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REÎŞ : tkincî Reis vekiK Vehbi Ef. Hasretleri 
KÂTtP : Feyyaz Âli B. (-Yozgad) 

• * • » • 

REÎS — Efendim, Meclisi açıyoruz. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak, dinliyelim. (Kâtip Fey
yaz Bey tarafından zaptı sabık hulâsası okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Reisi saııi vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı nyasetlerinde zevali saat bir onda İnikat 
etti.. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu. istiklâl mahkemeleri derecei salâ
hiyetlerimin inhasına dair Dahiliye vekâleti tez
keresi Adliye encümenine; istiklâl mahkemeleri 
kanununa bir zeyil ilîıvesine dair Adana mebusu 
Zekâi Beyin teklifi Adliye encümenine; Konya 
mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, yerli şayak ve ku-
maşların:iksası mecburiyetine dair teklifi ikti
sat encümenine; Kütahya mebusu Cemil Beyin, 
Ankara darülmuallimin maasat ve masarif atı
nın şubat gayesine kadar muvazene! unıumiye-
den itasına dair teklifi Muvazeneî maliye en
cümenine; Muş mebusu Ahmet Hanıdi Efendi
nin Muş kasabasındaki cevantii senfonin tamiri 
hakkındaki teklifi Seriye ve Evkaf encümenle
rine, Van mebusu Hasan Beyin Miuhacİrinin te
mettü vergisi zamainıinden istisna edilmelerine 
dair teklifiyle Mersin mebusu Muhtar Beyin 
Adana muhaeirinine muavenet ifasına dair tek
lifi Muvazenei maliye encümenine havale 
olundu. 

Kâzım Karabekir Paşadan mevrut teşekkür 
telgrafı kıraat ve muhtelif mahallerden mevrut 
tebrik telgraf namelerine cevap yazılması tensip 
ve îzntk'e bir heyeti tahkikiye kamına dair iz
mit mebusu Halil ibrahim Beyin takriri kıraat 
olunarak Dahiliye vekâletinin mütalâasının İs
tifsarı k&rargir oldu. Tuualı Hilmi Beyin Mec
lisçe neşrohuıan kanunlara numara vazına ve 
Maarif Nezaretince tanzim edilecek olan Mîllî 
marşın Mecliste tetkikine dair teklifi kabul ve 
Feyyaz Ali Beyin, Karadeniz ablukası hakkın
daki sual takriri müstaeeleh kabul olundu. An
talya'da bir liman inşası hakkında Antalya me
busu Halil ibrahim Beyin takriri Heyeti Veki-
leyc havale olundu. Bilâhare Encümeni mahsus 
mazbatasının on birinci maddesinin müzakeresi
ne geçilerek Vehbi Beyin müstaceliyet teklifiy

le maded aynen kabul olunarak teneffüs İçin 
celso tatil olundu. 

ikinci celse 
ikinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde zevali saat üçte inikat 
etti. Bursa Mebusu Emin Beyin Orhanelinin 
Bursa vilâyetine merkez ittihaz edilmesine dair 
takriri Dâhiliye vekâletine ve mumaileyhin Or-
haniye kazasının müstakil liva haline İfrağı 
hakkındaki takriri Lâyiha encümenine, Erzu
rum mebusu Salih Efendinin firariler hakkında 
affı hususi ilânına dair teklifi Lâyiha encüme
nine havale olundu. BadehııEncümenİ mahsus 
mazbatasının on ikinci madedsi müzakere edile
rek Karesi mebusu Abdülgafur ve Tıınalı Hil
mi ve Kastamonu mebusu Suat Beylerin teklif
leri veçhile madde tashîhan kabul olundu. Ma
arif vekâletiyle Adliye vekâleti vekilliğine birer 
vekil intihabı hakkında Heyeti teratye Riyase
tinden mevrut tezkereler kıraat ve İntihabın iç
timai âtide icrası tensip olunarak içtimai âti 
ruznamesi makamı riyasetten bittefhim perşem
be günü içtima edilmek üzere saat dört buçukta 
celseye nihayet yerildi. 

Reis Vekili 
Vehbî 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

Kâtip 
Cevdet 

HASAN SIDDIK B. <Van) — Petrol made
ni için bendeniz bir takrir vermiştim, okunmadı. 

BEİS -*- Ne madeni için? 
HASAN SIDDIK B. (Van) — Petrol made

ni için. 
REİS — Ne vakit verdiniz? 
HASAN SIDDIK B. — Bugünkü ruznomede 

vardır. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşime)— Teşkilâ

tı Esasiye kanununun on ikinci maddesi tami-
men denmiştir. Halbuki tadilendir. O suretle 
tashih edilmesi lâzımdır. 

REİS — Başka söz söyliyecek var mı? (Ha
yır sesleri). 

Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Zaptı sabık tashih veçhile ka
bul olunmuştur. Evrakı varideye geçiyoruz. 

— 381 -
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5: — LAYİHALAR 

/,;— Bursa Sanayi mektebi talebesinden Kon-
yu'ya nakledilenlerin tahsisatına, dair kanun lâ
yiham 

BEİS — Bursa Sanayi mektebi talebesin-
den 50 efendinin masarifi zaruriyel erine sar-
fedilmek Üzere bîr kararname var. Muvaze-" 
hei maliye encümenine havale ediyoruz.-^--„•„,, 

2. —• Muİuacini zürraa tevzi edilecek tohum 
için 300 bin lira taJısmne dair kanun lâyihası. 

BEİS — Muhtacini zürraa tevzi edilecek to-
huni'içîn üç yüz bin lira tefrikına dair teklif 
var. Muvâzenei maliyeye havale edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRBI B. (Yosgad) — Teklif 
kim&ıdır efendim? 

KÂTİP — Hükümetindir. 

8. — MAZBATALAR 
1, ~— Van mebusu Hasan Sıddtk Beyin, mu

hacirinin temettü vergisi zamaimİnden ittitna 
edilmelerine dair takriri ve Muvâzenei maliye en-. 
cümeni mazbatası 

REİS — Van mebusu Hasan Beyin, temettü 
vergisinin muhacirlerden alınmaması hakkın
daki teklifinin şayanı kabul almadığına dair 
Muvâzenei maliye encümeni mazbatası var. 
Bunu bugün okutmak arzu buyuruluyor mu? 
Yoksa diğer raznameye mî vazedelim? 

SÜLEYMAN SIRRI E. (Yosgad) — Ma
demki reddedilmiş, bugün okunması lâzımdır. 
(Hayır sesleri), Efendim okunsun. Fakat bu
gün müzakere edilmek üzere okunsun. 

Riyaseti Celileye 
îcrayi ticaret ve sanatla meşgul olanlar her 

kim olursia olsun temettü vergisine tabi olma
ları tabii bulunduğundan işbu teklifin eneüme-
nimîzee kabul edİlemiyeeeği mütaleasiyle He
yeti Umumiyeye takdim olunur. 

15 kânunuevvel 1336 
Muvâzenei maliye En. Bs. M. M. Vekili 

Mazhar Müfid Süleyman Sim 
Âza 

Yalıya Galib 
REÎS — Diğer rııznameye honmasmı arzu • 

ediyor musunuz? (Hayır sesleri). 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoagad) — Reddi 

Heyeti Umumiyece kabul edilirse konmasına 
lüzum kalmaz. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul olunmuştur, 

•S: — Seriye -vekâleti bütçesine zamaim icra
sına dair Seriye vekâleti tezkeresi 've Muvâzenei 
moliye encümeni mazbatası 

REÎS — Mahrukat faslının müzakeresi hak
kındaki Seriye vekâletinin teklifinin mugayiri 
usul olduğuna dair Muvâzenei maliye encümeni 
mazbatası vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Mugayiri usul bir teklif olmakla reddine ka

rar verildi. 
Muvâzenei maliye En. Rs. 

Mazhar Müfid 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Müsaade bu

yurursanız buradan arzedeyim. Efendim. (Mu
gayiri usul) terkibiyle eğer talebeyi teshin et
mek kifayet ediyorsa Muvâzenei maliye encü-, 
meninin şu reddini kaBul edelim. Mahrukat 
faslında para mevcut olup bir usul noktai na
zarından diğer fasla nakil yolunda vâki olan 
şu müracaat talebenin soğuktan titremesi neti
cesidir, Binaenaleyh eğer muvafıkı usul değil
se Muvâzenei maliye encümeninde muvafıkı 
usul bir hale ifrağ edilsin. Talebe beyhude tit
remesin, Binaenaleyh Seriye vekâletinin bu 
teklifinin usule muvafık bir tarza ifrağı için 
tekrar Muvâzenei maliye encümenine tevdiini 
teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri).— Efen
dim, bendeniz encümen namına maruzatta bu
lunacağım. Seriye vekâletinin 1336 bütçesi en
cümende tetkik edildi ve taba verildi. Seriye 
vekâleti diyor ki; mademki benim bütçem tet
kik edilmiştir, bunun içinden yalnız şu fasıl
ları Heyeti Umumiyeye veriniz, müzakere edi
niz diyor. Malûmu âliniz bütçenin böyle §u 
faslı ayırıma da veriniz diyerek müzakere edil
mesi usule mugayirdir. Ancak bütçe tabedilir, 
yaridat kısmı, tabedilir, Heyeti Umumiyeye 
takdim edilir o zaman para verilir. Basri Bey 
biraderimiz buyurdular ki; o vakte kadar ta
lebe üşürler. Niçin .Seriye vekâleti iki aylık 
muvakkat bütçeyi tanzim ettiği vakit bunu dü
şünmemiştir? Bunun imkânı yoktur. Şimdi 
bir çare vardır. Eğer bütçenin Heyeti Umumi-
yede müzakeresine kadar bu mahrukat ve saire 
için paraya ihtiyacı varsa tahsisatı munzamma 
yani umumî bütçeden mahsup edilmek üzere bir 
avans verilebilir. Malûmu ihsanınız bütçe He
yeti .Umumiyeye .gelir, ve Heyeti âliyenizde 
müzakere edilir ve kabul edilir. Yoksa bütçe
den bir fasıl ayrılıp müzakere edilemez, usule 
mugayir dediğimiz bundan ibarettir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Tahsisatı 
munzamma istemek suretiyle muvafıkı usul 
şekle ifrağı kabil oldlğunu beyan ediyorsunuz. 
Onlar tahsisatı munzamma yerine bu suretle 
müracaatta bulunmuşlar. Mademki Muvâzenei 
maliye encümeni bu tarzda bir kolaylık bulu
yor, bunu da yapabilirdi. Bendeniz istirham 
ediyorum ki; beyhude bir tahsisatı munzamma 
istemek gibi uzun vakit-geçirmekten ise buna 

t - 382 — 
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encümen lütfen bir çare düşünsün, biran ev
vel mesele halledilsin. Zannediyorum ki bura
da 'talebenin tiril tiril titremesi doğru değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Zanne
derim çaresini arzettım. Herhangi bir dairenin 
bütçesinin heyeti umum iyesi buraya gelir ve 
Nezaret derse ki; bizim bütçeyi mademki en
cümen tetkik etmiştir, bunun içinden şu iki 
faslı çıkartın da müzakere edin. Bu, bütçe usu
lü müzakeresine mugayir olur. Bendeniz mu
hasebecilerine söyledim, bunun bir usulü var
dır. Bir madde île avans isteyin dedim. Mu
hasebeci de kabul ve tasdik etti. Evet usul 
böyledir dedi. Binaenaleyh şimdiki şekil red
dediliyor. Muvafık görürseniz bunu Heyeti Ve-
kileye avans istemek suretiyle verelim, usulü 
de böyledir. (Doğru sesleri). 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Kararı ida
rî şeklinde, «şu kadar tahsisatı munzamına ve
rilmiştir» diye Heyeti Umumiye karar verebilir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) — Heyeti 
Vekileye göndersek daha iyi olur. Bir maddei 
muvakkate gelir. Avans için malûmu âliniz bir 
maddei kanuniye yapmak lâzımdır. (Muvafık 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — O halde müs
taceliyetle. ' 

HASAN FEHMÎ B. (öümüşane) — Bende
niz zannediyorum ki Heyeti Vekileye tevdi 
etmek doğru olmakla beraber yalnız usulüne 
işi irca-İçin bir pekliden ibarettir. Muvazenei 
maliye encümeni Şer'iye vekâleti muhasebe ida
resiyle anlaşarak tahsisatı munzamme hakkında 
yarım satırlık bir maddei kanunîye teklif .ede
bilir. Umumi, bütçeden mahsubu icra edilece
ğine dair tahsisatı munzamme istemekten iba
rettir. Her kaç kuruş mahrukat parası lazımsa 
Mnvazeuei maliye encümeni bir şey yapsın, 
tekrar lâyihat kanuniye tanzim edilip Heyeti 
Unmmiyeden havale edilip tetkik edilînciye 
kadar vakit geçecektir.. Bütçe zaten gelmiş ve 
derdesttir. Bunun üzerine muamele yapılmak 
üzere encümene iade etmek doğrudur zannede
rim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkari) — Efendim, 
Encümen tahsisatı munzamnle yapamaz. Bunu 
Heyeti Vekile yapar, böyle bir dairenin iste
diği tahsisatı munzammeyi Heyeti Vekile ya
par. Umumî Heyet toplanır. Avans hakkında 
bir kanun .yapılır. 

MALÎYE V. FERİT B. — Efendim, rüfekayî 
kiramın arzu buyurdukları veçhile bize havale 
buyurursanız zannederim muamele daha kolay 
ve daha usulü dairesinde cereyan etmiş olur. 
Çünkü malûmu devletiniz tatbikat ve saire 
noktai nazarından Heyeti Vekile bir mesuliyet 
dernhde etmiştir. O mesuliyet meyanında bil
hassa Maliye vekilinin bütçeyi kontrol etmesi 
vardır, arkadaşlarımızın beyan buyurdukları 
veçhile bu tarzda vukubulan teklif evvelâ Ma

liye, vekâletine olmak lâzımdır. Yanlışlıkla Hey
eti aliyenize gelmiş... Maliye vekâleti fasıldan 
fasıla nakletmek üzere bir şey bulabilir mi? 
Bunu tetkik etmemiştir, Muhasebatı umumiye 
kaydetmemiştir. Bu noktai nazardan her halde 
usulüne tevfik edilmek üzere Heyeti Vekileye : 
tevdi ediniz (Muvafık sesleri). 

