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Sayfa 
5„ — Msmaîiki ecnebiyede 'bulundurula

cak zâbitan ve altaşemftiıterlerle maijyetlerinde-
ki rfrait muhassasaitı ipin Müdafaa! Mİlliye-
•nii-n iki aylık muvakkat bütçesine para ilave
sine dair kanun lâyihası ve Muvazenei Mali
ye Encîimem mazbatası. 452:453,470 

6. — Şarfka, tdSkikoltı ilmiyede bulunmak 
üzere göndsrilecefc heyetin tahsisatı maktua-

Birinci Celse i 
İkinci Reis Vekö'i Hasan Fehmi Beyefendimin tah

tı ıSyaısetlerinde zevali saat bir buçükıta kuşat edildi. 
Zabtı sabık hulâsası 'kıraat ve aynen kabul otundu. 
Memat'M ecnebiyede bulundurulacak •altal5Bmillîter]er-
le maiyetterind'eki efrat muSıasssatları için Müdafaat 
Milliye bütçesine ve Moskova sefareti ile bazı şeh-
benrter-Hkİer mühassasatı 'için Hariciye bütçesine pa
ra •ilâvesine; keza tahsisatı mesture tertibinden Hari
ciye bütçesine on beş bin Hra zammına ve şarka gön1-
derîlecek (îrşat heyeti) muhassasaıtı hakkında Heyeti 
Veki'eden mevrut levayihi kanunîye müstaceliyet fca- j 
r-ariyle Muya^eneİ Maliye 'Encümenine havale olun- j 
du, Antep Mebusu Ragıp Beyin •memuriyeti tereSı 
eylediğine dair olan Dahiliye Vekâleti tezkeresi kıraat 
olunarak 'meselenin halli 'kendi 'işarına "tâl'îk olundu, j 
Bo'u'da şetrft edilen Binbaşı İhsan Beyin ailesi maa- | 
çııın tezyidine dair Elâziz Mebusu Hüseyin 'Bey ta
rafından variı'en teklifi 'kanuni Sinop Mebusu Şerif 
ve Şevket Boylerin mütekaidin, eytam ve «ram:H maaş- | 
larının tezyidi ve Sinop şehrinin imarı hakkındaki tek- j 

Sayfa 
sına dalir kanon lâyihası ve Muvazeneİ Mali
ye Encümeni mazbatası. 453:458,470:471 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDE
LER 458 

1. — Teşkilâtı Esasiye Kanunu Lâyihası1 

ve Encümeni mahsus mazbatası. 458:467 

j lifleri Lâyiha Encümentoe 'havale olundu. Şayanı ka
bul oîunıdu'kilarına da'ir TnazIbaJta ite Lâyiha Encüme
nimden mavrutt mafevk roafcamatöta 'ümera ve zabitan 
ve Küçük zaWtan muhassasatlaırına dair Hüsrev Beyin 
•teklifi 'Müdaıfaai M'illiye ve 'Muvazıeneî Maliye En
cümenlerine; Vtfâyalt belediye [kanununun tadüinre dair 
Karahî&arı Sahip Mebusu Şükrü Beyin tökfifi DahiL 

l'iye Encümenine; Usulü MuhaÜcematı hukukiye ve 
•sulh hâkimleri kanununun lüzumu tadiline dair Si
nop Mebusu Şevket Beyin teklifi Adlîye Encümenine 
ve Denizli kazası em'fâik ve müsaHdkafaıt vergisinin üç 

j ma'h tacirine dair Denizli Mebusu Yusuf Beyin tefc-
I lifi Maliye Vekâletine 'havale olundu, tcra Vefcileıtf 

intihabı kanununun tadiline dair Karahisar Mebusu 
Mustafa Beyin tetofl-ifinin encümeni mahsus mazba>-

j tasiyle müzakeresi takarrür etti. Ergani M-abusu Mah-
| mut 'Beyin şubat n'ftıayatine •kadar mezuniyeti kabul 

edildi. 'Kastamonu İstiklâl Mahkemesi âzasından Tev-
f-Jk Rüştü Beyin M'oskova müteheyyi azimet olduğuna 

İ darr -telgrafı kabul ohmaralk yerine 'diğer bir zattın İn-
j tfihabı tensip edildi. Bilahara encümeni mahsus maz-

BİRtNCt CELSE 
Açılma Saati : 1,40 Battezzievsl 

REİS : 'RdstsaHJ VeMfflt Vtohbi Efen* Hazretleri 
KÂTİPLER : Haydar ©ey ̂ KttU^a), Tbsmm »ey {Sivas) 

REİS — Efendim Meclisi açıyoruz. Zaptı sabık hulâsası okunacak dinleyelim. (Zaptı sabık hulâsası 
Kâtip Haydar Bey tarafından okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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hatası finüza-keresine gsçiîerek HeyeDi Umumiyesi ten
sip edilerek beyannamenin müzakeresine geçilmiş ve 
ikinci fıkraya {İslâm ekseriyetinin) 'ibaresinin ilâve
siyle kabul edilip hemen neşri takarrür etti, Teşkilâ
tı Esasiye 'Kanununun maddelerinin müzakeresine ge
çilerek (1) ve {2) ndi maddeleri aynen, <3) ncü mad-
•desi tadilen kabul olunarak teneffüs 'içm celse tatil 
olundu. 

'İkinci Celse 
Hkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendimin tartı-

tı riyasetlerinde zevali saat (3.10)'da inikat ettr. Van 
Mebusu Hasan ve Ergani Mebusu Rüftü 'Beylerin 
«ıaabatai İdtihabiyeleri kıraalt ve mebuslukları kabul 
otundu. Ermenistan ahvaline ve Moskova sefareti 
haklkındalci istizaha Hariciye Vekili Muhtar Bey tara
fından verBen İ2aha!t ve «öz alan zevatın müttalaartı te-
»tima edikiik-teo sonra Tralbzon Mebusu Hüsrev Be
yin takriri mucibince irahaıt kâfi 'görülerek ruznameye 
ge$M, Badehu Detoîm ahvaline dalir elan suale 'karşı 

/. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, kaymakam Rah
mi Bey ailesine meta; tahsisine dair takriri. 

R'E'tlS — 174 ocu alay kumandanı Kaymakam Rah
im Beyin ailesine maaş tahsisine dair Karesi Mebu
su Vehbi Beyin teklifi vardır. Muvazene! Malîye En
cümeninle (Lâyiha Enoümeriinıe «adaları.) Pekâlâ, Lâ
yiha Encümenine 'havalesini kabul 'buyuruyor musu
nuz? 

VBHBt BEY '(Karesi) — Bu bir «MS'fi kanuni de-
ğîfcfir. Heyeti Veknen'in nazarı dikkatini ce*p îçindir, 
oraıya havalesini teMf ederim. 

REİS — Heydtİ Vekfleye gitmesini, yani Vehbi Be
yin tteikMiriİ 'kabul •buyuruyor musunuz? 

VEHBt BEY {Karesi) — Bir -îkS kelime arzedeyİm 
de ondan sonra. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY '(Ytegatt) — O mahî« 
yöftte ise tabii gider... {Gürültüler.) 

REİS — Pekâlâ, Heyeti Vekileye havale olundu. 
VEHBÎ BEY {Karesi) — Efendim buau Anzavur 

şehit etti. Onun ailesi perişan bir haldedir. Onun için 
maaş tahsisi lâzımdır. 

/. — Adana Mebusu Zekâi Beyin, İstiklâl mahke
meleri azalara adedinin dörde iblâğma dair teklifi 
kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası. (2/126) 

. 1336 0 : 1 , 

Dahiliye Vekâleti tarafından cevap verilerek ruznamei 
nTüzakerata geçildiği Makamı Riyasetten bİtteblİg te
neffüs İçin cetee tatil edildi. 

Üçüncü Oefce 
Zevali saa* beşte fend Reis Vekili Hasan Fehmi 

Beyefendinin laHtı riyasetlerinde inikat etlti. Teşkilâtı 
Esasiye Kamınu'nun dördüncü maddesi hafckmda mü
zakere cereyan ederek Cumartesi günü ayni ruzname 
ile İçtima etmek üzere saat altıda içtima nihayet veril
di. 

Röisisani Vekili Kâlttp 
Hasan Fehmi Mehmet Ra'sim 

Kâtip 
Haydar 

REİS — Zaptı sabflc hulâsası 'hakkında mütalaa 
'beyan edecek var mı? fHayır -sesleri.) Aynen kabul 
edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. Zaptı sabik hulâsası 
aynen kabul dkındu. Evrakı varideye geçiyoruz. 

2. — Bitlis Mebusu Hüsnü Beyin, İstiklâl mahke
meleri İntihabatma ait mesailin diğer mevadda terci
hen müzakeresine dair takriri. 

REÎS — Efendim tsUSkîâl mahkemeleri intihabat»-
nın ruznamedekİ diğer mevadda tercihan müzakeresi
ne 'dair Bitlis Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin takriri 
vandır. 

MUHİTTİN BAHA ıBEY fBur&a) — Reis Bey söz 
istiyorum. 

REtS — Rİea ederim miüteaade buyurun. Kastamo
nu istiklâl mahterneısine bir âza intihabı İçin telgraf 
var. 

3. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyin, Uşak hava
lisinde bir istiklâl mahkemesi tesisi hakkmda takriri. 

REÎS — Uşak havaisinde bir istiklâl mahkemesi 
tesisi hakkında Kütahya M'flbusu Ragıp Beyin brr tak
riri var iki. Bunlar bir mesele demek oluyor. Şim
di İstiklâl maHkemelerinin intihab&tı. 

ATIF BEY CBayezit) — Bîr de Adliye Encümeni
nin bu hususta, yanü azanın dörde iblâğı hakkında bir 
mazbatası vardır. 

5. — TAKRİRLER 

7. — MAZBATALAR 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Ruzname-
de dahil değil efendim... 

ATIF BEY -(Bayezit) — Omun kıraatini ben de ri
ca ediyorum. Ruznamede vardır. 

REtS — Adliye Encümeni mazbatası ve Diyart 
bekir, Bozaatt ve Yenişehir İstiklâl mahkemeleri intS-

habatı bu da var. Velhâsıl dört oluyor. Kastamonu' 

ya bir âza iltihabı; etti beş. Uşak havafösmde bir Ifc-

tMâ'I mahkemesi teşkili hakkında Ragjp Beyin tekriri 

var, bunu da Heyeti Vekileye havale ediyorum- He

yeti Vekileye gM. 

6. — İNTİHAPLAR 

/. — Muhtelif fatiktâl mahkemelerine âza intihabı. 
RBtS — Ştmdî istiklâl mahkemeleri âzalarının in

tihabının ruznamedeki orevat üzerime tercih edilmesi-
•rri teklif ediyorlar. Teklifi kabul buyuruyor musu
nuz? 

TUNALI HtLMt BEY (Bokı) — Müsaade buyu-
rufur mu? Efendim 'bttr tere arkadaşlarla istişare ede-
fen. BiiîaehaJeyh pazartesi gününe biraderisin, 

'RiEtöS — Hitanü Bey ısizden evvel ısöz İstediler, 

MUHİTTİN BAHA BEY {Bursa) — Bîr hatfta-
daıribeıti Eskişehir'de vazifem olduğu halde yanınızda 
bulunmak şerefiyle mübahİykn. Fakat bu, bir mecbu
riyet netfoesidİT. Zekâi Bey istifa ettiler, bilahara ist*-
falarından •sarfınazar ettiler. Arfcadaşlartndan Rasttı 
Efendinin telgrafı buraya vâsıl olmadan Meclisi1 Âtiniz 
bu istifayı kalbul buyurdu. Sftndi Eskişebirdekli istik
lâl malblkiamesi bir hafta, on gündür, tmuatttait bir halde 
btıtutvuyor. Otuz, kırk tane mevkuf, yirmi, otuz tane 
daıva vardır. Tabii humarın yüz üstü katmasını arzu 
buyurmazsınız. Bu İtibarla hemen Eskişehir tetikte! 
mahkeMesine bir âza intihabım rica ediyorum. 

Azanın intihabı mıeSelesine gelince; Zekâ'i 'Bey dün 
dSeğM evvelisi gün bendenize, buraya bk telgraf çek
miştir. istifalarını geri aldığı cihetle tekrar ipkaları 
'hakkında bir 'karar verildiği zibabfyle Eskişefer İstiklâl 
tmaıHkemesi âtratemidan diye imza da etmişler. Kendisi 
katmak istiyor, (Gürülitüler, olmaz sadaları.) Geçen 
gün arkadaşlarınuzdan Basri Beyefendi Eskişehir he
yeti arasında bazı anlasmamazlık mevcut olduğuna dair 
bir rivayet dermeyan etmişlerse de bunun katiyen aslı 
yoktur. Biz gayet müstesatrit ve mutecanfc bir suretle 
vakfemizi rica ediyoruz. ZJekâİ Beyin orada kalması, is
tenin yolumda gitmesi nototai nazarından murvafilkır. 
Çünkü malûmatları vardır. Kendjsj de zaıten istifaden 
tsarfitıazar etmiştir. (Yeniden iötihap ofcrnur «adaları.) 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Sebebi iBBSfası-
raın ne olduğunu bilir misiniz efendim? 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Sebebi Bsfci-
fası hemen de hiç bir şey değildir. Meclîsi Afinize 
yaradığı şeyde vücudunun rahatsızlığından bahsetmiş-

Hür. Daha doğrusu, kertdisi burada Ankara'da bulum-
imafc istiyordu. Sebebi budur başka bir şey değildir. 

HASAN BASRt BEY (Karesi) — Geçenlerde arz-
ettiğim mflsele benffim ihdas eüfiğim rivayet değildir. 
Oraida bir kaç mebusla beraber işittiğimiz bir rivayet-
tir. Mademki Muhittin Baha Beyefendi böyle bir şey 
otmadığmı dermeyan buyuruyorlar, onlara ifadeleri 
resmidir, O halde bizim bir kaç mebusta jşJttiğJmdz 
rivayetin asılsız olduğu anlaşılıyor. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Rica ede
rim, meseleyi teshil edin. (Bu işler de yüz üstü kal
masın. 'Pazartesi gününe tehirine imkân yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY '(Bolu) — Sureti hususîye-
de görüştüğüm arkadaşlarım pekâlâ ifadelerini tahat
tur ederler ki bu meselenin 'bu derece teehhür etme
sinden 'dolayı cidden her gün müteeessir ve müteessif 
kalıyoruz. (Böyle olmakla beraber aıkadaşlarmıda'n ri
ca edenim, istirham öderim, bu intihabat pazartesiye 
kâbın. Aramızda İstişare edelim, pazartesi güıtii intiha* 
balt yapalım. Birindi bu. İkinci; usul perestHfcten biraz 
ıtebaüt edersek 'Mecfeimtizin faal ve sanma daha mu
vafık otur zannımca. Binaenaleyh Zekâİ Bey arka
daşımızı tekrar İritübap etmek, tffcmnm*, gibi birtakım 
teferruat ile .İştigal edeceğimize, şu dakikada zatm ev
velce 'intihap eömiş bulunduğunuz için teklif edi
yorum, kendisini tekrar reyi jsari ne intihap edeftn. 
(Hayır sadaları.) 

HASAN FEHMt BEY (GÜmüfşarte) — istiklâl 
mahkemeleri âzalarının dörde 'İblâğı hakkındaki tek
lif, bir teklifi kanuni şekü MB mahiyetindedir ve ruz-
namemkde dahildir. Fakat biliyorsunuz ki mevcut 
olan mevadda tercihan birtakım mesaili mühimmemrı 
müzakeresi Heyeti OeMenİzin kararı İktizasından ol
duğu İçin teehhür etmiştir.» 

Şimdi İki vaziyet vardır. Birisi, eJyevm müımal bu
lunan istiklâl mahkemeleri âzaJricİanna âza İntihabı 
İcrası, ikinci de; azanın dörde iblâğı hakkındaki ka
nunu müralkere edip kabul ettftrten sonra mevcut İs
tiklâl mahkemelerine âza vrstilıalbı meselesi ki, ben-
denlizce bunları yekdiğerinidein tefrik daha muvafifc-
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•tır. Sebebini arz ve Uzan «deyim : Bir kerre derha-
tır «dersiniz 'ki Heyeti Vefcileden «elen Wr teklif üze
rine biri Diyarbekir de diğeri Pozantı'da olmak üze
re iki fetiklâl mahkemesi tevdiine Heyeti celiteniz 
karar vermiştir. Üçerden altı âza, bu İki mahkeme Jçin 
lâzımdır. Bir de Zekâi Beyin istiafeı döîayısiyte ora
da intihabın teodüdi fl&Eimidır, yedli, diğeri de Kas-
•tamonuMan gelen ve perşembe günü Meclîsi âtinizde 
kıraat olunan Tevf Jk Rüştü Beyin telgrafı üzerine, me
zuniyet, ademî (mezuniyet ayrıca bir meseledir, tabii 
o aynca halledilecek Mr meseledir. Kastamonu için 
bh* âza ıMtlhalbı yapılacak. Su ha*de sekiz âza in
tihabı üâzımdır tâ bugün mevcut bulunan İstiklâl mah
kemeleri teşekkül etmiş olsun. Bu seliz azanın İntiha
bına mukabil, evvelice yapılan İntihaplarda Kayseri 
fettJbfâl mahkemesinin lağvı üzerine açıtta katmış yal
nız bir arkadaşımız vardır. Demek kî bir defa mün-
ihaJEtı doldurmak ve yeniden teşkili takarrür eden 
ntalHkemelerİn teşkilâtını yapmak için her halde yedi 
azanın intihabı lâzımdır, fctükfâ* mafeksmeteri âzala
rının dörtte iblağı hakkındaki kanun kabul edildiği 
takdirde 'fstüklâl mahkemelerinin adadı sekize baliğ olu
yor. Sekiz âza da onun için 'intihap edilmek lâzımge-
hr. Şu halde on 'beş zatın İntihabını bîrden icra et
mek •müşkül ve biraz külfetli olduğu gibi, bugün va
zifesi muaital kalan fatâküâl mahkemelerinin bir gün 
evvel vazifeye basMıhnası İçin KzHngeten sürati te
min etmiş olamayacağız. Belidi mühta mesaili müsta-
cele tahaJddüs ederse ve bu mukabil âzanm dörde ib
lâğı nakkındakî kanunun müzakeresi daha bir kaç 
'gön teabhür ederse, bu malhfcemeler de muattal kal
mış olacaktır, 

(Bendenize kalırsa, bu yedi âzahk üzerine yapı
lacak irtfihalbati bugün icra edelim, ondan sonra ka
nunu zaten ruznamemtzdedir, ilk fırsatta müzakere 
edelim. Âza adedinin dörde iblâğına karar verdiğimiz 
takdirde, sekiz âza için 'ikinci bh* intihap yaparız. Hem 
•irttihalbatıta Suhulet olmuş olur ve tekrar tekrar nisa
bı ekseriyet bulamadık, nisabı izafi ite yapalım de
meyiz. Bunun tfçîn tekrar lüzum kalmaz. Çünkü se
kiz tane üzerinde ittifak pek kolaydır. Yahut bun
larda ekseriyeti bulmak pek kolaydır. Bu surette hem 
muamelât tosttu edilmiş olur, hem sürat temin edil-
imiş oktr efendim. 

RCfS — Efendim şimdi Hasan Beyefendinin tek
lifi veçhile evvelce azalan intihap olunmuş da nofc-
şamadan dolayı teçek&îü edememiş İstiklâl mahkeme
leri 'İçin âza /intihap edilecek, bir; yeniden teşekkül 
edecek Istöklâi maHcemeîeri için âza intâh&p edilecek, 

iki; Hasan Bey buyuruyorlar ki, noksanından dolayı 
teşekkül edemiyen mahkemelerin azalarını bir kerre 
Mihap SĞIp çıkaralım. Bunu kabul edenler ellerini 
kaidmm. 

Kabul edümsştîr efendim, 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Refe Bey; 

müsaade buyurursanız bk noktayı izah edeyim ki ben
denizin maruzaJtım, bu intihabı dörde jblâğ hakkın
daki kanunun kabulüne talik etmeyelim madem ki bir 
intihap yapacağız, M mahkemenin teşekkülü de He
yeti Vekîtece karangtr olmuştur, münhalİât 3e o iki 
mahkemenin âzayi asliyelerini birden intihap etmiş 
olalım. Yani yedi zait intihap edecek olursak hem o 
mahkemeleri teşkil ve hem de munhalâtı İkmal etmiş 
oluruz. 

REİS — Şimdi yedi âza intihap olunacak değil 
mi? (Sekiz «adaları.) 

MASAN FEHMİ BEY (Gümüsane) — Sefoc fa
zım geliyor. Fakat eski azalarımızdan geri kalan bir 
arkadaşımız vardır, Kayseri fetiklâl maıhkemesinin lâğ-
vi dolayısiyle zaten n*3hap edilmiş mevcut bir ar
kadaşımız vardır, münasip bir yere göndeririz, ŞtoiL 

di yedi zait intihap edeceğiz efendim. 

REİS — 'Müsaade buyurun. 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Şimdi anlaşamadı, 

biz Diyarbekür'i de dahil ediyor muyuz? 

REİS — Yeniden teşekkül edecekleri dahil ediyo
ruz. 

HA'SAN FEHMİ BEY (Gümüsane) — Müsaade 
buyurursanız izah edeyim : Yedi zat intihap edildiği 
takdirde, Dfyarıbekİr fetiklâl mahkemesi de teşekkül 
etlmiş oluyor, Pozantı istiklâl mahkemesi de teşek
kül etmiş oluyor, Eskişehir, Kastamonu "dalla mün
hal yerler de dolduruluyor. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Pekâlâ anladik, ona 
göre intihap yaparız. 

RBîS — Şimdi müsaade buyurun efendim. Bir ta
raftan intihap icra edilsin, bir taraftan da Hariciye 
Vekâletinin bazı kanundan var ki bunları müzakere 
etsek. (Otmaz kalıyor sadalan.) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Azaları mı yazalım, 
diıüeyeEm mi? 

FAİK BEY (Cebelibereket) — En mühim mesele 
öyle acele oümaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — intihabı 
celse arasında, tatilde yapsak olmaz mı? 
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REİS — Beyefendiler, şfmdİ bu kanunların bugün 
ruzna'meye 'Jthal'M arzu eder ve müzakere edersek, 
İrvtlîbabı teneffüs zamanına bırakırız, o zaman yekdi-

ğerîmfele mohavere, müşavere ederiz. Badehu ikinci 
ceîsede... ([Kabul sadatlacı.) Bunu 'kabul edenler lüt
fen -el fcaldınsîn. Kabul edilmiştir. 

