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OTUZ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

25 Nisan 1338 Sah 

İkinci Celse 

Bed'i Müzakerat 
Saat Dakika 

2 3 (Sonra) 

REİS : Reisi Sâni Rauf Beyefendi 

KÂTİP : Enver Bey (İzmir) 

REİS — Efendim; celseyi hafi olarak kuşat ediyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

OTUZ İKİNCİ İNİKAT I 
22 Nisan 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
Reisi sani Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerinde I 

bilinikat mütareke hakkında itilâf devletlerine veri- I 
lecek cevabî nota müzakeresine geçildi ise de mez- I 
kûr notanın henüz tevzi olunmasına mebni azayi ki- I 
ramca tetkik edilmek üzere bir buçuk saat sonraya I 
tehiri müzakeresi kabul olunarak teneffüs için celse j 
tatil olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilinikat I 

cevabî nota müzakere edilerek Hariciye Encümeninin I 

2. — MÜZAKERE 

Lâyihalar I 
/. — Vazifei mahsusa ile. Ukrayna'ya gidecek I 

heyetin masarifi zaruriyesine karşılık olmak üzere j 
1338 senesi Hariciye Vekâleti bütçesine mevzu tahsi- \ 
sat kanununa müzeyyel kanun lâyihası. j 

REİS — Efendim, Hariciye Vekili Beyefendi Uk- | 
rayna'ya gidecek olan heyetin tahsisatı hakkında ba- j 
zı nikatı nazarını ve metalibatını Heyeti Aliyenize 
hafi olarak arz etmeye lüzum gördüler ve bu tarzda 
makamı müracaat ettiler. Bu heyetin masarifi sefe-
riyei mübremeleri hakkında Hariciye Vekilinin He
yeti Âlinize hafiyen beyanatta bulunmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Hayır, hayır alenen ses
leri) 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, Hariciye 
Vekili söz söyleyecek. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim, müsaade ederseniz bu kanun bir 

I tadilâtı veçhile kabul olundu. Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Beyin muhassesatının tenziline dair takriri kı
raat olunarak mevkii muameleye konulmasına ka
rar verilip celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Reisi sani Van 

Rauf Hakkı 
J Kâtip 
I İzmir 
I Enver 

I REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 
i ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

E EDİLEN MEVAD 

I defa on beş bin lira olarak Heyeti Celilenize gelmiş 
I ve Muvazenei Maliye Encümeninden geçmiş ve bi-
I lâhare yedi bin beş yüz lira verilmiş (İşitmiyoruz ses-
I leri) Bu kanun evvelce Heyeti Celilenize gelmiş, Mu-
j vazenei Maliye Encümeni bazı mütalâaata binaen 
I - ki onları uzun uzadıya arz edeceğim - yedi bin beş 
| yüz liraya indirmiş ve bu Heyeti Celilenizden geçmiş. 

Şimdi buna yedi bin beş yüz lira daha istiyoruz. Mec
lisi Âlinin bu bapta, bu mesele hakkında belki ariz, 
amik ileri geri sözler söyleyeceği için bunu tensip bu
yurursanız hafi celsede yapalım. Sebebini arz ediyo
rum. Takdir buyuracak yine Heyeti Celilenizdir efen
dim. Kabul, ret cihetleri tabiî başkadır efendim, yal
nız hafi veya alenî olmasını arz ediyorum. Müsaade 
ediniz efendim, evvelâ Meclisi Âliden tahsisat istenip 

j de ondan sonra heyet, aza intihap edilmiş olsaydı 
daha iyi olurdu. Şimdi ise gidecek arkadaşlarımız 
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taayyün etmiş ve arkadaşlarımız MeoEi&ten gıküyor. 
bunu bir an evvel göoıdanmıek lâzım. Onun için ban 
Meclisi Âliden niyaz ve istirham ediyorum. Bizim bu
rada sırf bütçe mıülahaızaisiyle, sırf tahsisat mütaıhaza-
siyle ısöyteyeceğimiz sözlerin, Ukrayna'ya bir heyet gön
derip göndermemek itibariyle başka cihetlilerden, ha
riçten sui telakki edenler de olabilir. Onun içsin müna
sip görürseniz hali olarak oelisıe devam etsin. (Muvafık 
sesleri) Bu mülahazaya mebni arz ediyorum. Kabul, ret 
yine Heyeti Celiıtenize muhıavvelidir. 

REİS — Yusuf Kemal Bey, Salâhattin Bey bir su
al soracaktır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Beyefendi bir 
şey sormak istiyorum. Zannediyorum, bu Encümen
den bir defa geçmiş bilâhare bir ikinci defa daha geç
iriliştir. Elbet bunun hesabına bakımışîlajrdi'r. Ve bunu 
yapanlar; bu vaztffeniin yapılmamışından değil, ifaolıun-
masını kâfi gördükleri için böyle yapmışlardır. Bina
enaleyh vazife mi lâzım, yoksa her hangi bir hususatı 
zatîye mi lâzım. Bendenıizin anlamalk istediğim şey bu
dur. Bu mesailin denilmesine dahi hacet yoktur. Meclti-
siin vaiktı da buna müsait değildir. Binaenaleyh veri
len para ile iktifa edilmelidir. Böyle şeylerii Meclise 
getirmek Meçisin nezahet ve ulviyetine yakışmıyor. 
Benderüzoe bu zaiittir. Bu bapta hiç bir kelimeye mahal 
yoktur. Zatî meseleyi uzaıtmıyalım ve böylece şahsî 
isterle uğraşmayalım. Bu bir hizmet meselesidir.is
teyen gider, isteyen gfttmlez. Bunun halkacında Vekâ
leti aidesi mütaJaasıını söylemeli idi. Mademki Encü
men bu meseleyi bu suretle ıtafcdir etmiştir. Bendeniz 
bunun haikkmda fazla uğraşmağa mahal görmiyonum. 
Yani bunlarla uğraşmayalım. Alfiâ aşikına valktimiz 
dardır. 

REİS — Mesele Hariciye Vekilinin teklifi oiıan 
ve Ulkraıyna heyetimin tahslisatına ait harcırahın hafi 
ceîısede müzaıkeresi meselesidir. Kabul ederseniz 
ondan sonra bu mesele üzerinde müzakere açıüır. 
Onun için hafi müzaıkereyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Ekseriyetle hafi mıüzalkere kabul edil
miştir efendim. Cebe hafi olarak küşaıt edilmişitiisr. 

Vazdfei mahsusa ite Ukrayna'ya gidecek heyetin 
masarifi zaruriyesine karşılık olmak üzere 1338 se
nesi Hanlidiye Vakâteti büıtoesinıe mevzu tahsisat ka
nuna zeyi kanun. 

MADDE 1. — Ukrayna'ya gidecek heyetin ma
sarif ına karşılık olimak üzere 20 Mart 1338 tarihli 
ıkauun üle 1338 senesi Hariciye bütçesine faisüu mah
sus olarak mevzu yedi bin beşyüz Bira tahsisat on beş 
bin Kiraya iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2- — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir, 

MADDE 3. — işbu kanunun ahkâmının icrasına 
Hariciye ve Maliye Veklilteri memurdur. 