Efendim, usul noktai nazarından Mazhar 
Müfit Bey pek güzel cevabını verdiler. Usul 
noktai nazarından bir kusur varsa" yine Şer'iye
dedir buyurdular. Çünkü iki aylık muvakkat 
bütçesini kendisi tertip etmiştir ve kendisinin 
ihtiyacını düşünmesi lâzımdır, düşünmemiştir. 
Fasıldan fasıla ihtimal ki ayrıca nakletmek im
kânı mevcuttur. Bütçenin yekûnunu kalıarta-
cak bir şey kabul edilmemesi iktiza eder. Bunu 
muhasebat tetkik edecek, ona göre mukabele 
yapacaktır. Onun için bir gün tehirden bir şey 
çıkmaz; Cumartesi günü Meclise yetiştiririm. 
Mal ûmu âliniz maddeden maddeye.nakil imkâ
nı varsa bunun bendenize gelmesi lâzımdı. 
Maliye vekili olmak itibariyle bu tarzda her 
h:ui£i dairenin bir talebi vaki olursa bana 
olur. Çünkü bütçenin muhafızı benim. Eğer-
?iia;.Medeıı maddeye nakledilecek bir para vaı-sa 
.bendemiz ona derakab müsaade ederim. Mad
deden maddeye nakletmek benim salâhiyetim' 

•dahilindedir. O da olmadığı zaman tahsisatı 
munzamme isterim. 

Heyeti aliyenizce şimdi burada fasıldan fa
sıla gekilmesine imkân varken başka şeye ne 
lüzum var? Bütçemizin bukadar açılmış olan 
yekûnunu .neden tezyid edelim? Bunun için bu 
baria ait bir vazifedir. Benim görmekliğim 
lâzımdır. (Pek muvafık sesleri). 

REÎS —-Efendim, mesele tavazzuh etti. iki 
fikir var: Birisi; Encümene havale edelim. 
bu usulü onlar orada tashih etsinler, ikinci fi
kir de, Heyeti Vekileye havale edelim, usulüne 
tevfik etsinler. Şimdi Encümene iadesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olun
mamıştır. Heyeti Vekileye havalesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. 
Usulüue irca olunmak üzere Heyeti Vekileye.. 

HASAN FEHMİ B. (OümüWe) — Ufak 
bir şey arzedeeeğim. Maliye vekili Bey fasıl
dan fasıla münakale icrası Heyeti Vekiienin sa
lâhiyeti dahilindedir diye beyanatta bulundu
lar. • • . • -

MALİYE V. FERİT B. — Hayır hayır ka
tiyen. ' , • 

HASAN FEHMİ B, — Şimdi Meclisi Hini
nizin nazarı dikkatini celbedeyim ki .Heyeti 
Vekile maddeden maddeye nakleder. 

MALİYE V. FERİT B. — öyle dedim za
ten, yanlış anlamışsınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Zabıt var, söyle
diniz. 

MALİYE V. FERİT B. — Maddeden mad-
deye dedim. _ . 

— ssa — 
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6. — TEKLİFLER 

i. — Maraş' mebusu Tahsin Beyin, Maraş 
Evkaf memuru Evliya. Efendi ailesine maaş tah
sisine dair teklifi (2/166) . ' ' • ' 

REİS '•— Mesele bitmiştir, Ryca ederim. 
Maraş Evkaf memuru merhum Evliya Efendi 
ailesine maaş tahsisine dair Maraş mebusu Tah
sin Beyin teklifi var. .Muvazenet. maliye encü
menine. ' 

SÜLEYMAN SIRRI E. (Yozgud) _ Efen
dim, lâyihaya gitsin.' 

TUNALI HlİMl B. — Lâyihaya. 
REİS — Efendim, maaş tahsisine aittir, 

Van i turaya dair bir meseledir, Muvazeneİ ma
liyeye vereceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Yoügad) — Nizam
name mer'i jse evvelâ Lâyiha encümenine git
melidir, 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, bir memurun ailesi efradına maaş tahsisine 
dair olduğu için evvelâ mensup olduğu daireye 
gitsin. 

TUNALI HİLMİ B. — Efendim, Şer'iyeye 
gitsin ki bir kerre tahkikat icra edilsin, bu 
usuldendir. 

2. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, Devlet-
şah namiyle bir kaza teşkili hakltmda teklifi 

• '(2/167) 

REİS — Devletşalı namiyle bir kaza teşkili 
hakkında Kütahya mebusu Cemil Beyin , bir 
teklifi kanunisi var, Lâyiha encümenine havale 
ediyoruz. 

3.— Kayseri mebusu Atıf Beyin, Usulü 
mnhakematt seriye kararnamesinin sekizinci 
maddesine bir zeyil ilâvesine dair teklifi (2/165) 

REİS — Usulü muhakematı Şer'iye kararna
mesinin sekizinci maddesine bir zeyl ilavesine 
dair Kayseri mebusu Atıf Beyhı bir teklifi var, 
Lâyiha encümenine. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Van mebusu Hasan Sıddık Beyin, Van 
vilâyeti dahilinde metruk' bulunan petrol made
ninin İsletilmesine dair takriri -

• REİS — Van vilâyeti dahilindeki petrol ma-
lidininİn işletilmesine dair Van mebusu Sıddık 
Beyin bir takriri var (İktisada seslen). 

' HASAN SIDDIK B. (Van) — Müsaade eder
seniz bir defa okunsun, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Van vilâyeti Celilesine tabi Muradiye ka

zasının Görsün karyesinde bulunan petrol 
menbaı badelistilâ Ruslar tarafından tanzim 
OİUiıar&k muktazİ makineler vazedilmiş ve is-

tihsalâta haşlanmış idi. Maatteessüf istirdadı 
^•mutaakıp şair tesisatı fenniye ve sanayia mi-

s:lfû metruk ve meyus kaldı. Senevi yüz bin 
lira temin etmekle beraber İnkişafı iktisadimizi 
de ilâ -edeceğinden muattal bırakılan maden
lerin işletilmesi iyin fenne aşina bir mühendis 
ve makinist izamı keyfiyetini Heyeti aliyenize 
arz ve teklif eylerim. 

15 kânunuevvel 1336 
' Van mebusu 

Hasan Sıddrk 

RAOIB B. (Kütahya) — Heyeti Vekileye 
havalesi iktiza eder. . • 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Sahibi tek
riri tebrik ederim. 

REİS.— Heyeti Vekileye havalesini arzu 
buyuruyor musunuz? {Muvafık sadalan). Heyeti 
Vekileye havale olunmuştur. 

S. — Kastamonu • mebusu Dr. Suad Beyin, 
•1337 bütçesinin biran evvel Meclise celbine dair 
takriri 

REİS — Kastamonu mebusu Sıiad Beyin 
bütye hakkında bir takriri var okunacak. 

.Riyaseti C'elileye 
Sene İptidasından beri Meclis hali içtimada 

olmasına rağmen bütçe müzakeresine başlanı-
laroıyârak hep avans itası cihetine gidilmekte 
ve bu gidişle bundan sonraki aylarda aneak. 
1336 senesi bütçesiyle iştigal edileceği ve bu 
sebepten dolayı 1337 senesi martı iptidasında 
1337 bütçesi ihzar cdilemiyerek yeni sene için
de muvakkat bütçe kabıdüne ıztırar hâsıl ola
cağı anlaşılıyor. İiu esbaba melmi evvelee kâ
nunuevvel nihayetine kadar kabul edilmiş olan 
muvakkat bütçenin şubat nihayetine kadar tem
didinin zaruret olarak kabul edilmesini ve 
1337 senesi bütçesinin mart iptidasında munta
zaman hazır bulundurabilmek üzere' şimdiden 
celbine've müzakeresine başlanmasına karar 
verilmesini teklif ederim. 

1 6 . XII .1336 
Kastamonu mebusu 

Dr. Suad 
(Çok muvafık sadalan). . 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim ma
lûmu âliniz Millet Meelİslerinin en mühim, va-
zaifinden birisi de Devletçe Heyeti icraiyece 
kabul edilmiş olan ve sarfedilmekte olan ma
sarifi kontrol etmektir. Biz buraya geldiğimiz
den bu güne kadar muhtelif devrelerde muh
telif zamanlarda avans alarak senenin onuncu 
ayına vasıl olduk. Şimdi kânunuevvel nihaye
tinde bize bütçeyi verecekler, fakat vereeekleri 
bütçe marta kadar olan 336 senesinin iki aylık 
bütçesidir. Biz kânunusani bidayetinde başlasak 
belki sene nihayetine kadar ancak onun tefer
ruatına gireceğiz. Ve sonra 337 bütçesi marttan 
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itibaren memulünbih • olmak için hiç olmazsa 
iki üç ay evvel müzakeresine başlamak lâzım
dır, Şimdi bize verirlerse 337 senesinin bütçesini 
ancak marta kadar yetİştiririzde milleti avans 
derdinden kurtarırız. Çünkü avans itası sure
tiyle verdiğimiz paralar hep rakamla gidiyor. 
Evvelâ büyük bir, rakam kabul ediyoruz ve 
onun dahilinde istedikleri gibi tnsarrufat ve 
sarfiyat icrası Heyeti Vekİleye kalıyor. Bu su
retle vazifemizi yapmış olmıyoruz, Eğer şimdi 
son iki aylık avans yani sonraki avansı iki ay 
daha temdit ederek bunu zaruret halinde kabul 
edersek marta kadar Hükümetinim avans ile 
idaresini k^bııl ederek bütçenin gelnıesiııe imkân 
hazırlarız ve buraya gelmiş olan bütçeyi de iki 
ay zarfında ancak ve ancak çıkarabiliriz. 337 
senesinden sonra hakikî bir bütçe ile çalışmak 
imkânı bırakmış oluruz. Onun için bu cihetin 
Heyeti umumiyece karargir olmasını teklif ede
rini. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
müsaade buyurursanız buradan arzedeyim. Ma
liye vekili Beyefendi on beş güne kadar 1337 
bütçesini getireceklerini buradan söylemişler
di. Acaba 1337 bütçesini Meclise tevdi ettiler 
mil . • 

MALİYE V. FERÎD B. — Efendim Suad 
Beyefendinin bazı hususatta hakları vardır. In-
kilâba tesadüf eden 1336 senesi hakikaten bütçe
miz cereyan etti. 1336 senesinin nihayetine kadar 
da bütçesi?: cereyan edecek. Çünkü 1336 senesi
nin son iki ayı için umumî bütçe encümen tara
fından Heyeti aliyyenize takdim edilmiş olsa 
bile Maliyenin işini temin etmiyeceğinden dola
yı bir muvakkat bütçe takdimi zaruridir ve mu
vakkat bütçeyi de tanzim ettim. Cumaresi ve 
pazar günü gelecektir, iki aylık muvakkat 
bütçedir, 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 
başka çare yoktur. 

MALİYE V. FERÎD B, (Devamla) — Mü
saade buyurunuz 1336 senesi demek esasen mu
vakkat bütçe ile geçecektir. Buna iki kerre iki 
dört eder gibi inanmak lâzımdır. Fakat on İki 
ay muvakkat bütçe ile geçmekle beraber 1336 
senesi bütçesinin heyeti aliyyenizce tasdik edil
mesine lüzum kalımı im kalmaz mı? 

Lüzum kalır. Çüukü bu on iki aya ait olan 
muhtelif muvakkat bütçlerin hesabatım yap
mak, onların havalâtmı ke«mek, katetıuek ve 

muamelâtını bitirmek ve nihayet muhasiplerden 
bir hesabı kati istemek ve şüphesiz heyeti aliy-
yeniz tarafından 1336 bütçesi hakkında bir ka
rar verilmk lâzımdır. Bunu uzun uzadıya mü
zakere buyurmazsınız, bir karar ile kabul bu-
vurursunnz,. Ne zaman bu 1336 bütçesini tasdik 
edip bana verimeniz o zaman bendeniz muame
lâtı takdir ve ona göre tahdid ederim. Bu bitti. 
Şimdi 1337 bütçesine başladığımı arzettim. Bu
gün sabahleyin imzaladığım bir tezkere - ki bü

tün devaire tevdi edilmiştir - bununla devaîr-
clen üçüncü defa olarak bütçelerini İstiyorum, 
tekit ediyorum. Bunların içerisinde devairden 
bazıları hakikaten muntazam bir hesap alamı-
yacaklarını zannettiklerinden dolayı bütçeyi 
alelacele yapamıyacakl arını bildirenler var ki 
bunlar; o hesapları'geldikten sonra tabii bütçe
yi bildireceklerdir. Heyeti aliyyenize eğer eınir 
buyurursanız bu karar üzerine bütçesini tevdi 
etmiş daire ile henüz tevdi etmemiş dairelerin 
esamisini arzedeyim. Bunların içerisinden bir iki 
daire bütçelerini vermişti^ oiılar hakkında Ma
liye vekâletinin ariz ve anıik tetkikat icra et
mesi lâzım gelmiştir. Meselâ bunların içerisîn-
de bir Maarif bütçesi vardır ki dün Muva
zene encümeninde arzetmiştim. 18 milyon kü
sur lira üzerine bir bütçedir. Encümen tara
fından 1336 senesi için kabul edilen bütçe beş 
yüz bin küsur liradır. Bu cihetle beş yüz kü
sur bin liradan 18 milyon küsur liraya atlaya
rak tanzim edilmiş olan .-Maarif bütçesi her 
halde zannederim ki vaziyeti tîmıamiyle idrâk 
etnıiyerek yapılmış bir bütçedir. 

