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BîKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 1,30 sonra 

REİS -^ ikinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Ali B. (Yozgad) 

REİS — Ekseriyet hasıl oldu, celseyi açıyo
rum. Zabtı sabık hulâsası okunacak (Zabtı sabık 

.hulâsası okundu), 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de saat 1,15 te bilinikat zabtı sabık hülâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. Palo kazasının 
livaya tahviline dair Rüştü Beyle rüfekasmm ve 
sülüsan müddeti cezaiylerini ikmal eden müc
riminin aflanna dair İzmit Mebusu Sırrı Beyin 
Malatya'daki mensucat fabrikası matlubatmn 
tesviyesine dair Malatya Mebusu Feyzi Efen
dinin ve Akdağ madeni 'ndeki Könili kariyesi
nin mahalle addine dair Yozgad Mebusu Rıza 
ve Bahri Beylerin takrirleri Lâyiha Encümeni
ne havale olumdu. Basri Beyin, Maarif kadro 
encümeninden istifası kabul, olunarak Salâhad-
din Bey .(Üsküdar)'-mezkûr-encümene ve Zekai 
Bey (Adana) İktisat Kadro Encümenine inti
hap edildiler. Eleşkirt ve Aziziye kazalarından 
mevrud tebrik telgraflarına . cevap yazılması 
tensip edildi. Bilecik Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, harekâtı ahirede düşmanın ika eylediği 
mezâlimin tetkiki için Meclisten bir Heyet .iza- , 

• ınma 'dair olan takriri cepheden avdet etmiş 
bulunan İzmit -Mebusu Hamdi Bey tarafından 
izahat itasından sonra Heyeti Vekileye havale 
olunarak celsei hafiyeye geçildi. 

İkinci ve üçüncü celseler hafidir. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip ^ 

Hasan Fehmi Atıf Feyyaz'Âli 

R E İ S — Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Kabul sesleri) Zabtı sabık aynen kabul edil
di. : = 

VEHBİ B. (Kares i )— Reis Bey; yoklama
nın neticei müsbetesi olacak mı? 

REİS — Tabii değil mi? 

4 — . LÂYİHALAR 
jf, — Sinob harikzedeğânına mirî ormanlar

dan meccanen kereste itasına dair kanun lâyihası 

REİS —• Sinob'harikzedegânma mirî ormanlar

dan meccanen kereste itasına dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai. kanuniye: İktisat ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine hayale ediyoruz. 

2. — Batum Cemiyeti îslâmiyesine şehri 600 
lira itasına dair kanun lâyihası 

REİS — Batum Cemiyeti Islâmiyesine şehri 
600 lira itasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye var, Muvazene Encümenine ha
vale ediyoruz. 

3,-r- Yem ve tay inat kanununun birinci mad
desini muaddil kanun lâyihası . ,-' 

REİS — Yem ve tay inat'kanununun birinci 
maddesini muaddil Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye; Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine gönderiyoruz. 

4. — Adliye Vekâletinin 1336 bütçesinde mü
nakale icrasına dair kanun lâyihası 

REİS —; Adliye Vekâletinin üç yüz otuz altı 
bütçesinde münakale icrasına dair Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniyeyi Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

5. .— Mehakimi adliye teşkilâtına dair loanun 
lâyihası . 

REİS — Mehakimi'adliye teşkilâtı hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Ad
liye Encümenine havale ediyoruz. 

3. — ÂZAYÎ KtRAM MUAMELÂTI 
1. — İzninin temdidi talebinde bulunum, 

M araş Mebusu Arslan Bey hakkında Divanı Myar 
set karark.. 

REİS — Maraş Mebusu Aslan Bey hakkında 
Divanı Riyaset karan. 

Heyeti Umumiyeye 
Mçıraş Mebusu Arslan Beyin devamı hizme

tine lüzum kalmadığından Meclise iltihak etmesi 
28 . X .1336 tarin ve 1167 numaralı telgrafla 
Makamı Riyasetten kendisine bildirilmiş olup 
cephede vazife ile meşgul olduğunu serdederek 
gelmiyeceği cevabı alınmıştır. İkinci defa olarak 
Divanı riyaset karariyle cephede vazifesi hitam 
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bulduğundan Heelise iltihak etmesi 21 . 12 . 1336 
tarih ve 1760 numaralı telgrafla tekiden kendi
sine Bildirilmişti. Buna cevaben gönderdiği tel
graftadalii yine bir mazeret dermeyan ederek". 
izin talep etmekte bulunmuştur. Keyfiyet 5 Kâ
nunusani 1337 tarihinde münakit yirmi sekizinci 
Divanı Riyaset içtimamda tekrar mevkii tezekküre 
vazedilmiş ve mumaileyhin tekrar Meclise avde
ti mi, yoksa müstafi addolunması mı münasip 
olacağının Heyeti Umumiyece tahtı karara alın
mak Üzere avrakmın zirde arzedilen mu
amele hülâsası ile beraber heyeti imüşarileyhaya 
şevki tasvip kılınmıştır efendim. 

B. M. Meclisi Reis Vekili 
" . •-.' Hasan Fehmi 

• Muamelesi : 
. , ' 2*1 temmuz 1336 tarihinde mazbatai intihabi-
ye tasdik edilmiştir. 

¥azifesıhin icabettirdıği müddetçe mezun kal
ması 2 haziran 1336 târih ve 113 numaralı ve 
22 temmuz 1386 târih ve 330 numaralı telgraf
larla Maraş mutasarrıflığına ve Adana cephesi 
kümân&âMîğfria ve Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
Riyasetine yazılmıştır. -

Vazifesi .hitam bulduğundan. Meclise iltihak 
etmesi 28 . X .1336 tarih ve 1167 numaralı Di
vanı Riyaset kararına müstenit 21 . X I . 1336 
tarih ve 1760 numaralı telgrafla tekid edilmiş
tir. Bunun üzenine alman cevabi telgraf merbut
tur. •.:..'. . 

R E Î S — Bu zat Meclise henüz iltihak etmi-
yeTtı arkâdâşlanmızctândır. Bidayette cephede hi-
demâtj vataniye ile meşgul olduğuna dair Müdn-
îşîtâ Mîllîye Vekâletinden gelen tezkere üzerine 
Heyeti Umumiye bu zati mezun addetti. Ahiren 
bu zatın vazifei vatahiyesinin hitama erdiğine 
dair 2 nci bir tezkere gönderdi. Ve onun üzerine 
sebkeden müömeîe de şimdi Heyeti Celilenize ar-
zolundu. Kendisinin de bir telgrafı var okuna
caktır, 

Ankarâdâ Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

O Haziran 1336 ve 7 eylül 1336 tarihli tel-
grafhamei Devletleri mucibince şimdiye kadar 
cephede bulundum. Emirhamei Devletleri üzeri
ne harekete müheyya bulunduğum bir pıra da 
cepneye gitmek suretiyle kaldığımı arzetmiştim. 

Bukerre Divanı Riyaset karariyle Meclise da
vet olunmaktayım. Memleketin evladı olduğuma 
nazaran vazifemin hitamı mutasavver değildir. 
Yalttız bazı tesiratı şahsiyei hayatiye dolayısiyle 
ğâyTİ tabii cereyanların ihdas edildiği vaziyet va
tan uğruntİaki azmime halel getirmiyecektir. Bi-
hâehal eyh mevsimi şita hasebiyle meşakı seferi-
yfeye tâhaTnmül edemiyeceğimden ve esasen bir sev 
nedettberi mütemâdi uğraşmaktan da istirahata 
ıriuhtâç bulunduğumdan âzayi saire misillû mezu

niyet itasını istirham eylerim efendim. 
2 5 . X I I . 1336 

ABDURRAHMAN LÂMÎ Ef. (Ayintab) — 
Efendim bu zat Maraş müsademesinin iptidasında 
Kuvayi milliyeyi tesis eden ve Maraş'in kurtarıl
masına sebebi yegâne olan mücahidinden bir zat
tır ve şimdiye kadar da bütün cephelerde geziyor. 
Yani bütün rahatını vatanın müdafaasına has
retmiştir. Onun için bu zatın temdidi mezuniye
tini talep ederim. 

EMÎR Pş. (Sivas)'— Bendeniz de Hocafendi-
nin. fikrine iştirak ediyorum, Maraş 'a gittiğimde 
fedakârlıklarını bizzat- gördüm. Büyük hizmetleri 
yardır. Binaenaleyh böyle izaç etmek doğru de
ğildir. Muvafık görürseniz reye koyun. 

REÎS — Divanı Riyaset zaten bir noktai 
nazarı göstermedi. Onun için bu, Heyeti Celileni-
zin takdirine kalır. Bir efendiyi mezun addetmek 
müstafi addetmek veyahut tekrar davet etmek 
Heyeti Aliyyenizin takdirine aittir. 

Hangi şıkkı kabul ederseniz o olur. 
NAFÎZ B. (Canik) — Davetten sonra iki ay 

müddet geçmiş midir? 
REÎS ••— Evet. 
NAFÎZ B.. (Canik) — Şu halde müstafi ad

dolunur. 
REÎS —• Efendim malûmu âlileri bu kabil 

mesail bilâ münakaşa reyi âlinize vazolunur. Alı
nacak ekseriyete göre muamele olunur. Bendeniz 
üç nokta arzedeeeğim. Hagisinin -neticeyi hapıl 
olursa o vakit;., bu zatı 23.nisana kadar yetişmek 
şartiyle mezun addedenler lütfen ellerini kaldır
sınlar, "Mezuniyeti kabul edilmiştir. 

7. — MUHTELİF EVRAK 
i . — Yozgad divanı harbi mevkuf ininden 

mevrut teşekkür ve tahliye talebi telgraf % 

REÎS -— Yozgad divanı harbi mevkufinin-
den mevrut teşekkürhame vardır. Arzu ederseniz 
okunsun. 

Ankara 'da Meclisi Âli âzasından Yozgatlı 
Süleyman Bey vasıtasiyle Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine. 

Haiz olduğu lütuf ve şefkat ve'. şimei mürüvve
tin şevkiyle şayanı merhamet ve adalet olanları il
tizam ve ikdara hasrı mahiyet ve icrayı adalet eden 
Meclisi Âlilerinin lûtfu mahsusu olrak Yozgad 
divanı harbinin vermiş olduğu hükmün ret ve 
ilga Duyurulmasından dolayı Heyeti muhtere-
melerine arzı teşekkür ederiz. Olbaptaki evrakı 
hükmiyemiziri elyevm nerede rüyet edileceği ta
ayyün etmemiş olduğundan temâdii mevkufi-
yetle hapishanede perişan ve nalan bir halde 
bulunuyoruz. Mağdur ve mağmum ruhumuza 
vezan olan badi adaletin tecelliyatı karşısında 
maaile tahammülsüz bir intizarın barı elimi al
tında aşkı adaletle çarpan mecruh ve alil kalp
lerimizin temenniyatına terdifen sabırsızlıkla 

— 351 W . 
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muntazır olduğumuz tecelliyatı hakkın tezahü
rüne ye umdei mezayayi hikmet ve nuhbei ve-
zaifi millet olan adaletin cereyanı âsân olarak 
tahliyemizle mazharı af ve atıfet buyurulmasiT 
nı kutsiyeti milliyeye dehaletle nüzheti vicda-
niyelerine arzeyleriz ferman. 

Yozgad atlı piyade alayı Kuvayi milliye 
zâbitanından Müfrezesinden 

Mehmet Ali Mazhar 
Tahsil memuru Polis münazaa meselesinden 

on beş nefer mahkûmin namına 
Hamza Etem ve Haydar Kâhya 

Tahsildar Yozgad'dan . 
İsmail Vahram 

Mustafa Ağazade Abranosyan direktörü 
Çerkeş Hüseyin " Vahan 

^ SÜLEYMAN SIKEI B. (Yozgad) — Efen
dim Yozgad 'da mevkuf bulunanların hakların
da divanı harpçe verilecek; hüküm Meclisi Âli
nin lûtfu mahsusu olmak üzere feshedildi. Son
ra divanı harp de ilga edildi. Fakat bunların 
evrakı ne Hüdafaai Milliyeye gelmiş ne de bir 
tarafa . . Btıgün, henüz yeni işitiyorum, Müda
faai Milliyeye gelebilmiş. Yalnız içlerinde genç 
bir ihtiyat zabiti var. Bu gencin idamına karar 
verilmişti, Divanı harp evrakı tasdik ve Mü
dafaai Milliyeye arzetmek üzere İbrahim Bey 
nezdine almıştır. Dünkü gün bir telgraf aldım. 
(Evrak İbrahim Bey nezdinde olup Müdafaai 
Milliye Vekâletine takdim edilmek üzere al
mıştır. Hüküm istiklâl mahkemesinde tasdik 
edilmemişse imtidadı . mevkufiyetime mahal 
kalmamak üzere icrayı icabı müsterhamdır) di
yor. İbrahim Bey evrakı Müdafaai Milliyeye 
vermemiş, İstiklâl mahkemesine de vermemiş, ü-
zerine almış gitmiş. (Hangi İbrahim Beyf ses
leri). Kuvayi Milliye ve Kuvayi Seyyare Ku
mandanı İbrahim Bey. 

SALİH Ef. (Erzurum) > - Memleketi- soydu. 
Hattâ memlekette dahi bir çok hayvanları, bil
hassa tütüncülerin atlarını aldı (O da başka me
sele sesleri). ' ' • • • ; 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız ev
rakı Heyeti Vekileye tevdi edelim. Mademki di
vanı harbi örfî lâğvedildi. Onun vezaifini kıs
men mehakimi nizamiyeye ve kısmen de İstiklâl 
mahkemesine havale ederiz. 

BİR MEBUS B. — Mevkuflar ne oldu Reis 
Bey?. . ' - • , . 

REİS -r- Tabii ait olduğu mahkemeler mese
leyi fasledecek. Başka muamele kalmaz. Evrakın 
Heyeti Vekileye tevdiini kabul buyuranlar el
lerini kaldırsın. (Gürültüler). Efendim yapıla
cak başka muamele yoktur! Muktezayi kanuni
sini icra etmek üzere Heyeti Vekileye tevdiini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. He
yeti Vekileye tevdi edildi. 
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I 5. — TEKLÎFtER 

I 1. — İzmit Mebusu Sırrı #eyin, İstanbul'dan 
i gelen mütekaidin ve mazuUnin mpaştma dair 

teklifi kanunisi (2/213) 

REİS — İzmit Mebusu Sırrı Beyin mütekai
din ve mazulin maaşatma dair teklifi kanuni
si var. Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2-. — İnönü muzafferiyeti münasebetiyle muh
telif mahallerden mevrut tebrik telgraftan 

REİS — Muhtelif mahallerden mevrut teb
rik telgrafları var; İnönü muzafferiyeti için. 
Burdur belediye riyasetinden, Diyadin kayma
kamlığından, aşiret rüesasıdnan, Muradiye kay
makamlığından, Urfa belediye riyasetinden, 
Muğla belediye ve miting heyetinden, Karaköy 
kaymakam vekâletinden ve aşiret rüesasından 
Marmaris ahalisinden,' Akseki telgraf müdüri
yeti, belediye riyaseti ve eşrafından. Emsali mi-
sillû ieabeden cevabı Makamı Riyaset ifa eder. 

3. — İsparta ahaUsi tarafından Meclisie bir 
halı ihda edildiğine dâir ariza-. 

REİS — İ s p a r t a ahalisi memleketteki sana
tı nesçiyenin bir numunesi olmak ve aynı zaman
da Meclisi Âlinize hissiyatı ihtiramkâranelerinin 

I bir nişanesi bulunmak üzere bir halı ihda etti-
I 1er, kabulünü rica ediyorlar. (Teşekkür ederiz 

sesleri). Halı da âzayi kiramın manzuru olmak 
üzere şuraya talik edilmiştir (Yakışmış sadala-
rı) . Tabii Meclisi Âliniz de bu hediyeyi kabul 
buyururlar. Kendilerine de lisanı münasiple mu
vafık bir cevap yazılmasına Makamı Riyaseti 
tevkil ediyorsunuz değil mi? (Hay, hay sadala-
rı, Teşekkür ederiz sesleri). 