İlcra VekiMeri Heyeti Seriye Vekilli 
,Raisli ve ErikânI Fehmi 

Harbiye Umumiye 
»Reisi 
-Fevzi 

ıMüdafaıai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi Yusuf Kemal 

MaJliye Vekilli Maarif «Vekili 
Hasan Hüsnü Mehmet Vehbi 
Nafîa VeMi İktisat Vekili 

Feyzi 
ıSıhhat ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

,Ddkiton Rıza Nur 

REİS — Vekil Beyefendi buyurunuz. 
YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 

(Kastamonu) — Arkadaşlar, Salâhattin Beyin söyledi
ği ağır sözler beni müteessir etti, 

SELAHATTİN BEY (Mersin) — Çok ağır değil. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Evvel emirde 
Meclisi Âlinizi böyle şeylerle işgal etmek töhmeti 
altımda bırakıldım. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Doğrudur, mu-
sırnm. ••« 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - 1 " Meclisi 
Âlinize her şey gelebilir, her şey gönderilir arkadaş
lar. Meclisi Âliniz kabul eder, ret eder. Onun için 
Meclisi Âlinizi beyhude işgal etmiyorum zannediyo
rum. Bilakis Meclisi Âlinizde her derdi, her lüzumu 
arz edip onun takdirini Meclisi Âlinizden beklemek 
Hariciye Vekilinizin ve hele bir mebusun bir hakkı 
tabiîsidir A'e hatta vazifesidir. Evvelemirde arkadaş
lar, ortada her şeyden evvel bir kanun meselesi var
dır. Malumu âliniz Meclisi Âlinizce kabul edilmiş ve 
zannediyorum bir iki maddesi de Meclisi Âlinizce 
tadil edilmiş bir harcırah kararnamesi var. Bu harcı
rah kararnamesinin 29 ncu maddesi hükmünce ki 
aynen okuyorum : «Bir hükümdarın resmî tetevvü-
cünde veya müzakerei si yas iyeye veya beynelmilel 
kongrelere iştirak etmek gibi fevkalâde mühim me
muriyetler için ne miktar harcırah verileceği Meclisi 
Vükelâca kararlaştırılır.» Meclisi vükelâ şimdi Heye
ti Vekilenizdir. Bu zamana kadar teamül bu veçhile 
gitmiştir. Her ciheti arza müsaade ediniz. Mesele 
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uf&k bir mesdfcdiLr. Görecelcsimz k!i ben öyle Meclisin 
arzusu hilâfına gitmek istiyen vekillerden birisi de
ğilim. Yakıız Sükûn ile hareket edelim. Her şeyi Mec
lisi Âlinize arza müsaa'de ediniz. Zira, takdlir edecek 
Heyeti Gehfenizdir. Onun için ortada bir kere bir 
kanun meselesi var. Bu kanunu Meclis tadil etmiş mi, 
etmemiş mi? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Kendimizi 
tadil ettik. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Zannedi
yorum 'ki Muvazenei iMaliye Encümeni Âlisinin Mec
lisi Âlinize İlk gönderdiği mazbatada dermeyan etti
ği hususat esbabı mucibe kabilinden kalır ve bunun 
filana şu kadar yevmiye, falana şu kadar yevmiye 
demesi zannederim kendilerinin tahsisatın küllü hak
kında, heyeti umumiyesi hakkında bir takdir yapa
bilmek için miyarlardan ibaret kalır. Mesele ya böy
ledir ve yahut bundan sonra bu gibi hususatta tayin 
edilecek bilumum yevmiyelerin Meclisi Âlinize gel
mesi lâzım gelir ve bunların Meclisi Âlinizce takdir 
edilmesi lâzım gelir. Bu böyle olunca; o halde har
cırah kararnamesinin o maddesini bir kanun halin
de ortadan kaldırmak icabeder. Yani Meclisi Âlini
zin her vakit her kanunun maddesini tadil etmek 
hakkidir. Harcırah kararnamesinin 29 ncu maddesi
nin arzettiğim fıkrasını ortadan kaldırın. Onun yeri
ne diğer bir fıkra koyun.* Ona göre tevfiki hareket 
ederiz. Bu kanunun bu maddesi hükmünce takdir 
Heyeti Vekileye ait oluyor. Zannediyorum ki bu su
retle Heyeti Vekilenin takdirini tensip etmek; etmek-
liğiniz icabeder. Diyeceksiniz ki sana Heyeti Vekile 
müfrit yevmiyeler tayin eder. Zaten... Münferit yev
miyeler tayin eder Heyeti Vekile diyeceksiniz. Kaldı
rın o hakkı ve zaten geçen gün sureti mahsusada 
ben kendi yevmiyem hakkında ettiğim ricanın se
bebi bu idi. Arkadaşlar, böyle bir kaide korsak çok 
iyi olur. Çünkü böyle bir kaide olmadığı halde bu 
kanuna tevfikan - bir meseleden diğer bir meseleye 
atlıyorum - müsaade ediniz. Heyeti Vekilenin takdir 
ettiği bir yevmiyeyi alan bir arkadaşınız ta Paris'te 
o yevmiyenin kendisine çok görüldüğünü işitti. Bu 
iyi bir tesir yapmaz onun üzerinde. Çünkü o onu ka
nuna tevfikan alıyorum zannediyordu. Zannediyor
du değil kanaati vardır. Çünkü yegâne istinat edece
ğimiz nokta kanundur. Kanuna tevfikan az olur, çok 
olur. Kanun takdir hakkını Heyeti Vekileye vermiş
tir. O baki kaldıkça onun öyle telâkkisi tabiî değil 
mi? Onun için bir kere böyle bir noktai kanuniye 
var. sonra bu noktai kanuni yeden sonra büyük bir 

müşkü var arkadaşlar. Şurayı cümleniz biliyorsunuz. 
Fakat tekrar nazarı âlinize arz etmeye mecburum. 
Hududun haricinde bu gibi hususat için hareket eden 
adamlardan hiç birisinin şahsiyeti yoktur. Arkadaş
lar onların cümlesi doğrudan doğruya Büyük Millet 
Meclisi Hükümetini veyahut Teşkilatı Esasiye Ka
nunumuz hükmünce doğrudan doğruya Meclisi Âli
nizi temsil ekler. Onların iyi giyinmesi, onların iyi 
hareket etmesi, onların biraz bolca bahşiş vermesi 
hepsi Meclisi Âliniz namınadır. Başka bir şey de
ğildir. Avrupa'da seyahat eden Yusuf Kemal değil
dir. Büyük Hariciye Vekili idi. sizin vekiliniz idii. 
Onun yaptığı iyilik kendisine değil Meclise ait idi. 

*Onun yaptığı fenalık kendisine ait değildi, Meclisi 
Âlinize ait idi. Onun için hariçte bulunan bu gibi mü
messillerimizin harekâtında daima bizi temsil ettiğini 
un-utmıyalım. Diyeceksiniz ki ey Hariciye Vekili sen 
de beri tarafta on beş günden beri en mübrem ih
tiyacımız için köylünün en aziz şeylerine varıncaya 
kadar vergi diye elimizi uzattığımızı da hatırla diye
ceksiniz. Hakkınız var onda. Onu da unutmuyoruz. 
Bunu isterken. Hariciye Vekili yalnız Ukranya'ya gi
decek heyet giderken siz yalnız yevmiyeleri nazarı 
itibara alıyorsunuz. Ben yevmiyeleri nazarı itibara al
mıyorum. Ben orada sizin haysiyetinize muvafık bir 
veçhile haysiyeti nazarı itibara alıyorum. Yevmiye
yi nazarı itibara almıyorum. Tekrar tekrar arz edi
yorum. Sonra bazı noktalar vardır ki onların hepsi 
ş:mdiden görülmez. Bir heyet gider oraya vazifesini 
yapar. O heyete başka vazifeler de verilecektir. Yal
nız Kiyefte kalmıyacaktır. İleri geçeceklerdir. Rusya' 
da bazı vazifeler ifa edeceklerdir. O vazifelerin ifasın
da onun sarf edeceği para yalnız yevmiye değildir 
arkadaşlar. Belki başka paralar da sarf etmek mecbu
riyetinde kalacaktır. Bu gün bakınız en basit en adî 
bir şey söylüyorum, siyasî ve diplomasî ve hariciyeye 
müteallik şeylerden bahsetmiyorum. Bugün aç olan 
bir diyarda büyük bir iane vermek lâzım gelirse bu 
heyetinizin namınıza vermesin mi? Bunların hepsini 
Heyeti Vekile tak tiyle takdir edipte sizden istediği 
15 bin lira çok değildir. On beş bin liranın hepsini 
gidecek- olan heyetin reis ve azalarına yevmiye ola
rak verecek değiliz arkadaşlar. Sonra rica ederim son 
aldığımız haberler eski Rusya değildir. Orada başka 
yerlerde olduğu gibi alış veriş başlamıştır. Orada 
pahalılık yüz göstermiştir. Bizim bir lira şu kadar 
bin lubre ediyormuş. Ben vaktiyle gittim, gördüm 
onu da. Evvelce bir kızağa bindiğimiz vakitte o kı
zağa kaç para veriyorduk, biliyorduk. Onun için bu 
takdir olunan para çok bir para değildir, 
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SALİH EFENDÎ (Erzurum) — Az da depdir 
efendim. 

