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BtlÜNCt CELSE 

Açümö Saati : 1 Badıezzeva! 

REtS : îbiinrf Re&w±jai Vıefobİ Efendi Hscnrctfed 

KÂTİP : Feyyaz Ali Bey (Yozgat) 

REİS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu; Meclisi 
yiyoruz. Zaptı sabık hutöâsası okunacak; lütfen din-
üyelim... 

ıBkiodi Celse 

Reâsİsanıi vakSlî V/ehlbü Efendi Haamtorkün tah
tı riyassetteritıiie birind cetse zevali saat 1,5 te littikat 
cıtfci. Zaptı sabuk hulasası kıraatt ve aynan kabul oluın̂  
du. İstiklâl mahkemefert azaiıMan Spin yapılan inil*-' 
hapta araya iştirak edan 142 olup, dkıseriiyeti mutâa-
kanın 72 olduğuna ttazarain bundan fazla rey fcaızam-
rnrç bufeınan altı zattan maadası İçin yeraidleın icrası İta- •• 
kıatırür etti, Ve intühaihat icıta edM. Mu; Mebusu i t 
yas Sam'i Efendinin tahsisatı haklkiünda Duvara Riya
setten muhavvel evrak 'kabul ofluodu, 

.Kırşehir Mebusu Yahya Oafip Beytin mazbatafi 
hrti'halbİyesi okunarak möbuStuğa kabul olundu. is
tiklâl tnahkemeteıri 'hakkında fcmıiır Mebusu* Mah-
mud ve İsparta Mebusu Haa Taihür beykerıin teklifi 
kanunM Lâyiha Encümenine havale edildi. Mahalli 
muhtelileden müdafaada »suar edflknesine dair gdern. 
telgraflara Divanı Riyasetçe cevap 'itası Itakamir «it
ti. Sivas Melbusu Zıya Beytin Divanı Riyasetten mıu-
haıvvat telgrafı bÜHkmae mumaSIlleyne bir ay mezuni
yet lifcısı takarrür etti. 

Filmaıbad müsSesnıa marsuıPİyeırlefe tayin ökınan-
lamtı askere sevici hakkında Hacim MuhMdkı Beyin 
takMfi kanunimi Lâyiha Encümenine havate ve bede
li makld'i kanununun reddedilldiğünlin Heyeti Vdküe-
ya teMğioe daiîr Refik Beyin tatonaü not, tecavüzü 
müddötİnün mazanöt telâkfeiısıins dair Hacı Tahir Be-
yin tarifli kalbul otunamak temettü Vergfoârııiın töesyM- I 
ne dair kanunun ba/klâye>i müzakeresine geçildik Ikîsi'- .; 
ci ımaıdkfe aynan Icaıbui ve üçüncü madldte nazan âti- [ 
bara alman Antalya Mebusu Raısih, Adama Mebusu : 

Zeki ve Aydın Mebusu Mazlha.r beyîenîn teMflleni veç-
hile taıdil edfflmek üzer» encümene 'havale 'Oİuımıp cel
seye nihayet verildi. I 

(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Feyyaz Ali Bey tara
fımdan okundu). 

ılfcimod Celse 
ReisvekMi Vehbi Efendi Hazfletteninin tahtı rü-

yasatteklde zevali saat 3,5 da 'inikat ederek temettü 
Vergisinin tezyküne dair kamumun 3 ncii mradldlesi en
cümenden gelen şekilde tadilea ve 4 ncü madldtesıi 
aynan beşinci madütesi Adama Mebusu Zekân Beytin 
fcikiMi veçhlîte tadüîen 7, 8 ve 9 ncu maddeter aynen. 
.kabul otundu. 

Heyeti umuıniiyesi tayimfi esami file neye vaızoiım-
du. Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyte rüfakasnıtırı 
vaziyet hakkımda heyete oıadûmıaıt itası İçin 'bir cef-
<sei ha%enin aktedlifenesine dalir tekHifleri Heyeti Vü* 
IkEüaya ve Dersim Miebusu Hasan Hayri Bey1in baıh-
sisatı hakkındaki taıkrkUer de Divanı Riyaısete hava
le dllındu. Temettü veaıgİBî kaoranu için verilen reyle-
ırfm tasnifi neticesinde ktanunun heyıettü umumn.;İ!y»»nin 
14 reyi muhalife ıkanjı 71 reyJle kabul ohwndugıı tara^ 
fı Riyase.tteri! bitteöliğ çarşamba günü ayni saatte 
•içtima ediftuek üzere saat altına ceüise taıtiİ edSüdî. 

R'uyaîöîi Saniye VekrBi Kâtip 
Vchibî .Feyyaz Ali 

JCâBıip 
Haydar 

OPERATÖR EMİK BEY (Bursa) — Saz «lb> 
ıum. 

'Eleııd'im, demün arkadaşlarımızdan Yahya Ga-
îl'p Be>';n mazbatası kabul olunmuş. AHlah ınuvaf-

; fak huyursım, ona bir şey diyecek dagiiım... Yalraız 
! MaiJtaCTO Riyasotin 'hıer daim muhafazaıi ıbitarafî et-
; mei'i lâzım gelirken acaba düia Yahya Galıip Beyfa 
[ mazbatası okunurken tarafgtaane hareket etmekte-

M rnıaJksadı ne idi? TarafgHıranerfir?.. Çünkü Yalhya 
Galip Ösyin mazbatası muaflelldir, encümen dJs maz
batayı tetkik eden on kiçideın, beşli, neis de dahi 

I dlduğu haîde bu mazbatanın Sadık ıBeylte, Bddr Ağa 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

— 260 — 
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arasındaki mesafaniû bakine tadar tehir edilmesini 
dercettniştir, Hiç olmazsa, Makamı Rliyaset Heyeti 
Umumiyeyi bundan haberdar ertmefi değil «niydi?... 
Binaenaleyh, Heyeti Umuotfyeye hafosrdar ediümsak-
mzkı ve meşruhat oiammalksızıtı mazbata kabul edil
di, gitti. Binaenaleyh, bunun yani mazbatanan mutai-
tel olduğunun zapta (geçmesini teklif ederim. 

REİS — Efendini rica ederim, şubenin yapmış 
olduğu, Yahya Gaföp Beyin mazbatası afleJusui bora
da okundu. 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Meşruhat 
okunmada 

REİS — Eğer kabul etmedi 'isanfe söyleyin. (Et
tik sesten). Ondan sonra laf esmek zannedemem Ri
yasetin hukukuna tecavüzdür. 

(Evet öyle sesleri). 

OPERATÖR EMtNf BEY ('Bursa) — Hayır hiç
te tecavüz degüdir... 

/. — İstiklâl mahkemeleri için aza intihabı. 
REİS — Efendtim İstiklâl mahkemeferi dünkü 

fotifaatoaıoında reye ilstkafc edenlerin adiedi yüz kıık, 
«ekiz, ekseriyeti muüıakası yetmiş beş, -bunun otuz do
kuzu müstenkif.. Sonra ıbu derecede rey kazanan yok; 
yamfi haç bir aza intihap olunaananuş; ekseriyetti ımut-
takaya nazaran... İsiHerseniz azanın isi'mlte-
itim okuyalım. Rey kazanan azanın isümterimi oku
mayı arzu ediyor musunuz? Arzu etmiyoreanız tek
rar (intihaba bastayatat... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraMsarısahlip) — 
Bu İntihap, üçüncü intihap otorası dolayısİyJe reyi 
izafi iSa olacaktır ve reyi İBafi OÎmaJk içlin de en çok 
ray olanlar meyanmdan intihap etmek lâzım getir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanıhan) — İki misâ... 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Davamla) — Nizam

namede var, okursunuz... 

RBtS — Ekseriyette rey alanların esamisini oku
mayı arzu ediyor musunuz? (Hay hay sesfeni.) oteuo-

kabul edenler elterini kaktırsın. Kabul otun
du. Okunacak. Çünkü bar Stioaza maruz ıteİmayaiKrt. 
Okuyorum, 

iKıhç Ali B. (Ayıntap) yetmiş bfir, Rasfiİı Ef. 
(Antalya) yetmiş, Emin B. (Ganik) aJtentş yedi, İh
san B. (CebeMberefcet) laitauş beş, Necati B. (Bursa) 
alltmış, Osman Nuri B. (Bursa) elffi dört, Hamdi B. 
(Biga) efli ikü, Tevfİk Rüştü B, (Menteşe) efil 'iki, Hü> 

REİS — Mazbatanın okunmadığı bir yer (kataıa-
dı ki... 

OPERATÖR EMİN BEY (Buttsa) — Meşruhat 
okunmadı efendim, 

REİS — Okundu «fendim., Karafgirlik sözünü, Ri
yaset namına kalbsil etmem. Bu kürsü "tarafgırtlk ka
bul etmez, 

ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) — Meşru
hat okunmuştur, tarafgiri* yoktur... 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsasına üünaz 
odeöefc var mı? (Yok, kaibul sesteıi). 

Bîr şey arz edeceğim: Ahval hakkında İzahat ita
sına dairi olan takriri, Heyeti Vekileye havale etti
ğimizde oelaeöin hafi ye alenî olknasını Heyeti Vekiıte-
oin takdirine bıralkmdş İdik, heyet de, kabul etti. Bu
rası zapta geçmemiş, bu da zapta geçsin.. Bu dihetin 
zapta geçtmosini istiyorum. Zaptı sabıkı şu tadümle 
kabul ediyor musunuz? Zaptı sabık 'hulasasını şu tadil 
veçhile kabul buyuranlar etlerini kaldırsınlar. Zaptı 
sabık hulasası tadil veçhile kabul olu«ittuştuıı\ 

setym B. (Elâziz) eMi, Suat B. (Kastamonu) kırk üç, 
Fıtaıt B. (Kozan) kırk, Atıf B, (Bayazıt) kuk, Hacı 
Şükrü B. (Dİyajtbdkir) otuz sefciz, Lûtfi B. (M^atya) 
yirmi dokuz, Hamdı B. (tzmtilt) yirmi dokuz, Hulûsu 
B. (Kastamonu) yirmi sekiz, Nebil Ef. (Karahisarı-
sahip) yirmi sekliz, Hakiki B. (Ergani) yiımS beş, Ta
bir B. (İsparta) yirmi dört, Hamdi B. (Ganük) yimri 
üç, Haydar B. (Kütahya) yirmi uç, Süleyman Sırı 
B. (Yozgat) yiımi ikü, Refik B. ('Kanıya) yirmi fosr, 
Hamdullah Suphi B, (Antalya) ıvrâni bir, Besim B, 
(Kastamonu) yirmi, Zekâİ B. (Adana) on dokuz, 
Hüsrev B. (Trabzon) on yedi, Müfit Ef. (Kıifşehİr) 
on altı, Abidin B. (LâzİBtan) ornattı, İsmail Suphi B. 
(Burdur) on dört. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, At 
'intihapta da arkadaşlar taıdenize <ney veıtnJişlleır; 
evvelki intihapta yirmi dokuz, dün de on dftrt rey... 
Bendeniz gkmefc istemiyorum, ara şükran edenim. 
Lütfen bu reyleri digenteritıe verkıstiniz efendim. 

RBtS — Efendim, Haydar Bey, dündfeo de arzı 
•itizar etmişti, ban® rey vermeyin diye... ıBu gün de 
anzı ııtezar ediyor; bana rey veHüUtmesin diıyor.. 

OPERATÖR EMİN BEY (Buraa) — Hüsrev Bey 
(Trabzon) da gitmByor.., 

HAMDİ BEY (Camik) — Bendeniz için de ar
kadaşlar bir kaç rey vermek lûtfunda bulunmuşlar, 
(kendilerine arzı şükran ederim. Mazurum, gİdetMi-

2. — İNTİHAPLAR 
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yecegim, reylerini îsraf «temasânter, diğer arikadaı£ar& 
versinler... 

EMİN BEY (Cadtk) — Bendenizi die mazur gör-
sünfer... ' 

EMİN BEY (Eratkıcaıı) — Yok, yok Emin -Bcy-Jn 
iktidarı var, özrü muvafık değil.,.. 

Dtr. SUAT BEY (Kastamonu) — Böfldlsriiz de ar
zı üfeur otteriiın, arkadaşlar ait buyursunlar... reyleri
ni israf ötmesinler.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — O «afete 
haıfiçten tayin edetim... 
1 REİS — Şimdi efendim, müsaade buyurun mu
havere olmasın. İntihaba yeniden, baştayacağtz. Fa
kat bu üçüncü î iltihaptır, reis fatüıabıaa kıyasm... 
Çünkü bu Meclisimizde yeni kabul edüfen bir mese
ledir M; istiklâl mahkemesine asa intfflıaıp etmik,,. 
Fakat riyasete intihapta olduğu gsM, üçüncü inıfi-
(bapra ekseriyeti (izafiye ve nisfaiyeye itübar otunur. 
Bumda da ekseriyeti nisbiyeye itibar oiiurıacaktw. Bu 
suraite arzu buyurur musunuz? (Tabiî sesleri). Kalbul 
edcnter eMeflinS fcaîdırstnfer. Eklseriyeti nlisfeliye ite 
intihap olunmak kalbu! otundu. Şimdi efendim, in
tihaba baçlıyacagız. On beş kişi yazılacak, 

RASÎM BEY (Sİvtas) — Müsaadıe buyurun efen
dim. Yanlışlık •olmasan. Bu, ekseriyeti nlisfoüiye ofeca1-
ğtndan, en ziyade rey kazananlardan otuz kişi tefrik 
«ütecek... O otuz kişiden başkasına -rey verıihrıiyeoek, 
Nizamname böyledir. Yanlışlık olmasın. 

.REFİK ŞEVKET BEY (Samhan) — Yazdan 
zaten otuzdur, 

/. — Burdur Mebusu merhum Şevket Bey aile
sinin harcırah talebine dair İstidası. 

REİS — Şevket ©ey triidviMmın aiıtesinân Wr isfli-
dası var. Divanı Rfiyaısettaı geliyor o okunacak, 

Büyük Millet MecUsS Riyaseti Celüıesine 
Msamı cetûyeteriıdijr. 
Zavoim buHunaın Burdur Mebusu Şevket Bey atıi-

netı vöfat «ytemiş olduğundan va&tera ve -M evla-
idim lîte iki hizmetçidaıı rourekfcep efradı afâemüje İh
tiyacı ikamete (karar verdigitmiz Kângınya kadar 
harcırahımızın itası esbabının istikmalini arz ve is
tirham eylenim oibapta emrüferniBn hasreti men-
J/dıiM amilindir. 

ıMerihum Burdur Mebusu 
Şevket Beyin Haflliesi 

Saıine 

Bu, ekseriyeti izafiye olduğundan doğrudan doğ-
ııuya reyleri sepete atalım. Esamiyi okumaya tuzum 
yok. 

REİS — Bu intihabat ekseriyeti izafiye olduğu 
üçirt esamli okunmasın, reyler sepete doğrudan doğ
ruya atılsın diye Hr rey var.., (Hayır, hayır sesterii). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Esamiyi oku
mak lâzımdır. Usulü bozmıyalfaniı rica ederim. Son
ra kaç kişinin rey attığı ne malûm olacak? (Evet esa
mi oku-nacak sesfcri). 

MUSTAFA BEY (Kaırahdsaımşaırkltî) — Esami 
okunsun, kaide hilâfına olmaz... 

ROİS — Pekâlâ, o haSid» eeam&yi okuyoruz, (Esa
mi okunmuş ve puslalar atılmıştır). 

REİS — Arayi tasniif için kura çekiyoruz ; 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek) Namevcut, Şevket B. 

(Bayazıt) Mezun, Estat Ef. {Mamdan) Yok. Asını B, 
(Erzurum) Yok. Mustafa B, (Diyanbekıir) Yak, Hü
seyin B. (Erraıncan) Yok, Mesut B. (Karahlsanşaırkî) 
Narasvcut, Tevfİk B. (-Derdim) Namevcut, Hacı Ha
yalli Ef. (Urfa) Namevcut, A1S Şükrü B. (Trabzon) 
Mevcut, Murat B. (Kastamonu) Namevcut* Haı[tf İb
rahim Ef. (Eskişehir) Mevcut, Maihmud Saıiıt B. {Muş) 
Mavcat. 

(AÛİ Şükrü B. (Trabzon), Mahmud Sait B. (Muş) 
Haiti İbrahim Ef. (Eskişehir), Bakuna tasnifi araya 
memur oSduîaf). 

REÎ'S — Efendim, âra tasnif olununcaya kadar 
biz müzakereye devam edelim. 

Efendim, müzakereye basıyoruz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bumsa) — İstida En
cümenine. 

KÂTİP FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Divanı 
Riyaset de taîabıi muvafık görmüş. 

HAMDt NAMIK BEY (temût) — Hidematı va> 
tariiye tertiUindfön ver̂ irsıin, 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Hükümetin bîr vazife
sidir. Pekala... 

•REİS — Efendüm mesele anlaşıldı. Şevket Bey 
merhumun altesime buradan Kângımya kadar harcı
rah verilmesini kabul ediyor musunuz? Kalbul ibuyu-
ranJar eÖcrİnıi kaldarsm. Kabul olundu. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanulhan) — Efendân, 
Maltye Vektîli bu bapta maddeü kamumûye istemesin. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Medfc ka
sasından tesviye olunur ıböyte şeyler... 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karafaisansahip) — 
Zaten bir senede avdet ve azimet harcırahı alınır di
ye Meclis karar verdi. 

2. — Ergani Mebusu Memduh Beyin istifana
mesi. 

REİS — Maden Mdbusu Memduh Beyin tislfcrfa-
T*amesİMHi gönKterMğ&nıe dair Diyanbekıir vilâyeti
nim tahriratı var. Okunacak. 