OPERATÖR EMİN E, (Bursa) — Çıldırmış 
galiba. 

MALİYE V. FERİD B. (Devamla) — Bu 18 
milyonun hiç olmazsa 17 milyonunu koyacak 
yer bulmak lâzımdır: Binaenaleyh bazı bütçeler 
üzerinde tetkikat yapmak lâzım geliyor. Bun
dan dolayı maalesef heyeti aliyyenize arzede-
rim ki daha zannediyorum bir aya kadar 1337 
bütçesini verebilmenin iınkâm yoktur. Bir ay 
zarfında, verirsem bendeniz kendimi bahtiyar 
addedeceğim, 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Fek bü
yük muvaffakiyet... 

HACİ ŞÜKRÜ B. (Dâyanbetor) — Bu kadar 
farkla nasıl teşriki mesai ediyorsunuz? . 

MALİYE Vİ (Devamla) — Efendim Maarif 
bütçesi vekili tarafından Maliyeye tevdi edilir, 
Maliye vekilinin hakkı murakabesi vardır. O 
hakkı murakabeyi istimal eder. 

BAGIB B. (Kütahya) — Efendim Suad Be
yin teklifi son derecede varittir ve harfiyken 
muvafıktır. Malûmu âliniz 1336 senesi bütçesini 
tasdik, tetkik edecek olursak 1337 penesinde 
de o bütçeye göre Maliyenin sarfiyat yapabilmek 
salâhiyeti kabil olur. Halbuki 1336 bütçesi bir 
emri vâki teşkil'ettiği için bir.çok fazla kadro
ları kabul etmiş bulunacağız. Malûmu âliniz 
1336 bütçesini tetkik ederken sene bitmiş olacak 
ye bütçede gösterilen emri vakü kabul etmiş 
olacağız, binaenaleyh kadroları tetkike imkân 
kalmıyacaktır. Halbuki meselâ bugün kazara 
Müdafaai Milliye vekâletine uğradım. Efendi-, 
ler görülecek şeyi şayanı hayret!. Her dairede 
iki yüz kişi arı - kuvanı gibi işliyor. En adi ve 
en basit bir mesele on sekiz yirmi daireye uğru
yor. Ancak bir imza olunuyor. Şimdi bu kadro ile 
1337 senesi de devam edecek olursa maazallah 
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memleket batar. Memleketin tahammülü yok
tur, binaenaleyh emri vâki teşkil etmemek için 
ve 1336 senesi bütçesi emri vâki teşkil edeceğine 
nazaran 1337 senesi bütçesi müstacelen celp ve 
tetkik edilmelidir. Zira sene iptidasında 1337 büt
çesiyle Maliyece tedviri umura mecburiyet ve 
zaruret vardır. Binaenaleyh bu takriri kabul 
İle Maliye vekili Beye tebliğ edelim. Meclisi 
âlinizden sadır olacak bu karar üzerine vekil 
Dey devaire tebligat yapar ve bütçe de müsta-
celen c e l p l e tetkik olunur. 

TUNAEÎ HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim mü
saade buyurunuz (Kürsüye sesleri). 

EEÎS — Olduğu yerden söylesin, söz veriyo
rum. 

TUNALI HÎLMt B. (Bolu) — Bu celsede 
iki takrir verildi ki son derece şayanı tebrik
tirler. Birincisi petrol, ikincisi bütçe takriridir. 
Ragıb Bey biraderimizin dediği gibi 1336 senesi 
bütçesi harfiyyen kabul edilmelidir. Her ne ka
dar baz* mütalâalar derraeyan edilecek ve bazı 
hatalı şeyler yapılacaksa da; bazı hatalar var
dır ki sevaptan daha hafiftir, ingiliz'lerin de
diği gibi vakit nakittir, hayır vakit hayattır, 
beyhude yere vaktimizi berhava edeceğimize 
sathi surette bu senenin bütçesini tetkik ede
riz. Diğerini arız ve amik bir «urette tetkik et
meğe vakit buluruz. 

REÎS — Efendim nazarı itibara alınmak 
ü^ere şu takririn Heyeti Vekileye havalesini ka
bul ediyor mısınız? (Müstacelen ehemmiyetle 
«esleri) Heyeti Vekileye havale olunmuştur. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 
1.336 bütçesi tasdik edilmezden evvel iki aylık ta 
avans verecek olursanız bunun altından' çıkamaz
sınız. Bu bütçede mühim açıklık vardır. Bu açığı 
Maliye vekili Bey no ile kapatacaktır? Bendeniz 
teklif ederim, çıkan daire bütçelerini Meclis bir 
taraftan tetkik etsin, bir taraftan da- tetkikat 
neticesini encümen Meclîse versin, bu ay niha
yetine kadar1 bütçenin tetkikatı hitam bulmuş 
»İsım. Bu daha ziyade naf idİr. Eğer avans 
kabul edecek olursanız açığı kapatamazsınız. Hİç 
olmazsa yapacağınız bütçeyi iki ay zarfında ya
pınız, yine faide temin edilmiş olur. Bendenizin 
teklif atım budur, (Muvafık sesleri). 

Dr, SUAT B. (Kastamonu) -—Maliye vekili 
Bey buyurdular ki, 1336 senesinin bütçesi dahi 
yine şayanı tetkiktir. Belki bıvnuıı faides-i vardır. 
Fakat Millet Meclisinin millete karşı olan bor
cunu ita etmek hususundaki vazifesi pek na
zari kalır. Efendiler, biz burada Öyle avanslar 
gördük ki meleâ: Matbuat ve istihbarat idaresi; 
marta kadar oiı beş bin lira sarfına mezun olduğu 
halde kırk beş gün sonra getirdikleri şeyde onun 
üç, beş mislini iki, üç ay zarfında sarf et tiki erini 
gördük. Ona karşı yaptığımız şey bu emri vâkii -
kabul etmekten ibaret olmuştur. Simdi bin üç yüz 
otuz altı senesi bütçesini tetkik ve tetebbu su
retiyle sarfedeceğimiz vakitler pek berhava o!a7 

çaktır. Onun için bu 1336 senesini avans su
retiyle kabul edelim ve İsrar edelim ki, 1337 büt
çesi biran evvel gelsin. Vekil Beyin bahsettikleri 
gibi öyle taşkın tahsisat talep eden daireler var. 
Eğer biz mart iptidasına kadar kadro ve tahsisatı 
tesbit etmezsek tabiidir ki, o daireler avans al-

. mak suretiyle tasavvur ettikleri' kadroyu tat
bik edecekler ve biz yine bir emrivaki karşısın
da kalacağız, tasdik etmeğe mecbur olacağız. Bu 
felâket olur, bunu biran evvel istiyelim, 

MAZHAR MÜFİC B. (Hakkâri) — Efen
dim, 1336 senesi bütçesinin tabedilmiş aksamı 
matbaada mevcuttur. Eğer Heyeti âliyeniz ka
bul ederse umumunun tabını beklemeden derhal 
yarin takdim ederim, müzakere ederiz (Evet 
evet sesleri). Pekâla arzu ederseniz takdim ede
rim. hazırdır. Yalnız en mühim bir kısıin vardır 
ki Meclis bütçesini vermemiştir. Kendimizin 
bütçesi halâ gelmemiştir. Onu da Divanı Riya
set himmet eder. Arzu ederseniz, tabolan kısmı 
çoktur, beklemiyelim. Diğerleri matbaada tabe
dilsin, biz derhal müzakereye başlıyabiliriz. 

TAHSÎN B. (Aydın). — Efendim, şimdi Ra-
gıh Bey biraderimiz müdafaai Milliye deva-
irinde bir muamelenin on sekiz yere uğradığın
dan ve arı kovanı fribi memurlarla devaİri dol
durduklarından bahsediyorlardı. Malûmu âliniz 
bu Mecliste teşkilât mesaili için evvelemirde 
Meclisin müsaadesini istihsal etmek ve yapılan 
teşkilâtı Meclise kabul ettirmek bir defa mevzuu-
babsedilmiş ve kabul edilmiştir. (Tanımıyorlar 
ki sesleri). Efendim, biz burada neyiz? Matbuat 
bütçesi on beş bin. lira kabul edildiği halde üç 
misli sarfedilmiş deniyor. Bu kimin emriyle, 
kimin nıezuniyetiyle sa rf ediliyor? Nasıl teşki
lât yapılıyor? Hu emrivakiler' ilıdas ediliyor? 
ve vergi üzerine vergi koymak şartiyle millet
ten tahsil edilen bu paralar teşkilâtta sarfedi-
iiyof? Oeçeu gün Operatör Entiıı Bey biraderi
miz cephede yüz mecruh meyanında ancak yir
mi kişi kurşunla telef olduğu halde seksen ki
şinin soğuktan öldüğünü ifade buyurdular. Aca
ba bu teşkilâtlar, bitmez tükenmez tahsisatlar 
bu »damları, bu zavallıları soğuktan öldürmek 
için miydi? Müdafaai Milliyenin yaptığı bun
lar mıdır? Bizim milyonlar bunun için mi sar-
fediliyor? Efendiler bunun hesabını ııe vakit 
soracaksınız? Müdafaai Milliye vekilini ne va
kit celbedîpte bu harekâtın hesabını soracaksı
nız ? 

TUNALI HÎLMİ B. (Bolu) — Badeharabül-
basre. 

TAHSİN B. (Devamla) — Yazıktır. Milletin 
derisini .soyuyoı-sunuz. Dâvayı nıeşrumuzu kazan
mak için vergi koyuyoruz. Sonrada böyle emri
vakilere karşı (f^emi'na ve ata'na) diyoruz. Hü
kümetin bu husustaki harekâtına karşı hakkı 
murakabemizi ifa edelim. Allah bunu bizden 
soracaktır. I!unun içinde saçı bitmedik yetim-
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lerin hakkı vardır. Biz istiklâl mahkemeleri teş
kil ediyoruz. Bu ölenler kurşundan, süngüden, 
bombadan Ölürlerse anlarım. Pakat soğuktan 
ölmüşlerdir. Diğer taraftan zabıtana, memu
rine elbiselik tevzi ediyorlar. Acaba cephede 
bulunan askerlerimizi giydirdiler mi? Yağma 
hasanın böreği gidiyor. Halâ bu gün efradın 
sırtına kimim paçavradan kaputlar giydiri
yorlar. Hatta işittiğime göre mebus arkadaşla
rımızı kandırmak istiyorlarmış. Biz cephedeki 
askerleri ilbay etmek lâzım İken zâbitanı ve me
murini ilbas ediyoruz. Evet onlar da ilbas edil
sin, iksa edilsin, fakat evvelâ cephede çadır al
tında duran evladı vatanı, cephede göğüslerini 
düşmana karşı geren efradı giydirmelidir. Hâ
sılı efendiler, diyorlar ki, bugün levazım daire
sinde yalnız Topal İsmail Paşa eksiktir. O da 
gelirse tatuani olur. Rica ederim. Müdafaai Mil
liye vekâletinden hesabımızı soralım. Bize bu 
harekâttan malûmat versinler. Böyle Meclisin 
rızası ve malûmatı olmadan kadrolar yapmak 
Meclisi bir takım emrivakiler karşısında bulun
durmak, bu hiç bir vakitte sükût edilecek bir 
mesele değildir. Eğer biz devairi intihabiyemi-
ze namusumuzle dönmek istiyorsak, yüzümüze 
tükürtmek İstemiyorsak vazifemizi biran evvel 
ifa edelim. (Alkışlar). 

TUNALI HlLMf B. (Bolu) — Efendim, Mec
lisin saati iki bin liradır. Beş para kazanalım 
derken iki bin lira zarar ediyoruz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkari) — Efendim, 
Müdafaai Milliye bütçesi yapılmış, hazırdır. He
yeti âliyeniz bir gün tâyin buyursun, derhal mü
zakereye girişelim. Tahsin Beyefendi biraderi
mizin buyurdukları tabii bütçenin esnayı mü
zakeresinde dermeyan edilir, icabeden muamele 
ifa edilir. Kabul ederseniz hazırdır, derhal mü
zakere ederiz. Heyeti âliyeniz ne zaman isterse 
(Cumartesi sesleri). SöyTiyelim hepsini tevzi et
sinler. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ben
deniz Müdafaai Milliye bütçesinin cumartesi 
günü tevzi edilip müzakere edilmesini teklif 
ediyorum. 

REÎS — Şimdi iki teklif vardır. Birisi çık
mış, olan bütçelerin bir taraftan müzakeresine 
başlansın, 1336 bütçesi bittikten sonra da 1337 
bütçesine başlıyalım. Diğer bir teklif de Suat 
Beyin teklifidir. Biz nasıl olsa yakın zamanda 
1336 bütçesini çıkaramıyacağız. Şuhalde iki ay
lık bir avans verelim diyor. Şimdi evvelemirde 
çıkmış olan bütçelerin müzakeresine başlanılma
sını kabul edenler ellerini kaldırsın. Şuhalde 
Suat Beyin takririne hacet kalmadı. 

RAGIP B. (Kütahya) — Gelecek yalnız 1336 
bütçesi değildir. 1337 bütçesinin müstacelen cel
bi de lâzımdır. Efendim, zaten Yahya Galip Be
yin teklifi, bu seneki bütçeyi çabuk çıkaralım, 

undan sonra 1337 bütçesi gelsin, yolundaydı zan
nederim. Buyurduğunuz fikir de bunda dahildir. 
Vekil Bey de burada hazırdır. Meclisi âli karar 
vermiş, devairc tebliğ edilsin, müstacelen 1337 
bütçesinin gelmesi için, çünkü Maliye vekili Be
yefendi üç defa tekrar etmiş, yine devairden büt
çeleri celbe muvaffak olamamış. 

