
DEVRE : I C I L T : 3 İÇTİMA SENESİ : HI 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

16 Mart 1338 (1922) 

Münderecat 

J. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
Sayfa 

72 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

72 

72 

/. — Mükellefiyeti Nakliyeyi A. 
Kanunu lâyihası. 

keriye 
72 

Takrirler 76 
/ . — Menteşe Mebusu Yunus Nadi ve Ge

libolu Mebusu Celâl Nuri Beyin;, Başkuman

dan Paşa Hazretlerine sıhhat ve afiyet temen
ni telgrafı keşidesine dair takrir. 

Tezkereler 
1. — Ukrayna muahedenamesinin teatisi 

için gönderilecek heyeti murahhasa hakkında 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi. 

2. — Teberru olarak terkine karar verilen 
Şubat maasatmın, azayı kiram maasatından 
on taksitte kat'ma dair Divanı Riyaset tezke
resi. 

Sayfa 

76 
72,76 

72:76 

76:82 

Cilt : 18 

9 ncu inikat 3 ncü Celse 



t : 9 16 . 3 . 1338 C : 3 

DOKUZUNCU İNİKAT 

16 Mart 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

• 

REİS — Celsei hafiyeyi kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

.BIK HULASASI 1. — ZAPTI S/ 

SEKİZİNCİ İNİKAT 

14 Mart 1338 Salı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi Hazretle

rinin tahtı riyasetlerinde saat dörtte inikat etti. 
Mükellefiyeti askeriye kanununun sebebi teklifi hak
kında Muvazene Encümeni namına Çorum Mebusu 

Layihalar 
REİS — Efendim; müzakerata başlıyoruz. 
/. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu 

layihası. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim okunan bu 
rapor vesilesi ile Heyeti Âliyenizden bir şey istirham 
edeceğim. Kabul ve tasdik buyurduğunuz Tacili Ci-
bayet Kanunu ne demektir? Bu Tacili Cibayet Ka
nunu ile temin edilecek 5 milyon lira varidat ordu
nun mühimmat "ihtiyacına hasredilmiştir Ordunun 
ihtiyacatı sairesile, bilhassa nakliye işleri için bu gün 
maliyemizde kâfi derecede para yoktur. Hayatımız 
mesabesinde bulunan bu işlerin temin ve tesrii için 
Heyeti Âliyenize takdim ettiğimiz Mükellefiyeti Nak
liyei Askeriye Kanununun bir an evvel neticelendi-
rilmesi için müzakere ve tasdikini Heyeti Âliyenizden 
rica ediyorum. Bu kanun bir zafer meselesidir. Bir 
dakika tehir edilmemesi lâzım gelir. (Doğru sadala-
n) 

REİS — Efendim, İcra Vekilleri Heyeti ve Erkânı 
Harbiye Reisi Paşa Hazretlerinin bir tezkeresi var 
onu okutturacağım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey, 
hususi bir şey arz edeceğim. 

İsmet Beyin beyanatı istima edilerek celsei aleniyeye 
geçildi. 

Kâtip Reis 
Muş Musa Kâzım 

Mahmut Sait 
REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında söz iste

yen var mı? Zaptı sabık hülâsasını kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Ukrayna muahedenamesinin teatisi için 

gönderilecek heyeti murahhasa hakkında İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Müsaade buyurun Avni Bey. Efendim 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi Paşa Hazretlerinin bir tezkeresi var. Bu 
da okunsun da bu kabil mezuniyetleri Heyeti Âliye -
niz kararlaştırınız. Evvelce celsei hafiyede arz edil
diği için okutturuyorum. Arzu edildiği takdirde 
aleni celsede de okuttururuz. 

Adet 
1842 Karar 
6/436 Kayıt 

12 . 3 . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ukrayna Hükûmetile münakit 2 kânunusâni 1922 
tarihli muahedenamenin maddei ahiresi mucibince 
tasdiknamelerinin üç ay zarfında Harkof'ta teatisi 
lâzım gelmekte bulunduğundan Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili Doktor Rıza Nur Beyefendinin tahtı 
riyasetinde Saruhan Mebusu Süreyya ve Trabzon 
Mebusu Recâi ve Binbaşı Yakub Beylerle bir kâtip
ten ibaret bir heyetin izamı İcra Vekilleri Heyetinin 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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12 . 3 . 1338 tarihli içtimaında tensip edilmekle me
zun addedilmeleri hususunun temin buyurulmasını 
rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Fevzi 
REİS — Meclisi Âlinin bu hususta ittihaz ettiği 

usule göre bu zevatın mezuniyetlerini reye vazetmekle 
tasvip etmiş oluyoruz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey. mü
saade buyurur musunuz? Meclisi Âli bu hususta 
böyle bir usul ittihaz etmemiştir. Bir arkadaşımız 
daima böyle şeylere gönderilemez. Mamafih Meclisi 
Âli kendi tarafından intihap ettiği iki arkadaştan kimi 
intihap ederse o zaman onu göndeririz. Binaenaleyh 
bu bir tecavüzdür. Evvelce de söylediğim veçhile, 
bir tahakkümdür. Bir cebirdir. Eski bir zihniyettir. 
Bunu Millet kabul etmez ve bendenizde Meclis na
mına kabul etmiyorum. İşte arkadaşlarımın da sü
kûtu bunu teyid ediyor. (Handeler) 

REİS — Efendim, evvelen; bu mezuniyet mesele
sini evvelce de Londra'ya giden heyet münasebeti ile 
berayı malumat Heyeti Âliyenize arz edildiği ve bu 
hususta müzakere cereyan ettiği için, bendeniz, celsei 
hafiyede okuttum. Celsei aleni yeye kalmamasını 
Meclisi Âliniz arzu ettiği takdirde aleni celseye bıra
kırız. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Usul hakkında 
söyleyeceğim. Efendim Salih Efendi arkadaşımızın 
burada gösterilen ve isimleri zikredilen arkadaşların 
mevzu bahis ettiklerine nazaran celsei hafiyede ta
karrür ettikten sonra celsei aleniyede mevzu bahis 
olursa daha iyi olur. Mamafih şimdiye kadar cere
yan eden teamüle nazaran Hükümetin göndereceği 
heyeti kendisi arasında kararlaştırır. Listesini Mec
lisi Âlinize izin için gönderir. Heyeti Celileniz de 
izin verir. Heyet gider. İzin verildiği takdirde ta-
biatile Hükümet onun yerine diğerini ikameye mec
burdur. Fakat bir arkadaşın mükerreren bu gibi 
vezaifi deruhte etmesi böyle bir vazifenin ifasına ma
ni teşkil etmez. Bilakis malumu âlileridir ki vezaifi 
siyasiye vezaifi dahiliyeye benzemez. Mutlaka ve
zaifi siyasiyede meleke lazımdır, meleke için de mut
laka tekrar ister Mesela, bendenizi Avrupa'ya gön
derirseniz bir defa Avrupa şehirlerinde alıklaşırım. 
Doğrusunu soyuyorum. Çünki görmedim; binaena
leyh bunda ne vardır? (Gürültüler) Müsade buyu
run bunda ne vardır? Bir teatiden ibarettir. Yani 
Avrupa'ya gitmiş görmüş ve az çok siyaseti hariciye 

I ile temas etmiş arkadaşların gitmesinde ne gibi bir 
mahzur vardır? Bendenizce yoktur. Amma Heyeti 
Celileniz birisine izin vermezde Heyeti Vekile onun 

I yerine bir diğerini ikame edermiş, eder. Ona hiç kim-
I senin diyeceği yok. Fakat mazeret teşkil etmez, mü-
I kerreren gitmesi. 
I REİS — Efendim, istirham ederim. Mezuniyet 
I meselesidir. Binaenaleyh mezuniyeti reyinize arz ede-
I rim. Başka söz vermem. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Rica ede-
I rim, burada mezuniyet verdiğiniz gibi, Rıza Nur Bey 
i başkaları gibi birisini tevkil etmesin. Şimdiden arz 
I ediyorum. Teamül yoktur. Emri vaki olmasın. 
I REİS — Efendim, usulen müzakere yok. Mezu-
I niyet meselesini evvelen Meclisi Âliye arz etmekle 
I beraber, reye koymak ve izin verilirse... 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, Hükümetten 
I bir şey soracağım. O da tahsisat meselesidir. 

