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YİRMİ BİRİNCİ İNİKAT 

9 Nisan 1339 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 4 

REİS : İkinci Reisvekili Muşa Kâzını Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hüsnü Bey (Bitlis), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Efendim idare memuru Rasim Beyin bir teklifi 

var. 
RASİM BEY İDARE MEMURU (Sivas) — Riya

seti celileye idare namına bir takrir vermiştik. Ahiren 
çıkan kanunla Büyük Millet Meclisi azasına senevi 
2 400 lira tahsisat verilir, diye bir madde vardır. Mec
lisi Âli senei içtimaiyenin hitamından evvel ikmali 
müzakere ederse tahsisatı tam mı vereceğiz, yoksa 
müzakere müddetince mi vereceğiz veyahut devam 
ettiği aylar müddetince mi vereceğiz? Bu hususta te
reddüt hâsıl oldu. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Vefat edenler hak
kında ne gibi bir muamele yapıldı? Malatya Mebu
su Lütfü Bey hakkında ne muamele yapıldı? 

RASİM BEY (Devamla) — Tam verildi. Fakat 
bu meselede Divanı Riyasetçe bir tereddüt hâsıl ol
du. 

REİS — Efendim, celsei hafiyenin kabul edilip 
edilmeyeceğini reyi âlinize vaz ediyorum. Celsei ha
fiyeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir; efendim. Zabtı sabık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ONUNCU İNİKAT 

24 Mart 1339 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi Hazretle

rinin tahtı riyasetlerinde bilinikat: Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni Beyin celsei hafiyelerde cereyan eden 
müzakeratın ifşa olunduğuna dair beyanatı istima 
olundu. 

Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin İstanbul'un 
idari milliyeye intikali neticesi 1 Şubat 1338 tarihin
den itibaren tatbikine başlanan adlı. idari, mali vesair 
kavanine mütedair izahatı dinlendi ve ancak sulh mua
hedesinin akdine kadar İstanbul'da Meni Müskirat 

Kanununun bir müddet daha ademi tatbikine dair tek
lifi, üzerinde cereyan eden müzakeratı müteakip tak
rirler okundu. Burdur Mebusu Mehmet Akif Bey ve 
rüfekası ile Lâzistan Mebusu Mehmet Necati Be
yin Maliye Vekilinin teklifinin reddini mutazammın 
takrirleri kabul ve celsei hafiyeye nihayet verildi. 

Reis 
Muşta Kâzım 

Kâtip 
Kayseri 

Atıf 

Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler. 

Etmeyenler... Kabul edildi. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Azayı kiram tahsisatı seneviyesinin sureti 
tesviyesine dair Divanı Riyaset teklifi. 

REİS — Efendim, mesele tahaddüs etti. Çester 
projesi reyi alinize vaz edilmişti, o reyler tespit edil
meksizin. sehven diğer belediye hakkındaki kanuna 
rey toplanmıştı yani intihap hakkındaki rey ile beraber 
toplanmış ve karışmış. Binaenaleyh tebliğ edilmiş, bu
nun tefriki lâzım. İkinci rey ona nazaran 174 oluyor. 

137 kabul, 29 ret iki müstenkiftir. Çester projesinde 
on bir kadar bir ret var. Yurt meselesini tayin et
mek lâzım. Evvelki reyleri ret veren arkadaşların... 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Nasıl olur efendim. 
OSMAN ZEKİ BEY (Kayseri) — Belediye mese

lesini yeniden reye koymak lâzımdır. 
YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bu celsei aleniye 

meselesidir. Celsei aleniyede hal olunur. 
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REİS — Efendim çok istirham ederim, biraz 
oturalım, sükûnetle müzakereye devam edelim. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Rasim Bey, 
siz İstanbul'da iken buraya gelirken tahsisatınızı tam 
mı aldınız, nısıf mı? 

RASİM BEY (Sivas) — Tam aldım. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Hastaya 

kar yermişin diye ilâç sual ediyorsun. 

RASİM BEY (Sivas) — Efendim, ahiren çıkan 
bir kanunda Büyük Millet Meclisi azalarına senevi tah
sisat verilir, deniliyor. Senei içtimaiyeyi ikmalden ev
vel Meclisi Âliniz ikmal müddet ederse tahsisatınızı 
tam mı vereceğiz, ifayı vazife ettiği müddetçe mi ve
receğiz, bunda tereddüt hâsıl oldu. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkari) — Şimdiye 
kadar nasıl veriliyordu? 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — İstanbul'da, na
sıl verildi? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — İstanbul' 
da nasıl aldınız? 

RASİM BEY (Sivas) — Tam aldık. (Mesele yok 
sesleri.) 

OSMAN ZEKİ BEY (Kayseri) — Lütfü Bey na
sıl almış ise diğerleri de öyle alır. Müzakereye hacet 
yok. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İstifta gayet 
noksandır. Arkadaşımız buyurdularki yapılan kanun 
mucibince rüfekayı kiram seneyi ikmal etmeden va
zifesi hitam bulacak olursa tahsisatı tam mı ala
caktır. Seneden maksat devrei içtimaiyedir. Devrei 
içtimaiye Mart'tan itibar edilmesine nazaran tah
sisatın tecezzi kabul etmemesi esası vardır. Rasim 
Bey efendi tereddüt etmez ve Rasim Bey de- hiç şüp
he etmesinki ikmali vazife ettiğimiz gün tahsisat ka
milen alınır. Yalnız burada bir şey vardır. Bir kere 
azayı kiram meyanında hadis olan vaziyetler var, 
bunları anlamalı, bunları düşünmeli. Arkadaşlar izin 
alıyorlar... 

RASİM BEY (Sivas) — Ona dair de var. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Raporu olanlar da var£ 

(Gürültüler) 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Sonra efen

diler bir de gaip, gayri mezun olarak intihabı do-
layısiyle hukuku esasiyemizden propaganda için git
miş olanlar, bazı rüfeka meyanında söylenmektedir. 
Efendiler size evvel beevvel söyleyeyimki, siz evvelce 
bu hakkınızı iskat ettiniz. Çünkü, milletinize söz ver-
dinizki bir meclis bizi istihlaf edinceye kadar bu
rada mevcut olduğumuz... insanlar için muhal ola

cağı hasebiyle bu hakkınızı o vakit iskat ettiniz; 
(Gürültüler) 

REİS — O başka. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bu me

seleden çıkacaktır. Müsaade edin arz edeceğim. Ge
çende bu mesele mevzubahis oldu, nisabı muhafa
za etmek şartiyle arkadaşlar buradadır. Şimdi siz bu
rada toptan cevap verirseniz tahsisatı tam alacaktır.-
Arkadaşlar burayı terk edecek, mazallah devletin in-
hilale münkalip olacağı şeklinde belki bir çok ha-
disatın aleyhimize yürüyeceği nazarı dikkate alınma
yarak belki inhilal edecektir. Fakat, bu fikri arka
daşlar tabii düşünürler, biz her halde istikbali gör
meliyiz. Bugün gaip gayri mezun olan arkadaşları
mızdan o kanun mucibince kıstelyevm vardır, bilâ 
mezun gidipde.. İkinci intihabata esasen iki ay kal
mıştır. Dönmem dedi mi onun hakkında kıstelyevm 
nasıl yapılacaktır? Mezuniyet alan arkadaşımız.r. İş 
burada nisap meselesidir. Vallah beyefendiler samimi 
olarak arz ediyorum, ben kendi vicdanımdan söylüyo
rum, verilen para ölçülmez, hiç kıymeti yoktur. Bu 
yapılan fedakârlığa karşı hiçtir. Eski para ile 7 500 li
ra almanız lâzımdı. Bunu ben çok görmem. Val
lah milletimiz zengin olsa ve bunun üç misli vermiş 
olsa yine hakkımızı ödeyemez. Burada her şeyden 
evvel kendi kendimize hizmet edeceğiz diye propagan
daya vesaireye düşerek devleti fena bir vaziyete 
düşüreceğiz. Bu esaslıdır. Esasen Rasim Beyi buraya 
sevkeden budur ve Rivanı Riyasette de bu mevzuba
his olmuştur. İstirham edeceğim şudur; gaip gayri me
zun olarak giden arkadaşlaamız bu parayı hiç bir 
zaman alamaz, hatta efendiler vazifesini ikmal etti
ler, iki ay geçip de hatta efendiler vazifesini ikmal 
etseler bile, mazallah efendiler o burada inhilal ve 
insidata sebep olan arkadaşlara bir ceza olmak üzere 
tahsisatı alamaz.. Fakat ikmali vazife ettiğimiz za
man, bugün taksitle alıyoruz, üç aylık filan. Fakat bu 
gün ikmali vazife ettiğimiz gün bunun tamamını 
almak hakkı sarihimiz, hakkı meşrumuzdur. Bu se
nei devriye itibariyle olsun, bu isterse dört gün ol
sun hakkınızdır, isterse Martın birinden dördüne ka
dar devam etsin, iki bin lira almak hakkınızdır. Me
zun meselesinde bir şey hatıra geliyor. Dört ay izin 
veriliyor. Halbuki üç aya kadar Meclis toplanacak, 
üç aya kadar toplanacak olan meclisin dört ay me
zun bulunan arkadaşların mebus olmasiyle kaimdir.; 
Mebus olmazsa o arkadaşımız bir daha çağırıp tah
sisat verecek değiliz. Gel tahsisat al diyemeyiz, onu 
biliyorum, İşte karar ittihaz edeceksiniz bu noktaya 
karar veriniz. Mezun gittiği taktirde bu zat tahsisatını 
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bu gün mü almalıdır, yoksa o günün tahsisatından 
o gün mü almalıdır. Burası meçhul olan idareyi meşkûk 
bir vaziyete sokan nokta burasıdır. Buna dikkat va
zifemizdir. Bunun böyle hor turlu fenalığını tetkik 
buyurarak bir karar ittihaz buyurunuz. Eğer bir ka
rar ittihaz etmezseniz, mazallah, paradan değil insi-
dattan korkarım, insidat inhilalı intaç eder. Mazallah 
bir çok tehlikeler karşısında olduğumuzu da düşünmek 
lâzımdır. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Şu halimi hususu arz 
etmiştim. Avrupaya gideceğim, çocuğum hastadır, on 
altı yaşında olan bir çocuğum. Bunun hayatı kıy
metlidir bu ne olacaktır? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Onun hak
kında hususi karar ittihaz ederiz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Beyefendiler. 
bu tahsisata dair müzakere cereyan ettikçe, affınızı 
talep ederim, bendeniz gayet asabıleşiyorurn. 30 sene 
malmüdürlüğünde bulundum, hiç bu vaziyet karşısında 
bulunmadım. Meclisi mebusan henüz bu sene açılmış 
değildir, memleketimizde bundan evvel sekiz on de
fa toplanmış dağılmıştır. Heyeti idarenin bu tahsisatı 
hakkında gösterdiği suubet cidden zikre şayandır. 
Bendenize öyle geliyorki, arkadaşlar mutlaka bu tah
sisat için buraya gelmiş. Eğer tahsisat olmasa gel
meyecektir ve bu verilen iki yüz lirada ekmek para
sına yetişmez. Sonra bu tahsisat muayyendir. Defa
ten verilir, eğer hazinenin parası varsa defaten ve
rilir. Hiç bir mahzur yoktur. Onun için de irtihal 
etmiş olanlar var ise. çocuklarına verilir. Yani bu su
retle tahsisatın kafi lâzım gelir. Amma içinde bir ta
nesinin çıkması lâzım gelirmiş, bu geriye alınamaz. 
Bu böyledir efendim. Hatta buraya gelen arkadaş
larımız istanbul'da tahsisatlarını aldılar. Burada biz
le beraber aldılar, garip olarak söylüyorum. Malta' 
dan gelen arkadaşlar defaten almışlardır. Bu gün bu 
mevzubahis değildir. Meclisi Âli bunu defaten alma
mış, üç taksitte, dört taksitte alınsın demiş. Bunu 
dört taksitte alalım demekten maksat, hazineyi tazyik 
etmemekti. Bu gün yeni intihap yapılıyor. Ya iki ay
da biter, ya bitmez. Şimdi arkadaşlarımızdan birisi 
diyorki «dört ay mezuniyet alanlar ne olacak?^ Bey
ler düşününüz emsali adidesi var, Üç ay mezuniyeti 
varken memleketine gitmiş ve orada henüz on beş 
gün kalmış iken bir telgraf çekilmiş ve derhal mem
leketini bırakmış buraya gelmiş arkadaşlarımız Nar
dır. Arkadaşlarımızın hepsi fedakârdır. Bunu ne için 
defaten vermeyelim. Olabilirki arkadaşların işleri bu 
lunur. Bazısı gelmeyecek olur. bu yüzden bütün mua
melatı bozulmuş olur. Hatta bendeniz değil yalınız 
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onun tahsisatını vermek, fazla para bile vermek ta
raftarıyım. Çünkü: tekmil malını, mülkünü bırakmış. 
feda etmiş kalkıp buraya gelmiştir. Bu fedakârlık de
ğil midir? Bunu tekrar müzakereye koyduğu için İda
re Heyetine bendeniz teessüf ediyorum. Tahsisat me
selesi için on dakikanın bile ziyama razı değilim ve 
müzakereyi zait addediyorum. Başka şeylerle meşgul 
oluyoruz. Buna karar vermeli. Tahsisat alırız, defa
ten verilir. Tatil vardır. Tahsisatı verilir. Binaenaleyh 
tekrar celbedildiği zaman bunu düşünmek lâzımdır. 
Bu ayıptır, efendim. (Reye reye sesleri.) 