•REİS — Efendim, Ragıp Beyin de bir teklifi 
var. 1337 bütçesinin müstacelen Meclise takdim 
olunmasına dair, bu da Heyeti Vekileye tebüğ 
o Umsun (Doğru sesleri). Bunu kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul olundu efendim. Heyeti Ve
kileye tebligat yapacağız. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkari) — Efendim, 
Meclisin her zaman toplanması lâzımdır. Muva-
zeııei Maliye encümeninin noksan âzalığı vardır, 
geçenlerde İstirham ettim. Şubeler henüz intihap 
etmediler. Yine istirham ediyorum, intihabı yap
sınlar. Bu dört kişi ile olmaz. Herhalde intihap 
icra edilmelidir, 

REİS — Efendim, tekrar şubelerden rica 
edyoruz. Encümeninizi ikmal etsin. Bir takrir 
var okunacak: 

3, — Kırşehir mebusu Yahya Galip Beyin, mü
zakere edilecek bütçelerin taht ve tevzi edilmesine 
da-İr takriri, 

Riyaseti Celileye 
Müzakereye vazedilecek devair bütçeleriyle 

beraber müfredatın da tabı ve tevzi edilmesini 
teklif eylerim. 

19 kânunuevvel 1336 
Krreşhir 

Yahya Galip 

REİS — Nazarı itibare alanlar el kaldır
sın. Nazarı itibare alınmıştır. 

4. —Konya mebusu Vehbi Efendi ile rüfe-
kasının, Konya valisi Haydar Bey hakkında ta
kibat* kanuniye İcra edilmesine dair takriri 

REİS — Bazı rüfekanm takrirleri var, onla
rı okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vezaifi memuresini ihmal ve suiistimal et

mek suretiyle Konya hâdisei isyaniyesinin zu
hur ve tevessüüne sebep olarak bir vilâyetin ha-
rabisine ve bir çok masumun mağduriyetine ve 
bir hayli kuranın mahvına bâis olmak dolayısiy-
le mesuliyeti lâzımgelen valii sabık Haydar, Be
yefendi hakkında bilâ tefrik temin ve tevzii 
adalet kaziyei mu'teııa bilıasının halk nazarında 
tecellisi zımnında zirde muharrer mevaddm 
Meclisi Âlice tahkik ettirilmesi ve tahakkuku 
halinde hakkında takibatı kanuniye yaptırılması-

... ^r.tfYmım 
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m teklif eyleriz, 
Konya mebusu Konya Konya 

Vehbi Abdülhalim Çelebi Ömer Vehbi 
Karahisarı Şarkî Konya Canik 

Mesut * Bekir Ahmet Nafiz 
İsparta Aydın Erzurum 

Meraet Nadir Tahsin Salih 
Konya Konya 

Kâzım Hüsnü Musa Kâzım 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Haydar Bey elyevm me
bustur. Bundan evvel mebusanr kiram hakkın
da yaptığımız tahkikatı hafiyen icra ettik, Bu
nu da hafiyen yapmak lâzımdır. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Diğer emsa
linde yapıldığı veçhile bir celsei hafiyede olma
sı lâzımgelir. (Alenî okunsun sesleri). (Gürül
tüler) . 

BEİS — Aleni celsede okunmasını arzu eden
ler el kaldırsın. Alenen okunması kabul edil
miştir. 

Kâtibo hitaben — okuyunuz. 
Madde 1. —• Fahreddin Beyin zamanı vekâ

letinde hâdisei zaile misillû vukuat muhtemel ol
duğundan Konya asayişini muhafaza için Hü
kümetin emri kumandası altında olmak şantiy-
lc Hükümetçe itimat olunan kesandan ve eş
raf ve mütemevvilâni memleketten mürekkep 
bir yerli taburu teşkiline teşebbüs olunduğu ve 
bir hayli de adam kaydedildiği halde Haydar 
Bey umuru vilâyeti deruhde eder etmez, ben bu
raya bin aruavut jandarma getiriyorum. Asa
yişten ben mesulüm diyerek teşkilâtı mezkûreyi 
dağıtmıştır. (Konyalılardan görerek tabur teş
kil eden Akşehir kazası işbu teşkilât sayesinde 
usatt kasabalarına sokmamıştır). 

Madde 2. — Delibaş namiyle mâruf çoban 
ve katil .bir harifle (Besa) ederek buna itima-
den merkumun asker toplamasına müsaade et
miş ve esnan dahilinde olup Hükümet jandar
maları tarafından toplanılıp merkezi vilâyete 
getirilmekte olan efradı kariyesinde alıkoyarak 
kendi nam ve hesabına vesika vermiş olduğu ve 
bu hal Çumra müdürü tarafından Haydar Beye 
bildirilmiş bulunduğu halde nazarı dikkate alın
mamıştır. Delibaşıya binbaşılık, miralaylık 
£İbi açıktan rütbeler tevcih edildiği de şâyidir. 

Madde 3. — Del ibaşı'nın, başına asker na
miyle bîr takını eşkiyayr toplıyaıak bir hareketi 
isyanİye tertip etmekte olduğu vakadan sekiz, 
on, on beş gün evvel Karaman, Sultaniye, Bey
şehir, Seydişehir kavmakamhklariyle Çumra na
hiyesi müdüriyetinden ve Çumra'da ikamet et
mekte olan Ameliyatı iskaiye komiseri Nadir ve 
vakadan dört gün mukadden de vilâyet polis 
müdürü Necip Bey ve Efendiler tarafından ma
kamı vilâyete bilidirilmiş olduğu ve Ilgın ka-
zasındaki isyan Konya hâdisesinden mukaddem 

filen kendini göstermiş bulunduğu halde ne Hü
kümeti merkeziyeye malûmat verilerek kuvvet 
talep edilmiş ve ne de memleketçe ahzi tertibata 
teşebbüs olunmuştur. 

Vakadan keza dört gün mukaddem Öğüt ga
zetesi sahibi Ahmet Efendi hâdiseye dair Vali 
Beye malûmat verdiğini vükelâyı deaviden 
Eyüp Sabri Efendi badelhâdise ifade eylemiş

tir. 
Madde 4. — Hâdiseden on beş yirmi gün 

evvel Konya Heyeti Merkeziye âzasından ba
zılarının Delibaşının ahvali meşkûk ve endişeyi' 
dai olduğundan nüfuz ve kudreti Hükümetin 
seli em ehüss elam merkuma teffizi caiz olamıya-
eağı ve fena neticeler tevlit edeceği Haydar 
Beye halisane ihtar olunduğu halde bu ihtarata 
da iltifat olunmamıştır. 

Madde 5. — Vakadan bir gün evvel Kon
ya mebuslarından Yalvaçlı Ömer, Musa Kâzım, 
Kâzım Hüsnü ye müteveffa Sivaslı Ali Kemal 
Efendiler kablezzeval valii vilâyet Haydar Bey 
nezdhıde berayi ziyaret bulundukları esnada 
müşarünileyh, bazı kaza kaymakamlarından ha
rekâtı isyaniye mahsus olduğuna dair malûmat 
verilmiş ise de- kaymakamların zaafı kalbe 
malik ve korkak adamlar olmalarından işaratta 
bulunduklarını ve akabinde Delibaşının Konyayı 
basacağını zikrederek ötedenberi Delibaşının 
ahbabı olan Derviş Bekiroğlu Memet Zeki Efen
diyi hilcelp merkezi vilâyete yedi saat mesafe
de vaki Ali Bey büyüğünde olan Delibaşı Va, 
Delibaşı burayı, basacakmış, basmazsa anasının 
donu başının üzerine olsun diyerek haber isal 
etmiş ve şaki s merkumun da haber isal eden 
adamı da alarak derhal Konya kasabasını bas
mış olması ve vali Beyefendinin işbu haberi 
isal den sonra olsun mevki kumandanını haber
dar ederek Müdafaa tertibatı ahzetmemiş ve 
Hükümeti merkeziyeye de o surette malûmat vere
rek talebi kuvvet eylememiştir. 

Miadde 6. — Konya kasabasında gerek 
vazife ve gerek suveri saire ile bir çok zabıtan 
bulunmakta olup bunların mevcut askerle be
raber teslimi ve memleket ulema ve eşrafının 
celp ve cemiyle vehameti hal anlatılarak hariç 
kasabada müdafaa tertibat ahzi ve bu suretle 
hâdisenin önüne geçilmesi imkânı varken sırf 
şahsını muhafaza ve müdafaa azmiyle ve eüzî 
bir kuvvetle ekmeksiz, cephanesiz memleketin 
vasatında olan Alâattine çekilmesi ve usat ha
rici kasabada müdafaa edilecek zanniyle bir sa
atten fazla intizarda bulunduktan ve kimsenin 
olmadığını anladıktan sonra doğruca binden 
fazla mahbus bulunan hapisaneyi basarak mah-
pusini saliverip bunlardan bir kısmını kasabaya 
tasallut ve bir kısmını da Sultaniye, İlgın ve 
Koçhisar ve diğer kazalara göndermek suretiyle 
vukuatın tevessüüne sebebiyet vermiş olmak 
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suretiyle harekâtı isyaniye fiilen canlanmıştır. 
(Bir iki yüz adamla hariç kasabada müdafaa 
tertibatı ahzedilmiş olsaydı usatm kaçıp gide
cekleri Derviş Bekiroğlu tarafından ifade olun
makta imiş). 

Madde 7. — Haydar Beyin, Delibaşı'ya 
Konya heyeti merkeziye âzası senin İdamına ka
rar vermiştir, ben affediyorum demesi şakii 
merkumun gayzini eelbetmiş ve belki hâdiıienin 
(Besa) nın esasını teşkil eylemiş ve Heyeti 
merkeziye reisi Sivaslı Ali Kemal Efendinin es
nayı vakada, aslı olmıyan bu karar, şehadetiıu 
mucip olmuştur. 

Madde 8. — Badel'hadise divanı harp müte
şekkil ve ifayı vazife eder olduğu halde Meram 
nahiyesi müdüriyetinin tahriratiyle Kalburku-
lâğın iki mahdumiyle rüfekasmm bilâ muhake
me Meram'da ve Sille nahiyesi dahilinde Tat 
karyesine silâh taharrisi için giden müfreze ku
mandanı mülâzimievvel Haşini Efendinin işariy-
le keza bilâ muhakeme altı kimse idam edil-
miştar. 

Madde 9. — Yüzbaşı Mithat Efendinin 
divanı harpte hemen bir iki gün ifayi vazife 
ederek divanı harbin Haydar Beyin tesiri altın
da bulunması dolayısiyle istifası şayi olmuştur. 

Madde 10. — Haydar Bey Alâattin tepesin
de iken pazartesi günü sabahleyin Çelebi Efen
diye yazılan mektuba (usatın sergerdeleri 
aranıyor. Zemini itilâf ihzar ediliyor. Yarım 
saatten geliyor) mealinde cevaben yazılan tez
kereyi müşarünileyh ahzeylediği halde yanında 
bulunan mevki kumandanına göstermiyerek 
yırtıp atıp intizar etmeksizin usata teslim ol
ması ve bu suretle yanındakilerden bir kısmı
nın ve ezan cümle Jandarma tabur kumandanı 

. Halil Beyin ve rüfekasmm şehadetine sebep ol
makla beraber anarşinin tevessüüne sebebiyet ver
miştir. 

{Cevaben yazılan tezkerenin vâsıl olduğu 
nezdinde bulunan Arnavut Şevket Bey tarafın
dan ifade kılınmıştır.) 

Madde 11. — Haydar Bey cumartesi akşa-
mr} pazar gecesi alaturka saat ikide Arnavut 
Şevket Beyi evine celbederek mumaileyhle hâ
diseye dair müzakerede bulunduğu ve Şevket 
Beyle inzibatla alâkadar memurin tarafından 
kasaba haricinde müdafaa tertibatı ahzî lâ-
zımgeleceği tecrübelerine binaen ifade kılındı
ğı halde nazarı dikkate almamış ve bu zevat 
ile anı İstişaresinde olsun memleketin ulema 
ve eşraf ve keza mevki kumandanı haberdar 
edilmemiştir ve Hükümeti oıerkeziyeye malû
mat verilmemiştir. 

Madde 12. — Badelhâdİse Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri mebusluk veya memuriyetten 
hangisini tereİh ederse bildirmesini Haydar Be
ye emreder. Bunun üzerine Haydar Bey telâşa 
düşerek eşraf ve ulemadan yanma gelenlere 
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Hükümeti merkeziye; eşraf ve zevatı marufe-
den kimseyi idam etmiyorsun diye kendisini 
sıkıştırdığını ve bundan müteessiren Hükümeti 
merkeziye ile arasının açıldığını ve terki me
muriyet ettiğini ifade etmesiyle yanındakiler 
yah rarınağa başlar ve lehinde keşide edilen bi
rinci mahut telgrafı keşide ettirir. 

Madde 13. — Haydar Bey; istiklâl mahke
mesi işe başladıktan sonra (Belediye mühendi
si Et em İzzet, esbak Jandarma kumandanı Mi
ralay ismail Hakkı, Yenişehir eşrafından Çe
çen Süleyman ve Kuvayi tedibiye kumandanı 
Derviş, Umuru hukukiye müdürü Memed Ali-
Reyler) muvacehesinde Divanı harbi örfi reisi
ni ben buldum, her dediğimi yaptırdım demiş. 

Madde 14. — Haydar Bey Delibaş ile gö
rüştüğünde kucaklaşıp Öpüşmüş ve Delibaş 
namına Kilisralı Hacı Tahir Efendi ile Dok
tor Sırrı Bey namına vesikalar yazıp imza et
tirmiş. 

