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Münderecat 
Sayfa 

1. — Sabık zabitt hulâsası 3 
; 2. -— îcra Vekilleri muamelâtı ' 27 

1. — îcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi 
Paşanın itimat talebine dair beyanatı ve iti
mat reyi verilmesi . 27:30,30:32 

3. — Azayi kiram muamelâtı 3,13,17,20 
1. — Trabzon Mebusluğuna intihap edil

miş olan Hafız Memet, Celâli Hasan ve 
Hamit Beylerin intihap mazbataları hak
kında Mazbataları Tetkik Encümeni mazba
tası 3:4 

2. — Çorum Mebusu Ferid Beyin Ziraat 
Bankası meclisi idare âzahğma tâyin edil
diğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi 13:16 

3. — Erzincan Mebusu Hasan Efendi 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi 17 

4. — Şubelerden encümenleerdeki mün-
haîlere intihap olunan âza hakkında şube 
riyaseti tezkereleri 

4. — Teklifler 
1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Be

yin, Divanı Muhasebat teşkiline dair tek
lifi kanunisi (2/220 M.) 

2051 
16 

Sayf* 
447 

16 

5. — Tezkereler 
1. — Bir Merkezi Hükümet teşkili için 

bir komisyon kurulması ve bu komisyonda 
Meclisten de üç âza bulundurulması hak
kındaki kararnamenin gönderildiğine dair 
îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 4:13 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
hakkak Şemseddin Hayri hakkındaki ev
rakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 17 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mü
derris İsmail Hakkı ve Osman Efendiler 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 17 

6. — Takrirler 21,30 
1. — Amasya Mebusu Rağıb Beyle ru-

fekassınm, Londra'ya gönderilecek heyeti 
murahhasa vesilesiyle İstanbul'da Tevfik 
Paşa ile cereyan eden muhaberat meselesinin 
evvelemirde bir encümende müzakere edil
meline dair takriri 21:25,25:27,27:30,30:32 

J . — Mersin Mebusu Salâhaddin Be
yin, Meclis âzası arasmda hafiye bulundu
ğuna dair Mustafa Kemal Paşa tarafından 
vukubulan beyanattan dolayı bu meselenin 
biranevvel tahkik edilmesine ve azanın ser-



Sayfa 
edilmemesine dair bdttii kelâmının ihlâl 

takriri '"" 30:32 
7. — Muhtelif evrak $1 
1. — Çine Belediye Riyasetinden mevrut 

tebrik telgrafı ' 2 1 
8. —̂  Beyanat 21 
1 Büyük Millet Meclisi Reisi Mus

tafa Kemal Paşanın, Londpiya gölleri-
leoek heyeti murahhfsa vesi&sjylG îftan-
bul 'da • bulunan Tevfik İEaşa. / ile «ereyan 
eden hmhaberat hakkında beyanatı 21:21,21:25, 

25:27,27:30,30:32 
9. — Mazbatalar 17 
1. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve rü-

fekasmm, düşmandan istirdat edilen ma-

haller ahalisinin ağnam resmi munzamının 
istifa edilmemesine dair teklifi kanunisi ve 
Lâyiha! Eaeppeni mazbatası (2/196) , 17:20 

% — Kırşehir Mebusu Sadık Beyle rü-
fekasınıny Îİecidiye kazası merkezinin Kır-
duk karyesine nakline dair teklifi kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/196 M.) 20 

3. — llalatya Hebusaa Feyzi Efendinin 
Hasan Çelebi ye 0elge§ nahiyelerinin ka
zaya tahvili hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha'Encümeni mazbatası (2/207) 20 

4. ~ Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü 
Beyin, Millî ordu teşkili hakkında teklifi 
kanunisi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası (2/119) 20 
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BİRİMCİ CELSfi 
Açılına saati : 1,30 sonra 

REİB — Reisi sani Oelâleddin Arif B. 
KATÎP : Feyyaz Âli B. (Yosgâd). 

<•> 

frElS — Ekseriyet hâsıl oldu. Meclisi açıyo
rum. Zapta sabık hulâsası okunacak. 

(Kâtip Feyyaz Âü Bey zaptı sabak hulâsasını 
okudu); 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci teke 

Hasan.I'eiuiii Beyefendinin tahtı riyasetle-
rin<i* «Aût 1̂ 0 ta bilkukat ve ^abtı sabık hulâaa^ı 
kıraat ve taslıihen kabul olundu. Tensip kara-
riylö Lâyiba Eacü m ekinden mevrut Hükkâm 
Medresesi küşadı nakkındaki teklif Maarif ve 
Adliye Encümenlerine, Palo kazasııun müstakil 
liva kaline- ifrağı nakkmdaki teklif Dahiliye En-
cümenine» Selmanîı nahiyesinin Yozgad sancağına 
raptına dair teklif Heyeti Vekileye, Adliye en-
cüûıeninden mevrut Ergani Müftüsü Salih Efen
di hakfandaki evrak Dahiliye Vekâletine ve hi-
yaneti vataniye ileınahknm Yusuf Hoca ile 
ismail Ağa baklandaki evrak nevakısı ikmal edil-
nwfc uaer& Adliye Vekâletine havale edildi. Mem-
lekette düello usulünün ihdasına müteallik tek
lif red, l'unalı Hilmi Beyin tensikat hakkındaki 
takriri Jiadro Encümenlerinin beyeti umomiyesi-
n«: ve Bi^aibbekir Mebusu Kadri Beyle rüfekası-
nnı meni tezvirat hakkındaki teklifi kanunisi Lâ
yiha Encümenine, İzmit Mebusu Hemdi Beyin 
İstanbul 'dan Anadoluya nakledilen aileler hak-
kffldaJö sual takriri Dahiliye Vekâletine, Opera
tör Emin Beyân cephede hüsnü hizmeti görülen 
N«eahet HaıuBiuı istiklâl madalyaadyle taltifine 
dair takriri tetkik edibnek üzere Divan Riyaseti
ne, Posta ve telgraf . bütçesinde fasdâah fasla 
münakale ierasmajdair Heyeti Vekileden mevrut 
lâjinai kamıniye Muvazenei Maliye Encümenine 
havale olundu. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, Heyeti VeMienin vazife ve salâhiyetlerini 
tesbit edecek olan.kamımın tanzimi için bir en-
cünı^ni ınahsus teşküi hakkındaki takriri kabul 
olunarak Heyeti Umamiyeden bir encümen inti
habı karargir oldu. Ordaya^iki tayyare ihda eden 
Eisnrumlu Nafw-Beye teşekkür telgrafı yazıl
ması tenaip edudi. Lâyiha Encümeni kâtipli
ğine ntnvakkaten N e ^ Beym intihap edildiği 
tebliğ olundu. Bazartesi» sah ve çarşanba içt ima
larının bütçe müzakeresine ve cumartosi pe 
be içtimalann da mevadı saire müzakerelerine 

hasrı muvafık görüldü; Büânaara nmaflhnınve-
sairenin askerlikten tecillerine dair »Îİtt k&ate-
nun nriistaeelen ruznameye alınması kırk arizalı 
bir takrirle talep olunduğundan kabul ve Ââlaye 
Vekâleti içjtf intihap icra ve reyler tasnif edilin
ceyekadar» celsetatil olundu. 

İkinci cehe 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de saat 3 de bilinikadAdliye Vekâleti için icra 
kılman intihapta Kastamonu Mebusu Yusuf Eej; 
mal Beyin 79 reyle ihrazı ekseriyet eylediği 
tebliğ ve şuabattan encümenler münhalâtmâ 
intihap olunan âzanm esamisi tefhim olunarak 
askerlikten tecil kanununun müzakeresine ge
çildi. Karahisar Mebusu Şükrü, Karesi Mebusu 
Vehbi ve Muş Mebusu Ahmed Hamdı Beylerin 
bu baptaki takrirleri Müdafaai Milliye Encüme
nine ve Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin 
darülmualliminlerle medreselerin birleştirilmjesi-
ne dair takriri Lâyiha Encümenine havafe ve 
birinci madde aynen kabul olunarak Pazartesi 
günü içtima edilmek üzere saat beşte celseye ni
hayet verildi. 

Reisi sani Kâtip Kâfcip 
Celâlcttin Arif Feyyaz ÂH Memet Rasim 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Tok sesleri). Zaptı sabıkı ay
nen kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir Eefendim. 

CEMtL B. (Kütahya) — Reis Bey, K£tahy# 
ahalisinin askere gösterdikleri kadirşinas! 
hakkında bir takririm vardı, bu yazılmamıştır. 

REİS' — Peki efendim, 

3. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 
1. — frabmn mebmluğuna intiha/peâ3mf 

olan Hafız Mehmet, Celâl, Hasan ve ffamît Bey-
lerin intihap mazbataları hakkında Mazbataları, 
tetkik Enenmeni mazbatası 

R$IS — «Nisabı müzatoere kanununa isti* 
naden Hafız Mehmet ve Celâl, Hasan ve Hamid 
Beyefendiler hakkında havale olunan mezabrtı 
intibafeiye tetkik olunarak intihabı vâfeıın usul v# 
nizamnameye muvafık" olduğu anlaşalmakla bera-
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İ i İti 3İ. 1.1337 C : 1 
yi tasdik Heyeti Umumiyeyc arzolunur* diye Şu
be nîazbatası var." Mumaileyhimin mebuslukları
nın kabulünü ayrı ayrı reyi âlinize arzedeeeğim, 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Bu şa
hıslar lütfen ayağa kalksınlarda şahıslarını göre
lim, öğrenelim, efendim. (Lüzum yok, hayır, ha
yır sesleri). 

REİS — Ayrı, ayrı takdim «derim efendim. 
(Gürültüler). 

AHMET HİLMİ B. (Kayseri) — Nizamname- -
de öyle bir usul yok efendim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Kaçıncı şube bu ka
rarı veriyor efendim % 

VEHBİ Ef. (Konya) — İntihabın'tarihi ne
dir efendim? 

RJiİS — İntihabın tarihi 9 Kânunusani 1337 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nisabı 
müzakere kanunundan bahsediliyor efendim. 

REİS— Efendim Nisabı müzakere kanunu 
mucibince her yerde nüfus adedine göre intiha
bat icra edilecektir. Trabzon vilâyetine yedi 
mebus daimi surette intihap edilir.ve bunlara 
son intihapta beş daha ilâve edilmiştir. Bun
lardan ancak üç adedi kalmıştır. Mevcut olan
lar da Reeai Bey, Ali Şükrü Bey. Hüsrev Bey
den "ibarettir. Dördü münhal idi. Ru dördün 
yeıine yeniden intihabat yapıldı ve Trabzonun 
şimdi eskiden olduğu gibi yedi mebusu olacak. 

Şimdi efendim, müsade buyurunuz; Haftz 
Mehmet Beyin .mebusluğunu kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Celâl Beyin keza mebusluğunu kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Hasan Beyi kaimi buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Bu da kabul olunmuştur. 