REİS — Efendim, Hükümet tahsisatlarını istediği 
I vakit de söylersiniz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bir defa 12 mebus 
gönderdik. Bu kerre müzakerat icrası için yalınız 

I Yusuf Kemali göndermekle iktifa olundu ve başka
larının terfiki muvafık bulunmadı. Bir refik terfik 

I edilmesini heyet muvafık görmediği halde, bu defa 
bir muahedeyi teati merasimini ifa için dört kişi gön-

I deriyor. Bunu mantıkla hal edilmesini istiyorum. 
Hükümette mantık ya var ya yok, çıksın meydana. 

REİS — Efendim, tahsisatını tabii isteyecektir. 
I O zaman söylersiniz. (Gürültüler) 
I TAHSİN BEY (Aydın) — Reis Bey, Müzakeratı 

sulhiye içirt Hükümet bir tek adam gönderdi. Mua-
I hede teatisi için de 4 kişi gönderiyor. Bunun mantık 

ve hikmetini Hükümetten soracağım. 
REİS — Efendim, Hükümetin teklifi veçhile Rı-

I za Nur Beyi mezun addedenler lütfen el kaldırsın. 
I Rıza Nur Beyin mezuniyeti kabul edildi. 
I (Tayini esami ile sadaları) Müsaade buyurun. He-
I yeti Vekilenin teklifi veçhile Saruhan Mebusu İbra-
I him Süreyya Beyin mezuniyetini kabul edenler lütfen 
i el kaldırsın... (Ekseriyet yok sesleri) Efendim, aksini 
I reye koyuyorum. Mezuniyetini kabul etmiyenler lüt-
I fen el kaldırsın... (Aksi reye konmaz sadası) ibrahim 

Süreyya Beyin mezuniyeti ekseriyetle kabul edilmiş-
I tir. Efendim, Heyeti Vekilenin teklifi veçhile Trabzon 

Mebusu Recai Beyin mezuniyetini kabul edenler lüt-
I fen el kaldırsın... (Dört taneye hacet yok sadaları), 

(Bir kişi kâfidir sadaları), Kabul edildi efendim. 
I Bir de Binbaşı vardır. Fakat mezuniyet bize taal-
I luk etmez. 
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TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Takririmin 
okunmasını talep ederim. 

REİS — Efendim bir takrir var. Menteşe Mebu
su Tevfik Rüştü Beyle rüfekası bu gidecek heyete 
Numan efendinin de iltihakını istiyorlar. Binaenaleyh 
takriri reyinize arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Ukrayna'ya ve Kafkasya'ya muahedelerin teatisi 

için gidecek heyete amele mebusu olmak sıfatiyle ilâ
veten İstanbul Mebusu Numan Efendinin dahi dahil 
olunmasını teklif ederiz. 

Ertuğrul Gelibolu 
Ahmet Hamdi Celâl Nuri 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüştü 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efendim... 
(Gürültüler) Türkiye'nin menfaatini teminen teklifte 
bulunduk. Burada her mebus kendince düşünür. Bu
rada hepimiz de âzami düşündüğümüzü zannediyo
ruz. Onun için sizden çok rica ederim. Benim de bu 
husustaki düşüncemi dinlemenizi rica ederim. Bü
yük Millet Meclisin de doğrudan doğruya müntehibi 
amele olarak intihap edilmiş bir arkadaşımız var (Gü
rültüler) 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Kim 
söylüyor Beyefendi? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Meclis dü
şünüyor. Ben Hükümeti düşünmem... (Gürültü) Zan-
netmemki... (Şiddetli gürültüler) Müsaade buyurun, 
ben bitireyim, isteyen söylesin. Ben zannetmemki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi halkının, köylünün 
efendiliğini ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Şarktan Garp Cephesi zaferini tebcil için, ateş için
de bombalarını, toplarını yapan amele kardeşlerinin 
hukuku tabi iyesini, itibariyesini inkâr edebilsin. (Gü
rültüler, patırdılar) Sonra efendiler, bugün Şark'tan 
gelen ve gelmekte devam eden muavenetin zaferimi
ze ne kadar tesirler yapacağını söylemeyi zait addet
tiğim için, en iyi cemilekâr bir muamele olmasından 
sarfınazar, bihakkın imalatı harbiyede yetişen bir 
mebus arkadaşımızın Rusya'da fabrikaları ziyaret et
mesi ve alacağımız mamulatta... (Gürültüler) Rica 
ederim arkadaşlar dinleyiniz, memlekete daha iyi 
menfaatlar ve faydalar temin etmesine kati kanaatim 
vardır.'Türkiye'yi bu Numan ustayı ilave suretiyle 
temin edeceğimiz menfaattan mahrum etmek cesare
tini gösterenler kabul etmesin (Gürültü) 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Heyeti Ve-
kilenin bu hususta bir mütalası var mı? (Kabul) (Al
kışlar) Efendim reye arz edeceğim. 

I BASRİ BEY (Karesi) — Reis Beyefendi, Tevfik 
I Rüştü Beye söz verdiniz. Takriri izah ettiler. Bina-
I enaleyh bendenizle diğer arkadaşlar da söz istiyoruz, 
I REİS — Efendim, tekliflerinin aslı gidecek heye-
I te bir zatın daha ilavesidir. Heyeti VeklTenin teklif et-
I tiği 3 arkadaş ekseriyete iktiran etti. Tevfik Rüştü 
I Beyle rüfekasının teklifleri bir dördüncüsünün ilave-
I sidir. (Etmedi sadaları) Bunun aleyhinde söz söyleye-
I cek olan arkadaş varsa söz vereceğim. 
I Buyurun Cemil Bey. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Efendiler, malumu 
I aliniz, şimdi müzakere ettiğimiz Kars Muahedesinin 
I imzalarına bakîniz. Kars muahedesinin imzalarında 
I bizim murahhaslarımız dört kişi, diğerlerinin ikişer 

kişidir. Bizim paramız pek mi çok da bu kadar adam 
1 gönderiyoruz? Rica ederim, bu israf nedir? Öte yan-
I da hazinede 20 milyon 30 milyon açık bulunurken 

böyle 4 - 5 kişi göndermek doğru mudur? (Alkışlar, 
bravo sedaları) 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Efendiler, He-
I yeti Vekile 3 zat meyanında Numan Efendi arkada-
I şımızı. da göstermiş olsaydı elbette maaliftihar kabul 

ederdik. Fakat Heyeti Vekile 3 kişilik bir kadronun 
I bu işi yapabileceğine kani olmuş. 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisar) — Yani He-
I yeti Vekile yaparsa biz bunun aksini yapamaz mıyız? 

BASRİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun Be
yim, bu üç kişinin 4 olması için meydanda kuvvetli 
bir esbap yoktur. Efendiler eğer Tevfik Rüştü Beye-

I fendinin buyurdukları gibi, her yere gönderilecek ze-
I vat arasında bir tasnif kaidesi düşünmek icabediyor-

sa, zannederim Meclisimizin sekili hazırına göre bu 
tasnife ihtiyacı mübrem yoktur. Çünkü Meclisimizde 

I bulunan zevatın ekserisi yani ekseriyeti azimesi halk 
mebusudur. 

Efendiler; hatta benim kanaatime göre, oraya gi
decek zevat Türkiye için bir takım maddi, manevi 
menfaatler teminine çalışmakla beraber, zannederim 

I ki, orada birtakım tetebbüat icrasile de mecbur ola-
I caklardır. Ben öyle düşünüyorum ki, zaten amele 
I mebusu, amele mümessili olan bir zatı, bir arkadaşı

mızı göndermekten ziyade, bu 3 de dahil olmak şar-
I tile, eğer imkân olsaydı amele olmayan ve hatta Şark 

cereyanlarına muarız bulunan zevattan da bir tane-
I sini işin içine katmak ve onun kafasile de tetebbüat 

yapmak icabederdi. Eğer tetebbüler, tetkikler muh
telif tarzlarda, muhtelif vadilerde, muhtelif kafalarla 

I icra edilmezse, zannederim netayici memleket hak-
I kında o kadar faydalı olmaz. Binaenaleyh madamki 
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Heyeti Vekilenin 3 kişilik kadrosunu Meclisi âli, tas
dik etmiştir. Artık bu üçün 4 olmasına lüzum yoktur. 
Binaenaleyh 3 kişi kâfidir. (Çoktur bile. sesleri.) 

REİS — Bu takrir üzerine müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Asıl 
mevzu gidecek olan arkadaşların dört olmasıdır. (Gü
rültüler.) 

Takriri tekrar okutacağım. 
ALİ SURURİ EFENDİ (Karamsarı - Şarki) — 

Reis Beyefendi Binbaşı ile beraber beş kişi oluyor. 
(Tevfik Rüştü Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler lütfen 

el kaldırsın... Takrir kabul edilmemiştir efendim. 

Aynı zamanda Kütahya Mebusu Cemil Beyin bir 
teklifi var. O da az olmasını teklif ediyor. Zaten 
bunun gibi bir takrir de kabul edilmedi. Reyinize ar-
zetmiyorum. Efendim, müsaade buyurun. Mesele tah
sisat değildir. Hüseyin Avni Beyin bu münasebetle 
bir takriri var. Rıza Nur Bey Okraynaya gideceğin
den Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiyeye kendisi gelin
ceye kadar bir Vekil intihabını teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Rıza Nur Bey Okrayna'ya gideceğinden, Sıhhiye 

ve Muaveneti İçtimaiyeye, kendisi gelinceye kadar, 
şimdi Meclisçe bir vekil intihabını teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim, zaten bunun aksi mutesavver değildir. Memali-
ki ecnebi yeye, yani harice giden arkadaşlar yerine da
hilde ifayı vazife ettikleri zamanda olduğu gibi, ye
rine vekil bırakmak bizim usulümüzdür. Ancak bu
nun Heyeti Vekilece iraesi müteamel değildir. Zaten 
bir vekilin, Sıhhiye Vekili Rıza Nur Beyin avdetine 
kadar umuru vekâleti ifa etmek üzere, Heyeti Ce-
lilenizce bir vekil intihabı alelusul teklif edilecektir. 
Bunun için ayrı bir karar ittihazına lüzum yoktur 
zannederim. Vekil, muvakkat bir zaman için teftişe 
çıksa arkadaşlarından birini tevkil edebilir. Fakat me
muriyetle gittiği takdirde intihabı Heyeti Celileniz ya
par. Harice gittiği için zaten Heyeti Vekilece bunu 
yapmak imkânı yoktur. Tacil için teklif ediliyorsa, 
alelusul intihap yapılacaktır. Bu tabiî bir şeydir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
Hasan Beyefendinin buyurduklarında dahili, harici 
iki şık çıktı. Bu iki şıkkı kandırmadan yutturmaları
nın hiç manası yoktur. Evveîbeevvel burasına cevap 
verdikten sonra, diğeri celsei aleniyeye aittir. Bu 
babdaki fikrimi o vakit söylerim. Esasen bu yapılan 
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hata da müzakere olunur. Bu da müdahale etmesin. 
Ben teamül falan kabul etmem. 

REİS — Efendim, Sıhhiye Vekâletine muvakkat 
vekil intihabını celsei aleniyede - tensip buyurursa
nız - mevzuUbahis ederiz ve o zaman takriri kıraet 
ederiz ve reye koyarız. (Hayır sesleri) 

VEHBİ BEY (Bitlis) — Harcırahtan başka tah
sisat verilmesi diyor. Efendiler, millet bize beş para 
vermekten âciz. Biz ise on para vermekten âciz. Tah
sisatlar, liralar, bilmem neler, neler... Sonra yevmiye 
yüzer lira, ikişer yüz lira ... Bu ne?.. Her gün bir 
yere bir heyet gidiyor. Bunlara bir çok paralar ve
riliyor. Bunun manasını anlamıyorum. Eğer maksa
dı iflas etmekse o başka. İlanı iflas edelim bitsin 
gitsin. 

REİS — Efendim, Bitlis Mebusu Vehbi Beyin tak
riri var, okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Gidecek heyete, usulü veçhile, yani itiyat edilen 

harcırahla tam tahsisattan başka bir şey verilmeme
sini teklif eylerim. 

Bitlis 
Vehbi 

REİS — Bu teklif hakkında Hükümetin bir sö
zü var mı efendim?.. 

MAHMUT CELÂL BEY (Hariciye Vekili Ve
kili) (Saruhan) — Efendim, gidecek heyete masarif 
yahut tahsisat, ne derseniz deyiniz. Ortada takarrür 
etmiş bir şey yoktur. Binaenaleyh miktar taayyün 
etmedikçe ne suretle müzakereye devam olunacak
tır? Harice giden heyete alelusul bir para verilmek
tedir. Fakat şimdi müsaade ediniz, hepiniz arkadaş
larımızın şerefli bir surette yaşamalarını arzu ederiz, 
sefalete düşmemelerini arzu ederiz. (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
buradaki tahsisatla arkadaşlarımızın bu gibi seyaha
ti icra etmesi doğru olmamakla beraber, beri taraf
tan da maalesef Yusuf Kemal Beyefendi giderken Ha
riciye muvazenesinin biraz doğru olmadığını görüyo
rum. İşte arkadaşımızın arkasında dedikoduya mey
dan vermemenin ve kendilerini bilahare ızrar etme
mek üzere Hariciye Vekâleti bu ciheti nazarı itibare 
alıp, onları ikaz etmeli idi. Bir takım arkadaşlara 
da, zannediyorum, lüzumundan fazla para verilmiş
tir. 

