
DEVRE : I C 1 L T : 3 İÇTlMA SENESt : m 

T.B.M.M. 

Gizli Celse Zabıtları 

11 Teşrinisani 1338 (1922) 

Münderecat 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 1022 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 1022 

/. — İstanbul'da bulunan bilumum memu
rin, mütekait, eytam ve eramil maaşlarının su
reti itası hakkında. 1022:1039 

Cilt : 14 

136 ncı inikat; Celse 
2.



t : 136 11 . 11 . 1338 C : 2 

YÜZ OTUZ ALTINCI İNİKAT 

11 Teşrinisani 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3.15 

REİS : Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Bey. 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 
Emin Bey arkadaşımız 15 refiki ile vermiş oldu

ğu bir takrirde müzakerenin hafi olarak cereyanım 
teklif ediyorlar. Takrir okunuyor, dinliyelim. 

Riyaseti Celi leye 
İstanbul memurları hakkında Heyeti Vekile Reisi 

Beyefendinin teklif eyledikleri mevad hakkında mü
zakere cereyan edecekse hafiyen cereyan eylemesini 
teklif eylerim. 

İBursa Mebusu 
Operatör Emin 

Saruihan 
İbrahim Süreyya 

Sinop 
Mehmet Şevket 

Elâziz 
Hüseyin 

11 Teşrinisani 1338 
Aydın 
Esat 
Bursa 

Osman Nuri 
Sivas 
Rasim 
Çorum 
Ferit 

Saruhan 
Avni 

Şarki Karahisar 
Memduh Necdet 

İzmir 
Yunus Nadi 

Antalya 
Hamdullah Suphi 

Urfa 
Ali Saip 

Dİyarbekir 
M. Akif 

Kırşehir 
Yahya Galip 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Müzakere 
aleni olmalı; katiyen millet duymalıdır. Efendim. 

REİS — Efendim, teklif veçhile celsöi hafiyede 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Usulü müzake
reye dair söyliyeceğim Reis Bey. 

REİS — Efendim, dinliydim Zaptı sabık oku
nacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 
6 Teşrir' ..aıi 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Birinci Reis Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat Amasya Mebusu Ömer 
Lütfi Beyin İstanbul'un vaziyetine dair sual takriri 
münasebeti ile İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey 
tarafından izahat ita olundu ve sorulan diğer sual
lere dahi cevap verildikten sonra celse tatil edildi, 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Velhbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde 

•bil'inikat İstanbul meselesi hakkındaki müzakere kâfi 
görüldü. 

Sivas Mebusu Vasıf Bey ile Karahisar Mebusu 
Şükrü Efendinin sual takrirleri Heyeti Vekile Riya
setine havale olunarak celsei aleniyeye geçildi. 

Reis 
B:;inei Reisvekili 

Vehbi 

Kâtip 
Van 

Hakkı 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabıkı aynen ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — İstanbul'da bulunan bilumum memurin, mü
tekait eytam ve eramil maaşlarının sureti itası hak
kında. 

REİS — M. Durak Bey: usulü müzakereye dair 
beyanatta bulunmak üzere buyurunuz. 
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M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendim, demin 
müzakere esnasında bahsetmiştim ki verdiğimiz tak
rir müzakere edilecek mevad ile alakadardır. Asıl
dır. Teferruattan değildir. Her nasılsa bir zühul ol
du. Karışıklığa geldi. Takrir reye vazedildi. Kabul 
olunmadı. Fakat esas takrir okunmadı. Mevzua dair 
kimsenin malumatı yoktur. Takrir niçin reddolundu? 
Kimse bilmiyor. Bunun için deminki mesele doğru 
yapılmamıştır. Bir zühul hasıl olmuştur. Takririmiz 
okunsun, kabul, ademi kabul Heyeti Aliyenize ait
tir. Takririmiz okunduktan sonra bendeniz burada 
esbabı mucizesini de arz edeceğim. 

REİS — Efendim, müsadenizle zühul edilmemiş
tir. Bu takririn alakası olmadığı arz edilmiştir. Du
rak Beyin Makamı Riyasete verdiği takririn okun
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Evvela takrir okunsun, ruznameye bilahâre 
alırız. 

Riyaseti Celileye 
Vaziyeti cedide dolayısı ile İstanbul'daki ahvalin 

müşevveş bir surette cereyan etmekte olduğu istidlal 
olunmaktadır. Esbabı mucibesini takririn müzakere
ye vaz'ından izah edeceğim tabii olduğundan berveç-
hi ati mevaddın müstacelen kabulünü teklif eyleriz. 

1. Asgarî 15 azami 20 zattan müteşekkil ve 
Meclisi Âli azasından müntahap bir heyetin İstan
bul'a izamı; 

2. İşbu Heyetin İstanbul'daki bilumum muame
latı tahtı murakabasına alması; 

3. Mukarreratın ekseriyeti ârâ ile icrası mühim 
mesailde hükümetten, bilhassa Meclisi Âliden veç
he alınması; 

4. Hilafetin vaziyeti hazırası, siyaseti hariciye
mizle kabili telif olmadığı gibi siyaseti dahiliye
mizde de bir çok mahzuru dai olacağından süratle 
icabının istikmalini, selâmeti umumiyemiz namına, 
arz ve teklif eyleriz. 

Erzurum Mebusu Lazistan 
Mustafa Durak Osman Nuri 

Mardin Bolu 
Necip Nuri 

Mardin 
Esat 

REİS — Takririn Durak Beyin teklifi veçhile 
Ruznameye alınmasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Usulsüzdür, 
Ruznameye alınamaz. 

j M. DURAK BEY (Erzurum) — İzah edeceğim, 
usulündendir, ondan sonra reye korsunuz. 

REİS — Efendim, takrirler, tadile ait olduğu za
man noktai nazar anlaşılmak üzere izah edilir. Bu 
gibi takrirler bilâmüzakere Heyeti Celileye arz olu
nur. (Gürültüler) 

SALİH EFENDİ (Erzuıum) — Usulü müzake
re hakkında söz istiyorum. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Usulü müzakere hak
kında söyliyeceğim. 

Takrir gayet mühim mevaddı ve esasatı muhtevi-
I dir. Doğrudan doğruya ruznameye alınamaz. Eğer, 
I Meclisi Âli şayanı kabul görürse Encümene gider, 

orada işlenir, ondan sonra Heyeti Celileye gelir. 
Çünkü çok mühim bir takrirdir; tensip edilecek bir 
Encümene gitmesi lâzımdır. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey; tak
ririmi izah edeyim ki Anlaşılsın. 

Ondan sonra karar veriniz Efendiler. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Usule dair şunu 
arz etmek istiyorum ki, takrir sahibi izah edeceğim 
diyor. İhtimalki daha mühim mesail söyleyecek ve 
bizde kanaat hasıl olacaktır. 

REİS — Efendiler; Nizamnamei dahili mucibince 
ruznameye alınmadıkça bir mesele müzakere edile-
maz. (Doğru sesleri) Ruznameye alınmasını Reyi 
Âlinize vazettim, kabul olunmadı. İzahat verebil-

! mek için evvel beevvel ruznameye alınmalı, ki söz 
söylensin. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Reis Beyefendi bedeniz 
| bir şey teklif edeceğim. Veçhe Encümeni teşkil etsek 

daha iyi olur. Bu giıbi takrirler, Veçhe Encümene ha-
I vale edilmelidir. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Esasa gSrmiye-
I rek usule ait söyliyeceğim. 

I REİS -^ Esas hakkında söz yok. Usule dair söy> 
I bme'k üzere buyurun Durak Bey. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler, bir 
takrir okunduğu zaman o takririn izah edilmediğim 
B. M. Meclisi tarihinde biliyor musunuz? Çok rica 

I ederim. (Ruznameye alınırsa sesleri) 

I Takriri sahibi izah eder, netice itibarı ile kalbul, 
I ademi kabul Heyeti Celileye aittir. Yanlış bir şey 
I yapmıyalım, rica ederim. Bendeniz takririmi izah 
I ederim. Bu, usuldür, teamüldür, nizamnamei dahilî 
I böyle emreder. İster alırsınız, İster almazsınız. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Ruznameye 
| alınırsa izah edilir. 
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M. DURAK BEY (Devamla) — Bu mesele mü-
folimdir ve bugün müzakere edeceğimiz mesele ile 
alâkadardır. Nasıl ayrılabilir, ben anlamıyorum. 

REİS — Efendim, Makamı Riyasetin, Nizarnna-
md Dahiliye riayet etmediği bir nokta tasavvur et
miyorum. Ruznameye alınmamıştır. İzahat verilme
si nizamnamemizde yoktur. Heyeti Celileniz Durak 
Beyin izahatını dinlemek ve vazıhan noktai nazarını 
anlamak istiyorsa - nizamname haricinde salâhiyet 
'veriyorsa - bendeniz de kabul ederim. Durak Beyefen-
dünin ruznameye dahil olmıyan takriri hakkında iza
hat vermesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

M. DURAK BEY {Erzurum) — Takririm redde
dilmemiştir efendim. 

REİS — Kabul edilmemiştir efendim. Ruzname
ye yani bugünkü ruznameye alınmamıştır. Bu tak
rir bir teklifi kanunî değildir. Bir temenni takriridir. 
Bunun için nizamnamede sarahat yoktur. Heyeti Ce-
lilenizin kararına menuttur. 

İM. DURAK BEY (Erzurum) — Karar istemiyo
rum. 

REÎS — Durak Beyin takriri temenni takriridir. 
Mahfuzdur. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Temenni takriri 
değil, teklifi kanunidir. 

REİS — Temenni takriridir efendim. Eğer tek
lifi kanunî ise onun hakkında usulen muamele ya
pacağız, efendim. 

Efendim, Hükümetin teklifinin, Emin Beyin tak
riri veçhile hafi celsede müzakere edilmesi teklif 
edilmiş ve Heyeti Umumiyece kabul edilmişti. Ale
nî celsede söz alan arkadaşların sözleri mahfuzdur. 
Birinci söz alan Hafız Mehmet Beydir. 

Buyurun Hafız Mehmet Bey. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Bizde söz isteriz Reis 
Bey. 

REİS — Efendim aynı mevzu olduğu için alenî 
ve hafî celsede bir şey yoktur. Alenî celsede söyle ne -
cek şeyler şimdi hafî celsede müzakere edilecektir 
ve bu veçhe olarak arzediliyor. 

Evvelâ Heyeti Umumiyesi hakkında müzakere 
cereyan edece'ktir. Bilâhire maddeler üzerinde söz 
söylenecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Alenî de 
tekrar söz söylenebilecek midir? İzahat lâzımdır. 

REÎS — Tabiî hafî celselerde söz alan zevat söy-
liyeceklerdir. 

Şimdi söz Hafız Mehmet Beyindir. 
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Benim, 

takririm ve sualim; Istanbul'dakii memurlara ve ora
daki eytam ve eramile maaş verilip verilmemesine 
dairdir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Memurların maaşı da vardır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — İstanbul 
devairi, yani devairi merkeziye mülgadır. Mülga de-
vairin memurlarına maaş verilip verilmemesi mesele
sine dair Meclisi Âlinin vereceği veçhe bir kanun 
ile olur. Bu mesele Meclisin vazaifi teşriiyesindendir. 
Yoksa icrai salâhiyetine ait değildir. Binaenaleyh, 
Hükümet bu bapta Meclisten isteyeceği veçheyi ala
bilmek için bir kanun ile gelecektir. Ben şöyle şöyle, 
şöyle yapacağım diyecek, biz de onu Muvazene! Ma
liye Encümenine havale edeceğiz. Kanun şeklinde bi
ze gelecektir. Biz de madde madde müzakere edece
ğiz. Şekli diğerle bizim bunu müzakere etmemizin 
manası yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İmkânı bile yoktur. 
HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Bu, böyle 

olmakla beraber, Meclisi Âli ne vaikit bunun müza
keresini kabul etmiştir. 