Büyük MKftat Medıİfsi Riiya'saüi Çittesin© 
Maden livasmca 'Büyük Mlifat MedÜst azalığma 

İntihap ofuoarafc istifa eden Diyanbdk'irK Güraıııiza-
de Memdufa Beye mt olup lüzumu lirsalii tarafı sar 
miieıımdeo doğrudan doğruya liıvaıyü mazkûre «şar 
'buyuırulan istifaname aynen ve teffen Huzuru Oeöi 
RliyasetpenahSlenne takdim kdımdL 

31 Temmuz 1336 
Diyarhekir Vafei 
Hüseyin Mazhar 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kânsın) — İntihab-
namesi gelmiş ma bu zatin? 

(tsdifası okunsun sesleri). 
(Maden Mebusu Memduh Beyin istifası okun

du) : 

Huzuru Samîi Hazmeti VİIâye*penahiye 
Arzı çakeridir. 

Mücerret uhdei çıakeranıame isabet «den Mamati 
fahinei vaıtaolişyıeoti âfa etmek 'enreJİ halrsanesiyfe Ma
den İivasınca icra kAnan Meclisi amumü fevkalâde 
azatlıklarına namaatH|4n»i vazHümş ve sayei Etevtet-
ÜeriiKde ihrazı eksentyeıtte Ankaraıya nsutbetiH hareket 
bulunmuş isem de şu gltatemde vücuduma arız olan 
rahaılseılık yüzündea uzun tok seyahaıta tahammül 
edentfyeoeğimden sayei âüi vilâyaipmahıilıerinıde 
7ii32)har olduğum ırıuvaffatoiyete karşı minnet ve 
şükranımı ebnddiyen muhafaza etmek ve buraca va-
Mi crtacak her türSii ftidematı devlıetfanâni fedayı ser 
ve can edercesine ifaya âmaıde tnıîuamak auneftiyle 
âüizM için hatıratı hayattrrtın en rmümtaz saihüfetsM 
işgal eden Ankara'ya azimet şerefinden mahrumi
yetimi müştekim olan nıaruiarz ârizai vücudiyem 
tesiriyle istifaya mecbur kataış olduğumdan livaca 
yerime diğer birinin intihap ve izamı esbabının «tlk-
maline bezli inayet buyurufrnası arz ve istirham olu
nur olbapta. Emrüferman hazrett roenlehülemrindir. 

23 Nisan 1336 

Curanizade 
^Memduh 

•(IKalbut, muvafık sesleri). 
REtS — istifanameyi kabul edenler ellerini kal

dırsınlar.,. İstifası kabul olunmuştur. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Ticaret vergisi hakkında kanun, lâyihası. 
IROtS — Efendim, ticaret vergisi hakkında lâyi-

Kai kanuniye var, Lâyiha Encümenine gitsin. 
REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Muvazened 

Maliye Encümenine gitmesi lazım... 

REİS — Peki, Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

İSMAİL SÜPHt BEY (Burdur) — Efendim, ti
caret kanunudur, Ticaret Encümenine de havalesi 
İâzmıgeJir. 

5, — TEKLİFLER 

1. — Karesi Mebusu Hacim Muhittin Beyin, Hı
yaneti vataniye kanununun 4 ve S nci maddelerinin 
tadiline dair teklifi kanunisi. (2/96) 

RÖS — Hryaneti vataniye kanununun dördüncü 
ve sekizinci maddelerinin tadiline dair Karesi Mebu
su Hacim, Muhittin Beyin teklifi var, Ljyitıa Encü-
merüne havale ediyoruz. 

IHACJM M'OHtTTÎıN BEY (Karesi) — Ufak bir 
şeydir, simdi müzakere edelim, 

REtS — Ljyiha Encümenine gitmiştir efendim. 

2, — Erzincan Mebusu Emin Beyin, Hıyaneti va
taniye kanununa bîr madde ilâvesine dair teklifi ka
nunisi. (2/104) 

RBtS — Hıyaneti vaitanrye kanununa bir madde 
ilâvesi hakkında Erzincan Metousu Emin Beyin bir 
teklifi kanunisi var, bu da Lâyiha Encümenine... 
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6* — SUAL VE İSTİZAHLAR 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 
milli aşireti ahvali hakkında Dahiliye Vekâletinden 
istizah takriri. 

REÎS — Diyarbekir Mebusu Ahmet Kadri Be
yin Dahiliye Vekâletinden Mizah takriri var, Müsaa
de buyurursanız okumun, 

Riyaseti Celileye 
INİzamnarnei dafaitinîn yüz dokuzuncu maddesine 

nazaran Vükelânın on gün zarfında suali tahririle
re cevap vermesi lazangeîiııken on beş günü müteca
viz bir sükût ile mukabele gören (Milli reisi ibrahim 
Paşazadelerin) Viranşehir'de ika ettikleri ıhİIâfı em-
nü asayiş ahvale dair takririmin istizaha kalbiyle me-
setei maruza hakkında izahat itasını teklif ederim. 

'Diyarbekir Mebusu 
Kadri Ahmet 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Buna Kemal 
Paşa Hazretleri cevap vermişlerdi. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — Hayır, o 
günkü azanın asabiyetine -göre 'bir cevap verilmişti. 
Halbuki Heyeti umumiyeye karşı resmen cevap ve
rilmemiştir. Zaten resmen Medks yoktu, hususi bir 
şey İdi o... Şimdi resmen bir «ı'aî takririm var. 

İMEHMET ŞÜKRÜ <HBY (Karahisarısahip) — 
Resmî değiMi ki... Hususî ibir şeydi. 

(REİS — Sual takririne cevap müddetti, o gün geç
miş. Şimdi ısahilbS takrir sualin istizaha kaîtoini isti
yor. İstizah lâzımıdır, değildir diye Mr müzakere (ka
pısı acacaflesak söz isteyiniz vereyim. (Hayır sesleri). 
Pekâlâ şu hatde... 

(SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bir şey 
arz edeyim. Efenklim; zaten 'bur celsei hafiye akdile 
vaziyet hakkında Heyeti Vekileden malûmat İstemiş-
tik, O vafcit hu mesele de mevzuubahis olur. 

RBtS —' İstizah olarak, takriri geri alıp o suale 
cevap vermek başka, celsei hafiye meselesi başka. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bu meseleye 
dair, yani bu adamın isyanma dair ve vaziyet hakkın
da kat! maMmatİarı varsa istizahı kabul edelim. Yok 
bir şayiadan ibaretse, -istizaha hiç lüzum yoktur. 

KADRÎ AHMET BEY (Diyarbakır) — Efendim 
Hamdı Bey de bilir ki o gün arkadaşların teklifi üze
rine bu takririmi suale katbetmiştim. Suale de henüz 
cevap verilmediğinden dolayı istizaha kaybediyorum. 
Hakkımı arıyorum. Diyorum kii; buna dair izahat 
versinler. 

[REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
nizamname sarihtir. Suallerin ne vakit istizaha kal-
bolunacağt muayyendir. Nizamnaımede sarahat var, 
diyor ki: Memuru aidi tarafından veriten izahat kâfi 
görülmezse sual sahibi tarafından istizaha kalboluna-
'bilir, Meydanda cevabı verilmiş bir sual yok ki, gay
ri kâfi görülerek istizaha kaHbedlhin. Binaenaleyh 
bendeniz bu hakkı istimale KiKum görmüyorum. Yal
nız bunu, teklit olarak kabul edelim. Gönderelim, 
cevap versinler, her halde cevap vermek lâzımdır. 
Vermezlerse o vakit mesele bu tarza ifrağ olunabi
lir. Sonra Reis Bey; istizah, muayyen ve kanu
nen tasrih edilmiş veya deruhfde edilmiş 1>ir 
vazifenin ademi İfasından mütevellit mesuliyeti tet
kiktir. Bu aşiretin isyanına karşı Hükümetin teda-
bir 'ittihaz edip de muvaffak olunamamış gibi değil 
ki... Bendeniz henüz cevabı verilmeyen sualin İstiza
ha kaybedilmemesini Nizamname! dahilîye tevfikan 
arz ediyorum, 

KADRİ AHMET BEY (DFyatfbekir) — Bendeniz 
diyorum ki; o İstizaha sdbep olan şey, isyana sebe
biyet Veren oradaki memurların asabiyetle muamele 
yapmasıdır. Binaenaleyh Hükümetin bir noksanü ha
reketidir ki buna sebep olmuştur, bundan dolayı iza
ha* Mİvorum., 

RlBtS — Efendim mesele anlaşıldı. Şimdi iki fi
kir var. Birisi, burada istizahı icap eder bir şey yok
tur, tekit olarak şu takriri Heyeti VeMeye göndere
lim, gelsinler suale cevap versinler; İkinci bir teklif; 
bu bir istizah takriridir... Şimdi 'bunları ayn ayrı reye 
koyacağım. Evvelâ tekit olarak gönderilip suale 
serian cevap verilmesini kabul edenler ellerini kal
dırsın. Ekseriyette bu cihet kabul olundu. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — Ekseri
yet nerede var rica ederim? 

RiE&S — İsterseniz aksini reye koyalım. Bunun 
aksi, bu takriri aynen kaJbuldür. Binaenaleyh takriri 
kofbul edenler etlerini kaldırsın.^. Kabul olunmadı. 
Peki hangi oihet çoktur? 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — Efendim 
'bendeniz ne bilecektim, bu kadar rnüJstteriki! olduğu
nu veyahut nereden anlayacaktım? 

(HACI TEVFtK EFENDİ (Kângıo) ~ Onu Ri
yaset takdir eder. 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Reis Efendi Hazretleri, Hükümetin şimdiye kadar ta
yin ve terfi ettirmiş olduğu zevatın bir listesini ver
mesine Meclîsi Ali karar vermişti ve bu karar teb-
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tiğ eddfcndşti. Bu liste verilmediği için bendeniz bir | 
sual taikrtrİ vermiştân. O da Heyeti Vesileye havale 
olunmuştu. Aylar geçti. Henüz gelip cevap vermedi
ler. Geçenlerde bir celse arasmda ihitoünasetoe yine 
beyanatta bulunmuştum. Malîye Veledi Beyefendi, 
ilk ruznameterden birine ithalini teklif ve cevap ve
receğini söylemişti. Henüz nıznamei müzafcerata it
hal edilmedi, İstirham ederim. Bu İthal edilsin ve ar
tık buna bir nihayet veritein, Şöyle bir zamanı <mü-

3. — Niğde Mebusu Vehbi Beyin, Aksaray kaza-
snm liva haline ifrağına dair teklifi kanunisi. (2/97) 

'REİS — Efendim Aksaray kazasının liva haline 
kalbi hakkında Niğde Mebusu ve rüfekasının bir 
teklifi «kanunisi var, Lâyiha. Encümenine, sonra Da
hiliye ve Muvazenei Maliyeye. Bunun üçüne de git
mesi lâzımdır. Evvel Lâyihaya, sonra Dahiliye ve ba
dehu Muvazene! Maliye encümenlerine havale olun
du. 

3. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, me
zuniyetinden tecavüz eden müddetin keenlemyekûn 
addolunmasına dair takriri. 

(REİS — Tecavüz müddetinin mezuniyet addedil
mesi hakkında Kütahya Meibusu Besim Atalay Be
yin bir takriri var ökunaoaflc: 

'Büyük M'AkA Mecidsi Riyaseti CeMlesin* 
IMalflmu devletleri mucibince Mayısın {24) ncü 

Fazairtesi günü bir ayl/k mezuniyet istShsaüyle (25) 
nci Salı günü buradan memflöketim ottan Uşak'a ha
reket etmiştim. Haziranın yirmi beşinci günü bu
rada bulunmakhğım icap ederdi. Fakat tam o gün
lerde Alaşehir cephesinin harekete gelmesi ve bir çok 
muhacirlerin Uşak'a iltica etmeleri yüzünden Uşak 
•kuvaiyli mİltiyesirtde ve muhacirin komisyonunda bir 
kaç gün çaitışmalklıgım dblayısiyte Uşaktan hareke
tim beş gün kadar teahbür etti. Mayısın 30 ncu güttü 
Lfşattan hareketle Afyon Karahİsarına geldim. O 
gün için Eskişehir'e müteveccihen hareket edecek 
(bir tren bulunmaması yüzünden Karahİsar'da kai
ldim. KarahisarVta kaldığını üç gün zarfında sıtma
dan müteessir idim ki bunu Karahisar Mebusu muh
teremi Hafit-HÜlmi Efendi ve saftnfc Karahisar maarif 
müdüriyfe ishat ederim. 24 Temmuzda Karahisar'da-n 

| ilimde buhran tevellüt etmemek İçin meseleyi istiza
ha kaybetmek istemiyorum^ 

TAHSİN BEY (Aydın) — BEendüm görüyorsu
nuz ki kışın mukaddematı görülmeye başladı. Mem
lekette odun ve kömür namına bir şey yoldtur. (Ruz-
nanıetfe böyle bir şey ydk sesleri), 

fRîEJtS — Ruznamede böyle bir şey yok. Şimdi sı
rası değil... 

OPERATÖR FJMftN BEY (Bursa) — En evvel 
Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. 

4. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, er
kân, ümera ve zabıtana mezuniyet itasına dair tekli
fi kanunisi. (2/98) 

REİS — Efendim, eılkân, ümera, zabıtana mezu
niyet İtası hakkında Bursa Mebusu Emin Beyin bir 
•Iâyİhaıi kanuniyesi var. Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

ç/barak 25 nci Pazartesi günü Ankara'ya muvasalât 
eyledim ve ayağmun teziyle Meclise girdim ki bunu 
zalbıt ceridesi ile ispata muktedirim. Meşru ve ma
kul bir mazerete istinat eden on günlük bir teca
vüzü müddet için bu kere Divanı Riyasetin kıstel
yevme karar vermiş olması, esbabın lâyükiyie tetödk 
edilememesinden ileri gelmiştir. Divanı Riyasetin İş-
Ibu kıstelyevm kararındaki isabetsizliğini aşağıya doğ
ru arz edeceğim.: , 

/Birincisi : Memtdketfrrideki mühim hizmetleri bı
rakarak Meclisin bayram ipin kapalı bulunduğu bir 
zamanda, yani 25 Haziranda buraya gelmiş olsa 
Udim, taJbiatiyle yirmi günlük bayram tatilinden is
tifade edecektim. Çünkü Ramazan Bayramı tatili 
28 Haziranda nihayet buluyordu, 

İkincisi : MedMn 3 Temmuz Cumartesinde açıl
dığına bendenizin (5) Temmuzda Mecliste bulundu
ğum ve yukarıdaki arz ettiğim mazeretlim kaıbul edil-
meldiğine göre kıstelyevmin ancak 3 ve 4 Temmuz 
günlerine münhasır olması icap etmez miydi? Mecli
sin açılmadığı günlerde yani 25 Hazirandan 3 Tem
muza kadar Arikaralda boş kalacaktım. Burada dur
mayıp da Uşak'ta müh* ve vatani hidematta bulun
duğum içtin günaha mı girdim?... 

5. — TEKLİFLER (Devam) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI (Devam) 
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Üçüncüsü: İsparta Mebusu Hacı Tabir Efendinin 
17 günlük müddetinin ayni itizara mebni kıstelyevme 
tabi tutulmaması Divanı Riyasetçe tahtı karara alın
mıştır. Uşak'a nazaran cepheye çok uzak bulunan 
İsparta'nın Mtlbusu Hacı TaJıir Efendinin serdetiiği 
ayni esbap meşru görülmüş ve bendenizin mazeretim 
gözönüne alınmamış ve mağduriyetine karar veril
miştir. 

Dördüncüsü: 'Bayram münasebetiyle eyyamı tati-
Üyeye tesadüf eden tecavüzü müddetin meşru maze
retler nazarı itibare alınmamaksızın kistelyevme tabi 
tutulması sarih bir haksızlıktır. 

Hulâsa bu kereki hastalığım, memleketimdeki 
hizmetim nazarı dikkate alınarak tecavüzü müddetin 
keenlemyekûn hükmümde tutulması babında emrü-
ferman. 

20.9.1336 
Kütahya Mebusu 

Besim Atalay 
HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Bfeodim 

bu kıstelyevmlerde Divanı Riyasetin ne gibi şeylere 
istinat ettiğini 'bilmiyorum. Mebuslar yevmiyeci, şefi-
riyeci memurlar değildirler. Mebuslar tazminat alırlar. 
O tazminatı defaten de alabilirler, şehriyeye de taksim 
ederek alaMirler. Bu kıstelyevm, yevmiyeci ve şeh-
riyec; olan memurlara mahsus olmak lâzım gelir. 
'Eğer Meclis böyle bir Ikarar vermiş ise doğru değil
dir Çünkü hiçbir parlamentoda böyle şey yoktur. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Ya gelme
yenlere ne diyeceksiniz? 

HACI TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Müsaade 
buyurun. O karar, böyle iki üç günlük, mazeretle 
gelmeyenlere şamtöl olmamalıdır. Öyle bir ay, iki ay 
olanlara şamil olmalıdır. Bu, biraz da haysiyete do
kunuyor. Hem bu takririn kabulünü ve bir daha 
tekrar edilmemesini teklif ederim 

NEBtL EFENDİ (Karahisarı sahip) — Bazan böy
le takrirler veriliyor. Bazı arkadaşlarımızdan müd
deti mezuniyeti tecavüz ettirip de kistelyevme tabî 
olanlar vardır ki, müracaat edenler oluyor. Bunun 
önünü almak için, velev bir gün, bir hafta ve bir ay 
için olsun, Heyeti Celile veyahut Divanı Riyasetin 
vermiş olduğu kararı kabul etmek lâzım gelir. Yahut 
müddeti içtimai dört ay -kabul ettik. Oört ayı ikma
linde o müddeti ikmal etmiş olur ve mezun olduğun
da mezuniyeti nazarı itibare alınmıyor. Müddeti ms-

' zuniyetinde burada dört ayın ikmal olunması şart 
kılınıyor. Bu şart ise, gerekse müddeti mezuniyeti 
tecavüz ettirsin; gerekse ettirmesin dört ayı İkmal 
eder. 

