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Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 

Sayfa ! 
552:553 I 

Teklifler 
1. — Kastamonu Mebusu Hasan Feh

mi Efendinin, Hayvanatı bakariyenin ıs
lahı hakkında teklifi kanunisi (2/184) 

2. — Canik Mebusu Cavid Paşanın, 
açıkta kalan ümera ve zâbitanm iktidar
larına göre, orduda muavin olarak istih
damları veya mektep muallimliklerine 
tâyini hakkında teklifi kanunisi (2/185) 

3. — îzmir Mebusu Mustafa Rahmi 
Bey ve refikinin, Yaban domuzlarının it
lafı hakkında teklifi kanunisi (2/186) 

553 
553 

553 

553 

553 
Kararname 553 
1. — Olbaptaki karara tevfikan mül

ga Meclisi Mebusandan bu 'kere de mevrut 
kararnameler 553 

Tezkereler 553 
1. — Onaltmcı Fırka Sertabibi Kay

makam Haşim Beyin takdirname ile tal
tifi ha'kkmda Başkumandan Gazi Paşa 
Hazretlerinin tezkereleri 553 

Sayfa 
553 Takrirler 

1. — İstanbul Mebusu Yusuf Akçura 
Beyle 29 arkadaşının; Ruznamenin 35 nci 
maddesinde düyunu umumiye kadrosu 
hakkındaki teklifin müstacel ruznameye 
alınması hakkında takriri 853:554 

2. — Lâziztan Mebusu Ekrem Beyle 
rüfekasmm, Ruznamenin 34 ncü madde
sinde bulunan düyunu umumiye kadrosu
nun hemen tesbitine dair olan takririnin 
müstacel ruznameye alınmasına dair tak
riri 554 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
İhtiyat zâbdtanmın terfihi ha'kkmdaki lâ-
yihai kanuniyenin İzalei şekavet Kanu
nundan sonra müstacelen müzakeresine 
dair takriri 554:555 

4. — Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret Bey
le arkadaşlarının, İstanbul'a giden Heyeti 
mebuseye lâzımgelen hürmet gösterilme
diğine dair kırk iki imzalı takrirleri 556:557 

Muhtelif evrak 
1. — İstanbul'un tahliyesi münasebe

tiyle Şehremanetinden, Giresun Mutasar-

555 
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rıflığından ve Pavli Belediye Riyasetin
den mevrut telgraflar. 565:556 

3. — Müzakere edilen maddeler 557 
1. — Meni şekavet kanun lâyihası 

(1/5) ile Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyân imhayı şekavet hakkında kanun 

Birinci celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tah

tı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâha-
sı kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı vari
de hakkında icabeden muamele yapıldıktan 
sonra Tıbbı Adlî Müessesesine mütaallik Ma
latya Mebusu Dr. Hilmi Beyin sual takririne 
dair Adliye Vekili Said Beyefendinin izahatı 
istima olundu. Badehu Teşkilâtı hazariye do-
layısiyle açıkta kalan erkân, ümera, zâbitan ve 
mensubîn ve memurîni askeriyeye verilece'k 
maaş ve tahsisat hakkındaki teklifli kanunînin 
müzakeresine geçildi. Geçen içtimada müza
keresi kâfi görülmüş olan birinci maddenin 
tayyı kabul ve lâyihai kanuniyenin mütaakıp 
maddeleri buna göre tashih edildi. Badettashih 
birinci madde tadilen ikinci ve üçüncü madde
ler aynen kabul ve kanunun heyeti umumiyesi' 
tâyini esami suretiyle reye vaz'olundu ve te
neffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celbe 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyaset

teklifi (2/51) ve Dahiliye ve Adliye En
cümeni mazbataları 557:559 

2. — Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret 
Beyle arkadaşlarının; İstanbul'a giden 
Heyeti mebuseye lâzımgelen hürmet gös
terilmediğine dair doksan imzalı takrir
leri 559 :583 

lerinde küşadedildi. Teşkilâtı nazariye dolayı-
siyle açıkta kalan erkân, ümera, zâbitan, mensu
bîn ve memurîni askeriyeye verilecek maaş ve 
tahsisat hakkındaki Kanunun 145 reyle kabul edil
diği tebliğ olunduktan sonra Izalei şekavet lâyi
hai kanuniyesinin müzakeresine geçildi. Lâyiha
nın heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere ev
velki içtimada kâfi görülmüş olduğundan mad
delerin müzakeresine ibtidar olundu. Birinci mad
de Kastamonu Mebusu Necmeddin Molla Beyin 
nazarı itibara alman takririne göre tadil ve tesbit 
edilmek üzere encümene iade ve ikinci ve üçüncü 
maddeler aynen kabul edildi. Dördüncü madde
nin bakiyei müzakeresine içtimai âtide devam 
olunmak ve Pazartesi günü içtima edilmek üzere 
Celseye hitam verildi. 

Reisisani Kâtip 
Ankara Denizli 

AH Fuad Haydar Rüşdü 

Kâtip 
Zonguldak 

Ragıb 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i nıüzakerat; saat : 2,00 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Haydar Rüşdü Bey (Denizli), Ragıb Bey (Zonguldak) 

• 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. Zaptı sabıfe hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 552 — 
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REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hak
kında bir mütalâa var mı? Zaptı sabık hülâsası 

aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen

dinin, hayvanatı bakariyenin ıslahı hakkında 
teklifi kanunisi (2/184) (Lâyiha Encümenine) 

2. — Canik Mebusu Cavid Paşanın, açıkta 
kalan ümera ve zâbitanın iktidarlarına göre, or
duda muavin olarak istihdamları veya mektep 
muallimliklerine tâyini hakkında teklifi kanuni
si (2/185) (Lâyiha Encümenine). 

3. — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi Beyin 
ve refikinin, yaban domuzlarının itlafı hakkında 
teklifi kanunisi (1/186) (Lâyiha Encümenine) 

Kararnameler 
1. — Olbaptaki karara tevfikan mülga Mec

lisi Mebusandan bu kere mevrut kararnameler. 

REİS — Bunlar da aidoldukları encümenlere 
havale edilecek efendim. 

Tezkereler 
1. — Onaltıncı Fırka Sertabibi Kaymakam 

Haşim Beyin takdirname ile taltifi hakkında Baş
kumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin tezkereleri (1/150 mükerrer). 

REİS — Okuyoruz : 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Onaltıncı Fırka Sertabibi künyesi zirde mâ

ruz Kaymakam Haşim Beyin (1322 - 21) bir de
fa Sakarya Muharebatmdaki hidematıhdan dolayı 
İstiklâl Madalyaşiyle taltif edildiği halde son ha
rekâtı taarruziyedeki hizmetine mükâfatan da 
ikinci defa olarak aynı madalya ile taltif edildiği 
anlaşılmış ve ikinci vesika iptal edilmiştir. An
cak mumaileyhin 26, 27 Ağustos 1338 ve Başku
mandan Muharebelerinde ateş altında gezerek 
umuru sıhhiyeyi hüsnü idare ve mecruhların nak
line bilfiil nezaret ve hizmet eylediği ve her hal
de şayanı taltif bulunduğu mütselsile tasdik ve 
inha kılındığından işbu hidematından dolayı tak
dirname ile taltifi muvafık görülmüştür. İfayı 
muktazasma müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 4 . 1 0 . 1 3 3 9 

Başkumandan 
Gazi Mustafa Kemal 

Fırka 16 Sertabibi 
Kaymakam 

Ahmed Haşim bini İbrahim 
Yanbolu 
(1322-21) 

Duhulü : 14 Kânunuevvel 1332 
Nasbi : 15 Teşrinievvel 1337 

REİS — Efendim! Başkumandanlığın tezke
resini reyi »âlilerine vaz'edeceğim. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Takrirler 

1. — İstanbul Mebusu Yusuf Akçura Beyle 
29 arkadaşının, ruznamenin 35 nci maddesinde 
düyunu umumiye kadrosu hakkındaki teklifimin 
müstacel ruznameye alınması hakkında takrirleri 

Riyaseti Celileye 
Bugünkü ruznamei müzakeratm 35 nci mad

desinde mukayyet Lâzistan Mebusu Ekrem Be
yin (Düyunu umumiye kadrosunun hemen, tesbi-
tine bir karar itasına) dair olan temenni takriri
nin (Mütareke bidayetinde vatanın emrü müdafa
ası maksadiyle ika edilen ceraim hakkındaki ka
nun lâyihasını) mütaakıp müzakere olunmasını 
teklif ve rica ederiz. 6 Teşrinievvel 1339 

Lâzistan Denizli 
Ekrem Necib Ali 

İstanbul Urfâ 
Akçuraoğlu Yusuf Hüsrev 

Gelibolu Kütahya 
Celâl Nuri Recep 
Lâzistan Tekirdağ 

Ali M. Cemil 
Kütahya Diyarbekir 
Cevdet Ziya Gökalp 

Siird Karesi 
Mahmud Ahmed Süreyya 
Amasya İzmit 
Esad Saffet 

İzmit İzmit 
Mustafa Ahmed Şükrü 
Trabzon Ordu 

Rahmi . Recai 
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Dersim 

Feridun Fikri 
Bolu 

Cevad Abbas 
Zonguldak 

Ragıp 
Çatalca 
Şakir 

İçel 
Tevfik 

Trabzon 
Necibizade Hamdi 

Bozok 
Salih 
İzmir 

Mustafa Necati 
Menteşe 

Yunus Nâdi 
Lâzistan 

Rauf 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

REİS — Müstacel ruznamemiz malûmuâliniz 
beş maddedir. Eğer kabul buyurursanız altıncı 
madde olarak bunu alalım. Binenaleyh asıl ruz-
namemizin 35 nci maddesindeki Düyunu umumi* 
ye kadrosu hakkındaki teklifin müstacel ruzna-
meye alınmasını kabul edenler... (Anlaşılmadı, ses
leri.) 

RASİH Ef. (Antalya) — Anlıyamadık, es
babı mucibesi nedir? 

REİS — Efendim! Ruznamemizde otuzbeşinci 
madde olarak... 

FERİD B. (Kütahya) — Esas mesele nedir? 
Anlamadık. 

2. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyle rüfekâ-
sının, ruznamemizin 35 nci maddesinde bulunan 
Düyunu umumiye kadrosu hakkında hemen bir 
karar ittihaz olunmasına dair takririnin müstacel 
ruznameye alınmasına dair takriri 

REİS — Takriri istiyorlar ki, müstacel ruz
nameye alalım. (Sebep ne sesleri.) 

ALİ SAİB B. (Kozan) — İzah etsinler efen
dim. 

REİS — "Malûmuâliniz ruznameye Heyeti Ce-
lileniz daima hâkimdir. Mesele basittir. Denili
yor ki, ruznamemizin 35 nci maddesinde mevcu-
dolan bir takriri müstacel ruznamemize alalım. 
(Takrir sahibi izah etsin, sesleri.) Müstacel ruz
namemiz beş maddedir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Takrir 
sahibi izah etsin efendimi 

REİS — Binaenaleyh doğrudan doğruya tek
lif edeceğim. 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendim 
esas meselenin ne olduğu anlaşılmadı. Düyunu 
umumiye kadrolarının tesbiti Maliye Vekâletine 
taallûk eden bir mesele olduğu gibi Heyeti Celi-

lenin muhtelif encümenlerine de taallûk eden bir 
meseledir. Meselenin esasını anlıyamadığımız 
için derhal ruznameye alınıp müzakeresine se
bep ne olduğunu bilmiyoruz ve onun için karar-
laştıramıyoruz. 

REİS — Efendim! Esasen ruznameye alınmış, 
encümenden geçmiş, merasimi kanuniyeşi ifa edil
miş Heyeti Umumiyeye gelmiş ve 35 nci madde 
olarak ruznamemize girmiştir. Binaenaleyh tak
rir sahibi olan zat izahat versin! 

EKREM B. (Lâzistan) — Mesele şudur: Da
ha evvelce de manzuru âliniz olduğu veçhile Dü
yunu umumiye kadrosunun hemen tesbitine da
ir bir takrir vermiştim. Biliyorsunuz ki, biz bu
rada geçenlerde zâbitan hakkında ufak bir parayı 
müzakere etmek için saatlerce vakit zayi ettik. 
Halbuki öte tarafta bir dair aylarda değil hattâ 
günlerde binlerce lirayı israf ediyor. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Meselâ bir Arslan 
Efendiye bin lira veriliyor. 

EKREM B. (Lâzistan) — Bu takrir, manzu
ru âliniz olduysa orada izahatı kâfiye vardır. 
Maktu olarak da tevzi edilmiştir. Binaenaleyh 
bu takririn hemen müzakere edilerek bir karara 
raptı için müracaat ediyoruz, mesele bundan iba
rettir. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız... 
Anlaşılmıyacak bir şey yoktur. Arkadaşımızın bi
risi ruznameye alınmış ve ruznamenin otuzbeşin
ci maddesine konulmuş bir takririn müstacel ruz
nameye alınmasını teklif ediyor. Esasen müstacel 
ruznameyi* tanzim ettiğimiz zaman her takrir tek
lif edilirken sıra numarasını takibetsin demiştik. 
Binâenaleyh müstacel ruznamemiz beş maddeden 
ibarettir. Bu takriri de altıncı madde olarak re-
yiâlinize vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmemiştir efendim. 

EKREM B. (Lâzistan) —. Efendiler! Buna 
hayır demek şu demektir ki... 

REİS — Rica ederim, müsaade buyurun. 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, ihtiyat 
zâbitanmın terfihi hakkındaki lâyıhai kanuniye-
nin İzalei Şekavet Kanunundan sonra müstace
le n müzakeresine dair takriri 

REİS — Okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Mücadelâtına iştirak eden ihtiyat zâ

bitanmın terfihi hakkındaki lâyihai kanuniye bu-
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gün ruznameye ithal edilmiştir. Ordudan terhis 
edilen ihtiyat zâbitanmdan henüz bir iş bulamı-
yanlar duçarı sefalet olmuştur, işbu kanun lâyi
hasının müstaceliyet karariyle îzalei Şekavet Ka
nunundan sonra müzakeresini arz ve teklif eyle
rim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

ALİ SAIB B. (Kozan) — Ondan daha evvel 
müstacelen müzakeresi kabul edilen bir madde 
var; Kuvayı Millîye mensubîni hakkındaki Ka
nun vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis Pa
şa Hazretleri! İmar Vekâleti meselesi var, daha 
mühimdir. 

REİS — Rica ederim, sükûneti ihlâl etmiye-
lim. Efendim! İhtiyat zâbitanmın terfihi hakkın
da olan bu lâyihai kanuniye ruznamenin kaçıncı 
maddesidir, bilmiyorum. (40 ncı madde, sesleri.) 
Evet efendim... Malûmuâliniz, Meclisi Âliniz ruz-
namesine hâkimdir. Ancak ruznameyi tanzim için 
bir usul ittihaz edilmiştir. Bu gibi teklifler ruz
nameye bir tertip ve sıra dairesinde ithal edilir. 
Demin arz ettim ki, müstacel ruznamede beş mad
de vardır. Bunun da altıncı olarak dercini reyi-
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın Kabul edilmiştir. Evrakı saireye ge
çiyoruz. 

Muhtelif evrak 

1. — İstanbul'un tahliyesi münasebetiyle ls-
tanbul Şehr emanetinden, Giresun Mutasarrıflı
ğından ve Pavli Belediye Riyasetinden mevrut 
tebrik telgrafları. 

REİS — Müsaade ederseniz telgraflar okun
sun! 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Bu bap
ta takrir var, müzakere edeceğiz, (Gürültüler) 

REİS — Müsaade ederseniz telgrafları okuya
lım : 

Ankara'da T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Halaskar Ordumuzun sevgili İstanbul'umuzu 

tahliyesinden dolayı Pavli nahiyesi ahalisi arzı 
minnettar! ve beyanı teşekkürler eder. 

Pavli Belediye Reisvekili 
Mahmud 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Cemiyeti umumiyei belediye beş seneden beri 

kâbus tazyiki altında bulunduğu kuvayı işgaliye-
den istihlâsım temin eden Meclisi Âliye ve onun 
Muhterem Reisi Gazi Paşa Hazretlerine şehrin 
hissiyatı şükürgüzarî ve minnettarisinin iblâğına 
müttefikan karar verdiğini tazimatı mahsusama 
terdifen arz eylerim ferman. 4 Teşrinievvel 

Şehremini Vekili 
Ali Haydar 

MUSTAFA NECATİ B. (Bursa) — Kime ya
zılıyor efendim? 

REİS — Meclis Riyasetine yani Meclisi Âlini
ze... 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Tarihi cihanın kaydetmediği bir muzafferiyeti 
azîme neticesi olarak düşmanı o güzel İstanbul'u
muzdan kahren ve ahden çıkaran şanlı Türk Or
dusu bugün o mübarek İstanbul'a pürşan ve şe
ref duhul ile yevmi mesulü bizlere göstermesin
den dolayı Cenabı Hakka secdei şükran ve baş
ta zatı devletleri olduğu halde şeci' ordumuza ve 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Celilesine Liva hal
kı namına arzı minnettarî eyleriz efendim. 

Giresun Mutasarrıfı Müftü Liva 
Mehmed Rifat Ali Fikri 
Belediye Reisi Müdafaai Hukuk Reisi 

Hüseyin Hasan 

REİS — Efendim! İstirhamım, okunan şu üç 
telgrafa Divandan münasip cevaplar yazılsın. 
(Hayır hayır, sesleri.) 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Bu bap
ta takrir var. (Gürültüler) 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Paşa Hazret
leri rica ederim takrir müzakere olunmadan ev
vel Şehreminine cevap verilmesin. 

REİS — Peki efendim müsaade buyurun, 
diğer iki telgrafa da cevap vermiyelim mi? (On
lara verilsin, sesleri.) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Şehreminine ve
rilecek cevabî telgraf; İstanbul halkına aittir. 
Şehremini meselesi ayrı bir meseledir. Telgrafın 
yazılması icabeder. (Hayır sesleri.) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Şehre-
mininin hatası İstanbul halkına mı aittir? 
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REİS — Hilmi Bey; rica ederim. Sükûneti 
ihlâl etmeyiniz. Efendim tensip buyurursanız 
münasip cevap verelim. 

4. •— Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret Beyle ar
kadaşlarının, İstanbul'a giden Heyeti Mebuseye 
lâzım olan hürmet gösterilmediğine dair kırkiki 
imzalı takrirleri. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstihlâs günü resmen Türkiye Büyük Millet 

Meclisi namına İstanbul'a gönderilen heyete 
karşı lâzım olan hürmeti göstermiyerek lakayt 
bir vaziyet alan makamatı resmiyenin işbu te-
kâsülleri hakkında Divanı Riyasetçe icabeden 
muamelenin ifasını rica eyleriz. 

7 Teşrinievvel 1339 
İzmit Gelibolu 

İbrahim Süreyya Celâl Nuri 
Çorum Ertuğrul 
Ferid Dr. Fikret 

İsparta Canik 
Hüseyin Hüüsnü Cavid 
Afyon Karahisar Konya 

İzzet Ulvi Mustafa 
Konya Kângırı 

Kâzım Hüsnü Mustafa Abdülhalik 
Karesi Kastamonu 

Ali Şuurî Halid 
Bolu Eskişehir 

Şükrü Abdullah Azmi 
İsparta Konya 

Hafız İbrahim Naim Hazım 
Ertuğrul İçel 

Halil — 
Karesi Karesi 

Haydar Âdil Ahmed Süreyya. 
Kastamonu Bayezid 

Hasan Fehmi Süleyman Sudî 
Ergani Kütahya 

Kâzım Vehbi Cevdet 
İstanbul Hakkâri 

Ahmed Hamdi Nazmi 
Zonguldak Burdur 

Tunalı Hilmi Mustafa 
Karahisarı Şa^ki Erzurum 

Mehmed Emin Halet 
Tokad Saruhan 

Mustafa Reşad 
Eskişehir Ordu 

Emin Recai 

Ordu 
İsmail 
Kars 
Ömer 

Çorum 
Mustafa 
Çatalca 
Şakir 

Erzurum 
Rüşdü 
Van 

Münib 
Gümüşane 

Zeki 
İzmit 

Mustafa 

(Söz isteriz sesleri) 
REİS — Müsaade buyurunuz, müzakereyi 

kabul ederseniz müzakere ederiz. Efendim! 
Divanı Riyaset bu meseleyi günü gününe, 
saati saatine takib etmiştir. Müsaade buyu
rursanız bu vakte kadar bu bapta cereyan 
eden muameleyi arz edeyim. Bir kere vaziyet 
tenevvür etsin! 

Efendim! Malûmuâliniz geçen Çarşamba gü
nü İstanbul halkı namına Müdafaai Hukuk
tan Heyeti Celilenizi davet ediyorlardı. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — O halde müzake
re açılmıştır. 

REİS — Müsaade buyurun efendim! Nizam-
namei Dahilîde musarrahtır. Meclisin haysi
yetine aidolan mesail ile Divanı Riyaset meş
gul olur. Nizamnamede sarahat vardır. Bu
nun üzerine Çarşamba günü burada bir Heyeti 
Mebuse intihabedilmişti ve Heyeti Mebuseye 
Birinci Reisvekili Sabri Bey Riyaset ederek 
gönderilmişti. Ve İstanbul Şehremanetine şöy
le bir telgraf çekildi : «İstanbul'da icra oluna
cak merasimde bulunmak üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi namına Birinci Reisvekili 
Sabri Beyefendinin tahtı Riyasetinde ondört 
kişilik bir heyetin yarınki Perşembe günü bu
radan hareket edeceğini beyan ederim.» 