Müsaade buyurunuz esas hakkında da bazı mu-
talaatımı arz edeyim. Heyeti Âl iyenizin gösterdiği 
azim ve metanet sayesinde, lehülhamd, memlekdt 
kurtuldu. İnşallah Rumeli'yi de, İstanbul'u da kur
tarırız. Buna şüphemiz yoktur. Fakat her halde kur
tarmak başka şey, beslemek, büyütmek, yaşatmak 
başka şeydir. Büyütmek, yaşatmak, beslemek her 
halde ilmü irfan meselesidir. Bizim erbabı ilim ve 
fennimizin ve erbabı ihtisasımızın menbaı İstanbul' 
dur. Her biri evlâdü ıyal düşüncesi ile iaşe düşün
cesi ile Anadolu'ya iltihak edemeyen ve iltihak ede
memek yüzünden İstanbul'da kalanlara, tabiî evlâdı 
vatandan değildir, deyemeyiz ve bunların ilmü irfa
nından ve ihtisasından memleket istifade etmesin de
nilemez. Binaenaleyh, Hükümetin bunlar hakkında 
bir kanun yaparak buraya gelmesi ve bunu Meclisi 
Âlinin uzun uzadıya düşünmesi muvafıktır. Yalnız 
mütekaidin, eytam ve eramil meselesini her halde 
hükümet ayrı bir şekilde düşünmesi lâzımdır. Mese
lâ, İran veyahut diğer memalik ahalisinden olan ey
tam ve eramil ve mütekaidinden olanların bizim büt
çemizle alâkaları yoktur. Her halde, Hükümete' veç
he kabilinden olmak üzere arz ediyorum. Yine Hü
kümetten bu münasebetle bir şey rica ediyorum ki, 
hükümet, Meclisin daha âli ve daha esaslı vazifeli as
liyesine müteallik ve bilhassa son kabul ettiğimiz ka-
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rarfa hukuku hükümrani, hukuku hükümdari, hakkı 1 
hâkimiyetine tamamen Mecisi Âlinin gayri 'kabili I 
tecezzi ve terk olaka kabul ettiği esastan müteferri j 
İstanbul'a ait siyasî birtakım, vezâiften dolayı Mec- I 
listen veçhe almaksızın hareket edenken bu mesele- I 
den ddlayı veçhe alınmasını anlamadım. (Bravo sa- I 
daları) (Alkışlar) I 

Müsaade buyurunuz, geçende burada bir takrir I 
münasebeti ile mevzuu bahis olmuş ve fakat her na- I 
sılsa bunun umumî müzakeresini kabul etmemiştik. I 
Fakat zannediyorum, ki Hükümet evvel emirde İs- I 
tanbul'da ihdas ettiği vaziyetlerden dolayı Meclisi I 
Âl'inlin fikrini soracaktı Yani ne gibi esbaba binaen I 
bu vaziyet ihdas edildi diyecekti ve nasıl hareket ta- [ 
kip edeceğini bizden soracaktı. Bunları yapmadı. Bi- t 
naenaleyh bu bapta Meclisi Âli katiyen mesuliyeti 
kabul etmez. Mesuliyet kamilen Heyeti Vekileye I 
aittir. I 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Trab
zon Mebusu muhteremi Hafız Mehmet Bey birade- I 
rimiziin beyanatından bir kısmına iştirak edeceğim. I 
Bir kısmına iştirak edemeyeceğim ve esbabı muci- I 
be arz edeceğim. Hükümetin bugünkü şu beyanatı I 
münasebeti ile Meclisi Âlinizin müzakeresini kabul I 
ettiği mesele, buyurdular ki, doğrudan doğruya Mec
lisin teşriî vazifesine taalluk eden bir meseledir. I 
Bendeniz de bunun Meclisin teşriî vazifesine taalluk I 
eder bir mesele olmadığı kanaatındayım. I 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Parayı nere
den vereceğin? Para meselesidir. I 

MÜFİD EFENDİ (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz. Diğer meşgul memleketimizi istihlas ettiği- I 
miz zaman, Hükümet istihlas edilen vilâyatın yeni I 
gönderilecek memurları hakkında evvelce bütçeleri- I 
ni tasdik ettiren vekâletler, bütçelerine zamimeten ve I 
bütçeleri henüz tasdiki âliye iktiran etmeyen- vekâ- I 
letler, henüz bütçelerini Müvazenei Maliye Encüme- I 
ninde bulundurduklarından dolayı, keza zamiimeten I 
orada icabeden masarifatın bütçelerini yaptılar. Ver- I 
diler, kısmen Müvazenei Maliye Encümeninde ve I 
kısmen zammı icabedenlerin bütçelerine de yani ilâ- I 
vesi lâzım gelenlerine Müvazenei Maliye Encümenin- I 
de tetkik edildi. I 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bu, ona I 
benzemez. I 

MÜFİD EFENDİ (Devamla) — İstanbul Vilâ
yetinde istihdam edilecek memurinin bütçeleri de I 
istihlas edilen memleketleriin bütçeleri şekline tabi I 
olacaktır. J 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Devairî 
merkeziye?.. 

MÜFİD EFENDİ (Devamla) — Geliyorum. Şim
di devairi merkeziye, ki Istanbufda Nazaretlerin 
havi olduğu dairelerde istihdam olunan o memuri
nin vekâletleri burada mevcut mudur? Mevcuttur. 
Burada mevcut olan vekâletlerin bilumum şuabaltın-
da bilumum merakizinde mümeyyizlerine, müdür
lerine varıncaya kadar tayin edilmiş ve onlar şefkli 
kanuniiyi alarak burada ifayı vazife ediyorlar. Bun
lar burada bu suretle ifayı vazife ederken İstanbul' 
da Teşkilâtı Esasiye Kanunu (kabulünden beri vücu
du katiyen mevhum bir halde kalan ve bizim kanu
numuza, teşkilâtımıza karşı âdeta mütemerrid bir 
vaziyet alan ve o şekilde icrayı hükümet etmekte 
olan Nazaretler memurlarının ne suretle terfih edi
leceğini ve ne suretle düşünüleceğini, zannedersem, 
teşri noktasından değil, eldeki mevcut bulunan ka
nunları tatbik etmek ve o kanunlara göre hareket 
etmek noktasından halleylemek icabeder ki, işte bu, 
icraî sıfattır. Oradaki memurlar bir kaç sınıfa ayrı
lır. Doğrudan doğruya özü ve amali TBM Meclisi 
hükümetine merbut bulunan memurlar bulunabilir. 
Fakat, zannedersem, oradaki devairi merkeziye me
murlarının bir kısmı da Anadolu'daki TBM Meclisi 
hükümetinin şekli meşruiyetine karşı ilanı isyan eden 
memurlardandır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu)' — İşte onlar gelecek, Ana-
dolular çıkacak. 

MÜFİD EFENDİ (Devamla) — Belki de dahil 
olabilir. Şimdi alelumum o devairi merkeziyede is
tihdam edilen memurların biz kendilerini ve bize 
karşı sadık kalmış, binaenaleyh bunları sadakaları
na binaen terfih edeceğiz diye milletin parasını israf 
edemeyiz ve fakat her zaman ve her vakit söylediği
miz gibi, bizim erbabı kemale, erbabı fazla ihtiyacı
mız muhakkaktır. Bizim askeride bir depo alayları 
teşkil edildiği gibi, bugün de zannederim, TBM Mec
lisinin bir de memurin deposu olacaktır. İstanbul'da 
istihdam edilen memurlar bir depo halinde buluna
cak, o depodan burada münhal vuku buldukça ve 
burada ihtiyaç messettikçe kendileri, nasiyeleri te
miz olaraktan bizim karşımıza çıkabilecekleri bura
da devairde istihdam edeceğiz. Buna hiç bir manii 
kanunî yoktur ve ayrıca kanun yapmaya da lüzum 
yoktur. 

Fakat, ikPnci bir nokta var, ki bunların iyilerini, 
bunların sadıklarını, hainleriini tefrik edebilmek için 
hayli vakte muhtacız. Bu muhtaç olduğumuz vakit-» 
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ler içinde geçecek müddetlerde bu adamları ne ya
pacağız? Bu adamların memuriyetlerine . iıülgadır, 
dedik. Orada memurin "yoktur. Fakat bunlar .şimdiye 
kadar Türk milletlinin istihdam ettiği ve şimdiye kadar 
'bütçesinden iaşesini temin ettiği memurlar olmak iti
barı ile azline, nasbına, tardına dair bir hüküm ve 
bir karar verilmeksizin şu memurların açıkta kalma
sı kanunen kendlilerini ne vaziyete düşürür.: Evvela 
'burasını düşüneceğiz? 

lAcalba,... (Gürültüler) Meriıamet buyurun» ben
denizin kanaatlarım itibarı ile bunlara elimizdeki 
mevcut kanunları tatbik etmek icabederse iki nokta
dan cevap verilmek icabeder. Ya mezun addetmek 
veyahut da memurini mazule sırasına sokmak. Eğer 
memurini mezule sırasına sokulacaksa mezuniyet is
tihsal eden memurlara ne suretle para verilmek la
zım gelir ve o devair bütçelerine o veçhile para ko
nulmak lazımdır. Yok memurini mazuleden addet
mek sureti ile bunların maaşlarını vermek ve bilaha
re haklarında yapılacak tahkikat neticesinde vereceği
niz kararlar dairelinde istihdamı gayrı caiz olduğu 
taayyün etmesine binaen mazul addetmek icabeder. 
Mazul olması itibarı ile alacağı maaş için de elde 
kanun mevcuttur. Onlara her altı ayda memuriyet 
teklif etmek şartı ile mazuliyet maaşını vermek ben-
denizce elde mevcut olan kanunlar iktizasındandır. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — 15 seneyi tecavüz et
mezse kanunen mazuliyet maaşına istihkak, kesbede-
mel, ı 

REİS — Müsaade buyurun Haşim Bey; Kesme
yin hatibin sözünü. 

MÜFİT EFENDÎ (Devamla) — Fakat efendiler, 
orada burada doğrudan doğruya teşekkül ermemiş ve 
fakat teşkkülleri itibarı ile buraya mal edilmesi lazım 
gelen müesseselerimiz vardır. Darülfünun, »mekâtibi 
âliye. Bunların müderrisini, bunların muallimlerinin 
mazul addedilecek mi, değil mi? Muallimin, mazul 
addedilecek mi, edilmiyecek mi? (Hayır sadaları) 

REÎS — Efendim, sual sormuyorlar, mütalâa der-
meyan ediyorlar. ^ 

MÜFİT) EFENDÎ (Devamla) — Burada Darül
fünun hangi Vekâlete mensup, mektebi kuzat hangi 
Vekâlete merbut, medresetülkuzat hangd' Vekâlete 
mensup? Bunların kâffesi esas itibarı ile Meclisi Âli
nin .karar verdiği kanunlarla tayin edilmişr' ye mey
dandadır. Tabii bunları feda etmeye Meçlisi. Âli ta
raftar olmadığı için, müderrisinin, mual^mimn vila
yete ait olmıyan aksamından, Muvazenei Umumiye-
den maaş almakta olanların kendilerine para veril
mesi icabedenleri ait oldukları VekâMin büitçelerine 

ithal etmek sureti ile muallelerini ikmal eddbtiliriz. 
Vilayete ait olanlarını, zaten mecalisi umumiye ma
hallerinde olanların maaşlarını bütçelerine koyuyor. 
İcra ediyor ve yaptırıyor. Yalnız eytam ve eramil ve 
mütekaidin ve evladı şüheda maaşatı var. Bu evla
dı şüheda ve eytam ve eramil ve mütekaidin maaşa-
tının esasını Heyeti Celile pekâlâ bilirler ki, müte
kaidin evvelce vermiş olduğu paranın mukabilini 
alıyor. Eytam ve eramil, kezalik, kendi murislerinin 
memuriyetleri esnasında vermiş oldukları paradan 
teraküm etmiş parayı alıyorlar. Evladı şüheda ise, İs
tanbul'da ikamet etmekte olan evladı şüheda bu mil
let için hayatını, kanını feda etmiş o yolda hayatını 
vermiş olan şühedanın evladı olduğu için verilecek 
maaşı Heyeti Celile seve seve ve gönülle kabul ede
cek ve verecektir. Hükümetimizin şimdi bize vermiş 
olduğu takriri üzerine bir beyanname neşretmesi 
icabeder ve o beyannamede bütün memurların yeise 
düşmemeleri ve kendilerini muhafaza etmeleri için 
âtiyen haklarında kanunî bir muamele yapmak üzere 
caizülsitihdam olanların caizülistihdam kararı verile
rek mazuliyet maaşı verilmesine, caizülistihdam ol
mayanlara da, Allah selâmet versin diyerek kanuni 
bir muamele yapmak sureti ile vazifesini ifa edeceğini 
ve hiçbir ferdi T. B. M. M. Hükümeti namına meyus 
bırakmıyacağını bir beyanname neşretmek suretiyle 
ilan eder, meseleyi hallederiz. Bendenizin maruza
tım bundan ibarettir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, Hü
kümetin teklif ettiği, Hükümetin Meclisi Âlinizden 
veçhe almak üzere getirdiği şey evvela İstanbul'daki 
memurin meselesi, mütekaidin meselesi, eytam ve 
eramil meselesidir. Bunların hepsi paraya taalluk eden 
şeylerdir. Hafız Mehmet Bey biraderimizin söyledik
leri gibi. bu, Meclisin teşrii bir vazifesidir. Burada 
Meclisi Âli ne kadar veçhe verirse versin, ne kadar 
tasvip ederse etsin Muvazene Encümeninden kadro
su ile beraber para verilmedikten sonra, bu para veri
lemez. Fakat bu; şimdilik ihzari bir fikirdir. Fakat 
pek tabiidir ki bunun Muvazenei Maliye Encümeni
ne gidip, memleketin varidat ve masarifatı göz önüne 
getirilerek bunun hesabı verilmesi lâzımdır. Hüküme
tin niçin bu kadar istical ettiğini bendeniz anlıyamı-
yorum. Efendiler, vatanın istihlâs uğurunda, gayei 
millinin istihsali için fedakârlık etmiş olan vilayetler
de bu harbin en büyük mesai bini çekmek için, orada 
halk gerek jandarma ve gerekse her şey en büyük me-
saibe ve felâkete maruz kaldılar. Birçok evladı şü
heda elimize düştü. Elan Hükümet o kanunu mey-