SÜLEYMAN SIRRI «BEY (Yozgat) — Meclis 
müddet tayin etmiyor.! 

NBBİL EFENDİ (Devamla) — Dört ay müddeti 
şart krhyor. Karar bu yoldadır. Dört ay müddeti iç
timai ikmal edecek, ayni zamanda mezun gitımrş, 
müddeti mezuniyetini tecavüz ettirmişti bunun için 
kİslelyevm yapılacak. İkisi arasında bir fark 'kalıyor 
trî; farzedelim bir arfcadaşLmtz bir ay mezun gitmiş, 
on gününü tecavüz ettirmiş, "bir ay mezuniyeti burada 
İkmal edecek, on 'gün içinde kistelyevm yapdacak. 
'Bu on gün için ne yapılacak, hangi tahsisat alınacak? 
Meçhul bir şey. Ya bunun önü alınmalı. Katiyen 
•gerek bir gün, bir baifta, Ibir ay 'kıstelyevmin hepsini 
•tatbik etmeli veya müddeti mezuniyeti 'tecavüz etti
renler veya ettirmeyenlere dört ay müddeti içtimai 
ikmal ettirerek tahsisatını vermek lâzımdır. 

HÂŞİM ©EY <Çorum) — Mazereti müstesna 
tutmak 'lâzım gelir. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Efendiler Di
vanı Riyaset, her mebus, mutlak Ibemutlak dört ay 
burada ikmali müddet etmeyince tahsisatını tamamen 
alamayacak demiş, bu mesele böyle olduktan sonra 
bir mebusun bir 'hafta, üç beş gün yolda, şurada bu
rada kalmasiyte neden kistelyevm icra edikin? Dört 
ay karar verilmiş, dört ayı da ikmal ettireceğiz deni
yor. Şu 'halde kistelyevm neden icabediyor? Tevfik 
Efendi biraderimizin buyurduktan .gibi, mebusanı 
kiram eshabı maaştan, katiyen değildir. Eshabı maaş
tan olmayan bir kimsenin 'kistelyevmi ne suretle icra 
edilecek? Bunu bendeniz anlayamıyorum. Yalnız bu
nun böyle olması 'lâzım gelir. 

BÎR SES — Karar var. 

ABDULLAH EFENDİ (Devamla) — Karar varsa 
anlaşılsın. Mt hakikattir bu, bu hakikate 'karşı kim
senin söz söylemek salâhiyeti yoktur. Şimdi arz ede
yim, bir mebus Ankara'da ise ve Meclise gelmiyorsa 
bundan kistelyevm yapılmak doğrudur. 'Bendeniz bu
nu tasdik ederim, yoksa... 

Dr. SUAT BEY ('Kastamonu) — Efendim, her 
meselede Nizamnamei Dahiliye tevfiki muamele et
mek lâzım ve zaruridir. Dört aylık müddeti içtimaiye 
zarfında bir müddet mezuniyet alan zevat, bu müd
det zarfında mezun oldukları müddeti burada ikmal 
etmek suretiyle, burada ikmal edecek; müddet dört 
aya maksur olduğu için burada ikmal etmek zarureti 
kabul edilmiştir. Yoksa asıl o nizamnameyi yapan 
'İstanbul meclisinde muayyen olan dört ayın fa
raza bir ayında ispatı vücut etmeyen bir zat mezun 
ise tazminatını alır, gayri mezun ise tahsisatını al-
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mazdı. Şimdi burada dört ay bir zaman için; mese
la; bazı zevatı kiram birinci ayda gelmeyin ikinci, 
üçüncü, dördüncü aylar zarfında gelebilen mevcut 
olduğu İçm, umumi karar meyatunda denilmiş idi 
ki; dört ayını ikmal eder ve oıuhassasatım alırlar. Bu 
dört ay zarfında gelenler, bu dört ayın iÇiride gelmiş 
oldukları günden Ibilitfbar dört ayı ikmal edince aynı 
hakka malik olurlar. Bu dört ayı ikmal için eğer me
zuniyeti temdit ederse, temdit ettiği müddeti dahi ik
mal etmek suretiyle tahsisat alır. Bu tabii bir şeydir. 
Şimdi bazı arkadaşlarımız vardır ki; bir ay mezuniyet 
almış ve bu mezuniyeti kendi kendine ve bilâmaze-
•ret temdit etmiş; mesele buradadır. Şimdi dört haıfta 
izin almış ve beşinci haftayı bilâ mazeret geçirmiş. 

BÎR MEBUS BEY — Mazeret göstermiş ise efen
dim? 

Dr. SUAT BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Bu kabilden olanlar hakkında yapılacak muamele N'İ-
zamnamei dahilide müsarrahtır. Gayri mezun olan 
zevat bu müddet için kistelyevme tabidir. Tahsisatla
rından kistelyevm yapdır deniliyor. Muamele bun
dan ibarettir, ispatı mazeret ederlerse burada tahsi
satlarını alırlar. Mesele çok basittir. Müsaadenizle 
bir şey daha arz edeyim. Esasen Nizamnamei Dahili 
diyoriti: Mezuniyet mesaili bidayette Mecliste mev-
zı&ahs olmaz. Divanı Riyasete gider, orada tezekkür 
edilir. Divanı Riyasette on bir arkadaş var, tabii 
hepsi ayni hakkı haizdir. Orada •tezekkür edilip veril
miş olan karar Meclise gelip, 'bilâ müzakere reyi işari 
ile kafotfl veya ademi kabul mevzubahs olur diyor. 
Bu kamımın vazından maksat, şahsi ve ferdi müda
faalar için değildir ve burası şahsi müdafaa kürsüsü 
değildir. Burada daha ziyade ammeye şamil olan hu
kuk ve menafi müdafaa edüir. Bendenizin de anladı
ğım budur. Vukubulan kararların gerçi istinafsız ol
maması hakkında bir başka yol var. 'Burada reani 
saatlerimizin gayride, celse aralarında bir celse ak
dederiz ve Divanı Riyaset şu veya bu karan ittihaz 
etmiş diye müzakeratta bulunyoruz. (Müzakere kâfi 
sesleri). 

Dr. MAZHAR BEY «Aydın) — Mesele hakika
ten basit gibidir. Fakat son defa verilmiş olan kararlar 
Suat Bey biraderimizin buyurduğu Nizamnamei Da
hili meselesi artık birleşmiş değildir. Yekdiğerindsn 
ayrılmıştır. Dört aydan 'ibaret olan tahsisat dört aya 
tahsis edilmiş ve bu dört ayın günü gününe ikmali 
şart kılınmıştır. Binaenaleyh dört ay zarfında mezun 
gitmiş, -yani dört ay arasında mezunen gitmiş arka
daşlara, mezuniyetlerini tecavüz ettirdiklerinden do
layı kistelyevm yapılmaz ve dört ayı ikmal İçin o 

geçirdiği .günleri zammetmek ve temdit etmek la
zımdır. Onu ikmal ettiği gün, dört aylık tahsisata 
v» istihkaka salâhiyet kesbetmiş olur. 'Bundan sonra 
alacağı mahiye yüz lira tazminat için bu kistelyevm 
varittir. Çünkü şehridir. O günler zarfında mezuni
yetini -tecavüz ettirenlere kistelyevm yapmak hakkı 
vardır. 

O, şehriye tahsis edilmiş bir tahsisat değildir. 
Tahsisata ait şeylerden kistelyevm caiz değildir. Son 
verilen karar, şeklî tespit etmiştir, mezuniyet müd
detinden dört ayı ikmal etmemiş addolunur ve onun 
hakkında bu gün mezuniyet vermek isteyen Divanı 
Riyaset, kendisinin günlerini hesap ediyor ve giinüriü 
doldurmayanlara mezuniyet vermiyor. -Bu noktayı 
takip eden Divanı Riyaset, tahsisat meselesini evlâ 
bittarifc tetkika mecburdur. 

(Doğru, doğru sesleri). 

ALİ SÜRUR4 EFENDİ «IKarahisanşarki) — 
Efendim, mevzuu müzakere olan meseleden uzaklaş
tık gibi, Besim Atalay Bey diyor ki; tecavüz ettirdi
ğim müddet bayram tatiline tesadüf ettiğinden me
zun addediniz. Çünkü şöyle, 'şöyle mazeretler sebe
biyle gelemedim. ıBöyle mazeret serdiyle tecavüz et
tirdiği müddeti, müddeti mezuniyetine zammettirmek 
İçin bir çok arkadaşlar ırtüracaat ettiler ve kaibu1! 
olundu. Binaenaleyh hiç bir azadan, Büyük Millet 
Meclisinde bulunan bir mebustan ümit edilmez ki 
hilafı hakikat birtakım sebepler zikrederek üç, beş 
gün için abıru döksün. (Doğru sesleri). Binaenaleyh 
Besim Atalay 'Beyin de mazeretleri elbette meşru, el
bette muhik ve vafcidir. Besim Atalay Beyin maze-
reüleri mademki makbul görülüyor, o halde emsali 
misiflû mezun olduğuna karar verilir. Bu, dört ay 
meselesi değildir. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
MUHİTTİN ıBAHA BEY (Bursa) — Efendim, 

bu mesele ile yarım saat meşgul olduk yazıktır. Mil
let bu zaman için (500) lira sarf ediyor, İcabederse 
tahsisatını verelim, icabederse köselim. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Nizamnamei da
hiliyi kabul ettik. Nizamnamei Dahili mucibince me
zuniyet İşlerine Divanı Riyasette karar verilir. Heyeti 
Untumiyede ya kabul, ya reddolunur. Her mezuni
yet için bir müzakere açılırsa Meclisin müzakeratı 
akim kalır. Nizamnamei dahilinin 'tatbikini rica ede
rim. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Müsaadenizle 
bir şey söyleyeceğim. 
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RÜŞ/TÜ BEY (Kastamonu) — Nizamnamsi Da
hili var, müsaade etmiyor, söz söyleyemezsiniz, 

'ABDULLAH 'EFENDİ (İzmit) — Bendeniz is* 
tiıOıam eıdöyorum ve diyorum ki: Bu Mecliste hergün 
böyle bir takrir okunuyor, bu taıkrİFderin nihayeti alın
sın, demek istiyorum. Milletin işi konuşulsun diye 
arz ediyorum. Heyeti Umumiye: bunun hakkında ka
rar versin. Hemen her gün bir takrir çıkmasın. 'Mil
letin işi görülsün. Onun için söylüyorum efendim. 
Kati bir karar verelim, 

R'EtS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir var. Müzakereyi kâfi görenler ellerim kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim, şimdi Divanı Riyasetin bir kararı .var: 
ıBesim Atalay Beyin tecavüz eden müddeti için kisiel-
yavm olunsun demiş. (Olmaz sesleri). Besim Atalay 
Beyin mazeretini 'kabul ile tecavüzü müddetinde me
zun addolunmasını kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Mazereti kabul olundu. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Reis Beyefen
di; yine bizim dediğimiz olmadı. Böyle her gün bir 
mesele çıkıyor, buna bir karar vermeli, milletin işi
ni konuşalım diyoruz. 

4. — izmit mebusu Fuat Beyin, hidematı vata
niye ile hariçte geçirdiği müddetin Mecliste geçiril
miş gibi addolunmasına dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — İzmit mebusu Fuat Bey hakkında Diva
nı Riyasetten gelen bir karar var, okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 
İzmit mebusu Fuat Beyin Meclise iltihakından 

sonraki gaybubeti hidematı vataniyede bulunmak üze
re Meclis Heyeti umumiyesince verilmiş olan üç 
aylık mezuniyete müstenit olduğundan işbu müdde
tin Mecliste mevcutmus gibi addiyle mutıassasaU 
hakkında o surette muamele ifası Divanı Riyasetçe 
tasvip edilerek Heyeti idareye tebliği keyfiyet olun
muştu. Bidayeti intihaptan Meclise iltihak zamanına 
kadar geçen müddetin dahi ayni suretle Garp cep
hesi kumandanlığının gösterdiği lüzum üzerine hiz
mette güzerahı merbut telgraftan anlaşılmakla mez
kûr zamanın dahi burada bulunmuş gibi addolun
ması Divanı Riyasetçe tensip edilerek Heyeti umu-
mi yenin kararına arzedilmİştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Evvelce 
kendisine mezuniyet verilmişse kabul olunur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
zannederim ki mesele İkidir. Biri; tarihi intihaptan 
burada mezuniyet aldığı zamana kadar geçen zaman, 
bir de; gelip te mezunen gittiği zaman. Bendeniz 

tarihi intihabından buraya gefinceye kadar geçen 
müddet için para almaşım meşru görmüyorum. 

MUSTAFA EFENDİ — Çalışmadan para almak. 
NEBİL EFENDİ (Karahisarısafoip) — Mazereti 

meşruası vardır. 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bendeniz iza

hat vereyim. Mesele Refik Şevket Bey biraderimizin 
anladığı gibi değildir. İzah edeyim. Fuat Bey bira
derimiz nisan zarfında, yani Meclisin küşadından 
evvel intmap edilmişti ve hatta Adapazarı liva itti
haz edildiği vakit telgrafı vardı. Liva merkezi İtibar 
edilen Adapazarı kaymakamının 23 Nisan tarihli bu 
telgrafı zabıt ceridelerinde münderiçtîr. Telgrafta 
diyor ki: Adapazarından filân, tznikten filân, Kan-
dıradan filân intihap edilmişler ve hareket etmiş
lerdir. Fuat Bey buraya gelmek üzere hareket et
miş ve Lefkeye geldiği zaman Adapazarı hâdiseİ 
isyaniyesi zuhur etmiş. Garp ordusu kumandanı 
Ali Fuat Paşa Hazretleri kendilerine Lefkede tesa
düf ediyorlar ve kendileri Adapazannda İki sene 
kaymakamlık etmiş ve çerkes bulunması itibariyle, 
vücudundan istifade için kendisinin avdetini rica 
ediyor ve burada Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
de telgrafla rica ediyor. Yalnız o telgraf bir eseri 
zühul olarak Heyeti Celilelerine gelmemiş ve bu 
hata arkadaşımıza ait bir kabahat değildir. 

Fuat Bey Lefkeye gitmiş ve hakikaten orada 
bazı hidematı vataniye ifa etmiş. Bilâhare buraya 
gelmiş. Sonra Ali Fuat Paşanın İşarı ve Heyeti Ce-
lilelerinİn müsaade ve karariyle tekrar oraya girmiş 
ve bir çok vatani vazifeler ifa etmiştir. Binaenaleyh 
böyle vatani vazifeyi ifa eden arkadaşlarımız mezun 
addedilmiş ve hatta Meclise hiç iştirak etmeyen ar
kadaşların bir çokları tahsisatlarını almıştır. Binaen
aleyh Fuat Beyin tahsisatını vermemek muvafıkı 
madelet değildir. Çünkü bir mazaret ve bir hizmet 
dolayısiyle Mecliste bulunamamıştır ve mezun adde
dilmiştir. Zaten namütenahi olarak mezun addedilir
ken, hatta ben bile itiraz etmiştim. Düzceden avdet 
ettikten sonra vazifesi kalmamıştır. Halbuki tekrar 
vazifesine gitmiş ve hatta Maliye Vekili Beyefendi 
buyurmuştular ki; ben bilirim, Hükümet namına 
kendisi hidamatı vataniyede alikonmustur. Binaen
aleyh mezuniyet verilmesini talep etmişti. 

REFİK. BEY (Konya) — Bilfiil hidematı vata
niyede bulunmuştur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Lefkede Ali 
Fuat Paşa tarafından orada alıkonulduğuna, İstan-
buldan kaçarken bizzat şahit oldum. 
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REİS — Efendim, Divanı Riyasetin tensibini mu
vafık görenler ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Anlaşılmadı 
efendim. Divanı Riyaset ne diyor?. 

REİS — Divanı Riyaset mezun addederek tahsi-

1. — Posta ve telgrafhanelere ait nükudun Ziraat 
bankalarınca bilâ ücret nakli hakkında kanun lâyihası 
ve Kavanini maliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları. 

REİS — Müsaade buyurun. Posta daireleri
nin gönderecekleri paradan Ziraat bankasının ücret 
almamasına dair Heyeti Vekİleden mevrut lâyihai ka-
nunİyeye lüzum olmadığına dair Kavanini Maliye 
encümeni mazbatası okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Posta ve telgraf idarelerinin gönderecekleri pa

radan Ziraat bankalarınca ücret alınmamasına dair 
lâyihai kanuniye tetkik edildi. Ziraat bankalarının 
para nakline tavassut eylemeleri Heyeti tcraiyenin 
bir karariyle kabul edilmiş olduğundan bu bapta 
bir maddei kanuniyenin tedvinine lüzum görülmemiş 
ve telgraf ve posta idarelerine ait mebaliğin teklif 
olunduğu veçhiyle nakli Heyeti Vekilenin karariyle 
tetnin edilebileceği cihetle ayrıca kanun tedvinine 
hacet olmadığı muvafıkı mütalea kılınmış olmakla 
Heyeti umumiyeye arz ve takdim olunur. 

14 Eylül Sene 1336 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Ruznameye 

ithal edilsin efendim. 
REİS — Dünkü ruznameye dahildir efendim. 

Hatta bir aydır ruznamede bulunuyor ve günden 
güne devrolunuyor. Eski ruznamelerden bakayadır. 
Ruznameye dahil olalı yirmi gün, bir ay oluyor. 