Demek ki, Çarşamba günü akşamı Riyaset 
bu heyetin hareketini ihbar etti. Bundan baş
ka, davet edenlere de ayrıca malûmat verdi. 
Bundan başka Nafıa Vekâletine de heyetin şe
refiyle mütenasip vagon ve sairenin tedariki 
için icabeden tezkereleri yazdığı gibi vaktin 
müsaadesizliğini nazarı itibara alarak doğru
dan doğruya Anadolu Demiryolları Müdüri
yeti Umumiyesine de keza malûmat vermiştir. 
Gazeteler de dün hepimizin malûmu olduğu 
üzere Heyeti Mebuse hakkında bâzı malûmat 
veriyordu- Ezcümle Heyeti Mebuse Reisi Sabri 
Beyin Vatan Gazetesinde beyanatı vardı. Ben
denizin derakap nazarı dikkatimi celbettiği 
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gibi dün Meclisin tatil olması münasebetiyle 
bâzı rüfekamn da nazarı dikkatlerini celbede-
rek bendenize malûmat verdiler. Ben de arka
daşlarımla Divanı Riyasette meseleyi tezek
kür ederek İstanbul Valisi Haydar Beyden ma-
kina başında, şifre ile sual ettim. Heyeti Me-
fouse nasıl gitti ve nasıl istikbal edildi? Reis 
Sabri Beye de sordum. Şimdiye kadar, bu da
kikaya kadar henüz malûmat alamadık. Şim
di malûmuâliniz Nizamnamei Dahilîmizde mu-
sarrahtır. Bu gibi Meclisin haysiyetine ait me
sai! doğrudan doğruya Divanı Riyasette tet
kik edilir, Divanı Riyaset neticeyi Meclisi 
Âlinize arz eder, Meclisi Âliniz ona göre bir 
karar ittihaz buyurursunuz. Şimdi Divanı Ri
yaset bu meseleyi müstacel görmüştür ve tah
kikatına devam etmektedir ve henüz bir netice
ye iktiran ettirmemiştir. Müsaade buyurursa
nız bu takriri Divanı Riyasete havale ederiz. 
Derakap neticeyi Heyeti Aliyenize arz eder. 
Belki bugün veyahut yarın tahkikatımızı ik
mal eder ve Heyeti Aliyenize neticei tahkikatı 
arz ederiz. (Münasip sesleri) Nasıl bir karar 
ittihaz buyurursanız öyle yaparız. (Hayır ses
leri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bir şey 
sual edeceğim. Bu telgraf saat kaçta yazılmış
tır. Ve o zamandan bu ana kadar ne kadar za
man geçmiştir, şimdiye kadar niçin cevap gel
memiştir ? 

REİS — Efendim dün alkşam şifre yazıknış-
tır. Ve bendeniz takiibediyorum. Cevabını aldı
ğım dakikada. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Şimdi 

saat ikiyi çeyrek geçiyor. Niçin cevap gelmi
yor? 

REİS — Rica ederim o kadar vakit geçme
di, şimdi mesele orada değildir. Divanı Riyaset 
vakit ve zamanında meseleye vaziyed etmiş

tir. 
ALİ SAİB B. (Kozan) — Şehremini her hal

de Mezbahaya gitmiştir, bulunamamıştır. 
REİS — Efendim meseleyi henüz intacede-

medik. Ümidediyoruz ki, bugün veya yarın 
intaceder, Heyeti Umumiyenize arz ederiz, 
onun üzerine Heyeti Celile karar verir. Mü
saade buyurursanız bu takriri Divanı Riyasete 
havale edelim. (Hayır, hayır müzakere edece
ğiz sesleri). 

REİS — Rica ederim efendim, mevzuu mü
zakere nedir? Efendim tetkikatımızm neticesini. 
arz edelim, o zaman söylerseniz. Binaenaleyh. 
müsaade buyurursanız meseleyi reyi âlilerine; 
vaz'edeyim. Efendim bu mesele hakkında tahki
kat yapılmaksızın müzakereyi kabul edenler 
ellerini kaldırsın, efendim kabul edilmemiştir. 
(Ekseriyet var sesleri). 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Vallahi 
kendinizi saydırmazsanız sizi on paraya almaz
lar. 

REİS — Kabul edilmemiştir. (Ekseriyet var
dır. sesleri). Saydım yoktur efendim. 

ALİ SAİB (Kozan) — Aksini reye koyunuz 
efendim. 

REİS — Kabul edilmiş şeyin aksi reye ko
namaz. Binaenaleyh Divanı Riyasete havale edi
yoruz. (Gürültüler). Efendim! Evrakı varide 
bitmiştir. Ruznameye geçiyoruz : 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. Meni şekavet kanun lâyihası (1/5) Bozok 

Mebusu Süleyman Sırrı Beyin imhayı şekavet 
hakkındaki kanun teklifi (1/51) ve Dâhiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznamede Şekavet kanun lâyi
hasına dair Muvazenei Maliye ve Müdafaai 
Milliye mazbataları vardır. Mevzuu müzakere 
dördüncü maddedir. Söz Fehmi Efendi Kasta
monu'nundur. (Gürültüler). Efendim! Rica ede
rim, müzakereye devam edelim. 

HASAN FEHMİ EF. (Kastamonu) — Efen
dim bu maddenin birçok arkadaşlarımızı endi

şeye düşürdüğünü görüyorum. Ceza Kanununun 
maddei mahsusasmda eşkıya ve eşirraya suver 
ve ekâli muhtelifede yataklık edenlere fer'an 
zimethal addolunmak suretiyle cezalar tâyin 
edilmiştir. Benim anlayışıma göre orada «fer'an 
zimethal» dediğimiz adamlara bu maddede 
«yataklık» diyor. Bu maddenin zabıtai idare 
elinde suiistimale, zulme alet edileceği korkusu 
bizi düşüa^ÜJ'üy01'- Zabıtai idare malûmuâlileri 
bir cürmün tahkikatı iptidaiyesini yapar. Bina
enaleyh elyevm elimizde vacibülâmel Ceza Ka
nunu zabıtai idareye her hangi bir eşkıya ya
tağı, fer'an zimethal addolunan eşkıya yatağı 
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hakkında tahkikat yapmak, işe vaziyed etmek 
selâhiyetini vermiş midir, vermemiş midir? Ya
tak olduğu maznun olan eşhas hakkında tahki
kat yapmak hakkı mevcuttur. Yani eğer bu 
maddeyi suiistimal edilecek konkusiyle tadil 
veya tayyedecefesek Kanunu Cezanın o madde
sini de tayyetmekliğimiz icabeder. Şimdi şahsi 
kanaatime göre.. 

MEHMED EMİN B. (Tokat) — Usulü mu-
hakematı cezaiyededir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Bu mad
de, bu madde değil bu kanun; hiç şüphe yok 
ipekten bir gömlek değil, ateşten bir gömlek
tir. Fakat böyle bir kanunu hepimizin müttefik 
ve müttehit bulunduğumuz bir zarurete meb-
ni tedvin etmek ve mevkii tatbi'ka koymak isti
yoruz. Şimdiye kadar bugün yataklık eürmiyle 
tahtı zan ve tahtı muhakemeye alınmış, mah
kûm olmuş pek az kimselerimiz vardır. 

REFİK B. (Konya) — Heyeti Vekileden 
kimse yok, bilhassa Dâhiliye Vekili. 

REİS — Şimdi telefon ettim gelecekler. 
HASAN FEHMİ EF. (Devamla) — Hayatını 

köylerde geçirmiş olan arkadaşlarımız bilir
ler ki: Şekaveti kendilerine sanat ittihaz et
miş olan kimseleri yaşatan ve şekavette de
vamlarına başlıca hadim olanlar yataklardır. 
Yataklar bilhassa diyeceğim, ihtiyarî yataklar 
ortadan kalkacak olursa benim kanaati zatî-
yem, eşkıya kendi barınması için yer bula
maz. Birçok esbap altında, esbabı maddiye ve 
mâneviye altında eşkıyaların muhitlerinde mü
teaddit yatakları vardır ve bütün muhit halkı, 
o eşkıyanın nerede yatıp kalktığını, mühimmat 
ve saireyi, yıpranan elbiseyi kimler vasıtasiyle 
tedarik ettiğini bilir. Fakat efendiler! Maat
teessüf bugüne kadar, ne zabıtai idare, ne za-
bıtai adliye marifetiyle bunlar beklendiği dere
cede tecziye edilmiş değildir. Hattâ biraz evvel 
arz ettiğim gibi yatak olması dolayısiyle mah
kûm olmuş, eğer adliye istatistiklerine bakacak 
olursak böyle pek az kimse vardır. Böyle şeka
veti kendisine sanat ittihaz eden kimselerin 
başlıca istinatgahları olan bu yataklar hakkın* 
da lâzım ve tehdidatı mutazammın madde koya
cak olursak canımız yanmakla beraber maksa
dı temin edebiliriz. Yoksa bu fedakârlığı yap» 
mıyacak olursak bu yapacağımız mevaddı kanunî-
yenin teminatı kalmamış olacağına kaaniim. 
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Binaenaleyh böyle düşünülen mahzurları dâî 
olmakla beraber maddeyi kabul etmek lâzım
dır. Yalnız Hükümetin bir nokta üzerinde na
zarı dikkatini celbetmek istiyorum. Bizde bu 
şekavet onulmaz bir hastalık mahiyetini iktisa-
betmiştir. Evvelce bir vilâyet, bir kaza idare
sini deruhde etmiş, mebusluk sıfatını iktisa-
bettiıkten sonra aflarına mağruren bu kürsü
den «neden bu sekavetin önüne geçmiyorlar» 
diye yüksek sesleriyle bağırdıklarını işitiyo
ruz. Fakat dün bir kaza, bir liva, bir vilâyetim 

. başında bulundukları zamanda ve vesaiti lâzime 
bulunduğu halde sekavetin önüne neden geçme
mişlerdir? Demek ki önüne geçmek için eksik
likler mevcudolduğunu anlamalıyız. Yani hüs
nüniyetine tamamen kaani olduğumuz Hükü
met; acaba bu noktayı tetkik buyurmuş mudur? 
Altmış, yetmiş sene içinde maalesef eczayı me-
malikimizden ayrılmış, birer Hükümet haline 
gelmiş veyahut bir Devlete merbut olarak kal
mış memleketlerimiz var, o memleketlerin şera
iti de aşağı - yukarı fark ile ilâanaaşallah Dev
letimizin yedi'müeyyidine kalan memleketleri
mizden çok farklı değildir. Bosna - Hersek, 

, idaremizde buunduğu zamanda şekavet feryadı 
bizi değil, dünyayı rahatsız ediyordu. Arnavut
luk keza... Bu hususta her hangi bir tedbire mü
racaat etmişsek müsmir olmadığını gördük. El
lerinden silâh almaya kalktık. Bir Arnavud'un, 
bir Boışnak'm elinden silâhını almak ırzına, na
musuna dokunmaktır diye feryatlar kopardılar. 
Biz de elimizi çektik, gördük ki, Avusturya 
Devleti dört ay zarfında memleketin asayişini 
matlup dereceye îsal etti. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Nereden bili
yorsunuz? 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Yok 
biliyoruz, okuyoruz, işitiyoruz. Sonra Arnavut
lukta aşağı - yukarı fark ile emniyet ve asayiş 

i yerleşmiş ve yirleşmek üzere olduğunu işitiyo-* 
;ruz. Acaba biz, bu derdin devasını neden bula
madık? Onlar bu derde hangi ilâç verdiler de 

i çare buldular? Beyefendiler! Bu halka muvak-
ıkat cüret ve cesaret veren silâh bu halkın elin-
jde bulundukça zannediyorum ki, bu gibi fena
lıkların önüne geçemeyiz. Emniyet ve asayişi; 
zaptırapt işini Hükümet almış olduğuna göre 
bendeniz o kanaatteyim ki, Hükümet emniyet 

I ve asayişi takrir etmek için Kanunu Cezanın 
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166 ncı maddesinin vermiş olduğu salâhiyete 
istinaden memleketin efradını, köylüsünü, şe
hirlisini silâhtan tecridetmeli -ve silâhtan tec-
ridetmek için de icabeden esbaba tevessül et
meli. Bendeniz başta birinci derecede bu derde 
ilâç/olacak .şeyin bu olduğuna kaaniim. Bina
enaleyh, mademki, böyle bir zaruret muvace
hesinde bulunuyoruz ve kanun da bu fenalığın 
önüne geçeceğimiz saate kadar mevkii tatbike 
kalacaktır; daha fazla zamanımızı kaybetmemek 
için şu teklifi kanuniyi şu olduğu şekilde kabul 
edelim. Kanunun müzakeresini ikmal edelim. 
Benim reyim bu merkezdedir efendim. 

BEİS— Yusuf Akçura Bey buyurunuz I 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — O gün 
söyledim. 

BEİS — Sarfınazar mı ettiniz? 
YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Hayır, 

söyliyeceğim şeyi o gün söylediğim için şim-
di artık birşey söylemiyeceğim. 

REİS — Efendim! Dördüncü maddenin mü
zakeresi hakkında başka söz alan arkadaş kal
mamıştır. 

ESAD B. (Lâziştan);— Reis Bey! Bu mad
de mühim madde olduğu halde ekseriyet yok. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız 
on beş dakika teneffüs efanek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 8,00 

»mu m\ . t 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,45 

REİS — ikinci Reisvekili İsmet Beyefendi 
KÂTİPLER : Bagıb Bey (Zonguldak), Falih Bıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Celse açılmıştır. 

2. — Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret Beyle ar
kadaşlarının İstanbul'a giden Heyeti Mebuseye 
lâzımgelen hürmet gösterilmediğine dair 42 im-
tah takrirleri. 

REİS — Efendim! Feridun Fikri Beyle rü-
fekasınm, doksan imzalı bir takriri vardır Evra
kı varide kabilinden olduğundan okutuyorum : 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'da Heyeti Mebüsenin mâruz kaldığı 

muamele hakkındaki müzakeratm şimdi küşadı-
nı talebederiz. 8 Teşrinievvel 1339 

Dersim 
Feridun Fikri 

Kütahya 
Cevdet 
Denizli 

Necbi Ali 
Ordu 
Faik 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Siverek 
Kadri 

Kângın 
Ziya 

Antalya 
Ahmed Şaki 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Ankara 
Ömer Mümtaz 

Saruhan 
Abidin 
Karesi 

Haydar Âdil 
Sivas 

Halis Turgud 
Saruhan 

Vasıf 
İsparta 

Hafız İbrahim 
Lâziştan 

Ali 
Kayseri 

Sabit 
Kayseri 
Halıd 

Bozok 
Hamdi 
Konya 

Tevfik Fikret ' 
Dersim 

Ahmed Şükrü 
Çanakkale 

Mehmed 
Saruhan 
Reşad 
Sivas 

Muammer 
Ordu 
İsmail 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi 
Antalya 
Murad 
İsparta 

Mükerrem 
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,Kastamonu 
Ali Rıza 

Bitlis 
Resul 

Antalya 
Rasih 
Bursa 

Necati 
Kozan 

Ali Saib 
Tokad 
Emin 

Diyarbakır 
Ziya Gökalp 

Giresun 
Musa Kâzım 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

Karahi'sar 
Ali 

Kayseri 
Ahmed Hilmi' 

Erzurum 
Rüşdü 
Artvin 
Hilmi 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Ordu 
Halil 
Kars 

Ağaoğlu Ahmed 
Denizli 

Mazhar 
izmit 

ibrahim Süreyya 
Erzurum 

Münir Hüsrev 
Konya 

Mustafa Zülfi 
Eskişehir 

Mehmed Emin 
izmit 

Çorum 
Mustafa 
Amasya 

Rıza 
Kütahya 
. Seyfi 

Mersin 
Besim 

Trabzon 
Sırrı 

Karahisarı Şarki 
ismail 
Burdur 

Mustafa Şeref 
Bolu 

Şükrü 
Karesi 

Ali Şuuri 
Eskişehir 

Mehmed Arif 
Zonguldak 

Ragıb 
Siverek 

Cûdi 
Giresun 
Tahir 

Eskişehir 
Mehmed Emin 

Bayezid 
Süleyman Sudi 

izmit 
Ahmed Şükrü 

Maraş 
Hacı Mehmed 

Tokad 
Mustafa 

Aydın 
Mazhar 

Diyarbekir 
Mehmed 
Mardin 
Necib 

Erzincan 
Sabit 
Bolu 

Emin Gemal 
Kütahya 

Kayseri 
Mehmed 

Gümüşane 
Veysel Rıza 

Malatya 
Hacı Bedir 

Aksaray 
Besim Atalay 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Lâzistan 
Ekrem 

Okunamadı 

Okunamadı 

izmir 
Mehmed Şükrü 

Okunamadı 

içel 
Tevfik 

Mehmet 
izmit 

Kâzım 

ibrahim 

RElS — Efendim! bu takrir hakkında bir 
mütalâa var mı? (Reye, sadaları) 

RECEB B. (Kütahya) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

RElS — Efendim! Söz istiyen arkadaşları
mızdan Receb Beye söz verdikten sonra ona gö
re reye vaz'edeceğim. 

FERİDUN F l K R l B. (Dersim) — Bende
niz takrir sahibiyim. Bu bapta izahat vereceğim. 

RElS — Efendim! Usul hakkında da Receb 
Bey söz soyliyecek. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Bu me
sele dolayısiyle bir usul meselesi muvacehesinde 
bulunuyoruz. Usul kelimesinin küçüklüğü içeri
sinde gayet büyük mânalar mündemiçtir. Malû
mu devletleriniz, milyonlarca nüfusa malik ve 
yüzbinlerce kilometre murabbaı araziye sahip 
devletler, vatanlar, ülkeler hep usul ve kaide
lerle idare olunur. Usulün ehemmiyetsizliği ve 
usule müracaat hususunda riayetsizlik cemiyet 
içinde bir itiyat halini aldığı gün o cemiyeti be-
şeriyenin, yani o idarenin muvaffakiyetle haya-. 
tının idamesine imkân yoktur. Şimdi efendim! 
Malûmuâliniz Meclisimiz Devletin bütün kuvvet
lerini uhdesinde, sinesinde cemeden ve bütün 
mânasiyle Devlet olan ve bütün kararlar ve icra-
lariyle mahzı devlet ve zatı devlet olan bir He
yeti Celiledir. Ve bu Devletin kararları ve ka
nunları nihayet burada kalkan ellerin, vukubu-
lan bu işarî reyin, Makamı Riyasetçe neticesinin 
tebliğ ve teblüğiyle takarrür ve taayyün eder. 

Efendiler! Bu mesele, bu celseden yarım sa
at evvelki içtimaımızda burada müzakere edil
miştir. Ve Makamı Riyaset âranm istihsali ne
ticesinde bugün müzakere edilmemesi- lâzımol-
duğunu Heyeti Celileye tebliğ etmiştir. Bu bir 
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hükmü katidir. Bunun aksine hiçfbir kuvvet ve 
hiçbir sebeple hareket edilemez. 

Efendiler! Biz bu Devletin yegâne mümessi
liyiz. Eğer biz verdiğimiz kararların muta, ol
madığını kabul ve işrabeder, yani böyle aradan 
yarım saat geçmeden verilen bir kararın yarım 
saat sonra hilâfında olan bir esası müzakere ola
rak kendimize mevzu ittihaz edersek; bütün 
Devletin esas mekanizmasını teşkil eden Mec
lisin; bütün vatana şâmil olan mukarreratma 
zaıf iras etmiş oluruz. Binaenaleyh takririn 
reye vaz'inı - bundan evvel verdiğimiz karara 
tevfikan yani Divanı Riyasetçe yapılacak tet-
kikat ve netieei tetkikatm Meclis Heyeti Umu-
miyesine arz edildikten sonra - tehir edelim. 
Bendenizin kanaatimce mesele; ancak böyle 
tenevvür edebilir. Şimdi meselenin esasında 
kâfi derecede tenevvür ettiğimiz kanaatinde bu
lunuyorum. Bu tenevvür hâsıl olmadan evvel 
bunu alelfevr mevzuu müzakere edersek musip 
bir karar vermemiş oluruz. 

Efendiler! Meclisimizin her şeyi yapmak 
yeddi iktidarmdadır. Fakat nelerin yapılması ve 
ne zaman yapılması; nelerin yapılmaması ve ne 
zaman yapılmaması hususunda gayet müteyak
kız bulunmamız lâzımgelir. Sonra bu mesele
nin esasında hiç şüphesiz Devletin yegâne mü
messili olan Meclisimizin bütün haysiyet mevzuu 
bahis ve mündemiçtir. Fakat aynı zamanda 
bizim gibi bilhassa bütün kuvvetleri nefsinde 
cemeden Meclislerin haysiyetleri hakkında en 
ufak taarruzlara karşı ne kadar hassas ve mu
taassıp olmamız lâzımgelirse, haysiyetimizi ne 
kadar düşünmek lâzımgelirse aynı zamanda ve 
bütün harekâtımızda da vakar ve temkini ken
dimize rehber ittihaz etmek mecburiyetindeyiz. 
Vakar ve temkinin ve hissiselimin istilzam et
tiği kararlara vâsıl olmak için behemehal hali 
istihzarın tamam olması lâzımdır. Tamam olmı-
yan* bir şey üzerine; yalnız mahsusatla ve yal
nız mevcut malûmatı nazariye üzerine ve bizim 
için, hiçbir makam için, hiçbir mahkeme için 
bir hükmü resmî ifade edemiyen matbuatın ifa
deleri üzerine bu mesele üzerinde hükmümüzü 
veremeyiz Bu noktai nazardan bu meselenin 
bugün de müzakeresinin tehiri ve bu takririn 
Divanı Riyasetten verilecek kararın Meclise tef
himinden sonra müzakeresini teklif ediyorum. 