7. — MAZBATALAR (Devam) 

2. — Moskova'ya gidecek heyeti sefaretin harcı
rahları hakkında kamın lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

47. XI . 1336 

Büyük Mifflelt Meclîsi Riyaseti CefHesine 

Moskova'ya derdesti izam bulunan heyeti sefaret 
harcırahları hattında Heyeti Vökiîenin 17 . XI . 1336 
tarihindeki iofimaında tasvip olunan lâyiha1] kanuniye 
sureti musaddakası, rapten takdim krtmırruıgitır, müs-
tasceİiyertîe İktizasının ifa ve neticesinin işar buyurul-
masmı rica ederim. 

T. B. M. M. Refcü 
M. Kemal 

Lâyiha! Kanuniye Sureti 

MADDE 1. — Moskova'ya gönderilecek heyeti 
sefaretin harcırahlarına verilmek ve Haricîye Vekâletii-
iTÎıı umumi bütçesinden mahsulbu icra kılınmak üze
re iki aylık bütçeye Tatriimeten beş bin liranın sarfr-
rta mezuniyet verflmtş*h*. 

MADDE 2. — fşbu maddei kanuniye tarihi neşrin
den İtibaren meriyiilicradır. 

MADDE 3. — işbu ınaddei kanuniyenin İcrasına 
Hariciye ve Ma'Îİye Vekilleri memurdur. 

17 Teşrinisani 1336 

B. M. M. Reisi Seriye V. 
•Mustafa Kemal Fehmi 

M. M. V. Ad. V. Na. 
Fevzi Ahmet Muhtar 

Da. Vekâleti V. Ha. Vekâleti V. 
Dr. Adnan Ahmet Muhtar 
Maliye V. (Maf. V. 

Fertf Dr. Rıza Nur 
Na. V. Na. Sıhhiye V. 

Mahmut Celâl Dr. Adnan 
Er. Har. U. R. 

iFevzî 

Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Oelifesine 

Moskova'ya İzam kılınacak heyeti sefaret harcı
rahına muiktaei beş bin liranın sureti sarfına mezuni
yet itası hakkında Heyeti Vekitece tanzim olunan lâ-
yihai 'kanuniye münderecaitı Enoümence tasvip edü-

rrfİş olmakla keyfiye'tiû Heyeti Umumiyeye arzı te-
zekfkür krirnmıştır. 

Muvazenei Maliye 
En. R. Na. M. M. 

Fuat Fuat 
Kâtip Aza 
Mardin Kozan 
Necip Mustafa Lûtfi 

Aza 
M araş 
Tahsin 

REİS — Efendim bunun hakkında söz söyleye
cek var mı? 

HÖLÛSt BEY (Karahfean Sahip) — Nisabı mü
zakere kanunu mucibince mebuslukla sefirliğin içti
mai Mıecliste takarrür edecek, ondan "sonra. Kanun 
öyle d'îyor. Sefir o'Iacak zat evvelâ Meclisin reyini al
dıktan sonra gidecektir, îşte kanun... Bu bitsin, on
dan sotıra... 

MUSTAFA LÛTFt BEY •(Siverek) — Mesele 
nedir, îtfmredİk; 

REİS — Hariciye Vekilinin bir teklifi var, Mos-
kova^ya gidecek heyeti 'sefaret "itin beş bin lira veril
men diyor. Bu Muvazenei Malîye Encümenine git
miş, orası kabul etmiş, mazbatasını göndermiş, ökun-

. du. Mütalaa beyan edeoek var mı diyoruz. Beyefendi 
de mütalaa beyan ediyorlar. Mesele budur. 

HULUSİ BEY (Karatofcarı Sahip) — Efendhr», 
Moskova'ya Fuaıt Paşa arkadaşınız tâyin olundu. 
Malûmu âlileri Heyeti Vekille bu irttihabı Meclise arz-
ödecdk, Meclîsin reyi inzimam edecek, nisabı muzaf
fere 'kanununun dördüncü maddesi; Büyük MiHet 
Meöfisînin İnsümamı reyiyle sefirlik, ordu ve kolordu 
'kumandanlıkları memuriyetlerinin cemi caizdir diyor. 
Buna karar verildikten -sonra Muvazenei Maliye En-
dümenmin marbatast nazarı 'itibara alınsın. 

SÜUEYM AN SIRRI BEY (Yozgat) ~ Burada şa-
hfc mevziuubahis değildir. Yalnız tahsisat istiyorlar. 
Tahsisat meselesi mıevzırobattis oluyor, 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, biz
den tahsisat işitiyorlar. Tahsisat meselesi müzakere 
edilir, kabul veya. reddedilir, o başka. Fakat sefirin 
şahsının tâyini meselesi ficin beyin buyurduğu doğ
rudur. Şimdi sefirin şahsı mevzuubahis değildir. Mev-
zuıibahis ve müzakere tahsisat meselesidir. Moskova' 
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da bir sefirin lüzumu vardır ve şu kadar para îâzım- ; 

drr. Taibiatiyîe mevzuubahis olan budur. Buna dair j 
karar vereceksiniz, - j 

RiEtS — Efendim, başka söz söyleyecek var mı? 
Muhtar Beye haber gönderdik. Yük diyorlar. Mali
ye Vdkiii buradadır, 

FAİK. BEY {Cebelibereket) — Beş bin alması, ta
bii bunun bir sebebi var, 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Efendi 
Hazretleri; zatı âlilerinden bir şey istirham edece
ğim. Heyeti Umumsyeyi zannederim tetfklâl mahke
mesinin intihabı işgal etiiyor. Halbuki t>u, celseden 
(Sonraya tehir edilmiştir. Muzatoere ihlâl edilmesin. 
Müzakereyi ihlâl etmeyin rica ederim. 

•REÎS — Beyefendinin buyurduğu doğrudur. Ri
ca ederim muhavere etmeyelim. Şimdi Muvazenei 
Maliye Encümeninin maızbaıtası hakkında başka bir 
rriüICalaa var mı? 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Hariciye Vekili yoktur 
efendim. (Gelecek 'sadaları.) '(Hacet yofktıır sadaları.) 
Vücuduna Kizum vardır, 

MUSTAFA SA'BRt EFENDİ (Siirit) — İntihap 
aradan çıksa hdi iyi olurdu. 

(Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası bir 
daha okundu.) 

iR'EÎS — Bunun ğtbl dört tane daha vardır. Ri
ca ederim Mustafa Efendii, muhavere etmeyin, lü
tuf buyurun. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyartbetir) — Efendim, 
Meclisten dışarıya çıkarın... 

REİS — Dört daha var. Şimdi buna dair bir 
mütalaa 'beyan eden olmadı. Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası kabul buyunrtur, «jnra hepsirJ bir
den 'tâyini esami Ke reye koyarız. 

MUSTAFA LÜTFİ «EY (Siverek) — Doğru am
ma anlamalı bir kere, seferet heyeti az mıdır, çok mu
dur? Bunun bir listesi olmalıdır ki Meclisçe anlaşıl
sın, irtfimalkİ Rusya'ya gîtmdk İçin bir zata bin lira 
lâzımdır. Bİr kere gidecek heyettin miktarını anttaya-
Iım, kimler gidiyor, fimler gitmiyor? 

İISMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Mazbata mu
harriri izahat versin. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ M. M. 
FUAT BEY (Çorum) — Sabahleyin Heyeti Vekile 
âzasından Hariciye Vekili Muhtar Bey Encümene göl-
dbîer. Beş bfn lira kâfi olduğundan bahis 'buyurdular. 
•(Kaç kişi İçin? Sadaları.) güdecekten bir sefiri kebir, 
'bir müsteşar, bir birinci kâtip, bir JkrnCİ kâtip. En
cümen zaten eşhas sormadı. Bir kâtip, bir evrak me-
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muru, 'bir baş şehbender, bir şehbender vekili, kançılar, 
tercüman, bir de kavas, İşte bunlardır. On dört kişi
dir, beş bin liradır, az para değrMir efendim, 

MALÎYE VEKİLİ FERtT BEY — Fuat Bey! me
sele beş bin tira değil, beş bin lira hariciyenin harcırah 
tertibi olan otuz bin Lraya zammedilecektir. 

FUAT BEY (Çorum) — Evet efendim, hayır, otuz 
bin lira eskiden verilmiş, şimdi beş bin lira harcıraha 
veriliyor. 

BİR MEBUS BEY — Beş bin lira değildir, maaş 
başka tahsisat başkadır. 

FUAT BEY (Çorum) — Harcırahtır tahsisat de
ğil '(Güriilttüfer.) Dinlemiyorlar. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beyefen
di müzakere mi ediyoruz, intihap mı yapıyoruz? 

REİS — Intfhabı îk'İnci celseye koyduk. Rica ede
rim, hiç kimsenin dinlediği yök. 

M. M. FUAT BEY (Çorum) — Şimdi efendim 
geçenlerde kabul buyurmuş olduğunuz Hariciye Vekâ
letinin muvakkat 'bütçesinde otuz bin lira tahsisat -ter
tibi var, buna ilâveten beş bin Ura daha veriliyor. Şim
di bu gidecekler yalnrz sefaret heyeti değil. Şimali Kaf
kas •rrtiimessîKiği var, te*İkatı ilmiyede bulunmak üze
re gidecek heyeti irşadiye var, buna .ilâveten beş bin 
Ura daha. Sİmrfİ bu gedecekler yalnrz. 

BÎR MEBUS BEY — Zam olarak mı? 
FUAT BEY (Çorum) — Evet Zam olarak. 
MALİYE VEKÎLÎ FERİT BEY — Müsaade bu

yurur musunuz efendim? 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 

Muvazenei Maliye anlamamış, bu İşi antamadan sev-
ketoiş. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, Mos-
fcovaMa tesis edilen sefareti kobramın, şimdi burada 
Fuat lBey tarafından dkunan bir heyeti sefareti var. 
Rir heyeti sefaret; müsteşar, kâtipler, evrak memuru 
ve kavas vesaire... Bir de muhtelif mevkilerde Hari
ciye Vekâletinin tesis etmek istediği şeh'benderlikler 
var. Moskova'da, Kazan'da, Odesa'da, bilmivorum 
daha 'iîâ've etmiş mı? Bütün teferruatı ve tafsilâtı ben
denize ait bir şey değildir. Devairi rnütaattJkası bü
tün bunları tâyin ettâ. 

Sonra yine afynl sefarete merbut o?mak üzere bir 
ataşemîlJter ve sekiz tane altaışemifiter muavini zabit. 

Sonra efendim, bir de heyetiniz âzayi Ikiramın-
dan 'bazılarını Mlva öden bir 'tetkik ve propaganda he
yeti diyorlar. Şimdi 'bunlar malûmu âtiniz mensubiyet
leri itibariyle üç bütçeye tefrik ediftr. Sefaret heyet
leri, kâtipler vesaüre bunların muhasssaluıu Hariciye 



1 : 100 20 . 

bütçesi, aitaşemitöterter ve ataşemliter muaıvMetİ vesai
re, bunlan da Müdafaaİ Milliye Bütçesi Sonra Heye
ti âlîyenîz azayı kıranımdan müntahap heyeti de, İs
tihbarat ve maibuat bütçesi temin ediyor. Üç vekâ
let; İstihbarat' ve matbuat bütçesinin merbut bulun
duğu riyasetler, Hariciye ve Müdafaaİ Milliye vekâ
letleri, bunların gitmeleri için lazımgelen maaşları, 
tahsisatları ve harcırahları için tetkikat yapıyor. Ha
riciye bütçesi görüyor ki vereceği tahsisat ve harcı
rah miktarı kendi bütçesinde kâfi değil, binaenaleyh 
bütçesindeki otuz bin liralık harcırah faslına daha 
beş bin lira ilavesini 'İstiyor ve tahsisat için de yine 
zamaim istiyor. 

Sonra efendim Müdafaaİ Milliye bütçesinde fil
hakika gidecek bu dokuz zabitin maaşları mevcut 
ise de, kendileri memal'iki ecnebiyede oturdukları 
için, haricîye usulünde fevkalade tahsisat almaları 
lazım geliyor. Müdafaaİ Milliye buna dair teükikat 
icra ediyor. Bakıyor ki bütçesinde böyle bir madde 
yoktur, onun üzerine bizim teklifimiz üzere, tutuyor 
bir fasıla bir madde ilave etmek üzere bu zabitanın 
tahsisatını talep ediyor ki o da ayrıca bir layihai ka
nuniye ile Heyeti Âliyenize arz edilmiştir. 

Sonra Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti umumi-
yesi, o da kendi muvakkat bütçesinde icrayı tefkJkat 
neticesinde o da böyle gidecek olan heyete hariçte 
olacak istihbarat İçin kâfi para ohrıadığmı görüyor. 
Bin, bin beş yüz lira kalmıştır. Halbuki daha fazla 
tutuyor. Kaç aza olacağı henüz daha mukarrer de
ğildir. Onun için o da kendi muvakkat bütçesine bir
takım tahsisatı munzamma İstiyor, fusol ve mevat 
üzerine. İşte şimdi Heyeti Âliyenize arz edilen şey; 
sabahleyin Muvazeneî Encümeninde müzakere neti
cesinde kabul edilen işbu muhtelif tahsisatı munzam-
malardır. Mesele bundan ibarettir. Muhtelif uç şeye 
ait, üç türlü tahsisatı munzamma talep ediliyor. 

HASAN BASRl BEV (Karesi) — Reis Beyefen
di, bendeniz bir şey sormak istiyorum. Gerek se
faret ve gerek sefarete merbut heyetin intihap ve ta
yini Heyeti Vekile tarafından mı, yoksa Meclis ta
rafından mı yapılacak? Heyeti Vekile bunun hakkın
da izahat versin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahîp) — 
Ben de aynı şeyden bahsetmek istiyorum. Muhterem 
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arkadaşlar, içinizde bulunmadığım sekiz oh gün zar
fında bilmem ki, bir karar ittihaz etmiş misiniz? Ben-
deniz bilmiyorum. Bilmediğim dek Huzuru Âlinizde 
hepinizden sual etmek istiyorum. Malumuâlİnizdir 
ki, yapmrş olduğunuz bir kanunda, mebuslukla me
murluğun İçtimai caiz değildir; ancak ordu ve kolor
du kumandanları ve süfera için mebuslukla memur-
hığun cemi caiz, fakat Meclisin inzimamı reyile caiz
dir, Yani mutlak değildir. Bunu mevzuubahis etmek
ten maksadım; süfera gibi, ordu ve kolordu ve ku
mandanlıkları gibi mühim mevakii işgal edecek ze
vatta memurlukla mebusluğun içtimai hususunda 
Meclisin muvafakati alınması için bu kayıt konmuş
tur, Ve onların da mebuslukla memuriyetlerinin iç
timai ancak o kayda talikan kabul edilebilmişti. 

REİS — Tahsisat kabulünü ayrıca müzakere ede
ceğiz, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurun, bu onunla alâkadar, çünkü bütçe me
selesidir. Bütçe meselesinde her şey söylenebilir. An
lamak isterim. Ben bütçeye para veriyorum efendim. 
Verdiğim paranın hesabını anlamak isterim ve millet 
de bunun hesabını anlamak ister. Binaenaleyh Mec
lisin inzimamı reyi ve muvafakatiyle gönderilebilir. 
'Bilemem beyefendiler, ben burada yok iken böyle 
bir (karar ittihaz ettiniz mi ve inzimamı muvafaka
tiniz var mı? (Hayır yok «adaları) Meclisi Âlinizin 
bu bapta inzimamı reyi yoksa nasıl olur da bu inzi
mamı muvafakat olmadan sefir tayin edilir? Hükü
met istediği bir arkadaşı Meclisten alıp gönderiyor? 
Bilmem buna daha sükût edecek misiniz? Bendeniz 
meseleyi hepinizden sual ediyorum. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — 
Usulü müzakereye ait bîr meseleden bahsedeceğim. 
Bu mesele Hariciyeye taalluk eder en büyük bir me
seledir. Hariciye Vekili bulunmadan müzakere edil
mesi muvafik değildir .Haber verelim, gelsinler, izah 
etsinler, bu meselenin cevabmı versinler. 

REİS — Efendim, Hariciye Vekâletine telefon 
ettik, 'araştırıyoruz. Meclis 'intihap meselesiyle meş
guldür. Beş dakika teneffüs edelim. İntihabat İcra 
edilsin. 
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İKİNCİ CELSE 
REtS : Reisi Sanİ Vekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 
Acıtma Saati : 2,30 Badezzevat 

REtS — Efendim, Mecfcsi açıyoruz, 

3. — LÂYİHALAR 

A — Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine 3 mil
yon lira ilavesine dair kanun layihası. 

•RBtS — Heyeti Vekile Riyasetinin ve Maliye 
Vekilinin mühim birer tezkeresi var, okunacak İyi 
dinleyelim beyefendiler. 

Büyük Millet Meclisti Riyaseti Cehlesİme 
Müdafaai Milliye Vekâletinin melöiKat ve teçhi

zat ve -nakliyat fasıllarına oeman üç milyon lira ila
vesi hakkında Heyeti Verilenin 20.11.1336 tarihinde-

l. — Varidatın tezyidi hakkında evvelce gönde
rilmiş olan mali kanun layihalarının tesrii müzake
resine dair Maliye Vekâleti tezkeresi. 

REÎS — Bir tezkere daha var o da okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesme 

Üç yüz otuz altı senesi muvazene! umumiyesinin 
hiyni tanziminde varidat ile masraf beyninde görülen 
açık miktarını karşılamak üzere akar vergilerinin beş 
misline iblağı ve Hazine putlarının keza beş misM 
tezyidi ve kâtibi âdil (harçları ve mehakimi nizamiye 
ve seriye ve ferağ ve intikal harçlarının dörder mis
li zamm'iyle tahsili kavanini mahsusa ile teklif edil
miş olduğu gibi muamelatı tticcarîyenin ayrıca ver
giye tabi tutulması için tanzim kılınan mevaddı ka
nuniye layihası da takdim edilmişti. Bu kanunlar he
nüz tasdik buyurulmadığı gibi muvazene! umumiye 
ikanunuyla senei hatiye zarfında tahsil olunan ağnam 
resmine zamimeten bir mislinin daha tahsiline mü
saade kası hakkındaki teklifte bütçenin tetkikine 
muallak bulunmuştur. Halbuki mezkûr kanunlarla 
husulü tahmin olunan varidat, muvazenei umurniye-
üSn ak olduğu fasıllarına ilave ve ithal edilmiş ol
masıyla bunların müzakere ve tasdiki teehhür ettik
çe onlara istinat eden ve bidayeti emirde ahi aylık 
olarak tahmin olunan varidat da bittabi noksanla?-
makta bulunmuştur. Diğer taraftan ise bütçenin tan

kı içtimatnda tasvip olunan layihaî kanuniye sureti 
musaddakası ile esbabı mucibe layihası rapten tak
dim kılınmakla iktibasının sürati ifa ve neticesinin 
ısarbuyurulmasını rica ederim. 

TBMM Reisi 
Mustafa Kemal 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Muvazeneî 
Maliye Encümenine. 

zimi sırasında kabul edilen masarifat ahiren cephe 
ve seferi zam kanunlarının kabulüyle yedi milyon rad
desinde artırılmış olduğu gibi teçhizatı askeriye ve 
nakliyat için derdest bulunan teklif ile bütçeye yeni
den üç milyon lira kadar bir zam İcrasma mecburi
yet görülmektedir. Bunların haricinde olarak daha 

! birtakım müteferrik kanunlarla kabul olunan tahsi
satı munzammalar bütçenin evvelce dört buçuk mil
yon olmak üzere tahmin olunan açığmı on beş mil
yona iblağ eylemekte masarifattaki şu tezayüde mu
kabil varidata ait kavanitiin teehhürü tasdiki dola
yısıyla varidatta vaki olacak tenakus açığının miktarı 
günden güne büyümekte okluğundan leffen takdim 
kuman pusulada muharrer kavaniain müstacelen mü
zakeresine ve ağnam resmi hakkındaki teklifin de 

I Muvazene! Umumiye Kanununun müzakeresine ta
ife edilmeyerek, bittefrik acilen müzakere ve tasdi
kine müsaade ouyurulmasmı arz ve istirham eylerim 
oîbapta. 18 Teşrinisani 1336 

Maliye Vekili 
Ferit 

REtS — Efendim, bunların Muvazenei 'Maliye 
Encümenine havalesini kabul buyuranlar lütfen el 
(kaldırsınlar... Muvazenei Maliye Encümenine gitti 
efendim. 

Bir takrir var, o da okunsun, intihabatımıza baş
layalım. 

4. — TEZKERELER 

— 447 — 



t Î 100 20 . 11 . 1336 C : 1 

5, — TAKRİRLER (Devam) 

4. — Ergani Mebusu Mahmut Beyle rüfekast-
nın, Teşkilatı Esasiye Kanun Layihası münasebetiyle 
ismail Suphi Beyin beyanatına ait zaptın muhiti mil
lide neşrine dair takriri. 

Riyaseti Celiieye 
Halk Hükümeti tesisi suretiyle mevaddı esasi

ye ve mevaddı idariyede İcra kılman tadilat erbabı 
mucibesin'i izah sadedinde Mazbata Muharriri İsmail 
Suphfi Beyin Heyeti Umumiyede vaki olan izahatı
nın muhiti millide neşri pek çok fevaidi temin ede
cektir. Bu bahse ait zabıt hulasasının tabı ve neşrini 
teTdif ederiz. 

Ergani Oku 
Mahmut Rüstem 

Kastamonu Genç 
Dr. Suat Hamdı 

Muş Mersin 
Rıza 

Siirt 
Mustafa Sa'bri 

((Muvafık sesleri) 

R(BtS — Efendim, şn takriri kabul buyuranlar 
lütfen ellerin! kaldırsınlar. Kabul olunmuştur, 

Efendim, zannedersem rüfekayı kiram, 'istiklal 
mahkemelerine intihap edecekleri azaların pusulala
rını hazırlamıştırlar. (Hazır ettik sesleri) Şimdi esami 
Okunacak ve herkes reyini atacak. Reyler toplanınca-
ya kadar Hariciye Vekili bazı beyanatta bulunmak 
İstiyor. 

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ MUHTAR 
ifKBY — Efendim, Meclisi Alinize gelen Hariciye 
bütçesi tahsisatına zam talebinin kabul buyundması-
ru Heyeti Âliyenizden rroa ediyorum, 

Efendim, geçen gün de bilmünasebe arz ettiğim 
gîbi; Şark ciheSİ kesbİ ehemmiyet etmekte ve Şark 
mesaili 'mühim bir safhaya girmektedir. Binaenaleyh, 
orası İçm derdesti tayin olan Heyeti Sefaretin, müm
künse bir iki güne kadar azimeti muktazidir. Binaen
aleyh, lazımgelen tahsisatın, burada okunan kanun 
layihası mucibince kabulünü rica ederim efendim. 