Söz isteyenler varsa yazıyorum. 
REFÜC ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 

Hükümetin züğürt kaldığı zaman müracaat ettiği 
böyle kasalar var. Birincisini Ziraat bankası, ikinci
sini Eytam sandığı. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Hükümet 
hiç bir zaman züğürt kalmaz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Üçüncüsü 
Evkaf sandığı, 'böyle hazine boş kaldığı zaman bun
lara müracaat ediyor ve aldığı para İle eşhasa olan 
borcu vermiyor. Bendeniz biliyorum ki Ziraat ban
kasına altın lira zamanından 3-4 milyon borcu var. 

satıntn verilmesini söylüyor. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. Ekseriyetle kabul olundu. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Kemal Paşa Hazret
leri zaten bu bapta tafsilât vermişti. Mezundur, hi-
dematı vataniyesini ifa ediyor. 

Hiç olmazsa Ziraat bankası Hükümetten alama
dığı paradan maada Hükümete muavenetten vaz 
geçsin. Naklettiği paralardan ücret alarak şu suretle 
temin etsin, sermayesini 'ahaliye ikraz etmek vazife
sinde bulunsun. Şu teklife nazaran Hükümet postaları 
kaldıracak ve o zaman Ziraat bankası bedava nak
liyecilik edecek. Rica ederim, biz burada esaslı bir 
karar ittihaz edelim, Ziraat bankasının aldığı para
ların mutlaka ahaliye aidiyetirii temin edelim. 

REİS — Efendim başka söz söyliyecek var mı? 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY ^İstanbul) — 

Eğer Ziraat bankası postanın bu tarzdaki zaruri mua
melâtım yapmryacak olursa o zaman Ziraat bankası
nın bilcümle muhaberat ve sairesinden de posta para 
alır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Alsın al
sın. ,;'^j 

MALİYE VEKİLÎ FERİT BEY (Devamla) — 
Ona 'karar veriyor musunuz? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ne için 
ondan para alıyor da düğerlerinden almıyorsunuz?. 

MALİYE VEKlLl FERİT BEY — Ben bunun 
muhaberatını parasız temin ve idare ediyorum, be
nim de şimdi paraya ihtiyacım var diyor. Bir ta
raftan diğer tarafa muavenet lâzım ve tabii bu mu
vakkattir. Malûmu âliniz postanın kendi varidatı 
yok... Başka zamanda posta kendisi masrafını temin 
eder. Fakat diyorlar ki; bu vaziyette kaldık, bazı 
mahallerde memurlarıma maaş göndermek İstiyorum, 
Ziraat bankasına müracaat ediyorum, o da benden 
para istiyor, birbirimize hizmet etmek tabiidir. Eğer 
Ziraat bankası devairi tesmiyeden ise, postanın bu 
işini temin etmelidir. Yok değilse, posta da tabii ol
mak üzere Ziraat bankasının muhaberatından posta 
ücreti almalıdır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
bir şey sorayım. 

ALÎ SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Şimdi efendim mevzubahs olan para kendisine ait 
olan para mıdır? 

7. — MA2 
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MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Katiyen ken
disine mahsus paradır, havalâtı hususiye dahil değil
dir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reji ve 
Düyunu umumiye nakli nükutta ücret almıyorlar 
mı? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim 
bu gün JReji ve Düyunu umumiye Devlete ait bir 
muameledir. Maliyeye merbut diğer daireler gibidir. 
Şimdi Ziraat 'bankasına verirseniz bu kadar gonde-
rememj 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Harç veril
miyor değil mi? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Zerre kadar 
şüphe yok. Bu muameleye lüzum göstermek pos 
tatarın ademi intizamına delâlettir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Her Ziraat 
bankasında para dolu mu? Onlar da paralarını posta 
ile sevkedecekler. Mutlaka posta nakledecek. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Yalnız Posta nezareti
nin maaş faslına mahsus olan paradan verilmelidir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Buna akan 
sular durur, Fa'kat posta idaresi bunu muvafık bul
muş ve buna lüzum görmüş ve rica etmiştir. Me
sele bundan ibarettir {Muvafık sesleri). Biz bir kanun 
şeklinde yapmak istiyorduk. Madem ki Heyeti Celile 
bir kararname şeklinde de olur diyor, kabulümüz
dür. 

REİS — Efendim mesele anlaşıldı. Şimdi Refîk 
Şevket Bey diyor ki: KavanM maliye encümeni 
bunda isabet edememiş, ayrıca bir maddei kanuniye 
yapalım, ariz ve amik düşünelim. 

İRIEFİK ŞEVKer BEY (Saruhan) — Mesele ta
vazzuh etili, kabul ediyorum. 

(RHtS — Pekâlâ... O haîdie mazbatayı kabul eden
ler M e n ©Herini kakhraıın, Kabul olundu. 

2. — Mal müdürlerinin Maliye Vekâletince ta' 
yinleri hakkında kanun lâyihası ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 

RsEİS — Matmüdüirterinin Maliye Vekflli tarafın
dan tayinli muvafık oynayacağı hakkında Kavanini 
Maliye Bncümem mazbatası var. Okunaotto 

Riyaseti Oliteye 
ÜCaza maftntükHirlerinm Maliye Vekâletince tayin

leri hakkındaki lâyShai kanuniye tetkik edHdi. 1da-
rei umumiye! vilâyat kanununun "tadil ve feshi bir 
prensip meselesi ve Meclisin zaman zaman tezahür 
eden araıyj uınumM merkeziyetin lehinde olmadığı 
ve lada olarak bu tökffiİn kalbulü takdirinde mül

hakatta yetişen küçük memurların .terfi ve terakki
si için pelk mühim mâni husul© geleceği teemmül edi
lerek 'Eâylhai 'kaıuıniyeııin reddine karar verilmiş ol
makla arz ve tokum olunur. 

14 EyJiU 1336 
MALİYB VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 

Efendim bendeniz bana mevdu buluma vazife ne 
kadar mahdut ve ne kadar az olursa o kadar mem
nun olurum. Az olmasını zaten arzu ediyorum. Bi
naenaleyh kaza mal müdürlerinin Maliye Vekâletin
ce tayin edilmesi öyte 'bir .gailedir kî, azimdir. Me
murin meselesini büsbütün büyük bir hale sokacak 
bir gaile şeklindedir. Bu nofctai nazardan tabiî iste
mem. Fakat vilâyetlerttn tamamen idari şekilleri or
tadan kalkması itibariyle bu gün memurini maliye
nin üç kademesinden bîr tanesi - ki defterdarlık ma
kamıdır - tamamen İlga edilmiştir. 

$îmdi iki makam kalıyor. Birisi muhasebe, diğe
ri mal memurluğudur. Bu noktai nazardan maâ mü
dürlerinin mahallterince sureti intihap ve tayini sim-' 
di tamamen mutasarrıflara bırakıfcnış olmasından ve 
•sonra intihap edilenlerin bür kısmının da bu kaibüii-
yeti haiz olmadığı malûm 'bulunmasından dolayı, bun
ların (tayinlerinin Maliye Vekâletine itasını ben mu
vafık gördüm. Burada İtiraz buyuruyorlar, diyorlar 
İki; bu, doğru değüMir, böyle yaprfmamalidir. Bir ke
re itirazın prensip yani usul ciheti var. İkincisi, tat-
'bÜk ciheti var. Usul cihetinden, mazbatada bahis hu-
yurulan mesele katiyen gayri varittir. Mal müdür
leri değil bu gün, hatta yarın -İdarei hususiye'ler en 
vaai şeklini bite alsa, katiyen muhasebei hususiye me
muru değiktâr. 

Varidatı Devleti yani merkezde burada mevcut 
bulunan ve bulunacak olan varidatı cûbayet edecek 
memurini maliyedir ki, bunların matıallerjyie kati
yen alâkası yoktur ve olamaz. Binaenaleyh -idari hu-
susiyeleHİ en vasi bir şekilde tenkil ettiğimiz surette 
bile... İnşallah buna ait olan kanun dahi Dahiliye 
Vekâletinden derdesti takdimdir. Dahiliye Vekaleti 
tarafından bu takdüm edildikten sonra bile, ma&mü-
dürlerimin idarei hususiye ile alâkası yoktur. Muha
sebei hususiyeler olsa bile malmüdürleri. Devletin teş
kilâtı idariyesine ak olan vezaifin ve hidematın ifası 
İçindir ki, hidematı askeriye, bunda dahildir, bunların 
temirii içim toplanılacak olan paralar maliye memur
larına ailtüir. Binaenaleyh matoüdürümi mahallî me
mur addetmek katiyen doğru değildir, (Doğru sesle
ri). Nazari bîr surette bile bunu yapmanın İmkânı 
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yoktur. Binaenaleyh mesele eyi tetkik edfilteemiştir. 
Prensip noktası (böyledir. 

Şİmdİ tatbikat meselesine geçelim; mafrnüdürterİ-
ni, İster mutasarrıf isterse Maliye Vekâleti İntihap 
etisin, Maliye Vekâletinin doğrudan doğruya memu
rudur. Bu surette düşünüldüğü takdirde, eğer ister
seniz mahallerinde tayin edilsin, daha musibtir, da
ha eyidir derseniz, başımdan büyük bir gaileyi kal
dırmış -olursunuz. Ben itiraz etmem. Fakat bende
niz, maslahatın ehemmiyeti intizamı, kaıadematı ida-
riyeden birisinin daha İlga. edilmiş otaasınd'an dola
yı murakelben!in teşdidi ııoktai nazarından, mal mü
dürlerinin doğrudan doğruya Maliye Vekâletti tara
fından tayinli veyahut hiç ofcnazsa onların intihabı
nın Maliye Vekâleti tarafından tasdiki lâzım ve bu
nu naf'i addediyorum. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — ikinci ş* 
doğrudur. 

IMAILÎYE VEKİLİ FERİT BEY ' (Devamla) — 
İdarei hususiyetin memuru değildir. İdarei hususi
yettin memuru olmamak, merkezin memuru olmak 
Iftibariyle tayinlerini mahallerine 'bırakabilir. Fakat 
bendeniz zannediyorum ki İdareli umum i i vİlâyat ka-
«ununun tadilini teM'f ittiğimiz maddesini ortaya 
'koyarak Mıaliye Vekâle'tüne verirlerse, başına büyük 
fbir gaile verifeniş olmakla beralber, malmüdürlerinm 
intihap ve tahini, mesuftyeti noktaİ nazarından daha 
eyi ve ciddi bir adım atdmıs olur. Heyeti aliyyeniz 
nasri tekttf ederse bendeniz kabul ediyorum. 

fNBBİL EFEİNDl (Karahisarı sahip) — Maîme-
murları, matanüdürlerİ doğrudan doğruya Maliye Ve
kâletine metffbutstur. Bu gün acaba mercM Maliye Ve-
VcâDeti mi, muhasebeciler mi oluyor? 

(MALİYE VEKİLİ FERtT BEY (Devamla) — 
Efendim onların kademe, kademe mercileri muhase
becilik ve Mahiye Vekâletidir. Eğer vazifesinde ku
sur ederse ıben azlederim. 

NEJBtL EFENDİ — Azleder misiniz? 
İMALİYB VEKİLİ FERİT BEY — Şüphesiz az

lederim. Tayinleri idarei umumiyeİ vH&yat kanunun
da vaMere verilmişti. Şandi valiler yok, kalkmış, 
mutasarrıflar, muhasöbecİfeHdir. Şimdi bunlar mü
zakere edecekler ve tayin edecekler. Ben bunda doğ
rudan doğruya muhasebecilere bu kadar salâhiyet 
vermeyi muvafık bulmuyor ve muvafık görmediğim
den dolayı bazı mahallere giden mutasarrıfların ken
di kendilerine; kendilerine karabeti ©fan adamları 
suhuletle tayin ettiklerini bfcerübe gördüğüm İçin, 
memleketin selâmeti maöyesü no&taî nazarından, mal-

memurlarının ya doğrudan doğruya Maliye Vekâle
tince tayinini veya hiç olmazsa tasdika arzını teklif 
ederim. 

WEF*K. ŞEVKET BEY (Saruban) — Bu şekil si
zin bize verdiğiniz halkçdılk programına muvafık 
mıdır? 

MALİYE VEKİLİ FERÎT BEY — Elbette tama
men muva«f*ktır-

ftEFİK ŞEVKET BEY — Ne için valiliği, def
terdarlığı kaldırdınız, merkeze neden raptediyorsu
nuz? Her teşkilât, merkeze doğru rabıta mı demek
tir? 

MALİYE VEKİLİ FBRİT BEY — Müsaade bu
yurunuz arz edeyim. Galiba arz edememişim. Biz ka-
dematı idarTryeden birisini kaldırıyorsak, onu kaldır
mışındır, îdarei husus iyeye kısmen <aft olmakla bera
ber, kesmen idareB umumiye mesailini tesri içindir. 
Yani iki kademeli İstida geteceğine, bir kaideme ile 
gelsin diye, çünkü idarei umunriyelerin işlerinde vilâ-
let blir kademe idi. Biz onu {kaldırıyoruz. İdarei umu-
rriiyeye ait olmak üzere... Sonra idarei hususiyeler 
vilâyet halinde katîmaya nispetle, liva, halinde kalır
larsa, kendi vazifelerini daiha vakıfane ifa ederler. 
Bu suretle bunu arz ediyorum. Bu suretle bunu da 
kaldırıyor. Fakat arz ettim ki bir mülâzime nasıl ida
rei hususiye memuru deyemezsiniz, nasıl ki bir ha
riciye memuruna, sefaret kâtJbine, sefirlere İdarei 
hususiye memuru deyemezseniz, para toplamaya me
mur ve mükellef olan Maliye Vekâletinin muhase
beci ve mal müdürlerine de idarei hususiye memuru 
diyemezsiniz. O halde mat müdürleri doğrudan doğ
ruya bana merbut olduğu gibi.., 

İRIEFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Nahiye mü
dürü halis; memuru olduğu gibi. 

MALİYE VBKtlİ FERİT BEY (Devamla) — 
Hayır, 'affedersiniz Nahiye müdürü yarın ahaK ta
rafından intihap suretiyle yapıldığı zaman, o zaman 
halkın İntihab etedir. Yalnız vezaifi inzjbâtryesini ifa 
eder. O kadar. Kendisine mahdut olarak verilen vazi
feyi yapar. Fakat doğrudan doğruya merkezi teşki
lâta ımüftekir bulunan - ki Maliye de bunlardandır, 
çünkü idarei mahalLiyeriün ayri maliyesi olacaktı, 
kendisine mevdu esaslı memuriyeti vıe sairesi nasıl ki 
ayrı olacaktır - mal müdürü bu vazifeyi ifa etmeye-
ce'ktîr. Geçen ğüh arz ettîm Ki, idarei hususiyelerin 
muvafakryeti İçin, varidatı devlette varidatı mahalli-
yeyi de ayırmalrdlr. Binaenaleyh, mal müdürlerinin 
hiç >bir salâhiyeti dahifüyes'i olmayacaktır. O döğru: 

dan doğruya benin metnurumdur. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efen
dim; malûmu âtiniz kaza rüesayi memurİniUdendir 
ve kazanın derecesi ulâ memurlarını da livada men-
sup olduğu daire reisleri İntihap eder. Valiler de me
muriyetimi tasdik eder. Mademki bu gün livalar müs-
ta'kM olmuş, şu halde <txrttadıaın Vilâyet derecesi kalk
ma oluyor. Binaenaleyh, mal müdürlerinin tasdiki 
memuriyetini Maliye Vekâletinin ifa etmesi tabiî ve 
zarurkür, 

Dr, MAZHAfR BEY (Aydın) — Bendeniz böy-
te memopiyetten ve taksümi vezaiften bahsedecek de-
ğ&îm. Maliye içlerinde de o kaklar iştigalinim yoktur. 
Maliye Vekilinin ağzından işittiğimiz gilhi hatkçühk 
teşkSlâ'tma, yani yeni vadide yapılacak teşkilâta ait 
olduğu için - biİıassa Fertöt Beyefendi haîkçıhktan 
bateedince bendeniz daha çdk dinlettim - Bu gün Fe
rit Beyefendinin buyurdukları gibi kabul etmek lâ-
^ımgeiirse, ihtimal ki, yatın mevzubahis ve münaka
şa edeceğknliz teşJdMt meselesini bu günden düşün
meden, anlamadan fciir emrivaki ihdas etmek ihtfcna-
ifinüz mevcuttur, iyi düşüneâm. Mtesetâ Hükümet 
teklif ediyor; orada bir idarei hususîye teşkHâtı ola
cak, onun bir şûrası veya Medisİ olacak ve bîr de 
vali olacak. O vali şu veya bu vezaifü deruhde ede
cek. Demete k'i vali kendi umurunu, yani heyeti mer-
kezîyeye ait olan umuru idare etmek için bir çok 
memurlara muhtaç olduğu gibi, idarei hususiye umu
runu ietfklk ve murakabe ettirmek için de yine bir 
çok müdiranı umura ihtiyacı vaıklır. 

Meselâ Maarif umuru memlekete terkedlrlmisjfcir. 
Maarif umurunun, oradalkli butun nevahÜ ve müîha-
(kata kaidar, vali olan bizzat murakİbî midir, yoksa 
bunları murakabe edebilmek için maiyetinde bir 
maarif nriidSrii veya müfettişti gibi bir şube âmiri bu
lundurmaya mecbur mudur. 

kendi (aralarından seçmek suretiyle buttun icra kuv
vetini onlara veriyorlarsa, tıpkı livalarda teşekkül 
edecek meclisi umumiler daJM bütün memurlarını 
kendi intihap eder ve tasdik eklerlerse ve 'bütün kuv-
Vei ferdiye de onlara verifmtiş olursa, icra vazifesini 
yaptığından bunlar Heyeti Vdkiteye merbut lora Ve-
Jdilteıli olmuş olacaktardtr. Şekli «idarenin tebdili müm
kün değil midir (ki niçin burada Heyeti Vekile bizim 
tarafımızdan müntehap oldukları halde Heyeti Icraıye 
Vekili oluyorlar da, orada ahaliııin teşkil edeceği mec
lisi umumilerin intihap edeceği bir maarif müdürü, 
bir malmüdürü ve -bir muhasebeci ayrı şey midir ki 
kabul edilmiyor? Sebep nedir ki ayrfca Hükümet me
murlukları ihdas edelim? Binaenaleyh mühim bir me
seledir. Bunu bugün Maliye Vekilli 'Beyefendinin iste
diği gibi kabul etmek demek, yarının bu ehemmiyet
li meselesini bu günden 'baltalamak demektir. 'Binaena
leyh millet ve memleketin bihakkın menfaatini, huku
kunu muhafazaya memur olan bizlere, bu noktayı 
nazarı itibara alarak encümenin teklifi gibi bu nokta
yı şimdiiik bırakmak ve Mahara teşkilat meselesinde 
bunu haHetmek daha muvafık olur. (Rica ederim. Bu 
mühim bîr meseledir. 