. REİS — Vâsıf Bey buyurunuz! Feridun 

Beyefendi usul hakkındaki müzakerat hitam bul
duktan sonra siz de takririnizi izah edersiniz. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Muhterem arka
daşlar! Meclisi Âliniz şimdiye kadar harekâtiy-
le vakar ve temkin ile hareket ettiğini mükerre-
ren ispat etmiştir. Muhterem Receb Bey bira
derimiz de takdir buyururlar ki Meclis, hare
kâtında müzakeratmda, şuur ile, izan ile, idrak 
ile hareket etmektedir. Bu takrire vazı imza 
eden doksan arkadaşımızın izan ve idraki olma
mış olsaydı; bu tarzdaki hareketin Meclisin vakar 
ve temkinini ihlâl ettiğine kaani olsalardı, şüphe
siz bu takriri vermezlerdi. Onun için rica ede
rim arkadaşlar! Mesele, Meclisin temkin ve va
karını ihlâl etmemektedir, bilâkis Meclisin ve 
bilhassa mümessili olduğu milletin haysiyeti ih
lâl edilmektedir. (Bravo sadaları) Milletin 
haysiyeti ihlâl edilince Meclis asabiyet, istical, 
hassasiyet gösterecektir ve bu istical ve hassasi
yeti gösterirken ve doksan arkadaş takriri imza 
ederken Receb Bey biraderimizin burada vakar 
ve temkin ihtar etmeye hakkı yoktur. 

RECEB B. (Kütahya) — Söz istiyorum Reis 
Bey! 

VÂSIF B. (Devamla) — Mesele şudur ar
kadaşlar! Bundan evvelki celsede mesele reye 
vazedilmiştir. Reye vaz'ı esnasında - bizim ka
naatimiz - Makamı Riyaset bilmiyerek bir yan
lışlık yapmıştır. Bu bir içtihat, bir görüş mese-
iisidir. Hiç şüphesiz Makamı Riyaset doğru 
görmüş olduğunu iddia etmektedir. Ali Fuad 
Paşa Hazretlerinin nezaheti vicdaniyesinden ta
mamen eminiz. Fakat insan olmak itibariyle 
hata yapmışlardır. Kâtipler, ekseriyet olduğunu 
iddia etmişlerdir. Azanın bir kısmı da ekseri
yet vardır demişlerdir. Müsaade buyurursanız 
mamulünbih olan Nizamnamei Dahilîmizin bu
na dair bir maddesini okuyacağım. 

«El kaldırmak suretiyle rey istihsalinin neti
cesini Reis ve kâtipler müttefikan temyiz ve 
takdir ederler, ittifak edemezler veya ekseri
yette iştibah hâsıl olursa ayağa kalkmak usulü
nü ittihaz ederler.» 

Efendiler! Divanı Riyaset Kâtipliğine intiha-
betmiş olduğunuz arkadaşlar, reylerin tâyinin
de Nizamname mucibince bir hakka mâliktirler. 
Sağda oturan Kâtip Haydar Rüşdü Bey - ister
seniz huzuru âlinizde tekrar edecektir - ekse-
riyat vardır, iddiasında bulunmuştur. Fakat 

— 561 — 



t : 33 8 . 10 . 1339 C : 1 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri meseleyi 
yanlış gördükleri için ekseriyet yoktur kararını 
vermişlerdir. Efendiler! Meclisi Âli geçen 
gün zâbitan hakkında yaptığı bir müzakerede 
Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi - bizzat sa-

. mimiyetle itiraf ettiği veçhile - kendisinin yap
tığı tebliğ kararım geri almıştır ve demiştir ki: 
Reisvekili Sabri Bey, Nizamnamei Dahiliyi ifa
ya ve icraya memur olan Makamı Riyaset hata
sını gördüğü zaman rücu eder. Bu saffet ve sa
mimiyeti göstermiş ve rücu etmiştir ve Meclisi' 
Âliniz kabul etmiştir. Nerede kaldı ki arkadaş
lar! Ben iddia ediyorum; bu Meclisin, bu mille
tin millî haysiyetinin mevzuubahsolduğu bir 
zamanda Meclisçe verilen yanlış bir karar her 
zaman geriye alınabilir. Ve bilhassa arkadaş
lar ! Rica ediyorum, doksan mebusun bir kıymet 
ve haysiyeti vardır. Ve doksan mebus arkadaş 
bugün bütün milleti temsil etmek hakkını haiz
dirler ve bunlar verdikleri kararda müzakerenin 
olmasını istemişlerdir ve takriri vermişlerdir. 
Müzakere açılacaktır ve bu suretle Meclisi Âli
nizin ve milletin şeref ve haysiyeti için ruhunda 
taşıdığı hassasiyeti, asabiyeti alenen göstere
cektir. (Bravo sesleri) 

ALİ FUAD Pş. (Ankara) — Efendim! Vâsıf 
Bey biraderimiz, deminden takririn reyi işarı ile 
reye vaz'ı esnasında Makamı Riyasetin zühul 
ettiğini söylediler. Ve Nizamnamede de buna 
aidolan maddeyi zikrettiler. Efendim! Bende
niz meseleyi reyi âlinize vaz'ettiğim vakitte be
nim takdirim, yüz altmışa yakın mevcut bul
dum. Şirndi de yoklama yaparsanız bu mevcut 
vardır. Âzami olarak sayabildiğim eller, yet
mişi geçmemiştir. Binaenaleyh bendeniz bu 
suretle takdir ederek keyfiyeti Meclisi Âlinize 
tebliğ edeceğim ana kadar ne sağdaki ve ne de 
soldaki kâtip beylerin bu hususta şüpheleri ol
duğuna dair bir şey söylediklerini işitmedim. 
Binaenaleyh bütün kanaatimle, hiçbir tereddü
düm olmaksızın neticeyi tebliğ etmiştim. Mama
fih bununla da iddia etmiyorum ki insan zühul 
etmez. Ancak bendeniz, birinci celsede Riyaset 
ettiğim zamanda Nizamnamei Dahiliye muvafık 
hareket ettiğime kaaniim. Takdirimde de 
aldanmadığımı zannediyorum. Bu maksatla 
Meclisi Âlinizi tenvir etmek için söz almıştım. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Evvelâ 
Muhterem arkadaşımız Vâsıf Beyefendinin va

kar ve temkin kelimeleri hakkındaki noktai na
zarına iştirak etmediğimi arz edeyim. 

Efendim, derhatır buyurunuz! İfade etti
ğim kelimeler bir taraftan şeref ve haysiyet di
ğer taraftan vakar ve temkin olmak üzere mü
tekabil ve mütevazin iki mânayı ifade eden iki 
terkipten ibarettir. Malûmuâliniz. üzerinde tit
remek ve müdafaa etmek mecburiyetinde oldu
ğumuz bir haysiyet ve şerefimiz vardır. Devle
tin mümessili yegânesi olmak sıfatiyle, fakat 
aynı zamanda Vâsıf Beyefendinin anladıkları 
noktada belki bir yanlışlık vardır diye izah edi
yorum. Biz bir taraftan şeref ve haysiyetimize 
ne kadar kıskanç bulunursak, diğer taraftan 
da kararlarımızda ve düşüncelerimizde vakar 
ve temkin, itidal ve sekinet ile hareket et
mek mecburiyetindeyiz. Bendeniz bunu söyle
mek istedim ve hiçbir zaman ve hiçbir vakit 
takriri imza eden arkadaşlar hakkında vakarsız-
lık isnadetmek istemedim. Vâsıf Beyefendi 
benim hakkında böyle bir telâkkide bulundu
ğundan dolayı kendisine cidden müteessifim. 
Efendiler! Meclisi Âli hiç şüphesiz dört sene
den beri devam eden mesaisiyle dünyanın en 
müşkül işini görmüştür ve bunun muvaffakiye
tinin en birinci zımanı vakar ve temkin ve seki-
neti olmuştur. Bu âciz arkadaşınızın Heyeti Ce-
lilenize bu münasebetle teklif ettiği şey, bu Mec
lisi Âlinin bundan sonraki harekâtında ve hattâ 
aynı vakar, aynı temkin, aynı sekineti kendisine 
şiar ittihaz etmesinden ibarettir ve her hangi bir 
endişeyi bu tasavvur ettiğim büyük faide ve 
hakkın duçarı zeval olmasına delâlet eden bir 
hâdise olarak telâkki ettiğimden dolayı bu su
retle arzı ma^mat ettim. Sonra beyefendiler! 
Vâsıf Bey arkadaşım, doksan imzalı bir takrir 
hakkında Reccb Beyin söz söylemeye hakkı yok
tur, dediler. Efendiler! Bu Meclisi teşkil eden 
âzanm kâffesinin imza ettiği bir takriri, bu 
âciz arkadaşınızın ve Meclisimizdeki sahibi ih
tisas bütün arkadaşlarımızın ferden ferda izah 
etmek hakkıdır ve hakkı sarihidir. 

VASIF B. (Saruhan) — Sözlerimi yanlış 
anlamışlar. Vakar ve temkin ihtar etmeye hak
kı yoktur dedim. 
- RECEB B. (Devamla) — Efendim koridor

da imza edilen bir takririn bütün millet için 
muta' olacağını iddia etmeye hiçbirimizin hak
kı yoktur. Kanun ve karar burada Heyeti Umu
miye halinde içtima etmiş olan bir heyetin ek-
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seriyetinin el kaldırıp onu kabul etmesiyle olur. 
Koridor politikasında hepimiz her şeyi yapa
rız, fakat burada Meclisi Alinin heyeti umumi-
yesinden mürekkebolan bir vicdanı umumî var
dır ki, kürsüden vukubulan hitabet o vicdana 
karşıdır. Münferit vicdanlar başkadır, fakat 
yekcüğerimize telkin ettiğimiz kanaati vicdani-
yenin yekûnu olan umumî vicdan yine başka
dır. Binaenaleyh bendenizin ve bütün arkadaş
larımın, takrirlerin imzası her hangi rakam ve 
adedde olursa olsun ve kimler tarafından veri
lirse verilsin onun hakkında söz söylemeye hak
kımız vardır, ta ki bu Mecliste el kalkıp... 

VÂSIF B. (Saruhan) — öyle bir şey söyle
medim Beyefendi! Vekar ve temkin ihtar et
meye hakkı yoktur dedim. Tabiî doksan mebus 
vekar ve temkinini bilir. Vekar ve temkin ih
tar etmeyiniz dedim. 

RECEB B. (Devamla) — Efendim, bu söz
lerine de aynı kelimelerle cevap veriyorum. Ve
kar ve temkin, itidal ve sekinet gibi dünyanın 
evsafı mümeyyizesini burada tadadederek her 
hangi bir teklif, her hangi bir takrir hakkında 
onların iddia ettiği hakların vâridolmadığını ve 
tekliflerinin muhik olmadığını söylemek hak
kımdır ve hepimizin hakkıdır, ta ki bir arkada
şımızın harekâtına sarih bir surette tecavüz et
mek gibi bir şeye kıyam etmiş olalım. Öyle bir 
şey benden katiyen sâdır olmaz ve benden öyle 
bir şey sâdır olmuşsa her birerlerinizden ve 
cümleten hepinizden istifayı kusur ederim. Efen
diler! Buradaki Makamı Riyaset binnetice bü
tün neticei müzakeratımız üzerine hâsıl olan 
kararı tesbit eden bir. makamdır. Riyaset o ma
kamı* hepimizin reyi ile, hepimizin itimadı ile 
ihraz etmiştir ve onun sözü, hakikaten bütün 
memleket için -bizim buradaki aramızın ifa
desi bulundukça - daima muta' olacaktır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ya dok
san kişi?.. 

RECEB B. (Devamla) — Efendiler! Buyu
ruyorlar ki, bu, usule muvafık bir şekilde ce
reyan etmemiştir. Bendenizce Divanı Riyaset 
teşekkül ettikten ve Reis ve kâtipler ahzi mevki 
ettikten sonra müzakere başlar. Efendiler! 
Hangi kanunumuzda, hangi kararımızda Reisin 
mutlak ve mutlak, Vâsıf Beyefendinin okuduk
ları madde mucibince, sağma ve soluna dönüp 

kâtiplerin reyini sormaya mecburiyeti vardır t 
Meclisi Alinin Reisi Mahkemei istinafta olduğu 
gibi sağına, soluna dönüp rey sormaz. Burada 
ifayı vazife yekdiğerimizin mütekabil itima-
diyle olur. (Gürültüler.) 

VASIF B. (Saruhan) — öyle bir şey söyle
medim. 

RECEB B. (Devamla) — Efendim! Müsaa
de buyurunuz, ikmali mütalâa edeyim. Vâsıf 
Beyefendi ifayı kitabet ettiği vakit Riyaset 
eden Reis arküdaşımız her zaman, her karar, 
her maddenin reye vaz'mda kendilerine, ekse
riyet var mıdır, yok mudur diye sormuşlar mı
dır? 

VASIF B. (Saruhan) — Çok söylediler. 
RECEB B. (Devamla) — Burada teamül 

böyledir. Yalnız bendeniz bir şeye dikkat et
tim. Hakikaten Reis bir şeyde tereddüdederse 
sormak mecburiyetindedir. Ali Fuad Paşa Haz
retleri buyurdular ki, bu hususta ben tereddü-
detmedim ve vazıh gördüm. Saydım. Şu kadar 
ekseriyet nispetinde, şu kadar ekalliyet var 
dedi. Eğer çok aziz ve çok muhterem arkada
şım Haydar Rüşdü Bey, - sayı ki bir - iki daki
ka devam etmiştir ve Reis de bu meselenin teb
liği için çok müşkülât çekmiş ve saymıştır- bu 
ara, sayıldığı esnada niçin ekseriyet olmadığı
nı ihsas etmemişlerdir. Aynı zamanda kâtipleri 
irşat ve ikaz etmek Reisin vazifesi değil, Reisi 
irşat ve ikaz etmek kâtip ve arkadaşların vazi
fesidir. 

VASIF BEY (Saruhan) — Reis Bey! Sa
dede gelelim, burada Nizamnamei Dahilî dersi 
mi alacağız? 

RECEB B. (Devamla) — Efendiler! Mâru
zâtım bundan ibarettir. Yine telhisan arz ede
yim: Burada Reisin kararlaştırdığı kararımız
dır, onun kararında şüphemiz olduğuna dair 
her hangi bir şey ihsas edersek bundan evvel
ki bütün mukarreratımızı aynı ridayı tereddüt 
ve şüphe altında bırakmış oluruz. Bundan Mec
lisi Âliyi tenzih ederim. 

REtS — Usulü müzakere hakkındaki be
yanat zannediyorum ki, kâfidir. Bir takrir var
dır, bu takrir hakkında Heyeti Celilenizin re
yi ne ise ihsas buyurur. Meclisi Âli usul hak
kındaki müzakereyi bundan fazla idame edecek 
olursa çok vaktimizi kaybetmiş oluruz. 
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HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Şahsım 
mevzuubahsıolmuştur. Söz vermenizi rica ede
rim. 

REİS — Buyurun. 
HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Efendim! 

Rece'b Beyefendi buyurdular ki, Riyaset arayı 
tâyin etmek için bir - iki dakika meşgul ol
muştur. Hitabet mevkiinde bulunan Haydar 
Rüşdü Beyin bir tereddüdü var ise Riyasete ni
çin halber vermemiştir? Bendeniz Receb Beye 
cevap vermiyeceğim. Fakat Ali Fuad Paşa Haz
retleri burada Heyeti Celileye izahat verirken 
ekseriyet olmadığı hakkında kâtipler tarafın
dan bir ihtar vâki olmuştur, fakat belki işit
medim dediler. 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Belki deme
miştir. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Devamla) — Fakat 
işitmedim dediler. Artık bunun üzerine Receb 
Beye eevap vermeme lüzum yoktur zannede
rim. 

REİS — Müsaade buyurunuz! Usulü müza
kere neticesinde verilmiş bir takrir vardır, bu 
takrir hakkında Heyeti Celilenk rey ve kanaa
tini izhar edecektir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim, 
lütuf buyurunuz! Takririm hakkında söz söy-
liyeyim. 

REİS — Ne hakkında efendim? Müsaade 
buyurunuz! 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ne hak
kında söyleneeekse .söyleyiniz de onun hakkında 
söyliyeyim. (Handeler ve alkışlar) Malûmuali-
niz, Heyeti Muhteremeniz; memleketin bütün 
kuvvetlerini temsil eden ve bu memleketin tim
sali kanunî ve timsali hakikisi olan bu Heyeti 
Aliye, dünyada hiçbir millete nasibolmıyan en 
şerefli bir vakaya nail oluyor. İstanbul'a ikinci 
defa Türk Ordusu şaniyle, şerefiyle giriyor. 
Böyle bir anda Heyeti öelileniz bütün âzasiyle 
vatana ve millete ait mesaili rüyet etmek mak-
sadiyle içerisinden bir heyet ayırıyor ve gön
deriyor. Şimdi bu heyete karşı orada tatsız bir 
muamelenin, hoşa gitmiyen bir vaziyetin ihdas 
edildiği söyleniyor. Bittabi burada bizim kendi 
nıamımız, kendi şahsiyetimiz, meselâ benim ken
di şahsı âeizanem mevzuubahis değildir. Burada 
temsil ettiğimiz büyük bir milletin; âli bir mil
letin en muallâ olan bir muhassalasnıın, bir Mec-
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lisi Âlisinin hukuku, şerefi mevzuubahistir. Bi
naenaleyh işde bir tereddüdolabilir. Böyle bir 
tereddüdolmakla Reeeb Beyefendiye cevap vere
ceğim. Meclisi Âli demin iki saat evvel ekseriyet
le başka bir noktai nazardan karar vermiş ola
bilir. Madem ki, işde tereddüt mevcuttur. O me
selede tereddüt mevcudolduğu hakkında... •-

RECEB B. (Kütahya) — Yoktur. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Vicdan-

larmdaki tereddüdü menedemeyiz. Beyefendi! 
Bu tereddüt doksan arkadaşımız tarafından iz
har olunuyor. Binaenaleyh efendiler! Yenibaş-
tan müzakere açmak günah değildir; bilâkis bir 
haktır. Yenibaşjtan müzakere küşadederiz. Bu me
sele de ne olmuş, ne bitmiştir? Efkârı umumiyei 
millet huzurunda bu mesele taayyün ve tenevür 
eder. Meclisi Âliniz hiç kimsenin eanmı "yakmak 
fikrinde değildir. Hak ve adalet meydana çık
sın, kabahatli kimse milletin şerefli bir heyetine 
karşı milletin şerefli müvekkillerine karşı, va
zifesinde kim kusur etmiş, kim kusur etmemiş 
ise bütün bu noktalar taayyün ve tenevvür eder. 
Bundan ne perva olabilir?.. 

RECEP B. (Kütahya) — Sakatlık olur. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Ne sa

katlık olur? Bu açıkça görüşülse ne olur? Benim 
mantıkim bunu anlamıyor. (Handeler) 

REİS — Usul hakkında söz istiyen yok. Bir 
takrir var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Mesele son derece mühimdir, müzakeresinin 

teşriî intacı Meclisin şerefi mânevisi ile tama
men alâkadardır. Tahkikata vaziyed eden Diva
nı Riyasetin neticei tahkikatını en geç yarınki 
dokuzuncu Salı günü Meclise arz etmek ve bu 
bapta Meclisin kararını almak üzere, rüfekayı 
muhtereme tarafından verilmiş olan takririn ya
rınki ruznameye birinci olarak müzakere edil
mek şartiyle alınmasını teklif eylerim. 

Urfa 
Hüsrev 

REİS — Hüsrev Bey! İzalh buyuracak 
mısınız? 

HÜSREV B. (Urfa) — Reis Bey izaha ha
cet yoktur, yarınki ruznameye ithal edilir. Yarın 
Mecl'is yoktur, yarın Meclis yaparız. Yeter ki 
Divanı Riyaset bize hazır gelsin. 

REİS — Efendim Hüsrev Beyefendinin tak
ririni kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil-
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memiştir. O halde mevzuulbahsolan hâdise hakkın- I 
da müzakere küşaduıa dair takriri rey'i âlinize 
vaz'ediyorum. Kaibul buyuranlar ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSÎ VE 
DAHİLİYE VEKİLÎ ALÎ P E T H l B. (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar, bâzı rüfeka ge
rek bundan evvelki cebede ve gerek şimdiki cel
sede Meclisin haysiyetinin mvzıralbahısoldugu ve 
Meel'is milletin timsali olmak itibariyle milletin 
haysiyetinin mevzuubahsölduğu ve binaenaleyh I 
'bu itibarla fevkalâde haizi ehemmiyet olan bu 
mesele hakkında müzakere edilmesi muvafık 
olacağı fikrini ileri sürdüler. Hakikaten mesele 
(bu .suretle şey edilecek olursa; Heyeti Aliyeniz-
'ee derhal müzakere edilmesi ve bunun hak- I 
kında bir karar ittihaz edilmesi 'gayet muvafık- I 
tır ve doğrudur. Filvaki Meclisin haysiyeti ve 
milletlin haysiyeti mevzuubaibsolduğu bir meşe- I 
lede Meclisi Âlinizin göstermiş olduğu heye
can tamamiıyle yerindedir ve haklıdır ve bu 
hususta ne kadar istical buyurulsa ve bunu bir I 
karara raptetmek için ne derece istical edilse I 
yerindedir ve caizdir. Bendeniz bu kanaate ta- I 
mamen iştirak ederim. Şimdi esas meseleye ge
lelim. Malûmuâlileri olduğu üzere tahliyeyi I 
müıtaakıp muzaffer Ordumuzun bir fırkası istan
bul'a dâhil olmak üzere bulunduğu halde bü
tün istanbul halkı ayaklanmış ve bu kahraman I 
Ordumuzun bir eüz'üne lâyık olan istikbal me- ı 
rasîmii yapmak içıin fevkalâde büyük hazırlık
larda bulunmuşlardır. O hazırlıklar o derecede 
büyük olmuştur ki, bunu ancak dört seneden 
beri esaret altında yaşamış olan istanbul aha- I 
liginin hürriyete, tam ve mutlak hürriyete kar 
vurmasından mütevellit azîm hissiyat ve sürü
rün ve memleketimizden tek bir ecnebi neferinin 
dahi arva$mı kesmekten dolayı hâsıl olan bü
yük bayramdan mütevelTift hissiyat ve meserre
tinin derecesini ölçmekle kabil olur. 