8. — MAZBATALAR 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, vilâyet
ler için, ağnam resminden bir hisse verÛmesi hak
kında tahriri Kavanin ve Muvaz'enei Maliye En
cümenleri mazbataları { . 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, ba
zı vergilere vukubuİan zamaimden idarei husu
siye veznelerine para tefrikine dair olan takriri 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

Riyaseti Celileye 
Kütahya Mebusu Cemil Bey tarafjndan mu

ta işbu takrir ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası eneümenimizce mütalâa ve tetkik o-
lundu. Takriri mezkûr bir teklifi kanuni şeklin
de olmadığı ve binaenaleyh encümence bu bapta 
bir gûna mütalâa dermeyanına Nizamnamei Da-

I hilî de müsait bulunmadığı cihetle Heyeti Umu-

—'352 — 
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miyeye arz ve takdim kılındı. 

22 Kânunusani 1337 
Muvazenei Maliye En. Reisi M. M. 

Hakkâri Sivas 
Mazhar Müfid Mehmet Rasim 

Âza Aza Âza 
• Ertuğrul Kırşehir Erzurum 

Mustafa Kemal Yahya Galib Asım 

RElŞ — Efendim takrir temenni mahiyetin
de olduğu için Maliye Vekâletine tevdiini tek
lif ediyor. Sahibi takrir, arzu ederse söz vere
yim. 

MALÎYE VEKİLİ EERlD B. (İstanbul) — 
Efendim malûmu âliniz idarei hususiyelerin 
varidatı meselesi daima mevzuubahis olan bir 
meseledir ve halli elzemdir. Temenni ederiz ki 
1337 senesi bidayetinden itibaren katı bir su
reti halle iktiran etsin. Cemil Beyefendinin teklif
leri daim vâkıfane olarak vukubulmakta, kendi
lerine mütaaddit defalar vâki olan şeylerinden 
dolayı teşekküre borçluyum.. Fakat zannediyo
rum ki, bu meseleyi halletmek için. evvelâ Heyeti 
Celilenizin kararına iktiran etmelidir. Yalnız 
Maliye Vekâleti meselesi halinde değildir. Çün
kü idarei hususiyelerin sureti tanzimine dair 
Dahiliye Vekâleti tarafından Heyeti Celiîenize 
bir lâyiha teklif edilmiştir. Encümeni âlihiz-
dedir, zannederim Dahiliye Encümenindedir. 
Onun içerisine idarei hususiye vazı malisini ıslah 
etmek üzere de bazı muaddil teklifler vazedil
miştir. Bu teklifler de ona göre yani idarei husu-
siyelere tâyin edilecek varidat, küsuratı mun
zamına olarak yine devlet hazinesiyle idarei hu-
susiyeler arasında daimî mûnazaalı şekilde mi 
olsun, yoksa, idarei hususiyelerin varidatı mahsu-
sası mı olsun ve idarei umumiyeye hiç alâkası ol
masın ve birbirleriyle mûnazaalı bulunmaşşn ? Bu, 
bir prensiptir. Heyeti Celilenizee halledilecektir 1 
Buna Heyeti Celileniz karar verecektir. Bu nok
tadan eğer bendenize havale buyuracak olursanız 
tabii yine Heyeti Celiîenize iade edeceğim. Çün
kü bu mesele encümeni âlinizde mevzuubahis 
ve münakaşdır. Zannederim ki, Dahiliye Encü
menindedir değil mi? Dahiliye Encümeninin 
noktai nazarı tâyin edildikten sonra iki usulden 
hangi şık ihtiyar olunursa Heyeti Vekileye ge
lir, biz de icabını tatbik ederiz tabii. 

RASİM B. (Sivas) —Encümenler , teklifi 
kanuni mahiyetinde olan teklifleri müzakere 
eder.. Onun için bunu Muvazenei Maliye Encü
meni müzakere etmedi. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — (Maliye Ve
kiline hitaben): Zatı âlileri tarafından bundan 
iki ay evvel idarei hususiyeye tefrik edilip bir 
şey verileceği vâit edilmişti. 

MALİYE VEKİLİ FERÎD B. — Lâyihanın 
içindedir ve verilmiştir. Şimdi Dahiliye Encü
menindedir, yani Dahiliye Encümeni mü
zakere . edecektir. Bu iki usulden han

gisini kabul ederse bize tebliğ edecek, tabii biz . 
de 1337 de tatbik edeceğiz. Bu münasebetle He
yeti Celilenizden istirham ederim, eğer idarei 
hususiyeleri yaşatmak arzu buyuruluyorsa biran 
evvel o idarei hususiye kanununu müzakere' bu
yurunuz. Tetkik buyurunuz. 

CEMÎL B. (Kütahya) -r- Efendim hepiniz 
de takdir buyurusunuz ki, bu gayet mantıkî ve 
gayet lâzımlıbir şeydir. Bunun teklifi kanuni 
suretinde olmaması, Nizamnameî Dahilinin ka
bulünden çok evvel verilmiş bir takrir olduğun
dan ileri geliyor. Binaenaleyh Maliye Vekili Be
yefendinin talepleri veçhile bendeniz de Dahi--
liye Encümenine havalesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; mademki kanun Dahiliye 
Encümeninde derdesti tezakürdür bunu. da 
Dahiliye Encümenine, verelim. Nazarı itibare. 
alırlar, Dahiliye Eneümenine havalesini kabul 
edenler ellerini kadirsin. Dahiliye Encümenine 
havale edilmiştir. 

6. — TAKRÎRLER 

-'.î.-<— Canik Mebusu Nafiz Beyin, Meclise büâ-
mazeret iki ay devam etmiy enlerin müstafi 
addolunmalarına dair takriri 

REİS — Canik Mebusu Nafiz Beyin Meclise 
devam etmeyen rüfeka hakkında bir takriri var
dır. 

Riyaseti Celileye • 
Bazı muayyen ve malûm rüfekanın aylar-

danberi Meclise devam etmedikleri anlaşılıyor. 
Bilâ mazeret iki mah devam etmiyenlerin müs-
tafi addedilmesi ieabatı kanuniyeden bulundu
ğundan bu cihetin Divanı Riyasetçe tetkik ve 
neticesinin Meclise izahı ve badema yoklamalar
da bulunmıyan zevat hakkında da muamelei in-
tibahiye icrası hususunun tahtı karara alınma
sını teklif ederim. 

Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

REİS —̂  Malûmu âlileri Heyeti Celilenizin 
tekrar bir kararına lüzum yok. Nizamnamemiz 
zaten bunu âmirdir. Yoklama icra edilirse yok
lamanın neticesini Divanı Riyaset Heyeti İdare
ye tebliğ ediyor. Yoklama icra edilmediği za
manlarda dahi Meclise muntazaman devam, ade
mi devam meselelerini takip etmek yine nizam
namemiz mucibince idare memurlarına mevdu 
vezaif meyanındadır. Binaenaleyh bu takriri 
Divanı Riyasete havale edelim tetkikatmı yap
sın. Eğer buyurdukları gibi nisabı müzakere 
kaimim mucibince .şayet gayri mezun mahiye
tinde devam etmiyen arkadaşlarımız varsa ne
ticesini Heyeti Celiîenize arzederiz. Divanı Ri
yasete havale edildi. Efendim, evrakı varide 
bitmiştir. Ruznameye geçiyoruz. 
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2. —. Ankam - Sivas-kütitftin m^hr'uMt 0M-

y&cı 14in Nafia bütçesine %0 hin Ura zam icra
sına dair kanun lâyihasi ve Muval&e'hei Mtâvyc 
Enenmeni mmbttittsı 

R E İ S — Ankara - Sivas demiryolunun mah
rukat tahsisatı bitmiş, ona dair bir teklifi ka
nuni var. • 

HAar AHMET B. (Muş) .— Îki günderıbcri 
verdiğim teklif okunmadı. 

RtKEÎS—Belki havale edildi encümene, elim
de bftfka evrak yoktur. •Efendim, müsaade bu
yurun, Ankara - Sivas demiryolunun ınahrukat 

bedeli bitmiş, rüzhâmede ikinci madde ölmâk üzere 
bulunuyor. Lâyihası vardır. Hattın, haftada 
iki defa olan seyriseferi dahi tatil edecek bir 
dereceye geldiği vekâleti aidesinden yazılan 
tezkereden anlaşılıyor, Tensip buyurursanız ev
velâ onu çıkaralım da zaten ruznamemizde ikinci 
maddeyi teşkil ediyor. 

13.1.1337 
B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Ankara - Sivas hattına mahrukat tedariki 
için 20 000 lira tahsisi hakkında Heyeti Vekilece 
kabul edilen lâyihâi k-teuriiye ile esbabı muetbe 
lâyihası lef fen takdim kılınmıştır. Müstaeelen ik
mali muamelesile neticesinin işarı rica olunur; 

T. B. Meclisi Reisi: 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

Haftada iki defa tahrik edilen trenlerin ahi
ren sevkiyatı askeriye için yevmi bir tren ol
mak üzere yediye iblağı doîayısiyle Ankara -
Sivas hattı için bütçeye mevzu tahsisatın &<iemi" 
kifayeti tahakkuk etmiş ve lüzumu Nafıa Vekâle

tinin işarına atfen Maliye Vekâletinden talep olu
nan yirmi bin liranın umumî bütçeye ilâve olun
mak üzere muamelesinin ifası Büyük Mîllet Mec
lisi Riyasetine mukaddema arzedilmiş ise de 
müstaceliyeti maslahata binaen meblağı mezbu-
run umumî bütçeye zamimeten ilâvesiyle şim
diden sarfına mezuniyet itası zaruri görülmüş 
olmakla bti bapta tanzim kılman maddei kanu
niye lef fen takdim kılınmıştır. 

Heyeti Vekilenin teklifi 

MADDE 1. — Ankara - Sivas hattının kömür 
ve odun ihtiyacatı için 1336 senesi Nafıa Ve
kâleti1 bütçesinin 263 ncü faslının 9 ncu madde
sinde; muharrer mebaliğe zâmüneten 20 000 
liranın sarfına ve umumî bütçeye ilâvesine me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Maliye 

Ö : 1 
ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
B.M.M.'Relsi '' Şer'iye V. M. M. V. 
Mustafa 'K em al Fehmi 

Ad.^V: Da. V. Na. 'Ha. V. V. 
CelâledÜn Arif Dr .Adnan 

• Mâl. V. Mî. V. " - .,• Na.V. , 
•fVtfd Ömer Lûtfi 

lk. V. V. S. V. 
Mahmut-Celâl 'Dr. Adnan 

"Erkânı HHrbiyei Umumiye Reisi 

Muvazene! Maliye Eheümeiimîn 'teklifi: 

I I A T M E 1. — Ankara - Sivas hattinm kö
mür ve ödtin ihfiyaeatı için 13^6 senesi Nafıa 
Vekâleti 'bütçesinin 263 ricü faslının dokuzun
cu maddesinde muharrer mebaliğe zamimeten 
on beş bin liranın sarfına ve umûmî bütçeye ilâ
vesine mezuniyet verilnıiştir. 

MADDE 2. —' İsljü ^aiiün târihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE ?>. — îşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Rtyaseti 'Oeîileye 
îlaftada iki defa tahrik edilen trenlerin ahi

ren sevkiyatı askeriye için yevmi bir tren ol
mak "üzere yediye iblâğı doîayısiyle Ankara -
Sivas hattı için bütçeye mevzu tahsisatın ade
mi kifayesi tahakkuk ettiği cihetle Nafıa Ve
kâleti bütçesinin 26S ncü faslının dokuzuncu 
maddesinde muharrer mebaliğe zamimeten yir
mi biıı liranın şimdiden sarfına ve umumî büt
çeye ilâvesi lüzumuna dair Heyeti Vekilenin 
işbu teklifi kanuni lâyihası tetkik ve mütalâa 
olunarak maslahatın müstaceliyetine ye nak-li-
yâ-tın sekteden vikayesine binaen teklifi vaki
in kabulü zaruri- görülmüş ve ancak şubat niha
yetine kadar 01i beş bin liranın kâfi geleceği 
teinin edilmiş olduğundan birinci madde on beş 
bin lira olarak tadil en ve meyaddı saire aynen 
kabul edilmiş olmakla îteyeti Umumiyeye arz 
ve takdim olunur, , 

13 Kânunusani 1337 
Reis 

Hakkâri 
Mazhar Müf id 

Âza 
Kırşehir 

M M . 
Sivas 

Mehmet Ra$im 
Âza 

Ertuğrul 

Kâ. Na. 
Kastamonu 
Hasan Şabri 

Âza 

Yahya Galip Mustafa Kemal 
VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim; şimendifer 

vesaire gibi müesseseler ticaret için birer kum
panyaya verilir. Bizim Ira şimendiferdeh İıicım 
bir ticaretimiz yok! Ticaretten Â az geçtik, ken
di kendini idareden de mi âciz? ne için.Nafıa 
Vekili her vakit için bir para ile geliyorlar. Ve
kil Bey bnnü izah etsinler, ne için! ticaret hiç 
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yok mul ' Ne oluyor, kendi kendini idareden 
bütün bütün mü âciz? Buraya dair izahat ver-

• sinler. 
NAFIA VEKİUÖMEIİLÜTJPİB. (Amasya) 

— Efendim, evvelâ Efendi liazrejtleriniıa sualle
rine cevap, vereyim. Şimendiferler " hakikaten 
biıinui derelede, memleketi imar etmeli, ikinci 
derecede, yapau insanlara - her kim yaparsa yap
sın onlara - bir ticaret temini maksadiyle yapı-
In;. Erlimizdeki büyük, hatlar malûmu âliniz 
bu ticareti temin etmekte idiler. Fakat . bun
ların sahile müntehi olan kısımları kapandık
tan sonra nakliyatı ticariye durmuş, ne Hay
darpaşa açılçtır, ne izmir acıktır. Bundan dola
yı büyük şimend.ifeder bugün belki de, zararına 
işliyorlar. Zararına işlediği zaman .Hükümet 
tarafmdan teminat akçesi verilir. 

Fakat çalışacağız ki, onu zararsız.işletelim... 
Yani sermayenin faizini ve amortismanını çı
karmazsak bile masarifi daimesini çıkaracak 
bir şekle sokmağa.., çalışıyoruz, Ankara,- Si
vas hattına gelince: malumu âliniz, bu hat ; he
nüz hali inşaatta,bulunan bir hattır... Hali inşa* 
atta bulunan bir hattın ticarete ve seyrisefere 
küşa,d .edijmeşine dair de hiç-bir mecburiyet 
yoktur... Onların inşaatı nihayet bulduktan son
ra resmi küşadı yapılır. Ticarete küşade bıra
kılır. Fakat, gerek benim, gerek selefi âçizi 
zamanında, bile; hattın yapılabilen kısmı üze
rinde bir seyrise fer yapmak icap etti. Bu, ge
rek ahalinin nakliyatı için, gerekse eiheti aske
riye ve memleketin nakliyatı içindi...' Halihazır
da hat; zarar etmiyor efendiler; yani masarifi 
daimesini ucuca çıkarabilecek bir haldedir. 
Fakat sarf edilen sermayeye karşı faiz, amor- • 
tisman veremiyor... Hiç olmazsa masarifi daime 
sini tamamiyle çıkarıp hattâ bir kaç kuruş ta ar
tırabilmesi için tarifesini ahiren Heyeti Vekilenin 
karariyle tezyit ettik; Dört misline işleyordu, 
Âltf misline çıkardık... 

Sonra bu hat, bütçeye dâhil bir hat olduğu 
için, yarıi ticari bir müessese şeklinde olmadığı 
için bendeniz onun varidatını alıp sarf edemem... 
O hattın varidatını Maliye alır ve masraf ını büt
çeden verir. Binaenaleyh, istediğim para, hat 
idare edememiş onun için isteniyor değil, hattın 
varidatiyle idare edip etmediği, zarar edip, et
mediği senebaşı hesabatmda anlaşılır. Yani kâr 
dahi etmiş ise yine bu parayı alaeağız. Çünkü 
hasılatımızdan sarf etmeğe salâhiyetimiz yoktur.. 
Çünkü hasılatı varidat bütçesinde ve masarif atî 
masraf bütçesindedir. Bu paranın yetişmemesi
ne gelince: 

Zaten esbabı muçibede beyan olunduğu veçhi
le, hat esasen haftada iki defa işleyordu. Sonra 
her gün. işlemesine lüzum görüldü.,. Nafıa bütçe
sinin Encümeninizce 7 de biri tenzil edilince 
bütçe; elli hm küsur liraya inmiştir... Halbuki 
hattın bütçesi yapıhfcğı zaman; öyle yedide biri 
yapılmamıştı^ ucuca yapılmıştı. Ucuca bir 

masraf hesap edilmişti,... Yedide biri tenzil 
edilince: esasen varidat azalmış; şimdi de her-
gün tren işletilince masrafı artmıştır. Bu para
yıbendeniz; bandan, dolayı istiyorum değil, bel
ki bu para bize ayıcık ta fazla gelir. 