FEYZİ EFENDİ -(Malatya) — Hay hay efendim, 
biz de kabule mecburuz. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
"BEY '(Devamla) — Müstacelen, yani bugün müzake
resini rica ediyorum. 'MalumuâKniz mütareke şeraiti
ni Ermeniler kabul etmiştir. Bundan evvel intihap 
edilen heyeti murahhasa (Gümrü) de bulunuyor ve 

Ermeni murahhası olan Dahiliye Nazın da (Gümrü) 
ye gelmiştir, Heyeti murahhasaya gayet acil olmak 
ve bu akşam verilmek üzere birtakım taMmat ihzarı 
için de Heyeti Vekile 'inikat etmiştir. 

HULUSİ BEY (Karahisansahip) — Hep .aynı 
günde. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
'BEY (Devamla) — Vukuat böyle i esnettiriyor. Eğer 
hadisatı alemi yekdiğerinden tefrik etmek lazımgelir-
se Heyeti Vekile bu kudreti haiz değildir. Binaen
aleyh, biz haddizatında hadisata tevfifci hareket et
mek mecburiyetindeyiz, zayi edilecek vakit yoktur, 
arz ediyorum, istirham ediyor ve bunun müstacelen 
müzakere ve kabulünü teklif ediyorum efendim, (Mu
vafık, kabul, sesleri) (Okunsun sodaları) 

MUSTAFA LÜTFİ BEY {Siverek) — Bu isteni
len para heyeti sefaret içindir, halbuki Hariciye Ve-
"kili şimdi buyuruyorlar k'İ; Ermen'} meselesi, sulh mü-_ 
zakeresi meselesi var, bize bunlar için ve buna dair 
bir şey söylenmedi. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — Onlar müzakerenin lüzumu tacilini izah et
mek üzere söylenmiştir. 

REİS — 'Müsaade buyurun efendim, şâtıdli İki 
mesele arasında kaldık. Birisi, intihap meselesi, biri
si de Hariciye Vekâletinin teklifi ettiği layihai ka
nuni yeler... İnSihap meselesi için zannederim herke
sin kâğıdı koymındadır. Hariciye Vekili Bey de diyor
lar ki, Hariciyeye müteallik pek mühim mesaİl var 
ve bunlar için Heyeti Vekile 'hali iırikaddadır, bina
enaleyh, ben burada durmayacağım, şu halde evvela 
bu müzaîkenatı yapınız da ben gideyim, Heyeti Veki
le müzakeratma 'iştirak edeyim, diğer müzakerata 
badehu deva mohınafoilir diyor. (Muvafık sesleri) O 
halde. Şimdi mazbataları birer birer okuyacağız. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, mazbata
yı okumuştuk. Şimdi mevaddı kanuniyeyi okuyaca
ğım. 

MADDE 1. — Moskova'ya gönderilecek Heyeti 
Sefaretin harcırahlarına verilmek ve Hariciye Vekâ
letinin umumi bütçesinden mahsubu icra kılınmak 
üzere iki aylik bütçeye zantimeten beş bm liranın 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Kabul buyuruyor musunuz? (Tayini esa
mi ile olur sesleri) 
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Şimdi buna dair mütalaa beyan eder var mı? (Ha
yır muvafık sesleri) Demek, oluyor, ki, simdi itiraz 
eden yok. Tayini esami İle reye koyacağım. Diğer 
mazbatalar da okunsun, beraber reye koyalım. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Birden reye konamaz. Çünkü muhtelif bütçelere ait
tir. Buna att 'reyler toplanıadursutı ve diğerleri ayrı
ca okunsun. Onların fasılları ve maddeleri ayrıdır. 

REİS — Peki, ikinci madde okunacak. 

MADDE 2. — İşbu madded kanuniye tarihi neş
rinden itibaren meriyül'icradır. 

{Kabul sesleri) 
REÎS — Üçüncü madde okunacak : 
MADDE 3. — İşbu maddei kanuniyenin icrasına 

Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 
(Kabul sesleri) 

REİS — Şimdi maddeler kabul olundu ve Heye
ti mecmuası tayini esammi ile reye Konulur. Buyurun 
reylerinizi istimal ediniz, 

7. — MAZBATALAR (Devam) 

S. — Hariciye Vekâletinin iki aylık muvakkat büt
çesine tahsisatı -mesture tertibinden 15 000 liranın 
zammına dair kanun layihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, İkinci bir teklif var oou oku
yoruz, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeHlesine 

Haridiye Vekâletinin İM aylık muvakkat bütçe
sine tahsisatı mesture tertibinden on beş bin lira zam 
ve ilavesi hafckmda Heyeti Vekilenin 17.11.1336 ta
rihindeki içtimaında tasvip olunan layftrai kanuniye 
sureti musaddakası rapten takdim kılınmıştır. Müs
taceliyetle ifayı «muktezasını ve neticesinin işar bu-
yurutmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet 
'Meclisi Reisi 

M. Kemal 

Layihai Kanunîye Sureti 

1. Hariciye Vekâletinim iki aylık muvakkat 
bütçesine tahsisatı mesture tertft>inden on beş bin li
ranın zamimeten ilavesiyle sarftım mezuniyet veril
miştir. 

2. İşbu 'kanun tarihi neşrinden itibaren meriyül-
icradır. 

3. işbu kanunun icrayi ahkâmma 'Hariciye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

B. M. 'Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

M. M. V. 
Fevzi 

Da. V. Na. 
Adnan 

17 Teşrinisani 1336 

Seriye V. 
Fehmi 

Ad. V. Na. 
Ahmet Muhtar 
Ha, Vekâleti V. 
Ahmet Muhtar 

Mal. V. 
Ferit 

Na. V. V. Na. 
Mahmut Celâl 

Sfhhiye V, 
Adnan 

Mf. V. 
Rıza Nur 
tk. V. V. 

Mahmut Celâl 
Er, Har. U. Rs. V. 

Feyzi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesitre 
Hariciye Vekâletinin îkî uyhk muvakkat bütçesi

ne tahsisatı mesture tertibinden on beş bin liranın 
ilavesiyle sarfına mezuniyet itası hakkında Heyeti Ve-
kilece tanzim olunan layihai kanuniye münderecatı 
Encümenim izce tasvip edilmiş olmakla keyfiyetin 
berayd tasdik Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kı
lındı. 
Muvazenei Mal. En. Rs. 

Fuat 
Kâtip 

Mardin 
Necip 
Aza 

Burdur 
İsmail Suphi Soysallı 

M M. 
Fuat 
Aza 

Mustafa Lûtfi 

Aza 
Maraş 
Tahsin 

REİS — Heyeti umum'iyesi hakkında söz söy
leyecek var tın? 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Söz istiyorum. Efendim, Rusya^ya gidecek sefaret he
yetinin ve şehbenderlerin masarifatı hakkında arka
daşların arasında bazı tereddütler bulunduğunu görü
yoruz. Halbuki, efendiler; orduların gördüğü işi ba-
zan siyaset; yüz misli ve daha ucuz masrafla görür. 
Bizim Rusya ile münasebatımız malumunuzdur. Faz
la izahat vermeye lüzum yok. Bu gibi küçük masa
rifle oradaki tebaamızın ve sonra siyasetimizin pek 
mühim esaslarını tayin ve tespit etmiş olacağız. On
ları müdafaa etmiş olacağız. Bunun süratle kabulünü 
rica ederim. Bilhassa Odesa ve Kazan gibi yerlerde 
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sakin Müslümanların menafii hayatöyesİ mevzuuba-
histir. Şimali Kafkasya'da (böyledir» oralara birer şeh
bender izamı elzem ve binaenaleyh sürati kabulü la
zımdır. (Hay hay sesleri) 

ıREtS — Efendim, buna dair başka bir mütalaa 
dermeyan edecek varım? (Hayır, hayır sadakn) Mad
delere geçmek üzere Heyeti Umumİyeslni kabul bu
yuranlar ellerim' (kaldırsınlar... Heyeti umumiyesi ka
bul olunmuştur. 

Maddelere geçiyoruz 
MADDE 1. — Hariciye Vekâletinin iki aylık mu

vakkat bütçesine tahsisatı mesture tertibinden on beş 
bm liramn zamimeten ilavesiyle sarfına mezuniyet ve-
riîmSşflk". 

RBÎS — Efendim, maddeyi kabul buyuranlar el
lerini kaldırsınlar. Kabul olundu. İkinci maddeyi oku
yoruz. 

MADDE 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyttlicTâıdır.! 

REİS — Kabul edenler «Men ellerini kaldırsm-
lar. Kabul olundu. 

Üçüncü maddeye seçiyoruz. 
MADDE 3, — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 

Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul olundu. 
Efendim, üçüncü teklifin müzakeresine geçiyo

ruz. 

4. — Moskova Sefaretryle bazı şehbenderlikler 
muhassesatı için Hariciye Vekâleti iki aylık muvak
kat bütçesine para ilavesine dair kanun layihası ve 
Muvazene: Maliye Encümeni mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celülesme 
jMoskova Sefareti kübrası memurini İle Moskova 

şehbenderliği ve Şimali Kafkas Hükümeti mümes
silliği ve Kazan ve Odesa bahşehbenderlikleri içto 

Hariciye bütçesine ceman on dört bm üç yüz altmış 
yedi liranın ilavesi hakkında Heyeti Vekilenin 
17.11J336 tarihindeki içtimaında kabul edilen la-
yfhai kanunîye ve kadro cetveli sureti musaddalklan 
rapten takdim kılınmıştır. 

Türlüye Büyük Mîllet 
Meclisi Reisi 
'M. Kemal 

Layİhai Kanuniye Sureti 

MADDE 1. — Sovyet Hükümeti nezdtne izam 
edilecek heyeti sefaret ve erkânı memurin ile Mos-
ktova şehbenderliği ve Şimali Kafkas Hükümeti 
mümessilimi ve Kazan ve Odesa bahşehbenderlikleri 
maaş ve tahsisatı olarak Hariciye Vekâletinin umumî 
bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere iki aylık 
muvakkat bütçesine on dört bin üç yüz altmış yedi 
liranın ilâvesiyle sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2, — :fybu kanun tarihi nesrinden itiba
ren meriyiilicradır. 

'MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Hariciye 
ve Maliye vekilleri mezundur. 

17 Teşrinisani 1336 

B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

M. M. V. 
Fevzi 

Da, V. Na. 
Dr. Adnan 

Mal V. 
Ferit 

Na. V. V. No. 
Mahmut Cemi 
-Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Seriye V. 
Fehmi 

Ad. V. Na, 
Ahmet Muhtar 
Ha. Vekâleti V. 
Ahmet Muhtar 

Mf. V. 
Rıza Nur 

tk. V. V. 
Mahmut Celâl 

Er. Har. U. Rs, V. 
Fevzi 
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Kev'i tahsisat 

Sefiri kebir 
Müsteşar 
Birinci kâtip 
ikinci kâtip 
Evrak memuru 
Tercüman 
Kavas 

Moskova Sefareti 

Maaşat 

3,5 ayldc 

700 
210 
105 
87,5 
52,5 
0 
0 

Şebri 

200 
m 
30 
25 
15 
0 
0 

Tahsisat 

3,5 aylık 

1 750 
1 050 

700 
525 
525 
350 
350 

Seferi 

5GU 
300 
200 
15Ö 
ist 
100 
100 

Adet 

Üt 
İl 
1 
U! 
ii-
1 
12 

Bas şehbender 
Şehbender 
Şehbender vekili 
Kançılar 
Tercüman 
Kavas 

Yekûn 

Yekun 

1 155 330 5 250 

420 
140 
«74! 
52,5 
O 
O 

12a 
40 
25 
15 
Oı 
O 

700 320 

1 400 
700 
523 
350 

10301 
525 

4 550 

ı sat* 

400 
200 
ısa 
100 
3O0I 
ısa 

1 300 

12 
1 
11 
1 
a 
3 

11 

Şimalî Karkas Mümessilliği 

Mümessil 
Kâtip 
Kavas 

Yekûn 

525 
«74 
0 

612,5 

150 
25 

0 

175 

1 400 
525 
175 

2 100 

400 
150 
50 

1 
i: 
1 

600 3 

M. F. M. 

205 1 Süfera maaşı 
» 2 Sefaret memurini maaşı 
» 3 Şehbenderler ve kançılarlar 

maaşı 

Yekûn 

206 1 435 
3324 » 

<700 

1' Siffera tahsisatı 
3 Sefaret memurini tahsisatı 

3 Şehbenderler ve kançılarlar tah
sisatı 

2 4674 » 4 Şehbender maiyeti tahsisatı 

4200 
3 150 

2975 

1 575 

Yekûn 11 90» 

Muhasebe Müdür Vekiü 
Okunamadı 

Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
'Moskova sefareti kübrası memurini İte Moskova 

şehbenderliği ve Şimali Kafkas Hükümeti mümessil
liği ve Kazan ve Odesa başşehbenderlikleri için Ha
riciye Vekâleti muvakkat bütçesine ilâveten sarfı 
muktazİ on dört bin üç yüz altmış yeldi liranın umu
mî bütçeden mahsubu icra edilmek üzere sarfına 
mezuniyet itası lüzumuna dair Heyeti Vekilece tan
zim olunan lâyihai kanuniye müsveddesi encümeni-
mizce de muvafık görülmüş olmakla keyfiyetin He
yeti umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muvazenen 
Mal. En. Rs. Na. 

Fuat 
Kâtip 
Mardin 

Necip 
lÂza 

Burdur 
İsmail Suphi SoysaUı 

Azat 
Maraş 
Tahsin 

M. M. 
Fuat 
Aza 

Hakkâri 
Mazhar Müfit 

Aza 
Kozan 

Mustafa Lûtfİ 

REtfS — Efendim encümen mazbatası hakkın
da mütalâa var mı? Muvazene! maliye mazbatasını 
•kabul buyuranlar el kaldırsınlar. Mazbata kabul 
olunmuştur. Maddelere geçiyoruz. 

İMADDE 1. — Sovyet Hükümeti nezdine İzam 
edilecek heyeti sefaret ve erkânı memurin ile Mos
kova şehbenderliği ve Şimali Kafkas Hükümeti mü
messilliği ve Kazan ve Odesa başşehbenderlikleri 
maş ve tahsisatı olarak Hariciye Vekâletinin umumî 
bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere iki aylık 
muvakkat bütçesine on dört bin üç yüz altmış yedi 
liranın ilâvesiyle sarfına mezuniyet verilmiştir. 

RBtS — Efendim şu madde hakkında mütalâa 
dermeyan edecek var mı? (Kabul sesleri). Kabul 
bu'yurani£a.r lütfen el kaldırsınlar. Kabul edüm'işbir. 

flkinci maddeyi okutuyoruz. 
MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba

ren meriyülİcradır, 
REİS — İkinci maddeyi kalbul buyuranlar lütfen 

el kaldırsınlar. Kabul olunmuştur. 
Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

'MADDE 3. — Jşbu kanunun icrasına Hariciye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

'REİS — Üçüncü maddeyi kabul buyuranlar el
lerini kaldırsınlar. Kabul olundu. İtiraz edecek var
sa buyursun. (Hayır sadalan). 

5. — Memaliki ecnebiyede bulundurulacak zabı
tan ve atasemiliterlerİe maiyetlerindeki efrat muhas* 
sasatı için Müdafaai Milliyenin iki aylık muvakkat 
bütçesine para ilâvesine dair kanun lâyihası ve Mu
vazene! Maliye Encümeni mazbatast. 

R'EtS — Diğer bir mazbatayı okutuyoruz. 

17 . 11 . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memaliki ecnebiyede bulundurulacak zâbitan ve 

ataşemiliterler ile maiyetlerindeki efrat muhassasatı 
için Müdafaa Milliye Vekâletinin iki aylık müvak-' 
kat bütçesine on bin altı yüz yetmiş beş lira ilâvesi 
hakkında Heyeti Vekİlenin 17 . 11 . 1336 tarihindeki 
içtimaında tasvip olunan lâyihai kanuniye ve kadro 
cetveli sureti musaddakaları rapten takdim kılınmış
tır. Müstaceliyetle iktizasının ifa ve neticesinin işar 
buyurulmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

M, Kemal 

Lâyihai Kanuniye Sureti 

MADDE I. — Memaliki ecnebiyede bulunduru
lacak zâbitan ve ataşemiliterler ile maiyetlerinde is
tihdam edilecek efrat muhassasatı olarak Müdafaai 
Milliye Vekâletinin umum! 'bütçesinden mahsu
bu icra edilmek üzere iki aylık muvakkat bütçe
sine on bin altı yüz yetmiş beş liranın ilâvesiyle sar
fına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren merîyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

M. M. V. 
Fevzi 

Da. V. N. 
Adnan 

Malîye V. 
Ferit 

Nafta V. N. 
Mahmut Celâl 

Sıhhiye V, 
Adnan 

Seriye V. 
Fehmi 

Ad. V. N. 
Ahmet Muhtar 

Ha. V. V. 
Ahmet Muhtar 

Maarif V. 
Rıza Nur 

İktisat V. V. 
Mahmut Celâl 

F,rkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi Vekili 

Fevzi 
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Müdafaai Milliye Vekâletinin (319) faslına ait kadro cetvelidir 

M. Nev'i tahsisat 

319 1 Ataşemiliter tahsisatı 
» 1 Ataşemiliter muavini 
». 1 Şimali Kafkasya'da İstihdam edilecek 

murahhası askeri 
» 1 Şimali Kafkasya'da istihdam edilecek 

murahhası askerî muavini 

Birinci maddenin yekûnu 

319 2 Memaliki ecnebiyede ledelicap istihdam 
edilecek efrat muhassasatı 

Yekûnu umumî 

20 5Q 
M

üs
ta

hd
 

Adet 

1 
8 

1 

2 

VY 

250 
150 

300 

150 

K
aç

 a
yh

 
ta

hs
isa

t 

3,5 
3,5 

3,5 

3,5 

M
üf

re
da

 

Lira 

875 
4 200 

1 050 

1 050 

7 175 

E 

Lira 

3,5 3 500 3 500 

10 675 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Memaliki ecnebiyede bulundurulacak zabitan ve 

ataşemiliterler ile maiyetlerin deki efrat muhassasatı 
için Müdafaai MilPiye Vekâletinin iki aylık muvak
kat bütçesine on bin attı yüz yetmiş beş liranın ilâ
veten sarfı lüzumuna dair Heyeti Vekİlece tanzim 
olunan lâyihai kanuniye münderecatı encümenimiz-
ce tasvip edilmiş olmakla keyfiyetin Heyeti umumi-
yeye arzı tezekkür kılındı. 

Muvazene! Maliye 
Encümeni Namına 

Fuat 
Kâtip 

Mardin 
Necip 
Aza 

M araş 
Tahsin 

M. M. 
Fuat 
Aza 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Aza 
Burdur 

ismail Suphi Soysallı 
MADDE 1. — Memaliki ecnebiyede bulunduru

lacak zabitan ve ataşemiliterler ile maiyetlerinde is
tihdam edilecek efrat muhassasatı olarak Müdafaai 
Milliye Vekâletinin umumi bütçesinden mahsubu ic
ra edilmek Üzere İki aylık muvakkat bütçesine on 
bin altı yüz yetmiş beş uranın ilâvesiyle sarfına me
zuniyet verilmiştir, 

MADDE 2, — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır, 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. (1) 

6, — Şarka tetkikatı ilmiyede bulunmak üzere 
gönderilecek heyetin tahsisatı maktuasina dair ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye encümeni maz
batası. 

17 . II . 1336 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 

Şarkta tetkikatı ilmiyede bulunmak üzere gönde
rilecek Heyeti irşadiye muhassasatı için yedi bin yet
miş beş lira tahsisatı munzamına İtası hakkında He
yeti Vekilenİn 17.11.1336 tarihindeki içtimamda ka
bul olunan lâyihai kanuniye ile müfredat cetveli su
reti musaddakaları rapten takdim kılınmakla iktiza
sının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ede
rim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

(I) Bu kanun maddelerinin münferiden reye ko
nulduğu zabıtta görülmemekte ise de heyeti umumi
yetinin tâyini esami ite reye konulduğu aşağıda rey
lerin tebtiğinden anlaşılmaktadır. 
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Lâyihai Kanuniye Sureti 
1. — Şarkta tetkikatı ilmiyede bulunmak üzere 

gönderilecek heyetin tahsisatı maktualanna sarfedil-
mek ve Matbuat ve istihbarat müdüriiyetinin umu
mî bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere yedi bin 
yetmi; beş liranın iki aylık muvakkat bütçeye zami-
meten sarfına mezuniyet verilmiştir. 

2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meri-
yülicradır. 

3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile Riya
setiyle Maliye Vekili memurdur. 

17 Teşrinisani 1336 
B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

M. M. V. 
Fevzi 

Dahiliye V. N. 
Adnan 

Maliye V. 
Ferit 

Nafıa V. V. 
Mahmut Celâl 

Sıhhiye Vekili 
Adnan 

Esami 

Seriye V. 
Fehmi 

Adliye V. N. 
Ahmet Muhtar 
Hariciye V. N. 
Ahmet Muhtar 

Maarif V. 
Rıza Nur 

İktisat Vekâleti Vekili 
Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiye! Umumiye 
Reisi Vekili 

Fevzi 

M. F, 
Şehrisi 

K. 
aylığı 

K. 

Tevfik Rüştü Bey Menteşe 
Mebusu 
Fuat Bey izmit Mebusu 
Fuat Bey İzmit Mebusu 
Fuat Bey İzmit Mebusu 
Fuat Bey İzmit Mebusu 
Erkânı Harp Kaymakamı 
Seyfi Bey 
Tahsin Bey Kâtip 
Nuri Bey Kâtip 
Necati Bey Kâtip 

9 334 35 000 105 000 
9 334 35 000 105 000 
9 334 35 000 105 000 
9 334 35 000 105 000 
9 334 35 000 105 000 

9 334 20 000 70 000 
9 334 17 000 44 500 
9 334 17 000 44 500 
9 334 17 000 44 500 

728 500 

Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Havalii şarkiyede tetbikatı İlmiyede bulunmak 

üzere gönderilecek heyetin harcırah ve tahsisatı mak-
tualarına muktazi yedi yüz yirmi sekiz bin beş yüz 

kuruşun Matbuat ve istihbarat bütçesine İlâveten 
sarfına mezuniyet itası lüzumuna dair Heyeti Vekİ-
lece tanzim olunan lâyihai kanuniye mündericatı en-
cümenimizce tensip kılınmış olmakla keyfiyetin He
yeti Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muvazenei Malîye 
Encümeni Kamına 

Fuat 
Kâtip 

Mardin 
Necip 
Aza 

Burdur 
İsmail Suphi Soysallı 

M. M. 
Fuat 
Aza 

Kozan 
Mustafa Lûtft 

Aza 
Maraş 
Tahsin 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Bu mesele hak
kında izahat versinler. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Muva
zenei Maliye encümeni Mazbata muharriri izahat 
versin. (Lüzum yok sesleri). 

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — Efendiler, bundan evvelki celsede Hariciye 
Vekâletinden bazı istizahı havi rüfekayı kiramdan on 
altı kikinin vermiş olduğu bir takrirde Moskova'nın 
merkezi siyaseti âlem olduğu zikredilmiş ve bu tak
rir heyeti celileniz tarafından dahi kabul edilmiş ol
duğu cihetle bu iddia Heyeti âliyenizce kabul edil
miş demektir. Binaenaleyh bugün yazdığınız şeyle
re... (Gürültüler). 