RASİM BEY İDARE MEMURU (Sivas) — Efen 
dim; heyeti idare tam tahsisat verilmesin fikrinde de
ğildir. Biz öyle bir fikir ve mütalaa dermeyan et
medik ki teessüf ediliyor. Biz tam olarak verilmesi re-
yindeyiz. Fakat efkârınıza aranıza müracaat hatamı-
dır, Rica ederim. (Doğru sesleri.) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Malumu 
ilam kabilinden olur efendim. (Reye reye sesleri.) 

OSMAN BEY (Kayseri) — Nisap meselesi baş
kadır. 

HAKKİ BEY (Ergani) —i Nisap meselesi başka 
tahsisat meselesi başkadır. (Reye sesleri.) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Beyefendiler, ben 
bu hususta bir şey söylemeyeceğim. Çünkü; ben bu 
paranın verilmesi taraftan değilim. 

HAKKI BEY (Ergani) — İn aşağı. (Müzakere kâ
fi sesleri.) 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Arkadaşlar ben
deniz tahsisat için değil, başka bir şey arz edeceğim. 
(Kâfi sadaları.) Efendiler, bendeniz tahsisattan bah
setmeyeceğim. Bahsedeceğim şudur. Mezuniyet işte ar
kadaşlarımız mezuniyet alan arkadaşlarımız, mesela 
geçen senenin şubatında gelmiş bu sene yine martta 
mezuniyet istiyor. Adalet bunu emretmez. (O Diva
nı riyasete ait bir meseledir sesleri.) (Gürültüler.) Mü
saade buyurunuz ben tahsisattan bahsetmeyeceğim. 
Bendeniz Divanı Riyasetten rica ediyorum. Arkadaşla 
rımızdan üç kere, beş kere izin almış ve dokuz ay bu
rada kalmamış olanlar; şimdi de bu suretle izin alıp 
gidecektir. Bu doğru değildir. Divanı riyaset bunu 
kemali ehemmiyetle nazarı dikkate almalı, arkadaşla
rımızdan on aydan beri izin almayanı var. Bun
ların içinde mezuniyet istemeyeni olabilir. Eğer yeni 
gelmişler var ise, onlara mezuniyet verilmemelidir. 
Efendiler bu doğru değildir. 

HAKKI BEY (Ergani) — O başkadır. 
ATIF BEY (Bayazit) — Nasıl olur kanunen veril

miş, 
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M. DURAK BEY (Devamla) — Hiç de hakkı yok
tur. Benim de hakkı sarihim, ben de gideceğim. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Yağma mı var1 

Oturda paranı al. 
M. DURAK BEY (Devamla) — Etendiler eğer 

Divanı Riyaset bu şekli muhafaza etmezse adaleti te
min etmez. Zabta geçsin. 

ALİ FUAT PAŞA REİSİSÂNİ (Ankara) — 
Efendim müsaade ederseniz bendeniz Divanı Riyaset 
namına arz edeceğim. Divanı Riyaset geçenlerde nisa
bı müzakere hakkında vermiş olduğumuz kararı ta-
mamiyle tatbik etmektedir. İzinleri sıraya koymuştur. 
Hangisi evvel, hangisi sonra gelmiş. Bunlar kayıt üze
rindedir. Ona göre yapılıyor. Tespit ediliyor; tanzim 
ediliyor. Şimdi benim önümde defter yok ki size bi
rer birer cevap vereyim. Benim iznim daha evveldi 
de. sonra idi de, diye bana burada sormayın, önüm
de vesaik yokturki size cevap vereyim. Hangi arka
daş şüphe ediyorsa cetveli hazırdır. Kendilerine gös
terelim. Şüpheleri varsa ona göre tashih ederiz. Bina
enaleyh, geçen sefer nisap hakkında vermiş olduğu
nuz kararı Divanı Riyaset kemali dikkatle tatbik et
mektedir. Yalnız şunu arz edeyimki geçenlerde ar
kadaşların tahsisat meselesi hakkındaki kanunu ka
bul ettiğiniz zaman bir de takrir kabul etmiştiniz, 
O da devrelere taksim ediyor. 

ATIF BEY (Bayazit) — Doğru değil paşam. 

ALİ FUAT PAŞA (Devamla) — Doğru değil, yan
lıştır. O benim bileceğim iş değildir. Heyeti celile-
nin bileceği şeydir. Binaenaleyh tecdit intihabat mev
zubahis olmazdan evvel heyeti idare de o takrir mu
cibince senelik tahsisatı tam olarak vermiyordu. Dev
relere taksim edip devre üzerine veriyordu. Şimdi 
tecdidi intihap olunca idare bunda pek haklı olarak 
tereddüt etti. Çünkü tecdidi intihabat münasibetiyle 
biz şöyle yapılmasını arzu ederiz, dersiniz ve onun 
hakkında bir karar verirsiniz. Şimdi bendenizin hatırı
ma bir şey geliyor. Eğer kabul edilecek olursa onu 
tatbik edelim şimdi malumu âliniz olduğu üzere izin 
talep edenlere izin vermek için heyeti celileniz vaki 
olan teklifatta Divanı Riyaset Nisabı Müzakere Ka
nununu muhafaza ediyor. Bu gibi arkadaşlardan ikin
ci devrede dairei intihabiyelerinde geçirmek isteyen 
arkadaşlarımız vardır. Şimdi malumu âliniz olduğu 
üzere izin talep edenlere izin vermek için heyeti ce-
lilenize vaki olan teklifatta Divanı Riyaset nisabı 
müzakere kanununu muhafaza ediyor. Bu gibi ar
kadaşlardan ikinci devrede, dairei intihabiyelerinde ge
çirmek isteyen arkadaşlarımız vardır. Şimdi giderken 

I ikinci devreye ait olan tahsisatlarını da verelim mi? 
I Diyebilirsinizki üç aya kadar yeni meclis gelecektir. 

Şimdi arkadaşlarımızdan üç ay mezuniyet almış olan
lar bir daha gelemez, bu yolda izin almış olan arka
daşların yeni mebuslar gelinceye kadar burada isbatı 

I vücut etmeleriyle müddeti mezuniyetleri müsait de
ğildir. Tensip ederseniz burada filan arkadaşlara tec-

I didi intihabat olmamış gibi muamele yaparız. Yal-
I nız yeni Meclisin gelmesinden bir kaç gün evvel di-
j ğerlerini de veririz. Yani bu bir tekliftir. (Olmaz 
I sesleri.) (O da muvafık değil sesleri.) Müsaade bu-
I yurunuz bendeniz fikrimi arz ediyorum. Verip ver-
I memek sizin elinizdedir. Burada filan arkadaşlara tec-
I didi intihabat meselesi nedir? Bendeniz zan ediyorum-

ki tecdidi intihabat buradan giden arkadaşlara aittir. 
I Çünkü onlar bir daha ya gelir ya gelmez. Halbuki 

burada filan arkadaşlarımız yeni Meclise devir va
zife edinceye kadar burada çalışacaklardır. Binaenaleyh 
burada kalacaklarına göre muhassasatları hakkında ev
velce ne yapılmış ise öyle yaparız. Hayır bunu da ka-

I bul etmezseniz gerek mezunen gidenler ve gerek bu
rada kalanlar her ne zaman isterlerse bütün senenin 
tam tahsisatını alacaklardır, diye bir karar verirsiniz, 
öyle hareket olunur. (Reye sesleri.) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrirler 
j var. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el

lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Mazhar Müfit Beyin takriri var efendim onu oku

yacağı/. 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Kanunu tabire mahal yoktur. Tahsisatın bilakaydü 

şart defaten derhal tesviye olunmasını teklif ederim. 
Hakkari 

Mazhar Müfit 

REİS — Efendim tefsire hacet yoktur. Bilakaydü 
şart tam tahsisat verilmesini teklif ederim diyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Defaten ke
limesini ilave ediyorum. (Defaten sadaları.) 

REİS — Efendim takriri bir daha okuyorum : 
Müzakere kâfidir kanunu tabire hacet yoktur. Tah
sisatın bilakaydü şart defaten tam olarak itasını tek
lif eylerim. Bu takriri reyi âlinize vaz ediyorum, (Bir 
daha okuyunuz sadaları.) 

REİS — Burdur Mebusu İsmail Hakkı Beyin 
takririni okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Badema Divanı Riyasetçe mezuniyet itasında ta-

I rihi avdete değil bir sene zarfında alınan mezuniyet 
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miktarına göre hakkı rüçhan yürütülmesini teklif ey
lerim. 9 Nisan 1339 

Burdur 
İsmail Hakkı 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim bu 
başka meseledir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Burdur) — Efendiler Di
vanın bu husustaki kararı yanlıştır. Bir sene zarfında 
birisi on beş gün izin almış, diğeri altı ay izin al
mış, Divanın kararında adalet olmadığına Paşa Haz
retleri buradan arz etti. 