Vâkja; Ancak 7 de birini kestikten sonra faz
lalık. ta kalmadı amma.» Fakat bundan başka bu 
hat üzerinde, yanan odunlar nedir bilir misiniz 
efendiler? Ankara - Sivas hattı güzergâhındaki 
ormanlardan gelmiş odunlar değildir... Maatte
essüf : köylülerimiz; odun fiyatının, yüksekliğin
den dolayı; evlerinin; samanlıklarının .filân, odu
nunu söküp getiriyor ve bize satıyorlar... 

MUSTAFA SABRI Ef. '(Siird) — Vekâlet 
böyle çürük odjtnları alıyor mu?.. 

NAFIA: VEKÎLÎ ÖMER LÛTPl B. (De
vamla) — O odunlar, evlerin kerestesi, o kuru 
odunlar, ormanlardan gelenlerden çok iyi yanar.. 
Yani şimendifercilik noktai nazarından bendenim 
o oduıılajEî makbul addederim v , Fakat memleke
tin ümranı noktai nazarından acınacak bir hal
dir. Onun üzerine bendeniz düşündüm, istedim 
ki, orınaalardaa odun. alalım-.. Fakat bu yaş 
odunlar, makinelerde istim hâsıl etraezv Bilhas
sa bu küeük; dekovillokomotif lerinin kazanları da 
kçüktür ve bunlarda kuru odun lâzımdır.... ve 
biz istedik ki, ormanlardan inmiş odunlardan bir 
(istok) yapalım; kurusun, sonra o kuru orman 
odunlarını yakmağa başlıyalım.,. Bunun için bir-
azJazlaca para istedik ki, hem hat durmasın, 
hesarde fazla ve topluca fazla bir odun alalım. ... 
Eğe* tensip buyurursanız böyle yaparız. Tensip 
buyurmazsajıız, her günün odununu bugün ye
tiştirmek, meeburiyetinden dolayı, yine o zavallı 
köylülerin getirdiği evlerinin odunlarını alırız, 
Hiç vermezseniz şimendiferi durdururuz ve mal
zemeyi nakledenleyiz. Bunu da Heyeti Aliyeniz 
bilir, 

SALİBİ Ef. (Erzurum).— Bu evlerin j*ö-
külmemesine dair, Maliye Vekili Beyle Zatı Âli
niz iyi görüşürsünüz; bir kere görüştünüz mü?... 

ÖMERvLÜTFÎB. (Devamla) — Biz sökmi-
yoruz. onlar sökülmüş kuru keresteleri bize geti
riyorlar ve biz, de bunu menetmeğe çalışıyoruz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) —Efendim, sıhhate 
mukarin c%p olmadığım bilmiyorum. Seferber
likte olduğu gibi; bazı asker nakliyatı var diye 
trenlere müşteri ve saire alınmayıp, bu suretle 
ticaretten kalındığını .duyuyorum.,. Malûmu âli
niz bir tren gidiyor, o trene bir vagon takılırsa 
bîr çok yolcular alınabilir. Lâkin sefer
berlik bahanesiyle yolcu alınmıyor, yol
cular yolundan kalryor veyahut anafor 
denilen şeyİ£ gidip geliyorlar. Halbuki Beye
fendi do hâlâ yasak der. Halbuki, yolcu varaeağV 
yere varır... Böyle bir şeyler var diye duyuyor 
ram, amma sahih, amma değil bilmiyorum. Rica 
ederim, bu gibi şeyİere de dikkat buvurulsun. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFÎ B. — Bende
niz böyle bir;şey işitmedim Efendim; fakat ma-
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dem ki, Efendi Hazretleri işitmişler, sonra ken-
dileri ile de hususi olarak görüşürüm; tetkik ye 
tahkik ederiz, böyle bir şey varsa cezalarını gö
rürler., fakat, trenin kuvvei cerriyesi mahduttur. 
istediğiniz kadar vagon ilâve edemezsiniz. Mah
dut olan miktardan fazla vagon taşıyamaz. Eğer 
takılmış vagonların hepsinde eşyayı askeriye var
sa bittabi yolcu alınamaz. Eşyayı askeriye az ve • 
boş vagon da olurda yolcu almıyorlarsa memur
larımız cezalarını görürler. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bendeniz de 
treni mahsus usulünün lütfen ilgasını rica ede
rim. • 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFl B. (Devam-. 
la) — Treni mahsus usulü; onu da arzedeyim:. 
efendim: Şimdi bu suale cevap verebilmek için 
bendenizi bir şimendiferci farzedeceksiniz, Nafıa 
Vekili değil... Bizim vagonumuz, malzememiz ol
dukça ve biz de şimendifere! bulundukça derhal 
bendeniz treni mahsus hazırlatırım, çünkü pa-
rasiyledir. 

Siz de bir treni mahsus isterseniz derhal ha
zırlatırım. Çünkü parasiyle; ticaret edeceğiz» 
Yani esasen (normal) olarak kim' tren ister ve 
kim parasını verirse; idare vermeğe mecburdur,-
vermezse; kârından kesat 'yapmış olur. Ancak 
bendeniz, bu meselede sade bir şimendiferci gibi. 
düşünmem ve. düşünmüyorum. Eğer bizim kö
mürümüz çok, vesaiti muharrikemiz ve mütehar-
rikemiz fevkalâde- çok olsaydı bu fikre muvafakat 
ederdim. Hangi daire veya hangi şahis treni 
mahsus isterse derhal veririm. Fakat bizim 
kömürümüz henüz tamam çıkmamıştır: Odunu
muz da azdır. Makinelerimizi de tecdit edeme
diğimiz için, çürütmemek isteriz. Hattâ rayla
rımızı bile. çürütmemek isteriz. Bu nıkatı na
zardan şimendiferlerimizin ömrünü gayet uzun 
tutmağa mecburuz. "Binaenaleyh, para noktai 
nazarından; hasis bir. çare görmiyorum; hattın 
ömrünü uzatmağı daha faydalı görüyorum.^Bun
dan dolayıdır ki, treni mahsusları mümkün ol
duğu kadar indiriyoruz ve benim zamanımda 
hiç olmamıştır. Hattâ Gürcistan heyeti sefareti 
Ulukışla'ya gelmiş, treni mahsus istediler, bende-. 
niz verdirtmedim, yarın gelecek posta trenine 
binsin dedim. Maamafih, eğer ordular, ihtiyacı 
âcili askerî karşısında benden tren isterlerse ben
deniz bunu vermem diyemem ve vermemektik" 
yapamam ve hattâ emirlerine amade Konya'da, 
Eskişehir 'de birer treni mahsus vardır. Bunları 
tahrik edin denirse tahrike mecburum. O mesu
liyeti üzerime alamam. Sonra" ayrıca Paşa Haz
retlerinden sordum, kimlere treni mahsus kim
lere hususi vagon, kimlere hususi kompartıman 
tensipi edilirse biz de onlara . vereceğiz. Tabii 
Müdafaai Milliyeden parası alınmak üzere ... 
Hususi tren vekâleti âcizanem zamanında yapıl4 

mamıştır. Kimseye verildiğini bilmiyorum. 
SALİH Ef. (Erzurum^ — Bendeniz şimdi 

bir şey sorayım, Vekil Beyefendi; Behiç Bey her 

gelişinde elli adam istiap edecek bir, trenle gelip • 
gidiyor. Hattâ bir cepheye giderken - işte arka
daşlarımız buradadır - bizi doldurdular, asker 
nefer kardeşlerimizle bir trene.. Sizin muhasebe
ciniz sureti husûsiyede yolda bir vagon taktırdı, 
mebus arkadaşlarımızı birlikte vagona almağı 
kabul etmedi. 

. SIRRI B. (izmit).— Senin onun nazarında 
no kıymetin vardır?, 

SALİH Ef. — Tartılırsak görürüz, benim 
kıymetim mi noksan onunki mi? anlaşılır. • 

. NAFIA V. ÖMER. LÛTFÎ B. — Efendim, 
Mesele, bendeniz Ankara••••- Sivas hattı için odun 
parası istiyordum. Halbuki Behiç Bey meselesi 
çıktı. Arzedeyim. Şimdi Behiç Bey şimendifer
lerin müdürü umumisidir. Her şirkette, her ida
rede müdiri umumilerin hususi vagonu vardır. 
Bu hususi vagonu bir fantazi-olmaktan ziyade 
ihtiyaç; içindir. Çünkü sefer ederken bu 
zat esnayı seyrüseyahat ında bile çalışmağa 
mecburdur. Vagon, buna göre yapılmıştır. 
Yazıhanesi vardır, dosyası' vardır. Hokkası 
vardır, kâtibi vardır. Hem gider, hem çalışır. 
Nitekim geçenlerde bendeniz buraya Behiç Be
yi çağırdım. Görüşmek için gittim, onun vagp1 

mında sabaha kadar çalıştık. - ' . , ' : ' 
işimizi de orada gördük; Çünkü benim onu 

kabul edecek ne dairemde, ne evimde- bir yerim 
yoktur;.. Zannederim ki, bunu Heyet te çok gör
mez; isterseniz. üçüncü mevkide de seyahat etti
rebiliriz. Fakat iş geri kalır. ':• 

NAFİZ B. (Canik) — Hat Müdiri Umumisi
nin kaç yaveri vardır! 

NAFIA V." ÖMER LÛTFÎ. B. — Hat Müdiri 
umumisinin bütçesinde yaver naniına bir şey 
yoktur. '•'Hat müdiri umumisinin muavini var
dır. Sivil tercümanı vardır, rtâtiplerî vardır. 
Müdiriye'ti Umumiyede yaver namında hiç bir 
şey. yoktur. Eğer yaveri varsa ayni zamanda 
hattın askerî komiseridir. Müdafaai Milliyeye 
merbuttur.'"' Ö noktai nazardan eğer yaveri "varsa 
hat'komiserliği yaveridir. *Evet istasyona başka 
hususi vagonlar da geliyor. Muhasebecinin de 
servis vagonları vardır. Bunlar yardır. Böyle 
bulunmuştur, böyle gitmiştir. Eğer bunlar ol
masın derseniz o vakit bendeniz size bir şey di
yemem. Makinistlerin de yatacak yerleri, koğuş-. 
lan yoktur. Yalnız meselenin bir tarafını gör
meyelim. " . 

. NAFÎZ B, — Makinistlere kim bakar? 
NAFIA V. ÖMER LÛTFl B. — Bakmayan 

şimendifer idaresi değildir. ; 

SALlH Ef. (Erzurum) — Makinistlerin yeri 
yok sözü sîzi düşürüyor.' • 

REİS -^- Efendiler, rica ederim, mevzuu mü
zâkere; Ankara - Sivas dekovil hattıdır. Bugün
kü meseleyi Nafia bütçesiyle beraber istediğimiz 
kadar müzakere ederiz, münâkaşa ederiz. 

FEYZİ Ef. (Malatya) -^ Yalnız beyefendi 

» 
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^akâniâtlere ?yer;yektur diyor. ^Makineyi y=ürüt-
<«m«k-*ifin>ioiılaffin^ahatlaraner teinini lâzımicbr. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) -^Elendiler ; 
ytBk«ra -^«ûsrhat t î ıbui^^imeBİn-malûmu âli
niz biz hocalar huruf atiyle mânasını i .anlamak 
isteriz. Ankara - Sivas hattı bura4an,rsıekiz sa-
^te^Yâhfihan.'a gidiyor.* "Mehmet Ağanın kınk 
arabasBİçİan da aşağı... Bîr vekili eelilin.şğzıiLdan 

-Ankara -Sivas hattr diye işitmek... ;(îsmi böyle 
sesieri)u©iz^bu sözden şunu anlarız" ki, Aûkara-
tian1 Sivaşıa kadar şimendifer işlemektedir. "Bu
nu anlıyoruz.. Bu tâbiri işitince-bendeniz zan
nettim,ki,"Sivas'a kadar şimendifer işlemeğe baş-
•lâdı. 'Oh ne kadar sevindim. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Biz öyle 
..zannetmiyoruz. Ankara - Sivas . hattı •'deyince 
Ankara'dan tesisi mutasavver olan ,hattı.biliyo-

,ruz. _ ' - : 
Mü&lAFAiEf. ;(Ankara) — $öylemeğV4ey-

mez bu, böyle sey olur mu? 
MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — (Devamla) 

''^ürööeöler) Ayak -patırtısı insanlara yakışmaz, 
şanı insaniyetten değil. 

* JRŞfö —-"Tahsisat lâyihası hakkında söz söy
leyiniz. 
' MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla)* — Evet 
:Ö#U/a^deceğim. <f©en seyülâym. gördüm,] ana
for mtselemni. i-Sivas'tan • gelirken: ibu .anafor 
;mesöieşi'^a*dır ve;flmna l&tim bir Mhayet ver-
oneMir/i Bu°)birinei. 
; ^ A F l A . . - V. -ÖMER f EÜTFÎrtB. — Lütfen 

^Jiundi^iae+isiınlerîmi veriniz. 
. MUSTAmA^SABJlt Ef. (« iW) —ikincis i ; 

^|jz .yine ---TdMli ee^Ain: faaliyetinden bir şey ister-
k4İk, lua yolun'ıraman zaman ikmaline çalışmak 
îjftzrmdı. 'Bu İMöuşat için; hiç? çalışılmamıştır 
ms * çaltşntak < ariyetinde * <le bMuşmamışiardır. 
JSaiittim'UşİlarEia âsumri ve ıdelâilini "göstersinler. 

. ÜçÜHfittsü;rriıea «derim>fböyle^-keıröimizi ; lâfızlar 
idle feldatmıyahm. Ankara -*vl8ivas hattı diye 
^kertimizi j>aldatmıyalım>HaUYahşilıan'â kadar 

mevcuttur. 
.VEHBÎ Ef. (Konya) -^Mustafa Efendinin 

söylediği-* söz'jşa^ısı<.naiTMnaıdır. ^Hocalar -bunu 
kabul etmez. 

HAMDÎ-NAMlKiB. (-izmit) — E f e n d i m , 
şimeııdi£er;,ımünakalâtaMn teminiiçin ,.ormanla
rın tahripten vikayesi için bundan iki ay evvel 

^bendenizTMttdafe^i ^Milliye,; iktisât ve .Nafıa Ve
kâletlerine birer wual sormuştum^ve Heyeti Celi-
leniz muvacehesinde de cereyan eden müzakerat 
neticesiıide* bilûmum şimendiferlerin, kömür ma
denleri işletilmek suretiyle, mahrukat ihtiyacı
nın temin edileceği her üç vekâlet tarafından 
vMölunmuştu. ' Hâlbuki bugün görüyorum, hâlâ 
e^manlabdan bahsediyorlar ve ;bi«e o gün demiş
lerdi ki; yirmi güne kadar madenlerin'işJetilme-

. sine^-başlanaeaktır. Yalvaç 'ta ve ^Karaağaç 'ta 
r-petrolvımadenleri var ve zengin madenlerdir. Mâ-
iâitne Naiıa v̂eıoi© >de MüdafaaiuMMliye Vekâlet

leri iletmeğe teşebbüs etmemişlerdir zannederim, 
• Teşebbüs etmişlerse ormanlardan, -odunlardan 
bahsetmeğe tözüm yoktur. Etmemişlerse lütfen 
iömer Lûtfi <Beyefeödi biraz izahat versinler. 

NAFIA V. ÖMER EÜTFÎ B. — Efendim, 
evvelâ Mustafa Efendinin isim meselesini arze-
•deyim. Her hat mebde ve müntehasmm ismiyle 
Mkrohüıur. ^Doğru sadaları)' Hattâ bundan do
layı Ankara - Sivas hattı değil, Ankara - Erzu
rum hattıdır. - Fakat Ankara - Sivas denmösin-
•deki* maksat, Brzurumdan' Erzirîeaîi?a doğru da 
bir inşaat vardır, Ankara - Erzurum deyince 
ovemm İltibasına mahal vereceği için şimdi bu
raya Ankara --BJvas, oraya : /lîrzurum -Erzincan 
hattı-defeir. • v 

Sonra jen tfühim, şey " rHamdi *Beyefeı*$nin 
sualleridir.'Kömür meselesini arzedeyim: kömür 
meselĞsihi evvelce 'Müdafaai Milliye Vekaleti ida
re ediy-ötdu. 'fBiiâhara iktisat Vekâletine deyro-
lunaöaMf.Sü iş. "Bendeniz' Vekalete: geçince ar
kadaşlarım" dSdiler. ki : bu ciheti üzerinize alınız. 
ÇŞiheti askeriyeden de ve. diğer •vekâletlerden de 
lâzım oîşn muavenetleri yaparız. : Bendeniz.de 
kabul ettim, alimizde pek öok, yerde kömür 
vardır. Fakat belli başlı .üç yerdedir. Birisi 
Dumlupmar, Oturak, ; .Karacaviran, oralardaki 
mâdenler .ciheti askeriyece .başlatildığı veçhile 
işliyor. •; Yalnız, bendeniz Vekâlete yeni gediğim 
zaman pahaları yoktu, Sıkıntı çekiyorlardı ve 
çıkârıİmış kömürü nak|iyesizl|kten vdolayı istas
yona taşıyamıyorlardı. Heyeti Aiiyeniz de ben
denize para verdiği zaman, b pahadan oraya 
göndendim ve nakil ettirmelerini söyledim. 