, dana çıkaramamıştır ve çıkarmak niyetinde de değil-
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dir. Memleketimizin her tarafında memurlarımız 6 
aydır maaşsızdır. (8, 9 aydır sadaları) Bunların hep
sine tahammül ettiler ve her fedakârlığa katlandılar. 
Sonradan bu vaziyet tahaddüs etti. Bir kere bende
niz istiklale pek ziyade âşık olduğum için henüz İs
tanbul'da süngülerinin dolaştığı, liman dairesinin bu
lunduğu İstanbul'da B. M. Meclisi idaresi teessüs et
mesi taraftan değildim. B. M. Meclisi idaresinin te
essüs ettiği yerde ecnebi şapkası, ecnebi süngüsü bu
lunamaz. Fakat böyle bir vaziyet tahaddüs etti ve bu 
vaziyet tahaddüs edince, üçüncü günü İstanbul'daki 
5, 6, 7 bin memur, ki bendeniz şimdi onu arz edece
ğim. Bu memurinin nasıl yetiştirildiğini. Efendiler, 
Hükümet derhal bir beyanname neşredelim, bilmem 
neler yapmak surdtiyle bunları tatmin edelim. Efen
diler, memleket dahilindeki uzun felaketleri gönder
diğimiz İstiklâl mahkemelerini fevkalade salahiyetle
rini ve binaenaleyh burada halkı gayeye yaklaştırmak 
için neler yaptığımızı düşünecek olursak biraz da 
lütfen onlar bu felakete iştirak etsinler, istanbul'daki 
memurin, efendiler, tasnif edilirse görülür ki, Türkiye 
Hükümeti Anadolu'nun göbeğinden kuvvetini alan 
Türk Hükümeti, eskiden tabiî o zamanın usullerine 
göre, kurunuvustada her devletin olduğu gibi, padi
şahları da beraber olduğu halde, her tarafa doğru 
istila kuvvetlen kurdukları zaman ta Viyana'lara ka
dar varıyorlardı. Bunlar kuvvetini hep Anadolu'dan 
alıyorlardı. Bu suretle birçok yerlere malik olduk. 
Fakat idarede yanıldık ve İmparatorluk çabuk yıkıl
dı. Çünkü Anadolu'yu »mütemadiyen ezdik, diğer ta
rafları büyüttük. Biz müstemlekât idaresinin aksini 
şey ettik. Yerliyi daima ezdik. Bu, böyledir. Tarih 
bunu ispat eder. Efendiler, işte bu suretle bir memu
rin sınıfı türedi. Bunları araştıracak olursak; filan 
paşa, filan paşa ve nihayet haremde iç oğlanlarına gi
der. Macaristan'dan bilmem nereden alınmış İstan
bul'daki devairi merkeziye memurlarını tasnif eder
seniz hepsi böyledir, tstanbul'daki bu devairi merke
ziye memurlarının içinde mütehassıs olan adamlar 
vardır. Bunları tefrik etmek bizim borcumuzdur. Za
ten memlekette ne hürriyeti, ne de matbuatı takyit 
etmişizdir. Herkesten, bu memlekete vatanımdır di
yen, bu memlekete kendini kaydeden her adamdan 
istifade edeceğiz. Lüzumunda kılınandan, lüzumunda 
kaleminden istifade edeceğiz. Lüzumunda fikrinden 
istifade edeceğiz. Fakat bunları istihdam etmeden 
evvel; sen İstanbul Hükümetinde memurdun diye üç 
maaş vermek bir kimsenin havsalasına sığmaz. Burada 
bir memuru azlediyoruz. Şimdiye kadar harekâtı mil-
liyeye hizmet etmiş. Azledilir edilmez ve yahut kadro 

harici kalır kalmaz mazuliyet maaşını alamıyor, sefil 
kalıyor. Istanibul'dakiler, zaten bizim memurumuz de
ğildi, üç seneden beri. Binaenaleyh, mesele gayet ba
sittir. İstanbul, diğer Türkiye vilayatı nasıl idare olu
nuyorsa öyle idare olunur. Orada bir vilayet teşki
latı yapılır. Memurinin içerisinden muvafık olanlar 
seçilir, seçildiği zaman da dikkat edilir. Hakikaten 
bu milletin gayesine merbut olanlardan mıdır? Ken
dilerini kirletmemişler mi? Bittabi bunları istihdam 
eden vekâletler icabeden tetkikatı yapar. Düşünürler 
ve memurlarını tayin ederler. İstanbul tabiî memleke
timizdir. Onu da düşüneceğiz, onu da idare edeceğiz. 

Diğer geride açıkta kalan memurin ve müdirana 
gelince; memlekette vasi çalışmak sahası vardır. Gel« 
sinler Anadolu'ya muallimlik yapsınlar, gelsinler An
kara'ya arzuhalcilik yapsınlar ve yahut başka türlü 
çalışmak için yol bulsunlar. Ezilen ve fakat hakkım 
îsma edemiyen bir sınıfı ezmek, diğer sınıfı beslemek 
doğru değildir. Memlekette halktan parayı nasıl alıyo
ruz, düşünelim bir kere. 

Geriye kalıyor mütekaidin meselesi. Bu, mütekai
din meselesi daha büyük 'bir meseledir. Bu memle
kette memuriyet vermiş ne kadar memur varsa, Ana
dolu'dan, yahut Rumeli'den nereden çıkarsa çıksın, 
b'iahare İstanbul'a yerleşmiş, bu suretle İstanbul bir 
•stihsal memleketi olmaktan ziyade istihlak memleke
ti olmuştur .Bu mütekaidini tetkik edecek olursak 
görürüz ki, kimisi Trabzon'ludur, kimisi Konya'lıdır, 
kimisi Erzurum'ludur. Bunlar İstanbul'da maaş alır
lar, memleketlerine gitmezler. Hiç birisi memleketine 
«çidip de memleketin irfanını yükseltmeye katiyyen 
çalışmaz. 

Bunlardan başka bir nevi mütekaidin daha var
dır, ki gayetle şayanı hayrettir. Bu adam Yanya'lıdır, 
Işkodra'lıdır. Za^etin düyunu umumiye faslına geç
tikten sonra, bunun maaş almaya hakkı yoktur. Yan-
ya'lı ise Yunanistan'a gitsin, oradan alsın. Manastır'ü 
ise Sırp Hükümetine, Işkodra'lı ise Arnavutluk Hükü
metine müracaat etsin. Oradan listesin. Bu Hükümet 
artık onlara beş para veremez. Katiyen gitsinler, mem
leketlerinden alsınlar. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Arnavutluk'un şehirlerinin 
soyu Türktür, Türkoğlu Türktür. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — Efendiler, İs
tanbul devairi merkeziye müdiranının zihniyetini an
latmak dçin Türkiye'de memuriyet vermiş tdarei Ma
liye Müdürü Süleyman Fehmi Bey, milletin bu kadar 
maaşını aldıktan sonra gitmiştir., 

REİS — Şahsa girmeyiniz. 
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ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — Şahıs mese
lesi değildir. Umumidir. Gitmiştir. Arnavutluk'ta 
Başvekil olmuştur. Sonra Polis Müdürü Tahsin Bey. 
Binaenaleyh 'bunların seçilmesine imkân yoktur .Tef
rik imkânı yoktur. Bunun, umumî olması lâzımdır. 
Umumî bir prensip vazolunur. Arada bir iki yanan 
olursa zararı yoktur. Memlekette tatbik ettiğimiz şe
dit kanunlar yüzünden Anadolu'da ne kadar halk 
yaktık? Varsın İstanbul'da da bir kaç kişi yansın. Bi
naenaleyh mütekaidinin maaşatı hususunda fevkala
de mutabassır bulunmalıyız. O. memleket borcudur, 
Türk borcu değildir. Anadolu Türkünün borcu değil
dir. O borç toprağın borcudur. (Alkışlar) Gitsin o 
Toprağa sahip olan memleketten hakkını istesin. (Al
kışlar) Binaenaleyh mütekaidin meselesi hakkında dü
şünülecek hiç bir şey yoktur. 

Sonra efendiler, gümrük mesailini göz önüne alın
ca hayretlere düştüm, bendeniz. İcra Vekilleri Reisi 
Rauf Beyefendi İstanbul'u düşündüklerini arz ederler
ken, İstanbul ahalisini terfih edebilmek için. malumu 
âlileri, gümrükleri üç misli tezyit etmiştik. Bu suret
le bunlar gayet pahalıya mal olmuştur. Bunları ha
fifletmeyi de vait buyurmuşlardır. Pekâlâ hepiniz de 
derhatır edersiniz ki. bilhassa Amasya Mebusu Lüt-
fi Bey tahattur ederler ki biz; Trabzon'da ve Rize'de 
- ekmeğin okkası. 35 kuruştur - bu indirilsin diye ba
ğırdığımız zaman katiyen bunları reddettiler. Her hal
de Anadolu buğdayı satılacaktır, varsın Trabzon ek
meğin kıyyesini 35 kuruşa yesin. Fakat memleketin 
ihtiyacı şey olmasın. Uzun müzakereden sonra niha
yet Zonguldak için bir şey. 

İstanbul'a sıra gelince, şimdi İstanbul yolu açıl
mıştır. Fazla para versinler, buğdayımızı yesinler. Bu
gün tren yolları açıldı. B;raz Anadolu'nun damarla
rı açılacak iken, haricin Amerika'nın rekabetine kar
şı gümrükleri tahfif etmek fikrini Heyeti Vekile zih
ninden hiç geçirmesin ve zannederim ki. Heyeti Ceh
le kabul etmiyecektir. Artık bizim köylümüz uzun 
müddet harp ettikten sonra, buğdayın kilosunu 100 
kuruşa satsın. Biraz başka şeylerden tasarruf etsin
ler... Efendiler, bugün İstanbul'daki vaziyeti düşünür
sek. bendenizce şimdilik telaşa lüzum yoktur. Artık 
İstanbul'da Rumluk, Ermenilik şeysi milletin bu az-
mü şiddeti karşısında yaşamıyacaktır, zannediyorum. 
Eski siyasetle îstanbul idare olunamaz. Yani nüfuz 
tesis edeceğiz siyaseti ue. İtilâf siyaseti ile îstanbul 
idare olunamaz. Hıristiyanları ne suretle idare edece
ğimizi. yola getireceğimizi pekâlâ biliriz ve bunda da 

da en ziyade dikkat edeceğimiz şey İstanbul'u istih
lak memleketi olmaktan kurtararak, bir istihsal mem
leketi haline getirmektir. Tabii bu, zaman ile olacak
tı,'. 