MAUtYıE VEKİLİ FERİT BBY <İstanbıri) — flu-
na cevap vereceğim efendim. Dr. Mazhar Bey karde
şimiz ihtimal k'i pek nâzik bir tabiptirler. Faka* maa^ 
tesef arza mecburum ki hukuku esasiye hususunda elan 
tetebbüa muhtaçdırlar. Hukuku esasiye meselesi büs
bütün 'başka bir rüesetedir, halkçılık programı dendi
ği zaman milletin bilcümle 'hâkimiyeti tammeye ma-
Irkiyeti dendiği zaman, maalesef Devletin ve ntfUtetin 
saltanatı müliyesi İyice tetkik edilip mahalline veril
miyor. 

Efendiler, 'bu millet büifciin fcudiret ve hâkimiyeti mil-
•li'ye ve siyasiyesine maliktir ve bütün kudret milletin= 
dir. Evet; fakat bu kudretü istimal edecek mahal, li
valarda teşekkül edecek ayrı, ayrı altmış tan» meclis 
değildir. Bu Meclisi âtinizdir. 

'Saltanat bu meclise aittir (Saltanat yoktur sesleri). 
Yani hâkimiyeti milliye dediğimfiz şey yok mu?.,, iş
te bu hâkimiyeti mitliye buradadır ve bu hâkimiyeti 
milliye hiç bir ka-ydü şartla tefrik ve tecezzi kabul et
mez, 

MA2HAİR BEY (Aydın) — O başka mesele. 
MALİYE VEKM PERİT BEY (Deivamla) — O 

başka mesele deg-U Beyefendi. Hâkimiİ'yetî mifliye, 
milletin en uzak karye ve kazalarından intihap edilip 
burada içtima etmiş olan (Büyük Millet 'Meclisine ait
tir. Binaenaleyh sadetten ayrdamayız. ©u Devletin 

•Eğer Hükümet teşkilâtı aynen kalacak ve bir mis
li daha memur ilâvesiyle idarei hususiye teşkilâtı ya
pılacak ise, artık bilmem nasıl olacaktır? Bu bir, 
Mncisi; Öteden beri memlekette bir çok fenalıklara 
Ibadi olan, bilhassa ahlâki feesada, düşkünlüğe sebep 
veren memuriyet gürürKüerİ, memurlarla ahali ara
sında vâki otan şikâyet ve saire, ve saire... Biz hiç 
otmazsa bu noküaıi nazardan bunu kaldırmayı düşün
mek! vazifemizdir. 

Çünkü memfefcytfrn ihfâlkını hakîkaten ıbozuyor bu 
bîr mesele. Binaenaleyh mal müdürü meselesinin 
doğrudan doğruya Hükümeti merkeziyeye merbut 
'bir memur olmasını mı kabul edeceğSz, yoksa nasıl 
fei Heyeti Vefcifeyi imletin veküleri olan .mebuslar 
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istiklâli meVzuubahis olup bu meseleleri tetkik et
tiğinizde bizim daha doğru yolda olduğumuzu siz de 
lütfen tasdik buyuracaksınız. 

MAZOAıR BEY (Aydın) — Zorla tasdik olmaz. 
MAUİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 

Yalnız Sözümü kesmeyiniz rica ederim. Bana başka 
bir taraftan çevirme hareketi ile malmüdürü mesele
si üzerinde itiraz olunuyor. Yalnız müsaade buyurun, 
nd korkuyorsunuz, bırakınız beş dakika söyleyeyim. 
Şimdi ötendiler, bakmız atelûmum Devletin Teşkilâ
tı esasiyesinde idarei hususiyei mahaüiyelerle, idarei 
meı'keziyeler iti esastan teferru eder. 'Bazı memleket
lerde hâkimiyeti milliye ve saltanat vilâyetlerdedir. 
O memleketlere (Federatif) idare derler. O zaman bun
lar hâkimiyeti miIKyesine hâkim bulunan, matjk bu
lunan küçük küçük kıtalardır ki onlar hukuku sîya-
siyeferine, harbi yeleri ne, hariciyelerine her -bir şeye 
maliktirler. 'Bu vazaif, 'halktan tefrik edilen meclisle
rin intihap edîp göndereceği vekillere mevdudur. .Böy
le o:mayan, dafîma. 'inkısama, teşettüte maruzdur. Eğer 
vaktiyle Arabistan ve Amalvutluk bizde mevcut oldu
ğu zzman onların bir saltanatı olmuş olsaydı, bir 
kudret ve hâkimiyeti mi-Hiyesi olmuş olsaydı, onların 
hududu milliyeleri dahilinde bir Büyük Millet Mec
lisi intihap edflseydi, taıbii netice böyle olmazdı. 'Mil
letin heyeti mecmuasından mölet doğrudan doğruya in
tihap ötm'iş 'olduğu vekilleri vasıt-asiyle bütün salâhi
yet ve hâkimiyetini İstimal eder. Fafcat o vakit muhte
lif liva ve vilâyetlere verilecek hukuk ve salâhiyet, 
Büyük 'Millet 'Meclisinin tayin ve tahdit ettiği salâhi
yet dahilindedir. 

MAZHAR 'BEY (Aydın) — Efendim, yanlış an
laşılmıştır, yoruluyorsunuz. 

FERİT BEY (Devamla) — Yorulmuyorum. Yanlış 
•söylemiyorum. Söylediğim lafı pek iyi 'bitirim. Şimdi 
efendim, eğer töz, livalarda hâkimiyeti ırurlJiye mev
cuttur, 'bilfarz bu 'gün Lâzİstan Hvası 'istediği gibi bü
tün salâhiyete maliktir diye -kabul ediyorsak, Beyefen
dinin dediği şek'it olabilir. Bizde de bazı salâhiyetler 
teifrik edilecektir diyorlar. Salâhiyeti livalar tevrik et
meyecektir. Bu MiÜet 'Meclisi tefrit edecektir. Çürtkü 
b:zim memleketimizde ananat üzerine müesses Hâki-
m'iyetj milliye yalnız bu Meclistedir, ayrı ayrı liva
larda değildir. Bu Meclis azaları evvefce ayrı ayrı 
toplanmış da sonra içtima etmiş değildir. Yalnız He
yeti âl'İycniz, bu nokta i nazardan bu kanunlar mevzu-
bahs olduğu zaman, kendisine salâhiyet tefrik edecek 
re diyecek kt; 'beırîm hariciyemi, harbiyemi, maliye
mi ben yakacağım, hatta dahiliyeden, bilfarz hudut 

te)frik edecek, umumun vazaifini ben yapacağım diye
cektir. Ondan sonra mütebalcü vazaift tefrik ite ova
lara verecektir. Binaenaleyh arz ettiğim esasa müste
niden, kendisine tefrik ettiği hizmetler ne ise, o hiz
metlerin, ta buradan, LâzistandaM Hopaya, İzmirtfek» 
Föçaya kadar, tekmil memurları müsetset bulunacak, 
burada basılacak bir elektrik düğmesi ile bu hususa 
ait olmak üzere ta oralara kadar bilâ kaydü şart ic
rayı faaliyet edecektir. İdarei hususiyelerin kendi me
murları olacak, kendilerine tefrik edilecek vazifelere 
göre istedikleri şekilde memur yapacaklar. Fakat 'ka
tiyen bu Kva, o Jiva, kendi şekSne göre, arzusuna, göre 
hizmet tefrik ederek demeyecektir kî... 

REFİK BBY (Konya) — Söz mecrasını değiştirdi. 
Yalnız mafrnüdürlefi meselesine aitti. Eğer bu mesele 
açılacaksa saatlerce söz söyleriz. 

Dr. M'AZHAR BEY (Aydın) — Reis Bey, ifade
min yanlış anlaşılmış olduğunu zannediyorum. 

R'ElS — Efendiler zannedersem müzakere oluna
cak mtsde, malmüd'ürlerinün tayini Maliye Vekâletin
ce olunsun mu, olunmasın mı? Meselesi idi. Bu şim-
t'i halkçılığa ve Hülkümetçilİğe gitti. (Bunun için bahis 
açacak isek ayrı bir müzakere yapmalı, bu müzake
reye taalluk ettirmemeli. Söz isteyen efendilerin iismî  
m okuyacağım... Süruri E l , Vehbi B., Yahya Gajip 
B., Fehmi 'B„ Hİtmi B., Tahsin B., Refik Şevket B., 
TeVfik Rüftü B., Basri B., Şükrü B. 

RIEPİIK BEY (Konya) — 'Bendeniz de söz istiyo
rum Reis Bey! 

ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahisanşarki) — Re
is Beyefendi Hazretleri; üçüncü bir şekil arzedece-
ği-m. 

REFİK ŞEVKET 'BEY (Saruhan) — Ferit !Beye 
bir sual sorabilir miyim? Mesele tenevvür etsin. 

R'DtB — Efendim müzakerenin kifayetine da^r bîr 
takrir var. 

Riyaseti Ceöeye 
Müzakerenin kifayetiyte maddenin müzakeresine 

geçilmesini teklîf eylerim. 
Kastamonu 

Rüjtü 

Dr. TBVFIK. RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bu tak
rir hakkında bir şey arz edeceğim. Fakat Maliye Ve
kili Beyefendinin izahatı kâfi gelmiş ve izahat kabul 
edilmiş suretiyle değil, o harici müzakere olmak şar-
t'İyîe... 

HA'ŞtM BEY (Çorum) — Maliye Vekili Beyefen
dinin -izahatından sonra bendeniz takriri arz ettim. Rüş
tü Beyefendi daha sonra söylediler. 
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REİS — Efendim şimdi müzakerenin •k'töayeüini 
kabul edenler etlerini kaldirsm. Kaıboıl edildi. Şimdi 
kemafissabık tayin olunduğu gibi mahmkKirieriora li
valardan tayin olunmasını.. (Yok, yok sadaîan, gü
rültüler). Kavanim Maliye Encümeninin bir mazbata
sı var. Bir de Maliye Vekâletimin teklif ütmüş olduğu 

REl'S — Efendim, ekseriyetimiz var. Celseyi ku
şat ediyorum. İntihaptan hâsıl olan neticeyi okuya
cağım. Reye iştirak eden zevatın adedi 144, müstetı-
kfflerin adedi... 

:fSMA'İL SUFH1 BEY ^Burdur) — Reis Efendi 
Hazretleri; yüksek sesle okuyunuz işitmiyoruz. 

REİS — Müstenkiflerin adedi ff7... 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Çok 

şayanı memnuniyet. 
BİR MEIBUS BEY — Suikast var. 
RBItS — Kazanan efendiler ve aldıkları reyîn ade

di : Rasjh Gt ^Antalya) 65, Kdıç Ali B. (Ayıntap) 58, 
Osman Nuri B, (Bursa) 57, Necati B. {Bursa) 56, Emin 
B. (Canik) 55, TeVfik -Rüştü B. .(Menteşe) 45, İhsan 
B. (Cebelibereket) 45, Hüseyin B. (Elâzliz) 41, Suat 
'B. (Kastamonu) 41, Hamdii B. <Biga) 4i, Atıf B. i(Ba-
yazıt) 37, Fikret B. (Kozan) 37, Zekâi R, (Adana) 35, 
"Besim B. {Kastamonu) 34, Hacı TahJr Ef. (İsparta) M. 
Şimdi on beş blttü efendim, isterseniz aşağısını oku
yayım. (Hacet yok sesleri). Müsaade buyurun. 

Dr. FMCRIET 'BEY {Kozan) — 67 müstenkif var, 
'benim kazandığım rey ancak müstenkiflerin nısfına 
tekabül edebiliyor. 'Bu mühim mesetedle, bu büyük ve 
ağır yükü bu kadar ve pek dun ekseriyete istinaden 
katiyen kabul edemem. 'Binaenaleyh sureti katfyede 
üstifa ediyorum. 

HÜSEYİN BBY (Etâziz) — Bendeniz de istifa, 
ediyorum efendim. 

2EKAİ BEY (Adana) — Bendeniz de istifa edi
yorum efendim. 

maddei kanuniye var. Bunları birer birer reye koyaca
ğım. (Kavaranı Maliye Encümeninin mazbatası tekrar 
okundu.) (Muvafık, muvafık sesleri). 

REİS — Mazbatayı kaibul edenler eMerİni kaldır
sın, Ekseriyetle kabul olundu. On dakika teneffüs, 

3,25 sonra celseye nihayet verildi. 

RBtlS — Efendim, söz İsteyenleri ayrı ayrı ya-
zaeağtm, Müsaade buyurun. 

DOKTOR SUAT BEY (Kastamonu) — Bendeniz 
de ayni suretle affediimektiğimi rica ederim efendim, 

MALİYE VEKİLİ FERİT (BEY (İstanbul) — 
Bir kere de kabul' edenler söylesin. 

REİS — Anlaşıldı ki hep söz isteyenler rey aîatiL 

lardır. 
MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsansahîp) — 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun 'kabul ettik ve bu 
kanunu kaibul ettiğimiz zaman memleketin dertlerine 
devasaz olacağı kanaatiyle düşündüğümüz içindir ki 
kabul ettik ve o zamaa bendeniz yine söylemiştim ve 
denmiştim ki; bu gün suveri muhtelife ile cephelerde 
bir çok adamlar asılıyor ve hem bi'Iâmıihakeme ası
lıyor, bu salâhiyeti aranızdan intihap edeceğiniz ar
kadaşlarınıza verecek olursanız bu günkü vaziyetten 
daha mt fenadır? demiştim. Bunu dediğim zaman 
bu kanun kabuî edimnişti. Bittabi Heyeti âh'yenizden 
intihap edilecek zevat ile mahkemelerin teşkili lâ-
zımgtfliyor. Üç gündür devam eden intihabat netice
sinde afkadaşIaremE arasından lâzungden azalan 
maalesef İHtÜhap edemedik, 'Bu gün görüyoruz ve 
hiç ümît ve intizar edilmediği halde 03 müstenkif çı-
kryor. tik intihabatta 14 müstenkif vaıdı. Bu müsten-
kiflerkı adedinin çoğalmasında bilmem ne gibi bir 
maksat var? Demek ki esas müstenkif 14 kişidir ve 
belki bu kanunun müzakeresinde onlar yine buna 
iştirak etmemişlerdir ve o kanaatlerimi belki bu gün 
yine gösteriyorlar. Fakat ikinci intihabatta adet biraz 
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daha fazlalaştı. Bittabi az rey alan arkadaşlarımız 
böyle mühim bir vazifenin altına girmek istemiyecek-
ferdir. Girerlerse bu, hakîkaten bir fedakârlıktır. 
Efendiler, böyle mühim bir vazifeyi deruhte etmeleri 
esasen bir fedakârltk olmakla beraber, h'iç şüphesiz
dir k'i Meclisin ekseriyeti azimesine istinat etmeyen 
bu reylerle bu ağır vazife deruhte edilemez. Binaena
leyh kabul eden arkadaşlanmızm, emsali de okluğu 
veçhile, reyi işarî 'İle bu büyük vazifeyi kabul etme
lerini rica edeceğim. Bu, reye konsun. (Reyi işarî ola
maz sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun, söz Hamdullah Sup
ta 'Beyindir. (Buyurun efendim. 

.HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ar
kadaşlar, bu kanun, müzakere edilirken nokiaj naza-
rnrn söylemiştim, istiklâl mahkemeleri kanununun, 
arkadaştanımz arasından teşkiline ait olan en son 
maddesi yavaş yavaş vicdanlarımızda bir hata şeklini 
almağa 'başlamıştır. Evvelâ V4- müstenkif varken bi
lahare 'bu adedin 67 ye çıkması, müthiş olan hatanın 
tarafımızdan idrak edildiğine gayet güzel bir delildir 
ve bunda» mesut olmalıyız. Büyük Millet Meclisi 
memlekete karşı daha müsbet bir sey yapmamışken, 
son derece vahim olan bir mesuliyeti üzerine alması 
ve menfi bir hareket mahiyetinde olan bir hale ta-
saddî etmesi, esasen halkıt* kalbinde mütezelzil olan 
mevkiimizi şort derece daha tezelzüle uğratacaktır. 
Buna binaen bu yakazat vicdanın temadi etmesini 
tememni ve İstiklâl mahkemeleri kanununda olan bu 
Ikaydm lâğvedilmesini teklif ederim. Bu maddeyi lâğ
vetmekle üzerimize düşen büyük vazifeyi yapmış 
olacağız. »(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar), 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karafasansabİp) — Dün 
kabul ettiğimiz bir şeyî bu gün lâğvediyoruz. 

[JHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendiler; bun
dan sekiz on gün evvel İstiklâl mahkemelerinin teşki
line dair müzakerelere devam ettik ve Heyeti ntuhte-
remeniz ittifaka yakın bir ekseriyetle ve alkış tufan
ları arasında bu kanunu kabul etti ve mahkemelerin 
teşkili için aza intihabına 'başlanıldı. 

rrUNALI HtLİM'î BEY (Bolu) — Hazreti Nuh 
tufanı gibi... 