Hamit Beyi kabul edenler el kaldırsın.' Bu 
da kabul edildi efendim. 

5. — TEZKERELER . 
1. — Bir merkezi Hükümet teşkili için bir 

komisyon kurulmam ve bu komisyonda Meclisten 
de üç âza bulundurulması hakkındaki kararname
nin gönderildiğine dair İcra Vekilleri Riyaseti 

REİS — Evrakı varideye geçiyoruz. Bir mer
kezi Hüküm ot tesisi için müteşekkil komisĵ onda 
Bayezit Mebusu Refik, Sivas Mebusu Rasim, 
Çorum Mebusu İsmet Beylerin bulunmalarına 
dair Heyeti Vekileden mevrut kararname var 
okunacak (Ne hakkında sesleri). Okunacak efen
dim şimdi görürsünüz. 

,: T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri 

Heyetinin 28 . XI .1337 tarihindeki içtimajncla 
tasvip -olunan kararname sureti musaddakası 
rapten ye beray'i malûmat i takdim edilmiştir. 

ir kararname- ahkâmına, .tevfikan Müdafaai 

Milliye, İktisat, Nafıa, Sıhhiye Vekâletlerinden 
tâyin edilen memurlardan müteşekkil komis
yonda Bayezit Mebusu Dr, Refik, Sivas Mebusu 
Rasim, Çorum Mebusu İsmet Beylerin de bulun-
ması tensip edildiğinden müşarünileyhime muk-
tazi mezuniyetin sürati itasına müsaade Duyu
rulmasını istirham eylerim efendim. 

T. B. M. M. İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 
(Ret, ret sesleri, kararname de okunsun ses

leri). 

Kararname sureti 
İnayeti hak ile İstanbul'un bilâkaydüşart 

istirdadına muvaffakiyet dahi hâsıl olsa onu bir 
merkezi merasim olarak muhafaza edip milletin 
asıl merkezi istiklâlini, hakikî merkezi faaliyet 
ve Hükümetini, fabrika ve müessesatı resmiyesini 
Anadolu'nun sevkelceyiş noktai nazarından en 
emin ve mahfuz bir mahalline nakil ve vazetmek 
lüzumu harbi ahir ile tamamen ve kamilen te
zahür etmiş olduğundan 28 Teşrinisani" 1336 gü
nü içtima eden Heyeti Vekile : . . . 

Evvelâ: — Hududu milliye ve Müdafaai milliye 
noktai nazarından harita üzerinden tetkikat ierâ-
siyle merkezi hükümet olabilecek mıntakalarm bir 
daire ile tahdit edilmesinin Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetine tevdii. 

Saniyen : — Erbabı fikir ve ihtisastan bir ko
misyonu mahsus teşkil ile işbu daire dâhilinde 
seyahati tetkikiyc iera ettirerek merkez olmak 
üzere kabul edilecek şehir mahallinin tesbiti; 

Salisen : — İşbu payitaht komisyonunun- 1) 
Merkezi mutasavverin mümkünse sahile, kabili 
seyrisefer bir şehir ile merbut olmasına, 2) 
Merkezi mutasavverin mülkün dört taraf ma de
miryoluyla merbutiyeti imkânı bulunmasına, 
;}) Elektrik istihsal edilebilecek tabii veya suni 
şelâlelere karip olmasına, 4) Mümkün olduğu 
kadar. kömür madeni civarında olmasına, 5) Or
man I ık bir sahaya yakın bulunmasına, 6) İh-
liyacatı umumiyeyc muktazi sulara malik bulun
masına veya suların o mahalle nakli kabil olma
sına, 7) Mahallin çiyadeti abu havasına, 8) 
Büyük-Bir şehir tesisi kabil araziye malik bulun-
masma, 9) Bina için malzemei-nisaiye tedariki 
mümkün olmasına; 10) Ve medeni bir şehir, 
için bunlardan başka lüzumlu göreceği hususla
rın lüzum ve vücuduna dikkat etmesine ve işbu 
şeraitin cümlesi mevcut olmadığı halde ekseriyeti 
cami mahallin intihap edilmesine; 

Rabian : — İşbu istihzarat nihayetinde bahar
da lâzımgelen teşebbüsat ve inşaata derakap 
başlanarak 1337 senesi kışında payitahtı muta
savvere nakli Hükümet edilmesine ve devairi muh-
telif'ei hükümetin şimdiden esaslı olarak vazma 
teşebbüs edecekleri müessesatı resmiyenin bu 
merkezde tesisine dikkat etmelerine karar ver
miştir. , , , 
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Isbu kaı^arın icra ve sureti tatbîkina Erkânı | 
HarBiy'e ve Müdafaai Milliye, Nafıa* > İktisat ve ı 
»Sıhbıye Vekilleri memurdurlar. 

28 Teşrinisani 1336 
B. M M. Reiai Şer »iye Vekili 
Mustafâ Kemal Fehmi 

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

Da. V.Na. Ha. V. Veküi 
: Dr. Adnan Ahınet Muhtar 

;,,:
; ••.'• m.v. .'. M t v . 

Ferit Dr, Rıza Nur 
Lr Erkânı Harbiyei Umumiye 

- N a . V^N. • Reisi N. 
Mihmut Celâl Fevzi 

& l ^ y e y . tk. Vekâleti V. 
Dr. Adnan Mahmut Celâl 

ÖEtet fesleri). 
MA&ÎYE V. FERİT B. (İstanbul) — Heyeti 

©eüleaizden bir* komisyon teşkili ricasiyle ar-
zedilen Heyeti Vekilenin şu karan bilhassa 
müdafaai memlekete ve aynı zamanda emvali 
umumiyei Devletin ötede beride israf edilme
mesin* matuf iptidai bir tetkikat arzusundan 
tevellüt eylemiştir. Malûmu âliniz Heyeti Ve
kile Riyasetinin tezkeresinde bahsolunduğu veç
hile, İstanbul Payitahtımızda bütün vesaiti te-
dabiriyenin, tophanelerin, silâhhanelerin ve 
alelûniûm müdafaai memlekete muktazi bil
cümle vesaitin bir yerde cem ve iddihar edil
mesi yüzünden harbi ahir esnasında gayet 
b^yük müşkülâtı görülmüştür. Bu müşkülâtın 
netayieinden birisidir ki; Heyeti Celileniz va
tanın müdafaasını lâzım gördüğü zamanda İs
tanbul 'n bırakarak idare merkezini Anadolu'
nun kabili taarrruz olmayan bir mahallinde te
sis buyurdunuz. Tabiidir ki İstanbul asırlar-
danberi bu Devleti ebed müddetin payitahtı 
bulunmak itibariyle hepimiz tarafından büyük 
bir muhabbat ile sevilen bir memleketimizdir. 
Fakat Payitahtımızın, memleketin böyle bir ma
hallinde bulunması, hiç bir zaman müdafaai 
memlekete muktazi bulunan istihzaratın diğer 
bir noktada yapılmış olmamasını istilzam et
mez. Harbi umuminin gösterdiği bu ihtiyaç 
dölayısiyle daha muharebe esnasında İstanbul' 
da mevcut müessesatr sınaiyenin emin bir ma
halle nakline teşebbüs edilmiş ve bundan maa
da o zamanda icra edilen tetkikat neticesi ola
rak (Bûnyanı Hamit) civarındaki şelâlelerden 
ye bufün beytfz'k<>inür .dedikleri şelâlelerin kuv-

wwmmmmagm? 
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vetlerinden istifade için merkezin oralara nakü 
düşünülmüştü. Şimdi Anadolu 'yu ve umum Tür
kiye hukuk ve menafiini müdafaaya azim bu
lunduğumuz ve Anadolu'nun ortasında bu mü
dafaayı yaptığımız zaman bu meselenin ehem
miyetini görmemek gayrikabildir. Bu noktai 
nazardan böyle bir idare ve alelûmum müdafaai 
milliye merkezi yapılmasına lüzum olduğu gibi 
diğer bir çok nikatı nazardan da yine aynı şe
ye ihtiyaç vardır. Bugün bilfarz Müdafaai Mil
liye Vekâleti memleketin muhtaç olduğu bu gi
bi darüssınaâları tesis mecburiyetindedir. Fi
şekhaneyi tesis ve kudreti mukavemesini dai
mî bir surette idame eden bir silâhhane yap
mazsa şüphesiz ki bu Devlet istiklâlini muha
faza ve müdafaa edemez. Hattâ buna zanıime-
ten memleketimizin maalesef terakkiyatı hazı
ra i medeniyeye kuşat edilmemiş bir'mahal ol
ması itibariyle, hattâ iplikhane doğrudan doğ
ruya kumaş çıkarabilecek bir fabrika imal et-
miyecek olursa yine memleketin vesaiti teda-
füyesine nakisa iras edilmiş olur. Bunun gibi 
bir kundura fabrikası ilâh... Bunlardan sarfına
zar edecek ve diğer devaire geçecek olursak; 
bilfarz büyük bir matbaa... şüphesiz ki bunların 
tesisi icabeder. Şimdi bunları, burada bulundu
ğumuza göre, Ankara'da mı? yoksa daha mu
vafık bir şehirde mi? (Daha muvafık bir şehir
de sesleri). Binaenaleyh bu cihetle Heyeti Ve
kile bir karar ittihaz etmiş ve memleketin içe
risinde muhtelif cihetlerden dolayı, bilhassa 
sevkulceyş noktai nazarından, icabatı siyasiye ye 
tetkikiyesinin icrasiyle size de bunların tesisi 
icabedeceği veyahut hakiki merkezi müdafaa
yı nazarı dikkate alarak o merkezi idareye gö
re onu nerelerde ittihaz lâzımgeldiğini tetkik ih
tiyacını duymuştur. . Beyefendiler buyuruyor
lar ki, heryerde diyorlar. Evet, heryerde lâzım
dır. Hattâ on yerde yapılmış olsa şüphesiz da
ha ziyade faydalı olur. Fakat acaba on yerde 
yapmağa kudreti maliyemiz müsait midir? Be
yefendiler! müsait olmadığı cihetle evvelâ bi
rincisini, muahharen ikinciyi, üçüncüyü yap
mak; fakat birincisini, en ziyade taarruz edile-
miyeeek, gerek tayyareler vasıtasiyle ve gerek 
sair suretle, dünyanın en mahfuz bir yerinde 
tesis edilmek lâzımgelir. Binaenaleyh Heyeti 
Vekile şu suretle evvelâ Erkânı Harbiyeye me
seleyi havale etti. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Başka iş 
kalmadı mı efendim? 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Hey
eti Vekile başka işlerini görmediği zaman ta
riz buyurunuz Beyefendi. Heyeti Vekile o işle
rin arasmda bunu da mühim görerek bu işi de 
elzem addetti. Onun için bunu teklif etti. (G$«, 