(Kayseri Osman Beyin takriri okundu.) (1) 
REİS — Muş Mebusu Hacı Ahmet Efendinin 

takririni okutuyorum.: 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Tahsisatın defaten itasının tahtı karar alınmasını 

teklif eylerim efendim. 
Hacı Ahmet 

Muş 
REİS — Takririn birisi yekmeal, diğeri mukayyet

tir. Binaenaleyh ayrıca reye koyacağım. Mazhar Mü
fit Beyin takriri kabul edilirse diğeri evla bittarik 
kabul edilmiş olur. Çünkü o daha mutlaktır, 

(Mazhar Müfit Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ekse

riyetle kabul edilmiştir, (Gürültü.) Efendim müsaade 
buyurun, çok rica ederim, yerlerinize oturunuz. 

2. — Mezunen intihap devresinde bulunan Me-
busanın tekrar mebus seçilmesi halinde azimet ve av
det harcırahı verilip verilmeyeceği hakkında Sivas 
Mebusu Rasim Beyin Divana tevcih ettiği sual. 

RASİÎM BEY (Sivas) — Efendim elimizdeki ni-
zamnamıaı dalhilüde sarahat yoktur. Rüfekadan bazl
ıları mezun olup gidiyorlar. Biz bir daha avdet eder
sek bizıe atvdfât harcırahı verecek misiniz diyorlar 
(Tabii efendilim, saldaları) 

ATİF BEY (Baıyaziüt) — HaJkjkı sarihimd'ir. Sene
de bir def'a buradan giderken vereceğiz, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Arkadaş
lar malumu âliniz, itaihsiısatımı alan arkadaş harcıra
hını alır, sonra gelirken (inşallah mebus olarak gele
cek olursa azimet ve avdet harcırahı da alacaktır. 
Yalınız, bir şey var. Bunu arz etmek istiyorum. Ka
nunda her mebus hem az'imet, hem de avdet alacak-
!trr diyor ve her devrede bir avdet bir de azimet vs 
alile harcırahı alıyor. Şimdi burada bir şey var. Bu 

(1) Takrir dosyada bulunamadı. 

defa tahsisat alan arkadaşlar devre hitam buluyor. 
ben'im aile harcırahmn veriniz derse. Divan buna 
ne der? 

YAHYA OALİP BEY (Kırşehir) — Efendim 
imes'ele gayet baisitet'ir. Buradan gidecek olan arkadaş
larımız; harcırahını alacaktır. Ailesi için de isterse aile 
harcırahı da veriliyor. O arkadaş gittikden ve iki ay 
mezuniyeti itmam, ed'il'mdd'en ve yeni hey'ete gelme
den b!ir lüzum hasıl oldu ve toplanmak için bir telg
raf verildi Tabi'i o vakit gelirken harcırahını alır, 
sonra inıtiilhab edilmedi gider ve giderken dahi yine 
harcırahı verilir. Yalınız şurasını arz edeyim k'i: Mec
lisin azaları için ayrıca bir harcırah kanunu yoktur. 
Harcırah ismi üstündedir. Bir memur, memuriyetine 
gider harcırahım alır, âmiri gel der yine gelir, harcı
rahını alır. Binaenaleyh bu ifadatın zabta geçmesi 
kâfi'dür. Bu hususta ayrıca bir karar ittihazına lüzum 
yokitur. (Yevmiye sadalarıj 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Burada hal 
olunacak bir mesele var efendüm. Şimdi ben mezunum 
dairei intilhalbiiyeme gidliyonUm. Mezuniyet hakkındaki 
karıara tevfikan bendemizle azümet ve avdet harcırahı 
verecekler. Âla üç ay mezuniyetim var gidiyorum. 
Beş güm sonra buraya gediyorum mebus olmuyorum. 
Malumu âlimiz, gerek müddetini ikmal etsin ekmesin 
ımebusanm cümleline mahallerine kadar harcırah ve
riliyor. DemıekM bir hareırajh daha verecek. 

ATIF BEY (Bayazit) — İşte... 
MAZHAR MÜFİT BEY -(Devamla) — Bu doğru 

değildir/ 
ATIF BEY (Bayazit) — Harcırah kararnamesi 

öyle, 
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Harcırah 

kararnamesinde bir kere bu yoktur. 
ATIF BEY (Bayazit) Yok yok, aile harcırahı 

hakikırtdaikfi kararnamede varıdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (.Devamla) — Falkat bu 
vardır, amima mebuslar için değildir. 'Meclis fesh 
olursa müddeti ikimıall ederse.. (O başka mesele) De
mlinjki meseleye benzemez. Şimdi yalınız buna karar 
verin. Bakınız, mesela ben dairei intihabiyeme, Ha-
kâriye gideceğ'ilm. Giderken 7C0 lira harcırah, gelir 
ken 7Q0 lira alacağımı; oldu bin dörit yüz lira çek 
âla ben mebus olmam üç gün sonra da yeni meclis 
gelir bu aldığımız para ne olacak? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) — 
Efendim bu mesele üzerinde tereddüde hiç mahal 
yoktur. Ötederaberi kabul edilmiş kararlar vardır. Bir 
devrei intihabiye için mebuslara ve ailelerine azimet 
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ve avdet harcırahı verilir başka bir şey alamaz. On
dan sonra otuz kere gelir, otuz kere gider; bir şey ala
maz, günahdır. Fesih olduğunda da böyledir, her za
manda böyledir. Günahdır. (Doğru sesleri) 

ÂTFF BEY (Bayazit) — Hiç de doğru değildir. 

RASİM BEY (İdare Memuru) (Sivas) — Efendim. 
şâmjd/iye k>adar Meclislinde teamülü Meclisin feshi, 
(jk'malı müddete tesadüf ederse azalara avdet harcıra
hı veriliyor. Bunun sebebi ise Meclisi fesih edenler ve
ya ikmali müddet eder de Alnlkarada veya başka bir 
yerde bir s<ene, iki sene, üç sene sonra girmek isterse 
o zaman tdkrar avdet harei'rahı haikkı olduğu -için 
efendim, o gitsin gitmesin son feshe ve yalhutta son 
dflvrei içıtimaliyeye tesadüf eden şey için bir avdet har
cırahı veriliyor. Umumiyetle bunda ajvd«t, yam harcı
rahın tahakkuku meşrut değildir. Teamül böyledir. 
Bunu da hal edelm, bunun da hal i lâzımdır. Teamül 
mucibince mü yapacağız, yanı azayı M ram dairei inti-
habilyieîerine gitsinler gicmesi'niler, feshe ve yahut son 
devrei initlühabüyleye tesadüf öttüğü için herkes harcı ra
hmi alır. 

ıMAZHAR MÜFİT BEY (Ha'kkâri) — Teamül 
böydedür. 

RASİM BEY (Devamla) — Bunu da lütfen hal 
edi'nliz 'bu da bize lâzjımdiır. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler harcı
rah mes'elesinde kanun gayet sarihtir. Büyük Millet 
Meclisd azalarına senede bir defa daiirei inCihabiyele
rine gitmek 'üzere azimet ve avdet harcırahı verilir. Bu 
gitmeğe meşruttur. Giderse alır, gitmezse almaz. Şim
di bu gün başka bir mies'ele hadis olmuştur. Bu ka
nunu yaptığımız zaman h/ir fesih, hadisesini ve yahut 
yeniden milletin arayı umumiyetine müracaat hadi
sesini nazarı dilklfcate alarak kanunu yapmadık. Bu 
gün nasıl bu gün tahsisatımızı burada tamamen alı
yoruz, arkadaşlarımızdan gedenler avdet ve azimet 
harcırahı alır. Yine bir talhsisajt alacaSk, 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Tahsisat almıya-
caik haHcırah alacak, 

'M, DURAK BEY (Devajmla) Yeni intlihaibda me
bus olaöak. Bu, yeni mebus olduğu ZanTan alacak, de-
ğilmi? Tabii alacak. Bu gün mezun giden arkadaş
larımız, Meclisin talebi üzerine gelir, mezuniyeti dahi
linde buraya gelirse, gerek Meclis çağırsın, gerek 
kendisi gelsin, harcırahını alır, böyledir. Ondan son
ra ikmali müddet ettiği vakit gider gittiği vakit ta tea
mül ne ise ona göre muamele etmek doğrudur. Bu
nun için ne düşünüyorsunuz. Nasılki tahsisatını, alıyor. 
harcırahını da öylece alır ve zaten kanunda sarahat 

vardır. (Doğru sesleri) Onun için müzakereye lüzum 
yoktur. Yalınız bir mesele var. Bendeniz onu biliyo
rum. İdare memuru Rasim Beyefendi söyledi, öyle 
bir teamül varmış. Giden gitmeden, (öyle o&naz ses
leri) Müsaade buyurunuz, efendim bu da gayet doğ
ru bir meseledir. Oluriki buradaki bir ar'kıadaşımiz şim
di gitmek istemez de altı ay sonra gitmeık ister. Bütün 
medi'sJerde de böyle bir şey vardır. Teamülü de ka
bul efanek doğru olur zannederim. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) — Efendiler, 
Rasim Beyin avdet harcırahı için söylediği fikir te-
malmıile eski meclisde cereyan eden usuldür. Meclis 
müddetini itmaim eder giderse. Meclis azasına usulen 
avdet harcıraları verilir, daire i i nti nahiyesin e gider ve 
yahut gitmez o kendisine a'ittir. Dairei intihab'iyesine 
gidecek diye harcırah verilir. Şimdi bazı arkadaşları
mız; mezuniyet alıp gidiyorlar. Mezuniyet alıp giden 
arkadaşlarımız Meclisin müddeti hitamına ermezse 
'tabİatiyle avdet harcırahı alacaktır. Mahallerinden 
yeni gelmiş gibi harcırah alacaktır. Senede iki defa 
harcırah alınacağına göre, bir giderken bir de avdette 
harcırah alınırsa tdkrar üçüncü avdette harcırah ala
maz, 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ne için, sebebi ne? 
ALİ CENANİ. BEY (Devamla) — Efendim sara

hat vardır. Senede bir aza iki defa harcırah alabilir 
o da avdet ve azimet harcırahıdır. Safahatı kanuni-
yeye karşı diğer bir şey mugteber olamaz. Senede iki 
defa harcırah alabilir. Biri azimet d'ığeni avdet içindir. 
Binaenaleyh bir sene zarfında bir azanın alacağı har
cırah iki harcırahdır. Bir kısmı buradan hiç gitmez. 
harcırah alır; bazıları taşradadır. Mayıs ihtidasında 
'buraya gelir bir avdet bir az'imet harcırahı alır. Baş-
!ka bir üçüncü daha alamaz. Azami bir azanın alacağı 
harcırah iki harcırahdır. Üçüncü bir harcırah ala
maz evvelce giderken almıştır. 

ATİF BEY (Bayazit) — O giderken aldığı hak
kı kanunisidir. O valkit siz gönderiyorsunuz ş'mdi bu
nun arasında fark vardır. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
üçüncü olarak harcırah almak için mesai kanuni 
yoktur. Avdet harcırahıdır, ve bunun da tahakkuk 
etmesi icabetmez. Buraya gelir, harcıraha müstehak 
olur ve harcırahını alır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bir takrir veriniz re
ye 'konsun. 

»SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendiler parayı 
veren de biziz, alan da biziz Para bizim malımızdır. 
malumu alimiz bizim içimizde müstehlik olan yok gi
bidir. 
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Şimdi bu harcırah meselende senede bir defa 
harcırah almak var. o da avdet azimet harcırahıdır. • 
Bu, kanunun ikitizasıdır. Fakat bu meclis müddet'ini ; 
ikmal üzeredir. Yani eski ay içüride yeni Meclis-'gile- ' 
çektir. Biz azimet harcırahı aldıktan sonra tekrar av- ' 
det edeceğiz, onun da harcırahını aldıkdan sonrbl te>k- . 
rar bir daha harcırah almak doğru olur mu? Bü^ace-
ba. Günah olamaz mı? Binaenaleyh bunun günahı bi-; 
ze olmakla beraber bir de Maliye Vekili beyefendi 
bu mamletke'tin mesaili maliyesiinden günahını üzenine- . 
yükledi. Mesaili malliye de berbat oldu. Maliye dikili 5 

beyefendi bir kere gelsin bu mesele hakkında ne dü
şünüyor söylesin. Günahı onun boynuna, yük 1 etirsimiz. ; 
Binaenaleyh böyle bir senede tekrar tekrar para al
mak bizim için b'iraz şey olur, günah olur. :., • ' 

• • • i • •• İ EMİN BEY (Ergani) — Şu halde gidenler bir daha ; 
gelm'iyecek.. Mesela bayram sonu gidenler gelecek, 
harcırahını alacak, ondan sonra meclis fesih olursa 
ne olacak? Pek âlâ bir kere gider bir daha gelme.-/n. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahısar) — Efendim 
bu meselenin bu kadar müzakereye sebebiyet verdfiğini ; 

bendeniz anlıyamıyorum. Bey efendiler her azanın i 
senede üç ay mezuniyeti vardır. Bu, maddei kâna- \ 
niye ile tesbit edilmiştir. Ali Cenanıi bey efendi ile 
Mütfit beyefendi bir meseleyi ortaya attı. Mezu
nen giden arkadaşlar ikinci Meclis toplan ma:ksız:n i 
iburaya geldikleri takdirde ikinci Meclise intihab olun
mak için de rey kazanamamış olurlarsa harcırah ve
rilemez. Günahdır dediler. 

Efendiler harcırah verilir ve kanunidir. Günah da 
dahi değildir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bir senede üç har
cırah alınır. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Devamla) — Malumu-' 
âünizdir ki Meclisin verdiği karar tecdidi intihab ka
rarıdır. Fesih kararı değildir. Bu gün mezuniyet alıp 
giden arkadaşlar yine mukadderatı millete vazuliyed 
elan bir Meclisin azasıdırlar. Şu halde ikinci Meclis 
ifayı vazifeye mübaşeretten evvel buraya gelecek 
olurlarsa, avdet harcırahı tabii alırlar. İkinci Meclis 
açıldığında, eğer kendisi mebus olamazsa tabii onu 
Ankara'da bırakamazsınız. Dairei intihabiyesine''ka
dar harcırah almak yine hakkı kanunisidır. Aii Ce
nanı Bey diyorlarki, efendiler senede iki defa harcı
rah olur mu? Hayır efendiler, senede iki defa har
cırah yoktur. Çünkü kendisinin bir defa gidip gelişi 
üç ay olan hakkı kanunisini istimal ettiğinden dolayı
dır. Sonra verdiğin harcırah ise kendisinin vazifesi 
hitama erdiğinden dolayıdır. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Üç defa. oluyor 
ÜÇ.,: 

ALİ SURURİ EFENDİ (Devamla) — Şu cihet 
var. Eğer mezunen gider ikinci devre için intihab 
edilmeyen arkadaşın buraya vusuli ikinci meclisin 

^toplandığından sonraya tesadüf ederse, tabii mem
leketine giderken bir daha harcırah alamaz. Ne av
det harcırahını alabilir, ne de giderken alabilir. Yal
nız buradan giderken aldığı azimet harcırahı kendisi 
için son azimet harcırahı olarak verilmiştir ve o ka
dar açıktırki efendiler, bu hususta müzakere edildi
ğine bendeniz hayret ediyorum. Meclisi Âli'nin He
yeti İdarenin Divan Riyasetinin meseleyi bu kadar 
uzatması doğru değildir. (Pek doğru sesleri) 

O.'., i AN BEY (Lazistan) — Mezuniyeti bitme-
f'ueh evvel buraya gelirse ne olacaktır? 

ALİ SURURİ EFENDİ (Devamla) — Gelsin 
efendim, maksat buraya avdettir. İkinci meclis açıl
mada gelmiş olması şarttır. Sonra gelirse olamaz. 
Çünkü ikinci meclis açılmadıkça bu meclisin işi bit
miş değildir. Kendisi ifayı vazife etmek üzere bura
ya gelir. Nasıl olurda avdet harcırahı verilmez. Ben 
buraya geldikten sonra ve Mecl'ise iltihak ettiğim 
halde harcırah veriliyor. Fazla müzakereye mahal 
yoktur. Binaenaleyh müzakereye nihayet verilmesini 
teklif ediyorum. 

HACİ AHMET BEY (Maş) — Buraya muvasa
lat ta şart değildir. Oradan hareketini telgrafla bil
dirmek de kâfidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas)' — Efendim evvela İcra Vekilleri Reisi 
sıfatıyla bu meclisi teklifi noktai nazarından aleni 
celsede izah edilen meselede;.. İcabatını Teşkilatı 
Esasi yen in evamirini arz ve izah etmiştim. Bu gün 
tahsisat meselesi mevzuubahis olmuyor. Sivas me
busu sıfatıyla arza mecbur oluyorum. Riyaseti sa
niyeniz şerefiyle mübahi bulunduğum sıralarda Di
vanı" riyasette harcırah ve mezuniyet mesailiyle faz
laca meşgul oldum. Malumu Âliniz senede her me
busun üç ay mezuniyet hakkı vardır ve bu üç ay için 
azimet- avdet harcırahı kabul edilmiştir. Bundan gay
ri her hangi bir sebeple dairei intihabiyesine veya
hut diğer bir mahalle giderse azimet ve avdet harcı
rahı yoktur. Bu, heyeti celilenizin kararı iktizasın
dandır. Bunun gayri herhangi bir arkadaşınız bu se
ne ivin1 üç ay mezuniyetini istimal etmiş olsaydı ge
rek intihaba veyahut diğer suretle mezuniyetine ka
rarı aliniz taalluk etse etmemiştir. Son kararınız git
mek icabederse harcırahını alamaz. Fakat Meclis 
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yerlerine diğer rüfek-anın tayinleri suretiyle bazı rü-
fekanın artık mebusiyetleri hitam bulacak ve Anka-
ra'da bulunurlarsa mahallerine avdet etmeleri lâzım 
gelirse; mantık, akıl bu zevatın memleketlerine ka
dar harcırahlarının verilmesini emreder. (Kanunidir 
sesleri) Bunun gayri, zannederim, müntehiblerinize 
karşı sui tesir yapar; yani bir mebus kendisini inti-
hab etlrmek için meşru olan hakkı istimal etmek için 
bile kendini intihab ettirmek, çalışana harcırah ver
meye mecbur değildir. Yani bu insaf değildir. Fakat 
mebusluğu hitam bulmuştur. Bu, milletin vazifesidir. 
Mebusu geldiği yere kadar göndermek ve harcırahını 
vermek... 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Reis B^y mü
saade ederseniz bir şey soracağım. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Bir noktayı daha 
arz etmek istiyorum. Zannediyorum ki, bir noktayı 
tenvir edemedim. Bazı rüfekaya gayri mezun olarak 
kendilerinin de harcırah alabilecekleri şekilde bir fi
kir gelmiştir. Bunun tehlikesi vardır, Meclissiz kala
biliriz efendiler. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Bir şey soraca
ğım, müsaade buyurur musunuz? Bundan evvel ver
miş olduğumuz tahsisatın verilmesine tamamen ka
rar verdi Meclisi Âli. Tabii karara tttiba edilecektir. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Ne suretle?.. 
M. DURAK BEY (Erzurum) — Müsaade buyu

runuz hepsine, hepsine... Şimdi hükümet reisi sıfa
tıyla zatıâlinizden soruyorum; kanaatinizi izhar bu-
yurunuz ve zapta geçsin. Bendeniz zannediyorum ki 
bu kararlar Meclisi Âlinin tarihine siyah lekeler ko
yuyor. (Hayır sesleri) Çünkü Meclisin insidat kararı
dır bu. Rica ederim kanaatinizi izhar ediniz. Zapta 
geçsin,. ben vazifei tarihiyemi ifa ediyorum. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Durak beyin suali
ne cevap vermek mecburiyeti vicdaniye.sindeyim. Fa
kat İcra Vekilleri Reisi sıfatıyla değil, Sivas mebusu 
sıfatıyla. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Bendeniz size 
Heyeti Vekili sıfatıyla sual ediyorum. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Heyeti Veküenin 
ve reisinin Meclisin umuru dahiliyesine müdahaleye 
hakkı yoktur. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Hayır hayır, mü
talaanızı soruyorum. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Evet Heyeti Ve
kile sıfatıyla değil, hür bir meclisin mebusu sıfatıy

la söylerim. Hür bir meclisin hürriyetini temsil eden 
bir mebus sıfatıyla bu kürsüden hür bir surette söy
lüyorum. 

BİR MEBUS — Ama aleyhinde söylemeyecek
siniz. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Söylerim, burada 
söylerim. Başka bir yerde söylerim. O zaman beni 
itham etmelisiniz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis Beye
fendi, ben Cester projesi aleyhinde söz istemiyorum. 
(Alkışlar handeler) 

H. RAUF BEY (Devamla) — Hakkınızdır. İste
diğiniz zaman söz söyl'eyebilirsiniz. Binaenaleyh bu 
mesele karar girdi, ekseriyetle kabul edildi. Siz yine 
söylersiniz, ekseriyeti kendi tarafınıza alırsınız. Bo
zarsınız. Meclis de bu demektir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis Bey 
Cester projesi hakkında söyleyeceğim. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Her gün söyleye
bilirsiniz, bu kürsüde Cester projesi hakkında söyle
yebilirsiniz. 

ATİF BEY (Bayazit) — Rauf Beyefendi ekseri
yetin reyini kabul eder misiniz? 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Rica ederim 
söyleyiniz Rauf Bey. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Ekseriyetin kararı 
kabulünü görürsünüz. Meclisin ekseriyeti neye karar 
verirse matahıdır. Eğer Durak Bey arkadaşımız ak
sini iddia ediyorsa çalışsın kendi tarafına alsın. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Aldın mı 
Durak Bey. 

DURAK BEY (Erzurum) — Tarihe geçsin Bü
yük Millet Meclisinin tarihine büyük bir siyah leke 
sürdünüz efendiler (Gürültüler) Bırakınız Heyeti Ve
kile Reisi söylesin efendiler, bu meclis değil beye
fendi. (Gürültüler)' Öyle şeyler yoktur. Ben şimdiye 
kadar avansı da almadım (Gürültüler) 

REİS — Efendim, böyle gürültü içinde müzakere 
yapamayız. 

HASAN BEY (Erzincan) — Efendim müzakere 
kâfidir. 

REİS-— Bu gürültü arasında müzakere yapma
ya imkân yoktur. Beş dakika teneffüs için tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse : 4.50 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kiişat Saııti : 5.00 

REİS : Reisi Sani Ali Fuat Paşa Hazretleri 

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

REİS 
sesleri). 

Efendim celsei açıyorum. (Tarihe geçti 

Tarih vazsın M. DURAK BEY (Erzurum) 
(Handeler). 

REİS — Durak Bev: sükûta davet ediyorum. 