.'Ikmcişi;?lŞütahya diyarında i,Seyidömer deni
len- mahalde iyi bir maden • vaadi, bu madene 
biı^rheyetrlgön*derec.ektik. •Gidecek olan jnütehas-
sıs zabit Antalya 'da idi, buraya çağırdık. Fevzi 
Paşa Hazretleri beudenizin- emrime veriyodar o 

.zabiti. Fakat kendisi esasen bazı huşusat jgîn 
Antelya 'ya. gönderildiği .için. burada, o hesabatıiti 
görmekle meşguldür.- Bir iki. gün sonra> o zabit 
-lâzmv»olan alet ve edevatiyle Kütahya'ya .gidip 
işe başlayacaktır. Yani ikincisine .daha .başlan
mamıştır, .fakat kadrosu yapılmıştır, âlât ve 
edevatının, nereden abnacağı gösterilmiştir,, gi
decek. \ - ". 

TAHSÎN©. (Aydın) - ^ K a ç kilometredir 
istasyona? 

NAFIA V. '(Devamla) —- Yirmi kilometredir: 
Efendim, dekoville -değil, araba müruruna, gayri- • 
müsaittir ve şimdilikdekovil falan yapacak de
ğiliz '. çünkü' dekovil yapacak fazla âlât ve ede
vatımız yoktur. Oradaki bu her iki madeni ar-
zettim, Ühasii de»cepheye yakın yerlerdir. Daha 
:emin ve daha - ihtiyâtkâr olmak; üzere cepheden 
maada^îdigerrtarafla^da ve epiyce.daha gemleffde 
diğer bir maden işletmeğe başladık. Birisi Yal-
vaç,iîB©İ3ifadin eivarjııda -iKıcıkkaya'.kömüJ? ma
denleridir, 
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Î5ir de Karaman'da bir maden vardır. Ka

ramandaki maden çok uzaktadır. Hattâ (60) 
kilometre mesafededir. Altmış kilometrelik me
safe için de dekovilimiz yoktur. Ya bu hattı ta
til etmek lâzım veyahutki madeni işletmemek 
lâzım, ondan şimdilik sarfınazar ettik. 

Yalvaç'taki madene gelince; bu maden bir 
kayanın arkasındadır. Arkadan maden çıkarıla
cak ve aşağıya indirilecektir. "Kayanın üzerine çı
karmak ve sekiz kilometre kadar aşağı indirmek 

jnüşkülçlür. Çünkü gayet dik, yalçın kayalıktır. On
dan sonra dekovil yapılabilecek bir meyilde olma

dığından kayanın üzerinden havai bir hat yapmağı 
düşündük ve bendeniz de buradan iki mühen
dis ve şimendiferden bir mühendis gönderdim, 
orada istikşafla meşguldürler. Îştikşaf raporunu 
aldıktan sonra bunun kabili icra olup olmadı
ğını, elimizdeki malzemeye nazaran düşünür, e-
ğer kabili icra ise karar vereceğiz, kabili icra 
ise 6 ayda ancak çıkabilecek bu tefrişat. Bozantı '-
dan alrp getirilmesi lâzımgelen dekovillerin yapıl
ması ancak altı ayda yetişebileceğini zannediyo
ruz. Bu altı ay zarfında ikmalini gözümüze 
alacağız. Çünkü iyi bir madendir. Elimizdeki 
malzeme buna kâfi değildir, Avrupa'dan geti
rilmesi mümkün değilse maalesef sarfınazar edi
lecektir. Malzeme temin edilmezse orası gayri 
kabili nakil bir haldedir. Vakıa Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretlerinin gönderdiği heyet 
orada (500) ton maden kömürü çıkarmışlardı 
ve bu beş yüz tondan (30) tonunu merkep sırt-
lariyle aşağıya .indirmişlerdir. Fakat nakliyat 
dolayısiyle beher ton otuz liraya baliğ olmuştur. 
Tabii bu pek zararına işlemektedir. Diğer taraf
tan ihtiyacı hakikî miktarı da 30 lira olsa taşı
yacak ne merkep var, ne de vesait bulamayız. 
Onun için fennî vesait yaparsak işletiriz. Yapa
mazsak işletemeyiz. 

Şimdi elimizde iki maden var, birisi işliyor, 
diğeri işlemek üzeredir. İşlemekte olan Oturak 
madenleri günde (35) ton kadar kömür vermek
tedir. Bunu daha arttıracağımızı ümit ediyorum. 
Oturak'ta yine Paşa Hazretlerinin Zongul
dak'tan getirtmiş olduğu (80) mütehassıs amele 
vardır, bunun krık tanesini Oturak'a gönder
dim. Diğer kırkını da Kütahya civarında istih-
"dam. edeceğim. Beriki madenin dekovilleri ya
pılırsa bir kısmını beriye alacağız. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Rica ede-
, rim. Bu zavallı köylülerimizin ufacık kümes 
şeklinde olan hanelerinin üzerindeki odunları
nın şimendifer idaresi namına iştira edilmemesi
ni teklif ederim. Zaten millet göçebe haline gel
miştir. 

NAFIA VEKtLt ÖMER LÛTFÎ B. , ( De
vamla ) — Almamak için bunu Efendi Hazretle
rinden evvel düşündüm. Odun müdehheratr yapa
lım. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Kimse evini yı
kıp da odun satmaz. 

NAFIA VEKÎLl ÖMER LÛTFÎ B. ( De
vamla ) — Evet ihtimal enkazdır aldıkları şim
diye kadar. 

REÎS — Birinci maddenin müzakeresini kâfi 
görenler . . 

MADDE 1. — Ankara - Sivas hattınm kö
mür ye odun ihtiyacatı için 1336 senesi Nafıa 
Vekâleti bütçesinin 263 neü faslının dokuzuncu 
maddesinde muharrer mebaliğa zamimeten on 
beş bin liranın sarfına ve umumî bütçeye ilâve
sine mezuniyet verilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Birinci madde kabul 
edildi. ' 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — ikinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın, ikinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Mali
ye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

RElS — Üçüncü maddeyi kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsınlar (Kabul sesleri). Kabul edil
di. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Nafıa Vekili .. 
Beyefendinin ifadeleri bendenizi inkisarı haya
le sevketmiştir. Çünkü bu madenleri 20 güne ka
dar işleteceğiz diye burada üç vekil vait etmiş
lerdi. Şimdi Beyefendi buyurdular k i : istikşaf 
yapıyoruz. Yalvaç madenleri için, bu matluba 
muvafık olduğu surette dahi ancak (9) ay son
ra bundan istifade edebileceğiz dediler. Bende
nizin bildiğim malûmatı hakikiye ve sıhhiyeye 
nazaran bu maden üzerinde altı aydanberi tet-
kikat yapılıyor. Ciheti askeriye altı ay evvel 
oraya madencilikten anlar bir memur gönder
mişti. Bu memur diyor k i : bu maden gayet meb
zuldür. işletmesi de mümkündür. .Havaî hat ! 

için lâzım olan al ât çekildiği takdirde . . . Şimdi 
Beş yüz ton mevcut olduğu gibi günde iki yüz 
ton çıkarmağı taahhüt ediyorum. 

NAFIA VEKlLl ÖMER LÛTFt B. — Nak
lolunamıyor Beyefendi. 

HAMDÎ NAMIK B. (Devamla) — B i r gün
de havaî hat olmaz. Fakat altı ayda olacak di
yorsunuz. 

NAFIA VEKtLt ÖMER LÛTFÎ B. — Altı 
ayda yapılır diyorlar. 

HAMDI NAMIK B. — Sonra mühendisler
den. Mavro Kordati Efendi bu hattın yirmi gü
ne kadar yapılacağını temin etmiş idi. 

NAFIA VEKtLt ÖMER LÛTFÎ B. — Mavro 
Kordati Efendi bana ,aJtı ayda yapılır diye rapor 
vermiştir. 

HAMDI NAMIK B. — Mademki istikşaf ya
pılmadı, şimdi neden yirmi günde bu madenler 
işletebilir dediler? Bunu muhalâta talik etmek, 
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bu ormanları maİıvetmek doğru değildir. Bina
enaleyh bendenizin anladığım vekâletler yek
diğerineatfi mesuliyet suretiyle, bu madenleri 
işletmiyorlar. Bendenizin istihsal ettiğim netice 
budur. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÜTFÎ B. — Ne 
evvelki Vekil Beylerin hatası vardır ne de Ham- ' 
di Beyin, meselede suitefehhüm vardır. Gayet 
doğru dediniz. Vekil Beyler yirmi güne kadar 
kömür çıkarırız diyorlardı ve kömür çıkıyor. 
Dumlupmar'da, Oturak'ta ve sairede ve burada 
teşkilini arzetiğim heyet Kütahya 'ya gider git
mez ilk günde kazma ile kömür çıkarırlar. Bizim 
geride (6) aylık bir maden çıkarmaktaki mak
sadımızda başka hikmet vardır. Deminden bir 
şeyi de işaret ettim zannederim O çıkan maden
ler, hatta ve cepheye yakındır. Hali harpteyiz. 

Biz inşaallah çok ileri gideceğiz. Bir sarsıntı iîe 
bu madenler cephe gerisinde kalabilir. O zaman 
elimiz boş kalmamak için gerilerde fazla fakat 
gayet güç olan madeni de ihmal etmiyoruz; Ona 
lâzım olan ameliyatı da yapacağız dedim. Mese
le budur. (Pek muvafık sesleri). 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mevzuu mü
zakere, tahsisatın itası meselesidir. Kömür me
selesi değildir. Maddeleri reye koyun Reis Bey... 

REÎS-—Efendim şimdi okunan kanunun 
ikinci ve üçüncü maddeleri kanunun mer'iyetine 
ve Maliye Vekâletinin memuriyetine aittir. Baş
ka ahkâmı ihtiva etmiyor. Asıl bir madde 
vardır. Diğerleri kanunun mer'iyetini temindir. 
Tâyini esami ile reyi âlinize arzediyorum. Rey
lerinizi istimal buyurun. Âra tasnif edilinceye 
kadar beş dakika teneffüs. 

I K Î N C Î CELSÜ 
Açılma saati.: 3 sonra 

REÎS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER: Feyyaz Âli R. (Yozgad), Ata B. (Niğde). 

REÎS — Celse kuşat edild. Ankara - Sivas 
demiryolunun mahrukat bedeli hakkındaki ka
nunun müzakeresinde 98 zat reye iştirak ederek 
4 redde karşı 94 rey ile kanun kabul edilmiştir. 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, şifre mu
haberatının riicsai memurini mülkiye ve askeri
yeye hasrı hakkında takriri. ' 

REÎS— Şifre muhaberatının yalnız rüesayi 
-memurin mülkiye ile askerî kumandanlara, He
yeti Vekileee yedlerîne şifre verilecek zevata 
hasrı hakkında Vehbi Bey bir teklifi kanunide 
bulunuyor. 
-.. VEHBÎ B. (Karesi) — Teklifi kanuni de
ğil rica ederim. Karar tarzında Heyeti Veki-
leye bir tebliğden ibarettir. Müsaade buyurur
sanız izah edeyim. Biz bugün Posta ve Telgraf 
Müdüriyeti Umumiyesi kadrosunu tetkika git
tik. Esnayi tetkikte vâsıl olduğumuz bir haki
kat var ki, muhaberatı resmiye lüzumundan 
fazla müteessirdir. Bunun başlıca sebepleri 
beş yüz - Bin gruplu şifrelerin yazılmaşıdır. 
Malûmu alileridir ki, şifre ya büyük- miftah 
ile yapılır veyahut elifba ile, bu günkü yapı
lan şifreler hep elifba şifresidir. Binaenaleyh 
(Ben geldim) diyebilmek için üç satır rakam 
yazmak mecburiyeti hâsıl oluyor. Bahusus dört 
rakamlı olursa. . 

ikinci sebep: Şifre okadar ucuzlamış ki, 

evvelden yâlnız valilerle kumandanlarda bulu
nan şifre, asayişi memleketle, mehamı umuru 
milletle alâkası olmayan, alelade mesail ile 
meşgul olan devaire de verilmiştir." Halbuki 
şifrenin en mühim muhaberata hasredilmesi 
1 ilzımgelirken ve bilhassa bizim memleketlerde 
hududu telgraf iyenin azlığı dolayısiyle kasrı 
zaruri ve mecburidir. Mektup yazılacak yere 
şifre yazılıyor. Binaenaleyh bendeniz teklif 
ediyorum. Bu muhaberatı resmiyenin yan ya
rıya inmesi ve tellerin kurtulması için ve asıl. 

' mahalline, masruf olmak üzere verilen- şifre 
m iftahi yalnız askerî kumandanlarla Heyeti 
Vekileee tensip edilen zevatta bulundurulur. 
Babıâliee yapılmış miftahlar vardır. Bu mif
tahlar ekmeldir ve o miftahlar kadar ekmel 
miftah yapmak ihtimai yoktur. Filvaki bu 
miftahlar meşgul memalikimiz de düşmanla
rın eline geçmiştir. Fakat yalnız rakamlar geç
miştir. Onların parolaları vardır. O parolayı 
değiştirdikten sonra her adama bir miftah ver
seniz, her adama ayrı ayrı parola verseniz o 
şifreyi ayrı ayrı hallederler ve birbirinden ha
berleri ve vukufu olmaz. Eğer parola kaçacak 
olursa elifbayı kaçırmak daha kolaydır. Bi
naenaleyh bu suretle ben rakam itibariyle tasar
ruf etmek, bin grubu yüz gruba indirmek; onda 
bir tasarruf olmak ve hem de şifre muhaberatını 
taksir etmek için bundan başka ekmel bir yol 
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yoktur*, Bumrr bendeniz. Heyeti .Vekile Rfeisia 
Ivaşa>Hâ«t-etJeıdyd«-g^'iişt«H4-, Heyeti > Celİleniz^ 
deri*mufeavvelsbİFrtaEzdai<gid«eeklotasar.bittafei» 
jjiahft muva&khbia? surette;-tatbik ^edeceklerdi]?;. 

vJBmuu teklif ediyörıım^ 

Kiyaseti Celileyş 
Posta-. ve Telgeaf idaresinin r kadrosunu, tet

kik, münasebetiyle vakıf olduğum rgayîPİ;nıuvaf& ; 
bir.haUn>ademi devamı-zımniîida.takririnımi'bit-
tasvip,', Heyeti. Vekileye havalesini rica eylerim^ 

13 — ŞMre muhaberatının yalnız rüesayi me-
nWM»inümttiy* ile askerî1 kumandakıMî'dân He* 
yeti: Vekilefcfe< yedlerine şifre-- verilecek zevata 
hasr-ri; 

2.s— Şift%-muhaberatının büyük mif tanlarla 
icrası. . 
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Karesi Mebusu 

Vehbi 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) •—. 
Efendim, miftah meselesinde Beyef endmin yer
den göve kadar hakları vardır. Şüphesiz,muha
beratı tatil etmekten se taksir etmek daha hak
lıdır. Büesai memüririniniülikjye ile mesele hal
ledilemez. Heyeti Celileniz - eğer bu. ciheti tet
kik etırlek üzere bize salâhiyet veriyorsanız 
pekâla tetkik eder, memleketin ihtiyacına, me» 
nafiine muvafık bir surette bir karar ittihaz ede
riz. Fakat ikinci, üçüncü kayıt zaruriyül ittiba ise 
bendeniz şimdiden bazı cihetleri arzctmek iste
rim- Meselâ bendeniz bir çok. paralar- naklede-
bilmekliğim için muhasebecilerle şifre ile muha
bere elmekliğimlâzımgelir. 