Sonra Darülfünun, Darülhilafe, Mektebi Mülkiye; 
bunlar memleketin nuru irfanını yetiştiren müessese
lerdir. Pek tabii bunların kürsülerinde ders veren za
ta maalmemnuniye her vakit maaşını vereceğiz. Çün
kü bugün tıbbiyeyi nazarı itibara alacak olursak için
ce okuyanların hepsi bizim kardeşlerimizdir. Bunla
rın maaşını vereceğiz. Yalnız Devairi Merkeziye Mü-
diranmın istihdam edilmeyenlerine beş para vermiye-
ceğiz. Çünkü Hükümeti merkeziye Ankara'dadır. Mi-
sakı Milli haricinde bulundu mu, o borç o memleke
tin borcudur. O memleket verecektir .İşte Hükümete 
verilecek olan veçhe budur. Tabii îstanbul bir vila
yetimiz olduğundan alelusul idare edeceğiz. Benim 
fikrim budur. Gümrük mesailinde de gümrük mesai
linin en şedidini vereceğiz. İşte veçhe. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim; evvel emirde 
Meclisi Âlice malum olmalıdır ki Arnavutluk'un he
men hemen bütün şehirleri diyeceğim, Türkoğlu Türk-
tür, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Ya neye 
gelmediler? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kendilerine kral nasbedi-
yorîa*. 

REİS — Takrir üzerine müzakeremizi cereyan 
ettirelim. Memleket meselesi başkadır. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Böyle olmakla beraber 
b:r Türk oğlu Türk mütekait olup da Arnavutluk'a 
eidecek olursa ona elbette maaş verilmiyecektir. Me
selenin ruhuna geçiyorum. 

Mesele bendenizce. gayet basittir ve bilakis İstan
bul vaziyeti gayet müşevveş bir hal almıştır. Ondan 
dolayı mevzuu müzakere olan meselenin ruhu gayet
le basittir. Yani İstanbul'un bugünkü müşevveş vazi-
vetine karşı Meclisi Âli dakika fevt etmeksizin bir ted
bir almalıdır. Arkadaşlar, maalesef yüreğimde bir sı
zı var ki. onu bu münasebetle şurada ortaya koymak 
;stcrim. Memaliki müstahlasaya avdet eden kardeşle
rimiz, o kurtarılan yerlerden çıkmayıp da orada kal
mış, zaten orada bulunan kardeşieıirniz, şu kışta kıya
mette bugün barınacak bir yer bulamıyorlar. Meclisi 
Âlinin yıldırım sürati ile ittihaz edeceği bir karar var
dı ki o da 100 OOO'lerce nüfustan mürekkep olan 
kardeşlerimize ait idi. Maalesef arkadaşlar, o kanun 
suya düşmüş bir halde. Bugün adeta ağlıyanlarm göz-

Meclisi Âlinin tecrübesi vardır. Binaenaleyh îstanbul'- I yaşlan gibi yerlerde sürünüyor. Maatteessüf hiç de 
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düşünen yok. İstanbul meselesi de ikinci mesele ola
rak karşımızda duruyor. Bunun süratle halli için, is
tirham ederim, varsürati evvel emirde esas ittihaz 
edelim. Eğer; bakınız ben kısacık keseceğim; söz alan
lar bütün metaleatını dermeyen için bu kürsüye çıka
cak olurlarsa, zavallı İstanbul diyerek sözüme niha
yet veriyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
Meclisi Âli vermiş olduğu bir karar ve neşrettiği bir 
siyasetiyle saltanat ve hakimiyeti şahsiyeye nihayet 
verdi ve bittabi Babı Âli de lağvedilmiş olduğundan 
dolayı, eğer bu kararname neşredilmemiş olsaydı sul
hun nihayetine kadar oradaki memurlar maaşlarını 
alacaklardı. . Mademki neşredildi ve Babıali ilga edil
di. Onların terfihi, iaşesi de bu Meclisi Âliye terettüp 
etti. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Neden? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Mamafih 

sulbün neticesine kadar ingilizler bilfiil İstanbul'u 
meşgul bulundurdukça, orada gayri memul bir ha
diseye meydan bırakmamak için İstanbul memurini
ni okşamak ve onları bir derece terfih etmek mecbu
riyetinde kaldı. Yalnız bendenizce Meclisi Âli Heyeti 
Vekileye bu hususta kati salahiyet vermemelidir. He
yeti Vekile bir beyanname ile İstanbul muhitini. İs
tanbul şehrini okşamah. Bu hususta yapacağı kanunu 
Meclisi Âliye getirerek uzun uzadıya müzakere etme
lidir. 

Sonra, Rauf Beyefendi demin buyurdular ki, Ts-
tanbul'dakilerin ilim ve irfanından istifade etmek 
için icabedenleri Anadolu'ya davet edeceğiz buyurdu
lar. Teşkilâtı hazırai devleti tevsi ederek mi getirecek
siniz? Yoksa teşkilâtı hazırayı yerleştirmek için mi 
getireceksiniz? Eğer teşkilâtı hazırai devleti tevsi için 
ise buna parayı nereden bulacaksınız? Yok tevsi et
meden getirecekseniz? mevcut olanlara yol mu vere
ceksiniz? Ben bunu soruyorum . 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Arkadaşlar, 
Türkün tuhaf zarbı mesele vardır. Malumu âliniz; 
kurbanlık koçu ta mezbahaya götürünceye kadar ağ
zından otu kesmemek lâzımdır. Bu meseleyi uzun uza
dıya konuşmakta mana yoktur. Bu meseleyi Meclisi 
Âli Heyeti Vekileye terk etsin. Heyeti Vekile bu me
murine sulhun neticesinde bir esas düşünecekler. Bun
lardan icabedenleri istihdam edecekler, icabetmeyen-
leri pırasa doğramaya sevk edeceklerdir. Binaenaleyh 
Meclisi Alinin uzun uzadıya müzakere etmesine ha
cet yoktur. Bunu bilâmüzakere bugün Heyeti Veki-
lenin teklif ettiği şekli yalnız beyanname şeklinde, 
Meclisi Âlinin bir kanunu ve mukarrer atı olmamak 

şartı ile kabul edelim. Sulhun neticesinde münasip 
bir şey yaparız. 

Mütekaidin'hakkında da bazı şeyler söylenmişti. 
Bu hususta şunu söylemek isterim, ki bu memleket 
için kanını dökmüş ve bu memlekette namusu daire
sinde vazifesini ifa etmiş is!ter Irak'lı olsun, ister Suri-
ye'li olsun ne olursa olsun, eytamına da rnütekaidini-
ne de para verelim. Hiyaneti tahakkuk edenleri de 
velevki evladı resul bile olsa koğacağız. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hayır, hayır. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — İstanbul'da 
açıkta kalan memurinin maaşını vermek için, zanne
diyorum ki, bizim elde mevcut olan kavanin zaten 
iktiza gösteriyor. Her hangi bir memuriyet lağvedi-
lirse açıkta kalan memur, tabiatı ile, mazul addedilir 
ve mazuliyet maaşı verilir. Yalnız bunlardan nazarı 
itibara alınacak istihkak kesbetmeyenler vardır, ki on
lar iç;n Heyeti Celilenizce bir karar vermek iktiza 
eder. Fytam, eramil ve mütekaidin maaşları verilmi-
yecek olursa müstahikkini de hakikaten büyük bir 
zarurete giriftar olur. Yalnız bendeniz burada anla
mak istediğim bir cihet varsa 1337 gayesine kadar hu
dudu millî dahiline gelmemiş olan mütekaidine maaş 
verilmesin, diye Avans Kanununa bir madde konul
muştu. Bu maddeye istinaden gerek memaliki müs-
tahlasada, gerek Trakya'da mütekaidin maaşatı için 
tahsisat konulmadı. Mütekaidin maaşatını tesviye 
için bir karar ittihaz edildiği zaman onların vaziyeti 
de düşünülmek icabeder. Bendeniz bu cihetlerde bir 
müşkilat görmüyorum. Her halde Heyeti Celileniz 
bir karar ittihaz edecektir. 

Bazı «eyler anlamak istiyorum. İstanbul'un icabet-
tirdiği masarif cihetini düşünüyorum. Acaba Hükü
met ve Maliye Vekâleti varidat cihetini de nazarı dik
kate alır mı? Bendeniz zannediyorum ki, İstanbul'da 
2 Teşrinievvelden evvel tatbik edilen kanunla ciba-
yet edilen varidatın usulü cibayeti başkadır. Bizim 
kanunumuz mucibince cibayet edilmesi icabeden va
ridatın usul ve nispetleri başkadır. Mesela, Emlak 
ve Arazi vergileri İstanbul'da kıymetlere bir miktar 
zammedilerek bir nispet dahilinde akar olan menani-
de ayrı, meskenlerde ayrı bir nispette olarak cibayet 
olunuyordu. Üç veya beş misli bir şey zammedilerek 
kıymeti üzerinden tahakkuk ettiriliyordu. 1338 senesi 
için tahakkuk defterleri bu suretle yapılmıştır. Halbu
ki bunlar bizim elimizde olan kanunlara muhaliftir. 
Maliye Vekâleti bunun için ne düşünüyor? 

Sonra rüsumat İstanbul'da bugün tarife usulü ye
rine kıymeti eşya usulü tatbik edilmekte idi. Bina-
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enaleyh, bizim bilhassa ziynet eşyasının meni duhulü 
hakkındaki şey orada carî kanun değildir. Bugün 
istanbul'un tiçi, burada memnu olan eşyalar ile dolu
dur. tstanbul hududu millî dahilinde bulunduğu için, 
oradaki ziynet eşyası tabiatı ile braya girecektir. 
Elimizdeki kanun mühmel kalmıştır. Maliye Vekâ
leti bu kanunun refini teklif etmişti. Buraya gelip de 
çıkmadı. 

Ondan başka Rejinin vaziyeti. Burada Reji Daire
sinin tütünleri satılıyor. İstanbul'da Reji Dairesinde... 
Onlar satılmaktadır. Bendeniz arzu ediyorum ki, Hü
kümet bu mesail hakkında ne düşünüyor? Varidatı 
bulmak lâzımdır. Varidat ile beraber parayı da bul
mak iktiza eder. Binaenaleyh her ikisini birden te
emmül eylemek lâzımdır. Bunlar bizzarur yapılacak 
şeylerdir. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, ben
deniz de Rauf Beyefendinin bahis ettiği mesele mü-
labesesi ile Heyeti Vekilenin doğrudan doğruya teşeb
büs ettikleri mesail hakkında kendi mesuliyetleri al
tında icra etmesini emniyetli ve elzem görürüm. İs
tanbul'daki gerek memurin ve gerek zabitan sınıfı, ki 
onlar da memurdur. Memurini askeriye, mütekaidin, 
eytam, eramil vesairesinin vaziyetinin meşkûk bir su
rette olması elbette doğru değildir ve bu bazı akakibi 
vahimeyi intaç eder. Binaenaleyh bunları sureti mü-
nasebede tatmin ve tesliye ve idare etmek lâzımdır. 
Hükümet bu hususta deruhde ettiği mesuliyeti umu-
miyenin memleket karşısında ve bilhassa bu mesele 
karşısında teferruatını kendi siyaseti dairesinde idare 
etsin. Onu tenkide bizim her hakkımız vardır ve yapa
cağız. Onun için bir beyanname neşri gibi bir suretle, 
İstanbul'da bilumum Hazineden maaş alan memurin 
vesaire mütekaidin ve eytam ve eramil vesaire hakkın
da, Hükümetin bir pederi müşfik vazifesi ile icabeatı 
adalet ve icabatı kanuniyeyi ifa edeceğine, kendileri
nin bu hususta adilâne bir karara İntizar etmeleri lâ
zım geleceğine dair, Hükümet bazı ifadat ve beyanat-
ita bulunabilir ve arzu ettiği siyaset böylece yürür. 

Yapılacak şekle gelince: Evvelâ İstanbul'un bir 
varidatı, bir de masrafı vardır. Eyyamı ahirde bu va
ridatın bu masrafı idare edemediğinden bir hayli ten-
kihata mecburiyet görüldüğü malumunuzdur. Eğer, 
Hükümet, evvelce tam verdiği maaşatı, mecburî me
zuniyet suretinde verecek olursa, mecburi mezuniyet 
usulünde verilmesi lâzım gelen maaşat, İstanbul güm
rükleri aynı miktarda rüsum cibayet ettikçe belki 
İstanbul'un kendi varidatı ile ita olunabilir. 

Bazı arkadaşlar bu meyanda mütekaidin hakkında 
yapılması lâzım gelen tedabiri zikrediyorlardı. Bunlar 

da tedricen nazarı dikkate alınırsa bizim gümrük rü
sumuna vazedeceğimiz rüsumu munzamme ile, vesai
re ile belki İstanbul'un kendi varidatı üe idare edile
bilmesini yoluna koymak imkânı vardır. 