t : 141 ». 
riHtuler). Binaeöateyh müsaade buyurun. Er
kânı Harbiyei Umumiye, evvelâ Anadolu'nun 
müdafaa noktai nazarından en muvafık yeri 
neresidir? orasını seçti. Fakat bunun neresinde 
kömür mevcut ise ve nerede şimendifer yapıl
mak-lâwmg«lirse tetkik etti. Şimendiferlerimiz 
daima istanbul merkezinden inşikak etmek üze
re gitmiş. Fakat Anadolu'nun müdafaası»» 
muktazji bir surette tertip edilmemiştir. Bugüa 
şimendiferler hututumuz üzerinde eğer yeai 
bir esas kuracak ve şimendiferlerimizi şarktan 
garbe mi? yoksa cenuptan şimale doğru ınuf 
tevcih etmek lâzımgeleceğîni tetkik etmek lâ-
zımgelirse yine o noktayı düşünmek mecburi* 
yetinde-kalacağız. Binaenaleyh gerek raüdtffaai 
milliye :noktai nazarından, gerek nafıa noktai 
nazanndan ve gerek sair nikatı nazardan böy
le iptidai bir şey lâzımdır, iptidai tetkikat içia 
muhtelif devair kendilerinin dairelerindeki mü
tehassıslarım .topladılar. Fakat' istiyorlar ki; 
Heyeti CeKleniz bunu» tasvip buyurduğu halde, 
tabii tasvip etmezseniz olmaz, Heyeti Celileni-
zin âzasından bir kaç kişinin;v ilâvesini buna ri
ca ediyoruz. (Ret sesleri, gürültüler). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Usulü müzakere, hak
kında bir şey arzedeceğim. 

REİS — Şimdi lehte ve aleyhte olmak üze
re'söz alanlar kaydedildi. 

Dr. REFİK B. (Bayazıt) — Bendeniz bu te
şebbüse aleyhtar değilim. Yalnız şahsım için 
söyliyeeeğim. Bendeniz bunu maalesef ahvali 
sıhhiyem dolayrsiyle kabul edemiyeceğim. Onun 
için Heyeti Celilenizden bendenizi tâyin etme
menizi rica ederim. 

RElS — Söz alanları lehte ve aleyhte olmak 
üzere ayıracağım. Müsaade buyurunuz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Usulü 
müzakereye ait bir şey söyliyeeeğim. Efendim, 
Hükümet bizden üç âza istiyor. Biz acaba mü
zakeremizi böyle üç kişi verip vermemek üze* 
rinde mi, cereyan ettireceğiz? yoksa .buna lüzum 
var mıdır? yok mudur? bunu halledeceğiz. Ev
velâ bu ciheti halledelim de ondan sonra esasa 
geçelim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) •— Efendim, Maliye 
Vekili Beyefendi meseleyi kazanmak için işi 
karıştırıyor. Mesele ikidir efendiler. Birisi : 
Lâzamgelen fabrikaları yapmak, diğeri; Hükü
meti merkeziye olmak üzere münasip bir mahal 
aramak. Fabrikalai'in yapılması hakkında zan
nederim muhalefet edecek hiç bir arkadaş, yok
tur. Bu elzemdir, Hükümet istediği yerde ya
pabilir. 

MALÎYE V. FERİT B. — En iyi nerede yap
malıdır? 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Nerede isterse ora
da yapabilir; 

MALÎCE V. FERİT B. — Biz de onu ara
mak istiyoruz. (Gürültü]er). 
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VEHBÎ E t (Dtoranıla) — B* «fca- i t a n 

mıdır? değil mîdirT Bügjin eftndiler,. dÜşaıaa* 
la çarpmıyoruz. Onu,-arza ihtiyaç yoktur.* Hü* 
kümet bir yer intihap eder, oraya japar. Ne
den yaptın diye fabrikalar hakkında kimae bir 
şey söylemez. Yalnız mesele Hükümet merke
zi olmaik üzere bir mahal aramaktır. Bu, bu
gün lâzım mıdır? değil midir? 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta).— Bugün 
efendiler, düşmanla çarpışıyorum, uğraşıyoruz. 
Sonra sulh için murahhaslar istiyofiar. înşa-
allah muraiahEsbtrımız da gidecekti*; İstanbul'u 
bütünfrütüae unutuyor muyuz? Inşaallah Fatih 
nasıl ki İstanbul'u fethetti, biz, der laşaallah 
onun gibi icra ederiz, istanbul '4A otururu», on
dan hiç bir vakit kat'ı ümit etmem ben. 

MA&ÎYE V, ^ERlT B. — Kat-'r üfaride de
lâlet ^imtz; bu. mesele. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Bugün bu mühim 
mesail ile meşgul olduğumuz hafâteve' ÎSfenüz 
ne olacağımız maiûm olmadığı bir zamuîda... 

MALÎYE VEKÎLI FERİT B. — Ne- içijr 
malûm • değil? (Gürültüler). 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Rica ederim. Sözü
mü kesmeyiniz, Siz de söz atötmz; elbette söy
lersiniz. 

TUNALI HİLMİ. B. (Bolu) — Ne>olacap*ı& 
son derece malûmdur. Var olacaktır, müiakil, 
olacaktır bu mi l le t . . . 

REÎS — Söz. aldınız,, söylemsiniz,,, sasun»»-
Hilmi Bey! 

VEHBÎ Ef. (Konya) Devamla: — Herkes 
viedanrnda merkûz olan şeyin hilâfına iddiada 
bulunmamah efendüâr. İnöuu meselesini unut
mamalı. lika, ederim, şimdi'h^ işierintiz bitnıif?-
te, paralarımız, artmışr.nisanda keş,f olunacak mâ  
halde Hükümeti Merkeziye, Harbiye Dairesi, 
Mebusan Dairesi, her levazimiyle yapılacak, yeni 
sene kış oraya gidip oturacağız. Bu, hayalattır 
efendiler, aldanmıyalmı. (Doğru sesleri). Al-
dannuyajım, hülyadır. Bunlar olur şey değildir. 
Meydana gelmesi için fazla para var da o fazla?. 
parayı sarf için yer arıyoruz demek olur. Rioa 
ederim. Fabrika meselesini kabul, diğer cihetin 
reddini teklif ediyorum. 

AHMET HÎLMÎ B. (Kayseri) — Efendim, 
şimdi bu mesele bir-defa Merkezi Hükümeti Ana
dolu'da tesise ihtiyaç var' mıdır, yok ıtttıdtırî ih
tiyaç. olduğuna göre. Heyeti Vekiknin rannfyal* 
duğu bu karar ile kendi kendilerine üş za& inti
hap ile Anadolu'ya tetkikat için göndermesi d#gr 

, ru mudur, değil midir? Bendeniz her halde tu 
şekli karara muteriz bulunuyorum. Btttadâ' her 
memleket.mümessilleri-töplanıp^r tamamiyle s& 
fribi salâhiyet ve mejaieket hakkmda-luer suretle 
maiûmatı.kâfiyeyi haiz z«ısrat;lwuad8-vaaâGea.,ay-î 
rica böyle, üç zat intihap edipte" « zevatt Anado
lu'ya göndeıanekte ve orada tetkikat icra. etnıekte 

» ne mâna vardrr. Sonra şunu pek âlâ hiîîrîz ki, 
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ipimiz Anadoluluyuz, hepimiz Anadolu'nun 
t#>kitti biliriz, ^Hangi ağa, hangi bey bunlar 
hâlkın$& ^Ezîa izaz ve ikram yapacak olursa 
btöiîtr iterhâîde o tesir altmda bulunacaklardır. 
fHandeler), (öoğru sesleri). Buraya geldikleri 
zaman bitaraflığını kaybedecek, herhalde bize 
kâfi ve mukni ediöe gösteremeyeceklerdir. 

Sonra efendiler; Erkânı garbiye şüphesiz bu 
meselede siyasi ve askerî noktai nazardan hör 
halde salâhiyettardır. Fakat Erkânı harbiyemiz 
buradaki malûmata nazaran tetkikatını icra ede
bilirdi, 7TutU£ta ayrıca adam göndermeğe, fazla 
fazla masraflar yapmağa ne lüzum vardır? Ma
demki Merkezi Hükümetin, iaerkezi siyasetin 
Anaduîu'da olması ve ihtiyaç .görüldüğü takdir
de, yapılması İtandır ve mademki ihtiyaç var
dır, beneöeniz Kayserili olmak itibariyle değil, 
şunu TÜfekayı kiranıa tamamiyle söylerim ki; her 
tü^öLhissiyattan tecerrut ederek, sırf ilmî, iktisadî 
coğrafi, siyasi noktai nazmdan, Kayseri hakkında
ki malûmatımı muhtasaran §imdüik arzedeceğim. 
(Hacet yok sesleri), (JEandeler). Şimdi Kayseri 
bir defa coğrafi vaziyeti itibariyle Anadolu'nun 
tamamiyle mütevassıt ve merkezî bir yeridir efen
dim. , 

BAGtP B. (Kütahya) — Mevzu harici konu
şuyorsunuz. Sonra bendeniz de Kütahya'dan 
başlarım işin içinden çıkılmaz, 

AHMBT BİLMÎ B. (Kayseri) — Madem
ki, bir. m&rkez ittihazına lüzum vardır. Bir mer
kez ittihazına lüzum olduğu takdirde ne 
için bu kadar zait masraf ihtiyar edilecek? Bu
radaki âzayi kiramın Anadolu hakkındaki ma
lûmatı kâfidir. .Eğer mesele hakikaten bir ihti
yacı askerî, bir ihtiyacı siyasi ve iktisadi halinde 
ise şimdiden bunu burada müzakere edebiliriz. 
Olabilir ki, Azayi Kiram memleketleri hakkında 
veya başka-münasip görecekleri yerler hakkında 
icabedeeek malûmatı verirler. Bu malûmat bu
rada tetkik edilir. Bu tetkikat neticesinde elbet
te bir taraf tercih edilir ve bu takdirde zait 
masraf, lüzumsuz masraf her halde milletin kese
sinde kalmış olur. 