VEHBİ B. (Karesi); — Valinin haberi olmaz 
değil mi % 

MALİYE VEKİLİ F E R İ » Er — Valini» o 
i s i e/erişinde ;hiç alâkası yoktur. 

VEHBfc B; (Karesi)' — O vilâyette mümessi
liniz kimdir? 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Muhasebeci. 
VEİ1B1B; — Validir. 
MALİYE VEKİLİ (FERİD. B; — Vali siya

seti umumiye dolayısiyledir, Fakat doğrudan 
doğruya -muamelâtı' nakdiye-mi ifa edecek -mu- -

haMîbecidİTi: Bu nok^ai nai5fl̂ d«M mdittBeboei-
I ertlet' şiire^ mulfabeöatmdâ bulunss^osuni.. 

VEiHBl Bi (Karesi) •—Valinte'haberi joMa-
date spara veritemea1 -Beyefendi/l 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Diğer de-
vaferde-de-yine böyledirı 

REİS •— Efendim,^ meseleyi Heyeti Celileniz 
burada müzakere'edeceks'e ruznanıeye '• alalım. 
(Gürültüler)', heyet i Vekileye tevdilii kabul bu
yuranlar el kaldırsın. Heyeti Vekileye tevdi 
edildi; 

3.. — BtiM'Mtâymu >Ab<MJMkiMfm(M'>ve'urk&' 
d&şlamınmy mukim; birmeselenvn müzakeresi için 
hm cdsMitJv&fâye aMtâm,mmv>ıa> âJĞ^taMiri: 

REİS -r- O»rbeşinıaak biı? taksir var t Mühim 
bir meselenin müzakeresi için eelsei hafiye ak
dini talebediyorlar. On beş imzayı ihtiva 
ettiği için Heyeti AHyenize ârzediyorum. 
Meselenin ne olduğu mevzuubahis değil, 
arzu ederseniz müzakere açalım. Reyinize arze-
diyocuni. Oelsei hafiye akdini kabul edenler el 
kaldırsın.. 

HtMREV B. (Trabzon) - - Bir kere malûmu 
aliniz usuldendir. Gelsei hafi olmak lâzım. Bu 
ise eelsei hafiyeye layık mit değil midir? Ezber
den olmaz: Tabii evvelâ hafi olmalı Ondan son
ra müzakere edilmeli, takrir sahipleri noktai 
nazarlarını izah etsinler. 

Riyaseti Celi leye 
Mühim • bir meselenin müzakeresi- için beş 

dakikalık eelsei hafiyenin akdini teklif ederiz. 
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Bolu Oltu İsparta 
Abdullah Sabri Yasin Hüseyin Hüsnü 

Erzurum Erzurum Genç 
Salih Nüsret Ali Vasıf 

İsparta 
Okunmadı 

Bolu Karahisarı Şarkî 
Yusuf İzzet • •: Mesut 

Kırşehir 
Sadık 

Muş 
Mahmut Sait 

Genç 
Fikri 

REİS — Lütfen Samiin salonu tahliye etsin
ler : 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati 4,10 sonra 

REİS — Reisi Sâm- Vekili Hasan Fehmi B. 

KÂTİPLER: Ata B. (Niğae), F«yyaz*ÂM Br(Yözgad). 

REİS —• celse kuşat edildi. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Adliye, Vekili Celâlettin Arif Beyin isti
fanamesi 

R E Î S — Celâlettin Arif Beyin istifanamesi 
okuııaeak. 

t 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasti Celilesine 
Teşkilâtı Esâsiye Kanununun bazı nukatmı 

kanaati siyasiye ve vicdaniyemle kabili telif göre
mediğimden Âdliy Vekâletinden af fimi istirham 
eylerim efendim. 

24 . I . 1337 
B. M: M. Reisi sanisi 

Erzurum Mebusu 
Celâlettin Arif 

(izahat versin sesleri). 
CELÂLETTİN' ARİF B. (Erzurum) — 

Efendim bendenizin mezunen- bulunduğum sıra
da '"MeelisiÂlimz-.Teşkilâtı Esasiye hakkında bir 
kanun yapılması için bir Encümeni1 Mahsus teş
kil eylemiş o Encümeni Mahsus da bir < kanun' lâ
yihası ihzar iylemiş, o kanun lâyihası da Meclisi 
âlinizde müzakere edildiği bir zamanda'bendeniz 
de gelmiştim. Fakat esas itibariyle Teşkilâtı Esa
siye kanun-u adının da tamamen delâlet ettiği 
veçhile bu bir Kanunu Esasidir. Yani Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti teşkilât yapıyor ve bu 
suretle yeniden bir Kanunu»Esasi vaz ediyor• 
demektir. Daha- doğrusu, mevcut* olan Kanunu 
Esasinin-bir çok maddelerini tadil ediyor. Bu 
bapta müsaade buyurulıırsa - elan meriyülicra 
olan Kanıanu Esasimizin 116 neı maddesini oku
yayım. 

116 ncı m a d d e — Kanunu Esasinin mevadı 
mühderecesinden bazılarının icabi hal ve vakte 
göre tağyir ve tadiline lüzumu sahih ve kat'î 
göründüğü halde zikri âti şerait'ile tadili caiz 
olabilir. Şöyle ki: Ya Heyeti Vükelâ veya Heyeti 
Ayan veya Heyeti Mebusan tarafından işbu ta
dile dair bir teklif vuku bulduğu halde evvelâ 
Meclisi Mebusanda âzayi murottebenin sülüsânı 
ekseriyetiyle tasdik edildikten sonra iradei se-
niyye dahi o merkezde sudur ederse tadilâtı meş-
ruha düsturulamel olur. Kanunu Esasinin tadili 

teklif olunan bir maddesi berveçhi meşruh mü-> 
zakeratı lâzimesinin icrasiyle iradei seniyesiBİn-
suduruna kadar hük«m ve kuvvetim gaib etmekr 
sizin meriyülicra tutulur. 

CELÂLETİN ARİF B, (Devamla)' — Kanu
nu Esasinin bu maddesi; gayet sarihtir. BtömJ 
hattâ rüfekayi kiram, o surette tafcdir bt^Tirsımsi-
lardır ki; verdikleri tadil takriri ilev kanunun 
beşinci, altıncı,idokuzuBeu: maddeler* diyor ki: 
Meclisi Millî gayesini istihsal ettikten^sonra feshi 
için adedi mürettebinin süMisanı ekseriyetle" lâ-
zimgelen karan verin Demek ki Meclis de bu 
esası tamamen tâyin eylemiş ve adedi mürettebe-
nin sülüsânı. ekseriyetine- böyle bir salâhiyet 
bahşedilmiştir. Fakat adedi mürettebin süMsamr 
ekseriyetine böyle bir vazife tahmil eden kanu
nun kabulü de yine Meclisin adedi; mürettebin-
sülüsânı ekseriyetle olması lâzımgelm 

- 2. — Gelâlittin Arif Beyin, Reisi sanilikten 
şifalım istifanı 

CELÂLETTİN- ARİF- B. (Devamla) — 
Bundan ( dolayıdır ki bendeniz belki hata ve ku^ 
sur1' ettim; Bc-nim vazifem-; Mteelikhı:Reisi Smmi-
sıfatiyle; Meclisi Âlinize hemen bu ciheti dorhatrr 
ettitmok idi. Ben bu vazifede tekâsül.ettim ve 
tekâsülü tamamen ••görüyorum. Binaenaleyh evve
lâ adaleti kendimize tatbik etmek- isterimu A n a 
için bendeniz Reisi-sanilikien affımı istirham? 
edivorıım (Yok yok sesleri). 

MEHMET RACİIB B. (Amasya) —Beyefen
di bir şey soracağım Bti kavanini esasiyeninreyi 
isari veyahut- tâyini esami ile reye konulması 
hakkındaki fikrinizi izah edâmz. 

CELÂLETTİN ARİF B. (Erzurum) — Ka
vanini esasiye için, Kanunu »esasinin maddesini 
okudıtmy gayet sarihtir. Bir defa adedi mü»rette-
bin mevoııdiyeti lâzımdır.' Ve adedi- mürettebin? 
mevcudunu buldnaktaiî' sonra' ondaı* da sülüsan* 
ekseriyetle rey verebilmek için, zannediyorum ki 
esas" itibriyle1 bu mesele?tarihe kalacak :bir mesele 
okluğundan tâyini esamij^e lüaun* vardır. 

I IÜSREVB. (Trabzon) — Bendenizde: Ka-, 
nunıı FJşasinin mad-edlerinden, ine, d^ bu raııan^ 
kürden bahsetrmek istemiyorum^ Çünkü ihtisasımın ? 
11 a ri cindedi r. Yalnız- Oel âl ettin Arif> Beyefendi 
arkadaşımızın' pek kıymetli, bir şahsiyet olmala^ 
n itibarivle, bukıudûkları ; Vekâletten dstif aları 

- s ? r ç -
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bendenizi cidden müteessir etmiştir. Sonra isti
fanamelerinde istifalarının Meclisin kabul ettiği 
mevaddı esasiyenin, yani Kanunu Esasi maka
mında bulunan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
kendi kanaati siyasiye ve vicdaniy elerine ademi 
tetabukundan neşet ettiğini söylüyorlar. Heyeti 
Vekile bizim kabinemiz değildir. Ben Heyeti Ve-
kileyi bizden addediyorum. Çünkü her birini He
yeti Umumiyemiz ayrı ayrı intihap etmişizdir. 
Ondan dolayı Heyeti Vekile, Meclis demek, Mec
lis, Heyeti Vekile demektir. Binaenaleyh, Mecli
sin hattâ nisabı ekseriyet kanunundaki mevaddı 
sarihaya yani mevcudun sülüsanı ekseriyetine 
rağmen bu mevaddm tatbikma dair olan kısmı-, 
öyle hatırımda kaldı ki, müzakere olunurken 
Meclis ittifakı âra ile kabul etmişti. Tabii o za
man Hasan Fehmi Beyefendi birçok celselerde 
riyaset ettiler.. Onun için icabederse bizi tenvir 
buyururlar. Ben bu mesele de Heyeti Veküeden 
istifaya mecbur olacak bir şey göremiyorum. 
Yani istifa sebebi bu değildir. Bana öyle geliyor ki, 
ben olsa idim, Meclisi Âli benim kanaatim hilâ
fında esasa dair bir karar verirse mebusluktan 
dahi istifa ederdim. Halbuki iyi hatırımdadır. 
Mecliste Heyeti Umumiyesi reye konulduğu za
man aksi de reye konulmuştu. Zati vâlâlan da 
burada idiler. Kimsenin aleyhinde olarak eli 
kalkmamıştı. .Doğrusu istifa etmelerini kalbim 
kabul etmiyor. 

CELÂLETTİN ARİF B: (Erzurum)—- Ce
zamı veriyorum, Hüsrev Beyefendi. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, Celâlettin 
Arif Beyefendinin gerek Vekâletten v,e gerek Ri
yasetten istifaları Hüsrev Bey biraderimizi ne 
kadar müteessir etmiş ise bendenizi de ye belki 
cümlemizi de o kadar müteessir etmiştir. Fakat 
bendeniz kendilerine karşı hukuku esasiye mü
nazarasında bulunacak değilim. Bittabi kendile
rinin kitaplarından az çok istifade ettik. Fakat 
cereyanı hali ve vaziyeti olduğu gibi tavzih ve 
tasrih etmek zarureti vardır. Efendim, Meclisi 
Âlinizin ekseriyeti, yani adedi mürettebi burada 
mevcut iken, bil müzakere bir Nisabı Ekseriyet 
kanunu kabul ettiniz, o kanun belki ondan da
ha küvetti olmak üzere, bir Kanunu Esasi mahi
yetindedir ve onu tayini esami ile reye koyma
dınız. 

İkincisi: bu kanunu kabul ettikten sonra, 
İcra Vekilleri Kanununun İkinci madesinin şek
li muaddeli olarak burada bir madde kabul edil
di. O zaman bendeniz kürsüye çıktım. Dedim ki: 
bu, Kanunu Esasi mahiyetindedir. Binaenaleyh, 
Kanunu Esasi Encümenine gitmelidir. Saniyen, 
Nisabı Müzakere Kanunu mucibince bütün Mec
lisin salâhiyeti bu heyette olmakla beraber bu he
yetin sülüsanı ekseriyeti lâzımdır dedim. Heyeti 
Celileniz o vakit reddettiniz, zabıtlar meydandadır. 
Salisen: Hüsrev Bey biraderimizin buyurdukları 
gibi, Teşkilâtı Esasiye Kanunu burada müzake
re edilirken Celâlettin Arif Bey de vardılar. 
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Kendileri de buyuruyorlar, hiç bir kimse aleyhin
de olarak el kaldırmamıştır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben kaldır
dım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Sonra efendim, Teş
kilâtı Esasiye diye ortaya koyduğunuz kanunu 
zannediyorum ki, yeni hiç bir madde konulma
mıştır. Teşkilâtı Esasiye Kanunu, Nisabı Ekse
riyet Kanuniyle mey ana konan maddelerin şekli 
aharda tesbitinden ibarettir. Çok zamanlarda 
Meclisin verdiği kararların tesbitinden ibarettir. 
Hiç bir yeni şey'e karar verilmemiştir. 

İdare kısmına gelince: İdare kısmında da bu
güne kadar bütün memleketlerde tatbik edilen 
idarenin asgari kısmı kabul edilmiştir. Binaen
aleyh, Biz Celâlettin Arif Beyden vatan namına 
hizmet beklerken böyle Teşkilâtı Esasiyeye atfen 
istifa etmelerini ümit etmezdik. Bunu geri al
sınlar. Yoksa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
sülüsanı ekseriyetin kararına iktiranına, Heyeti 
Celilenizin şimdiye kadar tuttuğu tarz ile verdi
ği kararlarla, lüzum yoktur ve hattâ lüzum olsa 
dahi, o zaman buradaki sülüsanı ekseriyet, mev
cudun sülüsanı ekseriyetidir. Nisabı Müzakere 
Kanunu mucibince buradaki Heyet o salâhiyeti 
haizdir ve-bu kanun icabmca mevcudun sülüsa
nı ekseriyetidir. Halbuki, mevcudun muhalifi 
yalnız Hilmi Bey çıktılar. Hattâ o zaman yoktu
lar, bugün muhalif oldular. 

, TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, o 
gün Mecliste idim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet; yani muha
lefetiniz meydanda yoktu. 

TUNALI HİLMİ B..— Katiyyen, ben o gün 
el kaldırmadım. 

VE;HBİ B. (Devamla) — Binaenaleyh, bu 
noktadan da sülüsanı ekseriyete, yani mevcudun 
sülüsanı ekseriyetine iktiran etmiştir. Yalnız 
bir maddeye işaret buyurdular ki: adedi-müret-
tebin sülüsanı ekseriyetiyle Meclis kendisinin in
fisahına karar verebilir, adedi mürettebin sü-

# lüsanı ekseriyetiyle bu kararı istihsal etmek ica-
beder. O halde burada kanun yapmanın ihtima
li yoktur ve bu, Heyeti Celilenin bir çok aza
lan tarafından teklif edildi ve ekseriyet tara
fından da kabul edilmedi. Mevcut olan arka
daşlarla ki, bu madde sülüsanı ekseriyete iktiran 
etmek ieabediyorsa şimdiye kadar Nisabı Müzake
re Kanunu da böyle olmuştur. İcra Vekillerine 
ait kanun da böyledir. Bunun da her birisinin 
sülüsanı ekseriyete iktiran etmesi lâzımgelirdi ve 
vaktiylo dermeyan edildiği zaman Heyeti Ce
lileniz bunu reddetmişti. Binaenaleyh, Heyeti 
Celilenizin kabul ettiği Nizamnamei Dahilî mu
cibince bunu bu sene zarfında mevzuu bahis et
mek te doğru değildir. 

CELÂLETTİN ARİF B. (Erzurum) — 
Efendim, rüfekayı muhtereme tarafından hak
kımda gösterilen teveccühlere teşekkür ederim. 
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Fakat diğer taraftan Hüsrev ve Vehbi Bey bira
derlerimiz istifada başka bir sebep aradılar. Si
zi namusumla temin ederim ki, hiç başka bir se
bep mevcut değildir ve onun için... 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Müza
kere olunurken ne için söylemediniz Beyefendi? 