İHSAN BEY "(Devamla) — İntihabatta müsten
kiflerin adedi arttı. Bu gün I4Q arkadaştan 67 ar
kadaşın müstenkif olduğunu gördük. Bu kanun ya
pılmakla bir hata yapıldığını ve bu hatanın vicdan
lara ilka ettiği tesir neticesite istkıfcâf edildiğini söy
leyen bir arkadaşımızın da, kanunun lâğvj hakkında
ki teklifini, bu kanunun kabulü ânında gösterdiğiniz: 

heyecanla mutenarfp bir heyecanla bunu da karşıla
dınız ve kabul ettiniz. Şimdi Efendiler; -bendenize de 
bunun içinde 45 rey isabet etmiş, bundan dolayı 
teşekkür ederim. Fakat efendiler böyle kanaatleri, 
noktai nazarları herdem mütebeddü ve mütehavvil 
arkadaşların bana yapacakları fctmatkâha güvenerek 
böyle bîr vazifeyi bendeniz yapamam. Onun İçin 
affım! istirham ederim. (Alkışlar). 

ALÎ ŞÜKRÜ 'BEY {Trabzon) — Efendim, inti
hap olunan arkadaşlarımızın bu ağır vazifeyi bu ka
dar rey ile kabul etmek istememeleri gayet tabiidir. 
Yalnız istmkâfm esbaba» tahlil1 eden Hamdullah 
Suphi Bey arkadaşımız, zannediyorum ki, aksi bîr 
noktai .nazara göre müdafaa etti. fetinkâfm esbabt 
bir çok olabilir. Herhalde muayyen ve kati esas üze
rine »tinlkâf etmemişlerdir. Yeni teşrif eden arkadaşı-
1 ardan birisi bendenize dedi ki; henüz kimseyi tanı
mıyorum, yalnız bir kaç kişiyi tanıyorum, onlar da 
evvelce intihap edilmiş, binaenaleyh bendeniz müs
tenkif kalacağım dedi. 'Bu, istinkâf içfn bir sebeptir, 
Fakat bu tarzda istinkâf edenler mahdut olabilir. 
Dfğerterittiin retünkâfında da mühim esbap bulunabi
lir. 'Bendenizce mesele, bu kanunun, memleketin ih
tiyacına tekabül etmemesi itibarile, vicdanlarda husu
le gelen bir afcsiıtesirin icabatı -değildir zannediyorum. 
Bu tarzda İdareİ kelâm eden Hamdullah Suphi Bey 
de memleketi bu gün kurtarmak için çalışanlardandır. 
(Gürültüler). Müsaade buyurunuz efendim rica ede
rim. 

HAMDULLAH SÜPHÎ BEY (Antalya) — Bu 
vazifeyi orduya verirsiniz, yaparlar. Şimdiye kadar 
yapanlar asker değil midir? 

'AUİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Vaziyeti kur
tarmak ve malûm olan firarın önünü almak için her
halde bir kanun yapılmağa kendisi de kanidir ve o 
'kanunda zannediyor ki, esasen bu gibi kanunlarla iş
tigal eden, gerek mzarî proje halinde Meclise veril
mesi ve bununla iştigal eden, gerek Harbiye neza
reti veyahut Müdafaai Milliye Vekâleti, bu tarzda 
bir çok seneler ve bir çak emsalin göstermiş olduğu 
hakayika istinat ederek bu kanunu ortaya koyduğu 
halde, biz burada bu kanunu şiddetli gördük ve ha
kikaten zannediyorum ki ufak, tefek bazı mazarratı 
gözümüzün önünde büyüttük. Meselâ bir köyün, bir 
evin yanmasını gözümüzün Önünde büyüttük ve o 
günkü hissiyat galeyanı, heyecanı içinde bu tarzda 
bir kaç ev ve köyün yanraryacağını unuttuk ve bu 
itibarla aJelrtfâk o derece vasi salâhiyeti haiz otom 
bir mahkeme tesisine kıyam ettik. Zannediyorum ki 
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hata buradadır. Çünkü intihap icra olunduğu zaman 
•intihap olunan arkadaşlar gidecek, rte yapacaklarını 
bunlar bilecek, istinafı, temyizi hatta hiç bir yerden 
tasdüka İhtiyacı olmayan bir hüküm verecekler. Neye 
istinaden? Elde mevcut mülkî ve askerî nizamname 
ve kanunlara. Bu ağırdır efendim, rica ederim. Aley
hinde değilim şimdi; fakat tadÜK icap ederse ona da 
taraftarım» Çünkü; arkadaşlar bu kanunun azameti 
karşısında ürktükleri içindir ki mesuliyeti almak iste
mediler. Çünkü... (Hayır, hayır sesleri) Müsaade bu
yurunuz. Rica ederim. Ben öyleyim. Bugtin dünyada 
yapılan şeylerin hepsi bir esasa istinat eder. Bizim 
arkadaşlarımızın İstiklâl mehakiminde yapacak oldu
ğu İşler mülkiye ve askeriye ceza kanunlarına istinat 
ediyor, sonra Vicdanlarına. Kısmen esasa istinat edi
yor. Zannediyorum bu tarzda cürüm mahkemeleri 
bu memlekette şimdiye kadar teşekkül ve teessüs et
memiştir, Bu İtibarla ben dahi ürküyorum ve bu 
ürkmekten mütevellit kendimin mesuliyeti manevi-
yemi düşündüm ve arkadaşlarımızın üzerlerine ala
cağı ağır yükü düşünmekle beraber rey verdim, İs-
tinkâf etmedim. Fakat Pek korkarak rey verdim. Öte-
denberi yapılan suiistimaJâttan müteessir olduğumuz 
için, yine askerîn eline verir isek, suiistimal ederler 
diye korktuğumuz 'içindir ki bunu bu selde Sfrağ 
ettik. Cenabı Hakkın emri veçhile emanartı ehline 
vermek lâzım gelir. Bu itibarla .bu 'tarzda işleri yapan 
ve bundan müteessir olan kumanda heyetini biz lâ-
zımgeldiği şekilde tetkik etmiş olsaydık zannederim 
İki, bugün, bu tarzda müstenkifler görmeyecektik. Me
selenin ruhu budur. Demin arzetmiş olduğum veçhi
le; yine bu kanunu Hükümetin teklif ettiği şekilde 
müzakere edelim. Zararın neresinden dönülse kârdır. 
Müsaade buyurun. Yoksa şimdi bu kamın içîn tekrar 
intihap yapacak ohırsak daha fena bir vaziyette kala
cağız. Bakınız, şimdi fena bir vaziyette kaldık, isin 
içinden çıkamadık, bu intihap sukuta mahkûmdur. 
Çünkü bu tarzda arkadaşlarımız gidemiyecekîerdir. 
Bendenİzce daha bu kanun meselesi tamam olmamış
tır. Hükümetin kanununu ortaya alalım da, yeniden 
müzakere edelim. Bendeniz bunu teklif ediyorum. 
(Gürültüler). 

(BESİM ATALAY BEY {Kütahya) — Mücerrebi 
tecrübe zannederim ki iyi bîr şey değildir. Ruhu in
kılâbı Meclîs kadar kimse kavramamıştır. İnkılâba 
bütün variığüe titreyen Meclise bu vazifenin tevdii 
icap ediyor. Biz bu emaneti evvelce askerlere tevdi 
ettik ve rıeticemn ne olduğunu gördük; biz dünkü 
vermiş olduğumuz bir kararın aleyhine, dünkü yaptı

ğımız kanunun aksine bu gün tekrar bir karar vere
rek, 'bir kanun yapmış olursak, çocukçasına bir 
harekettir. Bunu değil Büyük Millet Meclisinin, âkil 
bir -insanın yapacağım bile tasavvur edemiyorum, 
Hulâsa eğer Allah emanti ehline tevdi etmeği emir 
buyuruyorsa arkadaşlardan daha ehiâ, intihap edi
lenlerden daha muvafık kimse yoktur. Bunların kabu
lünü teklif ederim. 

HÜSEYİN BEY <B1âziz) — Arkadaşlarımın hak
kımda gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ede
rim. Fa'kat şimdi en müşkül bir vaziyet karşısında kal
dık, 4'1 rey ile bu vazifeyi ne ben ve ne de bir arka
daşım katiyen kabul edemez. Sonra Ali Şükrü Bey 
biraderimiz dediler ki; bu vazifeyi ehline vermelidir. 
Anlaşılıyor ki Ali Şükrü Beyin nazarında biz bu va
zifenin ehli değiliz. Biz değil isek, Heyeti Umumiye 
AH Şükrü Beyi intihap etsin. Ali Şükrü Beyin bu sö
zünü geri alması lâzımgelir. Ne demek? Ehli neden 
değiliz? 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Muhterem 
efendiler; bu celsenin iptidasından beri cereyan eden 
müzakere, evvelce İstiklâl mahkemesi için intihap edi
len attı arkadaşın uzun uzadıya düşünmesini 'icap etti. 
Ben arkadaşlarımdan biriie görüştüm. Meclisin bu 
acaip haleti ruhiyesi karşısında ya bu vazifeden çekil
mek, Meclisi verdiği kararda gayri sabi* göstermek 
vardır veyahut Meclisin akalUyetine rağmen mevkii-
mizi muhafaza ve yine o akaUiyetin belki tarizine 
duçar olmak ihtimalini kale almayarak, bize verilen 
vazifede sebat etmek ve onu kabulde ısrar etmek var
dı, Arkadaşım bana dedi fci; rücu etmek ve Meclisin 
verdiği vazifeyi kabul etmemek ve dün rey verenle
rin bugün fetinkâf etmelerine mukabil, dün kabut 
edilen şeyi bugün hata yapanlara karşı reddetmek, 
o hataya iştirak etmek demektir. Binaenaleyh efen
diler, biz bu hataya iştirak etmiyeceğiz. Bu mesuliye
tin büyük olduğunu biliyoruz. Bu ağır yük omuzdara 
yüklenmiş değildir, kalp ve vicdani a rımıza yüklen
miştir. Fakat efendiler; unutmayınız ki bunu yükleten-
ler, sizsiniz. Meclisin ekseriyetle verdiği karar, Mec
lisin heyeti umumiyesine tevcihi mesuliyet eder. 
Mademki birinci intihapta 14 kişi müstenkif vardı, 
bugün ona ilâveten elli beş kİşinm müstenkif olması, 
onu mesuliyeti vicdaniyeden kurtarmaz. Bunu da acı 
acı söylemek mecburiyetindeyim ki; dün kendisini in-
tftrap ettirmek için kapı kapı dolaşan ve arkadaşla
rından istirham eden iki kişi, şimdi kanunun kabul 
edilmemesi ve bu kanundan vaz geçilmesi hakkında 
bar, bar bağırmaktadır. 
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BASİM HEY (Çorum) — Acaba ne ipin?.. 
iMUHİTTrN BAHA BEY (Devamla) — Efendiler, 

sıvası geldikçe salâhiyeti fevkalâde... (Gürültüler) 
(Devam, devam sesleri). 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY {Trabzon) — Tasrih ediniz. 
MUHtTTtN BAHA BEY (Devamla) — Hayır, 

o iki kişi bu kürsüye gelmemiştir. Efendiler sırası 
geldikçe salâhiyeti fevkalâdeden bahsediyoruz. Her 
türlü evamirin bu Meclisten dağdabileceğini, Mec
lisin her şeyin fevkinde olduğunu söylüyoruz. Sırası 
geldikçe; para meselesi mevzubahs Olamaz, Meclisin 
haysiyeti vardır diyoruz ve sırası geldikçe mezuniyet
leri kale almıyoruz... Diyoruz ki; bir mebusun mezu
niyetinden bahsetmek, haysiyetine taarruz etmektir. 
Efendiler, böyle hukuk ve menafia taallûk eden şey
lerde o kadar vasi düşünen ve o kadar şümullü düşü
nen Meclis, mesuliyete taallûk eden İşlerde de, rica 
ederim, öyle düşünsün. (Düşünür sesleri) hudutlar 
yıkılırken burada bağırıyor, çrrpımyorduk. Bize Hü
kümet bir kanun getirdi. Dediki; efendiler kaçan 
askerleri dondurmak için, onları kaçıranlar için, ku-
vayi askeriyeyi her ne suretle olursa olsun zâfa düşü
renler için şu esbaba tevessül etmek lâzımdır. Düşü
nünüz dedi. Biz onların teklif ettiği mesaili müzakere 
ederken bazı mesail üzerinde takıldık kaldık. Dedik 
ya, böyle olursa oradaki hâkim ne yapar o zaman? 
Efendiler, sizin pek büyük gördüğünüz Meclisten ve 
hakikaten büyük olan Meclisten, büyüklere mahsus 
'bir mesuliyeti, omuza almak karan çıktı ve dediniz 
ki; biz içimizden namuslu adamları seçeriz (Gürültü
ler). Haşîm Bey susunuz, buraya çıkınız, cevap veri
niz. (Bravo sesleri) Alayın sırası değil efendi. 

'DOKTOR TEVFİ'K RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Nizamnameyi tatbik ediniz Reis Efendi Hazretleri! 
Maşım Beyi dışarı çıkarınız. 

HAŞlM 'BEY (Çorum) — Sözünü geri alsın efen
dim, 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ara
mızdan namuslu adamları seçeriz buyuruyorlar. Şu 
halde Mecliste namuslu olmayanlar da mevcut demek
tir. (Haşa, haşa sesleri), 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Hâsa, 
haşat ben namuslu adamlar demiştim. Kendileri ara
sından seçMecek demek niyetile söylemiştim. Ben de 
Hamdullah Suphi Bey gibi. Meclisin baştan başa 
namuslu adamlardan İbaret olduğuna iman ederim. 
(Bravo sesleri) Efendiler! söz, 'kastım olmayarak çık
mıştır. Alenen istifayı kusur ediyorum. Bu Meclis 
azalarının namuslu adamlar olduklarına en bü

yük delil, bu kadar mehalik karşısında buraya 
gelmeleridir. Başka delil istemez efendiler. İnsaf bu
yurunuz. Bu kanunda halâ istihza ediyoruz. Palikarya 
dediğimiz, bizi utandıracak bin vaziyet alan. Yunan 
gözümüzün önünde, karşımızda duruyor. Bunun bu 
vaziyette bulunmaması ve haysiyetimizin istirdadı için 
bir yol bulduk, Bugün ondan rücu etmek ne demek 
oluyor? 

Efendiler, yarın Hükümet gelip; ordu kaçıyor 
deyince ne yapacağız? Yenîtden bir kanun1 yapacağız. 
Fakat o kanun yine ertesi günü bozulacak, büyük bir 
akaitiyet, yine iki üç, beş arkadaşın fikrile veyahut 
teşvMle bir istinkâf partisi olarak meydana çıkacak, 
gayet kolay, bunu herkes yapabilir. Efendiler; dur-
mıyan, yürüyen bir düşman vardır, Durmıyan ve dur
maması lâzımgeîen bir vazifei vatanperverane vardır. 
Durmayınız, yürüyünüz, dönmeyiniz. Sizin hepinizle 
beraber, bu reyi vermek suretile mesuliyeti tafcabbül 
ettim. Bir de başka surette sİ2İm teveccühünüzü hüsnü 
'İstimal etmeğe çalışarak ve sırf efendiler sîzin müza
hereti kaviyenize güvenerek bir vazife ve mesuliyet 
daha deruh.de ettim, o da istiklâl mahkemesi azdı
ğıdır. Fakat 'iyi düşününüz, iyi biliniz ki, bu günkü 
variyetle, bizi İfayı vazife edememeğe sevkediyor ve 
yaptığınız kanunu siz yıkıyorsunuz, sahip olduğunuz 
kuvveti siz ihlâl ediyorsunuz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Kanun 
bitmemiştir. İntihapla bitecektir, 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Hayır 
efendim; istinkâf edenlerin vicdanlarına, akıl ve man
tıklarına müracaat ediyorum. Efendim, onlar diyorlar 
ki; bu kanun tatbik edildiği zamanda belki pek vâsi 
tekabüller, tesadümter vukua gelebilir. Hayır, bu 
Meclis müttehit oklukça, bu Meclis herkesin muhte-
ırem hukukuna riayet ettikçe, tekabül ve tesadüm 
yoktur. Yalnız efendiler, burada Meclisin yaptığı 
kanunların kuvvetlerini biz tenkis ettikçe, burada bir 
gün evvel ekseriyetle kabul edilen kanunları bir gün 
sonra gayrifcabili tatbik bir vaziyete koydukça, ne bu 
meclisin kuvveti vardır, ne yapılan kanunların kabili
yeti tatbİMyesi vardır. 