(Hulusi Bey Karahisara hitaben) : Sözümü kes
meye hakkınız yoktur. 

HULÛS! BEY (Karahisan Sahip) — Size söyle
miyorum, Siz kim oluyorsunuz?.. 

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY (Devamla) — Kim mî oluyorum? Hariciye 
Vekili oluyorum. Heyeti celilenizin büyük bir itima
dı ile Hariciye Vekili bulunuyorum. 

MUSTAFA LÛTFİ BEY (Siverek) — Efendim 
o da mebustur, siz de mebussunuz. 

MUHTAR BEY (Devamla) ~ Binaen alâzaîik 
bugün Şark âleminde tebarüz eden bilcümle cereya
nın münatıf olduğu Moskova'nın hakikaten mühim 
bir merkezi siyaset olduğunu, bu takriri kabul etmek 
suretiyle Heyeti âliyenizde tasdik ve teslim buyur
muştunuz. Avrupadan, teessüfü badi ve mucibi tees
sür olacak bir çok hâdisat neticesinde nevama aya
nımız kesilmiş olduğu cihetle, bu Devletin bütün si
yaseti şarka teveccüh etmiştir. Bu, kabili inkâr de
ğildir. Binaenaleyh, Ankara Hükümeti milliyesü ora-
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da vukua gelen, tebarüz eden, tesadüm eden bilcüm
le cereyan ve hadisatı gayet yakından ve amik bir 
surette tetkik etmek mecburiyetindedir. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Allah hüsnü mu 
vaffakiyet versin. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Binaen alâzalik 
kendisiyle muhadenet ahitnamesi akdetmek üzere bu
lunduğumuz Rusya ile atiyen istihlâsımıza ait tedabir-
de edeceğimiz teşriki mesai için, bir defa Rusyanm 
1917 senesinden sonra duçar olduğu, maruz bulun
duğu inkılâptan beri İktisap ettiği ahvali yakından 
tefehhus icabeder ki Hükümet, oraya müteallik siya
setinin esasatıru ona göre tespit edebilsin. Binaen 
alâzalik sırf diplomatik vazaifle meşgul olan sefare
te bu hususta muin ve müzahir olmak üzere Hükü
met bir (heyeti sefaretin oraya gönderilmesinde atiyen 
pek büyük bir menfaat görmüştür. 'Binaenaleyh büt
çesinde zaten eVvelte tahattur edilmesi mümkün ol
mayan iböyle bir heyet için tahsisat vermeyi Heyeti 
Vekile (heyeti aliyyenizden istiyor, rica ediyor. Ve
receğim izahat bundan İbarettir, 

ATIF BBY (Bayezit) — Muhtar Beyefendiden 
'bir şey soracağım, 

RE&S — Buyurun. 
ATIF BBY •(Bayezit) — 'Muhtar Beyefendi! Rus

ya'ya heyeti sefaret izamı her halde iki Hükümet bey
ninde teessüs edecek olan muhadenet neticesinde ola
bilir, zannederim, 

MUHTAR BEY /Hariciye Vekâleti V.) — Hayır 
Öyle değil efendim. Müsaade ederseniz arz edeyim: 
Malûmu âliniz hakkı sefaret hukuku mütekabile-
dendir. Rusya Hükümeti bizim nezdimize bir sefir 
göndermiştir. (Binaenaleyh bizde bilmukabele onla
rın nezdine 'bir sefir göndermeye mecburuz. Yalnız 
sefirlerin şahsı hakkında ötedenberi bir istimzaç usu
lü vardır ki bugün eski usuller yıkılmış, onun yeri
ne yeni hir takım nazariyat ikame edilmiş ve bu na
zariyata tdbaan Rusya Hükümeti bizim nezdimize 
irsal ettiği sefir hakkında evvelce bir istimzaçta bu
lunmamış olduğu cihetle biz de bilmukabele gönde
receğimiz adamın şahsiyetim onlardan sormaya lü
zum görmedik. (Tabii sesleri). 

MEHMET ŞÜKİRÜ BEY <!Karahisan Sahip) — 
Müsaadenizle efendim bir şey soracağım. Oraya gi
decek heyeti sefaretin bu tetkikatı yapması imkânı 
yok mudur? Yani bir heyeti tetkikiye göndermeye-
lim, 

MUHTAR BiEY — Bendenizce imkâni yoktur 

MEHMET ŞÜKRÜ BBY (Devamla) — Madem 
ki bir heyeti sefaret gidiyor, tabii onun atesesi var, 
kâtibi var, Bilhassa bîr çok memurlara sahip olma
sı münasebetiyle daha iyi tetkikatı, ilmiyede buluna
bilir. 

MUHTAR BEY (Hariciye V. V.) — Malûmu âli
niz ki kadromuz, Moskova sefareti; bir sefir, bir 
başkâtip, bir ikinci kâtip, yerliden tedarik edilmek 
üzere bir tercüman ve ataşamiliterden ibarettir. Bir 
memlekete taalluk eden mesaili siyasiyede bir kom
şu Hükümet, gayet makul ve sabit esaslar tespit ede
bilmek için o memleketi baştan aşağı tetkik etmesi 
lâzımdır. Bilhassa Rusya gibi «l1^», «14Q» milyon 
nüfusu şamil olan muazzam bir memleket tetkikatının 
böyle üç dert kişiyle yapılmasına maddeten imkân 
yoktur, 

Saniyen; sefir sırf diplomatik vezaifle meşgul ola
cağından, merkezi İstikrarını, bulunduğu mahalli 
terkederek memleketin etrafını dolaşamaz ve bu tet-
kiaktr da yapamaz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Şehbenderler de gi
diyor. 

MUHTAR BEİY — Şehbenderler de malûmu âli
niz, meslek şehbenderi ile sefirhk ayrı ayrı şeylerdir. 
Sefir, bulunduğu memleketle kendi memleketi arasın
daki tminasebatı siyasiyeyî idare eden memurdur. 
Halbuki şehbenderler, bulundukları mahallerde ken
di mensup oldukları meımeektin menafii iktisadiye-
sini ve orada mütemekkin ibulunan tebaasının huku
kunu müdafaa ve muhafaza ile meşguldürler. Bina
enaleyh bunların tetdbbüa'tı Ümiye ifa etmelerine 
maddeten imkân yoktur. Malûmu âliniz usulü ce
dide teessüs ettikten beri gönderilen sefaret heyetle
ri, eskiden olduğu gibi on, on beş kişiden ibaret de
ğildir. Bendeniz bundan ifci sene evvel Ukrayna'da 
bulunduğum zaman Şimali Bolşevik Hükümetinin 
Ukrayna'ya gönderdiği heyeti sefaret 30Ö kişiden 
mürekkepti. Yİfte Bolşevik Hükümetinin Almanya'ya, 
bu son müsalâha neticelenmeden evvel Lehistan'a 
gönderdiği sefaret de 1510 - 2100 kişiden ibaretti. Bun
ların hepsi bir takım tetkikat esasına binaen gönderil
miş ve o maksatla ihtiyar edilmiş bir takım masa
riftir ki; memleketin menafii hakMyei âliye ve me
nafii sairesi noktai nazarından hiç bir memlekette is-
tîksar edilmemiştir. Binaenaleyh bu heyetin izamı 
için Heyeti âliyenizden istenilen ve temin edeceği 
menafia nispetle fâşey hükmünde olan şu paranın, şu 
tahsisatın kabul buyuruhrıasını İstirham ederiz. (Hay 
hay sesler) Heyeti âliyenizden tekrar tekrar rica 
ederiz. 
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ABDÜIJKADİR KEMALİ ©EY (Kastamonu) — 
Vazifedir o vazifedir, 

REliS — Kendim, birinci teklifte reye iştiralc 
eden {95) âzadır, <1) müstenkif, (8) redde karşı (86) 
rey ile evvelki kanunun heyeti mecmuası kabul edil
miştir. 

KATİP HAYDAR BEIY CKütafaya) — Kakül olu
nan mazbata Moskova'ya izam edilecek heyeti sefa
ret harcırahıdır. 

REtS — Şimdi bu mesele hakkında söz isteyen 
rüfeka; Hilmi Bey, Vehbi Bey, Besim Atalay Bey, 
Mazhar Müfit 'Bey, Lûtfi Beydir. Şimdi söz Suphi 
Beyin... İkinci teklif de <T5) redde karşı (74) rey İle 
kabul olunmuştur. 

SOYSAULI İSMIAİÜL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Arkadaşlar Ausya'ya 'bir heyeti sefaret gönderildik
ten sonra ayrıca bir heyet göndermeye lüzum olup 
olmadığı bazı arkadaşlarımızda cai sual olabilir. Fa
kat "bilirsiniz ki «biz; bilhassa diplomasi tarihimizde 
daima mechulîyet üzerine yörümüşüzdür. 

AIBÖÜDKADİR KEMALİ BEY {Kastamonu) — 
Bütün hayatımızda. 

SOYSALLI İSMAİL SÖPHt BEY (Devamla) ~ 
Oarp memleketleri, şark memleketlerini "bilmeyerek 
hareket etmiştir. Masamızın basında bir kâğıt yaz
makla her iş «olup bitmiştir zannetmiş izdir.. Halbuki 
bugün Şarkı sarsan ve ibütün Asya'yı robu asırdan 
beri intizar edilen hümayı hayat ile, reşai hayat ile 
yeniden titreten, bâsü badelmevt ile yeniden titre
ten inkılâp harekâtı hakkında malûmatımız yotkur. 
Oraya gidecek olan heyet, Rusya ile bizi yeniden 
yekdiğerimize bağlıyacağını zannettiğimiz gayet kuv
vetli revalbıt üzerine icra edeceği muamelât gayet 
vâsi olduğu için, bu heyeti sefaretin vazifesi haricin
de başka şeylerle uğraşmasına imkân yoktur. Va
kit 'bulsa 'bile vazİifeİ asliyesinin haleldar olacağı 
derkSrdır. 'Bahusus ki unutmayınız! Rusya'da öteden 
beri bizi şark âlemine bağlıyatı gayet kuvvetli ana
sır vardır. Bu kuvvetli anasırın Rus inkilâbından son
raki vaziyetlerini ve inkilâbın kendi vaziyetleri üze
rine ne dereceye kadar 'hayati veya gayri hayati ic
rayı tesirat ettiğini ve onların ne düşündüğünü yakın
dan görmek, ilmî bir surette anlamak bizim İstifa
demiz noktai nazarından pek lüzumlu bir şeydir. Hiç 
bir zaman meChulât üzerine artık yeni Türkiye yü
rüyemez. Mademki yeni Türkiye'nin esaslarını vaze
diyoruz, bu esaslarda da yeni ve tfmî esasları ka
bule mecburuz... Onun için Rusya'dan fi renk muhar
rirleri göziyle: İngiliz muharrirleri göziyfe; Fransız 

muharrirleri gözüyle şimdiye kadar bize gelen ve bi
zim tarafımızdan okunan malûmat gayri kafidir. Bi
zim kendi arkadaşlarımızın kendi gözleriyle görmek-
ligimiz, anlamakltğımız ve ona göre karar vermek-
ligimiz lâzımdır. Takdir buyurursunuz ki Şimali Kaf
kasya'da, Rusya'da vesair yerlerde bulunan müslü-
manları bizim gözümüzle görecek, görüp anlıyacak 
Avrupa gözü yoktur. Bunun için .bu gibi küçük mas
rafları diğer şeylerden kısarak vermelidir, bendeniz 
favkalâde iktisat taraftan olduğum halde bunun bir 
santimini kırmak taraftan değilim, bunu tamamiyte 
vermelidir. (Bıravo sadaları). 
HASAN FEHMİ BEY — İzahat kafidir kâfi. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, Vekil Beye
fendi, tarzı ifadelerinde, herhangi takririn Meclisçe 
kabulü, takrir münderecatının da Meclisçe aynen 
kabulü mânasını tazammun eder grbi beyanatta bu
lundular. Halbuki MecJiste kabul edilen her takririn 
aynen meali de, münderecatı da 'kabul edilmiş de
ğildir. İkinci nokta; Moskova'ya bir heyeti tetkikiye 
gitmek îcabediyor. Bu gayet güzel ve iyi bir şeydir. 
Biz de körü körüne hareket etmemiş oluruz. Fakat 
gidecek heyeti tetkikiye Heyeti Vekile namına mı gi
decek, Meclis namına mı gidecektir? Bunu anlamak 
istiyorum. 

MUHTAR BEY (Hariciye Vekâleti V.) — Şüp
hesiz ki Meclis namına gidecektir. Mükerreren vu-
kulbulan ve ittihaz edilen mukarrerat ile ve hattâ 
Meclisin yevmi küşadmda okunan ve Heyeti Umu-
miyece kabul edilen beyanname veçhile ayrı ayrı 
Meclis ve Hükümet yoktur. Binaenaleyh Hükümet 
tarafından gidecek demek, Meclis tarafından gidecek 
demektir, Biz sizin namınıza ıriyabeten ifayı vazife 
ediyoruz. Gidecek heyet de bittabi Meclis namına 
gidecektir. '(Bravo sadalan)* 

VEHBÎ BEY (Karesi) — O halde efendim. Meclis 
namına gidecek bir ^Heyeti tetkikiye» İçin Meclisin 
reyini almak lâztmgelir. 

MUHTAR »EY (Hariciye Vekâleti V.) — Demin 
demiştînizki Meclis tarafından gidecek., 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hayır Meclis tarafından 
gitsin demedim. Meclis namına gönderilecek heyet 
hakkında Meclisin rey ve fikrini istimzaç etmek za
rureti hâsıl oluyor. 

'MUHTAR BEY (Hariciye Vekâleti V.) — Yani 
şahıslan hakkında mı? 

VfEHBf BEY — TabiL 
MOHTAR H3EIY (Devamla) — Gönderilen me

mur olsaydı buyurduğunuz gayet doğrudur. Bu ci
heti Heyeti Vekile anlamak ister. 
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VEHBİ <BGY — Hayır istimzaç edilmelidir. 

{MUHTAR. BEY <DevamIa) — Eğer Meclisten 
gidecekse o tabiidir. Çünkü o vakit mezuniyet ver
meniz lâzımdır ve bu mezuniyet alelusul Heyeti âli-
yentzden taledebilecektıtr. 

BBSÎM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim Hü
kümetin göndereceği heyeti sefaret refakatına bir he
yeti ilmiye ve tetkfkiyenin de verilmesine ait olan 
karara 'ben çok sevindim. İBu karar kadar beni se
vindiren bir şey olmamıştır. Sunun menafii şivesi-
yesini, gerek Hariciye VekİK Beyefendi ve gerek 
Soysallı Suphi Beyefendi izah etiler. Tekrara lüzum 
görmüyonınv İhımın ilnri cihetini ufacık 'bir izahat
la bitirmek istiyorum. Çünkü evvelâ lisan itibariyle, 
sonra edebiyat, tarih ve anane itibariyle çarkı anla
maya mecburuz efendim. 'Bir kere 'bizim edebiyatı
mızı tetkik etmek icaıbettigi takdirde ne Yunus Em-
re'yi. ne Süleyman Çelebİ'yİ, ne Şir AK Nevai'yi tet
kik etmek kâfi gelir. Ondan daha evvel (Orhon) 
abidelerine kadar gitmek icâbediyor. Ama biz bunu 
bilmiyoruz. Bir millet, mânevi harsiyle yaşar, 'bir 
millet ancak ilmî ile, irfaniyle iftihar eder. Millet 
harsiyle yükselir. Edebiyatımızı esaslı temeller üze
rine istinat ettirrnezsek milli edebiyatımız var deye
meyiz. Bunun için bir Mir Şir Ali Nveai,yî> Kudat-
ku Mikİ, Orhon ve Yeniçay âbidelerini tetkik etme
li, gözümüzle görmeK. Aivrupa'üin tercüme edilmiş 
kitaplarından anlamakla olmaz, bunlar bize yardı; 
ve yabancı kalırlar. Sonra lisan itibariyle de hakeza 
Bizim lisanımız taba ağacı gibi gökten İnmemiştir. 
Lisanımızın esası şarktadır. Bunu tetkik etmek için 
lisan mütehassıslarından mürekkep bir heyetin gön
derilmesi bittabi bizim için şüphesiz kî büyük him
mettir. 

Sonra efendiler tarih itibariyle Osmanlı tarihini 
yazmak için bir müverrih kalemi eline aldığı vakit
lerde her halde Türk tarihini bilmesi lâzımdır efen
dim. Kâşgar ve Mahan sahralarında tetkikat kra 
etmedikçe bir Osmanlı tarihini yazmanın imkânı yok
tur, imkânsız olduğu anlaşılmıştır. Biz ecdadımızı 
unuttuk, ecdadım unutan milletler zannederim ki 
çingenelerden başka bir şey olamaz. Ziyanın neresin
den dönüKirse kârdır derler efendiler. (Ecdadımızı 
unutmadık sadalan). Teşekkür ederim. Sözüm unu
tanlara matuftur. Biz eğer kendimizi iknen, harsen 
yüksek tutmak istiyorsak, biz de medeni âlemde ken
dimize bir mevki İhdas etmek istiyorsak, kendimiz 
herhalde şarkı tammalryız, onları tanımalıya, hem 
ilim gözü ite tanımalıyız. fföravo sadalan). 
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MUHİTTİN BAHA BBY (Bursa) — Bir takrip 
var, okunsun Reis 'Bey! 

REÎS — Efendim, söz İsteyen bir arkadaş daha 
var. (Kâfi sesleri). 

Riyaseti Celİreye 
Müzakerenin fcüfaiyefcîyte ntadkkfterej geçümesitti 

teklif eyleriz. 
Çorum Bursa 

Fuat MubüÜtin Baha 
REİS — Müzakerenin Kifayetini kabul edenler 

ellerini kaldırsın. Müzakerenin kifayeti 'kabul ohın-
muşturj 

Efendim, üçüncü reyi söyleyeceğim 9 ret ve 2 
müstenkife karşı 90 kabul ile üçüncü teklif kabul 
olunmuştur. 

KÂTİP HAYDAR BEY -(Kütahya) — Efendim, 
kabıü edilen maddei kanuniye Moskova •sefaretiyle, 
Kazan, Odesa başşehbenderlikleri tahsisatıdır. 

R'BİS — Efendim, madkfefere geçiyoruz. 

MADDE 1. — Şarkta tetkikatı ilmiyede bulunmak 
üzere gönderilecek heyetin tahsisattı maktuatanoa sarf 
edilmek ve matbuat ve istiMbaralt müdüriyetinim umu
mi .bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere <7 075) 
liranın iki aylık muvakkat ibütçeye zamgnete» sarfı
na mezuniyet verilmiştir. 

KBtS — Bu madde hakkında mütalâa var mı? 

FUAT BBY (Çorum) — Arz edeyim, sonra rakam 
yanhşbğı olmasın. «728 50Cb kuruş (Ura mı «ada
tan), Yok 728 500 kuruştur. Efendim lira değil ku
ruş. 

RFJS — Efendim, on madde hakkında mütalâa 
dermeyah edecek var mı? Kabul edenler ellerim' kal
dırsın. KaJbul olunmuştur. 

İkinci maddeye igeçiyoruz. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
maddede tashmat tora ediifdi-. Rakam 728 500 kuruş
luk iti aylık bütçe ite... {Yanlış sadalan). 

FERİT BEY (Çorum) — 7 285 lira şu kadar ku
ruttur. 

REİS — Yani 7 285 lira... 
MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrimden itiba

ren mer'İyüticrakhr. (Bu da kabul ısdsüeri). 

REtS — Bu maddeyi kabul edenlier «Herini kal
dırsın. Kabul tdildi. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kile Riyasetinde Maliye Vekili memurdur. 

REtS — Bu maddeyi fcalbul edehter ellerini kal-
dmsıafer. KalbuS olunmuştur. Erendim iyi el fcaSdırmı-
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yorsunuz. itiraz eden varsa iyi anlaşılsın. (Kabul, ka
bul sesleri). 

Efendim, dördüncü kanun lâyihası 7 redde karşı 
80 rey ile kabul olunmuştur. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
kabul edilen 'kanun memaliki ecnebiyede budundum-

1. — Ankara Mebusu Ali Fuat Paşanın Moskova' 
ya sefiri kebir tayin olunduğuna dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

Büyük Millet Med'İsi Riyasetti Cettesine 

'Büyük Millet Meclisi azasından Aitİ Fuat Paşa 
Hazretlerinin 'Mtosktotva'ya sefiri kebir izamı münasip 
görüfaıüs olduğundan vazifesinin devamı müddetkıce 
olbapteki kanunun 4 ncü maddesi hükmüne Ksvfrkan 
memuriye'ti vakıasının Meclis azailığıyla. ceminin tec
vi t 'hususunda Heyeti umunrJyenin inzimamı reyini 
rica ederim. 

30 . XI , 1336 

Büyük 'Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

('Muvafık ve 'kabul sesleri). 

1. — Teşkil "m Essatye Kanunu lâyihası ve Encü
meni mahsus mazbatası. 

REİS — Teşkilâtı Esasiye Kanun lâyihasının mü
zakeresine geçiyoruz. Dördüncü maddenin müzakere-

tacak zâbitan ve atasenriliteder ve efrat ımaaşatı hak
kındadır. 

, RElS — Şimdi efendim 'beşincinin reylerini topla-
sınlar. Efendim, bir takrir var, okunacak. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — intihabı 
okusunlar ondan sonra, 

REÎS — -Kalbul buyuranlar Kitfeıı el kaldırsın. 
Kalbul edildi, istiklâl Mahkemesinin azalarının İnti
habına başlıyoruz. 

Efendim, beşinci kamın 25 redde karşı 69 rey ile 
kaibul edilmiştir, 

HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, kalbul 
olunan kanun teükükatı 'ilmiyeUe bulunmak üzere gön
derilecek heyetin muihassasatıdtr. 

Kâtip Haydar Bey; (Kura keşide ederek) Tasnifi 
âra İçin : Rifat Ef. «•Konya» (Burada)', Ömer Lûtıfİ 
B. «Karatearısabip'» )Namevcut), Hakkı Pş. -tfNîğde» 
(Burada), Feyzi Ef. «Malattiya» (Yok), Fuat -B. «Ço
rum» (Burada). O halde Rİfat Ef. «Kıcmya», Hakkı 
Pj. '«Niğde», 'Fuat B. «Çorum» arayı tasnif buyura
caklardır. 