Madde 15, — Divanı harbin hâdisenin esa
sını tetkika girişmemesi ve içtimam Çumra na
hiyesi dahilinde vukubulmuş olduğu ve evvel
ce işaratta bulundukları ve Derviş Bekiroğlu 
ile haber isali kendilerine' söylendiği halde bu 
cihetlerin tahkikine yanaşmamaları Divanı 
harbin Haydar Beyin tesiri altında bulundu
ğunu göstermektedir, 

Madde 16. — Hâdisede Alâeddin tepesine 
Fahrettin Bey tarafından yerleştirilen top Hay
dar Bey tarafından kaldırılmış ve bu kaldı
rıldıktan sonra ittihazı tedabir edilmemiştir. 

-Madde 17. — Çumra ahalisinin; badelhâ-
dise Delibaş gibi bir caniye Hükümetçe paye 
verilmesi fukarayı halka zulmetmesine sebep ol
du, Valiye şikâyet eyledik dinlemedi, bilâkis 
Delibaş'a yüz verdi. Biz de Delibaş'ın emrine 
itaate mecbur olduk demeleri ve bunun Diva
nı harpçe tetkika girişilmemesi (bu sözler Çum
ra ahalisinden Memed Ali ve Haydar Efen
dilerle daha bir çokları tarafından orada bu
lunmuş olan Kara Hafızzade Mustafa Efendiye 
ifade edilmiştir.) 

Madde 18. — Memleketçe ordu ile kuman
dan ve zâbitan ve efradı askeriye ihtiyacatı-
na sarf edilmek üzere toplanmış olan akçeler
den bir kısmını Haydar Bey ordu ve askerlikle 
alâkası olmıyan kesana kendi nam ve hesabı
na verdiği hediyelerin bedeline sarfeylenıiştir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyanbekir) — Sahte
kârlığa bakın yahu! Top kimin tarafından kal
dırılmış? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — [Beis 
Vehbi Efendiye hitaben] usulü müzakere hak
kında bir şey arzedeceğim. Eğer bu mesele hak
kında müzakere cereyan edecekse imzanız tak
rirde mevcut olduğu için lütfen Kürsüi Riya
seti terketmeniz lâzımdır. 

HASAN FEHMİ B. (Oümüşane) — Müsaa-
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de Duyuruluyor ise bendeniz de usulü müzake
re hakkında bir şey arzedeceğim, Malûmu âli
leri bu; arkadaşlardan Haydar Bey hakkında 
bir şikâyetnamedir. Bu şikâyetname; Meclisi 
Âlinizce Nizamnamemiz mucibince şubeler üze
rinde kura çekilir, hangi şubeye isabet ederse 
oraya gider, tahkikat icra edilir. Şube maz
batasını tanzim eder ve bundan sonra umumî 
müzakere açılır ve Heyeti eelileniz ^kararı ka
tisini verir. (Doğru sesleri). Şubece tahkikatı 
teşriiye iera edilmeksizin bîr mebus hakkında 
umumî müzakere açmaklığmız doğru değildir. 
Mesele şimdi kura keşidesiyle bu şikâyetname
nin bir şubeye havale edilmesinden ibarettir. 
(Muvafık sesleri). 

VEHBİ B. (Niğde) — Usulü müzakereden 
bahsettiniz, hakkı âliniz var, lâkin bunu şu
beye havale etmeğe lüzum yoktur. Malûmu 
âliniz bu mesele yalnız Konya'nın değil bütün 
Anadolu'nun malûmudur. Her ne olursa olsan 
bunu tetkik ederek bir neticeye iktiran ettir
mek lâzımdır. 

HASAN FEHMİ B. (Oümüşane) — Bunun 
herhalde bir şubece mazbataya raptettîrilmesi 
lâzımdır. Kaide budur efendim. 

BİR MEBUS B. — Herkes bildiğini söyler. 
(Evvelâ şubeye sesleri, gürültüler). 

MEMBD ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sabib) — 
Efendim, müsaade buyüruluyor mu? Usulü mü
zakere hakkında bir şey arzedeceğim, 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Ha
san Beyin teklifi veçhile kura çekilecektir. 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sabib) — 
Bendeniz bir nokta daha arzedeceğim. Hasan 
Beyefendinin buyurdukları doğrudur. Haydar 
Bey tarafından Konya'da pek çok şeyler yapıl
mıştır, bu herkesin malûmudur ve bunu Ku
mandan Refet Bey son nutkunda Haydar Be
yi teşyi ederken, hata olsa dahi, hakikat hata
yı kabul ediyor demiştir. Binaenaleyh mesele 
böyle olmakla beraber Haydar Bey arkadaşı
mız burada değildir. Kendisi burada değil iken 
umumî müzakere açmak doğru değildir. Hay
dar Bey gelinceye kadar şube tahkikat yapar, 
bu suretle olur, (Şubeye sesleri). 

REFİK B. (Konya) — Zannederim Heyeti 
âliyenizin karariyle, arkadaşlarımızdan ve He
yeti Vekile tarafından intihap edilen bir heyet 
bu meseleleri umumî bîr surette mahallinde 
tetkik ediyor. Onlar gelmeden evvel burada 
lehte ve aleyhte SÖK söylemek tamamen zaittir. 
(Şubeye sesleri). 

REİS — Efendim, kura çekiyoruz. Rica ede
rim. Birinci şubeye kura çıkmıştır. Tetkik 
olunmak üzere evrak birinci şubeye gitmiştir. 

ŞEMSETTİN Ef. (Ankara) — Birinci şube
nin ne reisi var, ne de âzası var. Rica ederim 
birinci şubeye mensup zevat bugün içtima et
sinler, reis intihap edelim. 

REİS — Şemsettin Efendi birinci şube aza

lan gelmiyor, şube içtima edemiyor, birmeı 
şube azalarına rica ederim, reis intihap ede
lim, bu işe bakalım diyorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 
birinci şubede takriri imza eden arkadaşları
mız var. Bunun müzakeresinde bulunamazlar. 
(Tabii değil mi sesleri). 

4. — Konya mebusu Hacı Bekir Efendinin, 
mevaddt iptidaiye üzerinden ihracat resminin 
ilgasına dair teklifi (â/167 M.) 

REİS — Efendim, bazı takrirler var, onla
rı okuyacağız. Konya mebusu Hacı Bekir Efen
dinin takriri okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibe: 
Mevaddı iptidaiyenin harice şevkinde ih-

raeiye resmi namiyle alınmakta olan vergi do-
layısiyle mevaddı mezkûrenin idaresizliğe dü
şüp kamilen zürra elinde kalarak İhraç edile
memekte olduğu ve bu halin devamı memle
kette mühim buhranı iktisadi tevlit edeceği 
meezum bulunduğundan ve Heyeti Umumiyede 
daha ziyade arzı tafsilât edileceğinden bu bap
taki kanunun ref ve ilgası zımnında mevaddı 
âtiyenin müstacelen müzakere ve kabulünü ta
lep eylerim. 

Mevaddı kanuniye 
MADDE 1, — Mevaddı iptidaiyenin harice 

şevkinde ihraciye namiyle resim ahzine dair 
olan 1336 tarihli kanun ref ve ilga edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyyülicradır. 

MADDE S. — îşbu kanunun icrasına Maliye 
vekâleti memurdur. 

15 kânunuevvel 1336 
Konya mebusu 

Hacı Bekir 
REİS — Efendim, lâyiha encümenine havale 

edelim. Efendim Lâyiha encümenine havalesini 
arzu buyuruyor musunuz? (Olamaz sesleri, Lâ
yiha encümenine sesleri). Takriri nazara: itihare 
alınıyor musunuz efendiler? 

OPERATÖR EMİ NE. (Bursa) — Bu devrei 
içtimaiyede olamaz. 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın. Kabul olunmadı. 

3. — ÂZA Yİ KİRAM MUAMELÂTI 
i. — îsmit mebusu Hamdi Nâmık Beyin, Na

fıa, kanunu esasi ve Kavanini maliye encümen
lerinden istifası 

Riyaseti Celileye _ 
Nafİa, Kanunu esasi ve Kavanini maliye en-
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çimenlerinden istifa ediyorum. 

15 kânunuevvel 1336 
tzmit mebusu 

Hamdi 
YAHYA OALÎP B. (Kırşehir) — Zaten Ka-

vanini maliyede kim var? Bildiğimiz yok ki, 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - - Nafıa 

encümenine intihap edileli" kırk sekiz saat geç
medi. 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Şimdi Nizam-
namei dahilî. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zorla 
hen yapıyorum, sen de yap. 

HAMDİ NÂMIK B. (Devamla) — Her aza
nın iki encümenden fazla encümende bulunma
sına nizamname müsaade etmiyor. Bendeniz beş 
encümende bulunuyorum. Yani zaruretler meıiı-
nuatr mubah kılar kabilinden, arkadaşlardan ri
ca ederim, encümen toplanamryor. Bendeniz 
de devam edemiyorum. Bu mesele bazı arkadaş-
larca daima' mucibi itiraz oldu ve haklıdırlar. 
Bendeniz de bunun için istifa ediyorum. Dahili
ye ve Posta encümeninde kalıyorum. 

SÜLEYMAN SHIRI B. (Yozgad) — Hangi 
encümende iş varsa oraya gidiyoruz. 

% — IORA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
REİS — Efendim, şimdi Maarif vekâletiyle 

Adliye vekâletine intihap meselesi var. Fakat bazı 
rüfekanm takrirleri vardır, onu okuyalım (Adliye 
vekili geliyor sesleri). 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Adliye 
vekili geliyor. Fakat her halde seyahati beş on 
gün devam edebilir. Halbuki son münasebatı si
yasiye dolayısiyle Hariciye vekili son derece 
meşgul olduğu için bu vazifeyi bir dakika bile 
ifa edemiyeceğini bildirmiştir. Binaenaleyh 
Adliye ttmu.ru muallak bir halde bulunuyor. Be
hemehal bir arkadaşımızı o işe tevkil etmekliği-
miz lâzımdır. Bir arkadaşımızı intihap edelim. 

VEHBİ B. (Niğde) — Muhtar Bey zamanın
da nıüdiran idare ediyordu. 

REİS — Efendim, takrirler var, okunsun. 
Efendim Hükümetin teklifi okunuyor: 

1. — Maarif vekiU Dr. Rıza Nur Beyin uzun 
müddet Ankara'dan infİkâkine binaen yerine di
ğer bir zatın intihabına dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti teskeresi 

B. M. M, Riyaseti Celilesine 
Maarif vekili Dr. Rıza Nur Beyefendinin uzun 

müddet gaybubiyetini icabettiren bir vazife ile 
Ankara'dan ünfikâk etmiş olmaları hasebiyle âti
deki namzetlerden bir zatın mumaileyhin yerine 
Maarif veküiğine intihabı için muamelâtı lâzime-
riin ifasını rica ederim. 

B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

Hamdullah Suphi B. (Antalya), Zekâi B. 
(Adana), Vehbi B. (Karesi), YunusNâdi B. (iz
mir), Mahmud Esat B. (îzmir). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Daimi, vekil 
mi olacak? Muvakkat vekil mi olacak f onu anla
mak teterim. 

KÂTİP — Yerine diyor efendim. 
MUSTAFÂ KEMAL Ps. (Ankara) — Reis 

Beyefendi hazretleri, buna taallûk eden şimdi 
bir takrir verdim. Lütfen okunsun. 

'2. — Maarif vekâleti için gösterilen namzet
ler arasında isimleri, bulunan îzmir mebusu Mah
mut Esat ve Yunus Nâdi Beylerin serbest çalış
mayı tercih etmelerine binaen intihapta keyfiye
tin nazarı dikkate alınmasına dair Büyük Millet 
Meclis} Riyaseti tezkeresi 

B, M. M. Riyaseti Celilesine 
Umuru Maarif vekaleti için arzettiğim nam

zetler meyanmda Yunus Nâdi ve Mahmud Esat 
Beyler vardır. Zevat mumaileyhim serbest ça-
İrşmayı tercih ettiklerini bildirmiş olduklarından 
bu hususun intihapta nazarı dikkate alınması için 
arzı keyfiyet eylerim. 

16. XII. 1336 
B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

3. — İzmir mebusu Yunus Nâdi Beyin, Maarif 
vekâleti İçin kendisine rey verilmemesine dair 
takriri. 

Riyaseti Celileye 
Maarif vekâleti için gösterilen namzetler me

yanında ismi âcizanem de vardır. Bu vazifeyi de-
ruhde ve ifa eylemiyeeeğinden itayı arada teşet-
tüte mahal kalmamak üzere keyfiyetin Heyeti 
umumiyeye arz ve iblâğını rica ederim efendim. 

izmir âzası 
Yunus Nâdi 

4. — Karesi mebusu Vehbi Beyin Maarif ve 
Adliye vekMetleri için kendimıe rey verilmeme
sine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Maarif vekâletiyle Adliye vekilliği vekâleti 

intihabatında âcizlerinin namzet gösterildiğini 
anladım. Bilfarz intihabatta ekseriyet ihraz etsem 
bile mazereti âeizaneme binaen istifa edeceğim 
cihetle rüfekayi muhteremeden velev bir zatra 
gayri müsmir kalmamak üzere Heyeti Celileye 
tebliğini rica ederim efendim. 

16. XII . 1336 
Karesi 
Vehbi 

5. — Adliye vekili Celâleddİn Arif Beyin ye
rine vekâleten diğer bir zatın intihabına dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
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B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Adliye vekili Celâleddin Arif Beyefendinin 
gaybubetleri uzun müddet devam etmiş ve vazife
lerinin Heyeti Vekilede mevcut azadan biri tara
fından daha uzun müddet tedvirine imkân kal
mamış olduğundan mirimumaileyhe vekâleten 
Adliye vekilliğine âtideki namzetler meyanmdan 
bir zatın intihabı İçin muamelei lâzimenin ifa bu-
yunılmaamr rica ederim, 

T. B. M, M. Reisi 
Mustafa Kemal 

Ata B. (Niğde), Zekâi B. (Adana), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Refik B. (Konya), Sırrı B. 
(izmit), Faik B. (Cebelibereket). 