Şimdi Rusya'ya giden arkadaşlarımıza gelince; bi
liyorsunuz ki, Ukraynalılar buraya geldiler. Gördünüz 
ki pek çok para saçtılar. Onlara, politikada ne ka
dar bolşevik dahi olsalar, hâlâ o sistemden bir türlü 
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çıkamıyorlar. Ne ziyafetler... Bilmem biz onlara, 
onlar bize mukabiİ ziyafetler. Hâlâ bu milletlerin 
ruhundan eski his çıkmadı, hâlâ baki. Inşaallah Ce
nabı Hak o günleri gösterecek. Çarıkla gitmeyi iftihar 
addedecekler. Fakat bugün yok. (Bravo sedaları) 
Biz nispeten daha az masraf etmeye tabiî mecburuz. 
Çünkü parayı alıp Ruslara karşı sallanarak gitmek de 
abestir. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Günahtır, efendim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — İhtiyaçları
nı gözönüne alacağımız arkadaşlarımızın herhalde re
fahlarını temin edip mümkün olduğu kadar şerefleri
ni muhafaza edip gelinceye kadar bir miktar tespit 
edecektir. Bunu şimdiden burada mevzuubahis etme
yelim. Memleketimiz dahilinde bile seyahat edenlere 
fazla para veriyoruz. Nerede kaldı ki harice gidiyor
lar. Biraz da arkadaşların şerefini gözetmek lâzım
dır. Yalnız söyleyeceğimiz bir şey var. Hariciye Ve
kâleti muvazenesini sağlam ve iyi tutsun, izzet Paşa 
sekiz lira alırken bizim Heyet 16 lira alıyormuş. Bu 
gayet fena. (Çok fena sadaları) 

MAHMUT CELÂL BEY (Hariciye Vekâleti Ve 
kili) (Sanman) — Arkadaşlarımızın anlamadıkları 
bir mesele vardır. Şarka giden Heyetle, garbe giden 
Heyet arasında herhalde fark vardır. Şarka giden 
arkadaşlarımız daha az para şadedeceklerinden vere
ceğimiz para da bittabi daha noksan olacaktır. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Bizim de 
istirham ettiğimiz budur. Hatta Celâl Beyefendiden 
bir şey daha rica edeceğim. Muhtar Beyin zamanın
da yapılan hesaba göre Hariciye Vekili Vusuf Ke
mal Bey o hesaptan arkadaşlarını götürmüştür. Ar-
kadaşlarsa bu parayı çok görüyorlar. Binaenaleyh sar
fiyata göre tahsisat versinler. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Herhal
de arzunuzu nazarı dikkate alırız ve bittabi giden He
yette bunu nazarı dikkate alacaktır. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — O halde 
mesele yoktur. 

RElS — Efendim; Heyete tahsisat vermek için 
tabiî buradan mezuniyet isteyeceklerdir. O zaman tah
sisat meselesi mevzuubahis edilmek üzere şimdilik tak
riri bırakıyoruz. 

Yalnız Yozgad Mebusu Feyyaz Beyin bir tak
riri vardır. Mezuniyetlerin celsei aleniyede tekrar 
edilmesini teklif ediyor. Bunu Londra'ya giden he
yet hakkında yapmadık. Mamafih Meclisi Âliniz ar
zu ederse bu Heyet hakkında yaparız. (Reye koyu
nuz sesleri) Efendim, takrir iki fıkradan mürekkep-

1 tir. Fıkıaları ayrı ayrı reyinize arzedeceğim. (Gürül
tü) 

FERİT BEY (Çorum) — Şimdi kabul edilen bir 
I mesele üzerine tekrar müzakere açılamaz. 
i REİS — Efendim; takririn birinci fıkrası mezu-
I niyetin alenî celsede mevzuubahis edilmesidir. Kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın... Efendim ekseriyet yok-
I tur. (Gürültü) 

ALİ SURURÎ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — Me-
I zuniyetlerin alenî celsede mevzuubahis edilmesi asrt-
I dır. Nizamname sarihtir. Binaenaleyh asıl reye kona-
I maz. Hilafı reye konmalıdır 

I REİS — Efendim emsal olduğu için reye koyu-
I yorum. (Olmaz sesleri) Mezuniyetin celsei aleniyede 
I mevzubahis edilmemesini kabul edenler lütfen el -kal-
I dırsın... O halde efendim celsei aleniyede mevzuu-
I bahis edeceğiz. 
I ikinci fıkra ise Moskova Sefiri ile Karabekir Kâ-
I zım Paşa ve Mustafa Durak Beyin gönderilmesi tek-
I lifini ihtiva ediyor. Halbuki bu teklif kararı evveliniz-
I le açık bir taarruz teşkil ettiğinden reyinize arzet-
I miyorum. 

Takrirler 
I 1. — Menteşe Mebusu Yunus Nadi ve Gelibolu 
I Mebusu Celâl Nuri Beyin; Başkumandan Mustafa 
I Kemal Paşa Hazretlerine sıhhat ve afiyet telgrafı 
I keşidesine dair takriri. 

REİS — Efendim Yunus Nadi Beyle Gelibolu 
Mebusu Celâl Nuri Beyin bir takriri var. Diyorlar 

I ki Başkumandan Paşa Hazretlerine cevap olmak 
I üzere, gerek kendilerine ve gerek Orduya sıhhat ve 
I afiyetleri hakkındaki temennimizi ve selâmımızı iblâğ 
I edelim. Meclis namına yazılsın. Kabul edenler lüt-
I fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. (Bilittifak sesleri) 

I Tezkereler 
I 2. — Teberru olarak terkine karar verilen Şu-
I bat maaşatının azayı kiram maaşatmdan on taksitte 
I kat'ına dair Divanı Riyaset kararı hakkında tezkere. 
I REİS — Efendim bir mesele var : Malûmu âli-
I niz evvelce verdiğiniz bir karar ile azayı kiramın Şu-
I bat tahsisatının kat'ını kabul buyurmuştunuz. Ahi-
I ren de tahsisatı fevkalâdei şehriyeden % 20 tenzilât 

icrası hakkındaki kanunu kabul ettiniz, işte gerek bu 
I şubat tahsisatının sureti katına dair ve gerek % 20 
I tenzilât icrasına dair kanunun Meclisi Âliniz hakkın-
I da tarzı tatbikine ait Divanı Riyasetin bir kararı 
I vardır. Bu karar Meclisi Âlinize arzedilecektir. Yal-
1 nız arzedilmezden evvel bazı izahat vermek lüzumu 
j hâsıl olmuştur. Meseleyi teşrih ettikten sonra, ister-
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seniz aleniye bırakırız. (Musa Kâzım Efendi makamı I 
Riyaseti işgal buyurdular) I 

HASAN FEHMt BEY (Birinci Reis Vekili) — 
Efendim, Şubat maaşlarının terki hakkındaki kararı I 
âlinizi tatbik için düşündük, ki Şubat maaşları birden I 
kat edilecek olsa, bazı arkadaşlarımız mezun, nısıf 
tahsisata kesbi istihkak etmiş, Şubat için zaten tah- I 
sisatları yok. Bazı arkadaşlarımız vezaifi vataniye ile I 
gönderilmiş, tam tahsisatla. Şu halde bunlara şümulü 
ve ademi şümulü karışık bir muamele. Gerçi kararı- I 
nız şekli zahirisi itibariyle teberru mahiyetinde ise 
de, Meclisi Âlinin katî kararına iktiran etmiş ve âde
ta mecburî bir şekil ve mahiyet iktisap eylemiştir. 
Yalnız bir taksitte kat'ı mümkün olamadığına gö
re, Divan bunun yani 200 liranın Şubattan bed ede
rek on taksitte kat ed lmesine karar vermiştir. İşte I 
Divanı Riyasetin Şubat maaşları hakkındaki kararı
nızın tatbikatta kararı budur. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Hasan Bey mü
saade buyurur musunuz, bir şey sorayım. Tahsisin I 
Şubat maaşı olmasındaki hikmet nedir? Biz bir ma- I 
aş teberru ediyoruz. Şubat mevzuubahisten maksat I 
nedir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Kararı 1337 
senesi zarfında ittihaz buyurdunuz. 1337 senesinin son 
ayı Şubat idi. Ondan çıkıyor. Başka bir şey değil- I 
dir. 1337 senesine ait olan meseledir. 