Bu hazırlıklara, bu nümayişlere, bu tezahü
rata iştirak etmek üzere istanbul Müdafaai Hu
kuk Cemiyeti tarafından Meclisi Âlinize bir da-

rvet vâki olmuştur. Meclisi Âliniz Divanı Riya
setten icabı kadar âza ile aıvnı zamanda kur 'a 

. ile intihabedilmiş daha on âza bu hazırlıklarda, 
l>u merasimde bulunmak üzere istanbul'a sevk 
edilmiş. Deniliyor ki, ve gazetelerdeki neşriyat 
da bunu gösteriyor ki, heyetimiz Haydarpaşa 

garına vâsıl olduğu zaman karşısında kendisini 
istikbal edecek kimse bulamamıştır... Bu iti
barla bu meseleyi tamim ve teşmil ederek Mec
lisin haysiyetine ve dolayısiyle (milletin hay
siyetine karşı vurulmuş bir darbe gilbi telâkki 
edecek olursanız, zannederim bîraz istical etmiş 
bursunuz. Bendeniz zannediyorum ki, Meclisi 
ÂHnin ve milletin haysiyeti mevzubahsolduğu 
vakitte istanbul dâhilinde bulunan memurini 
askeriye ve bilcümle memurini saire bütün 
gayret ve faaliyetleriyle Meclisi Âliye yakışa
cak hürmeti yapmak için her işlerini terk et
mişler ve Meclisi Âlinin haysiyet ve şerefine 
taallûk eden ve milletin haysiyet ve şerefine 
lâyık olan istikbali hazırlamakta hiçbir za
man tereddüt etmemişlerdir, edemezler. Böyle 
bir şey hiçbir zaman mevzuubahis değildir. 
(Ahali mevzubahis değildir sesleri) Ahali mev
zubahis değil. Memurin mevzubahistir. Davet 
ahali tarafından olduğu için bittabi davet 
edenlerin de hazır olması lâzımgelir. O hal
de mevzubahsolan mesele nedir? Heyetimiz 
buradan hareket ettiği günün akşamı Da
vanı Riyaset Şehremanetine ve davet eden Mü
dafaai Hukuk Cemiyetine heyetin hareketini 
tebliğ etmiştir. Nasıl tebliğ etmiştir efen
diler? Bu ciheti tetkik etmek lâzımdır. De
nilmiştir ki : «Kurtuluş gününde yapılmakta 
olan merasime Meclisi Âli namına iştirak et
mek üzere Ankara'dan Sabri Beyin riyaseti 
altında bir heyeti mahsusa hareket etmiştir.» 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — On sekiz 
kişilik. 

ALI FETHİ B. — Tabiî, heyetin adedi 
de zikredilmiştir. Bu heyet Cumartesi günü 
istanbul'a vâsıl olmak lâzımgelir. (Cuma günü 
vardılar sesleri) Yani Cumartesi günü Ordu
nun Itsanbul'a dâhil olmasına intizar edilmekte 
idi. istanbul evvelce de arz ettiğim gibi Or
duyu şanlı bir surette istikbal için hazırlık
larda bulunduğu cihetle bu hazırlıklarda, 
bu merasimde bu meserret bayramında, Mec
lisi Millîyi temsil etmek üzere gönderil
mekte olan heyetin Ordu ile beraber vâsıl 
olacağına dair istanbul matbuatında bâzı 
neşriyata tesadüf edilmekte idi. Yani, gön
derilen heyet Ordu ile beraber istanbul'a vâ
sıl olacaktır denmiştir, istanbul gazeteleri 
böyle yazmıştır. (Hayır, hayır sesleri) Rica 
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ederim, öyledir. Doğrusu budur. Heyet için 
istanbul'dan lâzımgelen otelde yerler hazır
lanmıştır. Fakat heyetin saat ve zamanı ha
reketi İstanbul memurînince lâyıkı veçhile 
anlaşılmadığı görülmektedir. 

Efendiler! Buradan yazılmış olan telgraf; 
heyetin kurtuluş gününde yapılaeak olan 
merasimde Meclisi Âliyi temsil etmek üzere 
hareket ettiğine dairdir. İstanbul matbuatın
da doğru ve yanlış bu heyetin ordu ile İstan
bul'a dâhil olacağına dair neşriyat zuhur et
miştir. Bundan sonra biliyorsunuz ki, ordunun 
hareketi d-olayısiyle trende de teahhurat vâki 
olmuştur. 

Henüz resmî bir surette bu meseleyi tahkik 
etmedim. Bittabi tahkikatımın neticesini He
yeti Aliyenize arz edeceşim. Fakat istihsal 
ettiği malûmata yöre her ihtimale karşı he
yetin rakip olacağı trenin zamanı hareketi is
tasyondan sorulmuştur. Maalesef doğru ma
lûmat verilmemiştir. Bendeniz bile bazen 
tren kaçta hareket edecektir diye sorduğum 
zaman yanlış malûmat verilmektedir. Hata, 
Ankara'da bendenize bile vâki olmuştur. Bâzı 
defa saat kaçta tren gelecektir diye sorduğum 
vakit sekizde gelecektir denildiği halde do
kuzda veya onda gelmiştir. Bu itibarla tre
nin zamanı hareketi memurini aidesine yan
lış olarak malûmat verilmiştir. Binaenaleyh 
bu suitefehhümlerin gerek bunların zamanı 
muvasalatlarının lâyikı veçhile bildirilmemiş 
olması, gerek trenin zamanı hareketi hakkın
da sıhhate karip bir malûmat alınamamış 
olması ve tahkikine imkân bulunamaması ve 
gerekse bu heyetin ordu ile beraber gidece
ğine dair bâzı neşriyatın - tahmin edilecek 
olursa - mantikî olamaması ve bir delil buluna
maması sebmepleriyle hakikaten şayanı esef 
olan istikbalsizlik meselesi zuhur etmiştir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Bunu 
itiraf ediyor musunuz? 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — İtiraf edecek 
ne var? Hakikat bu merkezdedir. Efendiler! 
Heyeti Aliyeninizin İstanbul'a memuren gön
derdiği heyet riyasetinden suimumale gördük
lerine, lâyikı veçhile istikbal edilmediklerine 
veyahut kasda makrun hürmetsizliğe mâruz 
kaldıklarına dair bir şikâyet alınmamıştır. 
Zannederim ki, en ziyade mütehassis olması 
lâzımgelen ve bu işde ileri varması lâzımge

len heyetimiz ve heyetin riyasetinde bulu
nan birinci Reisvekilliği Makamı Âlisini işr 
gal etmekte bulunan Sabri Beydir ve ondan 
vürudedecek malûmattır. Her halde bu ma
lûmata intizar etmek lâzımgelir. Bendeni
zin hususi olarak aldığım malûmata göre 
meselenin bu şekilde bir suitefehhüm olduğu 
Sabri Beyce anlaşılmış ve bu yanlışlık üze
rine kendisi ve rüfekası tarafından lâzımge
len merasime iştirak edilmiştir. Her halde bu
radan telgraf kaçta yazılmıştır ve bu telg
raf İstanbul'da saat kaçta ve kime teslim 
edilmiştir ve bu telgrafın neyi ifade ettiği 
ve ne suretle anlaşılabileceği tahkik olunabilir. 
ITezalik trenin bu suretle yanlış olarak hareket 
ve muvasalatının da ne gibi hatadan ileri geldi
ği de tahkik edilebilir. Bu tahkikat tamamiyle 
yapıldıktan sonra keyfiyet Meclisi Âlinize arz 
olunur. Yalnız bendeniz bir ciheti şimdiden arz 
etmek mecburiyetindeyim ki o da Vali Haydar 
bey hakkında her hangi bir suikasıt üzerine; ya
ni bu heyeti istikbal etmediğinden dolayı Heyeti 
Âliyenizce bir suizan varsa bunu tamamiyle ha
tırdan çıkarmanızı rica etmekten ibaret olacak-
tu\ 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Çok 
doğrudur. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Çekirdekten 
yetişmiş, mektep görmüş, gayet namuslu, ga
yet muktedir, faal, gayet vatanperver ve ga
yet hamiyetperver ve bu memlekette fevka
lâde hizmet etmiş değerli bir memurumuzdur. 
Hiçbir zaman Haydar Bey gibi değerli bir me
murumuzun, müstakim, hamiyetperver bir me
murumuzun Meclisi Âlinize karşı riayetsiz
lik etmesi veya millete karşı hürmetsizlik 
göstermesi katiyen vâridolamaz. Böyle bir fi
kirde bulunacak arkadaşlar varsa ve böyle bir 
fikir hâsıl olmuş ise bu fikri tashih etmeniz 
lâzımdır. Bunu bilhassa istirham ederim. 

TALÂT B. (Kângın) — Bu zatın Bolu is
yanında da dirayeti görülmüştür. 

ALI FETHİ B. (Devamla) — Evet Bolu 
isyanında da, Sivas vilâyetinde de, istanbul vi
lâyetinde de bulunmuştur. Vali Haydar Beyden 
şikâyet edenler de vardır. Nitekim gazeteler
de de hakkında bir çok şikâyetler vardır. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Mesele 
Vali Haydar Bey meselesi değildir. 
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ALİ FETHİ B. (Devamla) — O halde me
sele nedir? Evvelce de arz ettim. Efradı aha
liye karşı mesele yoksa vali hakkında da me
sele yoksa, Kumandan Âdil Paşa hakkında da 
mesele yoksa; Adnan Bey hakkında da bir 
mesele yoksa hiçbir mesele yoktur. Efendiler; 
o halde bu bahsi kapatalım. (Handeler) 

Efendiler şunu tekraren istirham etmek 
mecburiyetindeyim ki; Bu değerli memurumuz 
hakkında yanlış bir itikatta bulunmayınız, bu 
değerli memurumuz hakikaten çalışkan ve 
millete hadim, gayet müstakim bir memurdur. 
Yalnız menafiî vataniyeyi göz önünde bulundu
rarak sabah, akşam çalışan bir memurumuz-
dur. Arz etmiştim, Vali Haydar Bey'in aley
hinde bulunanlar da vardır. Lehinde bulunan
lar da vardır. Bütün İstanbul halkı ekseriyet 
itibariyle lehindedir, memnundur, yaptığı hi-
demattan dolayı kendisine müteşekkirdirler. 
Bâzj adamlar da bâzı işlerinden dolayı memnun 
değildir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Meselâ 
kumarhaneleri kapatmıştır. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Hakkında 
birçok lâkırdılar işitilmiştir, birçok şeyler ya
zılmıştır. Bendeniz Vali Haydar Bey hakkında 
böyle bir zanda bulunulmamasını rica ve ken
disi hakkında hüsnüzannı âlinizi isticlâba, va
zife itibariyle, kendimi mecbur addediyorum. 
Mesele bundan ibarettir. Eğer müsaade buyu
rursanız neticei tahkikatımı Meclisi Âlinize arz 
edeyim: Eğer hakikaten kasda makrun bir hür
metsizlik varsa Vali Haydar Beye değil, her 
kim olursa olsun lâyık olduğu cezayı vermek 
hakkımızdır. Eğer bir zühul eseri, anlaşılmamaz-
lık varsa bundan dolayı Meclisi Âlinizin fazla 
heyecana kapılması doğru olmaz zannındayım. 
Siz de hatanın, zühulün, insandan vâki olaca
ğını pekâlâ takdir buyurursunuz. Bu itibarla 
meseleyi hal buyurmanızı rica ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Büyük 
bir âlimin dediği gibi siyasette hata en büyük 
şeydir. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendi
ler, evvelen anlaşılması lâzımgelen bir hakikat 
vardır. Onun hallini istirham ederim. O da şu
dur: Zannedilmesin ki, ferden ferda kendi şa
hıslarımıza yapılmış bir tecavüz vardır. Bunun 
için bugün bu Meclis meşguldür. Doğrudan I 
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doğruya milletin şerefine, haysiyetine taallûk 
eden bir mesuliyet için meşgulüz. Fakat efen
diler! Mesele ne tarzdadır doğru mu, hatalı mı
dır? Bilinmiyor. Bunun henüz tahkikine gir-
memişizdir. İstanbul'dan bizim gönderdiğimiz 
heyete karşı ihmal edilmiştir, lâkaydî vardır. 
Bu lâkaydî ruhumuzda derin tesir yapmıştır. 
Bu tesir ile heyecana yapılmış1 ardır ve bunun 
için bu meseleyi mcvzubahsediyonız. Binaen
aleyh, doğrudan doğruya o şahıslar değil, Mec
lisin haysiyeti, şerefi, milletin şeref ve izzetinefsi 
mevzuubahsolduğu için heyecanla, hassasiytele, 
bu işi mevzubahsetmekteyiz. Şu işin evvelen 
mevzuubahsedilmesi lâzımgelir. 

Saniyen efendiler! Şunu kemali katiyetle 
bütün memleketimiz halkına ilân edebiliriz ki, 
İstanbul halkı bütün kalbiyle kendilerini kur
taran ve milleti zaferden zafere götüren bu 
Meclise ve ordusuna daima perestişkâr olmuş
tur. Binaenaleyh efendiler istanbul halkına 
karşı hiçbir suretle ruhumuzda hiçbir endişe ve 
tereddüt yoktur. Bu itibarla efendiler! Bu 
kürsü muallâyı milletten selâm ve hürmet arz 
ederim. (Alkışlar) 

Efendiler! Bizi heyecana sevk eden doğru
dan doğruya menabii kuvanın Meclisi Âlide te-
cellisidir. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
ikinci maddesinde denilmiştir ki: Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Devletin, milletin, kuvvei 
teşriîye ve icraiyesine sahiptir. Binaenaleyh 
merkezi kuva, Meclis, menbai kuva yine Mec-
lisimizdir. Bu itibarla bütün milletin kudreti, 
hâkimiyeti, iradei millîyesi bu kürsü muallâda, 
bu Meclsi Âlide tecelli eder. Onun içindir ki, 
bu 'kadar azametli bir mümessil olmak dolayı-
siyle Meclis heyecanda haklıdır. Kapıldığımız 
bu heyecandan dolayı hiç kimsenin bizi tah-
tıye etmeye hakkı yoktur. Onun içindir ki, bu 
işi kemali ciddiyet ve kemali hassasiyetle taki-
bediyoruz. Fethi Beyefendi Hazretleri burada 
beyanatta bulunurken demişlerdir ki: Efendi
ler! İşin içinde belki bir hata vardır. Belki bir 
ihmal vardır, henüz anlaşılamamıştır. Şimen
diferin esbabı vurudu vardır. Binaenaleyh va
limize emniyetimiz vardır. Çalışkan bir adam
dır. Oradaki memurların vazifelerini hakkiyle 
ifa edeceklerine kaanüm. Binaenaleyh mesele
yi biraz daha tehir ediniz. Tahkikatımı ikmal 
edeyim demiştir. Burada ben doğrudan doğ
ruya Heyeti Vekile Riyasetine ve Heyeti Veki-
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leye hitabetmiyorum. Divanı Riyasete hitabe-
dıiyorum. Efendiler! Türkiye Büyük Millet 
Meclisi namına bir heyet tefrik olunmuştur. 
Doğrudan doğruya İstanbul'da, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mümessilidir. Bizim Diva
nımız acaba bu heyetin hattıhareketinıi Dahili
ye Vekâletine bildirmiş midir? (Hayır, hayır 
sesleri) 

ALÎ FETHİ B. (İstanbul) — Hayır. 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Şu 
halde efendiler, Divan doğrudan doğruya bi
zim şahsımızla, Meclisin şahsiyeti ile alâka
dar olmamıştır. Heyet bizim için gitmiş, bizi 
temsil etmek için -gitmiştir. Heyetin İstan
bul'da ne vakit ve ne suretle istikbal edilece
ğini Dahiliye Vekâleti emri katî ile İstanbul'
daki adamlara bildirmeye mecburdur. Çünkü-
efendiler, biz doğrudan doğruya milletin mu
kadderatına hâkimiz. Bize, hükümdarlara ya
pılan muemele yapılacaktır. Bize; Türk Mil
letinin azamet ve şerefine göre muamele yapı
lacaktır. Eğer Divanı Âliniz bizim namımıza 
gönderilecek 'bir heyeti İstanbul'a, bizim na
mımıza göndermiş ise Dahiliye Vekâletine me
seleyi bildirmiş midir? İstanbul Valisi bu işten 
haberdar olmuş mudur? Oradaki mümessili
miz, Büyük Millet Meclisi azaları bundan ha
berdar mıdır? Bunları bilmek lâzımdır. Bun
ları Divan bildirmemiş ise bizim tahtıemize lâ
yıktır. 

Çünkü efendiler! Bu mesele şu veya bu 
meselesi değildir. Bu mesele memleket dâhilin-; 
de bir heyecan tevlidedecektir ve acaba Türki
ye Büyük Millet Meclisi İstanbul'da niçin istik
bal edilmemiştir gibi bir tereddüt tevlidetmiştir. 
Bu bir meseledir efendiler! Onun için efendiler 
Divanımıza karşı ben doğrudan doğruya hata 
ettiklerini söylemekle vazifemi yapmış oluyorum. 
Efendiler! Buradan giden heyet ne şekilde git
miş olursa olsun İstanbul'da merasimi lâzime ile 
kabul olunacaktı. Çünkü şimendiferin saati vü-
rudu meselesi yoktu. Olsa dahi oradaki Vali şi
mendiferi saati saatine takibedebilir. Efendiler! 
Bundan evvel Meclise giden şu veya bu zatı is
tediğimizden fazla istikbal etmişlerdir ve iste
dikleri gibi merasim yapmışlardır. Şimendifer 
meselesini ben o kadar ehemmiyetle takibetmiyo-
rum. Asıl halledilecek mesele Divanı Riyasetin 
vaziyeti meselesidir. Riea ederim hatayı Divanı 

Riyaset halletsin. Çünkü hata Divanı Riyasette
dir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendi
ler! Bendeniz gayet kısa söyliyeceğim. Necati 
Bey biraderimizin söyledikleri mesele gayet mü
himdir. Evvelâ Divanı Riyasetin Heyeti Vekile-
ye böyle bir heyetin gidip gitmediğini, haber ve
rip vermediğini tesbit etmek lâzımdır. Binaena
leyh birinci olarak bu mesele tenevvür etmeli
dir. Bu mesele hakkında Meclisi Âli noktai na
zarını tesbit etsin. Bendeniz hakkı kelâmımı mu
hafaza ederek bu hususta Divanı Riyasetin mü
talâasını dinlemek istiyorum. 

ALİ FUAD Rş. (Ankara) — Efendim! Ev
velemirde müsaade buyurursanız Divanı Riyaset 
Meclisi Âli ile Heyeti Vekilenin vaziyetini nasıl 
telâkki ediyor, bunu arz edeyim. 

Biz öyle zannediyoruz ki, Heyeti Vekile bi
zim uzvumuzdur. Heyeti Vekile bizim her gün
kü mukarreratımızdan haberdardır. Yalnız şim
diye kadar Divanı Riyasetçe ittihaz edilen usul, 
kanunlar ve mühim mukarrerat çıktıkça onları 
Heyeti Vekileye tebliğ etmektir. Divanı Riyase
tin vaziyetini biz böyle biliyoruz. Yok, eğer Di
vanı Riyasetin Heyeti Vekile ile münasebatı baş-
ka türlü tesbit buyurulursa o yolda yaparız. 