YUSUF KEMAL ©EY (Devamla) — Müsaade 
•ediniz.- Herhalde yedi bin beş yüz lira azdır ve heye
tin -vazifesini ifaya müsa'it değildir. Onun için rica 
ederim bu hususta heyeti umumiyesini nazarı itibara 
alınız. Sonra ik&müi bir nokta vardır. Muvazenei Ma
liye Encümenine ıbu cihetler, bendeniz vaktiyle bu
lunamadım lâyıikiyle arz edilememiş, lâyikiyle arz edil
miş olsaydı her halde esbabı mucibe lâyihasında da 
arz ettiğim veçhile Muvazenei ıMalüye Encümeni mu
kim bir sefirin masarifatıiyle muvakkaten bir yerde 
'bulunacak bir heyete riyaset edecek bir reSsdn masa
rifi arasında her halde 'bir fark olacağını takdir et
mesi lâzım gelirdi zannederim. Bu defa ikinci kanu
nun 'Muvazenei Maliye Encümeninden geçmesinde 
ise Muvazenei Maliye Encümeni benim bu ısrarıma 
mebni lütfen çağırıp biz bunu müzakere ediyoruz 
demedi. Hiç benim haberim olmaksızın o mazbatayı 
buraya gönderdi. 

İSMET BEY (Çorum) — Çağırdık efendim Celâl 
Beyefendiyi. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Muvazenei 
Maliye Encümeni burada efendim. İkinci kanun ya
zıldığı vakitte benim haberim yoktu. Onun için He
yeti Cehlenize tekrar tekrar niyaz ederim. Yalnız mas
lahatı nazarı itibara almayınız . İşi nazarı itibara 
almalı ve o işi gören heyetin doğrudan doğruya He
yeti Celilenizi temsil etiğihi nazarı itibara almak üze
re meseleyi bittakdir hükmünüzü vermenizi niyaz 
ederim. 

REİS — Bir sual soracaktınız? 
RAGIP BEY (Amasya) — Soracağım suallere dair 

söz söylediler. 
iHASİP 'BEY (Maraş) — Bendeniz de söz iste

miştim. 
REİS — Efendim, -kanunun heyeti umumiyes'i 

hakkında söz isteyen Hüseyin Avni Bey idi. Mesele 
reye konmak için berayı tenvir söylenmişti. 

MUSTAFAF SABRÎ EFENDİ {Siirt) — Bir sual 
soracağım efendim. Bir sene Rusya'yı baştan başa 
iki bin lira ile gezip gelen Soysallı İsmail Suphi Bey 
biraderimiz Encümenimizde bulunurken (Yanlış yan
lış) bu alâyiş, nümayiş devresinde olmadığımız bir 
zamanda böyle iki bin lira kâfi olduğu halde neden 
fazla tahsisat üsteniliyor? (Gürültüler) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — iBeyefendi-
ye cevap vereceğim müsaade buyurunuz. İsmail Sup
hi Beyle beraber ben de vardım. 

İSMAİL SUFHÎ BEY (Burdur) — Hayır, hayır 
öyle bir şey söylemedim, yanlıştır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Fakat o za
man Rusyarda hiç bir para istemiyen bizim sefaret 
bu sefer Rusya'da yalnız odun parası olmak üzere 
dört, beş bin lira istiyor. Sefarete kira verilmezdi, Gi
derdik orada bedava yatardık. Bugün sefaret içlin ki
ra isteniyor. Sonra o gün yemek, odun ötedenberi 
tevzi ediliyordu. Bu gün onların kalktığı bize haber 
veriliyor. Rica ederim, İsmail Suphi Bey de kendi
leri söylüyorlar ya bu güne makis olamaz zannede
rim. Doğrusunu söylesinler, . hakikate vakıf olalım. 

^Kimseye para kazandırmak istemiyoruz ve burada 
Meclise bunu tekrar etmesin. Demin bir iki yerden 
kulağıma geldi, tekrar etmesin. Bunları kaMırahm ve 
yahut bir kanunu mahsus yapınız. O kanunu mah
susa tevfiki hareket edelim. 

İBRAHİM IBEY (Karesi) — Bu gibi harcırah ma
sarif atı Heyeti Vekile karariyle. 

LÜTFÎ BEY (Malatya) — Böyle bir kaç bin lira 
için Meclisin şanı aüşanı nafcisedar edilmemelidir. 

İBRAHİM ©EY ^Karesi). — Bu gibi varidat ve 
masarifa'tın Heyeti Vekilenin tasvibine arz edilmekte
ki maksat nedir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim, 
malumu âliniz Heyeti Celileee kabul olunan kanun. 
Hariciye Vekâleti bütçesine faslı mahsus olarak şu 
kadar, azaya bu kadar lira masraf olarak verilecek
tir diye tasrihat yoktur. Hariciye Vekilinin eline tat
bik edilmek üzere gönderilen kanun ile, sertin eline 
yedi' bin beş yüz lira verdik, bu para ile bir heyet 
gönder diyorsunuz. Eski harcırah kararnamesinin sa
lâhiyetine binaen, gönderilecek heyetin reisine siiz yir
mi lira mı takdir etmişsiniz. Halbuki Heyeti Vekile 
reise sana elli lira veriyoruz diyebilir. Kanunen buna 
'hakkı vardır. Fakat bunu diyemeyiz. Çünkü; her şeyi 
sizinle konuşmak, her şeyi size arz etmek ve her bir 
hususat hakkında sizin tasvibinizle hareket etmek! 
istiyoruz. 'Maksadımız başka bir şey değildir efen
dim. 

REÎS — Heyeti umumiyes'i hakkında söz Hüse
yin Avni Beyindir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
ben para kaygısında değilim. Heyeti Veklieoin bu 
hususta safâhiyettar olacağına dair muhterem hocam 
Yusuf Kemal Beyin gösterdiği delil hakkında maru
zatta bulunacağım. Zannediyorum ki; Heyeti Ve
kile ile bizim Ibildiğimiz Meclisi Vükelâ başka başka 
şeylerdir. Heveti Vekile denilen heyet, kendi kendi-
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lerini nevama zavallı Babıâli taklidinden çıkamamak 
ve Büyük Millet Meclisinin gayesini ve hikmeti te
şekkülünü takdir edememek yüzünden kendilerine bir 
şekil ile bir padişah yaptılar, bir sadrazam yaptılar. 
Büyük Millet Meclisi bunların hepsinden münezzeh 
ve müstakil hükümet eder, vekiUerini tanır. 

Hariciye Vekilli 'Bey 'bu suretle mülakatta bu
lunmasınlar. Buyursunlar ki; giden heyete takdir 
ettiğiniz para az gelir. Bizim paranın kıymeti orada 
şu kadardır ve şu kadar sarfolunur tarzında idarei 
kelâm etmeli. îmanım da vardır ki amali de böyle
dir, gayesi de böyledir. O da bizim gibi düşünür. 
Fakat i'hatasız bir takım arkadaşların arasına düş
mekle sürüklenmiştir. (Ooo sesleri) Efendiler, bizim 
Heyeti Vekile kabine değildir. Büyük Millet Meclisi, 
affınıza mağruren söylüyorum. (Gürültüler) 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Kendileri çok iha
talıdırlar, orada otursunlar. Öyle bir hakareti kabul 
etmiyorum, kendilerine iade ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hakaret 
değildir o. 