İşin tedviri cihetine ait olan kısmına gelince; ben
deniz, Hükümetin derhal bir 'bütçe ile Encümene gel
mesini tavsiye ederim. İstanbul'un varidat ve masari-
fatı malumdur ve bu varidat alınabilir de. Herkes 
veriyor. Bu varidatın bizim rüsumumuzun zammı ile 
ve yahut tadili ile çıkabilecek miktarı hakkında bir 
tahkik ve hesap yapabiliriz. Hesabat pek mazbuttur. 
Ve binaenaleyh biz buna göre nüfus temevvücatı ve 
iktisadi vaziyet üzerine bir hesap yapabiliriz. İstan
bul'un vereceği para ile sarf edeceği masraf göz önü
ne alınarak memurinin mekadiri göz önüne alınarak 
Hükümetin memurlara ne verebileceğini ve bunların 
ne suretle tasfiyeden geçebileceğini ve buradaki mün-
halata ne miktarda memur alınarak vaziyeti idare ede
bileceğini Hükümet esaslı bir karar halinde Meclisi 
Âliye getirir, Encümenden geçer. Ve Meclis ancak o 
zamanda bu mesele hakkında hakiki olarak mukar-
raratını izhar eder ve doğru bir neticeye varılır. Bu
gün mesele Heyeti Vekilenin dairei salahiyetinde ol
mak üzere bir beyanname ile - lüzumu dairesinde -
bu kadarcık bir şey ile de halledilirse, siyasi maksat 
temin edilir. Bu kadarla iktifa kâfidir. Bu işi, Hükü
metin mesuliyetine bırakmak lâzımdır. Burada beya--
nı mütalâa eden rüfekanın söyledikleri şeyleri de He
yeti Vekilenin nazarı dikkate alacağını ümit ediyorum. 
Bendeniz bu nıkatı nazar dairesinde meselenin Hü
kümete tevdiini ve bilahare esaslı bir teklif ve esaslı 
bir malumatla Hükümetin vürudunda kati bir suretle 
halle iktiran ettirilmesini teklif ederim. 

REİS — Efendiler; birçok takrirler geldi. Bunlar 
kifayet hakkındadır. Yalnız Hükümetten birçok şey
ler soruldu. Mesele tenevvür etsin. Söz Rauf Beyin
dir. Sözleriniz de mahfuzdur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) — (Sivas) — Efendim, bir beyanname suretin
de neşredilmek üzere bunu, Heyeti Âliyenize berayı 
malumat arz ettim. Üç maddede telhis edilen husu-
sat hakkında söz söyliyen arkadaşlarımızdan ekseri
si bazı noktalarda müttehit beyanatta bulundular. Bil
hassa Hafız Mehmet Bey arkadaşımız söze başladığı 
zaman, hemen müselsel olarak ifadatta bulundular. 
Ben de kendilerinin beyanatına cevap ile başlamak is
tiyorum. 

Hafız Mehmet Bey arkadaşımız buyurdular ki, He
yeti Vekilenin Meclisi Âliye bir teklif ile gelmesi doğ-
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ru değildir. Memurin hakkında bir kanun lâyihası 
yapsınlar, getirsinler. Onu tetkik edelim. 

Efendim; kanun lâyihası veya kanun layihasına 
doğru bir şekilde buraya gelinmek meselesi mevzuu 
bahis değildir. Aleni celsede de arz ettiğim gibi, bu
gün İstanbul'da tatbiki, tamiri arzu edilen idari bir 
zaruret vardır. Bunun vücup tahtında olduğunu Hü
kümet takdir ve Heyeti Âlinize arz etti. Teşkilâtımız 
dolayısı ile de Heyeti Âliniz bize her zaman iştirak 
buyurabilir. Bu noktadan biz mesuliyetten kaçmıyo
ruz. Siz bizi yine mesul cdedurun. Biz, hali hazırda
ki ihtiyacrtatmin edelim. 

ikinci noktai nazar; bizden ayrılan mahallere 
mensup mütekaidin ve eytam maaşatını vermiyelim. 
Bunlar oraya gitsin. Düyunu umumiyeler de ayrılsın, 
oradan paralarını alsınlar. Biz, daha oraların bizden 
ayrıldığını kabul ve tasdik etmiş değiliz. Belki biraz 
masraf olacaktır. Bunu fedakârlık olarak kabul ede
ceğiz. Sulh neticesinde bir katiyet kesbetmedikçe bu
nun Hükümet ağzından, millet ağzından sâdır olması 
milletin ve memleketin menfaatine muvafık değildir. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Misakı Milliyi ne 
yapalım? 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Misakı Milli
de sarahat vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
Misakı Millide hududu milliyi çizdik. Haricinde ka
lan memleketlerin ahalisi serbest olarak reyini ita ede
cektir ve ondan sonra mukadderatları taayyün edecek
tir. Yani bu noktaya nazarı dikkatinizi celbederim. 

SAMİ BEY (İçel) — O, Garbi Trakya'ya aittir 
efendim... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır efen
dim. Heyeti umumiyesine aittir. Bir daha onu okur
sanız, heyeti umumiyesine aittir. Mısır'a aittir, Trak'a 
aittir, bilmem Kıbrıs'a ne dereceye kadar aittir. Onu 
söyliyemem. Fakat her yere aittir. Yemen müstesna
dır. Çünkü Yemen doğrudan doğruya Hükümetimize 
merbuttur. Çünkü Yemen istilâ edilememiştir. Misakı 
Millideki kayıt «ecnebi ordular tarafından istilâ edi
len memleketlerde dairdir. Onların tesirinde olmıya-
rak, serbest olarak reylerini verdikleri zaman hakiki 
mukadderatları taayyün edecektir. 

Hafız Mehmet Bey ve diğer rüfekadan bazıları
nın ifadeleri arasında dediler ki, Hükümet mesuliyeti 
tahammül etmek üzere, bu meseleyi üzerine alsın. 
hülâsa - tabiri caiz ise - kendileri bu işi hal ve faslet
sinler ve bundan Hükümeti mesul ederim. Şimdiki 
arz edeceğim nıkatı mesuliyetten tebrie gayesi ile 
ar* etmiyorum, 

Şimdi efendiler; Hafız Mehmet Bey arkadaşımız, 
zannediyorum, meseleyi tamamı ile ifade buyurmadı-
lar. Yani bunu Hükümet ihdas etmiş değildir. Mecli
si Âlinizin ariz ve amik müzakeratı neticesinde ittihaz 
buyurduğunuz kararın tebliği anında adliyeler tatili fa
aliyet etmiştir. Maliye tatili faaliyet etmiştir ve bu 
suretle İstanbul ahalisi T.B.M. Meclisine iftibak et
miştir. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Makabli var. 
(Hayır) sadaları. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun, makabli nedir? Rica ederim, bunu bilmek 
isterim. 

REİS — Müsaade buyurun. (Rauf Beye hitaben) 
Cevap vermeye mecbur değilsiniz. Arkadaşlar, bir şey 
istiyorsa takrirle müracaat ederler. 

HÜSEYİN RAUE BEY (Devamla) — Yani arzu 
buyurduğunuz zaman cevaba hazırım. Yalnız bu 
tur/da ifade doğru değildir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Hemen aynı 
zeminde idarei kelamde bulunduktan sonra, gümrük
leri kafiyyen tadilat ve tenzilat yapmıyalım, biz nasıl 
çc-ktikse onlarda çeksin diyorlar. 

Hulasa her şeye tahammül etmek mecburiyetinde
dirler ve bunun ehemmiyeti yoktur, dediler. Bu nok
tada kendiieri ile ayrılıyoruz. Gümrük meselesinde 
hakem Heyeti Âlinizdir. Bendeniz, Maliye Vdkili bu 
esasaiı İh/ar edip teklif edince noktai nazarımı arze-
den'm ve ieap ederse bunun zarurî olduğunu görü
rüm. Efendiler, tekrar ed.yorum icap ederse biz, İs
tanbul'un, bu vaziyetini sulhun hitamına kadar ida
re ettirebilmek için, istiklâlimizden fedakârlık etme
mek şartı ile, belki malî fedakârlık etmeğe mecburuz. 
.Şunu düşünelim ki, İstanbul Türk ve müslüman şeh
ridir. Bunun Türk ve müslüman şehri kalması için 
orada ekseriyeti teşkil eden memurine açıkta bıra
kır ve onları oradan hicrete mecbur edersek - Ziya 
Hurşit Beyin dediği gibi - İstanbul şehrimizi uzun 
müddet Türk ve müslüman şehri olarak tutmamak 
tehlikesi vardır. İşte bu gayeyi temin edebilmek için 
azamî fedakârlık ne ise yapmalk zaruretinde mecburi
yetinde olduğumuzu arzediyorum. İstiklâlimizi mah
fuz bulundurmak şartı ile bulunulan kanaatlar çok 
doğru ve çok muhteremdir. Fakat bugün bir zarureti 
mutlaka vardır. Bu suretle idaresii mecburi ve zarurî 
olan bir şekli idare vardır. Bunu idarî olarak halle 
mecburuz. Eğer lüzum görmezsertiz - Heyeti Âlünizlin 
kararı mutadır - yalnız bu, tatbik edilecektir ve He
yetinizin kararı tatbik olunacaktır, deriz. 
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Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız, istihdam edile
cek memurları nerelerde istihdam edeceksiniz, burada
ki memurları çıkarıp ta yerlerine kayarak mı idare 
edeceksiniz, kadroları tevsi mi edeceksiniz, eğer kad
roları tevsi edecekseniz, parayı nereden bulacaksınız 
ve buradan çrkaracağınız memurları nereye koyacaksı
nız; tarzında sual sordular. İnşallah efendim, sulhu
muz teessüs ettikten sonra, bizim kanaatimiz, her şey
den evvel ahlak ve ilim ve irfan sahibi olanlara ehem
miyet verilerek iş vermektir. Bu 'itibarla tabiî olarak 
kimsenin aç kalmasını, sefil kalmasını istemeyiz. Ki
min ehliyetini daha ziyade görürsek, kimin ahlâkını 
daha metin görürsek kimin maarifini daha yüksek 
görürsek meydan ona açıktır. İhaneti ile, irtişası ile 
maruf olanlara yer yoktur. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Yozgat) — Öylelerin 
her vakit yeri yok... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evet. Şu 
halde efendim, tekrar ediyorum. Nasıl ki İstanbul bi
ze intikal eder etmez, onların evlatlarından asker ala
cak, onları müdafaai vatanda kullanacaksak, aynı dere
cede İstanbul'un irfanından istifadeyi düşüneceğiz ve 
o irfandan istifadeye muhtacız. 

Hulasetülhulasa; belki bu gün pek çok malî fe
dakârlık edeceğiz. Fakat İstanbul'u Türk ve müslü-
man tutmak için ve İstanbul'u o yolda istikbale getire
bilmek için mutlaka fedakârlıkta bulunacağız ve tek
lif ettiğim hudut dairesinde... (Gürültüler) Müsaade 
buyurun. Hükümet beyannamesini yapsın ve bu be
yanname şeklinde, teferruat şeklinde İstanbul bütçesi 
geldiği zaman bu bütçeyi kanun tarzında müzakere 
ve tesbit eder ve icabını icra edersiniz. 

REİS — Feyyaz Bey, bir sualiniz vardı. 
OSMAN BEY (Lâzistan) — Suale kalkışırsak he

pimizin daha evvelden suallerimiz vardır. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Efendim, müte
kaidin ve eytam ve eramilden bahsediyorsunuz. Bu 
mütekaidin arasında, mesela, Nâzım Paşa, Mahmut 
Hayret Paşalar gibi bizleri mevkuf tutarak sürün
dürenler de dahil mi? Onların içerisinde ve memurm 
meyanında elyevm daha o vazifeyi ifa eden birtakım 
denîler vardır. Bunlar da dahil midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Malumu 
âliniz bu baptaki noktai nazarımız, hükümet ağzından 
teferruattan bahsedilmıemesidir ve zaten bunları telhis 
edemeyiz ve hakikaten bunları tefrik ederraeyiz. Bize 
haber verirsiniz. Mahrem olarak oraya tebligat yapa
rız. Bu gibi melunların tediyatraı, tehir edin, tavik 
edin, vermeyin deriz. Bidayeten işi hallederiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
diler, mevzuu bahis olan meseleden dolayı bazı rüfe-
kanm haklı olarak asebileşmekte olduğunu görüyo
rum. İçinizde bu asebiyete iştirak etmeyecek hiç kim
se yoktur. Ancak kendimizi bundan kurtarabilmek 
için mevzuu bahis meselenin, müsaade buyurursanız, 
ufak bir tahlilinü yapalım. Eğer, mevzuu bahis olan 
mesele asırlardanberi Anadolu'nun servetini çekmiş ve 
Anadolu'nun fakru zaruretini mucip olmuş bir İstan
bul'a para vermekte hala devam edilecek olsaydı, 
zannederim, hepimiz asebileşecek ve' bunu katiyetle 
reddedecektik. Bu, hiç bir zaman mevzuu bahis ola
maz. Bu gün mevzuu bahis olan, zannederim ki, si
yasî ve idarî tedbirden başka bir şey değildir. Bir 
İstanbul vilâyeti vardır ki, elan düşmanlarımız olan 
düveli itilâfiyeriin tahtı işgalindedir ve bu İstanbul 
asırlardan beri fena bir idare makinasımn elinde ma
lûldür, malûl olagelmiştir. Binaenaleyh biz, payitaht 
olagelen bu İstanbul', TBM Meclisinin bir vilâyeti 
hailne ifrağ ederek idare etmek istiyoruz. Ancak bu
nu tatbik etmek isterken, birtakım kuvvetler var. Mak
sada menfî birtakım kuvvetler ve vaziyetler vardır. 
Onları birer birer sayalım. 