Şimdi Maliye Tekili Beyefendi. Hükümet he
sabına meseleyi izah buyurdukları zaman şelâle
den bahsettiler, fabrikadan bahsettiler, İktisadi 
lüzumdan bahsettiler. Bu itibarla gerek şelâlesi, 
gerek kömürü, gerek halkının teşebbüsü, serveti, 
bilhassa serbestli sâyi (Ve havası sesleri) ser
mayesi itibariyle müsait bir merkezi eğer şim-
şiden tetkik edecek olursanız, herhalde 
yine diyeceğim ki, Kayseri'yi müreccah 
görüsünüz. Beyhude uzun uzadrya va
kit ziyama, ve külfet ve masraf ihtiya
rına lüzum göraneksizin burada meseleyi hallede
biliriz. Yalnız şu cihet var ki, bu ehemmiyetli 
bir meseledir. Merkezi siyasiyi, payitahtı Ana
dolu'da tesis lâzım mıdır, değil midir? Bir defa 
ekseriyeti© buna karar verildiği takdirde, .Heyeti 
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j VeMlioaıizm intihap ettiği üç zat üe mesele bu 

şekilde -haHölunmaz. Madsnki bir merkez intiha
bı için bir heyetin izamı veyahut tetkikat icrası 
lâzraıgeliyof, daha evelce Meclise malûmat veri
lirdi, Meclis burada lâzımgelen tetkikatmr icra 
eder, Heyet vasitasiyle mi olacak; burada âzayi 
kiramın malûmatlarına, vukuflarına mÜTacaat 
itibariyle mi olacak, nasıl olacaksa, mesele halle
dilirdi, Mademki, bu şekilde Heyeti Vekile, ma
lûmat vermeksizin, kendisi doğrudan doğruya bu 
mesehyn halletmek istiyor, zannediyorum ki, ne
tice itibariyle, yani heyeti umumiyesi itibariyle, 
hüsnüniyet ve samimiyetimle netieepezir olmaz 
ve bu suretle teessüs eden merkezi siyasimizden 
âtiyen belki matlûp olan şey istihsal edilmemiş 
olur. Binaenaleyh, bu şeklî hareketten sarfına
zar etmeli, bunun için bir Encümeni Mahsus mu, 
teşekkül edecek, yoksa Heyeti Aliyenizin muvace
hesinde mi, mesele halledilecek? Kayseri olmazsa 
Konya olsun, Ankara olsun. Neresi intihap edi-

[ lirse. (Sivas'ta var sesleri). Her halde Sivas ile 
Kayseri arasmda bu hususta mühim bir fark var
dır. Rüfekayı kiram onu tabi âtiyen tetkik 
ederler. Mesele bitaraf bir şekilde tetkik edilT 
meli ve netieepezir olmalıdır. Eğer arzu buyu-
rulursa Kayseri hakkında lâzımgelen malûmatı 
verdim (Handeler). Müsaade buyurunuz. Teşeb-
büsatı iktisadiyesiyl? bugün Anadolu'nun mihve
ri aslisini teşkil ediyor. Bunu âzavi kiram 
pekâlâ bilirler. Hattâ Malive Vekili Beyefendi 
gümrük varidatını tetkik ederlerse, oradaki ka
yıtlarla anlaşılır ki, varidatın sülüsanmı kay
seri temin ediyor. Maamafih şimdilik fazla taf
silâta girişmiyorum, sonra arzederim. Eğer me
sele katî surette tetkik olunacak olursa o vakit 
mâruzâtımı arzederim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERİT B. — Heyeti Ce-
lilenize teşriî bir noktayı arzedeyim. Hükümetin 
yaptığı iş; kendi kendine bu meseleyi hallederek 
onun icabına iktifa değildir. Heyeti Vekileniıı 

J yapmak istediği şey, iptidai bir tetkiktir. Bu 
tetkiki yaptıktan sonra - tabii bu bir kanunu mah
sus ile olur - o vakit Heyeti Celilenize bir kanu
nu mahsus ile arzedecektir. Diyecek ki, filân ye
ri tetkik ettirdim, filân yeri muvafık gördüm. 
Heyeti Celileniz o zaman arzu ederse tetkik ede
cek ve müdavelei efkâr eyliyecek. Kabul edecek, 
etmiyeeek... o, başka mesele. Bu, bir iptidai tet
kiktir. Bu iptidai tetkiki Heyeti Vekile yaptıra
bilirdi. Çünkü îktisat Vekâletinin mühendisi, 
Nafiamn mühendisi, ve deva.iri sairenin mühen
disleri onun elinde olduğu için bunu yaptırdı, 
Heyeti Celileniz icraî salâhiyeti haiz olduğu için 
Heyeti Celilenize arz buyurdu. Heyeti Celileniz 
arzu ederse bu üç. zatı terfik buyururlar veyahut 
başkalarını intihap buyururlar. Müsaade buyu
runuz Heyeti Celileniz bunu arzu etmez de Kuv-
vei îeraiyenin tetkikatmı kendi yapmasını arzu 

' Uuyurursa o suretle de yapılır; 
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İtayserî Mebusu muhteremi Kayseri'yi met

hettiler. Fakat maalesef Heyeti Vekilenin ken
dileri kadar malûmatı yoktur. Olmadığı için
dir ki,# böyle bir şeye lüzum yok. Çünkü bunun , 
içinde ta Sivas'tan Ankara'ya kadar, KonyaMan 
daha şimalde bulunan Yozgada kadar vâsi mmta-
ka varsa azamî şeraiti haiz olanını tabii bu su
retle bulacaktır. Heyeti Vekile, Heyeti Celile-
nra karşısına çağırcpta, Kayseri mebusu muhte- I 
remleri; sizin neyiniz var, söyleyiniz. Yozgat me- I 
buslari; sizin neyiniz var, söyleyiniz, tarzında ol
maz efendim. Kuvei ieraiye bu suretle yapa
cak olursa bundan bir neticei katiye de çıkmaz, | 
Bu mesele; Hoca Efendi Hazretlerinin kabul I 
buyurdukları veçhile olsa da, yani merkezi bugün
den nakil kabil olsa da, yalnız müessesatı sınaiye 
ve harbiyemizi en iyi bir yere nakletmek suretiy
le de olsa merkezi tâyin etmek lâzımdır. Tabii 
bu merkezin tâyini noktai nazardan Heyeti Ve
kile iptidai bir tetkikata lüzum görmüştür. Bi-
naenalevh lütfen mazur görünüz. 

NAFÎZ B. (Canik) — B i r sual soracağım. 
Efendim, bu bir şehirde mi olacak, yoksa açık 
bir yerde mi olacaktır? 

MEMDUH B. (Karahisan Şarkî) — Efen
diler, müsaade buyurunuz, ben de bir kaç söz 
söyliyeceğim. Bu teşebbüs siyasete muzrrdır. 
istikbalimiz için beslediğimiz ümitlere de muva
fık değildir. (Gürültüler) Allah allah, şimdi 
isbat edeceğim. Biraz sabır ediniz. Efendiler 
biz cihana karşı bir dâva açtık. Dâvanın bükere 
ümitbahş günlerinde yaşıyoruz. Ferit Beyin 
beyanatından; yeni merkezin, bilhassa sevkül-
eeyş noktasmdan emin bir mahalde teşkiline lü
zum görüldüğü anlaşılıyor. Tabii bizim dâva
mızın esasım misakı millî teşkil ediyor, o hudut
ları talep ediyoruz. Bu misakı millî hudutları 
dahilinde boğazlar dahi mevcuttur. Efendiler, 
boğazlar daima eroindir, istanbul payitaht ola
rak kalacaktır. Yarm biz onu, Hoca Efendi haz
retlerinin buyurdukları veçhile, Fatihane bir su
rette kendimize payitaht ittihaz ederiz. Bu böyle
dir efendiler. Bu zamanda bunu böyle (Gürül
tüler) söy]ivebilirim. Arzettiğim veçhile; siya-
seten mevzuubahis edilmemesi muzır olan bir nâ
zik zamanda bir merkezi hükümet tâyin eder de 
asıl olaiı merkezi hükümetimizden feragat etmiş: 
olursak, misakı millî hudutlarını da feda etmiş 
oluruz. (Asla sesleri) isterseniz kabul ediniz. 
Bunu ben doğru bulmuyorum. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Arka
daşlar, böyle hiddetle, şiddetle, iş olmaz. Mademki 
Hükümet böyle bir işe lüzum göstermiş. Hazreti 
Fatihin istanbul'u fethinden şimdiye kadar bu 
müessesatımızı, yani bahriyemizi, diğer nezaret- | 
leri, mekteplerimize varıncaya kadar hepsini İs- [ 
tanbul'da yapmışlardır. 

Halbuki din; aktarı islâmiyenin her tarafta 
ayrı ayrı bir müessese yapılmasına lüzum göster- 1 
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miş. Eğer bu müessesatt her tarafta yapmış ol
saydık bugüne kadar katiyen bu felâketleri gör
mezdik. Zira her nimet bizim içimizde kalacaktı. 
Şimdi Hükümet bunu düşünmüş, arıyor. Bunu 
gerek Ankara'da bulur, gerekse Konya'da bulur. 
gerek sair yerde bulur. Evvelki hükümetler Ana
dolu'da böyle müessese yapsaydı bugün hiç bir 
felâket görmiyecektik. 

Bizden ancak üç âza istiyorlar. Bunu diriğ 
etmiyelim. iki âza verelim, tahkik etsinler, tek 
kik etsinler, itiraz olacak, şiddet gösterilecek 
bunda bir şey yoktur. Nerede yapılmak lâzımge-
lirse onu Hükümet düşünür. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) -^ Efendim, Mem-
duh Bey kardeşimize teşekkür ederim. Bir derece 
bana tercüman oldular. Sonra bir derece kadar 
da Hoca Vehbi Efendi Hazretlerine... Cidden 
nmik bir surette düşünülecek bir nokta karşımız
dadır. Ama merkeze gelince onu badehu düşü
nürüz. Bunu bütün ruhiyle kayramıyacak olur
sak; siyaseti islâmiye noktai nazarından, dehşetli 
bir facia işlemiş oluruz. Binaenaleyh ruhların 
daima asırlardanberi gelen bir rabıta ile merbut 
olduğu bir noktadan, her ne olursa olsun, cüzi v 

tebaüt edersek.. (Tebaüt etmiyoruz yahu sesleri!) 
MALÎYE V. FEBÎT B. — Şu Meclisi de gö

türüp oturtsanızya! 
TUNALI HÎLMÎ B. - Görüyornıusunuz? 

Maliye Vekilinin mukabelesini. Şimdi bizi tasdik 
etti. Bu Meclisle beraber gidip istanbul'a oturu
nuz dedi. Demek.İstanbul'dan ümidimizi kes
tik. (Asla sesleri). 