M. DURAK BEY (Erzurum) Sustum paşam. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim, bendeniz müzakere için bir mevzu 
görmi yorum. Ekle bir harcırah kanunu var, bir de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi azasının harcırahının 
sureti itasına dair bir kanun var. Meclis bu gün açık
tır. Yarın ekseriyet gaib olur. olmaz. Bitabii bu gün
den âtiyen şu veya bu ihtimali nazarı dikkate alarak 
ittihaz karar etmekte bir faide görmüyorum. Öyle 
bir hal hadis dahi olsa bile bunu elimizdeki ahkâm 
hal etmeğe kâfidir. (Çok doğru sesleri). Birtakım 
hesabı ihtimaliyi gözönüne getirerek şimdiden mev
zu müzakere ittihaz edip karar vermekte bendeniz 
bir faide görmüyorum. Meselâ düşünüyorum, tecdidi 
intihabiye karar verildi. Kanuna tevfikan harcırahını 
Sivas'a giden ve yahut Gümüşhane'ye giden bir ar
kadaşımız, tekrar intihab edilmediği taktirde, bura
ya gelir, yani ikinci bir harcırah almak için oradan 
kalkıp buraya gelir veyahut intihab neticesi bile on 
beş gün, yirmi gün evvel mutlaka harcırah alacağım 
diye buraya gelir mi. hiç böyle bir şey olur mu? Cid
di bulunalım böyle zaif ihtimaller üzerine karara. 
bilmem lüzum var mı? Eldeki ahkâm kâfidir. Kara
ra lüzum yoktur. Biraz ciddi bulunalım. (Kanun var
dır sesleri). 

REİS — Efendim, takrirler vardır okuyoruz. 

SAMİ BEY (İçel) — Kongre toplanmazsa... 
NEŞ'ET BEY (Kângırı) — Hakan Bey mahkeme 

hal eder bu işi... 

REİS — Şu halde mevzu üzerindeki müzakerenin 
kifayetini reyi alinize vaz edeyim. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirleri okuvoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Tahsisatın defaten itasının tahtı karar alınmasını 

teklif eylerim efendim. 
9 . 4 . 1339 

Muş 
Hacı Ahmet 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Mezun bulunanlara şimdiye kadar olduğu gibi har

cırah verilmesi tabiidir. Mecalisin feshinde yahut 
müddeti içtimaını ikmalde bilumum azasına dairei 
intihabiyesine gitsin gitmesin avdet harcırahı itası ka
dimden berri teamül ve usul olduğundan ol veçhile 
muamele ifasını teklif ederiz. 

Erzincan Hakkâri 
Tevfik Mazhar Müfit 

Bayazit 
Şevket 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
1139 senei içtimaiyesi için her mebusun tahsisa

tını tamam alması nasıl lazım ve mukarrer ise. bu 
devrei içtimaiyeye ait azimet ve avdet harcırahının 
dahi öylece her mebusa itası tabidir. 

Burdur 
ismail Hakkı Soysallı 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Kanundaki muamelenin kemakân ifasını teklif 

eylerim. 
Erzincan 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Mesele gayet sarihdir. Tatilden bilistifade dairei 

intihabiyesine gidecek ve ailesini götürecek mebusla
ra usulen harcırah verilir. 

Tatil müddeti ikmal edilmezden evvel Meclisin 
toplanması lâzım gelirse aza yine harcırah alır. 
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Yeni Meclislin içtimaında şayet mebus olmamış 
ise yine azimet harcırahı alır. Takririmin reye vaz'ı-
nı teklif eylerim. 

9 Nisan 1339 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Riyaseti Celileye 
Bir mebus senede bir defa harcırah aılarak mezu-

nen gider. Ya müddeti mezuniyetinin hitamı dolayi
siyle veyahut meclisçe görülen lüzum üzerine Mecli
se avdet ederse bittabii yine harcırahı alır. Meclise 
iltihak ettikden sonra tecdidi intihab dolayisiyle o 
zat mebus olmazda memleketine gitmeye mecbur 
olursa artık sana harcırah veremeyiz, nasıl geldin ise 
öyle git demek doğru değildir. O zatın kabahati müd
deti mezuniyetinin hitamı dolayisiyle 'kanuna itaaten 
meclise iltihak veyahut meclisin kendisini celbi hu
susundaki emrine inkiyadı mıdır? Binaenaleyh bu gün 
mezuniyet ve harcırahı alıp da giden ve fakat yeni 
meclise gelmezden evvel meclise iltihak ettiği halin
de gelecek meclise intihab edilmemiş olan zevata har
cırah vermek zaruridir. 

9 , 4 , 1339 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Kanun sarihdir. Her senei içtimaiyede mezuniyet 

alan aza, gitmek şartiyle, azimet ve avdet harcırahı
na müstehakdır. Buradaki azimet ve avdet meclisin 
merkezine nisbetendir. Devrei intihabiye hitamında 
verilecek harcırah ilk intihabda memleketten merke
ze vukubulan azimete mukabil olan avdet içindir. 
Binaenaleyh mesele şayanı müzalkere değildir. Ruz-
nameye geçilmesini arz ve teklif eylerim efendim. 

9 Nisan 1339 
Kırşehir 

Sadık 

REİS — Efendim; takrirleri reyi alinize vaz ede
ceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Paşa Haz
retleri; müsaade buyurursanız takririmi izah edeyim. 

REİS — Evvela Mazhar Müfit Beyle rüfekasmın 
takririni tekrar okuyoruz. Ondan sonra reye vaz ede
ceğim. 

(Mazhar Müfit ve Tevfik Beylerin takriri tekrar 
okundu). 

İSMAİL BEY (Erzurum) — Meclis fesh olunma
dı. Takrirde «Fesih» kelimesi kullanılmış. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim, 
müsaade buyurunuz. Meclisin feshinde veya tacdidi 
intihabında diyorum. Bendeniz teamülden bahis edi
yorum beyefendi. 

REİS — Mazhar Müfit Beyle rüfekasının takriri
ni reye vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmemiştir. 

İsmail Subhi Soysallı Beyin takriri tekrar okun
du). 

REİS — Efendim, Burdur Mebusu İsmail Subhi 
Beyin takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. 

(Hüseyin Beyin takriri tekrar okundu). 

REİS — Efendim bu takrirde kanun neden iba
retse o yapılsın diyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Hangi ka
nun? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis paşa, 
takririm sarihdir. Müsaade buyurursanız izah ede
yim. 

REİS — Efendim, Erzincan Mebusu Hüseyin Be
yin takririnde mevzuu kanun dairesinde muamelenin 
kemakân ifasını teklif ederim, deniliyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Mezunlar 
hakkında karar var. Fakat bir Meclis fesh edilirse 
veyahut bir meclis devrei içtimaiyesini ikmal ederse 
harcırahı nasıl verilir? Hangi kanunda var? (Gürül
tüler). 

REİS — Rica ederim Meclisin sükûtunu ihlal et
meyiniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Mesela. 
benim haber aldığıma göre, Meclis devresini ikmal 
etti mi dairei intihabiyesine gitsin gitmesin, avdet 
harcırahı verilir. Denüiyormuşki; hayır. Tahakkuk 
etmeyince vermem. Ben mebus ohnıyacağım, burada 
sürüneceğim, el'an on kuruş harcırahı alacağım di
ye. Teamül veçhile meclis devresini ikmal etti. Dairei 
intihabiyesine gitsin isterse gitmesin. On dört sene
dir teamül böyledir. Bu olmaz diyorlar. Nasıl olur? 
Gidersek oturmuş. 

REİS — Efendim şimdi Hüseyin Beyin takririni 
reyi alinize 'koyuyorum. (Kanun var sesleri). Kabul 
edenler lütfen el 'kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu reye 
konamaz, kanundaki muamelenin kemakân ifası di
yor. (O tabiidir sesleri). 

REİS — Efendim, ekseriyetle kabul edilmiştir. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Tecdidi 

intihabda yapılacak muamele nedir? 

— 225 
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REİS — Müzakere kalmadı efendim. Mesele har
cırah meselesi idi. 

3. — Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, ken
disi ile alâkalı celsei hafiye zaptının verilip verilemi-
yeceğine dair Divanı Riyaset tezkeresi. 

REİS — Efendim, Muhittin Baha Beyin bir tak
riri var. Divanı Riyasete, Divanı Riyasetin de bu 
hususda bir kararı vardır, arz ediyorum. 

Heyeti Umumiyeye 
5 . 4 . 1339 

Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin sureti mu-
saddakası merbut Divanı Riyasetin 4 Nisan 1339 ta
rihli beşinci içtimaında tezekkür olunmuş ve celsei 
hafiye müzakeratına ait zabıt suretinin tevdiinde ni
zamname salkıt bulunmuş olduğundan keyfiyetin he
yeti celilerine arzı tesbit edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Vekili 
Musa Kâzım 

REİS — Takriri de okuyalım efendim. 

Riyaseti Celileye 
Erzurum Mebusu Salih Efendi Ligarezin iftira

larda bulunmaktadır. Dairei intihabiyemde hemşeri-
lerim beni tanıdıkları için bu teşebbüsler pek boşuna 
gitmekte ise de, gerek efkârı umumiyeyi gerek mah
kemeyi tenvir etmeği bir vazife telekki ettim. Salih 
Efendi hariçdeki iddialarını celsei hafiyede bizzat 
tekzib etmiştir. Ne siyaset umumiyeye, ne de umur 
devlete teallük etmediği için malum olmasında hiç 
bir mahzur mutasavver olmayan ve doğrudan doğru
ya şahsıma taalluk eden ifadan maruza suretinin ita
sına müsaade buyrulmasım rica ederim. Bir arkada
şınızın haysiyetiyle şediden alâkadar olan bu rica
mın kabul edileceğinden emin olduğumu maalihti-
ram arz ederim efendim. 

Bursa Mebusu 
Muhittin Baha 

REİS — Meselenin esası celsei hafiyeye ait zab
tın bir kısmını, yani kendisine ait olan kısmını bu 
'arkadaş istiyor. Divan, malumu aliniz, nizamnamei 
dahili mucibince bunların hıfzına memurdur. Tabii-
dirki o kibarla doğrudan doğruya veremeyiz. Onun 
için bu arkadaşın arzusunu is'af edemezdik. Heyeti 
alinize arz ediyoruz. Ne karar verirseniz ona göre 
hareket ederiz. Fakat onu da arz edeyimki mesele 
bir hatibin talebinden ibarettir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Muhittin Baha 
Beyin bu talebi kendisi için bir haktır. Tabii kendi
sinin ve benim buradaki ifadelerimi mademki arzu edi

yor, vereceksiniz. Binaenaleyh şimdi Bursa'dan 34 
bin yüz küsur lira, zamanı idareme ait kabzedlîmiş 
defterler mevcut. Oradaki Maliye komisyonu azalan 
haniden bUlah bu paralara ait defatiri, senedatı hıf-
zetrriişflerdir. Bu def Bursaya gittiğimde bunların su
retlerini aldım ve bilanço tanzim ediyorum. Bunsa' 
da ihtimalki benim elimde bin lira sarf edilmiş olsa 
dahi Bursa muhitinin vermiş okluğu para 34 bin kü
sur liradır. Bunun için bir blanço tertib ediyorum. 
Bu blançodan çıkan neticeyi kendisine resmen vere
ceğim. Senetle mes'elenin hakayiki meydana çıkacak
tır. Diğer mesail için mademki zabtını istemiş, mah
kemeye her ikimiz arasında cereyan eden zabtı verir
siniz. 