Asıl ikinci meseleye gelelim : Tahsisatı fevkalâ-
dei şehriyeden CA 20 tenzili hakkında kabul buyuru-
lan maddei kanuniye, malûmu âliniz «Meclisin tah
sisatı dahil» fıkrası ilâve edilmek suretiyle tedvin bu- I 
yuruldu. Divan bunun tatbikatını düşünürken üç 
fikir hâsıl oldu. Birisi madde mutlaktır. Tahsisatı 
dahildir. Kemaline masruftur. Meclisin tahsisatı umu-
miyesinden CA 20 kesilmek lâzım gelir, noktai naza
rıdır. Diğer bir fikir, maddedeki fıkra Meclisin tah
sisatı dahil fıkrası mutlak görülüyorsa da, mevzuu 
aslisi tahsisatı fevkalâdei şehriyeden tenzilât icara edil- I 
mek olduğuna göre tahsisatı asliye ile tahsisatı fev- I 
kalâdei şehriye arasında bir fark aramakta, diğer 
bir takım tali muamelât için lâzım ve zaruri oldu
ğuna binaen Meclisin kanunen muayyen olan tahsi- I 
satı saniyesini, ki 500 liradır. Bunu tahsisatı sabite 
addedere! 1 920 lira üzerinden yüzde yirmi tenzi- I 
lât icra edilmesi lâzım gelir. Niçin bu noktai nazar 
şey edildi? Malûmu âliniz tahsisatı fevkalâdei şeh- I 
riye muvakkattir. Bugün vardır, yarın yoktur. Azayı 
kiramın harcırah muamelâtının istinat edeceği bir 
miktarı sahih lâzımdır. Bunu da kanun tespit etmiş- | 

tir. 500 lira tahsisatı seneviye 4 bin kuruş maaşı 
şehri esası üzerine. Kanun sarahaten tespit etmiş
tir. İkincisi, azayı kiramın mebus oldukları müddetçe 
memur iseler, tekaüt müddetlerine ilâve edilir. Te
kaüt Kanununa zeylen 1332 senesinde yapılmış bir 
kanun vardır. Eğer tahsisatı sabitelerinden aidatı te-
kaüdiyelerini verirlerse, ileride tekaüt oldukları za
man, tekaüt maaşı olmak üzere tahsis edilen miktar 
üzerine icrayı tesir eder. Düşünüldü ki bunu şimdi 
hepsinden kesmek lâzım gelse ortada bir miktarı 
sabit yok. Tekaüt meselesi için ne esas olacaktır, 
harcırah için ne esas olacaktır? Diğer bütün kavanin 
zirüzeber edilecek ve hepsini tahsisatı sabite addet
tiğimiz takdirde, ileride tekaüt meselesinde memleke
tin üzerine azim bir bar teşkil edeceğiz. Bu da doğ
ru değildir. Divanın ekseriyetinin fikri bu arzettiğim 
nokta etrafında toplanmıştır. Tahsisatı sabite kanu
nunun tayin ettiği 500 liradır. Madde tahsisatı fev
kalâdei şehriyeden kat edilmesini âmir olduğu halde, 
gerek harcırah ve gerek tekaüt muamelesi için bir 
miktarı muayyenin, yani tahsisatı sabitenin tespiti 
zaruri bulunduğu cihetle 500 lira tahsisatı asliye ve 
sabite ve mütebakisi tahsisatı fevkalâde olup, işte 
yüzde yirmi tenzilâtın yalnız bu tahsisatı fevkalâ
deden kat'ı lâzım gelir. Diğer bir fikir daha hâsıl 
olmuştur. Tahsisatı fevkalâdei şehriyenin yekûnu 200 
olursa, tahsisatı fevkalâdeye nispetle tahsisatı şehri
yenin nispeti ne olur? (Yüz lira sesleri) Evet 98 ve 
102 olmak lâzım gelir. Fakat divan bu fikre de pek 
iltifat etmedi. Sebebini arzedeyim. Çünkü düşündü 
ki o zaman harcırah ve tekaüt muamelesini 98 üze
rinden yürütmek icabedecek ve bu suretle de mem
lekete bir bârı sakil tahmil etmiş olacağız. Halbuki 
vazıı kanun olan Meclisi Âlinizin bu kanunu kabu
lünden maksadı tasarrufu temin idi. Halbuki bura
dan yüzde yirmi yüz lirada 20 lira tevkife mukabil 
harcırah ve tekaüt muamelesini 98 lira üzerinden 
yapacağız, ki tesiri belki bunun 8, 10 mislini teca
vüz edecek. Halbuki vazıı kanunun maksadı tasarruf 
idi. Bu itibarla vazıı kanunun maksadı haricinde bir 
fikir olmak üzere telâkki ettik. Bu itibarla Divanın 
ekseriyeti 500 lira tahsisatı sabite, 1 900 lira tahsi
satı fevkalâde adetti ve yüzde 20 tenzilâtın' 1 900 
lira üzerinden icra edilerek o yolda tatbikata geçil
mesine karar verdi. Akalliyette kalan arkadaşlarımız 
bunun Meclisi Âliye olduğu için, tahsisatı sabiteyi 
dahi tenzil etmek için bilhassa Reisi sâni Rauf Beye
fendinin fikir ve mütalâaları da o merkezde olduğuna 
mebni her üç fikri de burada arz ve izah ettim. 
Ekseriyetin fikrini arzettiğim gibi, 500 lirayı tenzil 
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ettikten sonra üst tarafı üzerinden yüzde 20 kat'ı 
kararını verin. 

CEMİL BEY (Kütahya) — 500 liranın madeni 
lira olmasına karşı ne yapılmıştır? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, Cemil Beyefendi, vaktiyle 500 lira tahsisatı sa
bite 4 ay içindi, diyor. Hayır efendiler; gerçi fiilen 
öyle ise de, hükmen öyle değildir. Bendeniz kanunu 
izah ediyorum. Kanun müddeti içtima 4 ay diye tes
pit etmişti. Fakat temdit edilebilirdi. Bir senede 2 ay 
olabilirdi. İçtima aktedilse dahi yine başkaca tahsi
sat verilmezdi. Tahsisatı seneviye olmak üzere hük
men bir sene içindir. Hükmen kanunun Kanunu Esa
sideki o maddenin sarahati vardır. Üç ay otururdu. 
Çünkü temdide tefsire kanun müsait idi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Mebusa 
nın tahsisatı yirmi bin kuruş iken mebuslar kaç ku
ruş üzerinden harcırah alıyorlardı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Arzede-
yîm efendim. Tahsisat yirmi bin kuruş iken 5 bin ku
ruş üzerinden alıyorlardı. Fakat o Kanunu Esasinin 
e maddesi tebdil edildi. 200 lira olduğu zaman tahsi
satı şehriye idi. Keza 300 lira olduğu vakit tahsisatı 
şehriye idi. 500 liraya iblağ edildiği vakit de ilâve 
edilen miktar tahsisatı seneviyedir. Tecil, temdit ve
ya fevkalâde içtima edilse bile o senei içtima için 
ayrıca tahsisat verilmez, fıkrası ile aldığı son şekil 
ahkâmı sabıkasının gayridir. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim Hasan Feh
mi Beyefendi üç şekil gösterdiler. Divanı Riyasetin 
ekseriyetinin istinat ettiği 500 lira tahsisatı asliye ve 
1 920 lira tahsisatı fevkalâde olması meselesinin mu
hik ve makul olduğunu söylediler. Tarz hisabında is
raf ile masrafı ve maaşın 98 lira itibar edildiği tak
dirde... (Gürültüler) Müsaade ediniz. Sözümü kes
meyiniz. Siz de gelir fikrinizi buradan söylersiniz. 
Maaşın böyle 98 lira asli olduğunu kabul ederlerse 
aidatı tekaüdiye meselesiyle yine hazinenin zararını 
istilzam edeceğini esas tuttular. Bendeniz burada bu 
iki noktai nazarı evvelâ şey edeceğim. 