NüSRAT Ef. (Erzurum) — Celâleddin Arif 
Beyden gelen telgraf okunsun. 

Ankara: 
Erzurum mebusları Nusrat ve Âsim Beylere. 

. Samsun'a muvasalat ettik. 
Celâleddin Arif 

HÜSREV B. (Trabzon) — Samsun'dan bu
raya kadar kaç günde geleceğini bilmiyoruz. 
Teşrif gününe kadar bir arkadaşımız bu işi ya
par. Madem ki, Heyeti Vekilede herkes meşgul-
muş, bu vazifeyi üzerine alamıyormuş, mesele bun
dan İbarettir. Yani mesele şarta muallaktır. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan sahip) — 
Malûmu âlinizdir. Efendiler Muhtar Beyin meş
guliyetleri itibariyle şimdiye kadar Adliye ile 
meşgul olamıyorlardı, Adliye muamelâtı pek mü
şevveş bir halde devam etmektedir. Bunun bir 
dakika bile bu suretle devamım zannederim ki, 
Meclisi âliniz maslahat noktai nazarından tecviz 

etmez. Madamki Celâleddin Arif Bey gelinceye 
kadar muvakkatir bu vekil, sekiz, dokuz, on gün
lük bir arkadaş orada o umuru tedvir edebilir. Bu
na mâni yoktur. Yalnız şu İstifalar karşısında 
bir hâdise zuhur etmiştir ki, her vekâlet için üç 
namzet gösterilmesi kanunun zeyli muktezasm-
dandır. (öyle bir şey yok sesleri). Bendeniz bu
rada bulunmadım. Şu halde yoksa ... Bendeniz 
burada bulunmadım,' öyle işitmiştim. (Kanun de
ğil karardır sesleri). 

Karar, kanun... Her ne ise Mealisin kararı ka
nun demektir, Eğer böyle birşey varsa namzetle
rin ikmali lâüimgolir. Eğer böyle birşey yoksa is
tifa eden namzetlerden gayri namzetler arasın
dan intihap yapmalıdır. 

4. —İNTİHAPLAR 

1. — Maarif vekili intihabı, 

REİS — Efendini, müsaade buyurun Beye
fendiler. Evvelce-Maarif vekili intihabı olacak 

' (Her ikisi birden .sesleri). Evvelce Maarif vekili 
intihap olunacak. 

Efendim, esami okunuyor. 
Hamdullah Suphi Bey, Zekâi Bey, Vehbi Bey, 
(isimler okunmak suretiyle reyler toplandı). 
REİS — isimleri okunmıyan varsa söyle

sinler, 
(Tasnif için kura keşide edilerek Hüseyin 

Avni Bey (Erzurum), Süleyman Sırrı Bey (Yoz-
gad), Mustafa Kemal Bey (Ertuğrul) memur 
edildiler). 

REİS — Efendini, celseyi on dakika tatil 
ediyorum. * 

IKINCI CELSE 
Açılma saati : S sonra 

REİS — İkinci Reis veküH Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER ; Feyyaz Ali B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya) 

REİS — Celse küsat edildi. Maarif vekâleti 
için iera kılınan intihapta reye iştirak eden 
zevat yüz otuz birdir. On iki müstenkif var; 
Hamdullah Suphi Bey altmış- beş, Vehbi Bey 
otuz bir, Zekâi Bey yirmi bir rey almışlardır. 
İki rey puslası da reyi tasnif eden heyet tara
fından açık olarak Riyasete gönderiliyor. Pusu
laların birisinde Adliye vekâletine denmiş, ta-
,bii yapılan intihap Adlîye vekâleti için değil, 
Maarif vekâleti için olduğundan o pusula hü
kümsüzdür. Diğeri hakkında da esasen reye 

iştirak eden yüz otuz bir olduğuna göre ekse
riyeti mutlakamız altmış altı olması lâzımgelir. 

OPERATÖR EMİN ' B. (Bursa) — O iki 
rey de dahildir. 

REİS — Hamdullah Suphi Bey altmış beş 
rey kazanmış bir rey noksandır. Bunu rey ad
dettiğimiz takdirde muamele noksandır, ikin
ci bir intihap yapacağız. Fakat bu rey pusu
lasında Hamdullah Suphi Bey veya Vehbi Bey 
diye bir isim yazılması iktiza ederken iki isim 
yazılmış. Simdi Heyeti Celilenizin takdirine 
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kalmıştır, ikinci ismi rey olarak kabul buyu
rursanız muamele, tekemmül etmiş olur (Kabul 
kabul sadalan). Yok «ğer iki isim yazıldığın
dan dolayı pusulayı reyden addetmezseniz yeni
den intihap yapacağız (Hâeet yok sadalan). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yo«ffad) — Malû
mu âliniz matluptan fazla yazılmış ise matlup 
miktarı kabul edilir, öbirine itibar edilmez. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Heyeti edi
leniz neye karar verirse isabet andadır. Yalnız 
Hamdullah Suphi Bey kendisi burada yok, ol
saydı efendiler yüz otuz bir reyden altmış beş 
veya altmış rey ile ben bu vazifeyi devuhde 
edemem derdi, zannederim. Bunu arzetmek 
istiyorum. 

HASAN BASRÎ E. (Karesi) — Efendim, 
yapılacak intihap bir Maarif ve bir de Adliye 
vekili vekâleti intihabı idi. Beis Efendi haz
retleri tarafından maarif intihabının daha 
evvel yapılacağı tebliğ buyuruldu. Binaen
aleyh bu reyi veren zat her halde birinci ismi 
maarif için ikinci ismi ihtimal Adliye için ver
miştir. Binaenaleyh muamele tamamdır. Bu 
ismin maarife ait olması lâzımdır. (Öyle değil 
sadalan). (Doğrudur saları). 

MEMET ŞÜKRÜ B. (KaraMsarı Sahib) — 
ööyle değil... 

REÎS — Pusulada Maarif vekâletine Ham
dullah Suphi Bey denmiş, aşağıdakine de eaize 
işareti konmuş. 

VBHBt B. (Karesi) — Bir isim yerine iki 
isim yazmış. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabasan Sahib) — 
Altında da Adliyeye müstenkifim diyor. 

REİS — Bir ismi rey olarak kabul edip 
ikineisini etmemek yine takdirinize aittir. (Ka
bul sesleri). 

MEMET ŞÜKRÜ B. (KaraMsarı Sahib) — 
Müsaadenizle kabul ademi kabul meselesi Hey
eti aliyenize aittir. Tabii • rey kabul edildiği 
takdirde Meclisimiz için bir esas olarak kabul 
edilecektir. Fakat şimdiye kadar meveut olan 
usulü mevzua ve İntihap kanununda da mevcut 
ahkâm bu gibi yerlerde, bir isim yerine iki isim 
zİkredilse iptal olunur, İntihap kanunu böy
ledir. Maahaza (Gürültüler) Hiç şüphesiz bu 
meselenin takdiri ve tefsiri Meclisi Âlinize ait
tir. Meclisi Âli ne suretle tefsir edecek olursa 
o 'suretle hareket edileceği tabiidir. Yalnız 
Ömer Lûtfi Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi 
bu rey zayiftir. Hamdullah Suphi Bey belki 
burada olsalardı kabul etmezlerdi. Çünkü birin
ci intihapta da altmış dört rey aldığı halde 
Riza Nur Bey altmış beş rey ile vekil olmuştu 
ve Hamdullah Subhi Bey bu kürsüden kalktı dedi-
ki, ben böyle zayi f rey ile bir iş yapamam, vaz
geçiyorum. (Tekrar İntihap yapılsın sadalan, 
gürültüler). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) —Efen

dim, malûmu âliniz intihabı mebusa» kanunun
da sarahat vardır. Mebusaıı intihabında rey 
puslalan tasnif edilirken adedinden fazla esa
mi yazılmışsa fazlasına itibar edilmez. Burada 
Hamdullah Subhi Bey de yazıb, Vehbi Bey de. 
Hamdullah Subhi Bey birincidir, reyin ona ve
rilmesi lâzımdır. Onun reyi olması icabeder. 
Vehbi Bey tabii nazarı ittbare alınmamak lâ-
zımgelir. Sonra Hamdullah Subhi Bey s bu
rada olsaydı vekâleti kabul etmezdi buyurdu
lar. Hamdullah Sübhi bek gelir, kabul etmez
se o zaman reyi izafi ile ikmal edilir. Kendisi
ne beyanı itimat edilir. 

REFÎK B. (Konya) — Rıza Nur Bey;n Maa
rif vekâleti intihabında da aynı mesele olmuştu 
ve kendileri de kürsüye çıkarak böyle zayif rey 
ile gelmem demişlerdi. O zaman bütün rüfeka-
yı muhtereme size beyanı itimat ediyoruz de
miştik. Hamdullah Sübhi Bey biraderimiz hak
kında da aynı muamele yapdabilir. 

(Muvafık sadalan). 
FAİK B. (Cebelibereket) — Bütün intiha

batta miktardan fazla olarak yazılmış isimlerin 
•fazlası tay, üst tarafı kabul edilir. 

TUNALI HÎLM-t B. — Katiyen! 
FAÎK B. (Devamla) — Bu böyledir. Bina

enaleyh, birincisi kabul edilir, diğerlerinden sar
fınazar olunur ve .onda da ekseriyet hâsıl olur. 

-REİS —• Efendim, bu rey puslasının, birinci 
olarak yazılan Hamdullah Suphi Beye ait oldu
ğunu kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. Hamdullah Suphi Beyin, 
İstihsal ettiği ârâ (66) rey oluyor. Şu'halde 
muamele tamamdır,, ekseriyetle Hamdullah 
Suphi Bey intihap olunmuştur. 

5. -1- Adliye vekâleti vekili intihabı 
REİS — Adliye vekâleti vekilliği intihabına 

başlıyoruz. 
Yeni namzet Üstesi gelmiştir. Okunacak din

liydim: Ata Bey (Niğde), Zekâi Bey (Adana), 
Mazhar Müfit Bey (Hakkâri), Refik Bey (Kon
ya), Sırrı Bey (İzmit), Faik Bey (Cebelibere
ket). 

Mazhar Müfit B. (Hakkâri) — Arkadaşlar, 
bendenizi namzet gösteriyorlar. Halbuki bende
niz mezuniyet aldım. Gitmek üzereyim, Adliye
de de ihtisasını yoktur. Rica ederim bendeni
ze rey vermeyin, teşettütü ârâyİ mucip olur. 

NAFİZ B. (Canik) — Heyeti Celiie AdHye 
vekâletine vekil intihabına karar vermiş midir 
ki, intihap yapılıyor! Adliye, vekâleti intihabı
na başlanamaz. (Doğrudur sadalan). 

ABDÜLOAFUR E t (Karesi) — Adliye ve
kâleti vekâleten ifa edildiği ve Adliye vekili 
telgrafla hareketini bildirdiği halde niçin yeni
den intihap mevzuubahis oluyor? On güne ka
dar gelmesi memuldur. Dahiliye vekili Beye-
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fendi aylardanberi taşrada bulunuyorlar ve 
umum Dahiliye vekâleten ifa ediliyor. Binaen
aleyh, bunun da vekâleten ifası lâzımdır. 

REİS — Efendim, iki fikir var. Biri Adliye 
vekâletine vekil intihabı, biri de vekil intihabı
nın tehiri. Müsaadenizle reyinize arzediyorum,. 
İntihabın tehirini arzu buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Ellerinizi indiriniz beyler. Şimdi ak
sini reyinize arzediyorum. tntihabın ierasınr 
arzu edenler lütfen el kaldırsın. Sayacağız. Şüp
heye düştük. 

IKTÎSTA V. VEKÎKİ MAHMUT CELÂL B. — 
Bendeniz intihabın icra olunmaması hakkındaki 
tekliften bir mâna anîryamiyorum ve bunu an-
byamadığmıdan dolayı affınıza mağrureıı isti
zah etmek istiyorum? 

NAFİZ B. (Canik) — Bendeniz cevap vere
yim. Adliye vekâletine asaleten bir arkadaşın 
intihabı teklif ediliyor ve deniliyor ki, Adliye 
vekili mevcuttur, gelinciye kadar diğer bir ar
kadaşın intihabı zaruridir. (Gürültüler, dört 
aydır niçin olmadı sadaları}, 

BEİS — Efendim, dinleyiniz. 
MAHMUT CELÂL B. (Saruhan) — Bu za

ruret Heyeti Celilenizce daha evvel takdir edil
miştir ki, bir arkadaşımız intihap edilmiş ve o 
istifa etmişti. Bugün deniliyor ki, Adliye ve
kâletinde vekil olarak çalışan Hariciye vekili 
bugünkü münasebatı siyasiyemiz dolayısiyle bu
nunla meşgul olanııyaeak derecede işlerle meş
guldür ve bu Adliye vekâleti umuru, velev 24 
saat olsun, Heyeti Vekile meyanına dahil olan 
arkadaşlarınızdan bir fert tarafından deruhde 
ohınamıyacaktır. Şu halde bu açık bırakıldığı 
takdirde bunun mesuliyeti kime râci olur? Son
ra Adliye vekili asil olarak buraya geldiği za
man ifayi vazife etmeğe başlarsa, eğer tâli ola
rak bir karar ittihazı da icabederse, size müra
caat edilmeden bir karar ittihaz olunabilir mi 
ki, yerine birinin tâyin olunmamasında ısrar 
ediliyor? Rica ederiz efendiler, vekâlet maka
mı boş kalmasın. (Dahiliye vekâletine niçin in
tihap edilmiyor? seBİeri). 

BEİS — İntihabın şimdi icrasını kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın, (Ret sadalan). 

FAİK B. (Cebelibereket) — Vekâlet açıkta
dır, kimse kabul etmiyor. 