RİZA NUR BEY (Sinop) — Eğer Meclisi Âli 
bizi oraya lâyık görmüyorsa şimdi istifa ediyorum. 
'Böyle hakaretâmiz sözler söylememelisiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Eğer öyle 
telâkki buyuruyorsanız geri alıyorum. İhatadan mak
sadım, oraya gittiniz ve Babıâli yaptınız, beyefendi
ler. 

RİZA NUR BEY (Sinop) — Yani, hiç bir şey an
lamıyoruz, ne demektir? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — İkaz edi
yoruz. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — İkaza ihtiyacımız 
yok. Biz Meclisin arzu ve amalini tamamiyle anlıyo
ruz. iBiz de bu Meclisin içerisinde değil miyiz?. Biz 
de anlıyabiliriz. Bir şey bilmezsek mebusluktan da is
tifa ederim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hayır efen
dim. Ben sizi müstakil vekil yaptım. Ben de hakkı
mı iddia ediyorum. 

REİS — Efendim, Hüseyin Avnli 'Bey sarahaten 
ifade etmiştir. Sözlerinde hiç bir veçhile Heyeti Ve-
kileye taarruz yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben haddi
mi bilirim. Ben intihap ettiğim vekilime, benim ama
lim şudur diyorum, benim arzum budur, milletin 
gayesi de şudur diyorum. İhatayı 'bunun için söylü
yorum. Kime taarruz edeceğim; taarruz benim ne 
haddim. Vekiller yalnız benim vekilim değil ki. Vekil

ler Heyeti Celilenizin vekilidir. Size taarruz demek, 
Heyeti Celileye taarruz demektir. 

Hocam Yusuf Kemal Bey buyurdular ki, benim 
de gayem, Büyük Millet Meclisi bu kanunu kendi 
yapmak istiyorsa eski kanunun bu imkânını saraha
ten ret ettsin. 

Bendeniz de diyorum kij biz onu fiilen ret etmi
şizdir. İcraî salâhiyeti nefsimizde cemetmekle Vekil
lerimizin bize bir irtibatı vardır. O da vekiller yalnız 
bizim kudretsimizi hâmil ve verdiğimiz salâhiyetler
le doğrudan doğruya icraya memurdurlar. Binaen
aleyh, gidecek heyetin harcırah ve masarifatını tak
dirde belki Encümeniniz hata etmiştir. Biz yirmi lira 
demişiz, onlar da bu azdır otuz lira olsun desinler. 
Biz kendilerinden neyi esirgemişizdir? Verdiğimiz pa
raların hesabını, mukadderatını her şeyini kendileri
ne verdiğimiz ve bazan da bize sormadan kendi i.n-
saflariyle bize bu hususta malumat verdikleri halde 
biz beş altı bin lirayı burada esirgemeyiz. Kendimiz 
de takdir ederiz ki; bu gidecek heyet, Heyeti Celile-
nizi temsil eder ve hiç bir aza, giden heyet Rusya' 
da parasız kalmış da bilmem nereden bize telgraf 
verip para istiyorlar şeklinde bir muameleyi kabul 
edemez efendiler. Mesele paranın miktarı meselesi
dir. Fakat bu vesile ile yine Heyeti Vekile ile Mec
lisin salâhiyeti mevzubahis olduğu gibi ben sinirlen
dim. Parayı takdir meselesinde - buyurdukları gibi-
ben de dahil olduğum halde Encümende yirmi lira 
takdir ettik. 

Vekil Bey de buyuruyorlar ki; bu para takdir edil
miştir, fakat azdır. Bu mesele de ilân edilmiştir. Bun
dan dönmek de olmaz. Daha heyet gitmeden de bu 
para az idi, çok idi dedikodusu olmuştur ve hatta 
vekiller arasında bir fark filân... 

Hayır efendim, haşa, vekillerin hepisi mizan iti
bariyle birbirinden zerre kadar farklı değildir. Vekil
ler bizini şerefimizdir. Hiç bir mebusun kalbinde şu 
mebus daha yüksektir, bu mebus daha dundur, şu 
vekil daha yüksektir diye bir fark yoktur efendiler. 

Böyle bir fark gözeten kendi hakkı vekâletinde, 
kendi meşruiyetinde tereddüt etsin, şüphe etsin. Bi
zim nazarımızda Yusuf Kemal Bey meziyet, fazilet 
itibariyle ne ise Rıza Nur Bey de aynı meziyeti, aynı 
fazileti hâmildir ve bunu da para ile takdir etmiyo
ruz efendiler. Yalnız az para veririz, daha çok istifa
de ederiz. Fazla paraya ihtiyaç varsa bunu Heyeti 
Celile takdir buyursun. On lira mı, beş lira mı? Her 
ne istiyorlarsa zammedelim. Veyahut avans suretiyle 
Sıhhiye Vekâleti umurunu tedvir ettiği bir sırada 
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Rıza Nur Beyin cebine para verirsiniz efendiler. Bu
rada para meselesi mevzubahistir. Hocamdan istir
ham ederim; Meclîsin bu ince noktalarına girmesin
ler. Burada zapta geçtikçe teamül oluyor. Bu teamül 
ve kanundan bu Meclis çok zarar görmüştür. Efen
diler, bugün hakkı kazamız yine iptal edilmiştir. İs
tiklâl Mahkemeleri azalan bu sözlerle bizim elimiz
den alınmıştır. Bu sözler buradan geç'mes'kı. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Hangi sözler? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Meclisin 
kanunu meselesi... Mesele para meselesi ile bitsin. 
Para azdır. Yirmiyi otuz yapın deyin. Meclisi Âliniz 
vekillerinizin sözüne itimat ederek Rıza Nur 'Beye 
yedi bin değil yetmiş bin lira da versek yeri vardır. 
Efendiler, k;me ne demişiz? Meclis tevdii Vekâlet et
tiği adama, mukadderatını verdiği adama cebine pa
ra vermekten çekinmez. Biz bu kadar takdir ettik. 
Heyeti Celile daha fazla takdir ederse etsin. Vermez
se o da başkadır. Bunda vekillerin ne izzeti nefis me
selesi vardır, ne de şerefi meselesi vardır. Onların 
meziyetileri para ile tartılmaz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendiler, 
bizim mesaîmizin cümlesinden maksut olan şey her 
gün 'burada Hüseyin Avni Bey biraderimizin bir iki 
defa tekrar ettiği veçhile memlekette kanunu hâkim 
kılmaktır. Memlekette kanunu hâkim kılmazsak me
saimizin hepsi hederdir, başka bir şey değildir. Yal
nız bunu burada laf olarak söylemiyelim, fiilen ya
palım. Efendiler, ben kanunun muhafazasını istiyo
rum, başka bir şey değil. Kanun ne ise onu yapın 
diyorum. 