Evvela düveli müttefikanın İstanbul'da bir vaziye
ti mahsusası vardır. Bu, bize muhalif olan bir vaziyet
tir. Bizim aleyhimizde çalışan bir kuvvettir. 

Bundan başka anasırı hiristiyaniye vardır. Onlar 
da bizim aleyhimize, bizim maksadımız hilfında bir 
çok roller oynamaktadırlar. 

Üçüncüsü de, bir çok devairi merkeziyenin tatili 
faaliyet etmesi yüzünden namütenahi insanlardan mü
rekkep bir gayri memnunlar sınıfı vardır. Bu tabiatı 
ile hasıl olmuştur. Benim telakkime göre Heyeti Ve
kile bu menfî vaziyetlere ve muhalif mahzurlara ve 
bu muhtelif menfî kuvvetlere karşı seri bir tedbir ala
rak, hepsinin mesaisini akamete duçar etmek istiyor. 
Bittabi düveli müttefikanın vaziyetine göre başka türlü 
tedbirler almak var. 

Bir de üçüncü vaziyet ki arzeteiğim gayri mem
nunlardan mürekkep büyük bir sınıfın yapabileceği 
fenalığı bugün için menetmek. Şüphe yok ki, bu in
sanlar orada aç bırakılırsa daima aleyhimizde çalışan 
kuvvetlere iltihak edeceklerdir ve İstanbul muhiti de 
çabuk bunlara sapar. Nitekim iki üç günden beri al
dığımız malumat bu tarzı telakkiyi, bu tahmini t ey id 
etmektedir. Binaenaleyh, Hükümetin derhal bir beyan
name ile oradaki efkârı umumiyeyi tatmin eiımeai ve 
fenalığı hakikaten fena ve mahdut olan insanlar üze
rinde tecrit ettirecek, heyeti umumiyi böyle masun 
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bir halde bıraikması çok muvaftktır. Bittabi hükümet 
siyasî, idarî bir tedbir olmak üzere kendiliğinden ya
pabilirdi. Fakat biz burada hakikaten maddî bir feda
kârlığı göze almaktayız. O memurlara para vermek, 
madem ki böyle bir muamele binnetice Meclisi Âi'irti-
ze intikal etmek zaruretindedir. Bu işin mukaddime
sinde Heyeti Celilenizin mazhan tasvibi olabilecak 
bir harekete mecburdur. Bundan dolayı Hükümet 
Heyeti Âlinize müracaat etmiş bulunuyor. O esaslı 
mütalâalar, noktalar hakikaten tatbik olunacaktır. Bir 
taraftan dahi onları ne şekilde tatbik edeceğini düşün
sün. Tertip, tamim etsin. Derhal İstartbul efkârını 
teskin etmek, orada aleyhimize terettüp eden kuvvet
lere iltihak etmeğe mahal vermemekten ibarettir. Ben-
denizce münakaşaya bile hacet yoktur. (Müttefikiz 
sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir var
dır. Ondan evvel Maraş Mebusu Hasip Bey de sual 
sormak istiyor. Suallerin cevabını dinlemeğe muvafa
kat buyuruluyor mu? (Hayır sadaları) 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Eskeriyeti azime ile müzakere kâfi görül
müştür. 

Efendim, makamı riyasete verilen takrirler oku
nacaktır. 

Riyaseti Celi leye 
Müzakere kâfidir. 
İstanbuldaki memurin ve mütekaidin ve eytam 

ve eramil hakkında, biTahara icabı teemmül edilmek 
üzere, şimdilik Hükümetin teklif ettiği mevaddın be
yanname şeklinde tasvibi ile ruznamei müzaıkerata 
geçilmesini teklif eylerim. 

Canik Mebusu Erzincan Mebusu 
Emin Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Bu bapta Meclisi Âlî sağlam bir karar ittihaz 

edinceye ve sulhun akdine değin, istanbul memurini 
hakkında Heyeti Vekiılenin beyannamesi veçhile mu
amele yapılmasının kabulünü teklif ederim. 11 Teşri
nisani 1338 

Erzurum Mebusu 
Mehmed Salih 

Riyaseti Celileye 
İstanbul, diğer vilayatımız gibi öz vatanımızdır. 

Diğer vilayatta memuriyetleri lağvolunan memurin 
hakkında nasıl ki diğer bir memuriyete tayin olunun-
cıya kadar, mazuliyet maaşı verilmek kanunu mah
sus icabındamdır. İstanbul'da Meclisin verdiği karar 
ile açıkta kalan memurine de, yeni bir memuriyete 

tayin edilene kadar, mazuliyet maaşı verilmesi zaru
ridir. 

Mütekaidin ve eytam ve eramil ise, bu memlekette 
hizmetleri ve hazinei devlete terkeyledikleri tekaüt 
ve mazuliyet teVkifatları dolayısı ile, elbette bu mem
leket malından bunlara tekaidiye veya eytam ve era
mil maaşları verilmesi pek tabiidir. Bu devlet, bu 
memleket için hizmet etmiş mütekaidin veya eytam ve 
eremile, bugün ecnebilere geçmiş olan memleketler
de el açtırılması muvafıkı vicdani adalet değildir. 
Binanealeyh diğer vilayatta carî olan kavanini umu-
miyemiz dairesinde mazul'iyet ve tekaüd eytam ve 
eramil maaşları verilmesine devam olunmasını arzu 
teklif eylerim. 

Sivas Mebusu 
Mustafa Taki 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Evvelâ; İstabul'da ihdas edilen son vaziyete kadar 

İstanbul şehrimin varidat ve masarifi ne olduğunun 
bittahkik bir cetvel tertibi ile acilen Muvazeneye 
tevdii ve aynı zamanda kanunlarımızın carî olacağı 
mülahazası ile husule gelecek vaziyeti maliyenin de 
ayrıca tesbiti hususunun Heyeti Vekileden talep edil
mesi ; 

Saniyen; bugünkü İstanbul'da mevcut ve gayri 
tabiî vaziyetten düşmanları istifade ettirmemek mak
sadı ile bilahara esaslı teşkilâtın Meclise Bütçe şek
linde tevdii mecburî olmak üzere, şimdilik Hükü
metin tasavvur ettiği beyannamenin ilânını tasvip 
etmek lâzımdır. 
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Lazistan Mebusu 
Osman Nuri 

Riyaseti Celileye 
Kanaatıma göre Hükümet, mahsus ve muhtemal 

mesuliyetten vaiktı ile kendisimi kurtarabilmek için 
meseleyi Meclisi Âliye getirmiş bulunuyor. Mesele 
bu şekle, bu vaziyete düşürüldükten sonra Meclisi 
Âlinin Hükümete veçhe vermek sureti ile mesuliye
te iştiraki muvafık olamıyacağından, tevellüd ede
cek mesuliyetle Hükümeti mesul edebilmek için, tek
liflerinin aynen kabulü ile celsei aleniyeye geçilmesini 
teklif ederim. 11 . Teşrinisani .1338 

Bitlis 
Yusuf Ziya 
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Riyaseti CeÜleye i 
Heyetli Vekıife Reisi Beyin teklif ettiği mevaddın 

hir ıkerre daha tedJkik olunmak üzere Dahiliye En
cümenine havalesi lüzumunu teklif eylerim. j 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — O eskidi efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
B. M. Meclisi Hükümetine merbut İstanbul vilâ

yeti ile mülhakatına ait Anadolunun her hangi bıir 
vilayet ve liva ve kazasında olduğu gibi her Vekâle
tin kabul edeceği kadrolardan fazla kalan İstanbul-
daki imparatorluk memurlarına mezuniyet veya ma- j 
zilliye* parası verilmesi B. M. Meclisinin teşkilâtı 
esasiye ve ka.vani.rti mevzuası ile son mukarreratına 
muhaliftir. Buna fevkalade yeni bir kanun ve yeni 
bir kararla sureti hal tesbit olunabilir, Harekâtı mil-
Jiyeye hadim memurlarla, müessesatı hayriye ve me-
kâtibi âlüyeyi tatmin ve temin etmek neye mütevak- I 
kıf ise, Hükümet bunu bittedklk. isterse Meclise tek
lif eder ve alacağı şekil üzerine beyannamesini neş
reder veya mesuliyetini üzerine alarak neşreder. Bu [ 
suretle reye vaz'ını teklif ederim. j 

Gazi An tep j 
Yasin j 

Riyaseti Celileye 
Eytam, eramü. mütekaidin, memurin maaşları ne 

kadar tutuyor? Tabiî tedkikat neticesinde beyanna
me tanzim olunmuştur. Maliye Vekilinin izahat Yer
mesini teklif ederim. 

Yozgat i 
Feyyaz Âli 

REİS — Efendim takriri--ri reye vazedevur:. 
(Canik Mebusu Emin ve Elaziz Mebusu Hüseyin 

Beylerin takriri tekrar okundu) j 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Ekseriyeti azime ile kabul olunmuşum 

OSMAN BEY (Lazistan) — Bendeniz takriri- i 
min Heyeti Vekileye havalesini teklif ediyorum Reis 
Bey. 

REİS — Efendiler; Şimdi mesele hakkında ve
rilen takrirlerin Heyeti Vekileye havalesine lüzum 
kalmadı. - Bu takrirlerin ehemmiyeti kalmadı. Yal- | 
nız bu alenî celsede mevzu bahis olacaktır, zaiıne- } 
diyorum. (Hacet yok sesleri) Beyanname Hükümete 
tasviben gidecekse âlenii celsede mi, yoksa hafi cel
sede mi icra edilecektir? Hükümet Reisi Rauf Be- j 
yefendi, bu hususa beyanı mütalaa etsin. i 
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NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bu, 
aleni celsede mevzuu bahis olmuştur. Yine netice
sinin aleni celsede msvzuu bahsolması lâzımdır. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Ceîseıi aleniye-
de bunu mevzuu bahis etmeye lüzum yoktur. Bir ka
rar verilmemiştir. Hükümet bir veçhe istedi. Meclisi 
Âlı de verdi. Zaten tebligat icra edildi. Bunun başka 
bir şekli yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri He
yeti Reisi) (Sivas) — Bendeniz teklif ediyorum. 
Celsei aleniye olsun. Tarafı âlinizden bu tak
rir okunsun ve ittifaka yakın bir ekseriyetle kabul 
ettiği bu beyannameyi beyanname, suretinde neş
rini kabul etsin. Kanun diye değil efendim. 

REİS — Efendiler: ş;mdi iki fikir vardır. Durak 
Bey buyuruyorlar ki bu celsei hafide hükümete ve
rilen bir veçhedir. Hükümet tatbik, etsin. İcra Ve
killeri Reisi buyuruyorlar ki, âieni celsede mevzuu 
bahis olsun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yani 
tarafınızdan okunsun. 

REİS — Yani ileni celsede başlandığı için. Ne
bi). Efendinin buyurduğu da budur. Netice iktiran 
etmeden kaybolmuştur. Binaenaleyh, bunun aleni 
celsede icrası kabul ediliyor. Fakat takrir olarak 
bir şey \ oktur. Fikir olarak bu mevzuu bahis ol
maktadır Bu husufu reyi âlilerine vazetmeye mec
burum. E\ '.'elemirJe alenî cebede ebmasını kabul 
edenler eibrmi kahiirs.-n.,. Kabul edilmiştir. (Hakkı 
k.bmnnı/ m ••".!''.;<• dur ^c-derü 

L:fcud:br: h.i*kı kelam mv bir /^ ı : ı : : -ıJ olmaz 
ve her zaman \ c o a ; r . fabu bur,un mahzurlu olan 
cihetleri de \ a.rdır. 