Efendiler; bu kürsüden ilân etmek isterim ki; 
MecKs, ordu, millet bir olmadıkça, 'bunlar birbirine 
yan gözle bakdıkça, birbirine yan gözle bakmak ihti
malini hatıra getirdikçe, Yunan ordusu burada da 
durmaz, Sivasta da durmaz. Binaenaleyh, Allah bu 
işi anlamıyanlara İzan ve irfan versin. (Amin, âmin 
sesleri). Efendiler; ben vazifei vicdanîyemi İfa eti-
ğimden eminim. Evvelce takabbül ettiğim mesuliyetin 
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bu sözlerimle tezauf ettiğini bâiyorum. Eğer kusur 
bende değil ise ve eğer vaki ise, Meclistedir. Eğer 
muvaffakiyet olacaksa Meclisindir. Olmayacaksa, yi
ne bu günkü çürük müzakerenindir. Beni vazifemi ifa 
ettim. Binaenaleyh, sözümü kesiyorum. Tarih hakem 
olsun. Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
diler, büyük tehlike karşısında çareler arayan bizler, 
memleketin selâmeti, vatanın saadeti İçin bir kanun 
yaptık ve dedik ki: Bu kanun buna merhem olacak 
ve büyük bir ekseriyetle de bu kanunu alkışladık. Ka
nun kabul edildi ve ilk intihapta altı arkadaş aza ola
rak intihap olundu. Sonra nasıl bir kanaatle bilmem, 
henüz kanunun kabul olunmadığından bahsolunuyor. 
Efendiler; bu kanun memleketin selâmetini vata
nın saadetini temin edecek bir kanundur. Düşmanın 
hücumu, düşman tehlikesi karşısında, askeri cepheyi 
de tutacak olan bir kuvvettir. Demirden siperler 
yapacak bir kudrettir efendiler, ben bu kanunla de
ğil, vatanı tehlikeye düşüren bir adam görürsem, bu 
kanun elimde olmadığı zaman bile, yine onu öldü
rürüm. Çünkü bana vazife aşkı bunu telkin etmiştir; 
bana iman bunu emrediyor. Eğer memleketin tehli
kesi karşısında askerden kaçanları öldürmezsek, as
kerden kaçanları tecziye etmezsek; bu memleketi kim 
müdafaa edecek? Şunu katiyetle temin ederim kk 
ben derühde ettiğim bu vazifeden dönmiyeceğim ve 
vazifeme ibtidar ederek, katiyetle devamına çalışa
cağım. Nihayetine kadar devam edeceğim ve arka
daşım Muhittin Baha Beyin takip edeceği > yoldan gi
deceğim ve ben de beraber hareket edeceğim. Çünkü 
efendiler; biz kani olduk ve iman etmişiz ki, bu 
memleketi kurtarmak için cüretkârane hareket etmek 
lâzımdır. Bu hareketi kendimde görüyorum ve sizin 
de bu hareketi telkin eden kudretinize istinaden bu 
işe haşlayacağım, bu işten dönmiyeceğim. Rica ede
rim, bu yoldan yürüyelim. Diğer arkadaşlarım da 
buna istinaden hareket ederler. Dairei askeriye kıya
met koparıyor ve her gün başlayınız, gün geçilme
yiniz diyor. Rica ederim, ne için kaçıyoruz? Binaen
aleyh, bu kanunu tatbik etmek demek, düşmanın 
kuvvetini kırmak demektir, intihap olunan arkadaş
larımızı ekseriyetle kabul ettik, {istifalarını kabul et
miyoruz sadalart). 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Rüfekayı Kiram; 
şu hâdise Meclisin tarihine öyle bir vaka kaydede
cek ki... 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Kaydetti bile 
efendim. Usulü müzakere hakkında bir şey söytöye-

ceğim. Müsaade eder misiniz? Malûmu âliniz İstiklâl 
mahkemeleri kanununun müzakeratı hitam bulmuş, 
İntihabat da itmam edilmiştir. Bunun hakkında uzun 
sözün manası yoktur. Ben görüyorum kî; Meclisin 
Heyeti umumiyesi cidden salâhiyetini muhafaza et
mektedir. Binaenaleyh, arkadaşlarımıza umumiyetle 
rica ederim, intihap olunan arkadaşlarımız intihap
larını kabul etsinler, biz de tasdik edelim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Değildir öyle. Dr. 
Mazhar Bey! Hiç bir arkadaşınız, bilir misiniz ki, 
dört ay evvel içtima ettik, dört, ay evvelki vaziyet ne 
ise bu günkü vaziyette o dur. Belki daha fenadır. 
Dört ay evvel kanaat ederek buraya gelen bir arka
daş, hiç olmazsa bu kanaatini tespit etmesi kabederdi; 
çünkü bir hafta evvel bu kanun müzakere edilirken, 
Hükümetin teklifi, malûmu âliniz, böyle fevkalâde 
bir mahkeme ihdasına lüzum gösteriyordu. Fakat 
Heyeti umumiye öyle arzu gösteriyordu ki, bu işi, 
bu mesuliyeti kendi üzerine almağı izhar etti ve onu 
o suretle tespit etti. Bir hafta evvel biz Hükümete bu 
kanunu verdik, niçin Hükümet mevkii tatbika vazet
miyor? Ne İçin ve neden mıntıkaları tayin etmiyor 
dîye bağrışan bu Meclis İdi, bir hafta sonra ne oldu? 
Demek ki, bu Meclise bir sual sormağa herkesin bir 
hakkı vardır. Buradakilerin de, Anadoludakilerin de 
büyük bir hakkı vardır. O da şudur: Meclis İnhilâl 
mi ediyor, yoksa davasından mı vaz geçiyor? Bu me
sele açıktır. Yok, yok, öyle olmaz, verilen bir kanu
nun bu gün tatbikından istinkâf etmek nedir? dava
dan feragattir. Yahut açık söyüyelim, bu Mecliste 
Istanbulun mühim bir eli vardır ve o el Meclisin içi
ne girmiştir. (Bravo sesleri!...) Girmese İdi efendiler! 
(Şiddetli alkışlar)., Bir hafta evvel kanaat ve esasına 
göre tespit ettiğimiz bir kanunun tatbikından feragat 
edilmezdi (Bravo sesleri). Efendiler; rica ederim He
yeti Vekileden, bizim içimizden intihap ettiğimiz 
vekillerden, idarei umumiyeyi deruhte eden vekiller
den bir şey rica edeceğim. Mecliste kabul edilen 
kanunları hiç olmazsa mevkii tatbika vazetmesin
ler. Çünkü olur ki, Meclis kararından rücu eder. 
(Handeler). Heyeti Vekile de mahcup kalmasın. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
'Bunu meni müskirat hakkında yapalım mı? 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Binaenaleyh, rü-
fekayi kiram; şu vaziyet karşısında intihap olunan 
arkadaşlarımızdan, zannederim bir çoklarından istir
ham etmiştim, beni intihap etmeyiniz dedim. Fakat 
yine rey vermişler. Başka arkadaşınızı intihap edin 
dedim. Yine intihap etmişsiniz. Bendeniz affımı is
tirham ederim. 
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<Yök olmaz sesleri). 
REİS — Hacı Tevfik Efendi, söz sizindir. 
TEVFİK EFENDİ (Katığın) — Feragat ettim 

efendim. 
•HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ar

kadaşlar.. 
REFİK. ŞEVKET BEY (Saruban) — Reâ Bey; 

Hamduflah Suphi Bay en sonra yazıldı. Raca «iterim 
hailskmnaı muhafaza ediniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bokı) — Reis Bey! Ham-
tdufflah Suphi Bey, ve Tevfıik Rüştü Bey benden son
ra söz almıştı. Bunu gördüm. 

ALİ,ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Riyaseti tah
kir mü ediyorsun? 

TUNALI HtLMl BEY <Boiu) — Sen bana ka
rışamazsın. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Reise hakaret, 
Meclise hakaret demektir. Reis hepimizi 'idare eder, 
semin hakaretin hepimizadBir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Hakaret değü 
katiyen... 

REİS — Efendiler şatoma ait bir kaç söz soyü-
yıeceğim, lütfen dinleyiniz. Efendim liyakatim olma
dığı halde, teveccühünüze istinaden, foenS bu kürsüye 
'getirdiniz ve geldiğim zaman her birlerinizden ayrı 
ayın muavenet talep ettim. Hay bay sesleriyle arzumu 
«saf buyurdunuz. O vaadinizin 'kalbime bıraktığı te
veccühü «lan unutamam. Rica ederim vaadinizi unut-
maıytnuz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Kenya) — Vaİt değil, 
(itimattır, halâ bakidir. 

REİS (Devamla) — Emin Bay deminden şahısı
ma tecavüz etti ve tarafgirlik y&pU dedi. Yahya Ga
lip Beyin mazbatası için. Bu benim içerimde •gSttifcı-
çe büyüdü. Tarafgirlik yapan 'bir şahsın şu ttiıisü 
öe münasebeti yoktur. Ben üsftfa ediyorum (dUyarde 
kürsüyü terketti). (Hayır olmaz sesleri), (şiddetti ve 
devamlı gürültüler, kabul etmiyoruz sesteri). 

.(Reis Vehbi Efendi Hazretleri 'tekrar makamıma 
oturtuldu ve müteakiben' sürekli alkışlar). 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Sabahfe-
yin •bendeniz tecavüz kastiyle söylemedim (Kettimün-
uase aiâ kaderi ukullihim) fehvasınca iktidarım kadar 
aöylryebildim. Zühul diyeceğime tarafgirans de
mişim, Maahaza Rek Beyefendi onu tashih edebj-
İtrletrdi, yalnız bir zühul naticesS olarak meşruhat 
okunmamışta- diyebilirlerdi. Bendenırain maksadım; 
uoutuftrnuş bir meseleyi pisji tetkikine koymaktı.. Eğer 
hakaret varsa geri alyyorumv 

REİS — Hilmi Beye gelinte er vakit tecavüz edi
yor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kusurumuzu 
af buyurunuz, yafcuz memfetoetm menafîtne çalışa
lım. 

Dr. TEVFlK. RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efen-
dun yeri okmyar&k intihap vesilesiyie acıtan... {ıtşut-
mryaruz sesleri). Bu meseleyi bendeniz hitama er-
d&rmek niyetiyle arz ediyorum iki, Meclis ve Hükü
met tteküf ettiği programım verir, aza amftaoııda ko
nuştuğu sözleriyle bir çok defalar, gerek kürsüde, 
gerek hariçte tekrar ettiğimiz 'ifadelerde göstermi
şizdir ki; Büyük MıÜlct Meclisi memlekettin mukati-
deraıtınt idare eder ve istiklâlini temâne uğraşırken 
esareti İdame eden bütün âdemi zulmün ve zulme 
istinatgah otan sistemin mahut için zalimlere İlâm 
harp etrriesjni göze almış ve açık bor alınla âlemi 
'beşeriyetin huzuruna bir inkılâpçı olarak çıkmıştır. 
Onun için her mesuliyeti kabul etmiş olan MecKsıimfe, 
işte bu aamitedir ki İstiklâl mahkemeteni 'kararım da 
•vermiştir. 

Bu Meclisin vermiş olduğu bir karar bilâ lıüzıum 
tekrar mevzuubahs olamaz. Eğer müstenkif arkadaş-
lananızm fikrini tetkik edersek tereddüt derhal; zail 
olur. Meselâ bir tanesi, ki pek yakından tanıyorum, 
Vehbi Bey aı&adaşunızdlr, kendisi alenen bana de
miştir ki; Meclistin her kararda olduğu gibi, ittEhJaz: 
ettiği bu kararanda da musir olmalıdır ve ben de 
her aza gibi musırum. Ancak intihap edilirken, inti
hapta bazı tereddüde duçar oldum ve vaMt bulama
dım, meseleyi tamik edemedim, isitinkâfa mecbur 
ofdum. İntihapta istinkâf etmek demek, bu kararın 
lehinde bulunmak demek değildir, sözüyle Büyük 
MİMet Meclîsine lâyık hir aza olduğunu göstermiş
ti. Onun için 'bu mesele artık mevzuubahs değildir. 
Berideniz İstifa eden arkadaşlarla İstif asının reddiyle, 
mittet ve raemfekıete nafî mesaü İle uğraşmak üzere 
ruanameye geçilmesini tekltif eylerim. 

REİS — Bazı takrirler var, okuyalım. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Söz 
vermiştiniz Reis Bey, iki ketime lüe söyîiyeyim : 

Arkadaşlar asabiyete kapıühuıyalım. Muhalif (rey
de bulunan muhterem arkadaşlarımız da söylesinler, 
onknun noktai nazarından azami istifadeyi otkaonz. 
Fakat vaziyetimiz hakkında, eğer olduğundan; atyrt 
şeyler düşünürsek, bizim kararımızın kıymeti, ne ka
dar büyük, ne kadar mühim otursa olsun, memleket 
menfaatinden, daha yüksek tutarsak, bu ikindiyi, bi-
rancüye feda etmiş oluruz. Yüz defa bir esası kaıtî 
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olmak üzere söyladSlefi: Su Meclis alelade kuvvet 
teşriîyeyS haliz bir parlâmentodan ibaret değildir, bir 
Hükümettir, 

Hükümet misiniz? Aldığınız herhangi bir kararı, 
memleketin yeni bk ihtiyacı karş«MKfa. tadH etmek 
sîzin 'ük vaaifeııjzdir, 

Hiç bir Hükümet yeniden yenliye anlaşılan haıki-
fcafe kargısında, vakltiyle bu karan aldık diye narar 
etmez. Hükümetferin kararlan, ünfuyaca göne her fün 
değişir. Çünkü onun kararımdan daha mühim bir şey 
vardır; o da, memlefcetin meınfaatidlk*, 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşsüne) — Mesele 
•aleyhinde hatâ söz söyleniSyor. Buradaki Meclisia 
şeref ve haysiyeti vardır, 

HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Devamla) — Mü
saade buyurun efendin, 

HASAN FEHMİ BEY (Gumüşane) — Efendimi 
memleket maddiyatla idane edilir, yoksa hfssttyalta 
ktere edilmez. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ma
demki bu kadar afâkadaremız, Siz de gelir söyüersî-
niz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim. onun 
suveri tatbîıkıyeai değişiyor (Gürültüler), {devam de
vam sesleri). 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla.) — Ar
kadaşlar niçin bu kadar asabiyet gösteriyorsunuz? 

HAŞİM BEY (Çorum) — Akşama kadar bekle* 
sen yine gürüM edeceğiz, yine gürültü edeceğe. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Mü
saade buyurunuz hıtireyâm. Mademki Mectisin bu 
mesele üzerinde böyle bir kanaati -vardir, ben znddı-
oa olarak, kanunu yenideD yeniye müzakere etme
yi hatarjmdaa geçtenim. Fakat siz son maddede ıs-
nar ederseniz, biz reylerimiz üzerimde asabiyeti; du
racağız. Kanun ikmal edilmiştir. Bunun üzerinde bir 
daOdka tereddüt etmiyorum. Altmış yedi müstenkif 
ile, burada 'istifa eden arkadaşlarınızla ikmal! edil» 
miş otan kanunun mamllüttbih olması ruoktai naza
rından garip bir vaziyetteyiz. Bumu nazan dûkfeate 
«tınız. 

Rasttı Efendi; tarafamzdam bu istiokâffenn ve 
istifaların nasıl tasvüp edSMğiııde mü*ehayyk odldıiH 
ğuuu söyledi. Burada bir hakikat karşısında bülıımr-
yorsunuz; o da, kanunun tarzı tatbiki nofctai naza
rından İçimizde bir tereddüt peyda, olmasıdır. Bir 
de yedi, seküz arkadaşımızı alâkadar eden ve maldı-
yeti itibariyle tezyif ve tahkirden ibaret olan bir ta
kım ısjozterim, hepinizin haysiyet ve şerefli üzerinde 
hâsıl etigi tesirleri düşüaünüz. Evet efendiler! lisana 

İ gelmiş bu fahiş hataları, bk fceifime tamıir ve tashih 
eder. Son iözüm budur, askerî oaza kanunumu tat-
bük ettiriniz. 

REFtK ŞEVKET BEY (Saruhao) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz şu dakikada, şu an içinde Bü
yük Millet Meclisinin vaziyetim bir sinema vaziiye^ 
tinde görüyorum, Biri; burada bir kanunun teklif 
edildiği heogâmda, bütün mukadderata vazüüyed 
oMuğumuzu bu kürsüden bağırıp durduğumuz hal
de, Heyeti urmımiyenlira tehalük gösterdiği bir ka
nunum kabulünü mutazammın olarak yukarı kaldı-
ri'Iam eller, ikincisi, şimdi müstenkifleri alkışlayan ve 
takdir eden eHer; bu iki el arastada zannedenim ki 
on dakik» geçmedi. Hangi saJâhiyütlıe iddia edebÜır-
riz ki; yaptığımız temettü kanunu, «neni müskirat 
•kamunu, «ahkâmı seriye diye bar bar bağırdığımız 
kanunlar kaşanılacak? Hangi kanunun ve hangi mad
denin taıtbik edİlecsğfaıİ, hangi karaaalt ve hangi en> 
my&l ile bağıracağız? Efendiler, biz alenen yalanciK 
yız, yalancı I... (Sözünü geri al sesledi, şiddeltlu gUrül>-
ıtüller), ı 

MUSTAFA SABRt EFENDİ (Sürt) — Yalancı 
sendin!... 

(Devam, devam sesleri). 
REFtK ŞEVKET BEY (Saıuham) — Btahaklİkat-

>ten 'İnhiraf efltttk. Hakikatin zıddı olan her şey kizip-
tir, kizbdn türkçesi yalandır. (Hafif alkışlar). Efendü-
İler, yalan demek, hakikatten iobüraf demektir. Biz 
tokikatften inhiraf ettik... 

.DURSUN BEY {Çorum) — Yalancı sensin! ya
lancı sent... 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamk) — Bendeniz; 
Üstlerim ki, Hamdullah Suphi Bey, o güzel İisamiyJıe, 
o güBel heyecan'iylıe bu • içinde yaşaıdığımmz inkrlâbm 
yegâne hatibi olsun, Maalesef en uğraışmak lazongelr 
dîği zamanda kendi hayatmı mevzuubahs ediyor. 
Daha işe başlamıaıadan evvel cebanet (gösterdi ve 
korktu. (Şiddetli alkışlar). 

(HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antakya) — Ar
kadaşlar, cebanet sözünü, siatm haıysiyeti şahsiyenlzte, 
«İzıtn muhakemenize ve siize rtarkediyorurn. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Devamla) — SöyKyö-
rum efendiler. Ordu karşısına gelmeden 'ittihaz etti
ğiniz karardan nükûl •otmezskıiz ve bu zihabm but
tanım bizzat tasdik etmezsiniz, o zaman söytedığfan 
«özü ben üzerime alırım. Hakikat, siaî yola getke-
oektir. Mustafa Kemal flaşa, Erkânı Harbiydi Umu
miye Reisi, MüdafaaH iMilliye VekHıL. Bu kanunu, 
nutuk irat adarken, ordu ;üe geçinemiyecegiz diyen 
Hamdullah Suphi Beye derim ki; biz geçineceğiz. 
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KöyMi ite kenteJi itte... Bu mateadumaz» muhafaza için 
çaflıtşacağız, gideceğiz, asacağız, asılacağız, hapsede
ceğiz... Ve ancak bu suretle muvaffak olacağız efen-
diter. Muvaffak olmak için de asacağız, keseceğiz, 
kesoteaeğiz... 

JEfemdiler, HamduSalh Suphi Bey çok namusludur, 
muk'Cedıİrdir ve pek çok muhteremdir. Yalnız bir 
noksanı vatıdır. O da; hâdisaıtı içümaiyeıyi hîssftyJle 
idare «toesidîr. Rica ederim. Beti bu kanunu teklif 
ettiğim zaman, o vafât el kaldırdığınız zaraan, Ham-
du&ah Suphi Bey gelip de bumun aleyhinde söz (söy
letmedi. Ilık defa olarak Hükümetin teklifin!! kabul et
mek istemiş idi. HaH>uföi Hükümetlin teklifimden da
ha kavi, 'daha fevkalâde safâhiyett kanumuyeyi havi 
bu teklif karşısında söz söylemek için bıiTaya çıkma
sı fâzıımdı. Şimdiki gibi, yapılmış bir binayı yıkmak 
•vaziyetime düşmemeti »dli... 

.Rica ederim efendiler; bendeniiz (8Cij) reyinizi ai-
ıdıım ve bana ney veren tarkad aşların teveccühün» emi-
umm, Fakat bendeniiz bu -kürsüde s&z söylem'ekffien 
ziyade, köy köy gezerek, kaza kaza dolaşarak, hiç 
öftmazısa ketvdlim M-ilîat M'edÜbİndemîım diyerek, kon1-
feraosliar' vemerek, ahali ile, köylü İte yatop ka-lkımayı, 
burada ailem ite yartrp kıafanaya tercih ederimi. AÜtı 
arkadaşım beriiıtnle baraibenJif zannederim, ttdi mah
keme teşkil ederiz. 

MUSTAFA NECATI BEY (Samban) — Bera
beriz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Eğer Hü^ 
kümet bizîm •istediğimiz veçhile vazifeyi yap
mazsa, biz herhalde Meclisin ekseriyetle verdiği iti
madı muhafaza ederiz. 

'Efendiler, ilk intihapta (I1*?) kişi reye iştirak et
ti. r(l5) kişi müstenkif vardı. İkinci intihapta (35)'e 
yakın müstenkif vardı. Üçüncüsünde ise (68) müs
tenkif var. Eğer itimat ve bu işi bozmamak mevzu-
bâhs ise, on dördü, on beşi nazarı itibare almıyacak-
t*k. En büyük kusurumuz bu olacaktır. Hakikatler 
karşısında tereddüt, en büyük felâkettir. Müsbet ve 
menfi bir karar sahibi olmak, mütereddit olmaktan 
çok İyidir. Her şey olalım, vatanperver olalım. Fa
kat her şeyden evvel muayyen bir fikir sahibi olalım. 
(Bir maksat takip edelim. On gün zarfında bir kanunu 
bozarsak milletin bize itimat etmemeğe hakkı var
dır. 'Bendeniz arzediyonım: Gideceğim, çalışacağım, 
iftimadHiızı hüsnü istimal etmek için çalışacağım ve 
inşallah muvaffak olacağım. Fakat bir şartla efen
diler; beni intihap eden arkadaşlarım, benim namu
sumdan emin olan arkadaşlarım, bana müzaheret 

ederlerse. Efendiler; biz köylere gideceksek, üç kişi 
ile gideceğiz. Ne kuvveî müseMehamız bulunacak, ne 
topumuz bulunacak, ne tüfeğimiz; yalnız manevi bir 
kuvvetimiz bulunacak, o da, 'Büyük Millet Meclisin
den alınacaktır. Bu günden İtibaren sebatsızlık göster
meyenlere istinat ederek, dün rey verip bu gün rey 
vermiyecek kadar tebdili fikir eden sebatsızların te
sirleri hilâfına, yine çalışacağız. Herhalde, bu maksa
dın etrafında dolaşan kavi ve azimkar bit kısım mev
cuttur. öyle çalışırken, bu İntihabı bozanlara değil, 
hüsnü intihaplarını takip edenlere karşı, bu yaptığı
mız kanunun hüsnü neticeye vasıl olacağına katiyen 
emin olacağız. Efendiler, tekrar arzediyonım, istik
lâl mahkemesinin bir azası bulunmak sıfatile ve İn
şallah sizi mahcup etmiyeceğime emin olarak sözümü 
bitiriyorum. 

HAMDULUAtH SUPHİ BEY (Antalya) — Ya 
bu yalancı sözünüzü geri alınız veyahut iade ediyo
rum. 

'REİS — Efendiler müsaade buyurunuz. . 
ıREtlS — Efendiler müsaade buyurunuz. 
HAMDULLAH SUPHt ıBEY (Antalya) — Bi

ri çıkar yalancı der, biri çıkar istanbul Hükümetinin 
eli vardır der. Bunları bırakırsınız, buraya çıkan bizi 
tahkir edemez. (Gürültüler). 

RBlîS — Efendiler; müsaade buyurun, sükût edin, 
dinleyin. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Yalancı
lara nasıl İtimat ediyorsunuz? 

'RBİS — Daha söz İsteyen bazı arkadaşlar var, 
müzakerenin kifayetine dair de takrir var, dinleyin. 

ALI ŞttKIRÜ BEY (Trabzon) — Meseleyi kapat
mayın rica ederim. Meclisi ikiye ayırdılar. Müzake
re sabahtan akşama kadar devam etsin. 

RiEÎS — Efendiler dinleyiniz, sükûta davet edi
yorum. 

[ALÎ ŞÜKiRlÜ BEY (Devamla) — Rica ederim. 
sıra kimin ise söylesin. Meclis fena vaziyete düştü. 
Herkes söylesin, (Kafi, kâfi sesleri, gürültüler). 

:REıfS — Efendim, Meclisin halatı cümlenizin ma
lûmudur. (öhamdül'illlâh geçti sesleri). Eğer söze hi
tam verilip müzakerenin kifayesine karar verilecekse 
reye koyalım. 

Dr. MAZMİAR -BEY (Aydın) — Kifayet takririni 
okuyunuz rica ederim. 

"REİS — Söz söylemek istiyorsanız Meclisi Cu
martesine talik edeceğim. Cumartesi gününe kadar 
hararetiniz geçer. 

(AUt ŞÜKIRÜ JBEY (Trabzon) — Mesele halledil
melidir. 
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REİS — Reye koyacağım. (Reye koyunuz sesleri). 
•RBİS — <Hasan Fehmi Beye hitaben) Hasan Bey 

buraya geliniz. 
HAISAIN ıFEHBÎ BEY tfGiimüsane) — Neyi mü-

zakere ediyoruz, neye karar vereceğiz? Bir lâyiha 
yoksa ortada, mevzuu müzakere bir şey yoktur, (Efen
dim mesele bitmiştir sesleri).. 

Ortada kanun yok, bir lâyiha yok, bir intihap ya-
-pıMı. O netice Üzerine rtifekadatı bir kaç zata verdi
ğimiz ârâ zaittir, Acaba Meclisin itimadı bizim hak
kımızda devam ediyor mu, etmiyor mu diye istifa et
tiler. Bunun üzerine yapılacak iş, ya istifalarını ka
bul etmek veyahut ademi kabul ile beyanı itimattan 
ibaret kalıyordu. Bendenizce uzun bir münakaşa ve 
müzakereye sahne açmağa hiç lüzum yoktur. İstiklâl 
mahkemeleri hakkındaki kanunun ya zaif yahut na-
zif olması dolayısile tadilât ayrıca bir meseledir. Bu
nun için rttfekadao her biri veya herhangi biri bir 
teklifi kanunide bulunuyor. Bunu ayrıca mevzuu mü
zakere İttihaz ederiz. ıBİnaenaleyh bu, Heyeti celileye 
ait bir şeydir. Arkadaşların hakkı teklffj vardır. Ar
zu edenler böyle bir teklifte bulunabilirler ve beyanı 
itizar ederek İstifalarını dermeyan edebilirler. Rüfe-
kanın istifasının kabul veya ademi kabulü meselesinde 
de bendenizce, kendilerine beyanı itimat edilmeleri da
ha doğrudur. O zaman mesele bitmiş olur. 

ALÎ ŞÜKRÜ «EY (Trabzon) — Hasan Beyîn 
müzakerenin kifayetine dair söylemiş olduğu sözler 
pek doğrudur. Mesele bidayette gayet basit iken o 
basit meseleye arkadaşlar gayet mühim bir şekil ver
diler. .Demin Hamdullah Suphi Beyin dediği veçhile; 
bir kısmı, içimize ıtstambul eli girdi, bir kısmı bilmem 
ne dedi. Hulâsa Meclis benim görebildiğim şekle na
zaran iki kısma ayrıldı. Düşününüz (67) bir tarafta, 
(70) bir tarafta.. Müsaade buyurunuz, peşinen söyli-
yeyim ki: Hakikat meydanda. Hissiyatla söz söyle
miydim. 'Ben müstenkif idim. (Gürültüler) hatta bir 
kaç arkadaşımı da istönkâf ettirdik». Fakat sonra teb
dili fikir ettim. Fakat her halde müstenkif olsun, 
muvafık olsun, hukuk itibarile herkesle müsavi ola
rak arkadaşlarımız hakkında bir çok İsnadatta bulu
nuldu. Müzakerenin devamına lüzum vardır. 'Mecli
si; muntazam, mutedil, yekVücut, evvelce olduğu ha
le ifrağ etmek mecburiyetindeyiz. Bu şekilde. eğer 
açtklı'k devam ederse açar, açar ve memleket te 
gider. 

HÜSEYİN BEY (İElâziz) — Bir saat evvel acınız 
da yıkınız. 

ADİ ŞÜİKİRÜ BEY (Devamla) — Bendeniz Ha
san Fehm'İ (Beyin söylemiş olduğu, müzakerenin ki

fayeti hakkında, söz söylemiyorum. Peki rica ede
ceğim; hissiyata mağlup olarak kimseyi incitmiye-
Hm. Çünkü kimsenin kimseyi ittrhama hakkı yoktur, 
salâhiyeti yoktur. Hepimizin himmeti bîrdir. Hepi
mizin kabul ettiği mesuliyeti maddiye ve manevîye 
birdir. Bu itibarla kimsenin kimseyi ittihama hakkı 
yoktur. Sebatsız demeğe hakkı yoktur. Herkesin bir 
îptiHadı vardır, herkes bir içtihada sahiptir. Fakat ben 
arkadaşlarımın verdiği bir fikir üzerine fikrimi de
ğişti reb'il'irm. kanaatimi değiştirebilirim efendiler. Bi
naenaleyh kimse beni sebatsızlıkla ittham edemez. 

(HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane)) — Söz söy
lenirken bir mesele hakkında bîr serzeniş olmuş, ©en
deniz zannediyorum ki; meselenin tamiri için usulü
müz pek müsaittir. Bu mesele üe hiç alâkası yoktur. 
Arkadaşlara söz verilir, o zaman herkes ne demek is
tediğini söyler. 

HAMDULUAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ne 
demek istediklerini tasrih etesinler. 

HASAN FEHMIt BEY (Gümüşane) — Mesele 
kapandı. iMüzakereyi uzatmağa tuzum yoktur. 

MAMBULUAH SUPHİ BEY (Antalya) — Biz 
buraya arkadaşlarımızı tahkir etmeğe çıkmıyoruz. 

RBFİK ŞEVKIET iBBY (Sarutöm) — Hakikat bu
rada izah edilmelidir. Reis .Bey tahkir yoktur. Fakat 
vaziyeti bütün açıklığile 'tasvir vardır. 

<Dr. MAZHAR BEY ((Aydın) — Müsaade buyu-' 
runuz efendtm. Ben meseleyi birleştirivereyim. Efen
dim mesele lâyiki veçhile anlaşılmıştır. Asabiyet; in
san için hastalıktır, hastalar mazurdur. Rica ederim 
{Alkışlar) bunda büyük bir telâşa mahal yoktur. Bir 
arkadaş sebatsızlık demişse, 'demek istemiştir ki; yir
mi dört saat zarfında bir kanaat, yani milletin kuvve
yi mukavemesini artıracak bir tedbir, yirmi dört 
saat değil, belki yirmi dört günde bile değişmiyecek 
bir keyfiyettir. (Bu hususta vâki olan tebeddülata bîr 
dereceye kadar, sebatsızlık denebilir. Fakat sebatsız
lık mezmum olan bir şey değildir, Meselâ zatı âlini
zi dün müstenkif yapan bir sebep, sizin aklımız mu
hakemeniz üzerinde bir tesir yapmıştır. O suretle dü
şünür ve müstenkif kalırsınız, hakikate daha ziyade 
muttali olursunuz. Fakat bu gün eski reyinizden nU-
kûl ettiniz. Bu sebatsızlık değildir. Fakat olabsKr ki 
bu gün herkes fikrini mantıkî delâil üzerme yürütür. 
Mantık yanlıştır veyahut sizi aldatmış veyahut yanlış 
bir mantık kurmuşsunuz Binaenaleyh arada arkadaş
larımın İstinkâfı veyahut muarız fikirlerde bulunma
ları, doğrudan doğruya bu kanunun esasına muteriz 
olmalarındandır dememelidir. .Mecliste ikilik yoktur. 
Şekil de bir fikrin bir kanaatin mahsulüdür, 
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'Bugün bir lodos eser, insan hasta olur, ertesi gün 
poyraz olur, rahatı yerine gelir. 

Bunlar ehemim i y etsizdir. Rica ederim meselenin 
ehemmiyetini takdir buyurunuz. Hepiniz, ben iyi gö
rüyorum demeyiniz. Ciciden mesele galeyandadır. Da
ha ziyade hissi yatımız» heyecanda olduğu bir za
manda, asabiyetin daha ziyade yükseldiği bir za
manda, bende bile ufak bir sürcü lisan vuku bulsa, 
yine bazı arkadaşlarımı gücendirmiş olurum. 

Yine ben tashih etmek isteyeceğim. Hulâsa, iki ar
kadaşın birbirini eve götürüp getirmesi kabilinden bir 
şey olacak.. 

Rica ederim, böyle giderse sabaha kadar uğraşa
cağız. Artık bu kâfi ve vafidir, Bülün arkadaşların 
müdafaa kuvvetini tezyit maksadile yaptıkları bir 
meseledir, 

İBSİR MBBUS BEY — Siz onu tashih mi edecek
siniz? 

Dr. MAZHAR BEY (Devamla) — Efendim, eğer 
taraflarından kabul buyurulursa bu tashihi yapmış 
olurum. Bunlar benim kadar samimidirler. Binaena
leyh rica ederim, bazı sürcü lisanı bile tashih edersem 
bunu çok görmezler. Kabul ederler efendim. Yani 
kalplerimiz, vicdanlarımız bir olduğu için kabul eder
ler. Binaenaleyh mesele bitmiştir. Alelıtlak, bir hüsnü 
niyete makrum olan ve vatanın kuvveİ mukavemetini 
tezyit maksadile yapılmış olan bu kanun etrafında 
herkes müttehit ve müttefiktir. 

Arkadaşlarımızın artık tereddüdüne mahal yok
tur. Zaten arkada şiarım izin telâşı da, bu gün yapılan 
bir kanunun, yarın yıkılması şeklinde olan tereddüt
lerin, her tarafta ve bilhassa memurin çarhlan üze
rinde, idare makineleri üzerindeki süi tesirini izaJe 
etmek maksadından ileri gelmiştir. Çünkü hiç kimse 
1(300) İmza ile verilen bir kararın yarın (100) te ka
bulüne emin değildir. Jhtimalki Maliye Vekili Hazret
leri meni müskirat kanununun suya düşeceğinden 

ümit vardırlar. (Bunun için yen] bir iâyihai kanuniye 
hazırlamakta haklıdırlar. Binaenaleyh bu zehabı or
tadan kaldırmak için, rica ederim, kararınızı veriniz. 

,REBS — Müzakerenin kifayetine dair takrir var. 
Okunuyor, dinleyiniz. 

s(Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin takriri 
okundu): 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetile istifa eden zevatın istifa

larının ademi kabulüne intihap edilen zevata beyanı 
itjmat edilerek ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

22 Eylül 1336 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

BtfR MfBBUS BEY — Yalancılardan mürekkep 
bu Meclis.. (Gürültüler). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Refik Şev
ket Bey, eğer sözünüzü geri almadımzsa. ben kendi 
hesabıma onu Size aynen iade ediyorum. (Gelsin 
izahat versin sesleri), 

(HAMDULLAH SUPHt BEY (Antalya) — O 
halde çıkıp söylemeğe mecburdur. 

tRDÎS — Müsaade buyurun. Şu takriri reye ko
yalım. 

HAMDULLAH SUPHlI BEY (Antalya) — Reis 
Bey, bu Meclis yalancılardan mürekkep bir Meclis 
değildir. Yalancıların meclisi değildir, bu tashih edil
melidir efendim. 

ıTUNALI HJlMt BEY (iBolu) — Müsaade bu
yurunuz arkadaşlar; 'Refik Şevket Bey arkadaşımız 
yalancıyız dedi. Size yalancısınız demedi. Kendisini 
de o daire dahiline alıyor. Bu, tahkir addolunamaz. 

AlLI SÜRURII EFENDİ (Karahısarışarki) — 
Öyle tamire çalışma! 

(İçtimaa saat beş buçukta nihayet verildi) 
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