Gelelim ikinci meseleye; malûmuâliniz İstan
bul'a gidecek olan heyet, Çarşamba günü Meclisi 
Âlinizden intihap buyurulmuş, Cumartesi günü 
İstanbul'da icra edilecek merasimde hazır bulun
mak üzere buradan hareket etmiştir. Yani. Per
şembe günü alessabah buradan hareket etmedi
ği takdirde Cumartesi günkü merasime yetişe-
miyecekti. Binaenaleyh Divanı Riyaset heyetin 
böyle hareketini nazarı dikkate alarak-evvelemir
de doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletine tebli
gat yapsaydı belki vakit ve zamaniyle keyfiyet 
İstanbul'a bildirilemez zanniyle doğrudan doğru
ya şehremanetine heyeti mebusenin hareketini 
derhal bildirmiştir. Malûmuâliniz şehremini İs
tanbul'da Belediye Reisi değildir. Hükümet ta
rafından nasbedilmiş zattır. Aynı zamanda şeh-
rimini olan zait Validir. Binaenaleyh biz malû
matı mahalline süratle isal etmek için belki he
yeti mebusenin vakit ve zamaniyle oraya vüru-
dunu haber alamazlar düşüncesiyle telgrafı doğ
rudan doğruya Şehremanetine yazmıştık zanne
diyorum ki, bu telgrafı huzuru âlinizde de oku
muştum ve buradan Perşembe günü alessabah 
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hareket edecek trenle de heyetin hareketi bildiril
mişti ve zannediyorum ki, şehremanetine bun
dan daha âcil bir tebligat yapılamazdı. Fakat 
merasime ait kısmı ise, Heyeti Vekile her vakit 
müzakerenizde hazır bulunmaktadır. Böyle bir 
heyet gönderildiği zaman ne yolda hareket edi
lecektir, nasıl olacaktır? Burası Heyeti Vekilenıize 
aittir. Tabiî bunlarla Divanı Riyasetiniz meş
gul olamaz. Sonra bundan başka böyle heyetin 
vakit ve zamanı hareketini bildirmekle beraber 
Nafıa Vekâletine de derakap bir tezkere yaz
dım. Çünkü vesait meselesi de mühim bir mese
ledir. Malûmuâliniz istasyonda vaıgon ve saire 
her vakit bulunamıyor. Bundan dolayı Nafıa 
Vekâletine Meclisin kararını doğrudan doğruya 
tebliğ ettik, bununla da iktifa etmedik, ihtimal 
ki, ancak bu emrin bir - iki günde Şimendiferler 
Müdiriyeti Umumiyesine 'gideceğini de düşüne
rek, yani evrak kaydolunacak ve saire diye 
aradan bir - iki gün geçmesin1 diye biz doğrudan 
doğruya bir de Şimendiferler Müdiriyeti Umu-
miyesini vaziyetten haberdar ettik. Ve hieyeti 
mebuse Perşembe günü alessabah buradan İs
tanbul'a gidecektir, binaenaleyh şerefi eriyle mü
tenasip tren, yahut salon ihzar edilmesini ora
dan da rica ettik. Binaenaleyh neticede şunu arz 
etmek isterim ki, Divanı Riyaset şimdiye kadar 
icabeden makamaıtı - bu gibi ahvalde - nasıl ha
berdar etmek lazımsa o yolda haberdar etmiştir 
ve hattâ kendi salâhiyetinin fevkinle de çıkmış
tır. Çünkü hakikaten vakit olsaydı Şehremane
tine de yazmryaeak idik. Yani eğer bu heyet 
merasimden bir hafta evvel - İstanbul'a gidecek 
olsaydı - elbette Şehremanetine de telgraf çek-
milvecektik ve ihtimal ki, Dahiliye Vekâletinden 
- Heveti Vekile Riyasetinden - ne gibi tebligat 
•yapıldığını kendilerinden sıoracaiktik ve taki-
bedıecektilk. Binaenaleyh Divanı Riyasetin öte
den beri teamülü neden ibaretse onu tamamiy-
le ve belki daha fazlasını vakit olmadığı hal
de ifa etmiştir, kanaatindeyim. 

ALİ F E H İ B. (İstanbul) — Efendim! Gerek 
Necati Bey biraderimizin ve gerekse Dersim 
Mebusu Feridun Fikri Bey kardeşimizin Divanı 
Riyasete karşı tevcih eyledikleri suali Fuad Pa
şa Hazretlerinin vermiş olduğu cevabı kemali dik
kat ve hürmetle dinledim. Fuad Paşa buyuru
yorlar ki, bu meselede istical tariki ihtiyar edil
miş ve doğrudan doğruya Şehremanetine ya
zılmıştır. Sonra Muhterem Reis Paşa Hazretle

rinin tarzı telâkkilerine göre Heyeti Vekile 
âzası Meclis âzasından bulunmuş olmaları do-
layısiyle bu gibi tebligatı yapmaya nevama 
lüzum yoktur demek istiyorlar ve kendileri 
daimî surette Mecliste bulundukları için ve 
Meclis mukarreratmı da takibeyledikieri için 
ayrıca bir tebligata lüzum olmadığını anladık
ları itikadında bulundular ve bahusus vaktin 
dar olması dolayısiyle bu tebligatı doğrudan 
doğruya yapmayı muvafık bulduklarını da ifa
de ettiler. 

Bendeniz bu meselenin münakaşasına girişe
cek değilim. Yalnız kemali hürmetle arz etmek 
İsterim ki; Heyeti Vefcilenin Meclis âzasından bu
lunmuş olması, Meclis mukarreratmı - Hükümet
çe vacibülinfaz olacak Meclis mukarreratmı -
kendilerine tebliğ için bir mâni teşkil etmez itika-
dındayım. Nitekim şimdiye kadar yapılan bü
tün bu gübi şeyler hep bu merkezdedir. Yani 
bilcümle mufcarrerat doğrudan doğruya Heyeti 
Vekileye tebliğ edilmektedir. Vaktin darlığı ha
sebiyle Şehremanetine doğruca tebligat yapıl
maya lüzum hâsıl olunsa bu, aynı zamanda aidol-
duğu vekâlete tebligat yapılmasına mâni teşkil et
mez. Bu itibarla eğer bendeniz burada hazır 
bulunduğum için -Mecliste hazır bulunduğum 
için - bir emir almadan doğrudan doğruya bir 
tebligat yapmam icabediyordu, ciheti iltizam 
buyuruluyorsa bu noktai nazara tamamiyle iş
tirak edemiyeceğim. Çünkü; bendeniz Meclis 
Divanı Riyasetinden aldığım tahrirî emirleri 
yapmakla mükellefim. Şimdiye kadar yapıla-
gelen usul, budur. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar, takdir buyurursunuz Türk hududu Millîsi 
dâhilinde yaşıyan her fert ve bilhassa Meclisi 
Âlinizin emri altında bulunan bütün memurlar 
yalnız Dahiliye Vekâleti Celilesinin emrine hür
met etmek vazifesiyle mükellef ^ değillerdir. 
Doğrudan doğruya Meclisi Âlinize hürmet et
mek vazifesiyle mükelleftirler. Bu meselede 
Dahiliye Vekâleti haberdar olmuş, velev ki ol
mamış, biz hiçbir zaman Meclisin heyeti namı
na hir şey talebederken Dahiliye Vekili Fethi 
Beyefendinin Haydar Beyefendiye tebligat yap
ması lâzımdı, mütalâa ve kanaatini izhar ede
meyiz. Fuad Paşa Hazretleri -sizin Reisiniz si1 

fatiyle - doğruca Şehremanetine telgraf çektiği 
zaman Haydar Beyefendi Dahiliye Vekâletin-
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den ayrıca emir almak öaeoburiyetinde değil
dir. Gelecekti ve Meclisi Âlinizin İstanbul'a 
gönderdiği heyeti istikbal edecekti. Binaenaleyh 
bendeniz anlamıyorum, Fethi Beyefendi kendi 
memurlarının müdafaasını yaparken unutma
sı lâzımdır ki, Meclisin ihlâl edilmiş haysiyeti 
siyasiyesi vardıı. Biz Türkiye camiai siyasiye-
si içerisinde böyle çalışkan, vazifeperver me
murlara malikiyetimizden dolayı iftihar edebi
liriz. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi; bü
tün mukadderatı milliyeye vâzmlyed olmak iti
bariyle nüfusu hâkimiyete, emri hâkimiyete bi-
lâkaydü şart hâkimdir ve bu emre hâkimiyetin 
huzurunda bütün memurini Devlet eğilmeye, 
hürmet etmeye mecburdur. (Alkışlar.) 

Arkadaşlar! Tasavvur buyurunuz; sizin hâ
kimiyetinizi tradei Milliyeti temsil eder. Hâki
miyetinizin altında yaşıyan bir memur haber
dar olduğu halde bu Meclisin gönderdiği bir 
heyeti istikbale gelmemiştir ve lüzum görme
miştir. Çünkü giden heyeti mebuse içinde Da
hiliye Vekili olmadığı, kendi âmiri bulunma
dığı için buna ihtiyaç olmadığı zan ve kanaati
ne kapılmıştır. 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Hayır!.. 

VASIF B. (Devamla) — Eğer Fethi Beye
fendi gitselerdi arkadaşlar, - şüphesiz kendi
leri lâyıktır - oradaki memur, ta Gebze'ye ka
dar gelir, orada istikbal ederdi. Halbuki Mec
lis namına giden bir heyeti mahsusayı istikbal 
etmemiş, lakayt kalmış, ihmal etmiştir. Bunun 
cezası verilecektir. Bunun cezası verilmediği 
gün Meclisinizin - Meclisi Âlinizin - nüfuzu; 
sultası kaybolacak, bunun cezası verilmediği 
gün Meclisinizin bütün millet üzerindeki hâki
miyeti rahnedar olur ve bunun sonunda Mec
lisi Âliniz nihayet blı isimden ibaret boş bir ca
mia şeklinde kalır. Halbuki; Meclisi Âli bütün 
cihanı husumetini bile önünde titreten bir sa-
kıftır, bir saktı muallâdir. Binaenaleyh buna 
hürmet edilecektir («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlar! Hepiniz İstanbul matbuatının 
neşriyatını takibetmişsinizdir. Yani heyeti mah-
susanız Perşembe sabahı buradan hareket et
miş ve zamanı hareketlerinden Reisisani Fuad 
Paşa Hazretleri tarafından Şehremaneti haber
dar edilmiştir. Şehremaneti haberdar değildir 
zan ve zehabına kapılır sanız şunu arz edeyim 
ki, daha heyeti mebuse İstanbul'a muvasalat 

buyurmaksızm İstanbul gazeteleri Cuma nüs
halarında Fuad Paşa Hazretlerinin telgrafını 
yazdılar. Tetkik buyurmuşsunuzdur, yani o tel
graf Şehremanetine gitmiş, matbuata tebligat 
yapılmış ve Cuma sabahı çıkan gazeteler o tel
grafı neşretmişlerdir. Hattâ arkadaşlar Vakit 
gazetesi muhabiri ta Hereke'ye kadar gelmiş 
ve heyeti mebuse ile mülakat yapmıştır. O hal
de gazete muhabirleri haberdar olur ve başka
sına çekilen telgrafı gazetelerine geçirir de di
ğeri - ki asıl memuru - nasıl halberdar olamaz 1 
Bunu kabul için, buna inanmak için safderun 
olmak lâzımgelir. («Bravo» sesleri.) Arkadaş
lar Divanı Riyasetin vazifesini tamamiyle ifa 
ettiğini Reisisani Paşa Hazretleri delâili muk-
nia ile izah buyurdular. Eğer Vali Haydar Be
yin heyeti mebusenize karşı mecbur olduğu va-
zifei hürmeti yapmak için Dahiliye Vekili Fet
hi Beyefendiden bir emir almak mecburiyeti 
varsa, böyle bir teamül varsa Fethi Beyefendi 
hata etmiştir ki, haberdar oldukları halde teb
ligat yapmamışlardır. Fakat Fethi Beyefendi
yi hatadâr telâkki etmem; çünkü Fethi Beye
fendinin ayrıca Dahiliye Vekâletinden tebliga
tı ifa etmesine lüzum yoktur. Haydar Bey Fu
ad Paşanın telgrafiyle bizatihi meseleden ma-
lûmattardır. Haydar Bey yalnız istikbalde ih
mal etmekle vazifesizlik göstermiştir. Haydar 
Bey, yalnız bununla da kalmamıştır. Sağına 
Şükrü Naili Paşayı ve soluna da Meclisi Âli
nizin Reisi Muhteremini almıştır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Oturma-
saydı, niçin oturmuş? 

VÂSIF B. (Devamla) — Evet arkadaşlar; 
maalesef o arkadaşı da, huzurunuzda tahtıe edi
yorum. Kendisi, Meclisin haysiyet ve şerefini 
kesretmiştir. O da bunu ihmal etmiştir. O zat 
da oturtmıyacaktı. (Alkışlar ve «bravo» sada-
ları.) Ben, bunu fotoğraflarında gördüm ve 
şüphesiz ki, siz de görmüşsünüzdür. Büyük ve 
kahraman ordumuz, resmigeçidini yaparken, 
o kahraman askerlerin ruh ve kalbinde Mecli
sinize karşı bir hürmet ve itimadı vardı ve var
dır. Meclisi Âlinize lâyık olan bu hürmet ve 
itimatlarını daima göstermek isterlerdi. Fotoğ
raflara bakınız; önde Vali Bey, Şükrü Naili 
Paşa ve arkada arkadaşımız Şabri Bey duru
yorlardı. Reısmigeçit böyle olmuştur. Vatan ve 
Vakit gazetelerinin fotoğraflarına bakınız. Eğer 
fotoğrafları da yanlış geliyorsa bilmiyorum. 
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ALİ RIZA P. (İstanbul) — Belki Sabri Bey 
mütevazı bulundular. 

VÂSIF B. (Devamla) — Efendiler! Yine 
Meclisi Âlinizin kürsüsünden şunu söylemek is
terim ki, orada bizim Hükümet ve Meclisimizi 
ecnebi heyetlerine, ecnebi süferasma karşı tem
sil eden bir arkadaşımız vardır. O bizim Hari
ciye Mümessilimiz, bahusus camiai muhabbeti
mizin bir ferdidir, bizim ailei hürmetimizin bir 
ferdidir. («Adı ne?» sesleri.) O bile ihmal et
miştir. O bile gelmemiştir. O halde arkadaşlar; 
Adnan Bey gelmez, vali bey "gelmez, muavin 
gelmez, jandarma gelmez, polis bulunmaz, 
kimse bulunmaz; rica ederim, giden Heyeti 
Mahsuba bir bazirgân kafilesi halinde kalır. 
Halbuki o giden Heyeti Mebusa, bütün mille
tin bir mihrabı emel ve bir mihrabı kutsiyet 
olarak kabul ettiği bir Meclisi temsil etmek 
üzere gitmiştir. Bu mihrabı temsil eden Heyet 
oraya varırken bütün memurîni Hükümet istik
bale geleceklerdi, vazifelerini ifa edeceklerdi. 
Etmedikleri için tecziye edileceklerdir arka
daşlar ! (Bravo sesleri) Efendiler! Bu bir cür-
mü adlî değildir ki, tahkikat yapılsın, bu bir 
cürmü kanunî değildir ki, şuhut ve delâili el
de edilsin. Bizim Reisvekilimiz Sabri Beyin, 
gazetelerde resmî beyanatı vardır. O beyanat 
şüphesiz Fethi Beyefendinin manzurları olmuş
tur. Bütün gazeteler, maalesef bu hâdiseyi 
yazmaktadırlar ve bütün gazeteler bu hâdise
yi yazarken o gazeteyi okuyan kari'lerin kal
binde elîm bir şüphe ve tereddüt meydana ge
lir. Eğer Büyük Millet Meclisi, kendi sultası
nı, kendi memurları üzerinde gösteremezse, 
eğer Büyük Millet Meclisinin nüfuz ve hâkimi
yeti önünde, kendi memurları eğilmezse; rica 
ederim, milletin hâkimiyetini nasıl istimal eder? 
Fethi Beyefendi, suikasttan bahis buyurdular. 
Rica ederim, Haydar Beyin bunu bir suikastla 
yaptığına ben de kaani olmam. Eğer bir sui
kast varsa onun idamı lâzımdır. Suikasttan 
bahsetmedik. İstihfaftan bahsettik, lâkaydî-
den bahsettik, ihmal ve müsamahadan bahset
tik. Çünkü arkadaşlar, Haydar Bey, giden 
heyetin haiz olduğu şümullü mânayı idrak ede
memiştir. Binaenaleyh, biz, bu adama, bu zata 
muhakkak bu mânanın, bu şümullü mânanın 
ehemmiyet ve azametini idrak ettireceğiz ve 
bundan sonra bizim Hâkimiyeti Milliyemiz al
tında, vazifelerini ifa eden bütün memurin 

kaani' olsunlar ki, memleketin mukadderatına, 
memleketin hâkimiyetine doğrudan doğruya 
Meclisi Âliniz vazmlyeddir. (Alkışlar) Muh
terem arkadaşlar, Fethi Beyefendi, sözlerinin 
bidayetinde, Meclisin şeref ve haysiyetinin ih
lâl edildiğini itiraf buyurmuşlardı, fakat on
dan sQnra Vali Haydar Bey için o kadar kuv
vetli bir medhiye yapmışlardır ki, bendeniz, 
meselenin halledilmiş olduğunu zannettim. 
Evvelce dediler ki; evet haysiyet ihlâl edil
miştir; fakat biliniz ki arkadaşlar, bu hay
siyet ve şerefi ihlâl eden Vali Haydar Bey, 
mintarafillâh bu memleketi idareye memur bir 
vücuduâlidir. Bunu af buyurunuz. (Alkışlar) 
Bu kadar kuvvetli medhiyeyi, Dahiliye Vekili 
Muhtereminin ağzından çıkan sözleri arasın
daki tenakuzu feci' ile birlikte duymak istemez
dim. 

ALI FETHİ B. (Istanlbul) — Hiçbir tenakuz 
yoktur. Bilâkis ifadelerimi yanlış naklediyor
sunuz. 

VASIF B. (Devamla) — Meclisi Âli, hakem 
olsun efendim, bence arkadaşlar; yapılan teb
ligattan Vali Haydar Bey haberdar olmuştur. 
Haberdar olmasına rağmen, Meclise karşı 
yapılması lâzımgelen vazifei hürmeti ifa etme
miştir ve hattâ halkı bile haberdar etmemiş
tir. Necati Bey arkadaşımızın sözlerine iştirak 
ediyorum. Eğer İstanbul halkı, böyle bir he
yetin vürudundan haberdar olsaydı, sizi temin 
ederim ki arkadaşlar, şimdiye kadar ibraz et
tikleri fiilî tezahüratın bir nişanesini gösterir
lerdi. Buna tamamen eminim. Fakat program
dan haberleri yoktur, tebligat yapılmamıştır. 
Hiç şüphesiz bilirsiniz ki bu gibi tezahürat, 
bir heyeti mahsusa marifetiyle yapılır, itiraf 
edeyim ki orada Müdafaai Hukuku temsil eden 
arkadaşların da, çok büyük hatası vardır. 
Fakat istanbul halkını tenzih ederim. Onların 
•kalbleri, onların ruhları şimdiye kadar gös
terdikleri fiilî misallerden anlaşılır ki, bize 
müteveccihtir. (Doğru sesleri) Bu itibarla ar
kadaşlar, mesele heyetimizin İstanbul'da fena 
muameleye mâruz kalması meselesi değildir. 
Ben kaaniim ki, heyetimiz IstnbuFda fena mu
ameleye mâruz kalmaz. Bilâkis en derin mu
habbetleri toplar ve en derin muhabbetler üze
rinde yaşar. Mesele, vazifedar olan memurun 
ihmalidir, lâkaydîsidir, teseyyübüdür, istih-
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fafidir. Meclisi Âlinizden çok rica ediyorum; 
mesele o kadar basit telâkki edilmesin. Bugün 
verilecek olan karar, Meclisi Âlinizin âtide 
hâkimiyetinize malik olup olmadığını göstere
cektir. (Alkışlar) 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Efendiler! Vâ
sıf Bey biraderimizin muhakemesine iştirak 
etmek lâzımgelirse mesele, hallolunmuş demek
tir. Haydar Bey bu heyeti istihfaf etmiştir. 
İstihfaf etmek için, istihfaf niyetinde bulun
muş demektir. Halbuki arz ettiğim gibi, Hay
dar Bey filvaki heyetin İstanbul'a vürudundan 
haberdar olmuştur ve heyet için oteller ihzar 
etmiştir. Heyetin ordunun başında mı gelece
ği, yoksa ayrı mı geleceği ve hangi saatte ge
leceği hakkındaki suitefehhüm mevzuubahistir. 

MURAD B. (Antalya) — Olmadı Fethi Be
yefendi ! 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Niçin olmadı 
Beyefendi? Ordunun başında gelecek heyet 
için günlerce istasyonda mı bekliyeceğiz ? . 

MAZHAR B. (Aydın) — Hususi malûmatı
nız bunu tekzibediyor Fethi Beyefendi! Hu
susi malûmatınıza atfen bize bir şey söyledi
niz. Vali demişti k i ; trenin geç, yani dörtte 
geleceğini haber aldığım için yetişemedim. 
Binaenaleyh ordunun başında gelinmiyeceğine 
dair pek katî malûmata sahiptirler. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Demek ki bun
dan evvelki sözlerimi dinlemediniz. Bundan 
evvel demiştim ki : Gazeteler heyetin ordu ile 
beraber gelmiyeceğini yazmıştır. Fakat Vali 
herce bâdâbad heyetin trenle gelmesini derpiş 
ederek, trenin saat kaçta geleceğini tahkik 
etmiştir. Fakat behemehal ordu ile geleceği 
henüz malûm değildi. 

MURAD B. (Antalya) — Beyefendi! Halbu
ki Divanı Riyasetten çekilen telgraf meselesi
nin hakikatini tamamen izhar ediyor, valinin 
bilmesi lâzımgelirdi. Cuma olduğu için vali 
kendi istirahatini feda edip gelmemiştir. Me
sele bundan ibarettir. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Beyefendi! 
Divanı Riyasetten çekilen telgrafı okumadınız, 
telgraf şudur : (Kurtuluş gününde yapılacak 
merasimde bulunmak üzere Meclis tarafından 
bir heyet gönderilmiştir.) 