R'EİS — Ara tasnif edilinceye kadar teneffüs. 
HStatnu Celse x 3 3 

sinde idik; söz alan zevatın sözleri tabii mahfuzdur. 
Buyurun Abidİn Bey, «Öz sizindir, 

MUSTAFA 'BEY (Karahİsarı Şarki) — Reis Bey 
bu meseleye dair orada bir takririni var. Emrediniz 
de okunsun, 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati ; 4,3* zevalden sonra1 

REtS : ReMsani VekK Hasan Fehmi Bf. 
KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Raim B. (Sivas) 

REİS — Celse kuşat edildi. 

s _ MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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RBtS — Takrirle™) okunmasına zaman var. Mü
zakere kâfi görülürse o zaman takririniz; diğer tak
rirler meyanında okunur. 

DR. AifltDİN BEY {Lâzfatan.) — Muhterem ar
kadaşlar; jimdüye kadar emsali görülmemiş; kavi ve 
bütün manasıyla millet İçin hayatmı feda edecek bir 
Meclisi fevkalâde teşkil eSCik. Bumun için buna dair 
de fevkalâde işfcr görmsktiğirniz lâzımdır. Arkadaş
lar, milletin fukarayı kâsJbesme 'bu hakkı vermeliyiz, 
yani temsili meslekiyi 'tamamen vermeliyiz. 

İSMAİL SUPHİ BEV (Burdur) — Emekçi emek
çi. 

DR. ABİDİN BEY (Devamla)' — Evet emekçilere 
bu hakti vermeliyiz. Vermezsek ttarih bizi teîirı ede
cektir. Bu, bir (kuvvettir, bundan istifade edelim ve 
mulete kendi hakkını - fazla ıbir şey değM - kendi hak
kını verelim. Yalnız şunu arz etmek isterim ki : Bu 
milletin mehma emken ihyasına - inkâr olunamaz -
orta haHi babalarla fakir balbalarm yetişffikrmiş öldüğü 
evlâttarm fevkalâde çalışmasıyla yanlış ve doğru ça
lışmasıyla muvaffak olunabilmiş ve rdarei Hükümet 
olunagetaiştir. Ancak bu evlâtlar terakki edebilmek 
için, taaü edebilmek İçin mektepten yetiştikten sonra 
zâlbüt veya erkânıharp, memur (dokfcor sesleri). Dok-
Dor başka. (Handeler). 

MEHMET ŞÜKRÜ HEY J(Karabisansa!hip) — 
Doktor ne İçin başka «ölsün? 

DR. AıBİDÎN BEY (Devamla) — Rica ederim, 
beni avutmayın, başka fikirde isen gelir söylersin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Tamamen berabe
rim. 

DR. ABTDrN BEY — Efendiler ben bu fikirde 
öleceğim. Ve ben bu fikirde sebat ettikçe Lâzistan 
sevinsin ve demesin ki, ıbu adamı filan tarihte Mec
lise memur ettik, kendisini Müdlafaai hukuk, bütün 
cemiyetler, belediye azaîarı, meclisi İdareler ve mün-
tehibısanifer tayin ettiği halde fevkalâde olarak gitti. 
Bize; iş görmedi, fakır ve furakayı yani köyffileriırfi-
zi mahrum bıraktı demesin. Binaenaleyh, bu orta hal 
babaların evijtîan ite fakir babaların evlâtları kendi
lerini kurtarmak içm, devri İsCfbdaSdda büyüyebilmek 
İçin, bir parça, ister ne olursa olsun ya memur, hiç 

' olmazsa aza mülâzımı olarak şöyle Hükümete gİrein 
de ne olursa olsun, orada terakki etsin. Şimdi eğer 
biz%n bu hakkı ki : Bu hak onların hakkıdır. İnkâr 
etmeyelim. 'Bu hakkı onlara verecek olursak o zaman 
Ifdb. Eti;jRİRTbjB,teaenaniyhhİtlardı,İ 
herkes bir sanat sahibi olmaya başlayacak ve sanatı 
terakki ettirerek, çiftçiliğini terakki ettirerek burada 
ispatı mevcudiyet için gelecektir. Arkadaşlar; hanesi, 

çifti, çubuğu olan bir zatla dünyada dikflâ bir ağacı 
olmayan bir şahıs bir değildir. 

NAFİZ BEY (Canik) — Zatı âliniz hangisine da
hilsiniz? 

DR. ABİÜtN BEY — Benim hiç bir dSfcîtf ağa
cım yok, sıkıştığım zaman giderim buradan Mosko-
vaya!. Sonra bazı arkadaşlar diyor ki, efendim, daha 
köylülerimiz yetişmemiştir. Ya öyle mi? Her zaman 
sana mı? Sen mi icrayi Hükümet edeceksin? Hayır 
azizim. Köylü de diyor ki: Senin hakkm yoktur, 
çünkü benîm seyamde büyüdün, benim sayemde gel
din, başıma sivrildâı, belâ oldun. Onun için bırak 
bana (600) senedir İdare ettiğin zaman ne yaptın? 
Yol mu yaptın? Beni mi düşündün? Bırak beni, kağ
nıları da kaldıracağım, şimendifer, efekürik, tramvay 
yapacağını, usuKi teshih için kalorifer de yapaca
ğım, Onun için 'bu, büyük ve fevkalâde alam Millet 
Medtei bana bunu bahsetmezse nankörlük ettniş olur 
ve Millet bunu zorla ahr. Tüfekle mi alır, sopa ile 
mi alır? Ne ife alırsa alacaktır. Ben demiyorum ki 
memurlar buraya girmîıyecektir. Hay hay girecek. 
Meselâ Tunalı Hilmi Bey şimdiye kadar bir çok hi
kâyeler söyledi. Bendeniz de bir ufak hikâye söy-
lıyeceğim, pek ufak. Ben tabibi askeri çıktığjm za
man paşaların birisinin yanma bir süvari livasına ver
diler, orada bana gayet çürük bir at ayırdılar. Sefâ-
münaleyküm taş, aleykümselam çamur diyen cins
ten. (Sadece gel sesleri). Yok! sadet dahilindedir... 
Sordum livaya, ne için bana bu çürük beygiri verdi
niz? Sen doktor okluğun için bu at yeter dedi. İyi 
hayvanlar harbe gider. Bu söz üzerine ben de bir 
nefer oldum ve hepsinden, yani binicilikten aldım 
bîr diploma (Sadede sesleri). Kabul- ediyorsanız söy-
liyeyim (Devam, devam sesleri). Teşekkür ederim. 
Sonra bana, bu adam bir süvari bölük kumandanı ka
dar ata biner dediler. Ati Fuat Paşa maiyetinde bu
rada İbrahim Efendi vardır. Ona sorobiürsiniz ve bu 
sayede amıyabİHrsiniz efendim, ben bir süvari oldum. 
binaenaleyh memurlar da mademki korkuyorlar ve 
diyorlar ki aman! bizim rızkımız kesilecek, gitsin çift
çiliğe başlasuı. Meselâ Tunalı Hilmi burada vakit 
geçireceğine gitsin çiftçi olsun. (Şiddetli alkışlar, 
handeler). Madenci olsun ve ondan sonra bir hak 
kazansın, gelsin buraya. Binaenaleyh rica ederim. Bu 
maddeyi aynen kabul edelim ve benim hatırım için 
kırmayın beni!... (Handeler ve alkışlar). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karafvisarı Sahip) — 
Muhterem arkadaşlar; çok teşekkür ederim ki ben
den evvel söz söytîyen arkadaşlar temsili meslekinin 
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lehinde bulundular. Kendilerinin efkârına iştirakle 
beraber, düşündüğüm bazı nikah ilâve etmeği vazife 
bilirim. Efendim, kabul etmiş olduğumuz bu kanu
nun birinci maddesinde; «Hakimiyöt bilafcaydüsart 
milletindir» denildikten sonra «tdare usulü halkra 
mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına 
müstenittir» dedikten sonra temsİH meslekiyi kabul 
etmemek, birinci maddeyi {reddetmekten başka bir şey 
delildir. Temsili meslekiyi kabul etmek, birinci mad
deyi teyit etmek demektir. Onun kuvvei teyidiyesi 
temsili meslekidir. Kuvvei teyidiyesi olmryan bir 
şeyin hiç bir kıymeti yoktur. Kitapların üzerine bir 
çok şeyler yazılmıştır. Millete hayali bir çok haki
miyet verilmiştir. Biz Meşrutiyeti istihsal ederken; 
milletin mukadderatına sahip olacağından, hakimi
yetinden bahsetmiştik. Maatteessüf gördük ki millet 
mukadderatına sahip olamadı. Çünkü olamazdı. Bil
fiil kendini idare etmesi hakkı ona verilmem'işti. 
Memlekette, kimse inkâr edemez ki, yekdiğerlerine 
merbut bir memurin sınıfı ve tabakası vardır ki 
bunların teşkilâtı her yerde birbirine merbuttur ve 
daima o teşkilât itibariyle halk ezilir. O ezilen hal
kın hukuku da elinden alınır. Onun namına güya 
onlara da bir hak veriyormuş, ona hakkım vere-
çekmişiz gibi, onu hâkim kılacakmışız gibi yaparız, 
hakikatta hiç bir şey vermeyiz. Bilâkis ona yapaca
ğımız zulüm ve göstereceğimiz sefaletten, şimdiye 
kadar hep böyle olmuştur. Ona yaptığımız şey, her 
zaman olduğu gibi, bugünkü o sakat teşkilâtı tama
men tatbik ettiğimiz İçindir ki; bugün bizden halkın 
gördüğü şey zulümdür, sefalettir, her tarafta cari olan 
budur. Çünkü o teşkilat kendisini haklı göstermek 
için miMete her iftirayı yapar ve her şeyi isnat eder, 
bu kabiliyetsizdir, bu haini vatandır, bu bilmem ne
dir... Bunu biraz tetkik edecek olursak ve biraz bu
nun remzini kurcalayacak olursak görürüz ki, ya
panlar bu memurin tabakasıdır, imtiyazı elimden 
kaybedeceğim endişesiyle çırpman bu sınıftır. Hal
ka biran, bir dakika refah ve saadet yüzü gösteril
memiştir. 

Halk kendi kendine idare edemez deniliyor, en 
mühim itiraz bu noktadadır. Halbuki kendikendini 
idare ettiği zamanlar da görülmüştür. Efendiler, iş
te Balıkesir'de halk kendi kendini İdare ettiği zaman
lar hiç yoktan bir idare tesis etmişler, bir müda
faa tesis etmişlerdir. Kendisini gayet iyi idare et
miştir. İşte o kasaba halkı kendi kendini böyle idare 
ederken, maalesef onun içine memurin tabakası gir
diği anda inhilâl etmiş -ve bir çok sefaletle mâruz 
kalmrstır. Halkın idaresi, halkı hâkim kılmak onu 

idare esasına ve bilfiil işe başlatmak üzere temsili 
meslekiyi kabul demektir, bunu kabul demektir. Bu
nu 'kabul etmedikten sonra birinci maddenin kıymet 
ve mânası yoktur. O vakit birinci madde, su üzerine 
yazılmış bir yazıdan başka bir şey olmaz. Yine mil
leti o sınıfın hesabına aldatmış olacağız... 

Sonra temsili mesleki kabili tatbik midir? Değil 
midir? En mühim itirazat buraya vâki oluyor. Ben
deniz kabili tatbik olup olmadığını arz edeceğim, 
ufak misallerle Heyeti aliyenİz huzurunda ispa'ta çalışa
cağım. Bilirsiniz ki insanlar sai ile geçinirler... Bizim 
memleketimizde kapitalist yoktur - binaenaleyh tat
biki kabil olan bir esastır. Bu memlekette esnaf teş
kilâtı vardır. Bu memlekette yaşayan insanlar hepi
niz bilirsiniz ki kendi sayile geçinen insanlardır, ser-
mayeder yoktur, kapitalist yoktur, halkın üzerinde 
o kadar müessir değildir. Az, çok herkes sayile ge
çinir, bir zürra, bir doktor, bir esnaf sayile geçinir, 
velhasıl şu gözünüzün önünde gördüğünüz sınıf hep 
sayile geçinir. Bu saiye istinat etmek lâzımdır. Mem
leketin bütün yükleri erbabı mesai üzerine yüklenmiş
tir ve onların omuzlan üzerindedir. Mademki onlar 
sıkıntıyı çekiyorlar. Nimet külfete göredir. Onun 
külfetini çekenlerin onun nimetine mazhar olması 
fâzımgeiir. PBU, kaidei külliyedir, bu, değişmez bir 
kaidei külliyedir. Şimdi bu mesai erbabını Meclise 
sokmak ve Meclisi onlardan teşkil etmek, daha doğ
rusu, memleket ne ise Meclis de o atması lâzımdır. 
Bu suretle gelecek Medİs memleketi gösterecektir. 
Biz bugün, maalesef itiraf edelim, hakikat acıdır ve 
her ne kadar acı olursa olsun itiraf etmek mecbu
riyetindeyiz, biz bugün memleketi tamamen göstere
miyoruz. Çünkü bizde, vaktiyle kurulan sakat inti
habın eseri mahsulü olarak, şüphesizdir ki; bu mil
lete yine İçinden kendi emniyet ve itimat ettiği bu 
zevatı âliyeye buraya gönderdi. Fakat ona verilen 
salâhiyet, kanun çemberleri, kanun hudutları içinde 
olan şey, ancak bu kadar kendini gösterebilir. Çünkü 
kendisi buraya gelemez, onun kendisini buraya ge
tirmek İçin ve memleketi olduğu gibi göstermek için, 
temsİK mesleki usuKinü kabul etmek zarureti var
dır, 

«Şimdi bu sanayi tasnif edilebilir. Refiki muh-
'terememiz Mahmut Esat Bey bunu buradan pek 
güzel izah buyurmuşlardı. Bizim memleketimizde 
vaktiyle esnaf teşkilâtı, esnaf loncaları vardı ve bu 
teşkilâtın bir de nizamnamesi vardı. Bu loncalar, ki 
benim aklım eriyor - yakın zamana kadar tesanütle
rini kaybetmemişlerdi, Fakat maatteessüf Hüküme-
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tin ortian dağıtmak hususundaki tazyikatı ve sairesi 
dolayısiyle ondar bugünkü halleriyle eski tesanüdü 
kaybetmişlerdi, fakat asarı ykıe mevcuttur. 

HULUSİ BEfY (Karalhİsan Sahip) — Hattâ bu
rada var. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Esnaf 
loncaları, aralarındaki ufak dâvaları halleder. Hattâ 
o mahkemeye gidildiği zaman hâkim bu gibi dâvaları 
dinlemezdi. Onun bir yiğit basısı bulunur, bir ihti
yarı bulunur, bunlar o sınıfın terakki ve tealisi için 
düşündüklerini yaparlar, yani ahlâfcıyata da bu su-
retle hizmet ederlerdi ve bu suretle esnaf arasın
daki İhtilâfat mahkemelere düşmezdi. Şimdi bu teş-. 
kitatın yekdiğerine raptetmek, bunların arasın
daki tesanüdü temin etmek için, şüphesiz ki bu
günkü adedi elli, altmışa varan mesaliki yedi, se
kiz sınıfa sokmak lâzımdır. Meselâ demirci ve de
mir esası üzerine sanatkâr olanları bir sınıfa soka
biliriz, demirci, tesviyeci, dökmeei, bakırcı, kuyum
cu, kalaycı bu gibi demir esası üzerine olan sanat
kârları ve deri esası üzerine, mesela dericilikte bu
lunan esnaf ve mesalik erbabını da bir sınıfa soka-
biliriz, Saraçlar, derici, yemenici ve saire... 

BİR MEBUS BEY — Gazeteciler hariç midir? 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hep 

bu şekilde yapılacak tasnifa'tla yedi, sekize ircaı müm
kündür. Bunlarm arasındaki irtibat ve tesanüt, yani 
esnaf teşkilâtı İtibariyle yapılacak bu teşkilât, tem
sili mesleki suretiyle yapılacak olursa intühabatı 
teshil etmiş olur. Her liva dahilinde bulunan bu 
gibi mesalik erbabının adedi tabii bir kanun ile ta
yin edileceği gibi, bin veya üç bin kişide bir me
bus mtöıap edileceğine nazaran, onlar kendi arala
rında içlerinden veyahut kendi mesleklerini daha 
iyi müdafaa edecek adamları intihap ederler. Her 
sınıftan gelecek Meclis âzası da memleketin bir ay
nası ve istatistikt olur. O vakitler Meclise baktığı
mız zaman memleketi görürüz. Yoksa temsili mes
leki esasatını kabul etmezsek memleketi görmek 
mümkün değildir. 

Saniyen refiki muhterememlz Mahmut Esat Bey 
buyurdular ki; memurin giremryecektir, hayır... Abi-
din Beyin de buyurduğu gibi, memurlar da mem
leketin. evlâdı ve bu memleketin fikriyle yaşayan in
sanlardır, Onlar da fikirleriyle yaşıyorlar. Fakat fe
na bir teşkilâtın zavallı insanlarıdır. Onlar halkın 
içinde bugünkü gibi, halkın tepesinde, halkı ezmeğe 
memur olmayacaklardır. Ovakit halkla karşı karşıya 
temasa gelecek, halkta görüşecek, o da halktan ola
cak, onunla çalışacak, kendisini sevdirecek, bir iş sa

hibi olacak ve bir iş tutacaktır. Memurlar da gire
cektir, Korkulacak bir şey yoktur, belki memurlar 
için daha iyi bir akibet hazırlanacaktır. Memurlar da 
yine Meclise, bu milletin insanları gibi, girecek fa
kat milleti ezmeğe memur değil, milletin hukukunu 
müdafaaya, yükseltmeğe girişecektir. Bugünkü teş
kilâttır ki: onları bu yola sevketmiş, bu teşkilâtı 
kaldırdığınız gün, hepsi düzelmiş olacaktır. 

t$te Büyük Millet Meclisi hakikaten büyüklüğüyle 
mütenasip refahü saadet bahşedecek en mühim bir 
meseleye temas etmiş ve en mühim bîr meselenin 
müzakeresinde bulunuyor ki o da Teşkilâtı esasiye 
kanunudur ve onun en mühim maddesinden biri de 
bu temsili meslekidir. Bu maddeyi aynen kabul et
mekle, memlekete Meclis en büyük bir hürmeti ifa 
edeceği gibi, tarihe karşı da vazifesini yapmış bu
lunacaktır. Bendeniz Heyeti âliyenizin hepsinden 
tekrar tekrar rica ederim ve hususi olarak, hasbıhal 
olarak bunun kabili tatbik olduğunu ispat ederim. 
Ancak encümende de bu hususta »ek uzun münaka
şalar cereyan etmiştir. Bendenizi de o encümene in
tihap buyurmuştunuz, timi bir surette yedi sekiz 
gün devam eden rnimakaşat neticesinde bu madde 
böyle tespit edilmişti. Nekadar hatır ve hayale gel
meyen itiraz varsa hepsi dermeyan edilmiş ve netice
de temsiH mesleki kabili tatbik olduğu ve tatbik edi
lebileceği kanaati bütün azaya gelerek tanzim edil
miştir, Aynen kabulünü teklif eylerim. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Herkes 
kabul ediyor, aleyhinde söylenen yok, 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Şükrü Bey 
arkadaşımızdan evvel kürsüye gelen arkadaşımız bir 
iki söz söyledi. (İsmi nedir? sesleri). Rica ederim 
(İsmini tasrih buyurun sesleri). Katiyen teessüf et. 
meğe bile tenezzül etmedim. (Bravo sesleri). Zira 
ben yaradılışça, bütün hayatımca onun, olsun bul
sun dediği Ttmalıyım. Yeniden bir şey olmağa ih
tiyacım yoktur. (Var olsun sesleri). Allaha hamdol-
sun ki beni böyle yaşatmış ve böyle yaşatacak. Arka
daşlar bu dakikada değil, bir iki aydariberi öyle gece 
geçiriyorum ki emin olunuz her dakikası bin türlü 
endişe, fakat endîşelerle karışık bir sevinç içindeyim 
Sadede sesleri). Zira Mazbata muharriri kandaşımızın 
dediği gibi, cephelerde kanlar dökerken, canlar verir
ken, henüz memleketi kurtaramadığımızı zanneder
ken, .tamamen kurtarmış olmak iman ve İtikadiyle 
memlekette asırlardanberi devam eden teraeti değişti-
rircesine bir teşebbüste bulunuyoruz, 

BİR MEBUS BEY — Acınacak bir şey değil ki. 
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TUNALI HtUMt BEY (Devamla) — Arkadaş
lar hakikaten buna teşebbüs etmekle Allanın karşı
sında sarsılmaz... (İnşallah sesleri). Arkadaşımız bu
yurdu ki; Tunalı hikâye söylüyor, masal söylüyor 
(Gürültüler, handeler). Bir iman ile ben diyebilirim 
ki: bugün memleketi kurtulmuş addediyorum. Allah-
tan dilerim ki Fethan mutana aşkına... (Amin sa-
dalan). inşallah sulu muahedesini de kendimiz im
zalayacağız. 

ıŞEYH SERVET EFENDİ (Bursa) — Şahısları 
bırakınız da madde üzerine söyleyiniz. 

TUNALI HtUMl BEY (Bolu) — Arkadaşlar çok 
okumadım, çok yazamadım, tıpkı nalbantlıktan yetiş
miş bir baytar gibiyim, benim bayatım, benim kita
bım hissiyaittır, evet arasıra hatıratımdan bahsedi
yorum, zira «Kari marka» ID nazariyesinden falanın 
nazariyesinden bahsetmekten ise, kendi ameliyemi or
taya koymağı tercih ediyorum. (Yaşa sesleri). Ben bir 
insanım ve ameli bir insan olarak Öleceğim. 

(BESÎM ATALAY BEY (Kütahya) — Başka bir 
şey olmıyacaksın değil mî? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Avrupaya kaç
tım (Yine masal, madde hakkında sesleri). Yine ma
sal buyurdunuz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyaribekk) — Canım ter
cüme! hal dinlemeyeceğiz. 

TUNALI HÎLMl BEY (Bolu) — Madde hak
kında söylüyorum. Efendim, mürteci fikirler... (Gü
rültüler)... Madde hakkında kardeşlerim. (Devam, de
vam sesleri) mürteci fikirler bir taraftan memlekette 
doğuyor, yağıyor. 

ıM'USItAHA BEY — Mesele üzerine söyle. 

TUNALI HİLM't BEY (Devamla) — Üç gün de 
devam edebiliriz, on üç gün de devam edebiliriz. 
Bunda küçük bir hata, Allah korusun, büyük şeylere 
sebebiyet verebilir. Diğer taraftan garip bir tesadüf 
olmak üzere anarşist ve bir takım sosyalist âlemi için
de bulunuyoruz. Mürteci fikirler; katiyen bizim İçin 
Meşrutiyet gerekmez, bize yakışmaz, bizim için bir 
noksan diyenler de vardır, istibdat diyenler de var
dır, istibdat diyenlerde vardır, müfrit fikirler, anar' 
şistler, sosyalistler, komünistler bu yaldızlı kelimeler 
ne oluyor? hep işittim. Bu meşrutiyet ne oluyor. Bu 
esas ne demek oluyor? Hep yalancılıktır. 