MUSTAFA KEMAL Fa. Ha. (Anktara) — 
Efendiler, Adliye vekâleti umuru bugün mual
lâktadır. Bu vazifeyi ifa eden Heyeti Vekile 
içinde bir arkadaşımız yoktur. Heyeti Celile-
nia on beş gün bunun muallkta kalmamasını ar
zu ediyorsanız ona rey veriniz. 

BEİS— Şimdi bir de aksini reyi afinize ar
zediyorum. İntihabın tehirini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. İntihap icrası karavgir ol
du efendim. 

KÂTİP FEYYAZ8 ÂLİ B. — Namzetleri bir 
daha okuyorum. 
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Ata B. (Niğde), Zekâi B. (Adana), Mazhar 

Müfİd B. (Hakkâri), Refik B. (Konya), Sırrı 
B. (İzmit), Faik B. (Cebelibereket). 

(Kura çekiliyor sadalan). (Bir defa da aşa
ğıdan başlayalım sadalan), 

BEİS — Memet, Ragıp Bey (Kütahya) ya 
isabet etti. Oradan başhyacağız, 

FAİK B. (Cebelibereket) — Namzetler liste
sinde benim de İsmim vardır. Halbuki bendc: 
nizin ahvali sıhhiyem müsait değildir. Şayet 
bendenize rey vermek arzu eden arkadaşlar var
sa araya teşettüte uğramamak için rüfekayi ki
ramdan rica ederim, diğer refiklere versinler, 

REİS — Efendim İsimleri okunmıyan zevat 
varsa reylerini istimal etsinler. 

Memet B, (Biga), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Emin B. (Bursa) ârâyı tasnife memur 
edilmiş tlerdir, 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Bir kelime 
arzedeceğim efendim. Bugünkü bidayeti mü
zakerede bir mahrukat meselesi vardı. Esasen 
o mahrukat meselesinin Heyeti Aliyenize kadar 
kelmesine lüzum yokmuş, halledildi ve havale
leri de verildi. (Teşekkür ederiz sadalan), 

BEİS — Ârâ tasnif edilineiye kadar tensip 
buyurursauız bir iki iş çıkaralım, müzakereye 
başlıyalım. (Hay, hay sadalan), 

5. — Trabzon mebusu Hüsrev Beyin, Diyari-
hckİr mebusu Hacı Şükrü Beyin geçen içtİmada-
kİ beyanatının keenhmyekün addolunmasına dair 
takriri 

BEİS — Trabzon mebusu Hüsrev Beyin bir 
takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Cleçenki celsede Amasya mebusu Ömer Lût-

fi tîeyin Müdafaaİ Milliye encümeninden istifa
sı münasebetiyle mezkûr encümen namına söz 
alan Dİyarbekir mebusu Hacı Şükrü Bey beya
natı arasında aynen şu sözleri söylemişti. (Bu 
millet hiç bir vakit erkânı harplerin bazicesi 
olamaz ve olmıyaeaktır) Bu sözlerin Büyük Mil
let Beclisi kürsüsünden Müdafaai Milliye enen
meni riyaseti sıfatını elyevnı taşımakta olan bir 
âza tarafından söylemiş olması geçen celsede Ri
yaset tarafından ieabı ifa kılınmadığından bugün 
Heyeti Celileye bir vazife teveccüh eylemekte
dir. Bu ifade bir kerre millte karşı gayrivaki 
bir isnadı Uzamımın eylediği gibi temeli zabtü-
rapt ve uhuvveti askeriye olan sevgili ordumu
zun ruhu samimiyetini rencide edecek tefri
kaca bir mahiyeti de haizdir. Büyk Millet Mec
lisinin istiklâli vatan ve milletin uğrunda kan 
dökmekte olan mukadeds ve mübarek ordusun
da meslek ve sınıf farkları olmayıp ancak ve-
diai millet olan kahraman asker yavrularla 
onların velisi, mürebbisi, babası makamında 
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bulunan fedakâr bir heyeti zabıtan vardır. 
Binaenaleyh Diyarbekir mebusu Hacı Şükrü 
Bey tarafından menzili düşünülmeden liscbebiıı 
minelesbap sarfolunııııış bulunan mezkûr sözle
rin ordumuzun m edan muvaffakiyeti olan te
sanüt ve muhadcuetİıı her türlü halelden vika
yesi için keenlemyekün addolunmasının Meclis
çe tahtı karara alınmasını ve mezkûr sözlerin 
zabıt ceridelerinden ihracını arz ve teklif ey
lerim. 

Trabzon mebusu 
llüsrev 

HÜSREV B. (Trabzon) — (îeçen celsede 
öıııer Lâtifi Bey arkadaşımızın istifası müna
sebetiyle Müdafaai. Milliye encümeni namına 
söz alan Hacı Şükrü Bey refikimiz takririmde 
arzettiğim veçhile «Bu millet erkânı haplerin 
bazicesî olamaz ve olmryacaktır» gibi bir şey 
söylediler. Bedeli nakdi, meni müskirat ka
nunları gibi, dini, vatani, millî olan meselelerde 
hakikaten pek büyük heyecanlar göstermiş, 
tahta kapaklarını kırmak, birbirimizin boğazı
na sarılmak suretiyle hakikî heyecanlar göster
miş, temsil usulleri, İnkılâbı İdarî gibi ilmî ve 
idarî meeailde de son dereee basiretkâr, du
rendiş, miidekkik olduğunu ibraz' etmiş, mille
tin cehilden tahlis ve nuru irfanla tenviri hu
susunda yani maarif işlerinde de gayet hassas 
ve şedit' olduğunu ispat etmiş olan Heyeti Celi-
lenin misli görülmemiş su hengâmei tarihide 
zavallı milletin mukadderatını,* mesuliyeti mad
diye ve mânevîyesini omuzlarına yüklenmiş bu-

. lünan bu heyeti muhteremenîn bendenizce ge
çen celsede lâzımgelen hissiyatı göstermesi lâ
zımdı. Bana öyle geliyor ki meseleyi tama-
ıılİyle kavrayamadı, ne olduğu lâyikiyle anla
şılamadı. Onun için bilhassa arzetmek İstiyo
rum; pekâlâ biliyorsunuz ki ben arkadaşınız 
İstanbul mebusu olduğum zaman istifa etmiş 
ve ordu ile maddi hiç bîr alâkam kalmamıştır, 
Yalnız muhterem arkadaşlarım; bu günkü ordu 
Büyük Millet Meclisinin ordusu olmak müna
sebetiyle hepiniz gibi onunla alâkai mâneviyem 
vardır ve pek kavidir. Bundan başka şahsen 
gerek Balkan harbinde ve gerek Harbi Umu
mide bu mübarek otlunun safları arasında alnı 
açık, namus ve istikametiyle çalışmış bir arka
daşınız olmak sıfatiyle ordumuzu yakından ta

nımakla da kesbi fahar ederim. Arkadaşlar ordu
da şu veya bu meslek yoktur. Orduda sunufu 
muhtelife yani piyade, topçu, süvari, istihkâm ve 
kıtaatı fenniye zabıtam vardır. Bunlardan lâa-
kal iki sene bilfiil kıta kumandanlığını muvaf
fakiyetle icra ettikten sonra temayüz edenler 
bir müsabaka imtihanına tabî olurlar ve kıta
dan Erkânı harp mektebine giderler. Erkânı 
harp mektebinde üç sene tahsili âlii askeri gör
dükten sonra erkânı harp olup diplomasını alır, 
çıkarlar. Binaenaleyh bunlar tamamen kıta zâ-
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bitidir. Bu ordunun zâbitamdır. 

Zaten dünyanın her tarafında ordusu olan 
her millette (Akademi militer) denilen Darül
fünunu askeriler bu maksatla açılmıştır. Nerede 
kaldı ki biz müslümanız. (Hel yestevillezine 
ya'lemune vellezine lâ ya'lemun) mazmunu müni-
fİnİ düşünelim. Binaenaleyh şüphesiz ki bizde bu 
daha evvel nazarı itibara alınacak bir mesele 
olmak lâzııııgelir. Y'kıimıs Almanya'nın elem
lerini son çıkan kitabında teşrih eden Ludon-
drof gibi bir dâhil askerî ve siyasi (Saadeti 
bc?er ancak nizam ve intizamla kaimdir, başka 
türlü olamaz) diyor. Bu böyle iken ordumuzu 
anarMyç tevketmek bilmem ne şekil alır? Hele 
bilhassa emaneti ehline tevdi etmek • emrini 
âmir olan islâmiyet işin ehil ve müstakim adam
lara itası ile naili fevzü necat olur. Senelerce 
süren Harbi Umumî ordumuzu nazariyat saha
sından ameliyat sahasına nakletmiş ve elhann-
dülillâh bu sayede ibrazı ehliyet edenler de 
mevakii lâzimeye geçirilmiştir. Hattâ bugün 
şu büyük Millet Meclisinin iftihar ettiği, cep
hede kan döken mübarek ordumuzun ba
şında bulunan - hatırıma gelenlerden bîr ka
çının ismini sÖylİyeceğim - Atıf Bey, Cemil 
Cahit Bey, Hal it Bey. Rüştü Paşa - Şarkta ye
ni paşa oldu - gibi bir çok ümera ve erkân 
vardır ki bunlar Erkntn harp akademisinde 
okumuş zevat değillerdir. Fakat fırka kuman
danlığına, kolordu kumandanltğma çıkmışlar
dır. Binaenaleyh her çeyin başmda istikamet,, 
ehliyet nazarı dikkate alınmaktadır. Emin 
olunuz efendiler ben buna bu kadar ehemmiyet 
verecek değildim ve zaten Makamı Riyaset ge
çen celsede vazifesini ifa etmiş olsaydı belki 
bu izahata da ihtiyaç kalmıyacaktı. Fakat 
milletten bahsolıınduğu için bunu izah etmek 
ve Millet Meclisinin vaziyeti kavramasını - çün
kü her surette bitaraf bir adamım - zaruri gör
düm. Bu milletin şu şahıs veya bu şahsın, şu 
hizp veyahut şu fırkanın asla bazicesî olma
dığına, olamıyacağına misal mi istiyorsunuz? 
işte şurada toplanan Heyeti Celilenizdir. Bu 
mîllet şu muazzam Meclisin, şu mübarek Heyeti 
Celilenin mahiyeti mâneviyesine dayanmıştır. 
Millet hiç bir şalısın, hiç bir hizbin bazİcesi' değil
dir ve olamıyacaktır. Onun için efendiler Hacı 
Şükrü Beyin sözlerini şu zabıttan çıkaralım. 
Çünkü çok ayıb olur bizim için. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyaribekir) — Hüsrev 
Bey benim geçen günkü ifademin zabıttan çı
karılmasını bir takrirle talep buyuruyor. Bu
nun çıkmaması lâzımdır. Bu Meclisi Alide 
herkesin hukukunu seyyanen olduğunu burada 
tekı-ar etmiştim. Arkadaşlarım beni Encümene 
Reis tâyin ettikleri zaman Hüsrev Beyefendi 
Erkânı harp olduğundan dolayı istifa etmişti. 
Ömer Lûtft Beyefendi de ayni maksat ve ayni 
gayeyi takip ederek İstifa etmişti. Binaenaleyh 
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kendileri askerlik içerisinde ve onlu içerisinde 
kendilerine bir mümtaziyet bahşetmek istiyorlar. 
Binaenaleyh ben söyledim ki millet bunların 

.bazicesi olamaz. Yine tekrar ediyorum. Çünkü 
Imıı!avm içiminde'iyileri olduğu gibi fenaları 
da pek çoktur. (Gürültüler). 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — İliz mu
hitin arasında fena kimseyi kabul etmeyiz. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Binaenaleyh 
kendilerini gayet yüksek görüp diğerlerini kü
çük görmek gayelerini takıp ettikleri, o hisle 
mütehassis oldukları için daima bu milletin, 
bu ordunun felâketine sebebiyet vermişlerdir. 
(Hâşa öyle bir şey yoktur ve olamaz sadaları). 
Biuflenaleyh ben sözümün katiyen zabıttan çı-
kan'masını arzu etmiyorum. 

ÖMER 1ÜTFİ-B.' (Amasya) — Efendim, 
'geçen-gün izahat vermek için. Meclisin arzusu
nu istemiştim,1 Meelis o arzuyu göstermeğe va
kit kalmıyarak Reis Vehbi Efendi hazretleri 
l i s e y i tatil ettiler. Binaenaleyh bendeniz söz 
söylememiştim. Zaten Meclis İstese idi söylîye-
çektim. Binaenaleyh madem ki bu mesele bu
gün tekrar açıldı, azicık izahat vereyim. Ev
velâ encümenlerin teşkilatındaki ruh ve mak-
cfi.t ihtisas meselesidir. Bu katiyen gayri ka
bili inkârdır. Hattâ nizamname mucibince 
her hangi bir şube; Encümenlere kendi dahilin
den mutahassıs bulamazsa diğer şubelere derki; 
sen ver, Şu halde umumiyetle Encümenlerde 
mtıtahassıslar olması lâzımgelir. Muvazenei 
maliye encümeninde Maliye mutahassısları 
bulunuyor, Müdafaai Milliye encümeninde as
kerî mutahassısları bulunur. Bu böyledir, 
Bendenizin mensub olduğum şube beni bu en
cümene intihap etmiş. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — İntiha
bınız, yoktur. 

ÖMER LÜTFt B, (Devamla) — O zaman 
bana emir verdiler ve İntihap olundun dediler 
ve hattâ, öyle İse sana söylüyorum, sen beş defa 
bent encümene davet ettin, 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hayır 
seni davet etmedim, 

MEME* ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Hahsi meselelerin müzakeresi doğru değildir. 
galisi mesaili meVzımbahis etmiyelim Meclisin 
böyle r-ahsi şeylerle uğraşmağa vakti yoktur. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Müsaade bu
yurun efendim. Mademki söylenilmiştir, ben 
sözümü söylemeğe mecburum ve hangi mebusa 
taarruz edilirse kendisini müdafaaya hakkı 
vardır, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabasan Sahib) — 
Bendeniz zatı âliniz için söylemiyorum. 