MURAD B. (Antalya) — Onu anlıyacak ka
dar feraset yoksa, çekilsin vilâyetten! Alel-
husus İstanbul Valiliği Beyefendi! 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Beyefendi 
hazretleri! Bendeniz arz ettim ki, eğer Vali 
Haydar Beyin şimdiye kadar mevzuubahsolan 
mesailde, (Gürültüler) Rica ederim, Vali Hay
dar Beyden bahsettim, arkadaşlardan birisi 
dediler ki, Vali meselesi yoktur. Sonradan Vâ
sıf Bey bütün nutuklarını Vali Haydar Bey 
üzerine teksif etti. (Gürültüler) 

MURAD B. (Antalya) — Zatı âliniz açtınız 
Haydar Bey meselesini... (Gürültüler) 

REİS •— Rica ederim, söz isterseniz söz ve
reyim. Hati'bi meşgul etmeyiniz!. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Efendiler! 
Ben diyorum ki : Vali Haydar Bey tarafından 
Ikasda makrum, yani mucibi oeza olabilecek bir 
şekilde Meclisi Âliye karşı bir hürmetsizlik ira-
esi mutasavver değildir ve olamaz! Böyle bir 
şey tahakkuk edecek olursa her türlü cezayı 
yapmak mevzuubahsolur. Fakat henüz bu ada
mın müdafaasını dinlemeden ve bilhassa Mec
lisi Âlinizin gönderdiği heyetin ifadatını din
lemeden böyle alelfevr bir karar ittihazı -zan
nederim - Meclisi Âlinizin yapacağı her işde 
muttasıf olması lâzımgelen hissi adaletle, hissi 
tetkikle tev'em olmasa gerektir. Arz edece
ğim nokta bundan ibarettir. Yoksa kabahati 
varsa Vali Haydar Bey veya her kim olursa 
olsun cezasını görecektir. Fakat bâzı arkadaş
lar Vali Haydar Beyin bu hareketi, memlekette 
artık Büyük Millet Meclisinin haysiyet ve şere
fi zayi' olmuştur suretinde telâkki olunacaktır 
buyurdular... 

VÂSIF B. (Saruhan) — Olmaz, olmaz, ih
mal edilmiştir! 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Siz söylediniz 
Vâs!f Beyefendi! Demek ne kadar fena söyle
mişsiniz k i : Derhal benim ağzımdan çıktığı 
zaman aynı şiddetle protesto ediyorsunuz. 

Ve dediler ki: Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin memurini dahiliyeye karşı hiçbir nüfuz 
ve haysiyeti kalmamış olur. Ve bir daha bun
ları sevk edemiyecek bir hale gelir. Böyle bir 
şey mevzuubahsolamaz efendiler! Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin nüfuz ve hâkimiyeti ve 
her türlü haysiyeti hiçbir tereddüde, hiçbir şüp
heye mahal vermiyeeek derecede âlidir. Ve 
herkesçe muta'dır ve muhteremdir efendiler. 
(Alkışlar) 

Vasıf B. (Saruhan) — Fiiliyatını gördük. 
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ALÎ FETHİ B. (Devamla) — Fiiliyatını I 
da her vakit görüyorsunuz ve göreceksiniz I 
efendiler... Merasimde, ziyafet esnasında, sağ 
tarafa Kumandan Paşayı ve sol tarafa da Sab-
ri Beyefendiyi oturtturmuşlar; 

Resmıigeçitte kumandan bulunmuş, Sabri 
Bey ve rüfekası sağında veya solunda bulun- I 
muş... (Arkasında sesleri) Bunu da bilmiyo
rum. Böyle misafirler merasimi askeriyede I 
nerede bulunur? Fakat efendiler! Bunlar bel
ki yanlış anlaşılmıştır. Sabri Beyefendi be1 ki 
kendisi için istememiştir. Ordu şerefine ya- I 
pılmış bir merasimdir. Bir zatın şerefine böy
le bir merasim yapıldığı zaman o zat mevkii 
şerefi ihraz eder. Belki Sabri Beyin muvafaka
tiyle mesele bu şekilde olmuştur. Bundan da vali 
Haydar Beyi mesul etmek doğru olmasa gerek. 
Binaenaleyh bir noktayı daha tavzih etmek iste
rim. Bendeniz demedim ki: Vali Haydar Beye 
Dahiliye Vekâleti tarafından emir verilmemiş 
olduğu için böyle oldu; ben böyle bir fikirde bu
lunmadım. Yalnız arkadaşlardan bâzılarının Di
vanı Riyasetin, heyetin hareketinden Hükümete, 
İcra Vekilleri Riyasetine malûmat verip verme
diklerine dair iradettikleri suale Paşa Hazret
lerinin verdikleri cevapta bir noktaya iliştim. 
O da bendenizce şimdiye kadar mer'i usul daire
sinde Meclisi Âliden tahriren vâki olan tebligatı 
ifa etmek mecburiyet ve mükellefiyeti vardır ve 
usul böyledir. Böyle olmazsa birçok yanlışlıklar, 
birçok suitefehhümler hâsıl olabilir. Mecliste her
kes bulunur, ne karar ittihaz edilmiştir? Onu ya
zıya dökmek lâzımgelir. Resmen ve tahriren ya
zılır. Ona göre icrayı hareket edilmek lâzımdır. 
Yoksa istimaatle icraatte bulunulamaz. Usul bun
dan ibarettir. Böyle cevabını verdim, demedim 
ki ancak benim tarafımdan tebligat vâki olma
dığından dolayıdır; böyle bir şey demedim, bunu 
yanlış telâkki etmişlerdir ve bütün o noktai na
zara istinadettirdikleri mutalâat da yanlıştır. 
Gayrivârittir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Divanı 
Riyasete bir sualim vardır. Demin Birinci Cel
sede saat -ikiyi beş geçe İstanbul'a çekilen tel
grafa cevap gelmemiştir denildi, şimdi saat beş... 
Hâlâ mı cevap gelmedi, bunu anlamak isterim. 

REİS — Sualinizi kaydettim. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) <— Efendim, 

bendeniz şimdiye kadar cereyan eden müzakerat- I 
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tan anladığım fikri hulâsa edeceğim. İstanbul ec
nebi boyunduruğundan kurtulduktan sonra ordu
muz için bir ihzaratta bulunmuş, orduyu istik
bal edecek, tebcil edecek, taziz edecek. Bunun 
içdn bir program tanzim etmiş, filân yerden is
tikbal edilecek, şöyle olacak, böyle olacak... Ne 
ise şeraiti yazmış. Tekmil İstanbul ahalisi buna 
vâkıf, buna intizar ediyor. Cumartesi gelsin or
duyu istikbal edecek... Müdafaai Hukuktan bir
kaç zat da diyorlar ki, bunu istikbale Meclisi 
Âliniz de iştirak etsin; rica ederim, iyi dinleyi
niz. Bunu Müdafaai Hukuktan birkaç kişi ya
zıyor. Şu halde Meclisi Âlinizden bir heyet git
mesi lâzımgelirse o heyet İstanbul ahalisi ile be
raber orduyu istikbal edecek, merasime iştirak 
edecek, onun için davet edilmiştir. Siz heyetinizi 
nasıl gönderdiniz; bilmiyorum... Gitsin oraya bir 
Heyeti Mebuse; orduyu istikbal etsin. İstanbul 
ahalisiyle birlikte bulunsun, böyle mi dediniz? 
Böyle mi gönderdiniz? (Hâşâ sesleri) Ha! Şim
di cereyanı hal de bunu göstermiyor. Çünkü: Di
vanı Riyaset diyor ki: Meclis bu merasime işti
rak etmek için Sabri Beyin Riyaseti altında on 
sekiz kişilik bir heyet gönderiyor. (On dört, ses
leri) Onsekiz kişilik. (Ondört sesleri, handeler) 
Ne ise ondört, kişilik bir heyet gönderiyor. Pek
âlâ; Şehremini ne yapacak buna?!.. Hani Gazi 
Paşa Hazretleri buraya geldiği ve bizim istik
bal ettiğimiz vakitte vilâyetten, şuradan, bura
dan gelen heyetleri istikbal ettik mi ve bu heyet
leri belediye reisi istikbal etti mi? (Vah, vah ses
leri), (Gürültüler) Onsekiz kişilik bir heyet mi 
her ne ise buradan gidiyor. Onu, Şehremini istik
bal ediyor mu? (Vah, vah sesleri, gürültüler ve 
.ayak patırtıları) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — İn aşağı in, in 
Galib Bey, in!... 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Beni bu
radan indirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. (Gü
rültüler) Ben de söyliyeceğim. Efendim! Bitti 
mî patırdmız? Efendiler! Acele etmeyiniz! Mu
hakememi soyuyorum. Buradan gidecek zevatın 
bir kere nasıl istikbal edileceğini ve nasıl ihza
ratta bulunulacağını emretmek lâzımgelirdi. (Gü
rültüler) Rica ederim, müsaade buyurunuz! Ma
dem ki, bu heyet Meclisi Âliyi temsil için git
miş; o halde §u ve bu yolda istikbal edilecektir 
diye bir program tanzimi lâzımgelirdi. (Ayak 
patırdıları) şimdi bu yapılmamış.. (Gürültüler) 
Efendim! Birinci kısım bitsin, ikinciye intikal 
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edelim. Ne olur, söz söylemek ayıp mı? Benim 
hakkım yok mu? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Reis 
Beyefendi! İstirham ederim bir söz söylememe 
müsaade ediniz. 

REİS — Hayır veremem. Söz söylenirken söz 
verilmez. Nasıl verebilirim? 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Şimdi bu
radan giden heyet 'kendisinin nasıl istikbal edi
leceğini ve ne yapılacağını niçin sormuyor ve 
Sabri Bey bunu niçin öğrenmiyor? (Oho, ses
leri, patırdılar) Efendiler! Ben size beğendirmek 
için söz söylemiyorum, fikrimi arz ediyorum. 
İster kabul eder, ister etmezsiniz. Bununla Şeh-
ramanet'i baştan aşağı alâkadar olamaz ve kim
seyi istikbal için icbar edemez. 

REFİK B. (Konya) — En doğru söz bu
dur. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Efendim, 
durunuz bir kere! Hepsi doğru ve doğru söz 
daha çok. (Handeler) Siz anlamak istemedikten 
sonra ne yapayım? Burada iptidadan Divanı Ri
yaset hata yapmış, Valii hata ender hata yap
mış, heyetin reisi ikinci bir hata yapmış. Diğer 
memurlar da onlarla beraber yapmış. Bunun he
yeti umumiyesi için burada gıyabî müzakere ile 
iş bitmez. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Beyefendi! Teş
rifat Kanunu yok da bunlar hep ondan oluyor. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim! 
Mevzuubahsımız olan maddede hiçbir şahıs mev-
zuubahis değildir. Ortada mevzuubahsolan şey; 
İstanbul'un işgalden kurtulması dolayısiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Ordunun İstanbul'a 
duhul merasiminde Meclisi Âliyi temsil için ara
larından bir Heyeti Mebuse intihabetmiş, başına 
da kendi reislerinden birini koymuştur. Bu he
yet o vilâyet dâhiline girerken o vilâyetin ida
resine memur olan zevatın her halde haberdar 
olması lâzımdır. Fethi Beyefendinin Divanı Ri
yasetin bizi resmen haberdar etmesi lüzumu 
hakkındaki ifadelerine katiyen iştirak etme
yiz ve edemeyiz. Çünkü bunda her vekâlete ait 
bir hisse varsa vazifesi de vardır. O da Meclis
ten giden zevatın İstanbul'a gitmek üzere oldu
ğunu ve istikbal suretiyle gitmiş bulundukla
rını öğrenmek ve o heyetin gidişiyle meşgul 
olmak lâzımgelir. Eğer haber alamamış ise o 
halde Dâhiliye Vekâleti, memlekette ne olup 

bittiğinden haberdar değildir. (Bravo sesleri). 
Bundan haberdar değilse hiçbir şeyden haberi 
olmaz. 

Onun için Veikâleti Celile namına Fethi Be
yefendi Hazretlerinin «Riyasetin bizi de haber
dar etmesi lâzımdır» demesi zannederim, ye
rinde değildir. İstanbul'a heyetin vusulünde, 
bâzı şayiaların bu hataya sebebolduğu serd edi
liyor. Muhterem arkadaşlar bu heyet İstanbul'a 
girerken Anadolu şimendifer hattiyle gitmiş
tir. Karadeniz'den gitmemiştir, Akdeniz'den git
memiştir. Rumeli'den de geçmemiştir. Şu halde 
Ankara - İstanbul hattından gitmiştir. Anadolu 
şimendifer hattı bilirsiniz ki, bir noktadan ge
çiyor. Bu söze ehemmiyet vermek icabederse, 
«bu suretle bu hata vâki olmuştur» sözüne 
ehemmiyet vermek icabederse şu noktadan o 
da morduttur ki heyet gerek İzmit'e ve gerekse 
Gebze'ye ve gerekse Tuzla'ya vusulü anların
da İstanbul'a girecek Ordu eczası da orada bu
lunuyordu. Bu heyeti istikbal için ariyan rica
limiz niçin orada aramamışlar? Tren İzmit'e 
vardığında «siz Ordu ile mi gireceksiniz, yok
sa heyet müstakillen mi gelecektir?» diye aran
mış mıdır? Yok!. J Aranmadığı gibi merasim 
için tertibedilen programı nazarı tetkikten 
geçirecek olursanız arkadaşlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetini temsil edecek heyet 
için programın hiçbir yerinde hiçbir mevkii 
yoktur. Saniyen arkadaşlar, bir resmî kabul 
vardır. Cumartesi günü yapılan resmî kabulü 
Meclisin Reisi yapması ieabederken o da ihmal 
edilmiştir. Meclisten intihabedilen heyet doğru
dan doğruya Meclisi, yani Devlet mânasını alan 
Meclisi temsil ettiği için İstanbul'da bulunan 
vekâletleri temsil eden makamatm kendilerine 
haber verilmiş olsun, olmasın, o heyetin Anka
ra'dan hareket ettiklerini haber aldıkları hal
de o heyeti aramamaları doğrudan doğruya Hü
kümete, Devlete karşı onlar tarafından yapıl
mış bir ihmal ile, bir tekâsül ile katiyen ifade 
edilemez. Doğrudan doğruya vazifelerini yap
mamışlardır, doğrudan doğruya vazifelerini 
ihmal etmişlerdir. Meclis Riyaseti doğrudan 
doğruya Hükümet Riyasetidir. Binaenaleyh bir 
defa Meclis ve Meclis Riyasetini temsilen bu 
merasimde bulunan heyet ki, hususiyle içinde 
Meclisin fiilen Reisi olan bir zat vardır o heyet 
Devlet Reisinin ve Meclisin heyetidir. Binaena
leyh kendi idaresi dâhilinde olan o vilâyete 
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girdiği anda nasıl oluyor da memlekette huku
ku hükümraniyi haiz böyle bir heyete - ki doğ
rudan doğruya Meclisin mümessilidir - böyle 
bir harekette bulunuyor? Bu hareket karşısında 
Miclis eğer mevkii mânevisini mevkii hü
kümran işini muhafazaya azmettiğini her 
vakit izhar ettiği gibi bu hareket karşısında 
da izhar edecektir. Bütün arkadaşlarım şahsi bir 
ımerasim, yahut bir istikbal aramak kaygusiyle 
ıhareket edemezler. Şahıslarına karşı belki dedi
kodular, hücumılar olabilir. Fakat hiçbir vakit 
bunlar bu kürsüde mevzuubahsolmaz. Mevzuu-
bahsolan Meclise ve Meclis namına doğrudan 
doğruya Devleti temsil eden bir heyete karşı 
o Devlete memuru rasimei ihtiramı ifa etmemiş
tir. Mesele gayet sarihtir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Reis Bey! Benim 
sözüm ne oldu? 

REİS — Sözünüz yoktur. 
REŞAD B. (Saruhan) — İptida aldım efen

dim. 

REİS — Usul hakkında mı ? -
REŞAD B. («Saruhan) — Mesele hakkında; 

•o zaman da söyledim. 

REİS — Buyurun!. 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendiler! İşi çok 

uzatıyoruz ve çok dolaştırıyoruz. Meclisi Âliniz 
namına İstanbul'a giden heyeti temsileye istih
faf deyiniz, hürmetsizlik deyiniz, hakaret deyi
niz, istiskal deyiniz; bu vâki olmuştur. Zırva 
tevil götürmez. Bunu kabul etmek lâzımıgelir. 
Kusur Divanı Riyasette imiş. Bilmem nerede 
imiş. Hepsinden sarfınazar ediyorum. Şu, Ana
dolu ajansıdır, matbuat ve istihbarat yapıyor 
bunu. Biz buna yüz bin lira bütçemizden para 
veriyoruz. Memlekette kuş uçsa bütün kâinata 
ıbildirmekle mükelleftir ve bildiriyor. Bunun 
ne kadar manasız neşriyatla meşgul olduğunu 
Muvazene Encümeniniz burada arz etmişti. Hiç
bir mesul aramasak Matbuat ve İstihbarat Mü
düriyeti Umumiyesi vardır karşımızda mesul.. 
Bu Heyeti, Mebuseye karşı yapılan hürmetsiz
lik mucibi mücazattır. Bundan vali mesuldür. 
Haber aldığı bendenizce muhakkaktır. Derhal 
azli lâzımgelir. Bu mesele hiç açılmasaydı daha 
iyi olurdu. Fakat açılmıştır. Mevzuııbahsormuş • 
tur ve Heyeti Celileniz buna bizzat vaziyed et
miştir. Bunun hakkında ne Dâhiliye Vekâleti, ne 

Divanı Riyaset karar verebilir. Bu hak doğru
dan doğruya Meclisi Âliye aittir. Derhal lâ-
zımgelen hüküm verilmelidir. Hepsinin haberi 
olduğu halde istikbal yapılmamıştır. 

REİS — Hilmi Bey, buyurun!. 

TUNALI HİLMİ B/ (Zonguldak) — Arka
daşlar! Muhterem arkadaşlarını söylenecek bir
çok sözleri söylediler. Onları tekrarlamaktansa 
âcizane en esaslı olmak üzere bir noktayı bil
hassa arz etmelk isterim. Dün hususi olarak, bir 
iki arkadaş arasında takririn yazılıp yazılma-
ıması konuşulduğu esnada geçen bâzı sözler 
arasında bana dediler ki, «ne dersin Tunalı?» 
Cevabım merhum Namık Kemal Beyin bir mıs
raını tekrarlamaktan ibaret oldu. «Ayağı baş 
yerinde seyrediş bir hoş temaşadır» Bugün zi
yafet merasiminde milletin mümessiline ve
rilen mevki itibariyle sordular : «Buna ne diyor
sun?» Tekrar ettim. «Ayağı baş yerinde seyre
diş bir hoş temaşadır.» Şimdi arkadaşlar! Evvel
emirde zihnimi gıcıklıyan bir nokta var. İstan
bul'un Müdafaai Hukuk heyetleri o hamaset ve 
hamiyet heyetleri bu Meclisi Âliyi unutmadı ve 
hiçbir zaman unutamaz bilirim. Unutmadı hür
metle davet etti de niçin İstanbul'u resmen, içti-
maen, iktisaden her türlü varlığı itibariyle tem
sil eden Şehramaneti makamı veya Şehremaneti 
bu heyeti davet etmemiştir. (Gürültüler) Efen
dim! Bu kendimce ehemiyet verdiğim bir nokta 
olabilir. Lâkin Heyeti Aliyenizin ehemmiyet 
verdiği noktalar itibariyle yalnız iki, üç esası 
kurcalayım. Onlardan da vazgeçiyorum arkadaş
lar; en esaslısına geçiyorum. Çünkü vakit geçti. 
Dahiliye Vekili Beyefendi buyurdular ki, «bu
rada suikast yoktur.» Demin şurada bir vesile ile 
bir yarım cümle telâffuz etmek istedim. Meşhur 
Toleyran'm bir sözü vardır arkadaşlar! «Siya
sette hata en büyük cinayetlerin fevkindedir.» 
Teemmül buyurunuz. Tekrar ediyorum: Siya
sette hata cinayetin en büyüklerindendir. (Bir 
defa daha sesleri) 

İkincisi arkadaşlar! Bir söz daha vardır «Cin
net hüsnüniyetle düşmandır» Birçok ayıbımızı, 
birçok günahımızı hüsnüniyetle yaparız. Şu hal
de mevzuubahsolacak cihet burada valinin, Şeh-
remininin suikastla şu iyiliği yaptığı, hüsnüni
yetle şu kötülüğü yaptığı değildir. Arkadaşlar! 
Her halde bir siyasî hata, hattâ dehşetli bir su
rette hata vukubulmuştur. Ben Şehremini yerin-
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de olsaydım, bilhassa âmirimi katiyen Meclisi 
Âli huzurunda hiç lüzumu olmadan söz söylemek 
mecburiyetinde bırakacağıma çoktan istifa eder
dim, arkadaşlar! (Alkışlar) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
ben Divanı Riyasetin vazifesini ifa ettiğine kaa-
niim. Daha ne yapabilecekti? Divanı Riyaset 
«Yarın sabah merasimde bulunmak üzere heyet 
hareket etmiştir» diye Şehremanetine yazmış. 
Binaenaleyh bu meseleden Divani Riyasetin ka
bahati yoktur. O vazifesini ifa etmiştir. Şu arz 
ettiğim meselede Dahiliye Vekâletine taallûk 
eden bir mesele yoktur. Divanı Riyaset Şehremi-
nine heyetin hareketi hakkında malûmat verdik
ten sonra Dahiliye Vekâletinin malûmat verip 
vermeyişi mevzuubabsolamaz. Bu Dahiliye Ve-
kili işi değildir. Bendeniz biliyorum ki, bir me
sele ve anlıyorum ki, bir hâdise vardır. Heyet 
istikbal edilmemiş. Fakat efendiler! Bir mesele 
vardır. Reisvekili Sabri Bey gazetecilere vâki 
olan beyanatında istasyona geldikleri zaman bir 
jandarmanın bile kendilerini istikbal etmediğini 
ve nereye ineceklerini bilmedikleri için herkesin 
bir tarafa dağıldığını söylüyor ve beş dakika son
ra ve ertesi gün de bütün merasime iştirak edi
yor. Efendiler! Eğer davette sola oturtulmuş ise, 
eğer yapılan bir resmigeçitte ister askerî resmi-
geçit olsun, ne olursa olsun, ne noktai nazardan 
düşünürseniz düşününüz. Devleti temsil eden, 
Hükümeti temsil eden, Meclisi temsil eden bu 
heyetimizden daha büyük bir heyet mutasav
ver değildir. Bu arkadaşların mevkii ihtirama 
geçmesi lâzımdır. Binaenaleyh, bu heyetimiz 
bunları müdrik iken neden böyle - fotoğraflar
da gördüğümüz gibi - ikinci sıraya girmişler
dir. Onların yapacakları Meclisi ve şahsiyetimi
zin icabatı olarak bizim mevkiimiz şudur di
yeceklerdi. (O ayrı bir mesele sesleri) (Ayrıca 
onları da muaheze ederiz sesleri) 

Kendimizi de muaheze edeceğiz beyim; ev
velâ iğneyi kendimize, çuvaldızı âleme dürte
lim. Binaenaleyh arkadaşlarınız (inisiyatif) al
mamışlardır. Mademki orada istihfafa uğramış
lardı, şahısları namına bile olsa müdafaa etme
leri lâzımdı. Efendiler! Bü neden böyle oluyor? 
(inisiyatif) alacaklardı. «Efendim mevkiimiz 
budur, sen geri duracaksın, ben geçeceğim bu
rada duracağım» diyeceklerdi. Acaba arkadaş
larımız bunu müdrik değiller midir?.... 