ıHACI ŞÜKRÜ BEY — Nerede işittin? 
TUNALI HtLMÎ BEY (Devamla) — isviçre'de 

arkadaşlar. Söylemek istemiyorum, istirham ederim, 
saçma olsun, delicesine, buna'kçasına olsun, gayrı 
mantıki okun, fakat can kulağıyle dinleyelim, beni 

değil, beni dinlemeyin her hangi bir arkadaşımızı, 
can kulağıyle sakin ve safât bk surette dinleyelim, 
rica ederim, 

Tekrar ediyorum, bir taraftaki bir hatamız pek 
'büyük bir cinayettir, siyaseiMe nata, cinayetin bile 
'fevkindeddr. Zira pek büyük bir felâkete sebebiyet 
verebilir. 

(BİR MiEBUS BDY — Maddeye efendim. 

TUNALI HtLMÎ BEY (Devamla) — Zaten 
madde üzerine efendim. Bunun bir takım esasatı iti
bariyle, nasıl diyeyim? halledilemiyecek noktaları 
karşısında bulundum, İki fikir arasında efendim. 
Müfritler diyorlar fci: hulâsatan; mebus intihabı, âza 
intihabı usulleri katiyen ve katıbeten vekâleti sahihayı 
temin etmiyor. Binaenaleyh bir mebusun, mrtintehap 
bir azarım filân mevkii işgal etmesi katiyen yalan
cılıktır. Şöyledir, böyledir,,. Garp bîr iki asırdanberi, 
bir çok mesaiye rağmen, bir çok intihap usulleri' 
•bulmalarına ve bu intihap usullerinin esasi olmaları
na rağmen, yine parlamento usulünün tenkit ve mua
hezesine girişmek, beni tabiatiyle mütehayyir ve 
ttiebhut bir halde bırakmıştı. Mahfelden mabfele, şu
radan şuraya hayat üzerinde geze toza, Wr iki sene 
kafa patiata, bir noktaya vasıl oldum, o da efendiler, 
evıvel emirde temsili mesleki, oisbı, gayri nisbi her 
ne denilirse denilsin, bunlar ikinci üçüncü derecede 
kalıyor. 

intihap mesailinde, nasıl evvel emirde bir arsa 
. tedarik ederiz, badehu ona temel taşları koyarız, on

dan sonra bk bina yapar, çatı kurarsak, intihap usu
lünde de kardaşlar, evvel emirde temsili mahalli, arsa 
makamında oluyor. Zemini teşkil eden bu temsili 
mesleki üzerine istediğimiz tarzı İntihabın temel 
taşlarını koyarız.. Nisbi, mesleki, gayri mesleki dere
celi, derecesiz. Her neyse... Binaenaleyh şurasını ev
vel emirde nazarı âlinize arz ederim ki; arkadaşla
rımızın bu madde de kullandıkları temsili mesleki 
bendenizce tamamen yirmi ikinci maddenin zirinde 
yirmi üçüncü madde olmak üzere bir maddei mah
susa olarak konulmalıdır. Fakat burada asıl dokuna
cağımız mesele, temsili mahalliyi temin etmektir. O 
da nedir arkadaşlar? Acizane kafa patlatarak buldu
ğum usul budur. Köylü Mehmet köy şûrası için yüz 
can başına bir vekil intihap eder diyelim ki o köy
de bin' kişi vardır. O halde on azalı bir şûra teşkil 
edilecektir, isterseniz muhal diyebilirsiniz. O başka 
Bu on fcişi kendi aralarında üç kişilik bir heyet in-

j tmap eder, bunların reislerine muhtar deriz. Diğer-
1 leri âza olurlar, köy şûrası, naShiiye şûrasma, nahiye 

4«2 — 



î : 100 20 . 11 . 1336 C : 3 

meclisine, binde bir nüfus itibariyle bir âza gönderir. 
Fakat kendi arasından intihap yapar. 

Bu nahiye şûrası kendi âzasından asgari üç âzami 
yedi kişi olmak üzere intihap ederler. Bunlar da 
nahiye divanını teşkil ederler. Şûrası beş binde bir 
nüfus itibariyle vilâyet meclisi veya şûrası İçin bir 
âza. intihap eder, vilâyet şûrası asgari beş, âzami on 
bir kişi olmak üzere kendi âzası arasından on beş 
kişi İntihap ederler. Bunlar vilâyet divanını teşkil 
ederler, vilâyet meclisi veya şûrası elli binde bir 
nüfus itibariyle Büyük Millet Meclisi için kendi ara
sından veya hariçten bir âza. intihap ederler. Büyük 
Millet Meclisine gönderirler. (Muvafık, muvafık 
sadaları). Efendim, şûralar divanlar derecesine göre 
yakıız teşriî idari, kazai ve mali de olabilir. Bıraka-
hm o ciheti. Şimdi efendim evvelki parlâmento 
usulünde, parlâmento intihabında alelıtlak kullanılan 
usule göre benim Mehmet'im, köydeki Mehmet'im 
körü körüne intihap ediyor. Vilâyette falan namzet
liğini vazetmiş, kim? Ben işte. Propagandacıların var, 
beni o Mehmet ne tanır ve ne de bitir. Doğrudan 
doğruya bîrinin tavsiyesiyle i'knaiyle, şeytani, rahma
ni hangi suretle olursa olsun, iknaatiyle kalkar, re
yini bana verir, fakat ne beni görmüş, ne de ben
den haberdar. Katiyen benim meslekimden haber
dar değil Hattâ arkadaşlarıma söyledim. İddia ede
rim. Vaktiyle yazdığım bir eserimde bu sözü söyle
dim, nasıl olur da körü körüne İntihap edersiniz? 
8u nasıl vekâlet, nasıl İntihaptır diye söylediğim, 
itiraz ettiğim İçin kendimi yalancı çıkarmamak için, 
bir çok masrafı gözüme alarak o sayede kendimi ta
nıtarak mebus oldum. Sözümün eri olmak İtibariyle 
bunu yapıyorum. <Bra<vo sesleri). Efendim, daha ev
vel... 

MAÇI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbefcİr) — Eserin is
mi nedir Beyefendi? 

TUMALI HÜUMİ BEY (Bolu), — (Osmanlı'da 
ahali hâkimliği) dir efendim. Şimdi burada bazı nok
talara arkadaşlarımın zihni ilişebilir. Biz hafta hususi 
olarak görüşürken, biz bir müntehîbi sanİyi ortadan 
kaldırmak isterken, kalkalım dört dereceli intihaba 
mı kurban olalım diyenlere tesadüf ettim. Arkadaş
lar, bu ikisi arasında katiyen müşabihtik yoktur. 
Zira müntehîbi sani demek, kaza merkezine topla
mak demektir, bir takım müntehipler, Ankara'da bu
lunan, istanbul'da bulunan bir namzedi bir istişare 
ile beş dakika içinde intihap ediyorlar. Halbuki âciz 
arkadaşlarınızın usulünce, köy intihabı İcra edildik
ten ve iki hafta İçtima ettikten sonra, birbirlerini ta

nımış olmalarına rağmen, köylü âza evvelemirde 
kendilerini tartacaklar ve o tartıdan sonra nahiye 
şurasına vekil gönderecekler .Nahiye şûrası bir ay 
içtima ettikten sonra kendi âzasmı, kendi arkadaş
larını iyice tanıyacaktır, ondan sonra vilâyet şûra
sına göndereceklerdir. Vitâyet şûrası iki ay içtima 
ettikten, iki ay birbirlerini tanıdıktan, bildikten son
ra intihaplarını yapacaklar, azalarını gönderecekler
dir. 

SAUİH EFENDİ (Erzurum) — Siz İntihabı altı 
aya çıkardınız. (Anıma intihap ha sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Cevap vereyim 
efendim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Yarım saat 
oldu Beyefendi!.. 

TUNALI HİLMİ BEY (©otu) _ Efendim, intişar 
edemem, imkân haricindedir. Gece yarısına kadar 
değil, üç gün, üç gece, hatta Uç ay söyliyebilirim. 
'(Dinlİyen olursa sesleri). 

'Efendim, eğer bu usul kabul edilirse, bîr kaç 
kişiyi kandırmak güç olduğundan yine iş mütegalli-

• benin eline geçer gibi bir zehap hâsıl oluyor. Hayır 
arkadaşlar... 

Dr. AlBÎDÎN BEY (Lâzistan) — Hay Allah ra-
zi olsun. 

.EMİR PAŞA (Sivas) — Pek doğrudur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Hayır arka
daşlar. Müsaade buyurun. Livamızda yüz bin nüfus 
varsa, tasavvur buyurunuz ki beş binde bir itibariyle 
elli kişi mi edecek? (Yirmi sesleri). Ne ise bu kadar 
kişiyi kandırmak mümkün mü, değil mi? Eğer 
mümkünse bu kanunu kaldırın, Şükrü Bey ve Mah
mut Esat Bey arkadaşlarımızın ve sair arkadaşları
mızın buyurduğu gibi, kanunu kaldıradmı, böyle bir 
kanun yapalım demektir ki, bunu millete karşı kati
yen protesto ederim. Benim milletimin intihap ede
ceği kimselere, eğer zavallı Mehmet'ciğim gibi iki 
«özle kartdırılabilecek, ikna edilecek kimselere, hiç 
şimdiye kadar hatırii hayalimden geçmiyen bir sözü 
söyttyeceğim, ben bu memleketten ümidimi keserim. 
Halbuki benim ümidim daima artacaktır ve milleti
min istidadı daima bakidir, daima, yükselecektir. Bu, 
katiyen varit olamaz efendim. Amma intihap hal bu
yurdular, Oraya gelelim. Mehmet köyde köy şûrası 
için bir intihap yapıyor, gerek şimdiye kadar de
vam eden o aldatıcı usullere göre bu intihabı yap
tıktan sonra nahiyesi için de ayrıca bir intihap yapı
yor, Mehmet bir namzet işitiyor, vilâyet şûrasına 
göndermek üzere intihap yapılacak, vilâyet şûrası 
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için de üçüncü bir intihapla meşgul oluyor. Mehmet 
Büyük Millet Meclîsi için intihaba iştirak ediyor. 
Dördüncü bir intihapla meşgul oluyor fakat Mehmet 
benim usulümde yalnız bir intihapla meşgul oluyor 
ve bildiği Mehmet Ağa'yı intihap ediyor. Körü kö
rüne katiyen bir intihap yapmıyor. Usulüme dair söy-
liyeceğim sözler bundan ibarettir. Maddenin yalnız 
bir noktasına ilişeceğim; «Büyük Millet Meclisi vilâ
yetler halkınca meslekler erbabı temsil edilmek üzere 
doğrudan doğruya müntehap azadan mürekkeptir» 
deniyor. 

Evvelâ madde yanlış tertip edilmiştir. Bundan 
anlaşılıyor ki, vilâyetier halkı şu kunduracıyı, şu de
mirciyi intihap edecekler, şu halde evvelemirde «Bü
yük Millet Meclisi vüayetlerdeki meslekler erba
bınca temsil edilmek üzere» tâbirini kullanmak ik
tiza eder. Buna ehemmiyetsiz diyelim. Zira ben o 
kanunu teşmil ettiğim zaman yarın bütün ahaliyi taş
kın ederim. Fakat arkadaşlar burada arzettiğim veç
hile mesele, Meclisi temsil meselesidir. Kanunun bu 
maddesinde temsili meslekî katiyen zikredilmemelidir. 

Yirmi ikinci maddeden sonra bir maddeİ mahsus 
ile intihabın temel taşı olacak olan temsili mesleki, nis
pî ve gayrinispî her neye karar verilecekse orada zik
redilmelidir. Temsili meslekiye ait olan... 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Temsili mes
lekiye karar verdik. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kanaatimce ve
yahut fikrimce bu esas kabul edilirse orada arz ede
rim ve zannetmem ki benden aykırı mütalaa beklen
sin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Yani temsili meslekiyi kabul ediyorsunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Temsili mesle
kiye müncer olmak şartiyle... 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Fakat sonra 
koparamazsın. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Temsili nispî Parlamentolarda caridir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Olur efendim. 
Zaten temsili nispiyi esas temsil bilirim. Zira Uç kun
duracı mutlak surette bir mebus gönderecek değildir. 
Binaenaleyh temsili meslekî denince anlamayabiliriz. 
Fakat temsili nispî deyince mutlak olarak nispî anla
şılıyor. Haricî kısmet usulü esas itibar edilmezse, tem
sili meslekide katiyen hak yerini bulamaz ve emin ol
malıyız ki o vakit memleketimizde temsil yalnız çift
çilere münhasır kalır. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Bizzat çift
çilere kalırsa ne iyi olur. Bu tabiatiyle temsili nispi-
dir efendim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Reis Bey 
kürsünün tapusunu buna versinler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade buyu
runuz, bir kelime ilâve edeyim. (Gürültüler) Demem 
ki benden almışlardır. Fakat arkadaşlar, âciz arkada
şınızın usulü bugün üç senedenberi Rusya âleminde 
tatbik olunmaktadır. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Kitabınızı 
okumuşlardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Rica ederim, İh
timaldir. Evet, Troçki'nin bin dokuz yüz üçte çıkar
dığı kitabından evvel dokuz yüz ikide bu âciz arka
daşınızın bu eseri Fransızca tabedilerek tercüme ve 
neşredilmiştir. Arkadaşlar, bana ben malik değilim, 
bana ben sahip değilim, bana milletim sahiptir. Ben
den olan her şeye de milletim sahiptir. Milletime yir
mi beş senedenberi kazandırmak istediğim usulümü, 
sizden İstirham ediyorum, milletime kavuşturunuz. 

DR. ABİDİN BEY (Lâzistan) — Cevap vereceğim 
efendim. İki kelime ile Tunalı Hilmi Beye. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Efendiler, encüme
ni mahsus hakikaten bu kanunu pek yüksek yazmıştır. 
Yani irfanlarına teşekkür ederim, yem bir yüksekliğe 
adım atıyoruz. Emekçilere emekçi hakkını veriniz, 
âtıl, batıl, boş duran adamın burada hakkı yoktur. İkin
ci maddeyi kabul ettik, bu milletin yegâne hakiki mü
messili olacak diyor. Ne yüksek bir sözdür. 

Mademki, milletin hakiki mümessili olacak bir he
yet arıyoruz. Emekçiler de gelecek, çift sürenler de 
gelecek. Evet bugün onlar da gelecektirler. Ben çok 
çiftçileri biliyorum ki, bir çifti yüz paraya sürüyor. 
Evet bir çifti yüz paraya, bin kütüğü yüz paraya kırı
yor. Evet onların şimdiye kadar hakkı verilmedi. Za
ten bizim çektiğimiz nedir, biliyor musunuz? Herke
sin hakkını vermedik, zulmeyledik. O zulümdür ki bi
zi yıktı. Encümenin irfanına çok teşekkür etmeli 
Hazreti İmamı Ali bile diyor ki; Beşeriyetin bir
birinden farkı yoktur. Oğlu İmamı Hüseyin da
ha yüksek söylüyor. İmamı Hüseyin bir mecli
se geldiği zaman dediğim İmamı Ali bunu kitabın İlk 
nüshasında yazıyor. Nâs her şeyde müsavidir. Şeref 
yoktur, mefahir temenni edersen ey Hüseyin çık kapı
ya. Senin benim hiçbirimizin farkı yoktur. Mademki 
bu millet yükselmek istiyor ve size teşekkür ederim 
ki, yükseltmek istiyorsunuz. Elbette evet seviyei ir
fanınız pek geridir ve tamamiyle hüceyratı dimağiye-
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niz daha neşvünema bulmamıştır. Şöyle bir kanunla 
intihap yaparsak elbette millet daha büyür. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Encümeni mah
susta arz ettiğim veçhile, bendeniz de intihabın temsili 
meslekî esasına istinat etmesine bütün mevcudiyetim
le taraftarım. Yalnız bendeniz... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbefcir) — öyle ise 
bırak, tadında bırak, 

(HASAN BASRİ «EY (Devamla) — Bunda kabi
liyeti tatbikiye vardır diyemiyorum ve kabiliyeti tat-
biki yenin mevcudiyetine katiyen kanaat getiremiyorum. 
Efendiler; biz henüz on iki senelik bir bayatı meşruti
yete malik bir milletiz. İçtimai inkılâplar böyle prog
ramlarla olamaz. Hükemadan birisi diyor ki; ıslahat 
ve teceddüdat halkın kabiliyeti tekemmüliyesini ta
kip etmeli ve bu kabiliyeti tekemmüliyenin önüne geç
memelidir. Eğer mesleki temsil usulünü tatbik edebilir
seniz, hakikaten memleket bahtiyardır. Yalnız tatbik 
edebilecek misiniz? İşte bu hakikaten muhtacı tetkik 
ve muhtacı teemmüldür. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Onu kanunu mahsusunda düşünürüz, 

HASAN BASRt BEY (Devamla) — Dün İsmail 
Suphi Beyefendi sul idarelerden vesaireden bahsetti. 
Hakikaten bunlar vâkidir. Yalnız bu sui idarelere mâ
ni olacak bir hareketi milliye gösteriliyor mu, göste
rilmiyor mu? Bu ciheti tetkik etmelidir. Meselâ Kas
tamonu'da bir vali bazılarını bigayrihakkın tevkif 
ediyor. Karahisar'da bir mutasarrıf keyfi muamele ya
pıyor. Orada, Kastamonu halkınca bu hale, bu tecavü
ze karşı bir hareket gösterilmiş midir, gösterilme
miş midir? Eğer gösterilmemişse demek ki bu zulmü 
izale edecek bir seviye hâsıl olmamıştır. Bendenizce, 
bulunduğumuz haleti içtimai ye ye göre idare olunur
sunuz hakikati bir hakikati mahızdır.. 

Babanzade İsmail Hakkı Bey merhum, intihaba-
tın seviyece, terbiyei içtimaiyece mühim bir mesele, 
yani bunlarla mütenasiben yürümek meselesi olduğu
nu izah ediyor. Biz evet iki senelik, yarım yamalak bir 
tecrübe ile bir tecrübei meşrutiye ile acaba dünyanın 
hiçbir yerinde henüz kabul edilmeyen temsili mesle
kiyi tatbik edebilecek miyiz? 

Efendiler; demin de arz ettim; bendeniz tarafta
rım. Fakat kabiliyeti tatbikiyesi var mı, yok mu? Bu
nun hakkında maatteessüf hakiki ve kati bir kanaatim 
yoktur. Eğer biz kabiliyeti tekemmüliyeyi takip et
mez, kabiliyeti tekemmüliyenin fevkine çıkarak ısla
hat yapmak istersek, efendiler emin olunuz bu ıslâ
hatın neticesi yine hiçtir ve yine şikâyet ettiğimiz tu

feyliler basımıza gelir. Siz istediğiniz ıslâhatı yapınız. 
Seviye! millet yükselmedikçe bu ıslâhattan hiçbir se
mere çıkmanın imkânı yoktur. (Doğru sesleri) Bir de 
esnaf teşkilâtı vardır diye söylediler. Evet var idi. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Dİyanbekir) — Seviyeyi 
ne suretle yükseltmeli? 

REİS — (Hacı Şükrü Beye hitaben) : O suali son
ra sorarsınız efendim. Kesmeyiniz! Basri Bey silsile! 
kelâmınızı bozmayınız, devam ediniz, 

HASAN BASRt BEY (Devamla) — Terbiyei ipti
daiye ile. Esnaf teşkilâtı vardı, buyurdular ve bugün 
de hakikaten hâlâ onların bakiyesi mevcuttur ve bu 
gayet esaslı bir teşkilâttır. Bu teşkilâtın dimağı, mer
kezi, malûmuâliniz Ankara idi. Ahi teşkilâtı, meslekî 
temsilde tetkik edilecek mühim bîr esastır. Fakat efen
diler o teşkilât bir çok esbap yüzünden, maalesef eski 
halini kaybetmiştir. Bir kere mesleki İntiha batı ma
demki, mesleklere, sunufa İstinat ettirmek istiyoruz, 
evvelemirde kaideİ tekâmülİyeye, kaidei tedricİyeye ri-
ayeten, eskiden var olan esnafı, eskiden var olan mes
lekleri ve bugünde gayri müteazzi olan meslekleri ta-
azzuv ettirelim, inkişaf ettirelim, bunlar müteazzi bir 
meslek haline girsinler. Ondan sonra, biz mesleki in
tihabı, belki bir kaç devrei intihabiye geçtikten sonra 
tatbik edebiliriz. Efendiler, memleketimizde (kapita
list) yoktur buyurdular. Hakikaten memleketimizde, 
mânayı ıstüâhisince, mânayı örfisînce kapitalist ol
madığına bendeniz de kaniim. Sonra sunufu içtimaiye 
farkları bizde yoktur. Efendiler; bugün en fakir bir 
adamın çocuğu tahsil sayesinde, ilim sayesinde mera-
tibin en yüksek devresine çıkabilir. Bugün en zengin 
bir adamın oğlu, nitekim bizde ekseriyetle görüldüğü 
gibi, cehalet yüzünden mezellette, kanikî sefalette ka
labilir. Bizde sunufu içtimaiye farkları esasen yok
tur. Yok olan ve hakikaten bir meziyet kabilinden ola
rak telâkki etmemiz icabeden bu şeyleri bırakıpta, öte-
denberi olduğu gibi, her yeni cereyana tebaiyetle tak
litçilik yaparız. Sonra falan yerde şu suretle İmiş gi
bi, temsili esasi şöyle İmiş gibi kabul edersek, biz 
kendi hüviyeti millİyemİzi, kendi ihtiyacatımızı, ken
di icabatı siyasiyemizi unutmuş oluruz. Mademki mem
lekette (kapitalist) yoktur, mademki sunufu içtimaiye 
farkları yoktur efendiler, mademki memleketimizin ek
seriyeti azimesini çiftçiler teşkil etmektedir, bugün 
emin olunuz ki şu Meclis memleketi hakikaten tem
sil ediyor demektir. Eğer bizde yüksek ve mütefev-
vİk tabakalar bulunsa idi o vakit hakikaten şikâyete 
hakkımız olurdu. Bugün rica ederim, hanginiz zira
at ten anlamazsınız, hanginiz esnafın ve mesleklerin 
ihtiyacatını bilmezsiniz? Biz nazarımızı afaki hayalde 
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dolaştırıyoruz zannediyorum. Yine tekrar ediyorum; 
temsili meslekiye taraftarım. Fakat bugün değil. Ben
deniz diyorum ki; bu madde şu suretle tertip edil
sin : 

(Büyük Millet Meclisi âzası intihabının temsili 
meslekî usulüyle icrası bîr gayedir. Bu gayenin husu
lüne kadar mesleklerin taazzuv ve inkişafına ait ka
nunlar tanzim edilecektir. Maahaza şekli intihabın bir 
dereceli olması esası kabul olunmuştur). 