NEBİL EFL-NDi (Kami,:,an Sbnp» — Demen 
Hafi cebede geçi iğ'm iz. .'aman aleni cebede söz alan 
arkadaşlar, hafi celseye geçtiğimizde burada noktai 
nazarlarını beyan etmişlerdir. Sonra bu meselenin hi
tamına ekseriyeti .izime ile karar verildi ve müzakere 
kâfidir denmiştir. >'n 1 ni/ âbni celsede merasim icra 
olunacakur. lÖvbdrr sesleri) 

ZİYA HURŞİT BEY (LâzİMan) — Efendim, ben 
aleni celsede söylocceğim. 

REİS - - Celse hafidir efendim, buyurun 
ZİYA HURŞİT' BEY - - (Ben al:.m celsede sözü

mü söyiiyeceiim. 
HÜSEYİN RAUF BEY (H. Vekile Reis, (Sivas) 

— Efendim, rnevzuu bahis olan meseleyi irtifaka ya
kın bir ekser d ebe kabul ettik. Şimdi hafi celsede 
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söylenen sözlerin aleni celsede söylenmemesine, aleni 
olmadan karar verdiniz. Hafi olmadan maksat, söy
lenilen sözlerin hariçte ve dahilde icra edebilmesi ih
timali olan sui tesiri izale etmek içindir. Hafi konuş
tuk ve istediğimiiz anlaşıldıktan sonra aleni celsede 
istediğimiz söylenirse o vakit hafi celsenin hikmeti vü
cudu ne olur? Hafi celse niçin akdedildi? 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Ekalliyetim 
hakkı yok mu Mecliste? 

HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Efendim, 
akalliyetin yoktur. Halkkını istimal etmiştir. Enine 
boyuna istimal ermiştir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Millet duy
sun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Canım 
efendim, millet istediği gibi duysun. Mademki hafi 
celse tasvip edilmiştir. Bir daha niçin aleni celsede 
mevzuu bahis edilsin? Bu nöktai nazardan rica ede
rim. Şimdi buna karar veriniz. Alenî celsede Reis 
Bey tarafından okunsun. Reye konsun, ekseriyet tecelli 
etsin. Bu idarî tedbiri ittihaz etmiş olalım. Mademki 
aleni celsede başlamıştır. Aleni celsede hitam bulsun. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, madem ki Heyeti Celi'le hafî celseyi tas
vip etmiştir. Hükümet almış olduğu veçhe dahilin
de beyannamesini neşretsin. Bunun için alenî! celse
ye lüzum yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi; 
alenî celsede bu mesele başlamıştır. Eğer» hafi cese
de başlayıp hafide nihayet bulsaydı, dediğiniz doğru 
idi. Binaenaleyh aleni cdsede nihayet bulmalıdır. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Söz isterim 
Reis Bey. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Müzakere kâfî 
görülmüştür. Söz verilemez. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Efendiler, 
sükûnetle dinler isek gayetle fena bir teamül yapa
cağız. Bir mebus söz istediği zaman söz verilmez mi? 
Burada böyle bir teamül yapılmamalıdır. Mebus 
söz istedi mi kendisine söz verilmek mecburiyetinde
dir. Bu hakkıdır. Yani söz verilmesin diye Meclis
te bir karar kabul edilirse Meclis böyle ma'kina gibi 
yürümez. Söz istenince verilir. Eğer böyle bir teamül 
kabul edilirse, bu sonra hafide konuştuktan sonra 
fikrinizi alenide söyleyemiyecöksiniz diye söz kesi
lemez. Rica ederim yalnız siz değil, alenî celsede 
millet te var. Onlara karşı ben 'kendimi tebrie için 
sözlerimi söyliyeceğim. Bu hakkı benden nezeden 

hangi kuvvet vardır? Makamı riyasetten soruyorum. 
Bunun cevabını versin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Benden 
mi istiyorsunuz? 

REİS — Bir Mebusun sözünü kesip söz verme
mek... Kimse bu kudrette değildir. Menafi! aliyei 
vataniye için hafî celse teşekkül eder. Alenî celsede 
söylenilmıiyen sözleri söylemek mümkündür; Bu da 
Mebusun vicdanına kalmış bir meseledir. Bu, tazyik 
altına giremez. (Bravo sadaları) 

Yalnız Efendiler aleni celsede, hafi celsede, söy
lenen sözlerin söylenmemesi Mebusun vatanper
verliğinden beklenir. 

Şimdi usul hakkında Nebil Efendinin sözü var
dır. 

NEBİL EFENDİ (Kahahlisarı Sahip) — Ziya 
Hurşi't Bey arkadaşımız diyor ki, eğer bunu usul 
olarak kabul edersek, müzakerenin kifayetine karar 
verilirse millet nazarında mesul olmaz mıyız? Bel
ki söyliyeceğim var, tenkit edeceğim var buyurdular. 
Ben aksini soyuyorum. Efendiler, Meclis bütçesi mü
zakere olunurken, harcırahımızın yüz lira üzerinden 
olması hakkında burada gürültü yaparken, alenî 
celsede âleme karşı hesap vermek, için söyledim, 
bağırdım. Niçin o vakit kabul etmediler, soruyorum? 
Bu gün neye kabul etmek istiyorsunuz. (Bugün de 
kabul olunur sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efen
dim müzakere alenî başladı, sonra celsenün hafi ol
masına karar verildi, müzakere ceryan elti. Şimdi ale-
nî celse yapmadan karar verirsek pek muvafık kaç
maz zannederim. Şimdi Reis Bey şöyle reye koyarak 
karar verilirse İstanbul efkârı urnumiyesi, Büyük. 
Millet Meclisi kendileri hakkındaki beyannameyi 
bilâmünakaşa kabul etti diye daha memnun i yede kar
şılarlar. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Bakalım Ta
zimiyiz ona. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, ceryan eisn 
müzakeraittan dahi anlaşıldığı veçhile, şu idari ve 
siyasi vaziyetten celseu hafiyede söylenmesi lâzım 
gelen sözler söylendikten ve bunun da bir tedbiri 
siyasi ve idari olduğuna Meclisi Âlice de bir ka
naat hasıl edilerek kabul edildikten sonra, celsei 
aleniyede bunun siyasi ve idarî tesira'tını izale edece'k, 
yani takrirlerin aleyhinde ceryanlarda bulunmak Mec
lisi âlice mültezeım olan idare ve siyaseti ihlâl eder 
gibi bir mahiyette de olabilir. Onun için bütün arka-
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daşlaıruradan çoik rica ederdim. Bunun tesiratı idariye 
ve siyasiyesi temamile husule gelmek için madem-
Iki celsei hafiyede söylendi, rica ederim, celsei ale
niyede söz almalktan vaz geçsinler. 

OSMAN BEY (Lâziısltan) — Efendim, mesele söz 
alıp almamak değildir. Bendeniz söz istemiştim, ta 
en sona kaldım. Reis beye sordum, dedim -ki celsei 
hafiyede başka mı söz veriyorsunuz? Hayır dedi, 
söz akınların sözü mahfuzdur. Binaenaleyh söz is
teyen arkadaşlar söz söylemiştir ve mesele de hal
ledilmiş ve müzakere de kâfi görülmüştür. Celsei ale-
•nliyede müzakere açmak Reisin salâhiyeti cümlesin
den değildir. Ancak sorabilir. Heyeti celileniz tekrar 
alenî celsede müzakereyi kabul edecek şeScilde Reis 
tarafından reye konulduğu zaman kabul ederseniz 
ondan sonra müzakereye devam edebiliriz. Yoksa cel
sei hafiyede biz ayrıca konuşuruz. 

LÜTFt BEY (Malatya) — Efendim, bir kere 
celsei aleniyede bu mesele müzalkereye başlandı. 
Sonra celsei hafiyeye geçildi. Hepimiz söz istedi'k. 
Celsei aleniyede i'ken söz istemiştik, celsei hafiye 
üzerine sözlerimiz kaldı. Bu meseleye dair beyanı 
muitalaa etmekten mahrum bırakılıyoruz. Sonra 
tekrar... (Gürültüler) Müsaade buyurunuz ikmal ede
yim. Neden dinlenmiyor. Sonra celsei aleniyeye bir 
daha lüzum görülüyor. Celsei aleniyede de katiyen 
'Sözler boğulacak. Eğer böyle sözler boğulacak ve 
hakkı kelam işitilmiyecek ise... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Hayır, hayır 
söz boğulmuyor. 

REİS — Hilmi Bey söz vermiyorum. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Boğuluyor, verilmi
yor. Celsei aleniyede eğer hakkı kelâmımız mahfuz 
ise, celsei aleniyeyi kabul edelim. Ekseriyetle beyan
namenin neşri kabul edilmiştir. Yoksa merasimi 
alnüyeye katiyen lüzum yoktur. 

REİS — Ses boğan yok, Heyeti celilenin ekseri
yeti hâkim, telakki yanlış olmasın. Yahya Galip 
Bey buyurun. 

YAHYA GALİP BEEY (Kırşehir) — Efendim. 
celse ister aleni, ister hafi olsun. Heyeti Vekilenin 
vermiş olduğu beyanname doğrudan doğruya malû
mat kabilindendir. 'Bu malûmat ister hafi celsede, 
ister alenî celsede istihsal edilsin. Bunun mahiyeti 
burudan ibarettir. Bendenize kalırsa bu beyannameyi 
Meclise sevketmeye hacet yok. Memur infisal eder, 
mazu'l'iyet maaşı alır. Bizim de kabul ettiğimiz bir 

kanun var. Memur istifa eder veya mazufliyete geçer, 
tekaüt olur, tekaüt maaşı alır. Tabii bir meseledir. 
Buna lüzum yok. Bu kanun nazarı dikkate alınmış 
olsaydı bu mes'ele biterdi. Buna ait mulumatınız ister 
celsei aleniyede, ister celsei hafiyede olsun celsei ha
fiyede müzaikere kâfidir denilmekte demek ki, mes'-
eleye ait müzakerenin kifayetine karar verildi demek
tir. Kifayet kararı verildikten sonra tekraı reye ko
nulması nizamname icabatmdan ise celsei aleniyede 
de konuşulan şey celsei hafiyede de konuşmak Nlizam-
namei Dahili ahkâmından ise, konuşulur. Bu mes'ele 
bundan ibarettir. Benim anladığım şey.. (Reye sada-
ları) 

REİS — Elimde takrir yok, ben ne yapacağım? 

YASİN BEY (Ayıntap) — Efendim buyurulu-
yor ki; biz siyasi-ve idarî beyenname neşredeceğiz. 
Efendiler, bu siyasi beyannamenin altında milyonlar 
var; milyonlar var. Arkadaşlar bu siyasî, idarî keli
meleri kuru kelimeler değildir. Bunda hakkı kela
mınız vardır. Mahfuz olmasını iddia etmiştik. Şim
di şunu anlamak istiyorum ki, müzakerenin kifayeti 
demek, hey'eti Vekilenin şu beyennamesini tasvib 
etmek mi demektir. (Evet sesleri) Şu beyennameyi 
tasvip demek ise, bu milyonlara tealluk eden bir mes' 
eledir. Bunda hakkı kelamımız mahfuzdur. Yanli, bu
nun Meclisin ekseriyeti yürüttüremez. Eğer celsai 
aleniye olursa her halde söz söyliyeceğiz. Sözümüzü 
tutacak hiç bir kuvvet yoktur. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Takriri kabul eltik, 
tasvip ettik, 

REİS — Efendim, söz alanlar Mehmet Şükrü 
Bey. Ziya Hurşit Bey. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Aleni celsede 
değil mi Reis Bey 

REİS — Hayır, hafi celsede. Aleni celseye ge
çeceğiz. Buna dair.... 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Bendeniz ona 
dair söyliyeceğim. Efendim, bu mesele hakkında 
uzun uzadıya müzakere cereyan etti ve müzaikere 
kâfi görüldü, veçhe verildi. Verilen veçhede Heyeti 
Umum iyenin ekseriyeti ârâsile kabul edildi. Şimdi 
artık bunun alenî celsede mevzubahis olmasına lü
zum yoktur. Şayet arkadaşlar bunda bir şey görü
yorlarsa, bendeniz şimdi teklif ediyorum. Bu mesele 
alenî celsede mevzubahis olsun mu, olmasın mı? Bu
nu reye vazetsin, mesele biter gider. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
var. (Bitlis Yusuf Ziya, Karahisar Mehmet Şükrü, 
Eıtuğrul Necip beylerin takrirleri okundu.) 
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RElS — Efendim, bu hususta müzakere kâfi gö-
rülmaiştür. Takrirleri reye koyuyorum. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Hakkı ke
lâm reye konmaz. (Gürültüler.) 