Efendim, diliniz kalbinize tercüman olamıyor. 
MALÎYE V. FERÎT B. — O sizin diliniz 

ve dimağuıızdır. 
TUNALI HÎLMİ B. (Bolu) — Bilmem be

nim dimağımda ne var? Fakat her halde ruhum-. 
da bir indise vardır. O endişeyi bütün varlığiyle 
önünüze koyuyorum. Tartarsınız, biçersiniz, öl
çersiniz. istediğiniz gibi kabul edersiniz. Fakat 
Allah bana Anadolu'da bugün bir merkezi islâm, 
bir Payitahtı Osmani tesis etmeği nasip etmesin 
(Etsin âmin sesleri) Etsin derken düşününüz 
beyler! Balkan harbinde Edirne'de bulunuyor
dum, Edirne'nin düşman eline geçmesi üzerine 
(Gürültüler) Beni dinleyin efendim. Edirne'nin 
düşman eline geçmesi üzerine, üç buçuk yaşında 
çocuklara varıncaya kadar, hepsi göz yaşı döktü
ler. (Gürültüler) Susunuz efendim, dinleyin! 
Evet iki üç yaşındaki çocuklar bile göz yaşlan 
döktüler ve hayret edildi ki bu nedir Yarabbi? 
Bu çocuklar şimdiye kadar (Edime) kelimesini 
i si t m emişlerdi. Demek , oluyor ki, mintarafillâ 
bir rabıtai islâmiye, Sultan Selim camiine ve sa-
ireye merbut imiş, gayri müdrik olarak merbut,. 
imiş. 

MALÎYE V. FERİT B. — Elan var. ' ' . 
TUNALI HÎLMÎ B. — Gayri müdrik olarak 

islâmın ruhundaki bu derin ukde ve nokta şayanı 
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tetkik bir ukde ve noktadır. Tıpkı şimdi İstan
bul ve Anadolu merkezi meselesi de tamamiyle 
bundan ibarettir. Hoca Hüsnü Efendi Hazret
lerinin fikrini kabul ediyorum. O kadar sersem-
ecsine işler görmüşüz ki, tophanemiz deniz kena
rında, fişekhanemiz deniz kenarında. İki üç saat 
içeri bile almamışlardır. 

Ha: yalnız bir noktai nazar daha vardır ki, 
bunu maatteessüf Maliye Vekili Beyefendi izah 
buyürınadılar. Yalnız askerlik noktasından balı- I 
settiler. Halbuki bence efendiler, intihap edile
cek olan merkez, iktisadi olmalıdır. İktisadiyata 
yüzde yetmiş beş derecesinde karip olmalı. As
kerlik, sevkulceyş noktai nazarından da yüzde 
yirmi bes olmalı (olmadı sesleri). 
. MALİYE V. FERİT B. — Merkezi iktisat 
her yer olabilir. 

TUNALI HİLMİ B. — Efendim, bence mühim 
olan İstanbul meselesidir, İstanbul için söyliye-
ceğimi söyledim. Bu Osmanlı, bu 1336 senelik 
müslüman İstanbul'dan ayrılmaz. İstanbul dai
ma istanbul, yine payitahttır. i 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim vakıa hu
dudumuz Viyana surlarında iken İstanbul'un 
payitaht olmasında bir mâna vardı. Fakat bu
gün hududumuz Anadoluya, kısmen de Rumeli-
ye hâkim bulunuyor. Misakı millî ile ilân ettiği
miz hudut bunu tazammun ediyor. Bu hudut 
dahilinde icra yi hükümet edebilmek için bu hu
dudun merkezinde emin ve metin bir mahalle ih- j 
tiyaeımız vardır. Hükümet emin bulunmadıkça 
onun hâkimiyeti caiz olmaz. Evvelâ hâkimiyeti 
temin ve idame ettirecek merkezi temin etmek lâ
zımdır. ' Vehbi Efendi hoca hazretleri İnönü mu
harebesinden bahsettiler. Allah muhafaza etsin. 
İnönü muharebesinde aksi netice zuhur etmiş I 
olsaydı, Hoca Vehbi efendiden sorarını. Anka-, j 
ra 'da nasıl oturacaktı! Binaenaleyh bu noktai [ 
nazardan payitahtın Anadolulum merkezinde ol
ması lâzımdır ve ihtiyaç olduğu gibi diğer bir 
noktai nazardan da (Gürültüler). Müsaade buyu
runuz. İstanbul hakkında biraz malûmat vereyim: 

Efendiler; biliyorsunuz ki, İstanbul muhtelif 
siyasi, ırkî, içtimai cereyanların tefessüh etmiş 
bir merkezidir. Orada bir takım bir çok amal 
ve makasit câridir ki, o amal ve makasıt içerisinde | 
selâmeti fikir ile icrayi Hükümet etmenin za
manı çoktan geçmiştir. Diğer taraftan, malûmu 
âlileri,-bir. milletin pay tahtı onların en münev
ver muhiti demektir. Yani herhangi bir milletin 
payitaht ittihaz ettiği memleket daima 
payitaht olmaktan müstefit olarak terakki eder. 
Bizde ise büsbütün bu nazariyeye bağlanmak 
suretiyle maalesef bütün müessesatımızı, bütün | 
mebaııii âliyemizi ve her bir varlığımızı İstan
bul'da yapmışız, her şeyimiz İstanbul'dadır. 
Anadolu 'da Hükümetimizin tek bir fabrikası bile 
yoktur. İşte bu sebepledir ki, İstanbul herhangi 
bir u;ih\ tehlikeye düştüğü vakit memleket cîe 
sertabepa tehlike içinde kalır, İstanbul'daki var- I 
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I lığımız herhangi bir vakitte tehlikeye uğradığı 
I zaıîıan, memleketin bütün varlığı tehlikeye uğrar. ' 

Bu cereyan, yani Anadolu'da merkezi Hükümet 
tesisi cereyanı daha bir çok sebeplerle bugün 
değil, Harbi Umumiden evvel bile mevzuu-
bahis idi. Bir çok zevat bunu düşünüyorlar
dı. Bir çok defalar bu mahafilde mevzuübahis 
oluyordu. İstanbul'un artık Merkezi Hükümet 
olamıyaeağı, İstanbul'un münkasem bir mm-
taka olduğu binaenaleyh merkezin Anadolu'nun 
vasatında emin ve müstesna bir mevkide itti
hazı zaruri olduğu ötedenberi mevzuübahis olu
yordu. Bugün ise evleviyetle mevzuübahis ola
cak bir meseledir. Bugün her meseleden daha 
ziyade, sayam nazar bir meseledir. Bugün her-
günden daha mühimdir. Bu meseleden daha mü
him bu Meclisin bir vazifesi yoktur. Zira Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti kendi mevkiini 
tersin etmedikçe, rasin ve emin emirlerini mu
hitine isma edemez efendiler. 

RİFAT B. (Tokat) — Bir sual soracağım: 
Bu, sulh meselesinden daha mühim midir? 

RAGIP B. — Sulh meselesinden de mühim
dir. (Gürültüler, değil sesleri). 

TUNALI HİLBİ B. — Gayeye vâsıl ol da 
ondan sonra. 

S A L A H A T T Î N B. (Mersin) — Efendiler, 
mesele iki meseledir. Vehbi Efendinin buyur-
riuklnrı gibi: biri memlekette- ordumuzu ve 

• kudreti harbiyemizi temin ve takviye edecek 
fabrikaların, darüssınaaların nerede tesisi en. 
muvafık olabilir? Bunlar, ahvali harbiye bizim 
lebimizde ve aleyhimizde olduğuna nazaran, 
milletin her zaman emin bir surette kendi kud
retini alabileceği yerlerde olmalıdır. Bu ima
lâtı harbiye.merkezi neresi olacaktır? Memle
ketin sınai mıntakası neresidir? Fabrika yap
mak için lâzım olan mevaddı iptidaiye nerede 
bulunur? , 
• İkinci mesele; bugün halihazırda bu Hüküme