Eğer biz maddeyi bu suretle tadil edersek artık bi
zi İdare edenlerin kabiliyetine bağlıdır. Bunlar esna
fın, mesleklerin taazzuv ve inkişafına ait kanunları 
bir an evvel çıkarırlar ve tatbikatına başlanır, temsili 
meslekî kabiliyetinin husulüne kanaat hâsıl olursa bu 
madde tatbikata münafi değildir, mâni değildir. Fa
kat efendiler biz, intihabat behemahai temsili mesle
kî esasına göre yapılacaktır der de bunu da tatbik 
edemezsek veyahut esnayı tatbikte ağzımıza yüzümü
ze bulaştırırsak pek gülünç bir vaziyette kalmış ola
cağız. Binaenaleyh bendeniz dördüncü maddenin arz 
ettiğim veçhile tadilini Heyeti Muhterem enizden istir
ham eylerim ve bu istirhamımla da kanuni tekâmüle 
riayet ettiğime kani bulunuyorum. 

BtR MEBUS BEY — tnşaallah kabul edilir. 

ENCÜMENİ MAHSUS M. M. İSMAİL SUPHİ 
BEY (Burdur) — İntihap usulü hakkında söz alan ar
kadaşlardan yalnız Tunalı Hilmi Bey, doğrudan doğ
ruya encümenin kabul ettiği madde aleyhinde beyanat
ta bulundular. Basrİ Bey esas olarak kabul ediyor
lar, yalnız tatbikatında mahzurlar düşünüyorlar. Ma
latya Mebusu Feyzi Efendi arkadaşımızın hakkımız
da sarfettikleri teveccühkâr kelimelere ansamimülkalp 
teşekkür etmek borcumuzdur. Hilmi Beyin teklifine 
gelince : 

Hilmi Beyin teklifi şûradan şûraya intihap usulü
dür, Halbuki bu teklif zannederim ki elyevm mer'i 
olan iki dereceli intihaptan • daha fazla bir netice hâ
sıl edemeyecektir. Her ne kadar Rusya'da şûradan şû
raya intihap usulü cari ise de, kendilerine tahattur 
ettiririm ki; Rusya emekçileri diktatörlüğü vardır. Ta
rafı âcizanemden emekçiler diye tercüme edilen (Pro
letarya) diktatörlüğü bizim memleketlerde henüz ca
ri değildir. Rusya'da eshabı servetin, burjuvaların 
hakkı reyi yoktur. Bizde hakkı intihap seyyandır. İn
tihap herkesin hakkıdır. Binaenaleyh burada iki sını
fın diktatörlüğünü vazetmedikçe Hilmi Beyin bize 
getirebileceği Meclis, ancak bir Meclisi rüesa, bir Mec
lisi eşraf olacaktır. (Doğru sesleri) Çünkü vilâyetlerin 

dar muhiti dahilinde intihap edilecek olan ağalar, âza 
olarak buraya getirilecektir ve kendilerinin itirafı veç
hile, üç, dört dereceli olacaktır. Binaenaleyh encümen 
tetkikatını icra ederken, Hilmi Beyin buyurduğu tek
lif, ariz ve amik tetkikattan sonra muvafık görülme
miştir. 

Basrİ Beyin korktuğu cihete gelince : Bu noktada 
encümende bazı taraftar fikirler vardır.. Encümen esas 
itibariyle temsili meslekinin bir gaye, bir adalet mü
messili olacağına kanidir. Fakat ciheti tatbikiyesi iti
bariyle encümen de itiraftan çekinmez ki bu memle
kette, bilhassa eshabı meslekin taazzuv ve terakkisine 
dair (sendikalizm) usulleri, kanunlar vaz ve tesis edil
mek lâzım gelir. 

Rize'de bulunan bir gemicinin İstanbul'da bulu
nan bir gemici ile ve onun İskenderun'da bulunan bir 
gemici ile tanışması, daha doğrusu bir teşekkül etra
fında toplanması lâzım gelir. Kezalik dülger esnafı, 
çiftçi esnafı şüphesizdir ki bu teşkilât yapıldığı tak
dirde, Basri Beyin korktuğu, halkın bir sene içinde, iki 
sene İçinde muhtelif intihaplarla, yani Büyük Millet 
Meclisi İntihabiyle, vilâyet meclisi İntihabiyle, nahiye 
intihabiyle uğraşması, meşgul olması keyfyeti çok ko
lay olur. 

Bu teşkilât olursa temel kurulmuş demektir ve bu 
kolaylıkla yürür. Ancak bu teşkilâtı kurmak için ka
bili inkâr değildir ki zaman lâzımdır. Binaenaleyh ar
kadaşlar encümen esas olarak size dördüncü maddeyi, 
birinci madde olarak teklif ediyor. Eğer bunu ka
bulde tereddüt ederseniz size bir madde teklif edebi
lirim, O da Basri Beyin teklifine yaklaşıyor. Tekrar 
arz ediyorum ki esas olarak dördüncü maddeyi alâ 
halini teklif ediyor. Eğer bu sizce tatbikat noktasın
dan mucibi tereddüt ise şunu kabul edebilirsiniz : 

«Büyük Millet Meclisinin İntihabında mesleki tem
sil usulü esas olarak kabul edilmiştir. Ancak bu gaye
nin tatbiki İmkânını ihzar edinceye değin kanunu 
mahsusuna tevfikan vilâyat ahalisİnce vasıtasız İnti
hap usulü caridir». (Güzel, güzel sesleri) Eğer birinci 
dereceye taraftar olmazsanız encümen fedakârlık ya
pabilir. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Biz de en
cümendeyiz, Fedakârlık kabul etmeyiz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Müsaade bu
yurun efendim. Encümende bu meseleye dair iki fi
kir vardır. Birisi; sonuna kadar dördüncü maddenin 
müdafaası; birisi de; büsbütün bu esasın kabul edil
mesidir. Siz hakem olacaksınız. 
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Arkadaşlar; bendeniz encümenin fikirlerini hulâ
sa ettim, tekrar arz ediyorum; tatbikata ait kanun
lar için eğer Meclisi Âliniz çalışacak olursa, İktisat 
Vekâletinin himmetiyle - çünkü ekseri kanunlar, er
babı mesaiye ait şeyler oradan çıkar • bir iki senede 
vazedilebilir. Bu da sizin faaliyetinize, memleketin is
tidadına tabi bir meseledir. Istihzarat devresinde bu
nunla mübaşeret edilmiş olsun. Beyanatım bundan 
ibarettir efendim. 

HULUSİ BEY (Karahisan Sahip) — Bir şey sor
mak istiyorum. Beyim, zatı âliniz buyurdunuz ki; Rus
ya'da emekçi diktatörlüğü mevcut olduğu için şûra
dan şûraya gitmekte tehlike yoktur. Binaenaleyh biz
de mademki emekçiler diktatörlüğü yoktur, halkı hâ
kim kılabilmek, hakikî mesai erbabını buraya getire
bilmek, mesleki temsil ile olur dediniz ve sonra bazı 
arkadaşların dediği şekli intihap hususunda encümen 
namına fedakârlık yaptınız. Mademki Meclis müste-
mlrren içtima edecektir. Bu müstemirren inikadı za
manına akdar İstihzarat yapar, kavanîni mahsusasiyle 
emekçileri hâkim kılacak meslekî temsil başlar. Zatı 
âlinizin buyurduğu şekil vilâyetler halkmca vasıtasız 
İntihap ki - reyi âm demektir - bundan bir çok tehli
ke daha tevellüt eder. Bu suretle halkı yeniden aldat
mış oluruz. Bizde ağalar meclisi yapmayıp behema-
hal halkı temsil için meslekî temsil yapmalıdır. Çün
kü başka türlü köylerde tatbik olunamaz. Bir kişi gel
diği gibi olsa İdi İyi İdi, fakat bir köyde on tane yum
ruklu kartal bulunur. Fakat mahallî olursa o vakit 
hiç umulmına Mehmet ağa da gelir. Bunun için,.. (Gü
rültüler) 

REİS — Rica ederim uzamasın. 
İSMAİL SUPHl BEY (Burdur) — Tekrar ediyo

rum; encümen dördüncü madde üzerinde İsrar et
mez, Encümenin reyi galiptir. Encümen eğer bu mad
deyi büsbütün reddetmeye mütemayil iseniz, memleket 
namına bu esasa t in.., (Hayır, hayır sesleri) Kabul eder
seniz pekâlâ! (Müzakere kâfi, reye koyunuz sesleri) 

TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Sırf bendeniz
den bahsettiği için müsaade buyurunuz cevap vere
yim. 

REİS — On iki zat söz almış, arzu ederseniz de
vam edelim. Kifayet takrirleri vardır, reyinize arz ede
yim, (Devam sesleri) (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kifayet olamaz, 
REİS — Efendim müsaade buyurunuz, oturunuz 

yerlerinize. Kifayet arzu edip etmemek sizin reyinize 
muhavveldir. Müsaade buyurun da... (Gürültüler) 

EMİR PAŞA (Sivas) — Mesele tenevvür etme
miştir, acele etmeyelim. 

REİS — Oturunuz rica ederim. Söz Mecliste ek
seriyetindir. Riyasete kifayet takriri verildi. Reyinize 
arz ediyorum. Herkes elini kaldırım kâfidir, kaldır-
mazsa kâfi değildir. Ne için aleyhinde bulunuyorsu
nuz? 

Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın. (Ret, 
kabul sesleri) (Gürültüler) Lütfen indiriniz ellerinizi. 
Müzakereyi kâfi görmeyenler ellerini kaldırsın. Müza
kere devam edecektir. 

TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Efendim, bende
niz usulü müzakereye dair bîr söz söyleyeceğim. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim bu gayet 
mühim bir mesele olduğu için mümkün ise celsei âtj-
yeye talik edelim. 

REİS — Tabii, karanlık bastı, hakkınız var. Vakit 
de daraldı. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Söz söylemeyeceğim, yal
nız bugünkü zapta ait bir şey var. Tashih etmek iste
rim. 

REİS — Sonra söz vereyim zatı âlinize. Bu mev
zua dair sözü kapattım. Yalnız zapta mütaallik Vehbi 
Bey bir şey söyleyecekmiş. Bu mevzua dair müzake
reyi kapatıyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Balıkesir'in teşkilâtına 
memurin müdahale etmemiştir. Çünkü edemezdi ve 
edemediler. Yalnızlık neticesi yıkılmıştır. Şimdi birlik 
neticesi inşaallah kurulacaktır, (tnşaallah sesleri) 

REİS — Efendim intihabın neticesini arz edece
ğim. Ara dağıldı. Maatteessüf ekseriyeti mutlaka hâsıl 
olamadı. 115 zat reye İştirak etti. On beş müstenkif 
vardır. 58 ekseriyeti mutlakayı buluyordu. Yalnız, Ab-
dülkadir Kemali Bey ekseriyeti mutlaka ile intihap 
edilmiştir. Diğerleri ekseriyeti mutlakayı bulamadıkla
rı için isimlerini arz etmiyorum. Pazartesi günü İnti
habı tecdit edeceğiz. Pazartesi günü saat bir buçukta 
aynı ruznarae ile İçtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Kapanma Saati : 6 Badezzeval 
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MoKtoraSefaf^Ibo^HBrcıralbları CHaBtınKftıM \Kmamı KaibOl edenler 

Kabul Etmeyenler 

Alı Haydar Bey (Genç), Anı Bey (Bitlis), Rüstem 
Bey (Olti), Mehmet Şerif Bey (Sinop), Tahsin Bey 
(Maraş), Dr. Adnan Bey (istanbul), ihsan Bey (Ce
belibereket), Hamdİ Bey (Genç), Mahmut Celâl Bey 
(Saruhan), Ferit Bey (Çorum), Hasan Bey (Van), 
Ali Vasıf Bey (Genç), Hasan Basri Bey (Karesi), 
Vehbi Bey (Bitlis), Tahsin Bey fElâziz), Necip Bey 
(Ertuğrul), Yasin Bey (Olti), Hacı Şükrü Bey (Dİya-
nbekir), Feyzi Efendi (Malatya), Muhittin Baha Bey 
(Bursa), Hüseyin Avni Bey (Kozan), Kasım Bey 
•(Muş), Abdülgani Bey (Siverek), ismail Bey (Erzu
rum), Mustafa Bey (Karahisarı Şarki), Ali Ulvi Bey 
(Burdur), Ragtp Bey (Kütahya), Abdülkadir Kemali 
Bey (Kastamonu), Hüseyin Bey (Elâziz), Süleyman 
Sırrı Bey (Yozgat), Mehmet Ruşen Bey (Gümüşha
ne), Emir Paşa (Sivas), Abdülgani Bey (Muş), Dr. 
Abidin Bey (Lâzistan), Fikri Bey (Genç), Mahmut Bey 
(Ergani), Dr. Mustafa Bey (Kozan), Mahmut Sait 
Bey (Muş), Sıtkı Bey (Malatya), Rıza Bey (Kırşe
hir), Mesut Bey (Karahisarı Şarki), Mustafa Sabri 

| Efendi (Siirt), 

Etmeyenler 

Abdurrahman Lâmi Efendi (Ayintab), Esat Efen
di (Aydın), Hüsnü Bey (Bitlis), Atıf Bey (Bayezit), 
Mehmet Bey (Biga), Sırrı Bey (Ergani), Mazhar 
Müfit Bey (Hakkâri), Ali Fuat Paşa (Ankara), Fuat 
Bey (Çorum), Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta), Tu
fan Bey (Hakkâri), Rıza Bey (Muş), Yusuf izzet Pa
şa (Bolu), Cevat Bey (Bolu), Yusuf Ziya Bey (Bit
lis), Rasim Bey (Sivas), Abdülhak Tevfik Bey (Der
sim), Rifat Bey (Konya), Mustafa Kemal Bey (Ertuğ-
rul), Salih Efendi (Erzurum), Mehmet Nadir Bey (İs
parta), Faik Bey (Cebelibereket), Diyap Ağa (Dersim), 
Derviş Bey {Mardin), Naİm Efendi (içel), Mustafa 
Zeki Bey (Dersim), Şemsettin Efendi (Ankara), Nuri 
Bey (Bolu), Halil Bey (Ertuğrul), Mehmet Neşet Bey 
Üsküdar), Atıf Efendi (Ankara), Mehmet Nusret 
Efendi (Erzurum), ismail Suphi Bey (Burdur), Şevki 
Bey (içel), Derviş Bey (Bitlis), Yusuf Bey (Denizli), 
Nüzhet Bey (Ergani), Hasan Fehmi Bey (Gümüşha
ne), Osman Fevzi Efendi (Erzincan), Mustafa Feh
mi Efendi (Bursa), Halil Hilmi Bey (Karahisarı Sa
hip), Mahmut Esat Bey (izmir), Ata Bey (Niğde), 

Hafız Abdullah Efendi (izmit), Mehmet Emin 
Bey (Ergani), Mustafa Vasfı Bay (Tokat), Memıduh 
Bey (Karahisarı Şarki), Dursun Bey (Çorum), A«m 

Derviş Bey (Mardin), Fİkrİ Bey (Genç), Süley
man Sırtı Bey (Yozgat), Şeyh Servet Efendi (Bursa), 
Rasim Bey (Sivas), ismail 'Bey (Erzurum) Tunalı Hil
mi Bey (Bolu), Rıza Bey (Muş), Şerif Bey (Sinop), 
Esat Efendi (Aydın), Ali Ulvi Bey (Burdur), MuhJHtin 
Baha Bey (Bursa), Muşta. Sabri Efendi (Siirt), Mus
tafa Kemal Bey (Ertuğrul), Rıza 'Bey '(Kırşehir), Meh
met Ruşen Bey (Gümüşane), Naim Efendi ((çel), 
Etem Fehmi 'Bey (Menteşe), Mahmut Sait Bey (ıMuş), 
Fuat Bey (Çorum), Fikri Faik 'Bey (Geniç), Besim 
Ata'lay Bey (Kütahya), İhsan Bey (Cebelrbereket), AÎİ 
Vasıf Bey (Genç), Ahmet Muhtar Bey (İstanbul), 
Tufan Bey (Hafakan), Rifat Bey (Konya), Dr. 'Mus
tafa Bey (Kozan), Aibdiilganİ Bey (Siverek), Mustafa 

Bey (Erzurum), Şevket Bey (Sinop), Mehmet Şükrü 
'Bey (Karahisarı Sahip). 

Fehmi Efendi (Bursa), Arif Bey (Bitlis), Ratniz (Bey 
(Dersim), Reşit Bey (Saruhan), Cavat Bey (Bolu), 
Mesut Bey (Karahisarı Şarki), Mehmet Bey (©iga), 
Hasan Bey (Van), Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta.), 
Feyzi Efendi (Malatya), Atodürrahim Lâmi Bfendi 
(Ayıntap), Hasan Basri Bey (Karesi), Yusuf İzzet 
Paşa, (Bolu), Mehmet Nusret Efendi (Erzurum), Sü
leyman Sırrı 'Bey (Yozgat), Mehmet Nâdir Bey (İs
parta), Tunalı Hilmi Bey <jBk>hı), Kıltç Ali Bey (Aym-
tep), Ali 'Fuat Paşa (Ankara), Ragrp Bey ^Kütahya), 
Nuri Bey (Bolu), Faik Bey (Cebelibereket), Halil Bey 
(Ertuğrul), Abdülkadir Kemali Bey (Kastamonu), 
Atıf Efendi (Ankara.), Hasan Fehmi Bey (Gümüşane), 

Bir Müstenkif 

Hasttofye Bötçe&ne Tdhtitalu Mosture TetiliMnıden 
15 Bin Liranın Zammraa Dsür Kanunu Kaibul 

Edenler 
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Sırrı 'Bey (Ergani), Ata -Bey <Nİğde), Hüseyin Avrti 
Bey (Kozan), Şemsettin Efendi (Ankara), Sıtkı Bey 
(Malatya) Mahmut Celâl 'Bey (Saruban), Halil Hfflmi 
Efendi (Karahisan Sahip), Yahya Galip Bey '(Kır
şehir), Afodülganİ Bey {Muş), Osman Fevzi Efendi 

(Erzincan), Atrf Bey (flBayezit), Yusuf Bey (Denizli), 
Tahsin Bey (Elâziz), Hasam Hüsnü Efendi (Üsküdar), 
Tahsin Bey (Maraş), Ferit Bey (Çorum), Mahmut 
Esat Bey {îzmir), ismail Suphi Bey ((Burdur). 
Mustafa Zefci Bey (Dersim), Necip Bey (Ertuğrol), 

Kabul Etmeyenler 

' Mehmet Şükrü Bey (Karahisarı Sahip), Hacı Şük
rü Bey (Dİyaıbekir), Derviş 'Bey (Bitlis), Şevket 'Bey 
(Sinop), Mehmet Emin Bey (Ergani), Kasım Bey 
(Muş), Mamduh Bey (Karahisarı Şarki), Mustafa 

Vasfi <Bey (Tokat), Vehbi Bey (Bitlis), Şevki Bey 
(içel), Hafız AfcduMı Efendi (İzmit), Dursun Bey 
(Çorum), 'Halûsi 'Bey (Karahasan Sahip), Hüsnü Bey 
(Bitlis), Yusuf Ziya Bey (Bitlis). 

Bir Müstenkif 

Sovyet BökönKÜ N*aft*fe Gönderilecek Heyeti 
Sefanöe ESJer Şefabendenlfc Ye MBnuaMMttdar 
Manyat ve MtAtaasasaıâmt Hafckaıdaki Kanunu 

Kabul Eflerfe* 

Dr. Abidin Bey (Lâzİstan), Cevat Bey (Bolu), 
Esat Efendi (Aydın), Feyzi Efendi (Malatya), Hüse
yin Hüsnü Efeödi (İsparta), Atıp Bey (Bayezît), Stftkı 
Bey {Malatya), Yusuf Bey (Denizli), Abdüîkadir Ke
mali Bey '(Kastamonu), Rifat Bey (Konya), Ahmet 
Muhtar Bey (istanbul), İbrahim Süreyya Bey (Sam
bam), Tunalı Hilmd Bey (Bolu), Naim Efendi »(içel), 
Rasim Bey (Sivas), Abdülgani 'Bey (Siverek), Dr, Ad
nan Bey (ıJstantel), Dr, Mustafa Bey (Kozan), Şeyh 
Servet Efendi (Bursa), Salih Efendi (Eruzurum), Ab-
diflgani Bey (Muş), Hüsnü Bey (Bitlis), Fuat Bey 
(Çorum), Necip Bey (Ertuğrul), Ali Haydar Bey 
(Genç), İsmail Suphi Bey (Burdur), Süleyman Sırn 
Bey (Yözgait), Hasan Basrİ Bey (Karesi), Atıf Efendi 
(Ankara), Besim Ataİay Bey (Kütahya), Mesut Bey 
(Karahisan Şarki), Nuri Bey (Bolu), Yahya Galip 
Bey (Kırşehir), Mehmet Bey (Biga), Yasin Bey (Oltu), 
Derviş 'Bey (Mardin), Yusuf Ziya Bey (Bitlis), Vehbi 
Bey (Bitlis) Emir Paşa (Sivas), Halil İbrahim Efendi 

'(Eskişehir), Tahsin Bey (El&ziz), Hüseyin Avni Bey 
(Kozan), Abdürraflıman Lâmri Efendi (Ayıntap), Meh
met Nâdir Bey (İsparta), Fikri Bey (Genç), Neşet 
Bey (Üsküdar), Şemsettin 'Efendi (Ankara), Faik Bey 
(Cebelibereket), Mustafa Sabri Efendi (Sürt), Ferit 
Bey (Çorum), Mahmut Ce&l Bey (Saruhan), Mustafa 
Fehmi Efendi (Bursa), Yusuf izzet Paısa (Bolu), Re
şit Bey (Saruhan), Mahmut Sait Bey (Muş), Hasan 
Fehmi Bey (Gümüşane), Mahmut Bey (Ergani), Sim 
Bey (Ergani), Rıza Bey (Muş), Ferit Bey (Üsküdar), 
R-ıfi'p Bey (Kütahya), Ahmet Muhtar Bey (istanbul), 
Derviş -Bey (Bitlis), Tahsin Bey (Maraş), Durak Bey 
(Erzurum), Ali Fualt Paşa (Ankara), Muhittin Bey 
(Bursa), Mahmut Esat Bey (4zmor), Ata Bey (Niğde), 
Kılıç Ali Bey (Ayıntep), İhsan Bey (Cebelibereket), 
Mazhar Müfit Bey {Haikkâri), Mehmet Ruşen Bey 
(Gümüşane), Hamdı 'Bey OGenç), Mustafa Bey (Ka
rahisan Şarki), Şerif Bey (Sinop), Arif Bey (Bitlis), 
Kasım Bey (Muş). 

Kabul Etmeyenler 

Şevket 'Bey (Sinop), Memduh Bey (Karahisan 
Şarıld), MusUfa Vasfi Bey (Tokat), Hulusi Bey (Ka-
rahisarı Sahip),, Mehmet Emin 'Bey (Ergani), Hacı 

Şükrü ıBey (Diyarbekir), Salih Efendi (Siirt), Dunsun 
Bey (Çorum), Hafız Abdullah Efendi (izmit). 