Bir kerre Tekaüt Kanununda mebusanın müdde
ti mebusiyetleri yalnız müddet itibariyle hisap edilir. 
Maaş itibariyle hisap edilmez. Çünkü bunun tatbi
katını da pek iyi gördünüz ki mebuslukları hitam 
bulan ve memurini devletten olan zevat mebus inti
hap edildikleri zaman aldıkları memuriyet maaşı 
üzerinden mazuliyet maaşı almışlardır. Binaenaleyh 
Tekaüt Kanuniyle, isterseniz bunu mebusanın maa
şı aslî 500 liradır deyin; diğer mebusanın esas iti

bariyle tahsisatı asliyedir ve bundan aidat vermez. 
Binaenaleyh tekaüt maaşı bu kanundan istifade et
mez. Yalnız mebusanın müddeti mebusiyeti müddeti 
memuriyete zam eder. 20 sene memuriyette hizmet 
etmiş bir memur ise 4 sene sonra 24 senelik bir me
murdur. Hasan Beyefendinin bu maaşın yüksek tut
makta gördükleri bu mahzur gayri varittir. 

İkinci; harcırah meselesinde pek muhik bir şey
dir. Çünkü vazu kanunun maksadı bütçede tasarruf 
yapmak ve bu tasarrufu temin edeyim derken, bir 
taraftan harcırah mekadirini yükselterek fazla har
cırah vermek doğru değildir. Yani maksadı kanuna 
münafidir. Efendiler, demin Cemil Beyin sualine 
karşı verdikleri cevapta da buyurdularki, bu tahsisat 
4 ay için değildir. Bir sene içindir. Fakat eski Mec
lisi Mebusan ile Büyük Millet Meclisinin sureti iç-
timaında büyük bir fark vardır. Orada diyorki, müd
deti içtima 4 aydır, temdit edilebilir. Temdit edildiği 
zaman fazla tahsisat almaz. İçtima fevkalâde olursa 
yalnız harcırah verilir. Mebus içtimai fevkalâdeye 
gelir, fakat tahsisat almaz. Şu delâletle bunun bir 
senei kâmile için verildiğini ve binaenaleyh bunun 
miktarı aslisini şuhura taksim edince ve bu esasa ip-
tinaen de maaşı asliyi de dört olduğunu söylediler. 
Bendeniz 4 000 esasını yine kabul ediyorum. Bi
zim tahsisatımız ötekilerine makîs olamaz. Çünkü 
ötekiler bir ihtimal ile davet temdit edilir. Fakat bu 
Meclisi Âli müstemirren bir sene her vakit içtima 
eder. Şu halde 4 ay zarfında ifayı vazife edip 8 ay 
işiyle, gücüyle, çtftiyle, ticaretiyle meşgul olan bir 
adamın maişetini temin meselesi başkadır. Ben içi
nizde arkadaşlar bilirim ki çiftlik, çubuk sahibi. Bu
radan aldığı 2 400 liraya mukabil, beş on lira ka
zanması ihtimali olduğu halde, çiftliği yüzüstü kal
mış, değil intifa etmek harabjye yüz tutmuştur. Benim 
çiftim çubuğum yoktur. Bunu bilmiş olunuz. Fakat 
arkadaşlarımızın içerisinde böyle zarardide olmuşlar 
var olduğu halde çalışmışlardır ve çifti çubuğu ha
rap olmuştur. Nitekim 500 lirayı, 4 ay için tahsisatı 
şehriyeyi 200 lira yaparak, ay başı tediyesi esasını 
kabul etmezden evvel, bu devrei içtimaiyeyi ikiye 
ayırmak istediğinizi tahattur ettirmek isterim. Birine 
dedinizki talısisatı devri Meclisi Mebusanın verdiği 
maaştan fazla olmasın, noksan da olmasın. Hatırı âli
nizde olsa gerek, 800 lira tahsisatı asliye, 750 lira 
da tahsisatı fevkalâde olarak kabul edilmişti. Fakat 
bu tahsisat devresine ait olmak üzeredir. İkinci dev
reyi tazminat devresi diye kabul ettiniz. O vakit de 
şehri 100 lira verdiniz. Yine 4 000 kuruş maaşı as
lisi olan bir zatın zamaimi, tevkifatı nazarı itibare 
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alınırsa, yani bunu memur üzerinde düşünüyorum. 
Binaenaleyh aşağı yukarı 4 200 veyahut küsurhı bir 
şeydir. Binaenaleyh 4 000 küsur kuruşun tahsisatı 
fevkalâdesi demektir. Yalnız aldığı tahsisata., sekiz 
ay zarfında, 300 küsur lirşt daha inzimam ediyor. 
Demekki 4 000 şehri, 35p - 500 lira da tahsisatı as
liye var. Yani 850 lira. Şu halde bizim tahsisatı 
asliyemiz 850 ile 900 arasında bir şey almak lâzım 
geliyor. Yine onların kabul ettikleri bir nispete göre 
eksik addetmek cihetini düşünmeksizin, 900 lira şehri, 
200 lira kadar 900 lira şehri 80 lira kadar bir şey 
yapar. 12'ye taksim ederseniz 8 400 değil mi. Bina
enaleyh bendeniz diyorumki, ikisini telif için evvelki 
yaptıkları hesap pek doğru olur; 9 8 - 1 0 0 tahsisatı 
asliye; yüz lirası tahsisatı fevkalâdedir. Binaenaleyh 
yüzde yirmi bu tahsisatı fevkalâdeden kesilirse maaş 
180 liraya inerse Hasan Fehmi Beyefendinin buyur
dukları mehazir kalmaz. Çünkü 4 OOO'dir. Tekaüt 
meselesi mevzubahsolmaz. Çünkü mesele müddet me
selesidir. Orada harcırah yine 4 000 üzerinden veri
liyor ve hesap da, aşağı yukarı, yekdiğerine takrip 
edilmiş olur. Bu suretle Şubat maaşının mukasseten 
tediyesi meselesi kalıyor, ki o da zaten Divanı Ri
yasetçe halledilmiştir. Esasen ona itiraz edecek kim
se yoktur; kanaatindeyim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Encümen na
mına Reşat Beyefendi söz almıştır. Müsaade buyurur
sanız söylesinler. Ne gibi mukarrerat ve esas üze
rine bir karar verildi? 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahib) — Cereyanı 
meseleden iki meseleyi arzedeceğim. O gün 1338 
Avans Kanununda kat olunacak diye bir karar yok
tur. Yalnız Şubat maaşı kat olunacak. 1337'den bir 
aylık tahsisattır. Diğer meseleye gelince yine; orada 
Meclis muhassasatı dahil olmak üzere, fevkalâdesi 
tahteladesi bilmem ne adesi yoktur, bu mutlak Mec
lis muhassesatıdır. Tenzil ve tevkif riyasetin ekseri
yetin ittihaz etmiş olduğu bir karar mucibince biz 
mebuslar arkadaşlarımızın heyeti mecmuası oradan 
yüzer lira zarar edecek olursak ne lâzım gelir. Hiç 
bunun için münakaşa açmamalıyız. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Bravo, bravo... 
HAŞİM BEY (Çorum) — Biz ticaretle teveg-

gul etmiyoruz. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, bu mese

lenin nasıl olupta mevzuu müzakere olduğuna mü-
tehayyirim. Bendenizce eğer bu şayanı müzakere ise 
bir kere bunun hafi celsede müzakeresi katiyen doğ
ru değildir. Zannedersem Divanı Riyasetin hiç bir işi 

kalmamış kendiliğinden höyje bir şey ihdas tmiş, 
heyeti âliyenizi bununla işgal ediyor. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Meclisin efkârı umu-
miyesine tercüman, olmuştur. 