YASlN BEY — (Ayınltaıp) — Mevzubahis olan 
mesele bu aleni celsede mevzubahis edaimemek de
mek, bu hususta sözü takyit ve tatocfid etmek demek
tir. 

ZİYA HURŞİT BEY (LâzMan) — Hangi Mebus 
buna cesaret eder. 

(Şükrü Beyin ta'kriri okundu.) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Bu meseleyi celsei hafiyede müzakere ettik, ekseri
yetle karar verdik, ki hükümet böyle bir beyanname 
neşretsin. Bu gerçi mebde itibariyle celsei aleniyede 
başladı, intacı celsei hafiyede oldu. Eğer bu celsei 
hafiyede söylenen sözler, celsei aleniyede tekrar 
edilirse doğru olmıyacaktır. Fakat, celsei aleniyede 
konuşulacak meselesi meydana çıktığı gibi, arkadaş
larımızın iddia ettikleri mütaleaları serd edebilirler 
ve haklarıdır. Çünki kabul edilen ve söylenen söz
ler orta yerdedir. Celsei aleniyede okunan ve bilâ 
müzakere kabul edilen şey celsei hafiyede olduğu 
görünecektir. Hükümet böyle bir şey teklif etmiş, 
Meclis de aynen bu şekilde kabul etmiş görülecek... 

HAŞİM BEY (Çorum) — Günah mı öyle farz-
edilirse? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ve ya
rın ittihaz edeceğimiz şeyde kendi kendimizi bugün
den takyid etmek gibi bir vaziyet karşısında kalaca
ğız. 

ZtYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Allah mu
hafaza etsin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Allah 
muhafaza etsin. Sonra bihakkin talep edebilirler, ya
ni siz sahibi iddia olan Siz, yani sahibi iddia olarak 
müracaat edenler, filan celsede, filan şeyinizde böyle 
hükümetin bir teklifini kabul ettiniz. Binaenaleyh, 
bizim bu teklifimiz bizim hakkımızdır diyebilirler. 
Halbuki biz celsei hafiyede konuştuğumuz şeyin ma
nası, mefhumu orta yere konacak olursa, onu ne şe
kilde, ne mahiyette kabul ettiğimiz meydana çıkar. 
Fakat biz onu aleni celsede söylediğimiz için, bu tak
ririn tekrar aleni celsede mevzubahis edilerek konu
şulması doğru değildir. Celsei hafiyede konuşulduğu 
gibi, hükümet beyannamesini neşreder ve illâ celsei 
aleniyede mevzubahis olacak, konuşulacak olursa her
halde bu sözlerin orada söylenmesi lâzım gelir, Bu da 
doğru olamaz. Biz hafi celse yapıyoruz, bir idare 

yapıyoruz. Hükümet bu hususta, çok rica ederim, 
ısrar etmesin ve illâ istikbalde kendimizin, Meclisin 
elini ayağını bağlamamak için celsei hafiyedeki söz
lerimizi tekrar ederiz ve bu bizim hakkımızdır ve 
Hükümet bu hususta fazla ısrar etmiyerek. buradaki 
cereyan eden mukararratla iktifa etsin, beyanname
sini neşreylesin. Bittabi zaten bizim kanaatimize uy-
mıyan bir beyannameyi hükümet neşredemez. Hükü
met bu Büyük Millet Meclisinin hükümetidir. Enza-
rı nasta onun kıymeti Büyük Millet Meclisinin mu-
karreratı gibi selâhiyeti haizdir. Yani celsei aleniyeye 
geçilmesi doğru değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri He
yeti Reisi) (Sivas) — Affı alinize mağruren bir 
noktayı anlıyamıyorum. Ziya Hurşit Bey. Bunu bana 
anlat. Bir hafi celse aktine karar verilir ve hafi cel
se olur. Ondan sonra duru diraz müzakere edilir, 
Bunda hikmet nedir acaba? Eğer bu tekrar celsei 
aleniyede müzakere edilecekse nedir bu milletin za
manını, vaktini zayi edip durmak? Bu komedyadan 
başka ne demektir? 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Bu ne de
mektir? Sözünü geri alsın. Ben izahatımı verdim. 
Makamı Riyaset izah etsin. 

REİS — Rauf Beyefendi bu sözü geri alınız. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Aldım, 

geri aldım. Buna başka türlü ne dersiniz efendim? 
Hafî celsede dört saat çalıştık. 4 saattan sonra 

yine aynı sözler aleni celseye geçip de söylemek doğ
ru olur mu acaba? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, alenî celseye hiç geçilmesin. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Celsei aleni
yeye geçmeği biz istemiyoruz. Geçersek o zaman 
komedya olur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Celsei aleniyeye geçmeği istemiyenler reyini verme
sin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri He
yeti Reisi) (Sivas) — Efendiler, eğer bidayet
ten nihayete kadar hafi celse olsaydı şimdi bitirir, ka
rarı verirdik. Fakat bu meselenin bidayetini aleni 
celsede arzettim, ondan sonra celse hafî olmuştur. 
Hafî celseye geçilmiştir. Şimdi nedir acaba? (Beyan
namedir sadaları) 

Müsaade buyurun efendim, alenî celseye çıktıktan 
sonra Hükümetin teklifi veçhile beyanname sureti 

I ile neşredilsin diye takrir vardır. O okunsun. Mesele 
t bitsn. 
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ZİYA HURŞÎT BEY (Lazistan) — Fakat o va
kit söz alırız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sözleriniz 
mahfuzdur. Her zaman istişhad edebilirsiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ziya Bey, Baş
kumandanlık kanununda nasıl yapıldı? 

REİS — Hilmi Bey, burada söz sıra iledir. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — O iti

barla diyorum, ki efendiler karar sizindir. Ne der
seniz biz onu yapacağız. Yani zabıt, gazete okundu
ğu zaman bu mesele aleni celsede başlanmış, sonra 
hafî celseye geçilmiştir. Nihayeti yoktur. Hükümet 
beyanname neşrediyor, Yani bu garip vaziyettir. 
Belki sui tefsir hasıl edecektir. Onun için hakkı ke
lam hususunda takayyüd yoktur. (Reye sadaları) 

OSMAN BEY (İstanbul) — Bu, celsei aleniyede 
tasvibe iktiran ettikten sonra İstanbul memurini için 
para verilecek mi, yani sarfedilecek midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri He
yeti Reisi) (Sivas) — Arzedeyim efendim. Büt
çenin tastikinden evvel imkân bulunursa vereceğiz. 
İzahat verirken arz ettim, ki imkân dahilinde feda
kârlık edeceğiz diye. İstihdaf ettiğimiz gaye İstan
bul'u, Türk ve İslâm memleketi bırakmak için feda
kârlık yapacağız. İzah ettim. 

OSMAN BEY (Lazistan) — 50 000 den ibaret 
olan bir orduyu besleyecek değiliz, bütçesi gelme
den. (Bu mevzuu bahis olmasın sesleri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu nok
taya da cevap vereyim. Bütçelerini müsaraaten isteye
ceğiz ve bir an evvel Meclisi âlinize takdim edeceğiz 
ve kabulüne sayedeceğiz. Fakat o zamana kadar dü
şünün İstanbul'dan Bütçe gelecek, Ankara'da müza
kere edilecek, iade olunacak diye üç ay açlığa mah
kûm olacağız zannederler. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Anadoludaki 
memurlarımız'6 aydır maaş almıyorlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bizim me
murlarımız davamızı hazmetmişlerdir. İstanbuldaki-
ler daha hazmetmemişlerdir. (Gürültüler) 

REİS — Efendim, müzakere kâfi görülmüştür. 
Şükrü Bey takririni izah etti. 

Necip Beyin takririni reye vazediyorum. 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfi görülmüş, beyanname tasvip olun
muştur. Kapanmış bir mesele için tekrar söz söyle
nemez. Aleni celsede yalnız merasim yapılmasını 
teklif ederim. 

Ertuğrul 
Necip 
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REİS — Efendim, bir de Feyyaz Âli Beyin tak
riri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Bu kararla 10 para bile sarfedilemez. Eğer bu 

karar üzerine para sarf edilecekse avans almak lâ
zımdır. Maliye Vekilinin nazarı dikkatini celbede-
rim. 

11 . 11 . 133S 
Yozgat 

Feyyaz Âli 
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Avans olmak-

sızın buranın bütçesi ile 10 para sarf edilemez. Biz
den avans almak lâzımdır. Avans almadan Hükümet 
sarfiyatı nereden yapacak? 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — 
Efendim, Şükrü Bey kürsüde celsei aleniyede asla 
mevzuu bahis olmasın... 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Takririmde öyledir. (Takriri de öyledir sesleri) 

REİS — Efendim, Şükrü Beyin takririni tekraf 
okuyoruz. Sonra sıra ile reye vazedeceğim. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — 
Reis Beyefendi, evvelce okunan takrir kimindi? 

REİS — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmed Şük
rü Beyindi. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — 
Efendim, takririmin meali başkadır. 

Şükrü Beyin izahatı başkadır. Binaenaleyh bu 
takriri reye koymağa mahal yoktur. (Doğru sada
ları) 

(Ertuğrul Necip Beyin takriri tekrar okundu.) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Reis Bey, bu, 
teamül oluyor? Badema alenî celsede böyle şeylerin 
müzakeresi yapılmasın. 

REİS — Efendim, Büyük Millet Meclisinin icraî 
sıfatı ile bu hususat hakkındadır. Bu fikirler yok. 
Burada mevzuu bahis olan fikirler ebediyen mevzuu 
bahs olmıyacak mahiyette kimse iddia etmiyoruz. 
Bu endişeyi bir sözle izale ediyorum. Benim anla
dığım gibi, siz de anlıyorsanız reyinizi izhar buyuru
nuz. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Iskatı hak 
mahiyetinde değildir efendiler. Kabul edilmiştir. 
Yani icraî sıfatla alenî celsede mevzuu bahsi zaruri 
olacak böyle celsei hafiyede söylenip celsei aleniyede 
arkadaşlarımızın sözleri ıskat değil, bu karar ile zail 
olmuştur. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Reis Bey be
nim takririmi Maliye Vekâletine havale edin. 
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REİS — Efendim Rauf Beyefendi Feyyaz Âli 
Beyin takririne cevap vereceklerdir. Buyurun Rauf 
Bey. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri He
yeti Reisi) (Sivas) — Feyyaz Ali Beyin tak

ririnin cevabı şudur. Bu, beyanname ile İstanbul'a 
bir telgraf vereceğiz. - Benim anladığım şekil - Di
yeceğiz, ki maaşat ile varidatı umumiye miktarını bil
diriniz. Bu kâfi midir efendim? 

ÂLİ FEYYAZ BEY (Yozgat) — Kâfi efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bunu ya
pacağız efendim. 

REİS — Müsaade buyurun. 
Feyyaz Ali Bey takririnize aldığınız cevabı kâfî 

görüyor musunuz? 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Kâfi görüyo
rum. Efendim. 

REİS — O halde mesele yoktur. 

11 . 1338 C : 2 

Necip Beyin takriri kalmıştır, okuyoruz. Vakıa 
Necip Beyin takriri veçhile alenî celse de kabul edil
miştir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Reis Bey, şim
di, söylersek ne yapacaksınız? 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Reis Bey, 
söz isterim, vermezseniz başka meseledir. O zaman 
gazetelerle filan uğraşacağız. İtaatim yoktur. Benim 
kanaatim Meclisin kararı ile muayyen değildir. (Gü
rültüler) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, gürültü 
yapmayınız. Rica ederim yerlerinize oturunuz. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Meclis yalnız 
sizin kanaatınıza iştirak edemez. 

REİS — Şimdi efendiler; takririn birisinde hafi 
celse ile iktifa edilerek alenî celseye geçilmesini tek
lif ediyor. 

Alenî celseye geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Alenî celseye geçilmiştir efendim! 
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