REİS — Efendim kabul ediyorsanız Muhittin Ba
ha beyin şahsa ait celsei hafiyeden istemiş oldu
ğu kısmın kendisine verilmesini tensib ediyorsanız 
verelim (Mahkeme talep eder sesleri) Efendim mah
keme talep edebilir. Fakat mahkeme tarafından bi
ze böyle bir şey gelmemiştir. Arkadaşımız bunu 
istemiştir. Biz de bir karar ittihazını teklif ediyoruz 
ve Salih efendi de bunun verilmesinde beis" görmedi
ğini söylüyor. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim demin Rauf 
Beyefendinin burada bir vesile ile söyledikleri veçhi
le, bu kürside söylenen sözler her halde çok kıymet
lidir. Şimdiye kadar burada senelerden beri her 
mebus bir çok sözler söylemiştir. Bunların, bu sözle
rin istenmesi, alınması mahkemeye aksatmesi zan-
ederimki doğru değildir. Eğer söylenen söz her hangi 
bir arkadaşımız tarafından her hangi bir arkadaşımı
zın aleyhine söylenmiş bir söz varsa bunun hallini, 
zanederimki, bir aileden başka bir şey olmayan Bü
yük Millet Meclisinin dahilinde olmalıdır ve şimdiye 
kadar efendiler, biliyorsunuzki celsei hafiye zabıt
larından hiç biri tabedilmemiş, hatta en. mühim tari
hi kısmı bile böyle hıfzedilip kalmıştır. Eğer şahsı 
veya her hangi bir sebeple burada söylenmiş bir söz 
varda bunun verilmesine karar verilecek olursa, bi
zim de tarihi bir çok vesaiki ihtiva eden celsei ha
fiye zabıtlarının temammın tab edilerek elimize ve
rilmesini talep etmek hakkımızdır. (Doğru sesleri) 
Binaenaeyh meclisimiz için fena bir teamül olacak 
olan bu talebin bence tervici muvafık değildir. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisan Şarki) — 
Efendim mevzuu müzakere olan mes'ele Basrİ bey 
arkadaşımızın tasavvur ettikleri gibi değildir. Basiti 
Bey zan ediyorumki, yani burada bazı sözler sarf 
olunmuş ve cürüm mahiyetinde imiş, bunun için is-
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tenmiş. Halbuki böyle değil. Malumu âliniz Muhit
tin Baha bey arkadaşımız Salih efendi arkadaşımıza 
karşı maznun mevkiindedir Muhittin Baha bey 
dîyorki: Salih efendinin celsei hafiyede sebke'den 
ifada/t ve beyanatı mahkeme benim lehime hizmet 
edecektir. Onun için bunun suretini veriniz. Ma-
'hjmu âlimiz maznunlar hakkı müdafaalarını her va
kit istimal ederler Bu mes'ele mes'eleyi su'yasiyeden 
değildir. Devletin siyasetini ihlal edecek bir mes'ele 
değidlir. Bu maznunun hakkı müdafaasına taalluk 
eden bir tekliftir. Böyle bir teklif hiç bir zaman ret 
olunamaz. Şu kadar varki; o celsei hafiyenin bütün 
zabıtlarının sureti veri'lmez, ancak Muhittin Baha 
beyin talep ettikleri kısımki Salih efendinin beyana
tıdır. Onun sureti verileblir ve hiç bir mahzur da 
yoktur. Bunu ret etmek caiz değildir. Maznun hak
kının müdafaa ve muhafazası için her türlü vesa
ite müracaat eder. Bila tereddüt verilmesi lâzım 
gelir. 

BASRİ BEY (Karesi) — Reis Paşa hazretleri 
şimdiye kadar hafi celselerin böyle zabıtları ve
rildiği vaki midir. Soruyorum. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Devamla) — Hafi 
celseler mesaili siya^iyeye, mesaıili umumiyeye taal
luk ederse verilmez. Fakat bu şahsî bir mes'eledir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Han
gi kanundan çıkardınız bunu? 

ALİ SURURİ EFENDİ (Devamla) — Basri Bey 
Eefendiye şurasıtnı derhatır ettireyimki o celisei ha
fiyemin hafiliği bitmiştir. Mes'elıenin bidayeten taal
luk eden hafilik,. yani bir arkadaşın masuniyeti 
mevzubahis olduğu zamana aittir. Halbuki masuni
yet ref ölundukaıtn sonra hafiliği yoktur. 

BASRİ BEY (Karesi) — O halde celsei hafiye 
zabıtlarının tab'ım teklif ediyorum. 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Efendim 
mes'eleyi bir birine karıştırmayalım. Hafi celsele
rin tab'ı meselesi vesika suretiyle hıfzı mes'elesi 
hepimizin arzu edebileceği bir mes'e's olabilir. O 
başkadır. Fakat iki arkadaş arasında hadis olmuş 
yalan yere yemin davası, hangisi haklı, hangisi hak
sız mahkemede hal edilecektir. Şimdi tarafeyn bir 
noktada 'ittifak ediyorlar. Saılıih efendinin ifadatının 
mahkeme için okunabilecek bir şekillide musaddak 
oljarak Mecliis tarafımdan verimıesfi noktasından ni
çin hafi olmuştur? bu mes'ele? Ali Suruni bey pek 
güzel izah buyurdular; adabı umumiye için, mes'ele-
nin mahiyeti anlaşılmak için evvela hafi olarak 
mevzuu bahis omuştur. Ondan sonra, mahkemeye 

düştükten sonra hafilik kalmamıştır. Hakkı müda
faa en mukaddes bir haktır. Binaenaleyh töhmet 
atında bulunan Muhitttin bey arkadaşımız mademki 
kendisini müdafaa edecektir. Bu müdafaayı' tama-
mile kendisine açmak bizim vazifemizdir ve ancak 
verilecek olan ifadat Salih efendi arkadaşımızın ifa-
datına maksur ve münhasırdır. Ne adabı umumi-
yeyi muhil olur, ne siyaseti devlıefti muhil olur, ne de 
Mecljisin şeref ve haysiyetine taalluk eder. Zaten 
davadır. Binaenaleyh bunun verillmesi muvafıktır. 
Hakkı müdafaayı temamiyle hür bırakmakla mec
lisi âliniz iftihar eder. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) •— Bendeniz bu 
mîs'ele birinci defa mevzuu bahis olması .itibariyle 
nizamnamei dahilide böyle istenilen hakkı talep hak
kında bir sarahat var mıdır yok mudur, pek hatır
lamıyorum. Ancak her mebus celsei hafiyede ce
reyan eden müzakere esnasında söylediği bir sözün 
•suret ini talep ederse alabilir zan ederim: Böyle bîr 
şey var galiba nizamnamei dahilide. Halbuki bu 
diğer bir arkadaşın ifadesini her hangi bir arkadaşın 
•îstemesidr. Bunda dikkate alınacak şey şu olmalı
dır. Hakikaten Muhittin Baha bey müdafaa emrinde 
istiyorlarsa şüphesiz her maznun kendisine isnat edi
len cürmün esassızlığını ispat etmek, için medarı mü
dafaa addettiği ne gibi şeyler varsa, hangi dairei resmi-

. ye oursa olsun, mahkeme tarafından istendiği za
nkanda mahkeme huzurunda mahkeme tarafından 
talep edilmesi ve o daire tarafından verilmesi pek 
tabii bir haktır ve Muhittin Baha beyin bu noktai 
nazardan da istediği için bunu vermekte beis 
yoktur. Ancak nizamnamei dahilide sarahat olma
dığı için bu zaruret bugün hasıl olmuştur. Bundan 
böyle bu gibi şeyler vaki olacak olursa bu gibi müra-
caa edenler için bir ikinci defa karar ittihazına ma
hal kalmamak üzere bu kararın Nizamnamei dahi
linin münasebattar olduğu her hangi bir maddesine 
ilavesini bendeniz teklif ediyorum. 

NEŞE'ET BEY (Kângırı) — Efendim; herkesin 
I hukukunu müdafaa etmek için istediği vesaik ve de-
J laile müracaat etmesi lâzimedendir. Bunda hiç kim- -
j se şüphe elemez. Ancak bir usul dairesinde hareket 

etmek te lâzimedendir. Malumu ihsanınız Muhittin 
I Baha Bey arkadaşımız maznun mevkiinde bulunu-
I yor. Mahkemeye müracaat ettiği vakit, kendisinin 
I şu veçhile, yanı celsei hafiyede Salih Efendi kendi-
I sinin beraetini müştekim bir talkım beyanat ta bulun

duğunu orada dermeyan eder ve mahkeme de karar 
I verir. Buradan isteyiniz. O vakit verilsin mi veril-
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meşin mi müzakere edilir. Halı hazırda müzakeresi za
manı değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
Nizamnamai dahilinin 58 nci maddesinin bir fıkra
sında cel'sei hafiye zabtı mebusan kâtipleri tarafından 
tutuluyor. Divanı riyasetçe hıfzedilir. Gerek cel'sei 
hafiyede, gerek celsei aleniyede mebusların istedikle
ri vakit alacakları, fakat mütalaa edebilmek üze
re alacakları hatınmdadır. Böyle suret alıp 
alamayacakları hakkında bir şey yok. Aleni cel
senin matbularını zaten aihyorlar surdbiiM almağa 
hacet yok. Hafiye gelince; hafi celse zaptının ve
rilmesine dair burada bir kayıt yok. Sonra makamı 
riyaset filan tarihli celsei hafiyede Salih efendinin 
ifadesi diye musaddak bir suret verdi. Mahkeme 
derseki ben buna itimat etmiyorum. Bütün mebus
ları bu ifade Salih efendinin midir diye mahkeme
ye celbederse (olamaz sesleri) çağırırsa ne yapacak
sınız? Binaenaleyh doğru değildir, emsali olacak
tır. 

DOKTOR FİKRET BEY (Kozan) — /arın 
kanunlar için de söyler öyle ise... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarişarki) — 
Arkadaşlar, Neş'et bey meŝ eO/eyi izah buyurdular. 
Malumu âliniz Salih efendi arkadaşımızla Muhit
tin Baha bey arasında cerayan eden mes'ele mahke
mede burada cerayan eden sözlerden Muhittin bey 
arkadaşımızın müdafaa sadadinde istifade edeceği 
şey varsa bunu mahkemede denmeyan eder ve bera-
yı şahadet tetkik olunmak üzere bu zabıtları celp 

I 

ilie tetkikini mahkemede talep, edebilir. Mahkeme' 
tabii aynı zamanda müddei şahsi vaziyetinde bu
lunan Salih efendi arkadaşımızın da mütalaatını 
dinler. O sözleri söyleyip söyMyemediğini sorar. 
Salih efendi derse ki; evet ben bu sözleri söyledim. 
Muhittin Baha beyin talep ettiği zaptı tabii isteme
ye lüzum kalmaz. Yolk dersekıi ben böyle söyleme
dim. Ben o valkit şöyle söyledim, zaptı celbedin der 
ve o vakit mahkeme lüzum görürse tabii celbeden 
Meclisten ister. Meclis onun sureti musaddakasını 
verfir. 