ŞEVKET BEY (Beyazıt) — Kanun ahkâmının 
tatbiki Heyeti Vekileye aittir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Kanunu siz 
yaparsınız, tatbikini de biz yaparız. Şimdi elimizde 
harcırah kanunu budur. (Gürültüler) 'Müsaade edin, 
elimizdeki harcırah kanunu mevkii meriyette midir 
değil midir? Mevkid meriyettedir. Harcırah kanunu 
mevkii meriyette oldukça onun içerisindeki 'Meclisi 
Vükelâ sözünü gördüğüm vakit ben bu kabine teşek
kül eden bir yere ait imiş, onun için burada manası 
yoktur, ihmal olunmak lâzım gelir mi diyeceğim? Ar
kadaşlar, kanun hakkında söylüyorum, diğer husus 
hakkında, mukayese hakkında, şahıs hakkında, yev
miye hakkında başınızı ağrıtmıyacağım. Yalnız diyo
rum ki elde bir kanun vardır. O kanun mucibince 
işin mahiyeti zaten bunu icabettirir. Fakat siz o ka
nunu maslahata muvafık görmezseniz bu zamana ka

dar vukubulan tecrübelere nazaran o kanunun bu su
retle meriyetini muvafık görmezseniz kanunu tadil 
edersiniz, başka bir kanun korsunuz. Bunda yerden 
göğe kadar hakkınız var. Meclisi Âliniz yaptığı ka
nunla 15 bin lira çoktur. Bu yedi bin beş yüz lira ile 
olur dersiniz. 'Meclisi Âlimin verdiği karar budur. 
Meclisi Âli başka bir cihetlere şey etmemiştir. Sonra 
bilmiyorum benim ağzımdan ne gibi sözler çıkıyor 
da zapta geçiyor da o teamül oluyor. Acaba ben Mec
lisi Âlinin mahiyeti hazırasını tebdil ederek o bir 
tarafa hir kabine şekli mi getirmek istedim? Bugün 
o kabine şekline göre yapılmış olan kanunu acaba 
•nun için mi müdafaa ediyorum? Hayır hayır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Keşke onu yap
sanız. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Rica ede
rim, müsaade ediniz onu yapmıyorum. Elde bulu
nan kanunu tatbik etmek istiyorum, vazifem budur 
diyorum. Çünkü yarın bir heyet daha gider. O he
yete yevmiye tayin olunacağı zamanda yevmiyeyi 
Heyeti Vekile mi tayin edecek, yoksa Meclisi Âliniz 
mi? Çünki her vakit tahsisat istenilmez. Olabilir ki 
benim bütçeme evvelce koyduğunuz paralar da kâfi
dir. Yevmiye tayin ediyoruz. O zaman ben Hariciye 
Vekili, Heyeti •Vekileye meseleyi sevkederek Heyeti 
Vekileden böyle karar alırsam, onu tatbik edersem 
ertesi günü Meclisi Âtiniz beni çağırıpta sen bize sor
madın diyerek ertesi günü beni mesul edecektir. Mu
halif hareket ettin, binaenaleyh mesulsün diyeceksi
niz. Benim istediğim nokta, noktai kanuniyedir. Yok
sa Meclisi Âlinizin salâhiyetine tecavüz kimsenin elin
den gelmez, fikrinden geçmez. Çünki istenilen şey, 
kararınızın icrasıdır; istenilen şey sizden bir karar
dır; başka bir şey değildir. Diğer cihetteki mukaye
seleri ve saire ve saireleri Hüseyin Avni Beye bir ke
lime ile söyliyeceğim : Bu kürsüden işitmek isteme
yiz... 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Giden heyetin her 
halde üç zattan müteşekkil olması maslahata muva
fık mıdır? 

YUSUF KEMAL IBEY (Devamla) — Hayır efen
dim. 

REİS — Efendim, bu evvelce Heyeti Umumiyece 
müzakere edilmiş ve intihap olunmuştur. Heyeti 
Umumiyenin ekseriyetiyle kabul edilmiş bir meseleyi 
tekrar mevzubahis etmek doğru değildir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Mesele bunun 
üzerindedir efendim. 
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REİS — Bunu tekrar mevzubahis ettirmem. Bu
rada harcırahın miktarı umumîsi Heyeti Vekilenin 
kanun! salâhiyeti ile olmuştur; karar verilmiştir. Şu 
veya bu suretle olmuş değildir. Müsaade buyurun, 
karar verilmiş bir şeyi tekrar burada mevzubahis et
tirmem. (Gürültüler) 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Encümen ev
velce karar 'vermiş, affedersiniz efendim. 

REİS — Rica ederim efendim, burada bir heyet 
intihap edildii, ekseriyetle karar verildi. Heyeti hü
kümet bir para teklif etti. Heyeti Umumiye bunu 
•tenkii.s etti. Hariciye Vekili geldi; 'bunu esbalbı muci-
besiyle arz ediyor : Bu para kâfi değildir diyor. Bu 
şahsına ait bir mesele değildir. Paranın heyeti umu-
miyesi meselesidir. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Evvelce En
cümen ve Heyeti Umumiye intihap etmliş, kabul et
miş. Encümen bu bapta bir şey demiyor. Sonra bu
nun hakkında Encâimenin bir kararı var. Bu karara 
geçmiş. Bunu şimdi mevzubahis ettirmem demek an
lamıyorum 

REİS — Rica ederim mevzubahis ettirmem. O 
meseleyi burada Hariciye Vekili mevzubahis etme
di, heyetin adedi meselemi mevzubahis etmedi. Top
tan paranın yekûnu umumîsini kanun meselesi ola
rak mevzubahis olmalıdır. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Harcırah Kanu
nunun mevzubahis edilmesi heyetin adedi üzerinedir 
efendim. 

REİS — Beyefendi, Hariciye Vekilinin beyanatı 
üzerine nazarı dikkatinizi celbederim. Dedi ki; bir 
kanun vardır, harcırah kanunu.. Bu kanuna karşı He
yeti Vekilenin vazifesi budur. Biz böyle kanuna itaat 
etmek mecburiyetindeyiz. Heyeti Âlinize bunu arz 
ediyor. Bu icanunun ahkâmınca hareket etmek isti
yor, hallini istiyor. Sadet haricine çıkıp ta bir sene 
zarfında yapılan kanunu tebdil mi edeceksiniz?.. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Muvazenei Ma
liye Encümeninin vereceği tahsisatı kabul edecek de
ğiliz. . (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, cevap ver
sin Ziya Beyefendiye. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Muvazenei Mali
ye vereceği tahsisat üzerinde gerek keyfiyeten, gerek 
kemiyeten tahkikat yapamaz mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Keyfiyeten, kemiyeten yapacağı tah
kikat, yani umum miktarı hakkında hakkı takdirini 
istimal etmek için, yani on beş bin istenmiş, on beş 

bin azdır veyahut çoktur diye tahkikat yapacaktır. Fa
kat bu tahkikat esnasında kendisinin koyduğu rakam
lar ve bu esbabı mucibe halinde Meclise arz edilmiş 
olsun, esbabı mucibe halinde kalır. Aksi taikdirde 
tekrar ediyorum; ben ileride iş göreceğim. Yarınki 
yevmiye takdiri Muvazenei Maliyeden geemiyscck, 
Meclisten tahsisat istiyeceğim. Benim bütçemde, yev
miye tahsis etmek için param var. Göndereceğim 
falan ac'armnkini de buraya getirecek miyim? Yoksa 
bu kanun dairesinde, Heyeti Vekile salâhiyetini isti
mal mi etmiş olacak?. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Beyefendi, 29 
ncu madde mucibince amel etmek istiyorlar. Yani 
29 ncu madde.... 