te bir Payitaht yapmak, yani Meclisi Mebusan, 
Harbiye Nezareti ve saire yapmak meselesidir. 
Bu iki mesele tamamen yekdiğerinden ayrı bi
rer meseledir. Düşündüğüm şudur : Eğer efen
diler; birinci mesele mevzuübahis ise, yani or
dumuzu yaşatacak, memleketimizde bize lâzım 
olan mühimmat, esliha ve top imal edecek, aled-
devam memleketimizde şimendifer rayları ve 
saire yapacak fabrikaları vücude getirmek ise, 
bunun kolayı vardır. Bunun hakkında tetkikat 
yapılmıştır, mevcuttur. İstanbul'dan bunu Hü
kümet alıp getirebilir ve bunu bilenlerimiz var
dır. Bu mesele hakkında Hükümet anlaşabi
lir. Bunu burada münakaşa etmek istemiyorum. 
1326 da Mahmut Şevket Paşa merhumun zama
nında Anadolu'ya bir heyeti fenniye gitmiş, 
tetkikatta bulunmuştur ve mevkiini intihap ede
rek Hükümete rapor vermiştir. Bu husustaki 
malûmat Hükümetçe pek malûmdur. İmalâtı 
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harbiye bunu gayet iyi bilir ve bu bapta tees
süs etmiş kanaatler vardır. Az ve çok o kana
atler hakikate yakındır. Bugün Hükümet te 
bu kanaattedir. Onun için meseleyi burada mü
nakaşa etmiyelim. İmalâtı harbiye bütçesi için 
görüştüğümüz zaman, imalâtı harbiye müdi-
ranının malûmatı kâfiyeleri mevcuttur, bu bap
ta Hükümet, İmalâtı harbiye idaresi, Müda
faa! Milliye Vekâleti istediği gibi tetkikat ya
pabilir. Binaenaleyh Meclisi Âlide mevzu edi
lecek bir mesele olmadığını görüyorum. Mec
lisi -'Âliye arz ve mevkii müzakereye vazedilen 
mesele; bugün bir Payitaht inşa etmek, Nisan
da temel atmak ve Şubat nihayetinde Payitaht 
vücude getirmektir. Bugünkü ieabat ile, bu
günkü mantık ile ve bugünkü aklı basit tile ka
bili telif ise birincisini böyle söyliyerek ikincisi
ne (Angajeman) yaptırmak istiyor. Benim, bu
nu katiyen gönlüm almıyor. H i ç b i r hususta 
fikri saniye vâkıf olmıyarak meseleyi his 
noktai nazarından değil âklen düşünürsek... 
Rica ederim; önümüzdeki senenin Müdafaai 
Milliye bütçesinin tetkikini Heyeti Âliyeniz 
emir buyurdu, bizi gönderdi. Gittik, tetkikat 
yaptık, bütçe biz gitmeden gelse idi seksen beş 
milyon lira ile geliyordu. Membai varidatı 
kırk milyon lira olan bir Hükümette harbiye 
bütçesi seksen beş milyon lira ile geliyor ve 
devairi sairesinden gelecek bütçeler de on iki 
buçuk milyon. Böyle bir vaziyette Payitaht te
sis etmek için para vermenin mânasını anlamı
yorum Pekâlâ kendi bütçelerini kendileri da
ha iyi bilirler efendiler. Maksadım muaheze 
değildir. Hisse kapılmıyorum. Fakat aklın 
yolu birdir. Payitaht için bugün müzakereye 
girişmemiz, bugün Mecliste buna karar verip-
te biz gönderdik diyecekler. Onun için çok ri
ca ederim. Bu iki meseleyi birbirinden, yani 
his ile hesap meselesini birbirinden ayıralım. 
Biz Meclisi Âlide bunun çok zararlarını gör
dük gibi geliyor. Hisse kapılmağa lüzum yok
tur. Fabrikalarımızı, imalâtı harbiye fabrika
larımızı, memleketin en emin yerinde yapalım. 
Toplarımızı, tüfeklerimizi âdânın taarruzun
dan masun olacak yerlerde bulunduralım ve bu 
bapta lâzımgelen tetkikatı Hükümet istediği 
gibi yapsın, serbesttir. Lâzım olan parayı ken
dilerine verelim. Efendiler; bir fırkamız eksik 
olsun, fakat bir yerde bir fabrikamız bulun
sun. Bu memlekette demircilik, marangozluk 
yahut her nevi imalât için, meselâ şimendifer 
rayları için müesseseler yapalım. Onun için 
imalâtı sınaiyenin tesisine can ve dilden çalışmak, 
bu memleketin iktisadiyatı için lâzımdır. Ordu
su için demiyorum. Ordusu ondan istifade et
meli. İktisadiyatın tesisi için memlekette mü
sait bir noktada sınai müesseseler vücude getir
mek elzemdir. Birinci derecede bugün ordu 
bundan müstefit olur, iktisadiyatımız müstefit 
olur. Bu, lâzımdır ve Hükümet bunu yapabilir. 
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Fakat bu bahsin. Meclisi Âliye getirilecek: îfor 
yitaht meselesine Meclisin iştirak > ettirilmesini 
bendeniz; içinde bulunduğumuz bugünkü aîb-
vali siyasiye noktai nazarından, doğru görme
diğim gibi anlamadığım bir şeydir. (Alkışlar). 
Af finizi rica ederim. Hiç kimsenin hakkına ta
arruz etmek istemem. Fakat açıkça konuşalım. 
Olmayan bir şey niçin ortaya konuluyor, anla
mıyorum. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim; 
Beyefendi Hazretleri yalnız meseleyi imalâtı 
harbiye noktai nazarından tetkik buyurdular 
ve onun için de imalâtı harbiye meselesini 
Müdafaai Milliye Vekâleti arzu ettiği gibi tes-
bit eder, tetkik eder ve yapar dediler. Fakat 
mesele bu kadar basit değildir. Efendiler; me
sele yalnız imalâtı harbiye meselesi değildir. 
Bir de işin içerisinde yine her daireye mukta-
zi diğer meseleler vardır. Meselâ imalâtı har
lı iyeyi idare eden Müdafaai Milliye Vekâleti 
bilfarz falan fabrikayı falan yerde tesis etme
ği, meselâ Kayseri'yi muvafık bulur. Orada te
sis eder. Bir taraftan da Nafıa Vekâleti bil
cümle tu rüku hadidiyeyi müdafaai memleket 
noktai nazarından tertip etmek ister, o da 
tutar merkezî olmak üzere Kalecik'te tesis eder 
veyahut Sivas'ı muvafık bulur. Şimdi müda^ 
faa. noktai nazarından lâzımgelen turuku ha-
didiye tertibatının' merkezi orasıdır. İmalâtı 
harbiye noktai nazarından meselâ merkez bu
rasıdır. Keza bunun gibi, meselâ Maliye Vekâ
leti bunların içerisinde müessesat ile enaz alâ^ 
kadar bir vekâlettir. Fakat o Maliye Vekâleti 
Devletin bütün ihtiyacatı olan evrakı :hazırla
mak için bir matbaa tesis etmek ister. Bir 
matbaanın» tesisi için bendeniz de karar veri
rim. Ankara'da tesis ederim veyahut Konya'da 
tesis ederim. Bu suretle muhtelif Vekâletler 
kararlarını, Heyeti Celilenizin bir kanun ile 
tasdik edeceği bir esas üzerinde ittihaz etmiş ol
mazlar. O vakit muhtelif vekâletlerin herbiri-
si müessesatını tensip ettiği yerde tesis etmek 
ister. O zaman ben Müdafaai Milliyeye; ima
lâtı harbiyeyi falan yerde tesis ediniz diye
mem. O da bana ; matbaayı falan yerde ya
pın diyemez ve ne de hiç birimiz Nafıa Vekâ
letine ; turuku cedidiye merkezini falan yer
de yap diyemeyiz. İşte Heyeti Oelilenizden ar
zu ettiğimiz, Bunu bir. kanun ile tesbit etmek
tir. Hattâ turuku umumiye ile turuku husu-
siyeyi tefrik için de bir kanun iktiza eder. 

Bunu istilzam eden bu vaziyeti siyasiyemiz 
itibariyle, bu hususta Heyeti Oelileniz; bir 
merkezi mukavemet ve bir merkezi müdafaa 
tâyin ve tesbit etmek için şüphesiz, ki herkesin 
fevkinde bir salâhiyeti haizdir ve onun emri 
muta olacaktır? Bu noktai nazardan, evvelee 
arzetmiş olduğumuz veçhile, bizimki iptidai bir 
tetkiktir. Bu merkezi bulmak için; uğraşıyoruz. 

— ıe — 
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Müdafââi Milliye kendisi tâyin -ederse de bu hu
susta diğer vekâletlerin muavenetine yine ar
zı iftihar etmiştir. Kömür, şelâleler .' vesair 
hususatta onlarla beraber,gidecek heyetin vere
ceği kararı kabul etmiş ve aynı surette umumî 
vazife ilerisinde o da kendi hissesini takdir et
miştir. ' Bu noktai nazardan eğer Heyeti Âliye-
niz üç uzvu muhteremini bu heyete vermeği 
arzu etmiyorsa Hükümet kendi noktai naza
rından tetkikatmı icra eder ve bu, bir tetkikatı ip
tidâiyedir. 

ZİYA HÜRŞİT B. (Lâzistan) — Efendim, 
Heyeti Vekile Meclise tevdi eylediği mazbatada 
bir çok hatalar yapmıştır. Faraza «istanbul'u 
istirdat etsek bile» diyor. Ben bunu muvafık 
görmüyorum. Biz bir kere istanbul'u misakı 
milli--hududuna-ithal etmişiz. Artık bunu «istir
dat etsek bile» diye bir şüphe koymak, bir 
şarta talik etmek doğru değildir. 

MALİYE VEKÎLÎ FERİD B. — Edildiği 
halde bile... 

ZlYA HURŞİT B. (Devamla) — Efendiler, 
evvelki bir meseledir. Bulgar orduları Çatalca'-
ya geldiği' zaman bazı hafif kalpli insanlar İs
tanbul îdan payitahtı nakletmek; istediler. Fe-
rid Bey de o zaman (Ifharn) da yazı yazdılar. 
Hakiki vatanperveran bunu reddettiler. Bugün 
azizim,- düşman karşısında muvafık bir yer ara
mak istivorsak... 

MALİYE VEKÎLİ FERİD B. — Silâh fab
rikaları o zaman nakledilmiş-olsaydı.bugün sıkın-

ZlMA HIJRŞİT B. (Devamla) — Merihe gi
delim.,.Düşmanlarımız görmesinler. Kaçalım efen
dim. (Büyük Petro) Rusya'yı .tesis ettiği zaman 
mmharebe devam etmekte olduğu bir zamanda 
isveç'ten aldığı Neva nehri sahilinde Petresburgu 
yapmıştır. 

MALİYE VEKlLl FERİD B. — Bugünkü pa
yitahtları nerede? 

ZİYA HURŞlT B. (Devamla) — Moskova'ya 
gelmesi başka sebeptendir. Petro diyordu ki; 
Benim milletim geri gitmiyecek, daima ileri gide
cektir. Sani.yen ;. Fabrikaların memleketin her 
tarafında rnütesaviyen tekessür etmesini düşünü
yorsak ef endiler^ kabahat istanbul 'da değildir, şek
li idarededir. , Bugün Encümeni mahsus mazba
tası çıktıktan sonra her taraf istanbul gibi ola
caktır. Fabrikalara gelince, sorarım Ferid Be
ye Krup fabrikası Paris'de mi? Erahen .Krup 
Berlin'de midir? Almanya'nın merkezi ticareti 
Berlin midir? Efendiler sorarım (Armstrong 
Vilkerst) Londra 'da mıdır?1 Fabrikalar başka me
seledir. Bu j müessesat her tarafta yapılmalı, 
memleketin her tarafı rnütesaviyen terakki etme
lidir. Bugün Almanya'nın sanat noktai nazarın
dan en ileri giden-yeri (Berlin) ve civarı değil
dir. ^F^aöısaâudtfeteta'eri yakın-olan yerlerdir. 
İşkıi&de tefcu yok, Ontıniçin merkeze toplama-
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Payitahtı Merihe nakledelim yahut Zühreye. 

Encümeni mahsus mazbatası çıktıktan sonra mem
leketin her tarafı cennet olacaktır ve payitaht is
tanbul'da kalacaktır, orası darülhilâfedir. Müs
lümanların 'gözünde tütüyor. Sultan Hamid ka
dar olsun orada bir siyaset takip edemiyoruz. Mer
hum, istanbul ahalisinden asker almıyordu. Bu 
suretle istanbul'da müslüman nüfusunu teksif 
ediyordu. (Alkışlar). 

Orayı müslüman şehri yapmak için çalışı
yordu. Böyle giderse biz oradaki bütün müslü-
manları dağıtacağız. Bunun kemâli şiddetle red
dini teklif ederim. (Alkışlar). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; Arkadaşlar 
bunu iki şıkka ayırdılar. Bir kısmı fabrikalar 
hakkında yalnız imalâtı harbiye için fişek lâzım 
olmaz ya? İmalâtı harbiye için icabeden fabrika
ları bir merkezde yapmak meselesi. İkincisi de; 
bir merkezi Hükümet olmasıdır. Bendenizce bi
rinci şık hiç varit değildir. Bazı yerde bir fab
rika olur, bazı yerde diğer fabrika bulunur. Bu
nun için de merkez aramağa lüzum yoktur. Ama 
en çok hangi kısımları ihtiva edecek? meselâ bir 
merkezde beş on tanesinin olmak ihtimali vardır. 
Mesele merkezi hükümet bahsidir. Gerek birinci 
kısmı ve gerek ikinci kısmı Heyeti Vekileniz, ara
mamış olsaydı siz o vakit muaheze etmeli ediniz. 
Heyeti Vekile böyle şeyleri araştırmadığı için 
muaheze edilmek iktiza ederdi. Hakkalinsaf dü
şünelim. Yoksa bunu ne için aradın diye mua
heze etmek doğru değildir. Yalnız mesele; acaba 
bu:mn zamanı mıdır değil midir? mesele budur. 
Yoksa efendiler; öyle hissiyatı okşayıcı sözlerle 
on saat hepimiz burada konferans verebiliriz. 
camilerden, müessesatı saireden bahsederek sa
atlerce burada hissiyatı okşarız ve raksa da geliriz. 
Fakat mesele bu değildir efendiler, memleketin 
idaresi meselesidir. 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mesele hissi
yat meselesidir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Hissiyat meselesi 
değildir. Senin için hissiyat meselesi olabilir. Bi
naenaleyh bendenizce İstanbul, merkezi hükümet 
meselesini bugün buraya getirmesinden dolayı 
Hükümet ve Heyeti Vekile hata etmiştir. Bu ya beş 
sene sonra düşünülecek bir mesele veyahut gay
ri muayyen bir zamanda düşünülecek bir mese
ledir. Onun için bunu ne için düşündünüz diye 
değil, ne için buraya getirdiniz diye muaheze 
etmelidir. Bunu burada şimdi müzakere edecek 
zamanımız- değildir ve müzakere ettikçe iş iyi bir 
cereyan almış olmaz. Onun için müzakereyi der
hal kesip asıl mühim işimize geçmeliyiz. (Reye 
sesleri).. 