Fakat Sabri Bey'in ilk beyanatı ile sonraki 
ef'al arasında çok büyük fark vardır. Ben 
isterim ki, hakikat tezahür etmek için arkadaş
larımızı dinliyelim. Ben bu hususta bir fikir 
dermeyan edemiyorum, çünkü giden adamlar 
bunu idrak edemiyecek derecede beyinsiz de
ğillerdir. İlk ifadeleri ile sonraki ifadeleri 
arasında dağlar kadar fark vardır. Binaen
aleyh, mademki Divanı Riyaseti de bâzı arka
daşlar bu meseleye karıştırmıştır. Şu halde bu 
Meclise yakışan bir şey vardır. O da bir kere 
arkadaşları dinlemek lâzımdır. Divan da bu işe 
karıştığı için içerisinden üç kişi ayırırsınız, 
bir anket yaparsınız. Bu işi tetkik ederler, ne
ticesini arz ederler. Zannediyorum ki, bundan 
sonra verilecek hüküm âdilâne olur. (Doğ
ru sesleri) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim ben
deniz gerek bu meseleye dair olan takrire im
zamı koyarken ve gerek burada söz alırken 
en ziyade bir nokta üzerinde durmuştum. Zan
nederim ki ve halen zannediyorum ki, başladı
ğımız Mücadelei Millîyeyi idame etmekteyiz. 
Etmek mecburiyetindeyiz. Büyük inkılâp yap
tık; silâhla olan kısmını ikmal ettik. Fikrî olan 
kısmına devam etmek için çok kuvvetle sarıl
mak mecburiyetindeyiz. Yaptığımız inkılâp, 
bilhassa şahsi ve ferdî kuvvetleri, nüfuzları 
yıkmak ve yerine Hâkimiyeti Millîyeyi getir
mek olmuştur. Fakat pek büyük bir zatın bu
yurduğu gibi sulhun dahi imzasiyle her şey 
olmuş bitmiştir, demekle gafil olacağımızı 
bendeniz tekrar hatırlıyorum. Her şey olmuş 
bitmiş değildir. Hâkimiyeti Milliye, bütün kuv
vet ve mevcudiyetiyle her türlü tehlikeden ma
sun olarak teessüs etmiş değildir. 

RECEP B. (Kütahya) — Etmiştir efendim. 
Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Etmemiştir, 

arz edeyim. Zatıâlilerinin mevcudiyeti ve şu
rada yaşayışı dahi her türlü tehlikeden mâsun 
değildir. 

RECEP B. (Kütahya) — O, Meclisin mu-
kadderatiyle tâyin edilmiştir.. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Her türlü 
tehlikeden mâsun olarak kaydını iradettim. 
Yani her türlü tehlikeden masun olarak inkı
lâp neticelenmemiştir. Bunu Büyük Gazi Pa
şa Hazretleri dahi ilk nutuklarında söylemiş
lerdir. Bendeniz o Büyük Dâhinin sözlerine is-
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tinadederek onu tekrar etmekten başka bir şey 
yapmış olmuyorum. Binaenaleyh bu mesele, 
bir mücadele meselesidir. Fikir meselesidir. 
Hâkimiyeti Millîyeye karşı, Hâkimiyeti Millîye 
mümessillerine karşı alman vaziyetlerle bâzı 
şahıslara karşı alman vaziyetler bizi, mütehas
sis etmeli ve alâkadar etmelidir. Bilhassa bu 
noktada çok müteassıp ve çok mütehassis ol
malıyız. Binaenaleyh meseleyi bu noktadan 
çok mühim addetmekteyim. Geçen sene İstan
bul'a Hilâfet meselesini tebliğe memur olarak 
giden heyetimize yapılan muamelât esnasında 
da bendeniz orada bulundum. Buna mümasil 
hareketleri - o zaman İnkılabr daha az İdrak 
edebildiklerinden ve daha az kavrıyaıbildikle-
rinden - daha az mucibi muahaze görmüştüm. 
Fakat aradan bir sene geçtikten sonra teker
rür eden bu harekâtı müsamahakârane bir su
rette görmek kabil olmadığından o kanaatle 
kürsüye çıktım. Efendiler! Ne olursa olsun 
meseleye bir şekil vermek lâzımdır. İster te
seyyüp deyiniz,' ister ihmal deyiniz, ne derse
niz deyimiz; her halde en hafif şeklini dahi al
sanız bu vâki olmuştur. Ama bunda suikasıt 
varmış, yokmuş; böyle bir şey aramak mecbu
riyetinde değiliz. Öyle bir şey gördüğümüz za
man - Vâsıf Beyin dediği gibi - en büyük ce
zayı vermek lâzımdır. Fakat Şehremaneti tel
graf almıştır, Müdafaâi Hukuk Heyeti telgra
fı almıştır ve bunlar gazetelerde intişar etmiş
tir. Meclisin İstanbul'a geleceği veyahut bir 
ftıeyet göndereceği veyahut gelmesi melhuz ol
duğu, bir valinin, bir şehremininin dimağında 
yer tutması lâzım gelir. Biran için tetkik ve 
tahkik onun için çok mühim bir vazifedir. Aca
ba hakikaten böyle bir heyeti muhtereme geli
yor mu, gelecek mi? Böyle bir ihtimalin dima
ğında yer tutması lâzımgelir. Hiç olmazsa bir 
vali iki saat zarfında Ankara ile muhabere 
edebilir ye binaenaleyh işini vaktiyle ifa et
miş olabilirdi. Binaenaleyh bu suretle en katî 
surette şüphelerini izale ederek kendi hududu
na girdiği zaman daha evvelden kaymakam ve
ya nahiye müdürüne emir vermiş olabilirdi. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Böyle heyetleri istikbal için bir kanun mu var? 
Böyle şeyleri nereden çıkarıyorsunuz? Behe
mehal her memur, her heyetin istikbaline me
mur mudur? Bunu nereden çıkarıyorsunuz? 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Eğer heyet
lerin istikbal edilmesine dair bir kanun, bir ni
zam olsaydı, şüphesiz böyle bir mesele mevzu-
bahsolamazdı. Gayrikanuni harekette bulu
nanların ve kanuna ait hataların cezasını tâyin 
edecek makamlar mevcuttur. Binaenaleyh bu
nun için kanun ve nizam olduğunu iddia ede
cek vaziyette değiliz. Ancak idrâk edilmesi lâ-
zımgelen mesele. Evet bu memlekette, bu mil
lette en yüksek makam, en yüksek kudret Bü
yük Millet Meclisindedir ve onun bir heyeti, 
Milleti temsil için geliyor. Binaenaleyh cüzi 
bir idrâk sahibi olan bir kaymakam, bir vali, 
bir Hükümet memuru kim olursa olsun - yalnız 
kendi şahsi namına - vicdanından duyduğu his
si hürmeti izhar etmiş olması için en ufak bir 
hareketi tanzim ederdi. Eğer Hükümet namına 
böyle lbir istiifabal yapmak (kanaati gelmediği 
dahi vâridölsa bile şahısa bir hürmet dölayı-
siyie oraya giden heyete lâzımgelen istikbaM 
yapardı. Bu kadar çok methedilen bu zatın. 
aleyhinde bulunuyorum, çünkü bu kadar id
raksizlik göstermiştir ve bundan dolayı Dahili-
ye Vekâleti ile Heyeti Vekile Riyaseti gibi 
çok mühim vazifelere talhammül etmiş olan ve 
hakkında çok büyük hürmet ve iıtitaadımız bu
lunan Fethi Beyin bu meselenin müzakeresin
de ilk defa müdafaaya çıkmasından ve bu 
tarzda müdafaaya girişmesinden dolayı, bu 
işde lâyık olduğu kadar düşünmek fırsatını 
bulmadığından dolayı, bir muahaze noktası 
bulduğumu itiraf ederim. 

Hiç şüphesiz leh ve aleyhinde bir şey söy
lenmeden, elde vesaik olup olmadığı meydana 
çıkmadan ve Meclisin pek çok heyecan izhar 
ettiği bu meselede Fethi Beyefendinin, hiç
bir iş vâlkı olmamış gibi hattâ ufacık bir ih
tara, muahazeye lüzum göstermiyecek kadar 
müdafaa etmeleri hayretimi muciboldu. Belki 
bu, Fethi Beyefendinin öteden beri şu veya bu 
gazetelerde söylenen sözlerin Meclise aksetmesi 
ve bunu da mebuslar ipucu edinerek valinin1 

şahsına hücum ediyorlar diyerek bu suretle 
müdafaa etmiş olalbilir. Fakat öyle dahi olsa 
idi yine biraz teenni, yine biraz dikkat ve ih
timam lâzımdı. Çünkü "hiç şüphesiz kendileri 
dahi tasdik buyururlar fci, bir hata ve teseyyüp 
mevcuttur. Maüıza müdafaa etmiş olmak için 
kendi sözleriyle bir defa dediler ki, gazetelerin 
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ne yazdığı malûm değildir. Belki doğru yaz
mıştır, yanlış yazmıştır. 

ALİ F E T H İ B. (İstanbul) — Ben öyle bir 
şey söylemedim. Sözlerimi hep uyduruyorsunuz, 
benim sözlerimde öyle bir kelime yoktur. Benim 
namıma uyduruyorsunuz. Ben öyle bir şey söy
lemedim. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Belki yanlış 
söylemişlerdir. -Böyle bir ifadede bulunmadım, 
uyduruyorlar demeleri ne demektir? Reis Bey! 
Lütfen sorunuz : Uyduruyorsunuz demekle yalan 
mı söylüyorsunuz demek istiyorlar?.. Eğer bu 
maksatla söylediler ise... 

BEİS — Mazhar Beyefendi, Fethıi Beyefen
dinin izahatını not ettiniz mi, yoksa hafızanıza 
müracaatle imi söylüyorsunuz? 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Dimağımda 
muhafaza ettiğim noktasını söylüyorum. Gazete
ler yazmıştır. 

REİS — Telhis buyurun efendim. 
Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Gazeteler 

yazmıştır demekle söyleyişten söylemeye fark var
dır. Yani bu Ikuvvetli bir vesika addolunmaz ve 
bu 'meselteyi halledecek bir vesilka olamaz. Yani 
bu maksatla söylemişlerdir. Uydurmuyorum; 
kendileri hâtıralarına müracaat etsinler! Belki bu 
kelimevi kendileri uydurmuş olacaklardır. 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Beyefendi! 
Yarın,zabıtta bu sözleri görürseniz lütfen irae 
ediniz, ben de anlıyayım. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla).— Binaenaleyh 
ordu ile geleceği zan ve tahmin edilen heye
tin ordunun başında geleceğini gazeteler yaz
mıştır. Gazetelerin ifadesine inanılmak lâ-
zımgelirse ve gazetelerin neşriyatı bir fikir 
ilham ederse, yani hakikat telâkki edilirse or
dunun başında geleceğini yazmışlardır. Bina
enaleyh Vali ve Şehremini bunu ordu ile beraber 
bir arada istikbal etmek istedik demişler. Hay
darpaşa'ya kadar gelmediler demek istemiş
lerdir. Yani ordunun başında istikbal ede
ceklerdi demek istemişlerdir. Hususi aldığım 
habere nazaran Vali trenin saat ve vakti mu
vasalatını sormuş, bunun geç zaman geleceği 
valiye söylenmiştir. Halbuki yanlış haber 
verilmiş ve tren vakit ve zamaniyle gelmiş. Bi
naenaleyh Vali istikbale gidememiş ve onun 
için kimseyi göndermemiş dediler. Şu itibarla 
Fethi Beyefendiden soruyorum : Bu delillerin 

hangisine istmadediyorlar? Ordu ile beraber 
geleceklerine zahib olmuşlar da ondan dolayı 
gitmemiştir deliline istmadediyorlar mı ? Ede
mezler. Çünkü ikinci sözleri bizzat valinin 
sözleridir. Vali Bey bizzat bir arkadaşına 
söylemiş.. Halbuki ben böyle işittim; onun 
için gidemedim, düşündüm ki, ben ordunun 
istikbaline tren aynı zamanda geleceği için, 
hem de Heyetin istikbaline gitmek mümkün 
olacaktır. Halbuki tren vakti muayyende 
gelmiş, miz de istikbale gidememiş bulunduk 
diye... Fethi Beyefendinin ikinci mütalâaları 
var. Bu daha doğru olmak lâzımgelir. Bu Va
linin bir arkadaşımıza söylediği ifadedir. 
Binaenaleyh kendi ifadeleridir, en doğrusu bu
dur. İki mütenakız ifade şüphesiz bizi bu 
tahlili yapmaya sevk etmiştir. Eğer trenin 
teahhürünü haber almışlarsa - en kuvevtli bu 
olmak lâzımgelir - Vali bu kadareık alâka
dar olmuş, trenin ne vakit geleceğini bir me
muru vasıtasiyle sordurmuş, geç geleceğini 
haber .almış ve gitmemiş. Artık eldeki delil
lere görde en çok, buna istinadetmek lâ
zımgelir. Nihayet dediğim nokta yine budur. 
Bendeniz yine burada ısrar ediyorum. İhmal
dir, tesamuhtur, teseyüptür. Aslolan tre
nin vaktinde gelmesidir. Vali ona göre tedbir 
almamıştır. Trenin Pendik'e muvasalatını ha
ber almak cihetini ihtiyar edebilirdi, bunu 
temin etmemiş, bunu yapmamış. Binnetice bun
ları yapmamakla ne yapmış? İhmal etmiştir, 
bunun inkârı ihtimali yoktur. Eğer ihmal 
ve teseyyüpte bulunması ve böyle hareket et
mesi hiçbir suretle kendisinin mucibi mua-
hazesi olmıyacak bir mesele ise; müttefikan ka
rar verelim : Şöylece bir hâdise olmuş ve 
şöyle bir tesir yapmış diyelim ve şöylece bir 
teessüf etmekle geçmiş olsun diye bırakalım, 
gidelim. Yok az - çok bunun mucibi muaheze 
olacağı kabul olunuyorsa her halde lâzım-
gelen ' muameleyi yapmayı Fethi Beyefendinin 
de en evvel kabul etmesi lâzımgelir. Çünkü 
bu bir hakikattir. Bunun şuraya veya buraya 
çekilmesine imkân yoktur. Mutlaka müdafaa 
cihetine sapmak doğru değildir ve hattâ bu
yurdular ki, Meclisi Âlinizce bunlar istisna, 
edilmedikçe haklarında bir ceza tâyin edil
mesi adaletsizlik olur, doğru olmaz. Min 
cihetin bu doğrudur, ve böyledir. Fethi Bey
efendi hâtıralarına müracaat ederlerse yine 
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böyle doğrudan doğruya kendilerinin büyük 
bir mevki işgal eden bir zat ile aralarında 
zuhur eden bir mesele Mecliste münakaşa edil
diği zaman halledilmediği için o zatı istima' 
etmedikleri halde azil kararı vermişti. 

ALÎ FETHÎ B. (İstanbul) — Ben verme
dim azil kararını. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Biz verdik 
efendim. Fethi Beyefendinin yegâne muvaffa
kiyeti olmuştur, bu ve o zaman bendeniz de 
bu hususta ben senden davacıyım, böyle tah
kikat yapmadan, istima' etmeden azletmeniz 
taraftarı değilim dedim. Her halde efkârı 
umumiyeyi tatmin ve memnum etmiş oldukla
rına kaildirler ve bunun için hiç itiraz et
mediler. Fakat diyeceksiniz ki, o zaman öyle 
bir hata olmuşsa siz bari yapmayınız! Evet 
hata ise bu, biz de yapmıyalım. Evvelce bir 
hata olmuş diyelim, memnun olalım. Çünkü 
kendilerinin daha sabit bir fikir ve kanaat 
hâsıl etmiş olması itibariyle biz de tabiî mem
nun olmak mecburiyetindeyiz. Bugün Meclis 
bu işe mutlaka vaziyed etmesine karar ver
miştir. Bu meselenin devam etmesine arkadaş
lar elbette sabit kadamdirler. Binaenaleyh mü
zakereyi açanlar, elbette nihayetini de bula
caktır ve her halde bu işe netice vermek He
yeti Celileniz için bir borç olmuştur ve bahu
sus Heyeti Celilenin kendisine taallûk eden 
bir meseleyi bu kadar aleni bir surette, bu 
kadar dedikodu ile konuştuktan sonra yine bu 
meselenin kendilerine taallûk eden bu şekliyle, 
azameti ile mütenasip hareket edeceklerinden 
bendeniz tamamen eminim. Binaenaleyh da
ha ziyade sözü uzatmaktan ise - mesele tama
men tavazzuh etmiştir - müzakerenin kifayetine 
karar verilerek ruznameye geçmeyi çok müna
sip görüyorum. 

REŞAD B. (Saruhan) — Bendeniz de mü
zakereyi kâfi görüyorum. Yalnız bir noktayı 
arz edeceğim. Müsaade buyurun. 

REİS — Efendim! Söz Fethi Beyfendinin-
dir. 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Efendim! 
Müzakere hakikaten lüzumundan ziyade uzadı. 
Bendeniz de buna kaaniim. Muhterem refikim 
Mazhar Bey bendenize atfen birçok ifa-
datta bulundular, ve birçok noktaları istizah 

ettiler. Onlara zaten evvelce cevap vermiştim. 
Tekrar tekrar cevap vermek, zannederim, 
beyhude yere müzakereyi uzatmaktan başka 
bir fayda temin etmiyecektir. Heyeti Âliye-
nizden ifadatı âcizanemi dikkatle dinlemiş 
olanlar, hakikata vâkıf olmuşlardır. Muhak
kak olan bir mesele varsa bunda muhakkak 
ve muhakkak bir suitefehhüm vardır.. Bütün 
müzakeratta, bütün söz almış olan arkadaş
ların ifadelerinde Haydar Beye bir kusur at
fedildi. Haydar Beye karşı bir kusur isnadı 
meselesi mevzuubahistir. Eğer kusuru varsa 
zaten bendeniz burada söyledim ki, bittabi ce
zasını vereceğiz. Fakat tasavvur eder misi
niz ki, bir heyet gelmiş olsun da heyeti da
vet eden, İstanbul Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 
Üsküdar Müdafaai Hukuk Cemiyeti de bu ku
suru yapmışlardır. Binaenaleyh bu kusuru 
onlar yapmışlardır. Farz edelim ki, vali kusur 
etti. Müdafai Hukuk kusur etti mi? (Elbette 
sesleri) O da kusur etti ; binaenaleyh Adnan 
Bey de kusur etti mi? (Elbette sesleri) Kuman
danlık da kusur etti mi? Bu kadar adamların 
böyle bir kusur noktasında ittifak etmeleri im
kânı var mıdır? İmkân yoktur. Muhakkak bir 
surette arada bir suitefehhüm olması lâzımdır. 
Yekten karar verilecek nokta; arada bir sui
tefehhüm olması meselesidir. Efendiler! Gön
derdiğiniz Heyeti Celile yarın avdet edecektir. 
Bu heyet, Heyeti Âliyenize diyecek ki: Efen
diler! Gittik, 'hakikaten böyle bir şey oldu. Fa
kat meselede suitefehhüm olduğunu anladık. Bu 
katiyen bir hürmetsizlik, lâkaydî değildir. Ol
sa, olsa mesele bir suitefehhümden münlbaistir. 
Vali Haydar Beyle şu zat veya şu zat hakkın
da ittihaz ettiğiniz kararı muvafıkı adalet ve 
akıl ve mantık görmüyoruz diyecek olsalar o 
zaman ne diyeceksiniz? (Onlar kabahatlidir 
sesleri) Evet, herkes kabahatli; rica ederim öy
le şey olmaz. Binaenaleyh arkadaşları dinle
mek ve bu suitefehhümün neden ileri geldiğini 
anlamak Meclisi Âlinize terettübeden bir vazi
fedir. Bendeniz bu fikirdeyim. Bilcümle adam
ların İstanbul Vilâyetinin, İstanbul Müdafaai 
Hukukunun, İstanbul Kumandanının, Adnan 
Beyin,, bütün Müdafaai Hukukların, bütün be
lediyelerin bu kusuru yapmak için ittifak ede
ceklerini nasıl hatıra getirmeli? Meselede mu
hakkak bir suitefehhüm vardır. Bunu anla
mak, dinlemek lâzımdır. Bahusus ki, bu suite-
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fehhüme mâruz 'kalan kendi arkadaşımızdır. 
Yarın, öbür gün buraya gelecektir. Beyanatta 
bulunacaktır. Mesele bundan ibarettir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Şehre-
manetinden başka bir tebligat yapılmamış 
mıydı ? 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Müdafaa! Hu
kuklara da tebligat yapılmıştır. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim! Müsaade buyurulur mu? Bir, iki ke
lime de bendeniz arz edeyim. Mesele esas iti
bariyle hakikaten mühimdir. Meclisi Âlinin 
bu derece şedit heyecan göstermekte hakkı 
vardır. Fakat bu, nereden neşet ediyor? Be
nim anladığıma göre bugün bizim elimizde bu 
gibi teşrifatta icra olunacak merasime dair bir 
kanun, bir nizamname, bir talimatname yoMur. 
(Şiddetli gürültüler), (Ayak patırdıları) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Mu
vacehenizde izahatta bulunan Adliye Vekili
dir. 