Bir Müstenkif 
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Meraaliki Ecnebiyede Buhındunılacak Zabıtan ve Ataşemiliterle Matyederindeki Efrat Mubassasad 

Hakkında Kanunu Kabıfl «denfer 

Şeyh Servet Efendi (Bursa), Rasİm Bey (Sivas), 
Mazhar Müfit Bey (Hakkâri), (Ahmet Mutfear Bey 
(istanbul), Hasan Hüsnü Efendi (Üsküdar), Dr. Mus
tafa Bey (Kozan), Cevait Bey (Bolu), Kılıç Ali Bey 
(Ayuntep), Ali Fuat Paşa (Ankara), Sim Bey (Ergani), 
Naim Efendi (liçel), Mahmut Esat Bey (tamir), Ham-
di Bey (Genç), Rıza Bey (Kırşehir), Mahmut Bey 
(Eflganİ), Hasan Fehmi :Bey (Giimüşane), Mehmet 
Şürkü Bey (Karahisarı Sahip), Tunalı Hilmi -Bey 
(Bolu), ihsan «ey (Cebelibereket), MuhMn Bafra «Bey 
(Bursa), Yusuf Ziya Bey (Bitlis), Kasım Bey '(Muş), 
Mustafa Fehmi Efendi (Bursa), Mehmet Emin Bey 
(Eııgani), Mustafa Salbrj Efendi (Siirt), Arif Bey 
(Bitlis), Hüseyin Hüsnü Elendi (İsparta), Yusuf Bey 
(Denizli). Şerif Bey (Sinop), Derviş Bey (Mardin), 
Salih Efendi (Erzurum), Yasin 'Bey (Oltu), Hüseyin 
Avni Bey (Kozan), Tahsin Bey (Marâş), Tahsin Bey 
(Etâziz), A1İ Ulvi Bey (Burdur), Ragıp Bey (Kütah
ya), Atıf Bey (Bayezit), Hasan Sıtkı Bey (Van), Tufan 
Bey ><IHa!kfcâri), Hüsnü 'Bey (Bitlis), Sıtkı Bey (Malat

ya), Yusuf İzzet Paşa (Bolu), Hafız. Abdullah Efendi 
(izmit), 'İbrahim Süreyya 'Bey (Saruhan), Süleyman 
'Sırrı Bey (Yozgat), Nöcip Bey (Ertuğrul), ismail Suphi 
Bey (Burdur), Emir Paşa (Sivas), Aibdükadir Ke
mali Bey (Kastamonu), Hasan Basri Bey (Karesi), 
Halil İbrahim Efendi (Eskişehir), Mahmut Sait 'Bey 
(Muş), Esat Eferadi (Aydın), Mehmet Nâdir Bey (İs
parta), Reşit iBey (Saruhan), Şemsettin Efendi <IAn-
'kara), Yahya Galip Bey (Kırşehir), Mustafa Bey (Ka
rahisarı Şarki), Rıfat Bey (Konya), Mehmet Ruşen 
Bsy (Gümüşame), Faik Bey (Cebelibereket), Vehbi 
Bey (Bitlis), Nuri Bey (Bolu), Ferit 'Bey (Çorum), 
Fikri Faik Bey (Genç), Albdttrrahman Lâmi Efendi 
(Ayıntep), Fikri Bey (Genç), Derviş, ©ey (Bitlis), Hüs-
rev Bey (Trabzon), Fuat Bey (Çorum), Dr. Abİdin 
Bey (Lâzİstan), Mehmet Bey (Biga), Fitesof Feyzi 
Efendi (Malatya), 'Mahmut Celâl Bey (Saruhan), 
Rıza Bey (Muş), Mustafa Zekî Bey (Dersim), Mus
tafa Durak Bey (Erzurum), Albdülgani Bey (Siverek), 
Ali Haydar Bey (Genç). 

Kabul Etmeyenler 
•Hulusi Bey (Karahisarı Sahip), Ömer Vehbi 

Efendi (Konya), Şevket Bey (Sinop), ismail Bey (Er
zurum), Mustafa Vasfi Bey (Tokat), Mehmet Nusret 
Efendi (Erzurum), Ali Vasıf Bey (Genç). 

Şark'a Tefkikatı İlmiyede Bulunmak Üzere Gönderilecek Heyetin Muhassasatı Hakkındaki Kanunu 

Kabul Edenler 

Dr. Rıza Nur iBey (Sinop), Mustafa Fehmi Efen
di (IBursa), Malhmut Sait Bey (Muş), Mustafa Kemal 
Bey (lEriuğrul), Mazhar Müfit Bey '(Hakkari), Yusuf 
Bey (Denizli), Halil ibrahim Bey (Eskişehir), Fikri Bey 
(Genç), Nuri Bey (Bokı), İbrahim Süreyya Bey (Sa
ruhan), Hasan Fehmi Bey {Gümüşüne), Ali Ulvi Bey 
(Burdur), Mahmut Esat Bey {İzmir), Reşat Bey (Sa
ruhan), Reşit Bey (Saruhan), Emir Paşa (Sivas), Be
sim Atalay Bey (Kütahya), Aibdülgani Bey (Sivas), 
Atıf Bey (Bayazıt), Hüseyin Avni Bey (Komin), Ha
san Basri Bey (Karesi), Rîfat Bey (Konya), Hüseyin 
Hüsnü Efendi (İsparta), Atıf Efendi (Ankara), Mah
fen* Celâl .Bey '(Saruhan), Salâı Efendi (Erzurum), 
Mehmet Ruşen Bey (Gümüsane), Mehmet Şükrü Bey 
(Karahisarı Sahip), Haımdi Bey (Genç), Ahmet Muh
tar Bey (istanbul), Rıza Bey (Kırşehir), Ferit Bey 
(Çorum), Naim Efendi (içel), Fuat Bey (Çorum), 
Feyzi Efendi (Malatya), Şeyh Servet Efendi (Bursa), 

ihsan 'Bey (Cebelibereket), Ali Fuat Paşa (Ankara), 
Sıtkı Bey (Malatya), Mehmet Bey (Biga), Mustafa 
Salbri Efendi (Sürt), Esat Bey (Lâzistan), Necip Bey 
(Mardin), Terfik Bey (Dersim), Yasin Bey (Oltu), 
Tahsin Bey (Maraş), Rıza Bey (Muş), Sırrı Bey (Er
gani), Hüseyin Bey (Elâziz), Dr. Albİdİn Bey (Lâzts-
ıtan), Abdulkadir Kemal Bey (Kastamonu), Albdür-
•ralhman Lâmi Efendi (Aritep), Mesut Bey (Karahi
sarı Şarki), Dr. Mustafa Bey '(Kozan), Neşet Bey (Üs
küdar), Dİyap Ağa (Dersim), Yahya Galip Bey (Kır
şehir), Hüsrev 'Bey (Trabzon), Mehmet Şerif Bey 
(Sinop), Eyüp Sadbri Bey (Eskişehir), Ata Bey (Niğde), 
Mustafa Bey (Karahisarı Şarki), Derviş Bey (Mar
din), Malhmut Bey (Ergani), Yusuf izzet Paşa (Bolu), 
Raıgıp Bey (Kütahya), Mehmet Nadir Bey (İsparta), 
Halil Hilmi Efendi ('Karahisarı Sahip), Faik Bey (Ce-
belibereket), Tahsin Bey (Elâziz). 
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Kabul Etmeyenler 

Ömer Vehbi Efendi (Konya), Rüstcm Bey {Oltu), 
Mustafa Vasfi Bey (Tokat), Şevket Bey (Sinop), 
Mehmet Emin Bey (Ergani), Vefabi Bey (Bitlis), Ne
cip Bey (Ertuğrul), Salih Efendi (Siirt), Kasım Bey 
(Muş), AbdiUgani Bey (Muş), Mustafa Zeki Bey 
(Dersim), Hacı Şükrü Bey (Diyaıbsfcir), Metnduh 

Bey OKarabfsan Şarki), Hüsnü Bey (Bitlis), Süleyman 
Sırrı Bey (Yozgat), Yusuf Ziya Bey (Bitlis), Arif Bey 
(Bİtiİs), Metanet Nusret Efendi {Erzurum), Şevki 
Bey ftçel), Ali Vasıf Bey (Genç), İsmail Bey (Erzu
rum), Mersin Mebusu, Hasan Sıtkı Bey (Van). 
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n NUMARALI MATBUAYA ZEYİLÖÎR 

Muvazene! Maliye Encümenimin Maddeleri 

'MADDE 4. — İşbu 'kanunun icrasına Heyeti Ve
kile Reisi ve Maliye Vekili memurdur. 

23 Teşrinievvel 1336 
Muvazene! Maliye 
Encümeni Rs. Na. M. M. 

Çorum Çorum 
Fuat Fuat 
Kâtip Aza 

Sivas 
Raskn 

Aza Aza 
Etâziz Hakkâri 
Tahsin Muhalifim 

Mazhar Müfit 

Komisyon Raporu 

Matbuat ve istihbarat Müdiriyeöi Umumiyesine ait muvakkat bütçenin Heyeti Umumiyece esnayı müza
keresinde Burdur Mebusu İsmail Suphi ve Maraş Mebusu Hasip beyefendiler tarafından ita olunan takrir
lerde lüzum gösterilen ve 'Encümenimizce icrası tarafımıza havale buyurulan tetkikat netayici berveçhî zir 
arz olunur : 

Merbut hesap pusulası münderecatmdan dahi müsüban buyurulacağt veçhile müdiriyeti umumiyece şim
diye -kadar vukubulan sarfiyat, maaş ve tahsisatı fevkalade namı abmda olarak <2 674) lirası memurin ve 
müstahdemine ve mütebakisi İrşat- ve istihbarat masrafı vesaireye ait olmak üzere ceman 12 578 buçuk hıraya 
baliğ olmuştur. 

Müdiriyeti mumaileyhanın teşkiline mütedair olan 7 Haziran 1336 tarihli Kanun zirrndeti cetvelde bir 
senelik maaş ve masarif için Meclisi Âfce on beş bin lira tahsisat kabul edilmiş olmasına nazaran filhakika 
kadro harici olarak merkezde ve mülakatın bazı mahallerinde ftıdas edilen memuriyetler dolayısıyla mü-
diriyetçe salifülaifcir tahsisatın fevkinde maaş ita edilmiş ve mezkûr cetvelde fasıl ve madde olmadığı cihetle 
Maliye Vekâletince dahi tamamı masraf addolunarak yekûnunu tecavüz etmemek üzere tediyatta bulunul
muştur. Memurini aidesioden alınan 'izahata nazaran dairenin daha hidayeti teessüsünde böyle bir dar tkad-
ro île vazifeli neşir ve irşadın hakkiyle icrası mümkün olamayacağı tahakkuk etmesiyle Müdiriyeti Umumi
yece merkezde ve taşranm mühim görülen bazı mahallerinde ihtiyacatı hazıra ile mütenasip bir teşkilat ya-
puması düşünülerek kadrosu tanzim ve Makamı Alü Riyasete takdim kılındığı ve Riyaset müşarünHeyhaca 
dahi Meclisi Âlîye takdim kılınmak üzere tasdik buyurulduğu anlaşılmıştır. 

Filhakika mezkûr kanuna merbut cetvelde münderiç tahsisat, ahvalin icap ettirdiği teşfcilatm icrasına 
gayrikâfü ve kanunu mahsus mucibince umum memurine verilen tahsisatı fevkaladeyi bile gayri muhtevi 
olması hasebiyle mezîkûr cetvelle tahdit edilmiş olan teşkilatın tevsii zarurî ve Meclîsi Âlice her zaman ihzar 
huyurula gelen arzuya muvafrk ise de herhangi bir ka:ıun İle muayyen olan hususatın her halde diğer bir 
maddei kanuniye istihsal iyi e mümkün olacağı derkâr olmasına mebni Müdiriyeti Umumiyece yapılacak iş, ikin
ci kadronun Makamı Â1H Riyasetten tasdikini müteakip muhassasatın tezyidine dair Meclîsi Aliye bîr ka
nun layihası teklifi ile toumm tasdike iktiranından sonra yeni teşkilatın icrası iktiza eder iken Müdiriyeti 
Umumiyece zuhulen, layihai kanuniyenin Meclisi Âliye takdiminden mukaddem teşkilat İcra kılınmıştır, 

_ 1 _ 

MADDE I. — 1336 senesi haziranının yedisin-
•âsn teşrinievvel gayesine kadar Matbuat ve İstihba
rat Müdiriyeti Umumiyesi vezaif ve hidematı umu-
miyesinîn ifasına mruk'tazli kırk 'beş bin liranın Mü
diriyeti mezkûre umumi bütçesinden mahsubu icra 
kılınmak üzere sarfına Heyeti Vekile mezundur. 

MADDE 2. — 20 Razaman 1338 ve 7 Haziran 
1336 tarihli Kanuna merbut kadro ve tahsisat cetve
linin tadilen dairesince tanzim edilmiş olan kadro 
Teşrinievvel 1336 gayesine kadar muteberdir. 

ıMADDE 3. — tfbu kanun tarihi neşrinden İti
baren meriyülicı-adır. 



Ahvalin bir ikr ay evvel kesbeytediği nezaket ve 
daki ehemmiyet ve müstaceliyet buna sebep olarak 

bilhassa sevahîlde biran evvel teşkilat icrası h'ususun-
gösterilmekte ise de bu inal muvafık usul görülememiş 

ohnakla işbu evrak esti ve yeni kadroların birer suredyle maen Muvazatifei Maliye Encümenine takdim, ikl
imdi. 

Sivas Mebusu 
Mehmet Rasim 

M, F. Tertftfi 

1,2,3 344 Maaşat (idarei merke 
ziye) 

2 344 îcarat 
3 344 Kırtasiye 
5 344 Masarifi MKbariye ve 

•irşadîyei dahili 
6 344 -Kâğıt tedariki ikarşı-

lığından 
7 344 Propaganda tertibat ve 

telif atından 
8 344 Anadolu matbuatına 

muavenet 

Hesap 
Lİra K. 

757 
10 5 

508 

2 962 

4 239 

180 

180 
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Elâziz Mebusu 
Tahsin 

Pusulası 
M, F. Tertibi 

9 344 Harcırah 
1 34Ö Taşra maaşatı 
1 347 Taşra masarifi müte

ferrikası 
1 384 Tahsisatı şehriyei fev

kalâde 
I 344 Masarifi tesisiye ve 

inşaiye 

Yekûnu sarfiya 

Büyük Millet Meclisi Riyasetinden Musaddak 

Sınıfı memuriyet 

Müdürü umumi 
'Müdürü umumi -kâtibi 
îstMjarat müdürü 
Memur 
Şrfre mamuru 
Tercüme memuru 
Matbuat ve dahili irşat müdürü 
Gazeteler masası memuru 
Türkçe ajansı memuru 
Kâtip 
Matlbuat kâtibi 
ingilizce propaganda müdürü 
İngilizce propaganda kâtibi 
Fransızca propaganda müdürü 
Fransızca propaganda kâtibi 
Muhasebe vs -idare müdürü 

Ade
di me 
murin 

1 
f 
l 
.1 
2 
8 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

Memurin Kadrosu 

Her me
murun 
maaşı 

- ş efhrisi 
Lira 

100 
20 
40 
20 
10 
20 
40 
20 
20 

10 
12,5 
40 
15 
40 
15 
30 

Sınıfı memuriyet 

Muhasebe kâtibi ve mutemet 
'Eivrak ve dosya memuru 
Evrak ve dosya refifci 
Hademe 

. Taşra Mamurları 
istihbarat müdürleri 
İstihbarat memurları 
•Muavin, mütercim ve rnuafobipler 

'Memurini Muvakkate 

İdare memuru (1) 
Propa'ganda memuru (2) 

, 

• 

Lira K. 

1 

1 

227 
104 

101 

817 

493 

t 12 578 5 • 

Ade
di me
murin 

1 
t 
1 
3 

5 
2 
5 

1 
1 

(1, 2) Bütçeye tahsisatları konulmuş ve 

Her me
murun 
maaş* 

sehrisi 
Lüıra 

20 
15 
12,5 
5 

40 
20 
10 

15 
10 

teşrini-
evvelden itibaren devanı memuriyetlerine lüzum gö-
rirfmenıiştir, 

1 — 



Büyük MİHet Meclisi Riyasetinden Mıısaddak Kadroiaki Tahsisat Yekûnunu Tecavüz Etmemek Üzere 
Eîyevrn Müstahdem Memuriın Maaş ve Sınıfı Memuriyetlerini Mübeyyin Cetveldir. 

Sınıfı memuriyet 

Müdiri umumi 
Matbuat muamelat müdürü 
Tahrirat mümeyyizi 
Evraık mümeyyizi 
Kül!aksiyon memuru 
Sevkıyat ve 'irsalat memuru 
Ssvkjyat ve İrsalat mamuru refiki 
Kâtip 
Kâtip 
fstihbarat müdürü 
Türkçe ajans memuru 

Ajans kâtibi 
Matbuat ecnebiye müdürü 
Gazeteler masası memuru 
Hintçe mütercimi 
Rusça mütercimi 
italyanca mütercimi 

Ade-
dıİ me
murin 

Her me
murun 
maaşı 

şehri si 
Lira 

100 
40 
20 
15 

10 
15 
5 

10 
12 
40 
20 

10 
30 
20 
20 
20 
20 

Sınıfı memuriyet 

Almanca mütercimi 
Fransızca mütercimi 
Mütercim 
İstihbarat kâtibi 

Şapiroğraf müstensihi 
Fransızca propaganda müdürü 
ingilizce propaganda müdürü 

Muhasebe müdürü 
Mutemet ve idare müdürü 
Hademe 

Taşra Memurları 

Ajans muhabirleri Trabzon'da 
Ajans muha'birleri Antalya'da 
Ajans muhabirleri inebolu'da 
Ajans muhabirleri 
Ajans muhabirleri 
Muavin ve mütercimler 

Ade 
di me
murin 

I 
1 
4 
1 

1 
] 

1 

] 

1 
3 

1 
1 
1 
2 

2 
5 

Her me
murun 
maaşı 
şehri s i 
Lira 

20 
20 
20 
12 

5 
40 
40 

30 
20 

5 

40 
4 0 . 
40 
40 

20 
10 

3 -



Matbua Numarası : 12 
Harp Kazançları Vergisinin Tahsiline Dair Kanun Lâyihası ve 

Kavanini Maliye Encümeni 'Mazbatası 
20,9. 1336 

BiiyÜk MHîet ÜVfed&H KiJyıaseÖne 
Harp kazançları veıgtstmn tahakkukattı veçhile istifasına rrtüfcedair Umuru Maliye Vekâletince tanzim ve 

1 5 . 9 . 13116 .tar/ftı ve 3192/457 .nutaaraiı tezkere ile tevdi kflman 'kanun layitıafeı ve esbabı mucibe mazbatası 
Heyeti Vekillerim 36 . 9 . .1336 -tarihindeki ifctimaırida ledeimütalaa tasvip edilmiş ve feffen takdim kdırflnış ah 
malkîa mıifctazasınm ifasını rica ederin. 

Büyük Millet Meclisi Re'fst 
M. Kemai 

Erbabı Mucibe layihası 

Harbi umumi esnasında istihsal olunan terriettüatı fevkalâde üzerine hatibe iştirak ederr her devlette ol
duğu gübi bizde bir harp (kazançları vergisi tanzim edÖırtiş ve 14 Kanunuevvel 1335 tarihli kanunu muvakkat 
île ıtaıtıb&atım îptidar kılınmış -idi. fetanlbdl MeeM Mebusanrnca mart ve nisan 1336 muvalkikaît bütçesinin mü
zakeresi sırasında mezkûr verginlnı tahakfcukatma devam edilmekte beraber tahsil&tmm tecil edifcnesi karara 
rap'tolcrtdu. Oliva'k'ititeribera tahaikkuk muaırcörâtına devam edilerek ekser maha'üerde 'işbu verdinin maktu ve 
nispi alksamına taihalklkuikalt kesbi katiyet etmiş, ve tahakkukaltı mefkure tatamıen bir buçuk mİtvtotı lirayı mü
tecaviz bulunmuştur ve bu miktarın bilûmum tahafcteukalt rtihaiyotirftte İki misKini bulması da daîrei MEmalds-
dir. Fimaikıka maziye ait kâr ve kisp üzerinden halihazırda vergi ahzeykimek ve o zamandariberi bazı 'infcdâbat-
tarc mutazarrır efen muhtelif müe&esatın belki de sermayelerine dokunmak itk. nazarda gayrî muvaîHk gibi 
gönünebifir. Ancak ahvali hazıra fcabatınlda dEarak var&İatin (tezyidi lüzumu ırfilbrerni de bir emrî muhakkak-
tır. MîMöiîSa böyle bir cîdöı beka içinde bulunduğu esnada sernıaiyeterin yalnız bazı a'klsamına ıdeğrl ledeHıaıce 
heyelti umümiyesine bile vaziyet etmek zaruretti hâsd olabilir. Binaenaleyh memleketin suflı ve selamete ıfeati 
ümp.iyesine binaen 'bugün tahakkuk etmliç ve derakap tahlili 'kaihil bulunmuş olan is'bu vergMn ciîbayeti zaruri 
görülmüş ve tahsi'lâ-tı takyit eden matildeı kanunİSyeııİn ref t için ve merb'uiOen takdim kılman maıddet feshiye tan
zim edilmiştir. 

Harp Kazançları Vıergîdiabı Tnfafflfeıe Dair Kanun 

MADDE 1. — Mart ve Nisan 1336 Muvakkat 
Büüçe Kanuniyle tahsili tecil edilmiş otan Harp Ka
zançları Vergisi tahsilâtına devam ohınacakitır. 

MADDE 2. — îşbu kanun her mahalde taı^û ne
şir ve ifânındaıı muteberdir. 

MADDE 3, — işbu kanunun jorayti ahkâmına Ma
liye Vekîti memurdur. 

T. B. M. M .Reisi Umuru Seriye V. 
İM, Kemal Fehmi 

Müdafaai M'Mye V. 
Narrtizaç 

Dahiliye V. 
Refet 

Adlîye V. Na. 
Ahmet Muhtar 

HarMye V. 
Ahmet Muhtar 

Malîye V. 
Ferid 

NalSEa V. 
tsmsaS. Fazrl 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Maarif V. 
Namtıizaç 

Umuru İktisadiye V 

lEırkâni Harbîyei 
Umumiye R. 

terrm 
Kavanini Maliye Ertcümeni Mazbatası 

îşbu kanun lâyihası Heyeti 'Urmrmiyece biknüza-
kere aynen 'kabul edilmiş atmakla Canibi Celtüi Riya
sete iadöten takdim olunur. 

25 Teşrinisani 1336 
Kavanira Maliye En. R. Na. 

M. M. 
Mehmet Vehbî 
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