RE IS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Takrirler oku
nacak: 

Riyaseti Celileye 
' Bu mesele bugünün meselesi değildir. Muza- 4 
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kere kâfidir teklifi vâknn reddiyle ruznamei mü-
zakorata -geçilmesini teklif ederim. 

Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

Riyaseti Celilcye 
Anadolunun emin ve salim mevakiinde müesse-

sat vücude getirmek muvafık ise.de merkezi hü
kümeti İstanbul'dan ayırmak ve Anadolu'da pa
yitaht vücude getirmek efkârı islâmiyeye ve va
ziyeti siyasiyemize muvafık olmadığından teklifi 
vâknn reddini talep ederim. 

30 Kânunusani 1337 
• İsparta Mebusu 

Hafız İbrahim 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Heyeti Vekilenin yeni bir merkezi hükümet 

intihabı ve bu husus için Meclisi Âlide üç zata 
mezuniyet verilmesi hakkındaki teklifin reddedil
mesini teklif eylerim.. 

Lâzistan Mebusu 
Ziya Hurşit 

.Riyaseti Celileye 
Merkezi hükümet hakkında cereyan eden mü

zakere kâfidir. Nabemevsim olan işbu teklifin red
dini teklif evlerim. 

31 ..1.1337 
'v Karahisarı Sahip Mebusu 

Mehmet Şükrü 
Riyasete 

Mukaddes gayemize vusulden evvel ortaya bir 
payitaht meselesi çıkarmak değil, böyle bir tahay
yül bile affolunmaz bir hata, hatta islâm alemine 
karşı bir hatadır. Binaenaleyh Heyeti Vekilenin 
teklifinin reddini teklif ederim. 
• , - • • • 30.1.1337 

Bolu 
j v Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. 

Heyeti Vekilenin teklifini esas itibariyle kabul ile 
arkadaşlarımıza mezuniyet itasını arzederim. 

Trabzon 
Hüsrev 

HÜSREV B. (Trabzon) — Takririm hakkın
da söyliyeeeğim efendim. Bendenizee bu teklif 
geç kalmıştır. .Yani daha evvel gelmeli idi. Dik
kat buyurursanız Heyeti Vekilenin esbabı mu
cibe lâyihasında; Erkânı Harbiye dairesine sor
duk, bize 'harita üzerinden bir muit aka gösterdi 
diyor. Bunun mahiyeti askeriyesi vardır. Onun 
•bu tctkikatmı yapmaya biz mecbur oluyoruz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B, —- Beyefen
diler; Teklif Heyeti Vekilenin 28 Teşrinisanideki 
İhtimamda tezekkür edilmiştir ve bu tarihte itr-
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[ tihaz edilmiştir. Yani bugün ihdas edilmiş de

ğildir. 
BİR MEBUS B. — Bugün gelmesinin esbabı 

nedir? 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 

Erkânı Harbiyeye gitmişti, daireleri dolaşmış. 
Erkânı Harbiye mahallini tâyin etmiş ve mütesel-
silen gelmiş. 

Riyaseti Celileye 
Siz buraya ne için toplandınız diye sorana 

verdiğimiz ve vermekte olduğumuz ilk cevap, 
Payitaht ve makam Hilâfetin istirdadı için sö
züdür. Hal böyle iken istirdadı için uğraştığı
mızı âleme ilân ettiğimiz yedi sekiz asırlık bir 
makam saltanat ve hilâfeti ihmal ederek yeni-
baştan bir merkezi Hükümet yeri taharrisine kal
kışırsak kavlimizi fiilimizle tekzip etmiş oluruz. 
Binaenaleyh, fabrikaları istediği noktaya inşasın
da Hükümet muhtar bulunmak üzere payitaht 
hususundaki noktai nazarının reddini teklif 
ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

VEHBİ B. (Karesi) — Kimin o takrir efen
dim? 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin... Hükümet 
Hüsrev Beyin, takririni kabul ediyor. Onu reye 
koyacağım. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hayır, aykı
rı teklifi reye koymak lâzımdır. 

Nafiz B. (Canik) —Usulü müzakere hakkın
da söyliyeceğim. Hükümetin bu bapta hakkı ter
cihi yoktur. Hangi takrir evvel verilmişse o re
ye konur. Hükümetin teklifi reye konmaz. 

REİS — Burada tercih meselesini Meclisi 
Âli kabul eder. Fakat Hükümet bunu kabul edi
yor. Bunun tercihini Meclisi Âlinize arzediyo-
rum. • 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) *- Evvelâ 
Hükümetin teklifine mübayin olan takrirler reye 
konur. 

REİS — Tercih meselesi vardır. Mustafa 
Bey; Meclisi Âliniz tercih ederse olur. 

ZİYA HURŞİT B. (Lâzistan) — İstizah tak
rirlerinde Hükümet hangisini kabul ederse o re
ye konur. Fakat bu istizah takriri değildir. Ev
velâ aksi olan teklifler vazölunur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İtimat ve 
I ademi itimada dair bir meselede bu olabilir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — Tadilât 
hükmündedir. Bunları reye koymalıdır. 

YAHYA GALİP B." (Kırşehir) — Hayır 
Hükümetin teklifi konur. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul ilelebet payitahtımızdır. Yalnız ah

val dolayısiyle imalâtı harbiye şubesiyle Meclisi 
,| Âlinin münasip ve vasati bir mahalle naklini tek-
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lif eylerim. 

31 Kânunusani 1337 
Erzurum 

Salih 

(Canik Mebusu Nafiz Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsın. 26" reye karşı 71 reyle teklif reddedil
miştir. 

Efendim, devam ediyoruz. Müsaade bujnırun. 
evrakı varideyi bitirelim. Bitmedi daha efendim. 

2. — Çorum Mebusu Ferit Beyin Ziraat Ban
kası Meclisi İdare âzalığtna tâyin edildiğine dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

RElS — Çorum Mebusu Ferit Beyin Ziraat 
Bankası Meclisi İdare âzalıgrna tâyin edildiğine 
dair Riyaseti Celilenin tezkeresi var. (Okundu) : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Divanı Muhasebat dairesi Meclisi Milliye ni-
yabeten ifayi vazife etmesine ve mezkûr dairenin 
henüz müteşekkil bulunmamasına binaen mezkûr 
daireye izafeten ifayi vazife etmek üzere Büyük 
Millet Meclisi âzasından Muvazenei Maliye En
cümeni Reisi Ferit Beyefendinin Ziraat Bankası 
Müdiriyeti Umumiyesi meclisi idaresi âzalıgrna 
şimdilik tâyini Maliye Vekâletinin 7 Kânunuev
vel 1336 tarih ve 11116 - İ631 numaralı cevabi 
tezkeresinde teklif edilmiş ve teklifi vâki muvafık 
görülerek keyfiyet Maliyeye ve İktisat Vekâletle
rine tebliğ olunmuştur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meclisi Âli 
âzasından Fericl Beyi Maliye Vekili mi tâyin 
ediyor, Yoksa Meclisin mi intihap etmesi lâzım? 

RElS —• Maliye Vekili tâyin ediyor. 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Müsaade 

Buyurunuz. Maliye Vekili değil, efendim. Şimdi 
Efendim, Ziraat bankası burada teşekkül ediyor. 
Ziraat Bankasının Heyeti İdaresine, kendi kanu
nu mucibince, Maliye Vekâletinden bir, Divanı 
Muhasebattan bir âza göndermek icabediyor. 
Şimdi Divanı Muhasebat yok. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Olmazsa 
âzası da olmaz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Divanı Mu
hasebat olmamakla beraber Divanı Muhasebat 
Heyeti Celileniz tarafından bir hesap murakibi 
olmak itibariyle bendenizden Riyaseti Celile mü
talâa soruyor. O mütalâa üzerine bendeniz de 
diyorum ki, bu Divanı Muhasebat Meclisi Âlinin 
bir hesap murakabesi dairesi olduğundan dolayı 
Heyeti Celilenizin âzasından birisinin tâyini mu
vafık olur ve bunun üzerine emretti. Ayrıca ma-

.1337 6 : İ 
aş alınacak bir dairo, ini' memuriyet değildir. 
Maaş yok. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Ücreti 
huzur var değil mi? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, Ferit Bey arkadaşımız Maliyede haki
katen mütehassıtır. Meclisi Âlide bulunan ve 
encümenlerde çalışabilecek olan Maliye mütehas
sısı azaların birer birer vezaifi resmiye ile tavzi-
fiyle Meclisten uzaklaştırılması Encümenlerin va
zifesini akim bıraktıracak bir mahiyettedir. Mu
vazene! Maliye Encümeninin ehemmiyeti de Mec
lisi Âlinizce derkârdır. Binaenaleyh, bendeniz-
ce bu zatın, yani bu arkadaşımızın olmamasını 
temenni ederim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Haftada bir 
defa. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan)—Beyle r ; Ziraat Bankasının bir 
meclisi umumisi vardır ve bu, bir kanun muci
bince bazı mukarrerat ittihaz eder, ve banka 
muamelâtı umumiyesmi kontrol eder. Bu vazife 
şimdiye kadar, yani yakin zamana kadar yapılma
dığından bankanın gördüğü zararları huzuru 
âlinizde tavzih etmeğe lüzum görmüyorum ve 
bu gün banka vaziyeti umumiyesiyle şimdiye ka
dar dağıttıklarını toplamak ve muamelâtını tah
tı intizama almakla meşguldür ve Banka bu mu
amelâtını tahtı intizama aldığı zaman huzuru 
âlinize muvaffakiyetli bir iş görmüş şif atiyi e çı
kabilir. Bu muamelâtını tanzim edebilmek için 
evelemirde kanunun bahşettiği sıfat ve salâhiyet
le bir Meclisi idaresinin bulunması iktiza ediyor. 
Bütün devairden alınması lâzımgelen müntahap 
ve gayri müntahap azalarla meclisi idaresi teşek
kül etmiştir. Ayni zamanda kanun diyor ki: Di
vanı Muhabebattan da bir azanın bulunması lâ-
zımgelir. İktisat Vekâleti; Divanı Muhasebatın 
Maliye Vekâletiyle derecei münasebatını nazarı 
dikkate alarak oradan da bir âza istemiştir. Ni
tekim Maliyeden de isteyip Maliye müşavirinin 
Meclisi idareye âza olması gibi. Şimdi intihap 
olunan Divanı Muhasebattan olan azanın Meclisi 
Âlinizde mebus olduğu anlaşılıyor ve zannediyo
rum ki, Milletin böyle yegâne bir müessesei ikti-
sadiyesi olan bankanın yakından muamelâtını gö
recek Meclisi Âlinizden bir azanın içinde bulun
durulması için teşvikatta bulunulması iktiza eder. 
Ama Ferit Bey, amma diğeri olur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Divanı 
Muha&ebat teşekkül etee oradan verilir. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. — 
Evet efendim. Divanı Muhasebat henüz teşek
kül etmemiştir. Eğer Heyeti muhteremeniz, 
Maliye Vekâletinin işarı veçhile, tâyin ve intihabı 
arzu edilen zatm oraya gönderilmesini tasvip 
ederse, banka namına iyi bir iş yapıldığı için, 
bendeniz teşekkür eder ve bunu rica ederim, 
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MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 