REFİK B. (Konya) — Yahya Galib Beyin 
kulağı çınlasın! 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Rica ederim, söyliyeceğim sözün nereye va
racağını, ne söyliyeceğimi ve ne ile neticelene
ceğini nereden anladınız da ayaklarınızı vur
dunuz? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Benim ha
tırım kalmasın diye arkadaşlarım yaptılar. 
Eksik olmasınlar! 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
Bunu neden anladınız? Daha iki kelime ile sö
ze başhyan bir adamın neticed kelâmının ne ol
duğunu nereden anladınız rica ederim?.. Hâki
miyeti Millîyeyi haiz bir Devlet Meclisinde söz 
söyliyeeek zevat ne söylediğini bilir. Ayak 
vurmakla, ihtar edilmekle o teneibbüh edecek 
bir mevkide bulunmıyor. Bendenizin rica et
mek istediğim bir şey vardır. Bugünkü cere
yan eden müzakeratm neticesi şudur, veya mu-
kaddemesi budur şeklinde buna iştirak etmek 
maksadında değilim ve bana taallûk etmez. Ben
deniz, gördüğümü arz etmek istiyorum. Bugün 
hata - hakkiyle söylemek lâzımgelirse - yalnız Va
lide değildir. Meselâ bizim tarafımızdan gönder
diğimiz heyetin Reisi Sabri Beyefendi küçük bir 
gaflette bulunmuştur. (Doğru sesleri) Gazetele
rin rivayeti sahih ise esnayı ziyafette Sabri Bey 

sol tarafa oturmuş. Oturmıyaçaktı, tevazu gös-
termiyecekti. Şahıs itibariyle tevazu' göstermek 
büyük bir mekremettir. Fakat aynı zamanda ken
disi orada küçük bir ihtarda bulunacaktı. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bunun 
için kanun var mı? (Kahkahalar) 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Onu arz edeceğim efendim. Ne oldu? Şimdi bu 
ihtarı eden efendi dâvayı kazandı mı sanki?... 
Bu mevkii merasimi tâyin edecek kanun yok de
mektir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bunlar, 
kanundan, nizamdan vareste olan şeylerdir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Arz edeceğim efendim. Her Devletin, merasim 
ve teşrifatı için bir kanunu, bir nizamı olur. O 
kanun olmadıkça kimseyi muahaze edemezsiniz!.. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Teşkilâtı Esa
siye Kanunu vardır. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— İnsanlar, her tarafta kanunlarla muahaze edi
lir. Yoksa böyle sol tarafa oturdu diye şahsi te
lâkkilerle muahaze olunamazlar. Evvelce bir ni
zamname tesis olunur veyahut hiçolmazsa bir tali
matname yapılır. Onun üzerine muaheze edil
mesi lâzımgelen zatlar muaheze edilir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu bap
taki nizamname; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
birinci, ikinci, üçüncü maddeleridir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Ben de zaten onu arz edeceğim. Hattâ isimle
rini tasrih etmek istemem içimizde bulunan me-
busanı kiramdan bâzı zevat meseleyi başka türlü 
telâkki ediyor. Bendeniz, bidayeti kelâmımda 
dahi söyledim ki, mesele mühimdir. Meselâ bu
gün Meclis, Başkumandanlık sıfatını haizdir. Doğ
rudan doğruya Devlet ve milletin mümessilidir. 
Her hangi bir merasim veya ziyafette bütün ku
mandanların fevkindedir. Onun içindir ki, Mec
lisi Âlinizi temsil eden heyet, her hangi bir ziya
fet ve merasim ve teşrifatta bulunursa; orada 
mevcut heyetlerin hepsine tefevvuk etmesi lâzım-
gelir. Bunu bugün birçok zevat idrak etmemiştir. 
Bu nedendir? Bu yeniliktendir. Efendiler! Her
kesin telâkkisi ve anlayışı bir olamaz. Kanunlar 
ve nizamnameler sonradan niçin talimatnameler 
şerh ve tefsir olunur? Çünkü ukûl ve idrâki be
şer mütefavittir. Onlara seviyyen meselenin ru
hunu anlatmak içindir. Bundan dolayıdır ki, ben-
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deniz «muahaze etmeyiniz» demiyorum. «İstediği
niz kadar muahazeye hakkınız vardır.» dedim. 
Benim ricam şudur ki, şu vesile ile madem ki, bu
gün bir mesele çıkmıştır, bu mesele vesilesiyle bu 
gibi merasim ve teşrifatlarda yapılması lâzımge-
lecek usulü tesbit ediniz demektir. Ta ki bu te
kerrür etmesin. Çünkü bu tekerrür edecektir. 
Binaenaleyh bu tekerrüre mahal vermemek ve 
ikinci bir defa daha bu heyecanlara mâruz kal
mamak için şimdiden üç dört maddelik ya bir ta
limatname, yahut bir nnzamname tesbit edilme
lidir. (Doğru sesleri.) Bunun haricinde bir şeye 
hacet kalmasın. Bunu rica etmek için kürsüye 
çıktım. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Öyle ise bundan 
sonra Meclis, Merkezi Hükümetin haricinde hiç
bir merasime iştirak etmiyecektir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— İştirak etmiyecek olur mu? Devlet kendi Dev
leti. Millet kendi Milletidir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Yalnız idrak
siz demekle mi iktifa edeceğiz? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Efendim, o ciheti Dahiliye Vekili Beyefendi 
uzun uzadıya izah ettiler. «Tahkik edeceğim, 
yazdım; belki bunda bir zühul vardır. Belki doğ
rudur.» dediler. Lâzımgelen tahkikatı yapacak
larını söylediler. Bu bendenize ait değildir. Ben
deniz bu ciheti müdafaa etmiyor ve bundan bah
setmiyorum. Bendeniz şu vesile ile bir daha böy
le bir şeye hacet kalmamak üzere bir şey kaleme 
alınsın ve bu meseleye nihayet verilerek ruzna-
mei müzakerata geçilsin diyorum. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri 
vardır. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim! Demin 
de rica ettim; Dahiliye Vekili Beyefendi «Şeh-
remininin malûmatı var mıdır, yok mudur? Aca
ba telgrafı hangi saatte aldı? Tetkik ve muhabe
re ediyorum.» diye buyurdular, zannediyorum. 
Halbuki Makamı Riyaset sormuşlar ve telgrafın 
Şehremini tarafından Perşembe günü saat sekiz
de alındığına dair şimdi malûmat gelmiştir. Bina
enaleyh mesele halledilmiştir. Valinin ihmali, 
kusuru meydandadır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kifayetiyle reye konulma

sını arz ve teklif eylerim. 
10 . 9 .1339 

Mehmed Şükrü 

REİS — Efendim kifayeti müzakereden son
ra meselenin Divanı Riyasetle Dahiliye Vekâle
tinin tahkikatı neticesine taliki hakkında... (Ola
maz sesleri) Müsaade buyurun efendim, izaha
tımı ikmal etmeden karışıyorsunuz. Müzakere edi
len mevzuun intacı hakkında bir takriri aslî var
dır. Binaenaleyh evvelemirde kifayeti müzakere 
takririni reyi âlinize arz ediyorum. Noktai nazar
lar hep bu takrirler etrafında toplanabilir. Kifa
yeti müzakereyi kabul edenler lütfen el kaldırsın
lar. Müzakere kâfi görülmüştür efendim. 

Şimdi efendim, talik teklifleri, bir meselei 
müstehire teklifidir. Kararı aslî teklifleri de ay
rıca verilmiştir. Evvelemirde talik tekliflerini 
okuyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey! 
Bilûmum tekâlifin, bilûmum tekaririn baştan ni
hayete kadar okunması lâzımdır. Ne kadar tak
rirler varsa hep birer birer okunmalıdır. 

REİS — Rica ederim daha okumaya başla
madan ihtara hacet yoktur. Daha okumadım ki, 
ihtara hacet kalsın!. Binaenaleyh takrirleri oku
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
Mesele Meclisin hâkimiyeti ve şerefi mesele

sidir. Şeref ve haysiyeti milliyeye karşı yapılan 
muamele tavzih ve ona ait mesail halledilmedik
çe ruznameye geçilmesi doğru olamaz. Müzake-
ratm meselenin halline tehirini talebederiz. 

Lâzistan İzmit 
Ali Mustafa 

Riyaseti Celileye 
İcra Vekilleri Reisi Muhtereminin izahatın

dan meselenin katî bir karara raptı için mevcut 
malûmatın gayrikâfi olduğu anlaşılmaktadır. Bi
naenaleyh gerek Divanı Riyasetin ve gerekse Hü
kümetin bu bapta başlamış olduğu anlaşılan tet-
kikatı neticesine intizar etmek salim, muhik bir 
karar itası için zarurîdir. Meclisi Âli bu mesele
de hassasiyetini ihraz etmiş olmakla milletin şe
refi mânevisine olan merbutiyeti mukaddesesini 
tamamen ibraz etmiştir. Müzakerenin devamı 
şimdilik fikrimce müsmir bir netice vermiyece-
ğinden tahkikat neticesine intizaren ruznameye 
geçilmesini teklif ederim. 

Urfa -
Hüsrev 
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Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Mesele, Heyetimizden malûmat vürudet-

meden, tamamen tenevvür etmiş addolunamaz. 
3. Meselenin ehemmiyeti bir günlük olsun 

teemmüle bizi mecbur kılmaktadır. 
4. Tecziye edeceğimiz kimlerse, bunları din

lemeden hüküm vermek, bilhassa Meclisin haysi
yeti bahsinde, hatalı olur. Binaenaleyh en seri 
bir surette, tahkikat ikmal ve Meclisi Âliye arz 
edilmek üzere ruznameye geçilmesini teklif eyle
rim efendim. 

8 Teşrinievvel 1339 
Gazianteb 

Ahmed Remzi 

Riyaseti Celileye 
Bir işden maksat ne ise hüküm ona göre 

verilir. Reisvefcili Safari Beyefendi tarafından 
vâlkı olaicafc iş'ar ve cevap dairesinde muamele 
ve icabına bakılmak üziere (müzakerenin yevmi 
âihâra talikini teklif eylerim. 

8 Teşrinievvel 1339 
BayezJid Mebusu 
'Süleyman iSudı 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Vekili Beyle Reisisani Ali Fuad 

Paşanın beyanatları henüz tahkikatın! cereyan 
etmekte olduğunu ve bu tahkikatın medarı 
hükmolacak bir neticeye iktiran etmemiş bu
lunduğunu göstermektedir. Binaenaleyh, meç-
ihul'ât üzerine devam edecek ımüzafeeraitm deva
mı bisudolacağından Vekâleti Müşarünileyhanm 
iTeticei tahkikatına intizaren ımüzaikera,tın tali
kini ve ruznamei müzafcerata geçilmesini teklif 
ederiz. 

8 . 9 . 1339 
Bursa Niğde 

Refet Galilb 
Zonguldak 

Halil 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'a izam buyurulan Heyeti Muhtere

me! Mebusanın .mâruz kaldıkları lâkayidîden 
naşi bugün müzakere küşadedi'lmesi hakkm-
daki Meclisi Âli arzusu bâkarar temin ve mü-
zaikerata iptâdar olunmuştur. Şu dakikaya ka
dar cereyan eden müzakerat ile meselenin en 
nazik ve haıssas cihetleri tenevvür etmekle be

raber Heyeti Muhteremai Mebusemizin hâdi
senin şekil ve mahiyeti cereyanından bizleri 
haberdar edecekleri de tabiî ve zaruridir. Bi
naenaleyh istanbul'u ziyaret hususunda Mec
lisi Âliye vekâlet eden Heyeti Müşarünileyha-
dan alınacak malûmattan sonra ikmali müzakere 
edilmek üzere müzakerei haziranın celsei âtiyeye 
tehir olunarak ruznamei müzakeratımızdaki di
ğer maddeye geçilmesini teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Alhmed Süreyya Ali Suruni 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis 
Bey! Müsaade buyurursanız takririmi izah ede
ceğim. 

REİS — Takrirlerin okunması bitsin, ondan 
sonra efendim. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'a ordumuzun girmesi merasiminde 

hazır bulunmak üzere Meclisi Âli namına giden 
Heyeti Mahsusa istasyonda makamatı resmiye 
rüesa ve mümessilleri tarafından istikbal edilme
miştir. 

1. Devletin teşriî ve içraî salâhiyet ve kuv
vetlerini cem' ve temsil eden Büyük Millet Mec
lisi namına giden heyeti vali, kumandan, siyasî 
mümessil, polis müdürü umumisi, jandarma ku
mandanı, ve diğer devair rüesası hürmet ve ihti
mamla istikbal etmek mecburiyeti katiyesinde-
dif. 

Bu kadar, esaslı vazifelerini ihmal eden ve 
Meclisi Âlinin şeref ve şahsiyeti mâneviyesine 
karşı lakayt bir vaziyet alan bütün bu rüesanm 
hemen şimdi azillerinin tebliğinin tahtı karara 
alınmasını Heyeti Umumiyeden rica ve talebe-
deriz. 

7 . 9 . 1339 
Saruhan Mebusu Denizli Mebusu 

Vâsıf Haydar Rüşdü 
İzmir Mebusu Bursa 

Mustafa Necati Necati 
Ertuğrul Aydın 

Dr. Fikret Mazhar 
Antalya Dersim 

Rasih Feridun Fikrî 
Kütahya Eskişehir 
Cevdet Mehmed Arif 

Antalya 
Ahmed Saki 
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ALİ SAİB B. (Kozan) — Tahkikat yapıl
madan bir memur azledilemez. 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Bende
niz takriri o zamanda vermiştim ki, Meclisi Âli 
henüz müzakeratm kifayetine dair bir karar itti
haz buyurmamıştı ve böyle bir takririn verildi
ğine de muttali değildim. Müzakerenin kifayeti
ne dair verilmiş olan karar üzerine şu meselenin 
müzakeresini sâlib bir mahiyette ise bendeniz 
takririmi geri alacağım. (Sâlibdir sesleri) Sâlib 
midir? (Tabiî sesleri) Sâlib ise takririmi geri al
mak mecburiyetindeyim. Değilse o zaman tak
ririmi izah edeceğim. Bundan sonra müzakere 
edilemez mi? (Edilemez sesleri) Takririmi geri 
aldım. 

REİS — Efendim kıraat olunan takrirlerden 
beş tanesinin meallerini hulâsatan arz edeyim ki, 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı Varide 
3. — Müzakere edilen mevad: 

(Encümende) 
1. — Posta kanun lâyihası, 
2. — İzalei Şekavet Kanun lâyihası ve Dahili

ye ve Adliye encümenleri mazbataları, 
3. — İmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkında 

(2/2) ve (2/163) numaralı tekliflerle İmar ve , 
İskân Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkında 
(1/134) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvaze- | 
nei Maliye Encümeni mazbatası, 

4. — Mütareke bidayetinde vatanın emri 
müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim hak
kında kanun lâyihası, 

5. — İstiklâl Harbi malûllerinin terfih ve 
ikdarı hakkındaki Kanun ahkâmının 1339 Kâ
nunuevvel gayesine kadar temdidine dair 
(1/139) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni Mazbatası ve Mâlûlîni gu-
zatm terfihi hakkındaki mezkûr 'kanunun tefsi
rine dair (3/36) numaralı tezkere ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası, 

6. — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanmm terfihi 
hakkında İcra Vekilleri Riyasetinin (1/117) 

müttehittir. Divanı Riyasetin ve Dahiliye Vekâ
letinin neticei tahkikatı ile arkadaşlarımızın vü-
rudunda anlaşılacak vaziyete göre karar ittihaz 
•edilmek üzere müzakerenin celsei âtiyeye taliki
dir. Binaenaleyh müzakerenin bu suretle neticei 
tahkikata ta'likan Celsei âtiyeye terk edilmesini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın, (red 
sesleri) Lütfen indirin; Celsei âtiyeye tal ik bu-
yurulmasını kabul edenler lütfen ayağa kalksın, 
Lütfen oturunuz efendim. Taliki kabul buyur-
mıyanlar lütfen ayağa kalsınlar: Talik kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Efendim: Vaktimiz gecikmiştir. Çarşamba 
günü öğleden sonra bermutat içtima edilmek üze
re Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,3 

• • • 

numaralı lâyihai kanuniyesi ile Müdafaai Mil
liye ve muvazenei Maliye encümenleri mazba
tası, 

7. — Kambiyo kanun lâyihası, 
8. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 

hakkındaki teklifler, 

9. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 
Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası, 

10. — Birinci Devrede melbus bulunan zâbi-
tanm vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası ve tek
lifi kanunisi, 

11. — Evkafı mülhaka fazlalarından alın
makta olan malı maktuun ilgasına dair lâyiha 
ve Şer'iye Encümeni mazbatası. 

12. — Memurini saire misillû idaresi husu
siye menıurlariyle mâzulîn ve mütekaidin ev
lâtlarının mektep ücretleri hakkında bir karar 
ittihazına dair Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efen
dinin takriri. 

13. — Takdirname ile usulü taltif hakkın
daki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Millîye 
Encümeninin üc kıt'a mazbatası. 

içtimai âti ruznamesi 
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14. — İstiklâl Madalyası Kanununa mad-
dei müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Millîye 
Encümeni mazbatası. 

15. — Etibbanm hizmeti mecburiyesi hakkın-" 
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye mazbatası. 

16. — Konya ovası ikası hakkındaki lâyiha 
ve teklifi kanuniye Nafıa Encümeni mazbatası. 

17. — Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdiye-
sinin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye 
Nafıa Encümeni mazbatası. 

18. — Yirmi dörde münkasim saatin kabu
lü hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Bey'in 
takriri. 

19. — Malmüdürlerinin vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. 

20. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası. 

21. — Fransızlar zamanında müsadere edi
len mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavaninin 
Maliye Encümeni mazbatası. 

22. ~:— Memurini mülkiye tekaüt Kanunu
nun tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 

23. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esasî Encümeni mazbatası ve Urfa 
Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi kanunîsi. 

24. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâzistan Mebusu Ekrem Bey'in takriri. 

25. — Devletin alâmeti mahsusasmı havi 
meskukât datfbı hakkında icraî 'bir karar itası
na daiır tezkere ve encümen mazbatası. 

26. — Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanunî ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 

27. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası. 

28. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve 
encümen mazbatası. 

29. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası. 

30. —• Belediye Kanununun 19 ncu madde

sinin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz
batası. 

31. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe 
ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunanların 
cezalarının onbeş sene kürek ve kalebentlik ve 
nefye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 

32. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında 
teklifi kanunî ve şâyânı müzakere olmadığına 
dair Nafıa Encümeni mazbatası. 

33. — Afları Hükümetçe talebedilen müte
addit eşhas hakkında mevrut (2/121) numaralı 
tezkerelere Adliye Encümeni mazbatası. 

34. — Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve
rilen kararlar hakkındaki (4/30) numaralı 
Memurin Muhakemat Encümeni Riyasetinin 
tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

35. — Düyunu Umumiye kadrosunun hemen 
tesbitine bir karar itasına dair Lâzistan Mebusu 
Ekrem Bey'in (4/102) numaralı takriri. 

36. — Darülfünun Müderrisliği ile mebus
luğun içtimai hakkına dair bir karar verilme
sine dair Saruhan Mebusu Vâsıf Beyler refik
lerinin (4/100) numaralı takriri. 

37. — Ordulardaki fazla hayvanatın muh-
tacîni zürraa sureti tevzii hakkında İstanbul 
Mebusu Ali Rıza Bey'in (2/59) numaralı tek
lifi kanunisinin esasen temin edilmiş bulundu
ğu cihetle yeniden kanunu mahsus tanzimine 
mahal görülmediğine ve ancak vesaiti nakliye
ye ait mazbataların da tekâlifi millîye mazbata
ları misillû nakit makamında kabulüne dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

38. — Diyarbekir - Muş arası ve Erzurum -
Hınıs - Muş arası yollarının inşası ve tasviben 
Nafıa Vekâletine havalesi temenniyatma dair 
Siird Mebusu Halil Hûlki Efendi ve rüfekâ-
smm (1/97) numaralı takriri. 

39. — Mekâtibi askeriye talebesi maaşatma 
ve ihtiyat zabit namzetlerine verilecek tahsisa
ta dair (1/230) numaralı lâyihai kanuniye ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

40. — Dişçi ve Eczacı Mektebine girmek is-
tiyen talebe hakkında teshilât gösterilmesi hu
susunun tasviben Maarif ve Sıhhiye Vekâletle
rine tevdiine dair Antalya Mebusu Rasih Efen
dinin (4/98) numaralı takriri. 

. . • • . . Î » - ® - * 