Hatta burada bir şey daha şayanı nazardır. O 
da, malumu âliniz, celsei hafide zapıtlannın şimdi
ye kadar tab ve tevzi edilmiş olmaması ve zan edi
yorum tasnif bile edikniyerek not halinde bulunma
sı da çok melhuzdur. Not halinde ifadelerin ne ka
dar mazbut tutulduğu hepinizin malumudur. 

İSMAİL SUPHİ SOYSALLI BEY (Burdur) — 
Öyle ise Meclis zabıtlarına itimat etmeyin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (devamla) — Binae
naleyh bu hususta fazla beyanı mütalaaya lüzum 
görmüyorum. Hepinizin vicdanlarını hakem tayin 
ediyorum. Söylemiş olduğunuz sözlerin, atemi cel
sede cereyan eden müzakerajtta söylediğimiz söz
lerin olduğunu ve ne suretle yazıldığını hepinizin 
vicdanını hakem kılarak takdirinize bırakıyorum. 
Biz ki celsei hafiyede söyledik ne suretle yazdlmışitır. 
Bunu bilmiyoruz. Oelsei aıleniyeler bizim için bir 
şahittir. Salih efendi, ben o vakit böyle söylemedi 
idim, bunlar not halindedir. Ben şöyle söylemiştim. 
Bütün Meclisi işhalt ederim diyebilir ve böyle diye
cek olursa mahkeme arkadaşlarımızı dinlemek mec
buriyetindedir. Bu mes'eleyi şimdilik mevzubahis 
etmeye lüzum yoktur. Ancak mahkeme Jlüzum 
gördüğü takdirde tevsii malumat için celbede-
bilıir. Mahkeme şahit dinleyebilir. Burular mah
keme işidir. Şimdiden bir arkadaşımızın talebi üze
rine verilmesi caiz değildir ve nizamnamede de böy
le bir sarahat yoktur. Eğer böyle olacak olursa her 
arkadaş filan efendinin söylediğinin ileride buna 
lüzumu vardır diyerek alırsa bimemki o vakit oel
sei hafilerin manası kalır mı? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Arkadaşlar ben, 
bir şey arz edeceğim. Mes'ele kalmıyacaktır. 

YUSUF KEMAL BEY (Kastamonu) — Arka
daşlar mes'ele gayet ehemmiyetlidir. Yani hadise 
itibariyle ehemmiyetli değildir. Fakat esas itibariyle 
ehemırniyetlidir. Çünki yarın: herhangi uydurma bir dava 
karşısında bulunuruz, o dava karşısında her hangi 
hafi bir cemiyet bizim esrarımıza vakıf olmak iste
yen bir hey'et bir dava açar. Mahkeme o davada 
Meclisin zabıtlarını istemeye kalkar. O vakit fena 
bir vaziyet içerisinde kalırız ve mes'ele ehemmiyet
li bir şekil alır. Cümlenizin malumudurki bu du
varlardan içeriye, bu kürsiden içeriye hiç bir kanun 
girmez? Bu kürsiden söylenilen sözler, malumu âli
niz, cürüm de teşkil etmez. Meclis kanunlarını kendi 
yapar. Meclisin nizamnamöi dahilisi vardır. Adı ni
zamname oluduğu halde- en kuvvetli kanundur. Bi
naenaleyh evvel emirde şunu arz edeyim; tahkik 
edelimki mahkeme bizden hafi zabıtları istemek 
hakkını haiz değildir. Zaptı isterse istemekten men 
olunamaz. Meclisi alide müzakere olunur. Meclisi 
âliniz de behemehal onu vermek için bir kaide 
ittihaz olunamaz. Yani mahzur görmezse verir. 
Meclisi âliniz her veçhile müstakil ve serbestitir. 
Yalınız tekrar tekrar şurasını da nazarı itibarde tutma-
lıyızki ne "vereceksek - tabii bu divanı riyasete 
ademi emniyet vesaire manasını tazannum etme-
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sürt - harfiyen Mecliste okunması lâzımdır ve onun 
verilmesi verilmemesi caiz olup olmadığına mecli
sin hükmetmesi iktiza eder, Doğru, bir arkadaşı
mız mukaddes olan hakkı müdafaasını istimal için 
böyle bir talepte bulunabilir,, Ona laattayin verile
mez demök caiiz değildir. Mahkeme isterse veririz 
demekte caiz değildir. Arkadaşlarımızdan bininin 
buyurduğu giibü, o arkadaşımız mahkemede bu iddi
asını dermeyan eder. CMabilirki ıkarşısmdald hasmı 
yani hasmı hukukisini o iddiasına temaimiyle kabul 
eder, huzuru hâıkimde ikrar olunur. Huzuru hâkim
deki ikrar. 

Meclisin içerisindeki ikrardan daha kuvvetlidir, 
bir mahkeme için, çünkü sarahat var. Hatta Meclis 
içerisindeki şu söz ikrarı tazammun eder mi etmez 
mi? Mahkemeye gidecek olursak biz o avukatlar, 
onun kılını kırk yararız. Muteber değildir. Bunu de
mekle Meclisin haysiyetine halel iras etmiş olmayız. 
O ayrı bir iştir, iki ayrı bir iştir. Binaenaleyh bende
niz söylüyorum, bu arkadaşımız mahkemede iddia et
sin. Mahkeme isterse o gelir buraya, ne metni isti
yor, ne kısmı istiyor. Şurasını kafiyen kaldıralım, 
zabıtları istemeyiz. Malûmu âliniz usulü muhakeme 
kanunları tüccarı bile muhafaza etmek için, tüccarın 
aleyhinde delil olacak defteri getirdikleri zaman, yal
nız oraya bakar. Başka noktalara bakmaktan mah
keme memnudur. Bizim zabıtlar ise ondan bin kat 
daha ehemmiyetlidir. Yarın mürettep bir dava altın
da burada mevzuubahis olan bir meselenin bütün sa
fahatı mahkemeye, oradan gazete sahifelerine geçebi
lir. Binaenaleyh bunu arkadaşımız mahkemede iddia 
etse hasmı da kabul ederse mesele kalmaz. Kabul et
mediği halde mahkeme ne istiyorsa zaptın o kısmı 
buraya gelir, okunur. Meclisi Âliniz her veçhile ni
zamnamesine hâkimdir. Kabul ettiği takdirde verir. 
(Kâfi sesleri) 

MEHMET SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efen
dim Meclisi Âlinizin kıymetli vakitlerini bu işle za
yi etmemenizi temenni ediyorum. Muhittin Baha Bey 
ile benim aramdaki mesaili hal edecek Bursa'da el'an 
müdafaai hukuk azaları olan zevattır, ki hepsi sağ
dır. Sonra elde mevcut senedat ... Binaenaleyh sizi 
de şahit olmak üzere arz ediyorum. 

HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Biz mah
kemeye mi geleceğiz? 

MEHMET SALİH EFENDİ (Devamla) — Her
hangi bir söz bu meselede hakem olacak değildi... An
cak Bursa Müdafaai Hukuk Reisi ki eski bir heyet
tir, onlar sağdır. Bir hayattır. Bende senedat mevcut

tur. Hatta ihtimal ki Meclisi Âlide de muhterem ar
kadaşlardan bazıları vakıfdır. Binaenaleyh bu dava
mızı hal ve fasledecek bir evraktır. Sizi de işhat ede
rek söylüyorum ki Muhittin Baha Bey arkadaşım, 
söylemediğim sözü de sual ederse söylemedim deme
yeceğim. Size vallah söylüyorum ki- bunu da kabul 
ediyorum. Eğer eldeki senedat müdafaai hukuk hey'et-
leri vesair tekzip ettiler, bunu da söyledin mi söy
ledim, bunu söylemedin mi dedikçe söyledim bunu 
da söylemedin mi söyledim diyeceğim. Fakat baka-
sını kurmanın imkânı yoktur. Eldeki senetler, şahit
ler, canlı insanlar vardır. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir tak
rir vermediniz ki... (Kâfi sesleri) 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Efendim Yusuf 
Kemal Beyefendi meseleyi tamamiyle hal ettiler. Eğer 
mahkeme tarafından bir talep vaki olur ve o talepte 
filan gün, filan celsenin, filan tarihinde söylenen filan 
söz tarzında tasrihat olursa tayin edilerek buradan 
bir talep vaki olursa ve bu da Meclisi Âlice verilsin 
mi. verilmesin mi diye münakaşa edilirse o vakit 
mesele Meclise getir. Yoksa takrir ile vesaire ile 
öyle Salih Efendinin Muhittin Baha Beyefendi hak
kında, lehinde veyahut aleyhinde söylediği sözlerin 
suretini verin tarzında mutlak bir surette sureti iste
mek zan ederim ki çok fena bir teamül olur ve bu 
da mahkemece medarı ihticaç ad edilemez. Binaen
aleyh bu mes'ele esasen tenevvür etmiştir. Bu takri
rin mahkeme tarafından vaki olacak talebe tağvikan, 
talikan şimdilik reddi lâzım gelir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, 
bendenizin fikrimce celsei hafiyeye ait zabıt, her 
kim tarafından istenilirse istenilsin, verilmemelidir. 
Sonra bu mes'eleye gelince; bu mes elede Salih Efendi 
Müdafaai Hukuk Reisi imiş. Muhittin Baha Bey, 
Müdafaai Hukuk namına gazete sattım. Onun için 
bu parayı aldım diyor. Müdafaai Hukukun hesabım 
görmesi kongrenin teşekkül etmesine vabestedir. Kon
gre teşekkül eder, bu hesabı görür. Eğer Salih Efen
dinin verdiği para gazete mukabilinde değilse, onun 
üzerine dava da rüyet edilir. Böyle Salih Efendi ile 
Muhittin Baha Beyin beynindffki bir dava zuhur et
miştir diye celsei hafiye zaptının verilmesine taraftar 
değilim, kat'iyen. Sabretsinler, kongre toplansın, he
saplarına baksın, eğer şahsından aldığı... 

REİS — Mahkeme yoktur. 
ALİ SURURİ BEY (Karahisarısahip) — Arkadaş

lar çok rica ederim. Düşünerek karar verelim. Yani 
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istical etmeyelim. Mes'ele hakikaten çok mühimdir. 
Muhterem hukuk mütehassısı Yusuf Kemal Beyefen
dinin beyanatını maalistifade dinledim. Fakat arka
daşlar, Muhittin Baha Bey elinde böyle bir vesika 
olmaksızın mahkemeye gider ve mahkeme derseki 
Meclisin celsei hafiyesinde Salih Efendi benim aley
himde beyanatta bulunmuştur. Bunun suretini getir
tin. Efendim zaten Nizamnamei Dahilimiz mucibin
ce celsei hafive zabıtları... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Mahkemeye 
gitmesine karar verildi mi? 

ALİ SURURİ EFENDİ (Devamla) — Nizamna
mei Dahili mucibince celsei hafiye zabıtlarının bir 
yere verilemeyeceğini bildiği için Muhittin Baha Be
ye diyecektir ki; hayır bu zaptın suretini mahkeme 
istemez. Mevcut ahkâma göre bunlar hafidir. Teb
liğ olunamayacak bir şey yoktur. Zabıt verilemeye
cek olursa hakkı müdafaa ne olur arkadaşlar? (Ha
cı Ahmet Beyin takriri tekrar okundu) 

3. — EVRAKI VARİDE 

/. — Biga Mebusu Mehmet Beyle alâkalı, geçen 
devreden müdeyver evrakın Şubeye havalesi. 