ÖMER LÜTFİ B. (Devainla) — Encümen
de intihap var dediler. Bendeniz dışarıda idim, 
Amasya mebusu Ömer Lûtfi Bey eneümende 
dahildir, pekâlâ geleyim dedim. Ben su içip 
oraya gidinceye kadar intihap bitti dediler. 

Sordum kimler oldu dedim. Reisimiz, mazbata 
muharririmiz, falan falan zevat dediler. Ne ise 
mesele bitti. Bilâhare işittim ki yine kendile
rinden dokuz âza mevcut imiş ve beş rey ile 
intihap yapılmıştır. Yani ekseriyet kazanan
lar beş rey almışlardır. Halbuki efendiler Ni
zamnameye bakarsanız görürsünüz ki encü
menler intihabatında sekiz rey almadıkça ne 
riyaset, ne mazbata muharrirliği olamaz. Bu 
bir defa kanuni ciheti, gelelim diğer meseleye... 
flordum ki encümende bulunan azalar - kim
senin şahsına itiraz etmiyorum - tamanıiyle mü
tehassıslarından toplanamamıştır. Bugün Mec
lisin içerisinde harpte saç ve sakal ağartmış, 
kolordu ve grup kumandanları vardu*. öte-
denberi generallik yapmış, muayyen bir isti
kamette ihtisas sahibi olmuş, ak sakallı asker 
zevat vardır. Sonra genç zabıtan vardır. Bun
ların hepsi encümen haricindedir. Encümen 
mahdut zevat elindedir. Bazice yapmak isti-' 
yorlar deniyor. Bİz istemiyoruz, çekiliyoruz. 
Ben çekildim, Hüsrev Bey çekildi, o halde ba
zice yapmak istiyeııler biz değiliz, encümeni 
mıısırrane ellerinde tutmak istiyeulerdir. Me
sele bundan ibarettir. İhtisas meselesine ehem
miyet verilmiyor. Bugün Müdafaai Milliye en
cümeninde ihtisas sahibi yoktur, Bendeniz bu
nu İddia ediyorum, 

MUSTAFA LÜTFÎ B. (Siverek) — Rica 
ederim başka mesele yok mu? Vaktimiz zayi 
oluvor. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendiler, He
yeti mııhteremenize soruyorum;, dâva bitmiş 
midir? (Bitmemiştir sadaları). Hayır bu dâ
vayı demiyorum, bu dâva değil, evlâdı vata-
nı 'buraya koşturan dâvayi mübeecel bitti mı? 
(Hayır bitmedi sadaları). O dâvanın bendeniz-
ce daha başlangıcında bile değiliz, ne kadar 
süreceği de bizce malûm değildir. Dâvayı ka
zanmak için yegâne lâzım olan şey İttihattır. 
(Bravo sadaları). Rica ederim, hangi bir ar
kadaşımıza, Ömer Lûtfi Beye de, Hacı Şükrü 
Beye de soruyorum. Ordu arasına, erkânı hnrp-
miş, piyade imiş, bilmem mümtaz mış, topçu 
imiş, falan iıniş, o onun fevkinde imiş, o onun 
üzerinde imiş diye tefrika sokmak hakkını, 
dâvayi mukaddes hangi bir mebusa veriyor da 
bu Mecliste söylüyorlar? Rica ederim efendiler 
bunu kapatalım. Ordu müttehittir ve bütün 
memleketimizi dört çevreden istilâya uğraşan 
düşmanlara karşı kahir darbeler vuraeak de
recede müttehittir. Aralarında senlik, benlik 
yoktur. (Alkışlar, bravo sadaları), (Müzakere 
kâfi sadaları). 

MUSTAFA KEMAL Pş. Hz. (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar! Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Müdafaai Milliye encümeni reisi 
olan zat tarafından bu kürsüden (Erkânı harp
lerin tahtı esaretinde, istibdadında ordu dura
maz) '• mahiyetinde bir şey söylendiğini işitti-
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ğiııı Kaman fevkalâde meyus ve müteessir ol
dum. Mübeccel ordu ailesi içinde nizam ve in
tizamın temini için sarfı dimağ etmekle mü
kellef »lan bu encümeni mahsusun, bu encü-
nıeni âlinin reisi olan zatın ağzından bu ka
dar fena bit* son çıkmamalı idi. Efendiler, or
dumuzda ayrıca bir erkânı harp sınıfı yoktur. 
Bunlar mazinin paslı sayıfalanna karışmış şey
lerdir, Huyun orduda yalnız zâbitan heyeti 

». vardır. Erkanı lıarplik; zabıtanın ifa ettiği 
vazife itibariyledir. O vazifenin başına kim ge
çerse erkânı harbiye vazifesini ifa eder. O va
zifeden ayrıldığı dakikada nereye memur olur
sa. diğer herhangi bir zabit gibi o da bîr za
bittir. O da bir kumandandır. Zâbitanımız 
arasında, orduda hiç bir fark yoktur efendi
ler. (Bravo «adaları). Fazla bir tahsil görmüş 
olmak ta cihanın hie bir yerinde bir hata, bir 
kusur gibi telâkki edilemez. 

Encümen reisinin heyeti zâbttanımıznt bir 
kısmının diğer kısmına tefevvukuna ve istib
dadına temas eder bir fikir derme yan etmesi
nin bir sui maksada matuf olduğnııu Heyeti 
eelîlenîze alenen söylüyorum. Tekrar olarak 
söylüyorum. (Alkışlar, bravo sadalan). Çok 
rica ederim arkadaşlarımıza ki bu gibi insan-

. lara çok dikkat edelim. Binaenaleyh encümen 
reisi bu sözünü behemehal geriye almalıdır. 
Çünkü, bütün zâbitanımmn' Meclisi Âliye olan 
hürmet ve muhabbetine bir nakisa teşkil ede
cektir. Meclis bu gibi hasis şeyleri mevzuuba-
his ve müzakere etmekten çok yüksektir. (Al
kışlar). Meclis, dimağında böyle hasis mak
satlar dönen insanların bazfresi olmaktan çok 
uzaktır. (Alkışlar): Binaenaleyh nezaketle, 
vatsın ve millete, olan aşk ile vazifei milliye-
ıııizi ifa edelim. Hükümetimizin nizam ve inti
zamım tutmak için yegâne kuvvet olan ordu
nun içine fesat lika etmiyelim. Emin olunuz " 
arkadaşlar! buna teşebbüs ve tevessül etmek 
istiyeıılerin hiç. bir vakit muvaffak olması ihti
mali yoktur. Bu Meclis ve bu millet ona ka
tiyen müsaade etmez ve bu Meclis ve bu millet 
o ««bilerin kafasını ezmeğe muktedirder. Bi
naenaleyh ben de Beyefendinin fikrine iştirak. 
isliyorum. O söz nasıl olmuşsa burada sarfedilmiş, 
lıiç olmazca bizim zabıt ceridesinde bulunmasın. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. (Ha
cı Şükrü Bey sözünü geri alacak sadalan), 
(îeçenki müzakerede bu sözün sarfedihnesi kas
ta ıııakrun olmaması ihtimaline mebnidir ki 
Makamı Riyaset işe müdahale etmemiş oldu. 
Binaenaleyh zabıt ceridesinden bir şeyin tayyı 
usulden değildir. Yalnız Heyeti eelîlenizin o 
fikre iştirak etmemek şeklî tecelli edebilir. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Söyleyin! 
Sözünü geri almaz mı? 

REİS — Heyeti eelile zaten müşterek değil, 
tabii söyliyen geriye almağa mecburdur. 

ÖMER LÛTFİ B. (Devamla) — Zaten dai
ma kötü söz sahibinindir. 

REÎ8 — Takrir mucibince geçen gün sar-
fedilen söze Heyeti eelilenin iştirak ötmediği 
de taayyün etmiştir. Binaenaleyh reyinize va
zedecek bir. mesele görmüyorum. (Çıksın sa
dalan) . Rnznamei .müzakerata geçiyoruz. (Me
sele- halledilmedi sadalarr). 

MUSTAFA KEMAL B, (Ertuğrul) — Ne 
oldu, simdi sözünü geri aldı mı efendim? 

MEMDUH B, (Karahisan Şarki) — Takri
rim okunsun, (İhracı reye koyunuz sadalan). 

ÖMER LÛTPİ B. (Amasya) — Heyeti umu-
. ıniye karar verirse ihraç olunur. 

REİS — Zabıtta olan bir şeyin ihracına ka
rar verilemez, Söyliyenin sözü keenleınyekün 
addolunur şeklinde karar verilir. (Olsuretle 
sadalan). Söylenilen sözü keenleınyekün ad
dedenler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı sa
dalan), Hüsrev Beyin takririnde zabıttan ih
racı mevzuubahis olan Haeı Şükrü Beyin sö
zünü keenleınyekün addedenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Haeı Şükrü Beyin sözleri keenlem-
yekün addedilmiştir. 

Adliye vekâleti vekilliğine iera kılman in
tihapta reye iştirak eden yüz yirmi beş, elli 
dokuz müstenkif var. Kırk İki rey Zekâi, Veh
bi Bey iki, Ata Bey on sekiz, Refik Bey üç, 
Mazhâr Müfid Bey üç, Sırrı Bey iki rey almış
lardır. Binaenaleyh ekseriyeti mutlaka buluna
madı, muamele tamam değildir, ikinci intihap 
yapılmak zarureti vardır. Fakat müsaade bu
yurun ruznamei müzakerata geçelim. Bu mese
leyi cumartesine talik edelim. Maamafih Heye
ti celileuize aittir, isterseniz devam ederiz, 
(Devam edelim sadalan), 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoz,jad) — Bugün 
yapalım bitsin. 

_• KATIP FEYYAZ ÂLI B. — Efendim, Niğ
de mebusu Ata Beyin takriri var. 

G. — Niğde mebusu Ata Beyin, Adliye ve
kâleti için kendisine rey verilmctMMnc dair tak
riri 

Riyaseti Cclileye 
Adliye vekâleti için âcizlerinin de namzet 

gösteriidiğimi anladım. Mazeretime binaen ve
kâleti ınüşarüıı i levhaya diğer bir zatın intiba
hını arzederim. 16 kânunuevvel 1336 

Niğde mebusu 
Ata 

REÎS — Esamiyi okumaya başlıyoruz. An
kara'dan rey toplamaya başlandı), isini okuıı-
r.ııyan zevat varsa lütfen reylerini istimal etsin
ler, tasnifi ara için kura çekiyoruz: 

Refik B. (Konya), Baarİ B. (Karesi), Halil 
ibrahim B, (Antalya). Tasnifi araya memur-
dnvîar, Ârâ tasnif edilinciye kadar beş dakika te
neffüs edelim. 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Saat 4,10 sonra. 

REtSİ SAKI VEKtLt — Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİPLER: RagıpB. (Kütahya), Cevdet B. (Kütahya). 

EEtS — Celse kuşat edildi. ̂  
Adliye vekâleti vekilliğine icra kılman inti

hapta reye iştirak eden (115), müstenkif (53) 
zattır. 52 rey Zekâi B., (7) rey Vehbi B., diğer üç 
zat da birer rey almışlardır. Malûmu âliniz (115) 
in ekseriyeti mutlakası, (58) olması lâzım gel
diğine göre ekseriyeti mutlaka bulunmamış. Fakat 
yapacağımız intihap üçüncü intihap olacağına 
göre, ekseriyeti izafiye ile en çok rey kazananlar
dan iki zat arasında icra edeceğiz. En ziyade 
rey alan; Zekâi B. (52), Vehbi B. (7) rey al
dıklarına göre intihap bu iki zat arasında yapı
lacak. Yani maksur olacaktır. Hatırımda kaldı
ğına göre vclıbi Bey Heyeti Celilenize bir tak
rirle kendisinin bu vazifeden affını istirham et
tiğine binaen vaziyet yalnız bir zata maksnr ka
lıyor. Fakat (2) zat üzerinden yani Vehbi Bey
le, Zekâi B. arasında intihap zaruridir. 

KfiFİK B, (Konya) *— Şuhalde reyi îşariye 
müracaatla muameleyi ikmal ederiz. Zaten Veh
bi II. kabul etmiyordu. Zekâi Beyi intihap 
ederiz. 

NAFtZ B. (Canik) — Efendim, intihabat ne
ticesi şayanı nazar bir «nimette tecelli ediyor. Bi

naenaleyh bu intihaptan sarfı nazar edelim. Ma
demki bir haftalık bir meseledir, encümen reis
lerinden biri, asıl gelinciye kadar Heyeti Celile-
nin tensip edeceği encümen reislerinden biri ve
kâlet etsin. 

OPERATÖR EMİŞİ B. (Bursa) — Olamaz 
öyle şey. 

REtS — Efendim, Şimdi (52) rey kazanan 
zekâi Beyle zaten arzu etmediğinden dolayı 
akalliyette kalan Vehbi Bey var. Şimdi bu ikisi 
arasında intihap yapılacaktır. Eğer arzu eder
seniz reyi işari ile meseleyi halledelim. (Muva
fık sesleri). 

Çelâleddin Arif Beyin avdetine kadar Zekâi 
Beyin Adliye vekâleti vekilliğini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Ekseriyeti azîm e ile kabul 
edilmiştir, {hilafı usul sesleri). Efendim, en çok 
kazanan zevattan birisinin Heyeti Celileden biı 
hizmetten affını talebini havi bir takriri olma
saydı zaten reyinize arzetmezdim ve bittabi bu 
muameleyi ikmalden başka birşey kalmıyor. 
(Muvafık sadaları). önümüzdeki cumartesi günü 
bermutat vakti muayyeninde içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum, 

T. B, M. M. Matbüm 