REİS — Muhavere oluyor efendim, müsaade ver
miyorum. Zatı âliniz bir sual soracaktınız. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Yani 29 ncu 
madde 'mucibince bu hak Heyeti Vek'ileye verilmiş
tir, diyorsunuz. Halbuki bu 'maddeyi Meclisi Âli fiiHen 
feshetmiştir. Çünki Muvazenei Maliye Encümeni ka
rar vermiş ve Heyeti Umumi'ye de mukarreratını tas
dik ermiştir. Bu tasdik ile bunu fiilen feshetmiştir. 
Binaenaleyh, bu bir meseiei müsbite şekline girmiş
tir. Bu madde ile müdafaa edemezsiniz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız cevap vereyim: Benim elimde iki mad
de var; birisi; filan, filan 'işler için gidecek kimselere 
verilecek harcırahı Heyeti Vükelâ takdir eder, diyor; 
diğer maddei kanuniye, Ukrayna'ya gidecek heyetin 
masarifi seferiyesi için (7500) lira tahsis edürn^t/r. 
deniyor. Buradaki hukukşinasanın birer birer reylerine 
müracaat ederim. Sonraki kanun, ilk m ad dei kanunI-
yeye fesheder mi, etmiz mi?.. (Eder sesleri) Efendim, 
hakkım var mıdır?. Rica ederim, suali soran Efer.Ji 
Hazretleri ne dedi? Kendisi verdiğim cevabın doğru 
olduğunu teslim ediyor. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey, müsaade bu
yurun, Encümen namına söyl iyeyim. 

HASİP BEY (Maraş) — Yusuf Kemal Beyefen
di, bu takdir edilen para ile bu zevat gitmek istemi
yorlar mı?. Yoksa bu para idare mi etmiyor?. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Arkadaş
lar tekrar ediyorum, niyaz ediyorum, istirham ediyo
rum, meseleyi şahsî bir hale, gitmek, gitmemek hali
ne... Hariçten bazılarının ben bedava giderim, ben bin 
liraya giderim sözlerine işi intikal eUirmiyelim. 

İSMET BEY (Corum) — Arkadaşlar, Muvazenei 
Maliye Encümeni Hükümetin evvelce teklif ettiği 
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15 000 liralık tahsisat lâyihasını Hariciye Vökili Ce
lâl Beyin muvacehesinde.... 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Zatı âli
lerinin muvafakatiyle.... 

İSMET BEY (Devamla) — Söyliyeceğim, bu 'ka
dar acul olmayınız. Muvacehesinde tetkik ettik. Ken
di hesap ve lüzumu tetkik ederek esbabı mucibe ile 
Heyeti Âliyenize arz etti. Hakikaten Celâl Beyefendi 
Encümenin hesaplarla gösterdiği lüzum derecesine 
muhalefet etti. Bittabi Encümen bu muhalefelin ma
halli münakaşası Heyeti Celile olacağını nazarı iti
bara aldı. Heyeti Âliyede mütalaanızı serdedersiniz 
diyerek Encümen kendi noktai nazarını tespit ede
rek şevketti. Bu teklif 7500 lira olaraik kabul edildi. 
Hükümet ahiren 7500 liralık daha yeni bir esiba'bı 
mucibe ile tahsisat istedi. Bunda Müvanezei Maliye 
Encümeni evvelce yapmış olduğu hesap ve lüzumu 
Heyeti Cel'ilenize arz etmiş ve kesbi katiyet ettiği için 
bunun üzerine uzun uzadıya başkaca mülahaza 
serdetmeğe lüzum görmedi. Yalnız Hükümetin esbabı 
mudibesinde bazı noktalar olduğunu gördü ve bu es
babı mucibeyi Heyeti Celilenize arzı muvafık gördü 
ve arz etti. Yalnız Yûsuf Kemal Beyefendi Hazret
leri bir kanun meselesi ortaya attılar. Encümen elde 
mevcut bulunan harcırah kararnamesine mugayir bir 
şey yapmış olduğu zehabında bulundular. Harcırah 
kararnamesine muğayirse mantıkan muaddeldir. Mu
gayir değilse ki, bizim itikadımıza, kanaatımıza göre 
mugayir değildir. Neden değildir efendiler, o kanun 
alınacak tahsisatın alınacak miktarına göre takdirini 
Heyeti Vekileye vermiştir. Yani bizden tahsisat istli-
yecek ve biz azlığını, çokluğunu tetkik ettikten sonra 
vereceğimiz miktarı o kanuna tevfikan takdir ede
cektir. Binaenaleyh Encümenin katiyen tahsisat hu
susundaki salahiyetinin kanuna muğayereti yoktur ve 
mevzubahis değildir. Çünki efendiler (pek doğru sa-
daları) Çünlki efendiler, Heyeti Vekili sarf edeceği 
paranın miktarını Heyeti Celileye bildirecek ve tah
sisatı Heyeti Âliyenizden mutlaka istiyecektir ve iste
meğe mecburdur. Bunu istediği zaman Heyeti Âliye-
niz elbette terklk edecektir kâfi midir, değil midir? 
Bunun hakkında •salâhiyeti mürakalbesini ifa edecek
tir. Encümen de bunu yapmıştır, başka bir şey yap
mamıştır. Binaenaleyh o kanun mucibince verilen tah
sisatı o maddelere tevfik edecektir, başka bir şey ya
pamaz. Fakat efendiler; bu kanunlar Heyeti Celile-
n'izin gösterdiği lüzum ve esbabı mucibe tahsisat 
ma'ddesi katiyen o kanunu umuımiyeye muhalif ve 
muğayif değildir ve onu feshetmiş de değildir. Bu 

kanun meselesi bu suretle bertaraftır. Yalnız müza
kere edilecek şey, Hükümet esbabı mucibe gösteriyor. 
Olurki efendiler Encümen bu Hükümetin göstermiş 
olduğu esbabı mucibeyi o vakit mülahaza etmemiş 
olabilir. Binaenaleyh, Heyeti Âliyeniz esbabı muci-
beye kanaat hasıl ederseniz bir şey ilâve edersiniz, 
olmazsa eski kararınızda sebat ederseniz. Ortada bir 
kanun meselesi, bir Encümen meselesi, bir Heyeti Ve
kile meselesi yoktur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Söz istiyo
rum Reis Bey. 

REİS — Buyurun. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efendim, 
iptida usulü müzakere için söz aldığım cihete arz 
etmek istiyorum ki Heyeti Âliyelerinin pişgâhı tet
kikine gelen bir kanunun müzakeresi başka," Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Bey biraderimizin bu münase
betle ileri sürdüğü meselei müstaharei teşriiye basla
dır. Bunlar birbirinden ayrı meselelerdir. Binaenaleyh, 
bugün ikisinin birbiriyle karıştırılarak halledilmesi -
isabetli karar itibariyle doğru değildir. Yusuf Kemal 
Bey biraderimizin ileri attığı mesele bir meselei müs
taharei teşriiyedendir. Onun ayrıca bir encümende; 
tetkik edilip, pişirilip buraya getirilmesi icap eder. 

Çünki Meclisi Vâkelâya ait hukuk ve salâhiyet me-
yanında öyle maddeler mevcuttur ki Teşkilatı Esa
siye kanunun vücudu, Meclisin şekli mesaîsinin de
vamı bizatihi mürtefi olmuştur, bazısı tadilâta uğra 
mistir. Gerek mürtefi olanlar, gerek tadilâta uğrayan
lar henüz Meclisimiz tarafından usulü ü3İre>ir.Je 
takrtin ve tedvin edilmiş değildir. Binaenaleyh, selâ
meti mesele selâmeti maslahat ve selâmeti karar ie.'n 
Heyeti Celileden, Yusuf Kemal Beyden rica ederim. 
evvelâ Ukranya'ya gidecek olan heyet hakkın
daki müzakereyi bir an evvel ikmal edelim. Di
ğer hususu şimdilik tehir edeFim. Esasen bu memle
ketin selâmeti siyasiyesi ve menafii milliyemiz için de 
lâzımdır. Ve en nihayet nezaketi düveliyenin en ip
tidaî hizmeti itibariyle de lâzımdır. Reis Bey söz ve
rirlerse zatı mesele hakkında mütalaatımı arz ede
rim. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Bilmiyo
rum, hangi meseleye ait bir celsei hafiyede harcırah
lar meselesi mevzubahis olmuştu ve Urkaynaya gi
decek heyetin de harcırahının mutedil bir surette he
sap edilmesi hakkında Meclisi Âli arzu göstermişti. 
Bendeniz de bu hesapla Heyeti Celilenize Heyeti Ce-
lilenizin huzuruna çıkacağımı Heyeti Celilenize arz 
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etmiştim. Fakat gerek Heyeti Vekileye teklifte bulun
mazdan evvel ve gerek Meclisi Âlinize gelmezden ev
vel vaadim mucibince mutedil bir hesap yapabilmek 
üzere Encümen reislerinin mütalaalarına müracaatı 
muvafık buldum. Riyaset odasında Kavanîrti Maliye 
Encümeni Reisi, Hariciye Encümeni Reisi, Muvaze-
nei Maliye Encümeni Reisi, Maliye Vekili ve bende
niz de dahil olduğum hailde Ukrayna'ya gidecek he
yetin harcırahının veyahut masarifi umumiyesinin ne
den ibaret olmasını müzakere ettik ve on beş bin lira 
ile bu işin görülebileceğini ve bu miktarın 'katiyen 
istiksar olunamıyacaik bir meblağ olduğunu takarrür 
ettirdik ve o suretle Heyeti Vekileden geçirdik. Alâ
kadar Encümen reislerinin de bu meselede reyleri 
munzam olduktan sonra Müvazenei Maliye Encüme-
inin böyle bir karar çıkaracağını bendeniz -bittabi hiç 
hatırıma getirmemiştim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) 
cümenlere hâkim midir Celâl Bey. 