CELİL.BTTÎN AElF B. (Devamla) —Şim
di efendim, Nisabı Müzakere Kanunu bu suret
le yapılmış, olabilir ki,^ orada bir hata yapılmış
tır. Yalnız Meclisi Âlinizden şunu istirham 
ederim ki, kanun, her şeyin fevkinde olmalıdır. 
Meclisi Âliniz kanun yapar ve fakat yapmış ol
duğu kanuna merbuttur. Onun feykma çıkamaz 
ve çıkmamalıdır. Nizam ve intizam bu sayede 
muhafaza edilebilir. Müzakere esnasında ne için 
söylemedim buyurdular. Zannederim bidayette 
söz aldığımda söyledim. Bu kanun ile gelir gel
mez iştigale vakit bulamadım^ Bir çok işlerim 
vardı, Onları yapmakla iştigal ediyordum. Gö
zümden kaçtı dedim. Onun için cezamı kendime 
veriyorum. Meclisi âlinizi ikaz eylemediğimden 
dolayı da Riyaseti Saniyeden kendimi münazil 
telâkki ediyorum ve istifa ediyorum dedim. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Bizi 
ikaz etseydiniz de siz de istifa etmeseydiniz, da
ha iyi değil mi idi? 

YAHYA. GALÎP B. (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz şahsım itibariyle Celâlettin Arif Beye
fendi Hazretlerinin gayet hürmetkarıyım. Ken
dilerinin faziletini gayet takdir ederim. Fakat 
Teşkilâtı Esasiye kanununun kabule müsait ol
maması dolayısriyle istifa da etmelerini münasip 
göremedim. Malûmu âlinizdir ki, Meclisimiz, İs
tanbul Meclisi Mebusanma köpekçe hücum edil
dikten sonra tatil edilip Kanunu Esasi çiğnen
dikten sonra taeşekkül etmiştir. Bu bapta millet 
hâkimiyetini bilâkaydü şart istimal etmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda deniliyor ki, (Hâ
kimiyet bilâ kaydü şart milletindir). MJadam ki, 
bilâkaydü şart milletindir. Millet hiç bir kayit 
ile'takyit edilemez. Maahaza yapılan kanun bu
rada günlerce, aylarca müzakere edildi ve Mec
lisin Heyeti Umumiyesi bunu kabul etmiştir. Ben 
kabul edemiyorum, Vekâletten ve Riyaseti Sani
yeden çekiliyorum denmesini bendeniz doğru 
bulmuyorum. Kabule mukarin olan bir şeyin 
zatı âlileri de kabul etmek ıztırarmdadır. Maa
haza yine tekrar ediyorum. Millet bilâkaydüşart 
hâkimdir. Hükmünü istediği gibi vekilleri vası-
tasiyle icra eder. Benim de nokatı nazarım bu
dur ve bundan dolayı kendilerinden izahat ta
lep ederim. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) —Efendim 
Oelâledddin Arif Beyefendi sülüsanı ekseriyetin 
lüzumundan bahis buyurdular. Eğer bunu kabul 
eder ve mutlaka kavanini esasiye ve teşkilâtı 
esasiye için bunu elzem eddedersek, Meclisi 
Âlinizin iptidai teşekkülünden itibaren bir çok 
kavaninde hata ettiğimizi kabul etmemiz lâzım-
gelir. Hattâ bu Meclisin teşekkülü meşruiyetini 
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kabul etmemiz bile hatadır. (Ne demek sesleri). 

Efendiler! Çelâleddin Arif Beyefendinin bu
raya teşriflerijtvanmda ve her halde (244) ki
şi yoktu. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Heyeti 
Temsiliye Reisi sıfatiyle zatı âlilerine yeni şek
li, yeni vaziyeti anlattıkları zaıhan kabul etti
niz. Bu kabulünüz eminim ki (150) âzalık bir 
kabuldü, yani yüz elli reye'iktiran,eden bir ka
buldü. Şu halde Meclisin teşekkülü ve meşrui
yetine dair olan kararda bile sülüsanı ekseriyet 
yoktur. Sonra Heyeti Vekilenin tarzı teşekkülü 
hakkındaki kanunu kabul ettiniz. Yine (244) ki
şi mevcut değildi. Nisabı müzakere kanununu 
kabul ettiniz. Yine (244) kişi mevcut değildi. 
Efendiler! Şunu kabul buyurmanız lâzımdır ki 
Meclisi Âlinin iptidai teşekkülünden bugüne 
kadar Mecliste (244) kişi toplanmış bir halde 
değildir. Sülüsanı ekseriyetin kabulü halinde 
hiç bir kanunu esâsı maddesini müzakere etme
memiz ieabederdir Bendeniz öyle diyorum ki ve 
hakikat de budur r Meclisi Âlinizin verdiği ka
rarlar, kanun mahiyetini haizdir Ve sizin yap
tığınız teamül ile bidayeti teşekkülderiberi mev
cut âranm ekseriyetine iktiran ettirmek sure
tiyle kavanini esasiyeyi kabul ve tatbik ettiniz • 
ve etmektesiniz. Bu kanunda, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu da mevcudun sülüsanı ekseriyeti ile 
değil, yalnız Hilmi Bey istisna edilirse, bütün 
âzayi kirampı ittifakiyle kabu ledilmiştir. Artık 
bunun meşruiyetinde şüphe yoktur; zannederim. 

Dr. SUAT B, (Kastamonu) — Efendim mev-
zuubahis olan keyfiyet Beyefendinin istifaları
dır. Esbabı istifayı tetkik ve tetebbu mü ede
ceğiz, yoksa vukubulan istifanın kabul veya a-
demi kabulü mü mevzuubahis olacak? Eğer bu 
mevzuubahis olacaksa, yani esbabr istifa tetkik 
edilecekse, Encümeni Mahsus mazbatasını yeni
den iade ediyoruz demektir ve bu da zannede
rim ki faideden ziyade zararı badi olacaktır. Bi
naenaleyh bu istifayı kabul edip etmemek mev
zuubahis olmalıdır. (Bravo, kabul etmeyiz sesle
ri). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Çelâleddin Arif Beyefendinin ilim ve faziletine 
ve namuslarına hepimizin hürmetleri vardır. Di
ğer arkadaşların beyan ettikleri gibi, bendeniz 
de aynı fikri takip, ederim. Esbabı istifa olmak 
üzere ileri sürdükleri noktayı katiyen muvafık 
bulamam. ÇHinkü bir şey hatırlatmak isterim. 
Meelisi Âli burada bidayeti teşekkülünde Heyeti 
Vekilenin intihabına ait kanunu yaptı. O ka
nunda - hatırlarsınız ki ye zabıtta muharrerdir -
Refik Şevket Bey biraderimiz bir teklifte bu
lundu. Dediler ki; Kanunu esasî mevaddınm 
ekseriyeti sülüsan ile ve tâyini esami ile reye 
konulması lâzımdır ve bu prensip olarak bu 
Meelisi Âlice kabul edildi. Heyeti Verilenin in
tihabına dair olan o kanun tâyini esami ile ve 
ekseriyeti sülüsanı âra ile kabul edildi. Efendi
ler; o zaman Meclisin âzayi mevcudesi, Celâled-
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din Arif Şey de. dâhil olduğu dıalde 80, 90, ni
hayet yüz s kişi, idi. /Zabıtlar da bunu .gösterir. 
O zaman bu.mesele .tarafımdan da ileri sürüldü 
ve. bazı arkadaşlar da., iştikak* ettiler. Kanunu 
Esasî ve Nizamnamei Dahilî mucibince adedi 
mürettebdn sülüsanı ekseriyeti alması lâzımgelir 
denildik Fakat bâz o vakitler Celâleddin Arif 
Beyin ağızlarından* duyduk ki Kanunu Esasî 
yoktur dediler. 

CELÂLEDDİN A R Î F B . (Erzurum) — Ha-
r şa, rica ederim- öyle demedim. 

MEHMET gÜKRÜ B. (Devamla) — Ben
deniz okuyacağım, zabıtlarda mevcuttur. Ben
deniz zatı âlinizle beraber karşı karşıya geldi-

-ğimiz vakit mebuslukla memurluğun içtimai 
meselesinde* -bu «böyle geçmişti ve siz buradan 
bana hitap ettiniz. Zabıtlarda mevcuttur. ^Ka
nunu.-Esasî yoktur, hâlâ mı Kanunu Esasiden 
bahsediyoruz) dediler. Bendeniz Kanunu Esa
siden • .bahsettim. Kanunu \ Esasinin olmadığını 
iddia »ettiler; fakat zaman bunu ispat etti. 

•f CELÂLEDDİN ARİF B. — Hayır, hayır. 
«MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Zabıt

ları getirir okuruz. Bununla beraber burada 
bnahmam arkadaşlar bunu bilirler. Bundan baş
ka efendim o zamanlar o mesele müzakere 
edildi, adedi mürettebin sülüsanı arası ile değil, 
mevcut azanın sülüsanı arası ile kabul- edildi 
ve'Heyeti Vekilenin intihabına dair olan İcra 
Vekilleri* Kanunu bu suretle kabul edildi ve Ce
lâleddin «Arif Beyefendi de bu suretle intihap 

-edildiler. Binaenaleyh o zamanlar noktâi na
zarlarına muvafık olmıyan bu meseleyi daha o 

. zamanlar 'ileri sürmeleri lâzımgelirdi, Şimdi ile
r i sürmeleri doğrusu muvafık değildir. - Bunun 
esbabı hakikiyesi varsa onu ileri sürmeleri ica-
beder. Fakat kendileri de buradan namusla-
riyle temin ederek - ki itimadımız vardır - «baş
ka fcürlü esbap yoktur» dediler. O halde başka 
türlü jesbap yoksa istifanın mânası da yoktur. 

•Şu halde Beyefendiden rica ederiz, istifasını ge
ri alsınlar veyahut istifayı mucip başka sebep 
varsa onu-söylesinler. 

K H A S A N BASRİ B. (Karesi) — Celâleddin 
Arif-Beyefendi: Karnimi Esası ile istişhat ede
rek? 'burada bir madde okudular.' Vakıa kabul 
ettiğimiz esasa nazaran teşkilâtı esasiye mevad-
dına muhalif olmıyan Kanunu Esasî maddeleri 
«mer'i ve muteberdir. Fakat Celâleddin Arif 

< Beyefendinin burada okudukları maddede mün-
deriç olan 'Meclisi Ayan ile ayrıca ittihaz edi-
len mukarreratt tasdik edecek bir makam bilfiil 
hâlen yoktur. Binaenaleyh o madde hâlen ve 
esasen ve tatbikan tadil edilmiş demektir. E-
fendiler Büyüfe Millet Meclisi fevkalâde ahval
den ve millî heyecandan doğmuş bir meclistir. 
Bu JMeeHs, evvelki Meclisi Mebusana ait Ka
nunu Esasî maddeleri ile ölçmek zannederim ki 
bir hata, olur. 'Evvelce Meclisi Mebusan yalnız 
bir teşrî salâhiyetini haizdi. Halbuki ahvali fev-

f kalâdeden ve millî heyecandan doğmuş olan Bü
yük Millet Meclisi yalnız teşri salâhiyeine de
ğil, fakat icra salâhiyetine de malik bir'Mec
listir. Hepinizce malûmdur ki icra ve teşrî sa
lâhiyetini haiz olan Büyük Millet Meclisi aza
sının adedi mürettebi (300) küsur miktara ba
liğ oluyor. Efendiler hem icra, hem teşrî salâ
hiyetime malik olan (360) âzalı bir Meclisin 
her iki vazife ve salâhiyetini muntazaman ifa 
etmesi zannederiz ki kabil değildir. Filiyat ve 
tatbikat,da bu kabiliyetsizliği ispat ettiği içindir' 
ki, biz bir Nisabı Müzakere Kanunu kabule mec
bur olmuşuk. Nisabı ekseriyet kanunu; Meclis
te ne kadar âza ile mevat ve mesail hakkında 
ierayi müzakere edilebileceğini tasrih etmişti. 
Hattâ Kanunu Esasî maddelerinin tadiline dahi 
burada kalan' âza mezun ve salâhiyettar adde
dilmiştir. Binaenaleyh Kanunu Esasî tadliâtı 
şeklinde burada icra edilen müzakeratta ka
nunsuzluk görmek zannederim ki muvafıkı man
tık değildir. Efendiler; bu millet bilhassa Teş
kilâtı İdariye Kanununun biran .evvel neşir ve 
ilânını dört gözle bekliyordu . Bu bir ihtiyaç 
ve zaruret idi. Bu mübrem ve hakikî ihtiyaç 
karşısında sırf bir şekilperesttik noktai nazarın
dan yine kabul ettiğimiz prensip dâhilinde me-
zunen devairi intihabiyelerme azimet eden ar
kadaşlarınızın celp ve cemi mümkün değildir. 
Buna maddeten imkân yoktu. Celâleddin Arif 
Beyefendi; Teşkilâtı Esasiye ve idariye Kanu
nuna tezyil edilen uıaddei münferidede, Meclisin 
ne suretle feshi icap edileceği hakkında kabul et
tiğimiz maddede, sülüsanı ekseriyetin esas it
tihaz olunduğunu beyan buyurdular ve bunun
la bilistişhat Kanunu Esasî maddelerinin de sü
lüsanı ekseriyetle kabul olunabileceğini 
ifade ettiler. Halbuki efendiler maddei 
münferide ile istediğimiz, aradığımız sülüsanı 
ekseriyet, Meclisin hayatı teşriiye ve ieraiyesi-
ne müteallik bir-meseleye bağlı idi. Fesih me
selesi, Kanunu Esasi tadilâtı meselesine ma-
-kis olmaz. -Binaenaleyh .Meclisin hayatı umu-
miyesine taallûk eder bir meselei mühim-

• menin halli için herhalde mezun, azanın dahi 
celp ve cemi ile adedi mürettebin sülüsanı ek
seriyetine-müracaat derecei vücupta idi. Bina-
• enaİeyh maddelerde zikredilen sülüsanı ekseri
yet ile istişhat .bir hatadır. Adliye Vekâletinden 
istifa ettiklerini gösteren ve hepimizi müteessir 

•..eden kâğıtta, T eskil A ti Esasiye Kanununun ba
zı maddelerinin kanaatlerine muhalif olduğunu 
zikir ve beyan buyuruyorlar. Efendiler, kana-

ı atlere muvafık olan şeyler zannederim ki, fikir
lerdir.. İstifanamelerinde nisap meselesi mev-
zuubahis olmamasına nazaran ye esasen yazdık
ları tarza, göre -istifalarında fikre müstenit ha-

rkikî bir kanaatin 'mevcut olduğu zannmdayım 
bendeniz. Binaenaleyh eğer «ırf.âstifalan şekil
den mütevellit olmayıpta, istifanamelerinde tas
rih ettikleri veçhile, Teşkilâtı Esasiye Kanunu-
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ımnîikaMai^lfirine tevafuk, etmeyen bazı madde
lerindenmütevellit ise ibki de hem bir hukuku 
esasiyi müteâaesısı sıf atiyle, bem :de istifa et-
m%%ir Adliye- tekili, şifahiyle lütfen ikna ve 
tenvir etmelerini>. bendeniz, rica edeceğim. 