REİS — Efendim yeni sene münasebetiyle havale 
edilecek evrak var onları havale edelim. Biga Mebu
su Mehmet Bey hakkında geçen seneden müdevver ev
rak hakkında takriri var. (Gürültüler) Susunuz efen
dim, rica ederim. Sükûnete davet ediyorum. 

(Biga Mebusu Mehmet Beyin takriri okundu) 
REİS — Efendim mes'ele gayet basit, arkadaşımız 

Mehmet Bey hakkında bir mes'ele var. geçen sene 
bir şubeye havale edilmiş, intaç edilmemiş, bu sene 
tekrar... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Paşam bu 
evrak Üçüncü Şubede idi. zimmetle yine Divana ve
rildi. 

İSMAİL SUBHİ SOYSALLI BEY (Burdur) — 
Hayır Beşinci Şubededir. 

REİS — Efendim Divana şubeden gelmiş bir ev
rak yok; olsa muamelesi yapılacaktı, muamelesi yapıl
mamıştır. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Efendim geçen sene 
bu evrak Beşinci Şubede idi Beşinci Şubede intacı 
için bir kaç arkadaş ayrıldı. Beşinci Şubede intaç edil
di. Yalnız reye konacak idi. O esnada sene başı ol
mak itibariyle şubeler tecdit edildi ve öyle kaldı, yani 
mes'ele neticelenmiştir. Yalnız reye vaz edilecektir. 
Eğer tekrar Beşinci Şubeye havale olursa rey ile mes'e
le hal edilecektir. 

İSMAİL SUBHİ SOYSALLI BEY (Burdur) — 
Efendim evrak Beşinci Şubededir. Bir arkadaşımızın 
haysiyetine t'ealluk eden meseledir. Arkadaşımız ya
kında dairei intihabiyesine gidecektir, istirham ederim. 
Bu mes'ele intaç edilsin, arkadaşımız açık alınla dairei 
intihabiyesine gitsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
bu evrak geçen sene bendenizin kâtip olduğum şube
de idi. 

! REİS — Hangi Şubede? 
| SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Üçun-
' cü Şubede. Hatta Hacı Bayram karakolunda polis-
j lerle münazaa etmiş, hatta Polis Müdürü böyle me-
j huşların ulu orta... (O değildir seslen) 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahısarışarkîı — O 
başka bir arkadaşın hakkındadır. Mehmet Bey hak
kında değil, Abdülhak Tevfik Bey hakkındadır. 

MEHMET BEY (Biga) —• Muhterem arkadaşlar. 
duçarı taarruz olan yerlerde sürüklenen yaralanan. 
tahkir olunan mebus arkadaşınız bendeni/im Bunun 
nereye havale edildiğini de bendeniz biliyorum. Be
şinci Şubededir. Bütün bir sene zarfındaki takibat se
meresiz kaldı, intaç ettiremedim şimdi senei cedide 
hululiyle şubeler teceddüt etti. Fakat bizim evrakımız 
intaç edilmedi. Bendeniz makamı riyaseti ve gerek 
şubeleri daima taciz edip duruyorum. Rica ederim; 
bu töhmet altından beni kurtarın. Bendeniz buraya 
pak bir alınla geldim.- Tekrar nasiyem temiz olarak 
avdet etmek isterim. Rica ederim, bu hal ve intaç 
edilsin. Çünkü mağduriyetin-! rezaut etmiştir. 

REİS — Efendim arkadaşımız, mes'elenin bir an 
evvel intacını arzu ediyor. Binaenaleyh kur'a ile bir 
şube çekelim ve hangi şubeye giderse rica ederiz. 
o şubeden bir an evvel intaç edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Geçen se-
neki istihlaf eden şube usulen ikmal eder. kur'aya 
hacet yoktur. 

İSMAİL SUBHİ SOYSALLI BEY (Burdur) — 
Paşam. Beşinci Şubededir. Şube yarın hey'eti umumi-
yeye sevk etsin. 

REİS — Efendim. Beşinci Şubeye evrak gidecek
tir. Bir an evvel intacını rica ederiz. 

2. — Erzurum Mebusu İsmail Hakkı Bey hakkın
daki geçen devreden müdevver evrakın şubeye ha
valesi. 
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REİS — Efendim, Erzurum Mebusu İsmail Bey 
hakkında geçen seneden müdevver evrak var. Malû
mu âliniz, sene iptidası olmak doiayısiyle evrak dev
redilmişti. Bunun için kur'a çekilecektir. (Kur'a çe
kildi) 

Bu da Beşinci Şubeye devredilmiştir. 
3. — Dersim Mebusu Mustafa Ağa hakkında Ad

liye Vekâletinden mevrut tezkere. 
REİS — Efendim Dersim Mebusu Mustafa Ağa 

hakkında Adliye Vekâletinden mevrut evrak var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sahte bir senet maddesinden dolayı maznuniyeti 

iddia edilen Dersim Mebusu Mustafa Ağa hakkında 
tahkikat ve muhakemenin icra ve itmamı refi masu
niyete mütevekkif bulunmuş ve bu babdaki evrak ta-
kimiyle takdimi huzuru penahileri kılınmış olmakla 
muktazasının ifa ve neticesinin inhasına müsaade 
buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Adliye Vekili 
Refet 

REİS — Alelusul bir şubeye havale edeceğiz. 
Kur'a çekiyorum. 

(Kur'a çekildi) 
İkinci Şubeye havale edilmiştir efendim. 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) — Buna müma
sil bir mes'ele vardır. Lütfen söz veriniz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
4. — Edime Mebusu Şeref Bey hakkında Ad

liye Vekâletinden mevrut tezkere, 
REİS — Edirne mebusu Şeref bey hakkına Ad

liye Vekâletinden mevrut evrak var 
Türkiya Büyük Mille Meclisi Riyaseti Celilesine 

Süleyman Nazif bey tarafından verilip bu kere 
İstanbul İstinaf Müddei Umumiliğinden irsal kılınan 
ve Edirne Mebusu Şeref bey ile Akşam Gazetesi 
müdürü mes'ulu Senih Muammer bey aleyhinde 
zemmü kadh davasından bahis olan 15 Şubat 
1339 tarihli istida ve 3 Kânunuevvel 1339 tarih
li Akşam Gazetesinin bir nüshası leffan takdim kı
lınmış ve mumaileyhadan mebus Şeref bey hakkında 
takibatı kanuniyanin icrası Meclisi Âlinin mezuniye
tine mütevakkıf bulunmuş olduğundan muktezası-
mn ifası istirham olunur efendim. 14 Mart 1339 

Adliye Vekili 
Refet 

REİS — Alelusul bunu da şubeye göndereceğiz, 
kura çekiyoruz. Kura çekildi. 

Dördüncü şubeye göndereceğiz efendimi 

<< REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Celsei aleniyeye geçi" 
yoruZj 

(Dosyada mevcut takrirler) 

Riyaseti Celileye 
Mezunen gitmekte olan bazı arkadaşlarımıza 

tahsisatı senevilerinin itasında heyeti idare tered
düde gitmekte olduğundan kanunun sarahati mevcu-
desine nazaran heyeti idarenin tereddüde hakkı zait 
ise de bu meselenin tahtı karara alınarak heyeti ida
renin izalei tereddüdü kısmında hakiki bir mesele 
akdini teklif eyleriz . 

6. Nisan 1339 
Ergani Ergani 
Bitlis Ergani 

13/183 
9, 4, 1339 

Riyaseti Celileye 
Kanun sarihtir. Her senei içtimaiyede mezuni

yet alan aza gitmek şartıyle azimet ve avdet harci-
rahına müstehaktır. Buradaki azimet ve avdet Mecli
sin merkezine nispetemdir. Devrei intihabiye hita
mında verilecek harcirah ilk intihapta memleke
tinden merkeze vuku bulan azimete mukabil olan 
avdet içindedir. 

Binaenaleyh mesele şayanı müzakere değildir. 
Ruznaımeye geçilmesini arz ve teklif eylerim 

efendim. 
9 Nisan 1339 

Kırşehir 

Riyaseti Celileye 
Badema Divanı Riyasetçe mezuniyet itasında 

tarihi avdete değil, bir sene zarfında alınan mezuni
yet miktaruna göre hakkı rüchan yürütülmesini tek
lif ederim. 

9 Nisan 1339 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 1339 senei içtimaiyesi için her 

mebusun tahsisatım tamam alması nasıl lâzım ve mu
karrer ise bu devrei içtimai yeye ait azimet ve avdet 
harcirahının dahi öylece her mebusa itası tabuda^ 

9 Nisan 1339 
Burdur 

• İsmail Suphi 
Riyaseti Celileye 

Kanun sarihtir ve devrei içtimaiye ile mukayyet 
olmasına nazaran tahsisatı kanuni yes'inin tamamen 
itası lâzımdır. Mezuniyet alanlara tahsisatlarının 
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tamamen itası ve ilişkilerinin kafi zaruridir. Bu su
retle muktezasının tahtı karara alınmasını teklif eyle
riz, 

Ergani Erzincan 
Emin Hüseyin 

Ergani 
Hakkı Yusuf Ziya 

iMaraş 
Menine* 

İdari Heyeti Muhtemnesine 

4.4.1339 tarih ve 118 numaralı tezkere cevabı. 

Azayi kiram tahsisatı hakkında 9.4.1339 tarihli 
içtima celsed hafiyesinde Heyeti Umuımiyece kabul 
edtilen taıkrfir sureti musaddakası leffen takdim kılın
dı efendim. 

Kâtibi Umumi 
Recep 

Riyaseti Celileye 
4.4.1339 Ankara 
Adet 4.4.1339 
118 
İntihabın icrası karargir olmasına ve azayi ki

ramın senei içtimaiyen'in hitamından evvel ikmal ve 
vazife edeceğine binaen tahsisatın senelik veya ifayı 
vazife ettikleri tarihe kadar itası icabedeceğinin He
yeti Celilece bir karara raptı idarece görülen lüzuma 
binaen arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

İdare Memuru 
Sivas Mebusu 

Rasim 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Kanundaki muamelâtın kemakân ifasını teklif 

eylerim. 
Erzincan 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Celsei hafiye zaptının bir talep üzerine isteyen 

zata verilmesi kanaatimce muvafık değildir. Ancak 
Salim Efendi ile Muhittin Baha Bey haklarındaki 
evrak geçen sene 3 ncü şubeye havale edilmiş ve şu
be intaç ve mazbatasını tanzim ederek makamı ri
yasete vermiş ve evrak elan Meclisi Âlice kıraat ve 
karara raptedilmemiştir. Henüz evrak Mecliste 
okunmamış, bir karara rapt ile mahkemeye tevdi 
edilmemiştir. Şimdiden cereyan eden müzakere zap
tının celbi muvafık değildin 

9.4.1339 
Yozgat 

Rıza 
İdare Heyeti Muhteremesine 

Bu sene azayi kirama verilecek harcirahlar hak
kında cereyan eden müzakere neticesinde Erzican 
Mebusu Zait Bey tarafından verilip Heyeti Umumi-
yece kabul edilen takrir sureti musaddakası leffen 
takdim kılındı efendim. 

Katibi Umumi 
Recep 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kanunu tâbire mahal yoktur. 

Tahsisatın bilâ kaydı şart defaten derhal tesviye olun
masını teklif ederim. 

9 Nisan 1339 
Hakkari 

Mazhar Müfit 