Reisler En-

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Efendi
ler, biraz da şikâye' edeceğim. Encümenlerin zamanı 
içtimaları saati mesaîsi muayyen değildir ve sonra 
alâkadar olan mesul zevatı çağırıp o mesele hakkın
da onunla da görüşmek teamül hailine girmemiş gibidir. 
Müvazenei Maliye Encümeni bu meseleyi kendiliğin
den alarak müzakere ederken yanlış bir yola gittik
lerini, yanlış bir karar verdiklerini haber aldım, git
tim, görüştüm. Fakat karar verilmiş bulunuyordu ve 
ha'!ta verilen karar da 7 500 liradan daha aşağı bir 
meblâğ kabul etmişlerdi. Bilâhare bir miktar zam 
yaptılar. Meselenin safahatı umumiyesi böyledir. 
Bunda gaflet, hata ve israf katiyen yoktur. Esas 
meseleye gelince; tasarruf yapmak herkesin arzu et
tiği bir şeydir. Bilhassa bu heyeti teşkil eden zevat, 
başlarında Rıza Nur Beyefendi olduğu halde, harcı-
rahlariyle ve masraflariyle katiyen alâkadar olmadı
lar ve onların alâkadar olmayışıdır ki bendeniz fazla 
ihtiyata lüzum görmüştüm. Fakat bugün Müvazenei 
Maliye Encümeninin verdiği 7 500 lira ile bu vazife
nin ifa edilebileceğine, bu heyetin Ukrayna'ya gidip 
gelebileceğine salisen kanaatim yoktur. Binaenaleyh, 
Meclisi Âlıi istediği kararı verir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir vardır. Aynı zamanda bir kaç arkadaşın da 
sözleri vardır. (Müzâkere kâfi sesleri) Efendim, mü
zakerenin kifayetini reyi âlinize arz ediyorum: Mü
zakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... Mü
zakere kâfi görülmüştür. Şu halde efendim, Ukrayna' 

ya gidecek heyet hakkındaki kanuna zeylen Hüküme
tin teklif ettiği kanunu reyi âlinize arz ediyorum: 

TAHSİN BEY (Aydın) — Tayini esami ile olma
sı lâzım gelir. 

REİS — Efendim, oir kere kanunun heyeti umu-
miyesini reyi işarî ile reyinize arz edeceğiz, kabul 
edeceğiz, kabul ederseniz alenî celsede tayini esamî 
ile reye vazedeceğiz ve zannediyorum celsei aleniyede 
ileri, geri söz söylemek celsei hafiyenin hikmeti vü
cudunu refeder. Buna muvafakat buyurursanız, cel
sei hafiyede müzakere edilip kabul edildikten sonra 
alenî celsede bunun merasimini yaparız. 

Bunu noktai nazar olmak üzere arz ediyorum... 
Şirmli efendim verilmiş takrirler vardır, onları oku
yup reyi âlinize arz edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
Heyetti mersule masarif atı zaruri yelerine muktazi 

sarf pusulasının heyet reisi ve azaları tarafından 
caizeli olarak heyeti umumiyeye hesap vermesi şar-
tiyle Hariciye Vekilinin teklif buyurdukları on beş bin 
liranın sarfına ait maddei kanuniyenin kabulünü tek
lif eylerim. 

25 Nisan 1338 
Beyazıt 

Atıf 

Müzakere kâfidir. Hariciye Vekili Beyefendıinin 
teklifi veçhile maddenin reye vazını teklif ederim. 

25 Ntean 1338 
Bursa Mebusu 

Operatör 
Emin 

Riyaseti Celileye 
Hükûûmetimiz ve milletimiz alâyişle, nümayişle 

imrarı eVkat etmek istemediği ve iş görmekle idamei 
hayat eylemek hayrı hahanesinde bulunduğu ve iki 
bin lira ile bir sene Rusya'yı baştan başa dolaşan 
tsmail Suphi Bey arkadaşımız da aramızda mevcut 
olması da verilen tahsisatın kâfi olduğuna burhan 
olduğundan teklifin reddini teklif eylerim. 

25 Nisan 1338 
Siirt 

Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
Badehu hesap vermek şartiyle iki bin beş yüz li

ranın kabulünü teklif eylerim. 
Erzurum 

Salih 
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REİS — Efendim, takrirler mesmuu âliniz oldu. 
Bu takrirlerden usulen evvelâ Hükümetin noktai na
zarına muvafık ol an, takriri reyi âlinize arz ediyorum. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (SBirt) — Tay tek
lifini evvelâ reey koymak lâztmdır. 

(Mustafa Sabri Efendinin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri reyi âlinize arz ediyorum: 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ekseriyeti 
azhne ile reddedi'lmüştir. 

Efendim, Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin 
takririni reye koyuyorum: 

(Operatör Emin Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Şimdi efendim, maddeleri reyi âlinize vazedece

ğim. 

AZAYI KİRAM 

İstifa 
/. — Vazifei mahsusa için Ukranya'ya gidecek 

heyete dahil Sinop Mebusu Rıza Nur Beyin heyet 
âzalığından istifası. 

RIZA NUR BEY (İstanbul) — Efendim, vaktiyle 
Heyeti Vekilede bu heyetin bir an evvel gitmesi lüzu
muna ve Moskova'da bazı işlerin niyetine bendenizi 
tayin ettiler. Evvelce kabul etmedim. Nihayet ka
bule mecbur oldum. Bir müddet sonra bu mesele hak
kında, yani para için birtakım sözler oldu, şöyle 
dendi, böyle bendi. Müstacelen gidilmek lâzım iken 
- çünki o iş bunu istiyordu - bu vakte kadar kaldı. 
Bendeniz Heyeti Vekilede bir kaç defa istirham et
tim, dedim ki; Beni bu meseleden affediniz. Kabul 
edilmedi. Şimdi yine görüyorum ki bu mesele bura
da birtaikım sözleri mucip oluyor. Sonra Salâhattıin 
Bey bir şey söyledi «Şuna buna para kazandırmak 
için....» 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Rica ederim 
efendim, ben böyle bir şey söylemedim. Ben şahsım 
namına söylüyorum, böyle bir şey söylemedim. 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Size cevap ve
rirken Yusuf Kemal Beyin sözlerini işittim, böyle 
söylüyorIa?dı. Sözünüzde bulunamadım. Sonra gö
rüyorum ki ekseriyette kabul edilmedi, zayıf ekseri
yetle kabul edildi. Onun için bunu bir tezeUÜl adde
diyorum. Şahsımı böyle tezellül altında bırakmak: is
temem. İstifa ediyorum. Başka bir arkadaşınızı iniöi-
hap buyurun efendim. Paraya muhtaç değilim, pa
ra için gitmiyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) ~ Şahsımı mev
zubahis ettiler. Onun için maalesef söylemeye mec-