Efendiler, Heyeti Vekilede hizmet bugün 
llfdematii vaianiyenin zannederim-ki,, en büyükr 
lerindendir ve bu^ azîm bir fedakârlıktır. Bu 
zamanda, bu hizmeti vataniyeden istifa olamaz. 
Eğer buyurdukları- gibi- istifaları bir şekil me
selesinden tevellüt ediyorsa ben rica edeceğim 
ki, hakikat ve zaruret.karşısında bu şekil mese
lesini Lütfen feda buyursunlar. Maamafih efen
diler,, eğer Celâlettin Arif Beyefendi istifaların
da- ısrar ediyorlarsa şimdiye kadar yaptıkları 
hizmetlerinde kendilerine Allah razi olsun de
riz- ve-, zorla yerlerinde oturtanlayız. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
kendilerine hürmetkar olduğum Celâlettin Arif 
Beyin istifalarından dolayı arkadaşlarımın iz
har ettikleri teessüre bendeniz de an samimül-
kalp iştirak ederim. Celâlettin, Arif Beyefendi 
iki türlü istifada bulunuyorlar. Biri Adliye 
Vekâletinden, biri de Riyaseti Saniyeden. Ad
liye Vekâletinden istifa etmelerinde belki haklı 
olabilirler, Çünkü diyorlar ki; kabul edilen 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu benim kanaati esasi-
yeme mugayirdir. Binaenaleyh demek istiyor
lar k i ; yapılacak teşkilâtı adliye dahi o, kanu
na tevfîk ve telif edileceği için ben bu dâire 
dâhilinde memlekete nâfi olacağını kabul etme
diğimden istifa ediyorum ve belki bunda haklı 
olabilirler: Fakat Riyaseti Saniyeden istifalan-
na. bendenim mahal görmüyorum. Meclisi Âliniz 
bu kanunu, ister doğru, ister yanlış olsun, ka
bul ettiğinden dolayı bu kânunla bu memlekete 
nâfi Bir şekilde hizmet etmek mümkün değildir 
diye istif a etmek, mebusluktan da istifa etmek 
grbrbir-şey olur. Çünkü Meclis bir ekseriyete 
tâbidir, ihtimal ki, bendeniz de Teşkilâtı Esa
siye Kanununa muhaliftim. Fakat Heyeti Celi-

' leriiz bir ekseriyeti hakikiye ile olsun, ekseri
yeti kahire ile olsun kabul etmiştir. Ona mu
tavaat etmek mecburiyetindeyim. Yalnız bir 
nokta vacrdır. Gerek Vehbi Beyefendi biraderi
miz, gerek Muhittin Baha Bey biraderimiz bu
yurdular ki- : Bu kanunu süiüsanı ekseriyetle 
kabal etmek "meeburiyeti yoktur. 'Bendeniz bu
na 'kabul etmiyorum ve muvafık, görmüyorum. 
Muhittin Baha Bey biraderimiz misal olarak 
Mesfisant şeMi meşruiyetini mevzuubanis ettiler. 
E\*et, belki doğrudur. (Jizzarurat tübihül mah-
-zu«at) kabilinden olarak o-zaman bir zarureti 
•katiye karşısında idik. Buraya malûmu âlileri
dir M, yüz elli kişi nisanmryirmi ününde içti
ma ettiği zaman. Hükümet, bir haoeri semavi gi-
bi* maallâMa > bir burcu, semavi idi.. Bu 'dü mücer
rette- idi; Herhalde hu memleketi: idare edecek 
bir <Hüfeömete ihtiyaç/ vardr. Fakat Nîsabı Ek-
seriyeti-KsOîunusia üanzim ettiğimiz, zaman böyle 

yüz yirmi kişi değil, üç yüz kişi yoktu. Zabıt
ları, tetkik ederseniz görürsünüz ki, bir çok ar
kadaşınız tarafından «biz bir Nisabı Ekseriyet 
Kanunu yapıyoruz. Mecliste kalacak seksen dört 
kişiye vezaifi ieraiye ve teşriıyemizi terkediyo-
ruz, fakat zinhar Kanunu Esasi teşkilâtı yap
mayınız» zemininde izhar edilmiş, bir çok endi
şeler yardı. Bendeniz de zannediyorum ki, böyle 
Kanunu Esasinin tadiline dair olan şeylerin sü
iüsanı ekseriyetle olması lâzımdır. Eğer bunda 
Meclis zühul etmiş ise bunu tetkik etmek, yeni
den münakaşa ettmek bendenizce muvafıktır. 
(Gürültüler). Çünkü zararın neresinden dönü-
lürse kârdır. 

SIRRI B. (izmit) — Celâlettin Arif Bey bu
rada hazır oldukları için kendilerine karşı per-
verde ettiğim hissiyatı arzetmeği fuzuli adde
derim. Binaenaleyh maksada başlıyorum. Ar
kadaşlarımızdan bazıları iki mevzu üzerine be
yanı mütalâa buyurmuşlardır. Bendenize naza
ran, fuzuli olarak kendime mümeyyiz sıfatını 
veriyorum. Af (buyursunlar. En esaslı olarak 
Doktor Suat Beyin mütalâatını gördüm. Bir ka
nun vardır ki, Meclisin kararı ile kabul olun
muş, katiyet kesbetmiştir. Bu kanunun daha 
mürekkebi kurumadan usule muvafık veyahut 
gayri muvafık, surette kabul edildiğinden bah
sedildi. Zannediyorum ki, bu mesele en ufak 
bir kaza. meclisi idaresinde bile tezekkürü tecviz 
olunamıyacak-bir mahiyettedir. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Mevzubahis 
olamaz. Doğrudur. 

SIRRIL-B*. (Devamla) —Rica ederim, bende
niz kemali hürmetle zatı âlilerinin beyanatı 
mantıkiyseterini istima ettim. Istrrham ederim, 
lütfen beni dö; dinleyiniz. Binaenaleyh bu kanun 
şimdi usule muvafıktır ve mugayirdir diye bah
setmek, bendenizce, âdeta vaktimizi israf etmek 
demektir. Ortada bir istifa vardır. Bize dü
şen, bu istifayı kabul edip etmemek... Zaten 
sahibi istife-da esbabı tamik etmek taraftarı 
değil. Biz meseleyi tekrar ortaya, koymakla, dün 
tasdik ettiğimiz kanunun muallel bir şekilde 
ortaya konulmasına sebebiyet veriyoruz ki* bizim 
ciddiyetimizi efkârı umumiye karşısında nazarı 
iştibahla gösterir. Binaenaleyh asıl mesele tet-
Mk olunmaktan ise bu kanun muvafık mıdır, 
değil midir meselesi mevzuubahis olmaksızın, 
yalnız Celâlettin Arif Beyefendinin istifası ka
bul edilecek mi, edilmiyeeekmi1? Bumu müzake
re etmek lâzımdır. Hattâ, şu dE&akada makamı 
riyasete kacşı bazı mâruzâtta hulujmeâ#ım ki, 
bu mevzu hâricinde söylenen mütalâatnL harici 
sadet. addedilerek kaillerini- sadede davet etme
leri lâzımdır. Tekrar ediyorum; bem&enizce*ka
nunun» aslı : mevzüubahia: olup- olmaması lâzım 
değildir. Yalnız istifanın tetkik* iktiza eder 
kanaatindeyim., (Gürültüler). 

R E l S — Müsaade buyurunuz efendim, isti
faname mutlak bir istifa değildir, mukayyet ve 
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muallel bir istifa olduğu ve esbabı, istifa da, is- ' 
tifanamede tasrih kılındığı ve mesele; Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu gibi memleketin en hayatî 
bir noktasına itiraz olduğu için, Meclisi Âli
nin bu nokta üzerinde açtığı müzakerenin bü
tün vüsatiyle cereyan etmesini ve âzayi kira
mın bu hususta serdi mütalâa etmesini bir vazife 
addettim. Sırrı Bey arkadaşımızın, bendeniz 
hatırlarına getiririm ki, Riyaset vazifesini bi
lir. Kendileri sadet haricine çıkmasınlar ve 
Makamı Riyasete Nizamnamenin bahşettiği hu
kuka tecavüz etmesinler ve onun kudsiyetini mu
hafaza etsinler. (Doğru sesleri). 

MAHMUT ESAT B. (îzmir) — Muhterem 
efendiler; salâhiyeti âcizaneme göre arkadaşı
mız Doktor Suat Beyefendi ile Sırrı Beyefendi 
meselenin ruhuna doğru temas ettiler. Efendi
ler, meselenin düğümü, Meclisin şeklindedir. 
Bendeniz öyle zannediyorum ki, Büyük Millet 
Meclisi fevkalâde bir Meclisi Mebusan değildir. 
Binaenaleyh elimizdeki Kanunu Esasinin bu 
hususata müteferri maddesi bizi takyit edemez. 
Meclisimizin şekli bir Meclisi müessandır ve bi
naenaleyh Meclis Kanunu Esasinin herhangi bir 
maddesini tadil etmek salâhiyetini haizdir. Mec
lisimizin alelade bir Meclis olmadığını ve bir Mec
lisi müessesan şeklini haiz olduğunu sureti inti
hap pekâlâ gösterir. Buna yalnız bizim intihap 
Kanunnamesinin iki dereceli müntehipleri işti
rak etmedi. Vatan batarken bütün millet iştirak 

. etti ve salâhiyeti fevkalâde ile bizi buraya gön
derdiler. . Binaenaleyh biz Teşkilâtı Esasiye Ka-
kanunu yapmakla Kanunu Esasinin haricine çik-
mış olmayız. Belki Kanunu Esasi yapmak kud
retini haiz olan bu Meclisi Âli, Memlekete karşı 
ayni zamanda ve vazifei vataniyesini ancakn 
hukuk nazariyatına istinaden yapmış olur zan-
nındayım. Bundan ibarettir sözüm. (Bravo ses
leri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Celâ
lettin Arif Beyefendi istifanamelerinde, Teşki
lâtı Esasiye Kanunu adedi mürettebin sülüsanı 
ekseriyetle kabul edilmediğinden istifa ediyorum 
diyorlar. Nisabı Müzakere Kanunu malûmu âli
niz Meclisin heyeti umumiyesinde müzakere edi
lirken arkadaşlardan bazıları, bizden sonra Mec
lis hukuku esasiyeye müteallik bazı tekalifte 
bulunurlar, binaenaleyh böyle teklif dermeyan 
etmemek şartiyle Nisabı Müzakere Kanununu ka
bul edelim dedikleri vakit, yine Heyeti Umum ive 
bu teklif i reddetmişlerdi. Bununla beraber Ni
sabı Müzakere Kanununun ikinci maddesinde de
niliyor ki: her livanın Büyük Millet Meclisinde 
mevcut miktarı âzası intihap kanununun tâyin 
ettiği miktardan aşağı tenezzül etmedikçe vuku-
bulacak münhalâta yeni âza intihap edilmez. 

Eğer adedi müretteb her livadan beş zatın bu
lunmasından ibaret olsaydı, Heyeti Umumiye nisa
bı müzakerenin ikinci maddesinde bu kaydı koy
mazdı. Mademki ikiye tenezzül etmedikçe intihap 

edilmiyor. Şu halde bendenize göre adedi müret-
tep her livadan iki âza kalıncaya kadardır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim maksat da 
başlamazdan evvel Muhittin Baha Bey arkada
şımızın beyanatına biraz dokunacağın. Bendeniz 
geçen gün ayak patırdıları arasında bu Meclisin 
adedi mürettebinin yani 360 in sülüsanı ekseri
yetinin bir arada toplanması imkânı olmadığını, 
binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanununun be
şinci maddesinin mümkünüttatbik olmadığını söy
lemiştim. Muhittin Baha Bey ve Basri Bey ar
kadaşlarımız onu tamamen kabul ettiler. Zanne
diyorum ki Meclisi Âlice, bidayeti küşadından-
beri, Kanunu Esasi mevzuu bahis olmıyarak, itti
haz edilen kararlardan kanunu esasinin mün
derecatına muhalif mevad varsa bunlar keenlem-
yekündür. Meclisi Âli herhangi bir mesele üze
rinde, her ne şekilde olursa olsun, bir karar itti
haz etti. Eğer o karara muhalif Kanunu Esasi 
münderecatmda bir madde • varsa keenlemyekün-
dür, değilse Meclisi Âli bidayeti teşekkülünden 
beri bu esası kabul etmiştir. Binaenaleyh biz bu
rada, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan son-
fra da herhangi bir meseleyi, herhangi bir şe
kilde bir karara iktiran ettirirsek ve Kanunu Esa
side buna muhalif bir madde varsa keenlemye-
kündür. Şu itibarla Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
herhangi bir şekilde kabulü Kanunu Esasiye 
muhalif değildir. Celâlettin Arif Beyefendi, bu
nun Kanunu Esasinin 116 ncı maddesine mu
halif olduğundan dolayı istifa ettiklerini beyan 
buyurdular. Şimdi Meclisi Âlinin bidayeti küşa-
dıdanberi ittihaz ettikleri kavaninin Kanunu Esa
siye muhalif olan mevadı meri olmakla beraber, 
Kanunu Esasinin o maddesinin keenlemyekün 
olmasına rağmen, esasen ötedenberi müteaddit 
kararlarla Kanunu Esasinin 116 ncı maddesini 

meriyetten kaldırmış oluyoruz. Şu itibarla istifaya 
sebep teşkil etmiyeceğinden istifalarını lütfen 
geri almalarını veyahut Meclisi Âlice kabul edil
memesi veyahut Teşkilâtı Esasiye mevadımn itti
haz edilen karara muvafık olduğunu teklif edi
yorum. (Müzakere Kâfi sesleri). 

RE IS — Bir arkadaşımız kaldı, Salih Bey, 
O da söylesin. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim bu şekli 
kanuniyi, bilmem neyi arkadaşlar izah ettiler. 
Celâlettin Arif Beyefendi hakikaten hukukşinas, 
kanunşinas bir zattır. Tabii düşünmüş, taşınmış 
bu istifasını vermiştir. Bu zata en büyük hürmet
lerimi takdim, ile diyebilirim ki: bir koltukta iki 
karpuz gezmez efendiler. Celâlettin Arif Beye
fendi uzun senelerin mücahididir. Şimdi de ha
kikaten gece gündüz çalışıyor. Bir taraftan Ad
liye Vekâleti, diğer taraftan Meclis Riyaseti gibi 
iki vazifeyi bir zata tahmil edip çalıştıra çalıştıra 
öldürmekte bir mana yoktur ve muhterem bir 
zattır. Bendenizin bir takririm var. Bir teklifte 
bulunuyorum. Adliye Vekâletinden istifasının 
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kabulünü ve Kiyaseti saniyede ipkasını kendile
rinden rica ediyorum. 

CELÂLETTIN ARİF B. (Erzurum) — Efen
dim milletin hakimiyetini tabiidir ki hepimiz tak
dir ederiz ve ben bunu hiç bir vakit inkâr ede
mem. Millet tabii bir surette mukadderatını ta
yinde hakimdir. Ve bu da Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun başında yazılmıştır. Yalnız bir noktada 

ihtilâf ediyoruz. Kanun demek efendiler, esas iti
bariyle şekil demektir, usul demektir.-Eğer ka
nunda usule, şekle lüzum olmasaydı bugün Mah-
kemei Temyiz vesair bir takım mehakime de 
lüzum kalmazdı. Bendenizin 27 senelik hukukla 
iştigalim vardır ve daimî surette biz kanunşinas-
lar şekilperest, usulperestiz. Bugün bir hak teza
hür ediyor. Mahkeme huzuruna o adam gide
miyor. Gıyaben hüküm veriyorlar. Müddeti zar
fında itiraz etmiyor. O hak zail oluyor. Şimdi 
demek oluyor ki esas itibariyle kanunda da gö-
zedilmesi lâzımgelen şey şekildir, usuldür. Ben
deniz yine tekrar arzediyorum: Şu kadar senelik 
tahsili hukukum, yine effmıza mağruren söylü
yorum, beni şekilperest etmiştir. 

Evet rüfekayı muhteremeden pek çok zevat 
dediler ki bidayette Mecliste 100 - 150 arkadaş 
bulunduğumuz zamanda bugüne kadar o zeva
tın intihap edildiği ve kimlerden mürekkep ol
duğu sarih bir surette bilinemiyordu. O vakit 
yine Meclis Heyeti Vekile için lâzımgelen esasatı 
tesbit için Teşkilâtı Esasiye hakkındaki mevadı 
kabul eyledi ve bunları tâyini esami ile ve sülü-
sani ekseriyetle kabul etti. Bugün diyorum ki; 
farzedelim bir hata vukua geldi, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun yeniden reye konulmasını arzu etmi
yorsunuz, bu olmaz diyorsunuz. Bendeniz olur 
diyorum. Yalnız mevcut olan zevat arasında da 
yine ayni suretle sülüsanı ekseriyetin mevcudi
yeti lâzımgelirdi ve hele bahusus Meclisin haya
tından bahis olan bir meseleyi sıkı sıkı bağladı. 
Fakat milletin hayatına taalluk eden şeyi ekse
riyeti adiyeye biraktı. Bendenizce milletin hayatı 
Meclisin hayatının fevkindedir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Tevemdir 
^Beyefendi... 