REŞAT BEY (pevamla) — Bu mesele için gaip 
edilen zaman hederdir. Meclisin vakarına,, haysiyeti
ne mugayjrdir. Kanun gayet sarihtir. Efendiler mü
saade ederseniz kanunu aynen okuyacağım. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bravo, bravo... 
REŞAT BEY (Devamla) — 1338 senesini martın

dan itibaren muvazene] umumiyeye dahil ve haricin
de maaş ve ücurata zamimeten Meclisin tahsisatı 
fevkalâdei şehriyesinden, burada bitti Büyük MjHet 
Meclisi 3zas; muhassasatı dahil % 20 kat olunur. Ga
yet sarihtir-

ŞÜKRy BEY (Bolu) — Q halde harcırah 160 li
radan verilmeli. 

REŞAT BEY (Devamla) — Binaenaleyh tefsire 
lüzum yoktur. 160 liraya kadar olmak üzere bütçe
sini tanzim etmiş zihnine nakşetmişjtir (Gürültüler) 
Zihnine nakşetmiştir Bunun bir mesele olarak mü
zakere edilmesi doğru değildir Bir de Meclis muhas-
sasatına dair Meclisi Millînin küşadından berri hü
kümeti millîyenin teessüsünden berri tamam dört ka
nun geçmiştir. Bu kanunların hiç birisinde kafiyen 
maaş namı mezkûr değildir. Tamamen tahsisattır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tahsisatı fevkalâdei şeh* 
riye. 

REŞAT BEY (Devamla) — Nasdki harcırahtan 
% 40 kesilmesini tasdik buyurdunuz, aynı suretle 
bundan da, tamamına mahsus olmak üzere, % 20 
kesilecektir. Binaenaleyh ele geçecek tahsisat 160 li
radan ibarettir. Eğer dört bin kuruş maaştan har
cırah almak lâzım geleceği meselesi meydana konursa 
bugün maaş ve tahsisatı fevkalâde olarak ele geçe
cek para 80 liradan ibaret olmak lâzım, gelir. He
yeti Celile bunu kabul buyurursa, müzakereye bu
na göre devam edelim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O vakit 160 liradan 
vermek lâzım harcırahı. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz heyeti 
çelileden bir istirhamda bulunacağım. Bunun üzeri
ne kitap uydurmayalım bir bir maaşımızı teberru et
mişiz ve bizim tahsisatı asliyemiz maktuan 200 lira
dır. Bir kerre bu 200 lirayı feda etmişiz, tahsisatı 
munzama falan yoktur. 

iBizim maktuan 200 lira bir maaşımız vardır ve 
maaştır. Harice kanşı her ne mana veatirseık verelim. 
(Bu iki yüz liranın % 20'si kat edilecek, 160 Jira veri-
taktir. 

— 79 — 



t : 9 16 . 3 . 1338 C : 3 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O halde 160'dan hara- I 
rah veriniz. I 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Şükrü Bey, şunu I 
size arzederim ki, eğer milletin hali vakti müsait ol- I 
sa, zatı âlinize 160 değil 1500 lira maaş ve 160 ljra- I 
dan da harcırah vermesi lâzımdır. Han bizimdir, I 
mülk bilimdir, millet bizimdir. Ayrımız gayrimtiz 
yoktur. Biz yekdiğerimize müteselsile, merbut bir I 
zenoiriz. Buna bir şekil uydurmak günahtır. Alenî I 
celsede de biz bunu Hân etmişiz. Binaenaleyh ayıp I 
olur. Ben bu şekilde karar verilmesini arzu ediyo- I 
rum. I 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler, 
Büyük Millet Meclisi fedakârlığıyle iftihar eder. Rica 1 
ederim, siz eğer 500 lirayı 4.000 kuruştan kabul etmiş 
olsa idimiz. O zaman sizin tahsisatınız bu kadar et- I 
mezdi. İki senedenberi 200 lirayı ne hisabtan aldınız? I 
500 liradır bizim tahsisatı aslimiz diye niçin demedi- I 
miz? 1 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Meclis müstemirdir. f 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun, bendertiz bunun mukabilinde Büyük Millet I 
Meclisinin de fedakârlığını söyliyeceğim. Her ne ka
dar bir sene ise de, Ferit Beyin buyurdukları gibi, bu 
500 lira 4 aylık bir zaman içindi. Bunu üç misline I 
çıkarsanız 1.500 lira altın parayı kâğıt para yaparsa
nız 7.500 lira... İftihar edin. Millete böyle azim para I 
mukabilinde fedakâlık ediyoruz. 160 lira ile vazife 
yapıyoruz. Bu sırf vicdanın istirahati, şerefin muha
fazası maksadınadır. Efendiler, şu halde biz yüz lira 
için mi kararlarımızı bozacağız? I 

SALÂHATTIN BEY (Mersin), ŞÜKRÜ BEY (Ka-
rahtisar) — Brova, bravo. I 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hiç bir za
man efendiler Büyük Millet Meclisi azaları millete, j 
dediğim gibi, eğer bu hak diye ibtina etmek istiyor- I 
sanız, o haktan çok kaybederiz. O hakkı iddia etmi- I 
yoruz. Efendiler biz 7.500 lira bir fedakârlık yapıyo- I 
ruz. Binaenaleyh efendiler, bu iddia vait değildir. I 
Bendeniz bir takrir veririm. Bunun aksini iddia ede- I 
rim, Derim ki, Meclisin 4.000 kuruş maaş üzerinden I 
tahsisat alması lâzım gelirken 200 liracağız almıştır. I 
Burada tahsisatı fevkalâde devası görenlere karşı... I 
(Gürültüler) (Müstemirdir sesleri) Efendiler istimrarı I 
malumu âlileridir ki şuhure taksim itibariyle 4.000 ku- I 
ruş maaşı aslî tasavvur buyurursanız... I 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İnayet buyurun. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendim 

inayet buyurulursa tasarruıfiyle buyuruimasın. İM I 

I- misli veriyoruz. Eğer emir merdu-t ise bunun da mü-
I zakeresi merduttur. Onu asıl ittihaz edemeyiz. Sene-
I den seneye şu bu tarikle 100 lira için Meclisin o ka-
I rarını bozmak, Mân etmek Meclisin şerefini düşürür. 
I Efendü'ler, öyle düşünenler noksan düşünüyorlar. O 
I fedakârlığı biz yapacağız. Daha fazla vereceğiz. Bi-
I naenadeyh şerefimizi muhafaza edeceğiz. 
I REİS — Divanı Riyasete gelmiş takrirler var,. 
I okutuyorum. 
I Riyaseti CeDIeye 
I Şifahen de arz ve izah ettiğim veçhile tahsisatı as-
I liye 100 lira addedilerek diğer 100 liradan tenzilat 
I yapılmasını teklif ederim. 
I Çorum 