Madde 1. — Ukranya'ya gidecek heyetin masa
rifine karşılık olmak üzere 20 Mart 1338 tarihli kanun 
ile 1338 senesi Hariciye bütçesine faslı mahsus ola
rak mevzu yedi bin beş yüz lira tahsisat on beş bin 
liraya iblağ olunmuştur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Bi
rinci madde -kabul edildi. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Ha
riciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MUAMELÂTI 

burum. Bendeniz Yusuf Kemal Beye söylediğim, 
Meclisi Âlinin böyle şeylerle işgal edilmemesini, bu
rada bunun mevzubahis olmamasını söyledim ve mak
sadım bunu zikretmekti. Bunu zannederim zatı âli-
nliz, Meclisli ÂK takdir buyurur. Eşhas ile bendenizin 
hiç bir münasebetim yoktur. Nazarımda hepsi muh
teremdir. Bununla şunu veya bunu murat etmiyo
rum. Yalnız bir meseleyi ki Hükümet bir encüme
ne vermiştir, oradan da Heyeti Ceîileye getrn'işitir ve 
kabul edilmiştir. Ondan sonra tekrar bunu burada 
mevzubahis etmek doğru değildir. Zatı âlinfize söyle
miyorum, ister dinleyiniz, ister dilemeySniz. Ben 
Heyeti Âliyeye arz ediyorum. 

RIZA NUR BEY (İstanbul) — Şahsım üzerine 
söylemeyiniz. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Ben şahsınızın 
üzerine söylemedim. 

RIZA NUR BEY (İstanbul) — Fakat bana ait 
oluyof, 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Arkadaşlar, ka
bul buyurmalıdırlar ki Heyeti Âliye kemali emniyet; 
ve samimiyetle kendilerini oraya gönderiyor ve bun
ların hepsine birer süetle zahir olmakla beraber hür-< 
metkârdır. Ancak paranın İtası hususunda bir müna
kaşa cereyan etmiş, az veya çok bir münakaşa cere
yan etmiş. Bu mesele başka bir meseledir. Fakat on
ların şahıslarına aft olan sarriimiyet ve meziyetlerine 
karşı olan teveccühlerimiz de başkadır. Her halde 
böyle bir ffldir ve zihniyet ve böyle bir söz yoktur, 
meseleyi kapatalım. Böyle bir şey kalplerinden geçir
mesinler. 
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REİS — Bu kanunun hafi celsede heyeti umumS- I 
yesi ve maddeleri kabul edildi. Celsei hafiyede de 
tayini esaimi ile reyi âlinize vazedeceğim. Celsei ale
ni yede münakaşa olacaksa celsei hafiyenin sebebi vü- , 
cudu kalmaz. (Münakaşa yok sesleri) Tekrar nazarı | 
dikkati âlinize vazediyorum. ] 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Münakaşa i 
olmaz, I 

Tezkere 
1. — IMuş Mebusu Kastm Efendi hakkındaki şi

kâyeti mutazammın Dahiliye Vekâleti tezkeresi. \ 
REÎS — Bir arkadaşımız hakkında vertilen bir is

tizahın tahkikatına dair bir malumat vürut etmiştir. 
Hafiyen Heyeti Al iyenize arzı lâzım geliyor. Bunu 
eğer muvafık görürseniz bir encümene bir şubeye ha
valesi lâzım geîir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Gayet mahremdir 

150$ 
Ankara'dan mukaddema dahile seVkedilmiş olan 

Manifaturacı Aleksi'yi cejlhettirmek üzere Muş Me
busu Kasım Efendinin bin lira alarak araklan bir 
sene geçtiği halde ne merkumu celp ve ne de parayı 
iade etmediiğinden ba'bsüle meblâğı mezfourun muma
ileyhten tahsili Aleksi zevcesi Mislest imzasiyle veri
len arzuhalde ifade ve bu bapta verip Ankara vilâ
yeti nec zapt ve tespit edilen izahat havi evrak aynen 
arz ve takdim kılınmıştır. 

5 Nisan 1338 
Dahiliye Vekil'i 

Ali Fethi 

Ankara Polis Müdüriyeti Aliyesüne 
Maruzu cariyanemdir. 
Tehcir edilmiş olan zevcim Aleksi nam şahsı ge-

ti'rcceğindîn bahsi le cariyelerinden bin lira almış olan 
Muş Mebusu Kasım Efendli aradan bir sene geçtiğıi 
halde zevcimi getirmemiş ve meblâğı meztvuru dahi 
•m:ta.leba!tı vakıama rağmen iadeden imtina eylemek -
te bulunmuş olmayla meblağı mezburun tahsili ile ta
rafı oariiyaneme itası müsteda ve müsterharndır efen
dim. 

2 Nisan 13^8 
Hatip Sabaf Mahallesinde 

mutasarrıfen mukime Aleksi 
Zevcesi 
Mîstest 

REİS — Efendim, malumu âliniz bu tahkikatın 
devam edebilmesi için Meclisi Âlinüzce karar itîtihaz 

etmek zarureti varıdır. O kararı ittihaz etmek için de 
bir şubece bunun tam'ifci tahkikatına lüzum vardır. 
Eğer Heyeti Âliniz münasiip görürse kur'a çekmek 
suretiyle bir şubeye havale edelim. (Hay hay sesleri.) 
Muvafk görenler lütfen ellerini kaldırsın... Ekseriye
ti azime ile bir şubeye havalesiyle tamiki tahkikat 
edilmesi münasip görüldü, (kur'a çekilerek). Efen
dim, Dördüncü Şubece tahkikattı yapılacak. 

Efendim, celsenin hafi olarak devamına lüzum kal
mamıştır. Eğer muvafakat buyurursanız alenîye ge-
çeDim ve merasimini yapalım. Celsenin alenî olması
na muvafakat buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Celsei atemyeye geçilmesi ekseriyetle kabul edildi 
efer^im. 

(Okunmayan takrirler.) 

Riyaseti Celileye 
Hükürne;î:nrz ve milletimiz alâyişle, nümayişle im-

rarı evkat etmek istemediği ve içli görmekle idamei 
hayat eylemek emeli hayırhahanesinde bulunduğu ve 
iikDbin lüra ile bir sene Rusya'yı ba^an başa dolaşan 
İsmail Suphi Bey arkadaşımız da aramızda mevcut 
elması da verilen tahsisatın kâfi olduğuna burhan ol
duğundan teklifin reddini teklif eylerim. 

26 Nisan 1338 
Siirt 

Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
Heyeti mersule; masarifaü zaruriyelerine mukta-

zi sarf pusulasının, heyet reis ve azaları tara
fından caizeli olarak Heyeti Umumiyeye hesap ver
mesi şartiyle Hariciye Vekilinin talep buyurdukları 
on!bsş,bin liranın sarfına ait maddöi kanuniiyenin ka
bulünü teklif eylerim. 

1 Mayıs 1338 
Beyazıt 

Atıf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Teklifin reye vazmı ve madde

lere geçilmesini teklif eylerim. 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hariciye Vekili Beyefendinin 

teklifi veçhile maddenin reye vazını teklif eylerim. 
25 Nisan 1338 

Bursa Mebusu 
Opr, Emin 
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Riyaseti CeKleye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

eylerim. 
Erzurum 

Salih 

Riyaseti Celileye 
25 Nisan 1338 

Badehu hesap vermek şartiyle fikiJbinbeşyüz lira
nın kabuSünü teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

»e^< 
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