CELÂLETTIN ARÎF B. (Devamla) — O ni
sabı müzakere kanununda yapıldı. Ne deniliyor 
bunda? Evet bir takım zevat gidebilecekler.. Di
ğerleri kalıp .onlar namına vekâlet edecektir. Han
gimiz intihap olunduğumuzda aharı tevkil salâ
hiyetini aldık? Hiç birimizin aharı tevkile salâ
hiyeti olmadığı için millet namına böyle bir ka
nun yapıldığı zaman, böyle esaslı bir kanunda 
eğer ben hata etmiş isem hatamı affediniz. Onu 
soyuyorum. Bugün yine Meclisi Âlinize orasını 
arzediyorum. Bugün şu memlekette 130 - 140 
mebusa ihtiyaç vardı. 360 mebus intihap edilme
mesi icabederdi. 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Kavanini 
müzakere edeceksek söz istiyoruz. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen elle

rini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Alman 
takrirlerdeki noktai nazarlara göre fikirler te-
şa'ub etti. Takrirleri bir sıraya koyalım, okuda-
cağım, dinleyiniz. Verilen takrirlerde şu fikirler 
var: Celâlettin Arif Beyin Adliye Vekâletinden 
istifası kabul edilmemelidir. Diğer bir kısmı da, 
Adliye Vekâletinden istifasının kabuliyle Riya
seti saniyeden olan istifalarının kabul edilmeme-
sJdir.Diğer takrirlerin iki üç tanesi de, Teşkilâtı 
Esasiye kaydi ile muallel olan istifanamedeki 
o kaydın keenlemyekün addi... Diğer bir tak
rir de; Teşkilâtı Esasiye Kanunu aleyhinde böyle 
bir müzakere cereyan etmesi dolayısiyle kanunun 
teyiden yeniden reye vazı. (Olmaz sesleri görül-
tüler)... Reyi âlinize vaz edeceğim. Evvelâ istifa 
meselesini hal edelimde... Erzurum Mebusu Nus-
rat, lemail Hakkı, Asım Beyler tarafından verilen 
takrir okunacak: 

Makamı Riyasete 
Adliye Vekili Celâlettin Arif Beyin muallel 

olan istifası talil badelvuku kabilinden olduğun
dan istifasının ademi kabuliyle vazifesinde ke-
mafissabık devamını-teklif eyleriz. 

Erzurum Erzurum Erzurum 
Nusrat Asım İsmail 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bir şey arzedece-
ğim. Şimdiye kadar olan teamül, istifalar hak
kında rey yoktur. Yalnız Meclis Heyeti Celile-
sinin, şahsıi muhteremlerine hürmeti dolayısiyle 
kendilerinden rica ediyor, geri alsınlar. İsterler
se alırlar. İsterlerse almazlar. Onun için biz 
burada istifayı okuruz. Kabul ve ademi kabul 
meselesi mevzuubahis olamaz. 

REİS — Efendim, mevzuubahis olan Adliye 
Vekâleti meselesidir. Meclisi Âlinizin tensibiyle 
bendeniz bir daha Celâleddin Arif Beyefendiye 
Adliye Vekâletinden istifalarını geri almalarını 
rica ediyorum. Lütfen geri alsınlar. 

CELÂLEDDİN ARÎF B. (Erzurum) — E-
fendim, rüfekayi muhterememin bu suretle göst-
termiş olduğu hahişlere, arzuya maalmemnuniye 
mutavaat etmek isterim. Fakat arzediyorum. 
Bu bir kanaati siyasiye meselesidir. Onun için 
kabul buyurmanızı yeniden istirham eylerim. 

REİS — İstifalarında musir oldukları anla
şılıyor. Reye konulmaz. Adliye Vekâleti meselesi 
halledilmiştir. 

HÜSREV B. — Demin de arzettiğim veçhile 
istifalar reye konmaz. Yalnız bir takrir takdim 
etmiştim. Orada bir noktai nazar vardır. Mec
lis, heyeti umümiyesiyle Celâleddin Arif Bey 
efendinin kanaati siyasiyelerine iştirak etmiyor. 
Şayet istifaları aynen kabul edilecek olursa yan
lış olur. Çünkü Meclis sebebi değil, istifayı ka-
bul etmek istemiyor. Onun içindir ki; sebebin, 
istifadan çıkması lâzımdır. 

CELÂLEDDİN ARİF B. — Onda da benim 
kalemim.hâkimdir, değilmi Beyefendi? 
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R E Î S — Teşkiİâtı^Esasiye Kanumi'hâiiSnda-

ki; takrirleri okuyayım. Otıdan son^a* MetelİBİ M.İ*-
tıMn- reyine vazedelim. Biyasetften istifenaanesi 
yoktur. 

' © E t M E D B Î N ARİEF B. — Onu şifahen 
yaptım. 

HAS&N BAS&l B. (Sadesi) — Reis Bey 
Heyeti Celilenin gerek'Nısabı Ekseriyet-Kanunun
da ve'gerek di#er mesailde hata ettiği gibi Burada 
bir içtihatta bulundular. Herkes içtihadmı söy
lemekte serbesttir. Ben bu hususte aff ınısa mağ-
raren söylüyorum. Yalnız: bu içtihadı sükûnetle 
karşılamak zannederim ki, muvafık değildir. 
Meclisi Âli yaptığı işlerinde hata etmemiştir, 
isabet etmiştir. Buna bütün Meclis te iştirak 
etmeMir. (Doğru sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Celâleddin Arif. Beyefendinin Adliye Vekâ

leti ile Riyaseti saniyeden istifalarına Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun sureti- kabulünü göstererek 
biraıetice kanunu mezkûru t'â'lil etmiş olmaları 
varit değildir. Bu şekildeki esbabın reddiyle 
kanunun bir daha teyit edilmesini teklif ederiz. 

İzmir Bursıa Adana 
Yunus Nadi Muhittin Zekâi 

İzmir Ayıntap 
'. Mahmut Esat Kılıç Ali 

REİS — Trabzon Mebusu Hnisrev Beyin tak
riri de, Teşkilâtı Esasiye hakkındaki: istifaname
de mevcut olan fıkraya Meclisçe iştirak edilme-
diğindeu keenlemyekûn addedilmesi hakkındadır. 

Riyaseti Celileye 
Usulen istifalar, okunur, Heyetçe kabul edilir. 

Yalnız Celâleddin Arif Beyefendinin bu istifa
larında ^gösterdikleri sebep müzakeratın uzama
sını mucip olmuştur. 

Binaenaleyh Büyük Mîllet Meclisi Heyeti Ce-
lilesi tarafından- ekseriyeti mutlaka ile kabul 
edilmiş olan Teşkilâtı Esasiye hakkındaki mez
kûr kaydın keenlemyekün addiyle ruznamei mü-
zakerata geçilmesini teklif eylerim. 

Trabzon 
Hüsrev 

REÎS .— Diğer-bir takrir de Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun yeniden reye vazıdır. (Hayır 
sesleri oyuncakmı yahu sesleri). 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Yanlıştır 
efendim. Suiitefehhüme uğradı. Biz Öyle Teşki
lâtı Esâsiye Kanununu yeniden mevkfi müzake
reye koymak suretiyle teyit buyurdun demedik. 
Biz dedik ki, istifanamede* gösterilen sebep varit 
değildir. Bu sebebi kabul etmeyiniz. Bunu kabul 
etmemekle mesele teeyyüt eder. Yani-yanlış te
lâkki buyurmayınız efendim, 

REİS — Hüsrev Beyin takriri daha vazıh 
olduğu için onu reyi âlinize arzfifMyorum..Kabul 

buyuranlar lütfen el ı kaldırsın. Hüsrev Beyin 
takriri; Teşkilâtı Esasiye Kanunnnunfkabulünün 
gayrikanuni! oldu^Ui şeklindeki zan ve zehaba Mec
lisin iştirak etmediği hususundadır. Bu tâkrriı ka
bul edenler lütfen el kaldırsnuKabul edilmiştir. 
(Gürültüler). B u takriri:kabul etmeyenler lütfen 
Aksini reye koydum, beş el var efendim. Takrir 
kabul edilmiştir. Bu mesele hakkında rüf ekayi 
kiramda bir ukde kalmıştır. Memleketin kanunu: 
esasisine taallûk ediyor. Reis Paşa Hazretleri 
teşrif ederlerse ben de bazı mütalâatta buluna
cağım. 

(Rais Paşa Hazretleri Makamı Riyaseti işgal 
buyurdular). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) —Mesele 
halledilmiştir. Yalnız, bir nokta üzerinde tenev
vür etmek için kısa bir maruzatta bulunmak 
lüzumunu hissettim. Malûmu âliniz Kanunu 
Esasinin sülüsanı ekseriyetinden bahseden mad
de... Yalnız kanunu esasi o madde demek değil
dir. Kanunu esasinin bütün mevaddı yekdiğe
rine mütenazırdır. Kanunu esasi her elli bin 
nüfusta bir mebus intihabını âmirdir. Hududu 
millî diye- kabul ettiğimiz kıtada son icra edilen 
intihap kanunu ki : Harbi Umumiden evvel o 
memleketlerde mevcut olan nispeti nüfusu esas 
ittihaz ederek, yani ; Harbi Umumide zayiatı azi-
meyi nazarı dikkate almaksızın icra edilen in-ti-
habatı umumiyede - 165 veya 166 - mebus in
tihap edilmiş idi. Bahşedilen, adedi mürettep 
Kanunu esasideki adedi mürettep ise; bu kanu
nunu nazarı dikkate almak icabeder ve onun 
sülüsanı ekseriyeti de yüz beştir ki, dün de bu
gün de, her gün Meclisi Âlinizde o miktar fazla 
âza mevcuttur. Eğer adedi mürettepten mak
sadınız Büyük Millet Meclisinin adedi mürettebi 
ise üç yüz yetmişe baliğ oluyor. Büyük Millet 
Meclisinin şekli intihabı. Kanunu Esas-inin hiç 
bir maddesinde ne mevcuttur ve ne onunla telif 
kabul eder. Binaenaleyh meseleyi eğer esası 
noktai nazarından tahlil etmek istersek, Kanu
nu Esasinin tâyin ettiği nispeti nüfusa göre: 
Nisabı müzakere kanununda dahi bu eiheti mü-
ebbeden kabul ettiniz. Meclisi Alinizde mevcut 
olan, âzayi kiram Kânunu Esasinin tâyin ve tes-
bit ettiği adede göre müzakeresine devam edi
yor. Ve o mevcut, âzayi kiramı tadat buyurur
sanız sülüsanı ekseriyet vardır ve mevcuttur. 
Binaenaleyh mesele zannediyorum ki, bir suite-
fehhümden başka bir işey değildir. 

Yalnız hatırı âlinize bir noktayı daha getire
ceğim. Bu kanunu müzakere ederken, evvelce 
bu kanunun reddi ve sülüsanı ekseriyet mesaili 
hakkında müteaddit • defalar mevkii müzakereye 
konulup ta Heyeti Aliyeniz taraf ından, reddedilen 
takrirden maada, son defa Hüseyin Avni Bey 
arkadaşımızın yine bu lâyihai kanuniyenin yir
mi üç nisandan* sonra müçtemi bulunacak (36.0) 
âza • ile tekrar müzakere: -edilmesi hakkındaki tek-
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lifini Meclisi Âliniz reddettiniz; Müzakerenin tarzı 
icrasını biliyorsunuz ki: yalnız bendenizin yahut 
Celâleddin Arif Beyin veyahut Paşa Hazretleri
nin riyasetine münhasır kalmamıştır. Her ünü
müz de bu ̂ kanunun müzakeresine riyaset ettik 
ve Meclisi Âlinizde heyeti umumiyesi hakkında 
haftalarca cereyan eden müzakerede karanlık, 
kapalı kalmış bir eiheti kalmamıştır* Hiç bir 
noktası yoktur. Binaenaleyh fikri âcizaneme 
göre; Kanunu Esasinin tamamen meriyetini ka
bul ettiğimiz takdirde dahi onun tâyin ettiği 
nispeti nüfusa göre mebus âza tarafından sülü* 
sanı ekseriyet şey olsa bile, o adede göre bu Mec
liste âza mevcut idi ve kanunun kabulü Kanunu 
Esasiye de muvafıktı. 

REÎS Pş. — Efendiler; mevzuubahis olan 
mesele iki noktadır. Birisi Celâleddin Arif Be
yefendinin Adliye Vekâletinden istifaları, birisi 

şifahen vukubulmuş olan Riyaseti Saniyeden isti* 
fası. Bunlardan birincisi halolmuştur. tkineİ 
şıkkın hâili için mevzuu müzakere edilmesi hak^ 
kındaki noktai nazarınız nedir? 

MUSTAFA R* (Karahisarl Şarkî) — Bende
niz söz istiyorum. Mebusluktan istifa mücerret 
istifa etmekle olur. Riyaset te mebusluğun te* 
ferrüatmdandır. Binaenaleyh ikisi bir dernek^ 
tir* Maamaf ih öyle bir takrir «lmadığı için mev
zuubahis olmak lâzımgelmez* Yalnız şifahi söz
den ibaret kalmıştır. 

REİS — Müsaade buyurursanız tahriri mü
racaat vukubulmamış olduğundan bti meseleyi 
mevzuubahis etmiyelim. Ne vakit müracaat eder-' 
se o vakit müzakere ederiz. Binaenaleyh gar* 
samba günü içtima etmek üzere celseyi tatil'edi
yorum. 

mmm 

Ankara - Sivas hattı tahsisatı münzâmması hakkındaki kanunu kabul edenler 

Ziya B. (Sivas), Rasim B. (Cebelibereket), 
Abdullah Ef. (Bolu), Yunus Nadi B. (îzmir), 
Cevdet B. (Kırşehir), Avni B. (Saruhan), 
Mahmud -Sait B. (Muş), Mustafa Sabri Ef. 
(Siird), Fevzi Paşa (Kozan), Hakkı Hami B. 
(Sinob), Vehbi Ef* (Konya), Ruşen B. t(Gümü-
şane), Emir Paşa (Sivas), Rıza B. (Yozgad), 
Ali Haydar B. (Genç), Ömer Mümtaz B. (An
kara), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Mustafa B. 
Diyarhekir), Fikri B. (Genç), Abdulgani B. 
(Siverek), Bahri B. (Yozgad), Sait B. (Kân
gırı), Atıf Ef. (Ankara), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Şeref B. (Sinob), AtıfB. (Kayseri), 
Ziya B. (Kângırı), Şemseddin Ef. (Ankara), 
Nâzım B. (Tokad), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Ahmet Ferid B. (İstanbul), Ahmet Ef. (Yoz
gad), Hüsrev B. (Trabzon), Sadettin B. (Men
teşe), Dr. Fuad B. (Bolu), Sadık B. (Kırşehir), 
Neşet B. (Kângırı), Ahmet Hilmi B. (Kayseri), 
Behçet B. (Kângırı), Tahsin B. (Aydın), Yusuf 
İzzet Paşa (Bolü), Reşat B. (Saruhan), Asım 
B. (Amasya), Rifat B. (Tokad), Muhtar 
Fikri B. (Mersin), Ali Vasıf B. (Genç), îsmail 
Remzi Ef. (İsparta), Feyyaz Âli B. (Yozgad), 
Derviş B. (Mardin), Kâzım B. (Karesi), Hüse

yin Hüsnü E l (İsparta), Mustafa Kemal B. 
.(Ertuğrul), Ata B. (Niğde), Ali Ulvi B. (Bur
dur), Musa Kâzım Ef. (Konya), Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Mus
tafa B. (Karahisarı Şarki), Mustafa Vasfi B, 
(Tokad), Ismaİ' Fazıl Paşa (fozgad), Ömer Lût
fi B. (Amasya), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa)", 
Saiâhattih B. (Üsküdar), Flüseyin Avni B. (Ko- . 
zan), Hamdı B. (Amasya), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(Üsküdar), Mehmet Akif B (Burdur,) Ragıb B. 
(Kütahya), Feylesof Feyzi Ef. (Malatya), 
Hamdi Nâmık B. (izmit), Yasin B. (Oltu), 
Mahmut Esat B. (îzmir), Mazhar Müfit B. (Hak

kâri), Ziya Hurşit B* (Lâzistan), Kaşrm B. (Muş), 
Abdulhak Teyfik B. (Dersim), Mehmet Emin B, 
(Ergani), İsmail B. (Erzurum), Abdürrahman 
LâmiEf. (Ayintab), Yahya Galib B. (Kırşehir), 
Dr. Refik B. (Bayezit), Mustafa Hilmi Ef. (Niğ
de), Hasan Basri B. (Karasi), Nuri B. (Bolu), 
Mesut B. (Karahisan Şarki), Rüstem B. (Oltu), 
Hilmi B. (Ankara), Sami B. (içel), Esat B. 
(Lâzistan), Rasim B. (Sivas), Osman Fevzi Ef. 
(Erzincan), Mehmet B. (Biga), Hacı Mustafa 
Ef. (Ankara) , •'. • , 

Ret edenler 
Hacı Şükrü B. (Dîyarbekir), Sırrı B. (izmit), 

Tufan B. (Hakkâri), Memet Şükrü B. (Karahi
san Sahip)* 
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