Ferit 

Riyaseti Celiteye 
I Tahsisatı fevkalâde ahval fevkalâde dolayısiyle 
I maaşata pahalılık zammı olarak munzamdır ve bu 
I miktar bilhisap muayyen miktarda munzamdır ki 

alınan 200 lira maaşın içindedir. Tahsisatı fevkalâde 
I 200 liradan tenzil edildikten sonra, bakiyyesi maaş 

olmak lâzım gelir. Binaenaleyh memurin ve müstah-
I demin hakkında tatbik edilen bu muameleden istis-
I naen başka nazariye, başka muamele kabulü caiz de-
I ğildir. Binaenaleyh tahsisatı fevkalâde 200 ffira meya-

nından bilhisap tenzil edildikten sonra, bakiyyesi 
I maaştır suretinde meselenin tefsir ve kabulünü teklif 
I ederim. 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

I Riyaseti Cellileye 
j Maddei kanuniye tahsisatı fevkalâdei şehriye cüm-
I leşinden sonra bir mutarize dahilinde ayrıca ve sarih 
I bir surette Meclis muhassesatına alelıtlak kayıt ve izah 
j eylemiş olduğundan, bunun ne tefsire ve ne de mü-
J zakereye mahallî olmadığım arz ve tek'Ef eylerim. 
I Saruhan 
I Reşat 
I BİR MEBUS — Efendiler, yiyeceğiz az yiyeceğiz 
I kendi paramızı yiyeceğiz. Allah versin çok para da 
I size beşer bin lira verilsin efendiler. (Müzakere kâfi 
I sedaları.) 
I ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Arkadaşlar kalbul 
I ettiğimiz maddei kanuniyede katiyet vardır. Meclisin 
I tahsisatından % 2Q'sdnrin kat'ı mevzubahistir ve bunu 
I âmirdir. Meclisin maaşı yoktur. Meclisin ayni ile ka-
I bul edilen tahsisattır. Sureti katiyede Divanı Riyase-
I tin bunun hilâfında verdiği karar doğru değjkür ve 
I muhtacı tefsir değildir. (Kâfi sedaları) 
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REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Kâfi görülmüştür efendim. 

Efendiler üç takrir var. İkisi bir mealdedir. 
SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — Celsei hafiyye-

de reye vaz olunabilir mi doğru mudur? (Gürültü) 
Bu celsei aleniyeye aittir ve orada müzakere olunur. 
Mesele bir meselei maliyedir. Tayini esami ile olması 
lâzımdır. Böyle olmaz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim... 

HACI AHMET BFENDÎ (Muş) — Müzakere kâ
fi, müzakere kâfi. 

REİS — Efendim bir takrir daha var. Yozgat 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin. 

Riyaseti Ceüleye 
Gavaiii aileden azade emirber veya yaver namı 

tahtında maiyetlerinde evladı vatan bulunduranlar 
için bu tahsisat kâfirdir. Binaenaleyh Divanın kararı
nın reye vazını teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

(Bravo sedaları, şiddetM alkışlar) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Süleyman Sırn 
Bey biraderimiz bu takrirle Muvazeneli Maliye En
cümeninde beni murad ediyorlar. (Şiddetli gürültü, 
müzakere kâfi sesleri) Evvelâ bunu söylemek isterim. 
Meclisi Âlinin kanununu en evvel kabul etmekle müf-
tehirim. Binaenaleyh ben olmasam dahi lâalettayin 
şurada bulunan üç veya beş asker arkadaşlarınızı ve
sile ittihaz ederek bu müstesnalığı yapmak isterseniz 
büyüklük değil küçüklüktür. (Gürültü) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Çok teessüf ede
rim Salâhattin Bey. (Küçüklük sözünü geri alsın se
daları) 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
O küçüklük sözünü Salâhattin Beye reddediyorum. 
Kabul etmiyorum. (Reddediyoruz geri alsın sedaları) 

VEHBİ BEY (Bitlas) — Herkese küçük demek 
adeta küçüklüktür. Salâhattin Bey bu kürsüden her 
kese hücum eder küçük diye. Bu doğru mudur? Geri 
almasını istiyorum ve kendisine reddediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Süleyman Sırn 
Bey biraderimizin verdiği takririn istihdaf ettiği şe
yin bir şahıs meselesi olduğunu görerek... (Gürültü) 
Efendiler, ben kanuna mutavaat göstermiş bir ada
mım. Burada mevzubahis olan tenzilatın alelıtlak 
mecmu muhassasattan yapılacak maktuattır. Burada 
cereyan eden müzakere 40 lira mıdır, 20 lira mıdır 

meselesi üzerindedir. Bu kadar ufak bir fark mese-
lesii üzerinde... (Müzakere bitmiştir sesleri) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Takriri veren be
nim, benim de imzam vardır. Benini takririm okun
duktan sonra küçük tabirini bana tevcih edemez. Ken
disine reddederim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hallederiz. Mü
saade buyurun. Benim burada ihtiyar ettiğim hare
ket 40 veya 20 lira meselesinin bu Meclisi Alide 
mevzu münakaşa edilmeşli meselesi, eğer doğru ise, 
ben bunu doğru görenlerden değilim ve bu meselede 
bu iki şık karşısında millet lehine fedakârlık, şahıs 
lehine fedakârlık cihetlerini mukayese etmek isterim. 
Bundan maksadım kimseyi tahkir değildlir. Eğer be
nim kanaatim yanlış ise küçüklük benim şahsıma ait
tir. Zannederim mesele anlaşılmıştu. Binaenaleyh şah
sıma aittir. Bu benim iki kanaatimden birisidir. Bun
dan anlıyorsanız küçük benim. (Mesele bitti seda
ları) 

REİS — Geri aldı efendim, geri adı. Efendim 
Saruhan Mebusu Reşat, Çorum İsmet, Karahisar 
Mebusu Şükrü Beylerin takririni reya âlimize arzedİ-
yonım. (Gürültü) 

Efendiler müzakereye imkân olmadığından Cu
martesi içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Takrirler 
Riyaseti Celileye 

Bitlis Mebusu Vehbi Beyan takririnin tayini esa
miyle reye vazını teklif eyleriz. 

Bitlis Kayseri 
Vehbi Osman 
Bitlis Ergani 

Yusuf Ziya İsmail 
Ergani Muş 

M. Vehbi A. Hamdi 
Muş Yozgat 

Hamdi Feyyaz Âli 
Hakkâri Erzurum 
Mehmet Salih 
Bitlis Karahisar 

Mehmet Şükrü 
Kastamonu 

Hasan 
Takrirler 
Riyasete 

Mezuniyet maddeleri celsei âleniyede reye vaz 
edilmek Nizamnarnei Dahilî mucibince mecburidir. 
Celsei hafiyedeki mezuniyet kâfi değildir. Hali mâli
mize nazaran buradan bir heyet göndermekten ise 
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Kâzım Karabekir Paşa ile Fuat Paşanın ve Mezun 
oğlu Durak Beylerin memur edilmek suretiyle emvali 
mtftetin israftan kurtanlmasmı teklif ederim. 

16.3.1338 
Yozgat Mebusu 

Faik Ali 
Flkrai uiası kabul edikti. 

Riyaseti Celileye 
Okrayna muahenetnamesM tasdüka gönderilecek 

heyetin 4ten 2'ye ve Heyeti Vekilenin Baş Murah
hası olarak tensip ettiği Sıhhiye Vekili Rıza Nur Bey
efendiye bir veya iki kişinin terfikiyle iktifasını tek
lif ederim. 

Kütahya 
Oemil 

Riyaseti Celileye 
Ayrı ayrı tayini esami ile reye vaztnı teklif eyte-

PiZ. 

Kütahya Yozgat 
Besim Atalay Sun 

Bitlis Erzurum 
Hüseyin Hüsnü 

Erzurum 
Salih 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilmesini 

teklif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 
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