Beyefendi! müsaade buyurulur mu bir şey sora
cağım? Mademki Meclisçe bir zatın intihabı lâzım-
geliyor. Niçin Meclisten bir adam tâyin ediliyor 
ve şu adamı tâyin ettik deniyor? Meclis acaba 
intihap edeceği adamı bilemez mi, ispatı rüşt 
edememiş mi? (Namzet sadaları) nasıl namzet 
canım? anlamıyorum. 

İKTISAT V. MAHMUT CELÂL B. — 
Meclisi Âlinize derecei münasebeti, yani Ferid 
Beyin mebus olması hasebiyle bu evrak iktisat 
ve Maliye Vekâletlerince buraya sevkediliyor ve 
Meclisi Âlinizden mezuniyet istiyoruz. 

SIRRI B. (izmit) — Tezkerenin sureti tah
riri Meclisi Âliye karşı hürmetsizliği mutazam-
ımndır. 

NAFİZ B. (Canik) — Meclisi Âliye bir vasî 
tâyin etseniz daha iyi o'lur. 

HASAN BASRlB . (Karesi) — Efendim oku
nan tezkerede istimal edilen lisanın Hükümete 
mi, yoksa Meclise mi? ait bir lisan olması lâzım-
geleceğini heyeti muhtereme takdir buyurur. Ni
tekim bu ciheti Sırrı Beyefendi de ihsas ettik
leri için bendeniz buradan bahsetmek istemiyo
rum;. Yalnız Hükümet Divanı Muhasebat teşkili 
için 1336 bütçesinde elli bin liralık bir tahsisat 
dercetmişti. Çorum Mebusu muhteremi Ferid Be
yefendinin Mazbata muharriri bulunduğu bu da
irenin mazbatasında Divanı Muhasebatın henüz 
teşkil edilmediği zikir ve beyan ediliyor. Henüz 
teessüs ve teşekkül etmiyen bir Divan namına 
âza istendiği halde bu divan namına hiç bir alâ
kası olmayan hariçten bir zatın tâyini zannede
rim ki hikmete, mantıka muvafık değildir. Esası 
olmayan bir teşkilâtın o esasla hiç alâkası olma
yan bir zata izafeten âza göndermesi, yani mev
hum bir âza göndermesi akıl ile mantık ile ka
bili telif değildir. Henüz biz Divanı Muhasebatı 
teşkil etmedik ki teşekkül etmiyen Divan namına 
hem de Divanı Muhasebat ile alâkadar olmayan 
bir zatı tâyin edelim. Bu mantıksızlıktır. Bina
enaleyh bunun reddini teklif ediyorum.-

MALÎYE V. FERlD B. — Maliye Vekâleti 
Divanı Muhasebat olmadığından dolayı kanunun 
Divanı Muhasebata ve bütün emri itaların vize 
edilmesine müteallik bulunan kısmını kendi uh
desine almış ve tatbik etmekte bulunmuştur. Bu 
vazifeyi yapsın mı, yapmasın mı? Lütfen tavzih 
buyurulmasmı Heyeti ' Celilenizden rica ederim. 
Çünki Divanı Muhasebat teşekkül etmedi. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Divanı Mu
hasebat azalarından buraya gelip âza olacak adam 
bulunmadı mı? 

MALİYE V. FERİD B. (Devamla) — Me
sele anlaşılmadı. Bir vazife var ortada. Meselâ 
Heyeti Celileniz tarafından bir bütçe tanzim 
edilir, o bütçe dahilinde bütün vekâletler âmiri 
ita olarak sarfiyat icra eder. Fakat bununla be
raber vazıı kanun bir usul daha koymuş. Bir-Di
vanı Muhasebat teşkil etmiş ve evvelâ bir kerre 
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Divanı Muhasebata gönderir. Bir vejsaî -filâna 
filân para verilecektir dediği zaman o da bakar. 
Bunun mukabili var mı, usulüne muvafık mı, 
ne suretle tediye edilecek, tahsisat var mı, yok 
mu?... Henüz Divanı Muhasebat teşekkül etme
diği ve Meclisi Âlinize teklif edilen bu Divanı 
Muhasebat kanunu encümence reddedildiği cihetle 
bugüne kadar teşkil edilmemiştir. Fakat. bu bir 
vazife olduğundan dolayı ve alelûmum bütçemin 
murakabesine Heyeti Celileniz salâhiyettar, oldu
ğundan dolayı ve bütün mesaimiz masarif âtı-
mızm takyide matuf olduğundan dolayı 
bir kaç tane elime geçirdiğim Divanı 
Muhasebat mümeyyizlerini toplayarak birukaç 
kişiden ibaret bir vize kalemi suretiyle >bütöt& 
bu vazifeyi bütün devaire ait masraflarır.benv ya
pıyorum. Eğer bunu yani vize muamelesini yap
mayın derseniz yapmam. Bir kerre bu mesele var. 
Yani bendeniz Heyeti Celiienize masarifimizi 
ikmal noktai nazarından ve bütçenin tamamİi 
tatbikini temin noktai nazarından Muhasebatı 
umumiye dairesine bu vazifeyi yaptırıyorum. 
işte şu vesile ile Heyeti Celileniz bunu yapma 
derse yapmam.-Divanı Muhasebat bana ait.değil 
der çıkarım. Yok eğer bir fayda memul.ise 
- masarif atınızı takyit noktai nazarından bendeniz 
fayda memul ediyorum - eğer yoksa bana o vakit 
yapma deyiniz, işte bu vazife Maliyeee yapılmış 
olduğu cihetle Ziraat ve iktisat Vekâletinin. Biya-> 
seti Celileye vâki' olan mâruzâtı üzerine Riyaseti 
Celile; kanun icabı bir tane Maliyelen intihap 
lâzımdır, intihap ediniz ve bir tane de Divanı 
Muhasebat namına intihap lâzımdır,. onun Jçdn 
ne düşünüyorsunuz diye bendenizden sordu. Şim
di bendeniz Divanı Muhasebat muamelâtını kıs
men Maliye yaptığından dolayı bunu da ben 
tâyin edeceğim demiş olsaydım işte fuzuli bir 
hareket yapmış olurdum. Binaenaleyh ihtiyatkâ-
rane hareket ettim., Riyaseti Celileye buınaırta* 
lâayı arzettim. Ve dedim, ki: Divanı,.Muhasebat 
Meclisi Âlinin murakıbılır. Doğrudan dgğruya 
heyeti idare nezdinde vazifei murakabe i faeden 
bir dairedir. Heyeti Celileniz bütçeyi yapar, Di
vanı Muhasebat onu vekâletlerin arzularına göre 
tahrif ve tağyir etmemeleri için daima.orada 
murakıb bulunuyor, işte bu suretle Meclisi Âli
nin esas murakabesine müteallik olduğundan .do
layı bence zaten bütçeyi tetkik eden Muvazenei 
Maliye Encümeninin Reisi buraya intihap edile
bilir dedim. Fakat intihap bendenize ait değildir 
ve nitekim Riyaseti Celile de bu hususta kanu
nun bir tefsiri mahiyetinde olduğundan Divanı 
Muhasebat azasının oraya kanunda mttfcarî>ah 
olduğu veçhile tâyin edilmemesi ve ekseriyetle 
o azaların ihraç edilerek bakisi üzerinden demini 
veyahut Divanı Muhasebatın Meclisi Âlinize mm-
butiyeti itibariyle onun tarafınlan bir âza fcâyMi 
şıklarından birinin intihabım Heyeti Celiienize 
bırakmıştır. Onun için istifsarı keyfiyetten İba-

j rettir. Başka bir şey değildir. 

M — 
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'Sıl-B^^B.^(tzıımt)'V------Böy]l6'l demiyorsunuz. 

I^şE.bımu .zati âüniz ,aBİamıyacak,ioluEsa hiç bir 
şe& söytemiyelim. Fakat .zeki bir adamla, muha
taba, üttigİBaize kaniiz. Nasıl bu ibarenin böyle 
olduğuna İsmisiniz değil ini? 

MALÎYE V. FERÎD B. (Devamla) — Bu 
tarzda bir hata vâki olmuş. Reis Paşa Hazretleri 
şüfihesizvki kendilerine arzedileu herşeyi başın
da» ıtihayetme kadar okuyup imza buyuramazlar. 
Nitekim imzaları bir damga ile şey /edilmiştir. Bi
naenaleyh riyaset kaleminin yapmış olduğu bir 
şeydir. 

SIRRI B.̂  (izmit) — Demek Maliyeye ait 
değil. 

MALÎYE V. FERÎD B. (Devamla) — Hayır 
efendim, hayır bendenizin imzam yok. Zaten ben
denize ait değildir. Bu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tarafından Heyeti Celilenize 
vâki bir* istifsar mahiyetinde bir şeydir,, rica ede
rim Maliye Vekilinin yaptığı işleri bir takım 
mugaletaya zemin ittihaz buyurmayınız (Estağ
furullah sadalan) Binaenaleyh şimdi ya kabul 
buyurursunuz veyahut Divanı Muhasebat yoktur 
dersiniz. Bitti. 

. SALİH Ef. (Erzurum) — Vize muamelesini 
yapan zevat,. Divanı Muhasebat işini mi yapıyor, 

yoksa, sizin namınıza mı iş yapıyor? 
MALÎYE V. FERÎD B. — Divanı Muhase

bat, namına. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bendeniz bir 

şey sörıruaki istiyorum, müsaade buyurursanız... 
Divanı Muhasebat, Maliye Vekâleti olmak haysi
yetiyle bit vekâletin fevkmda olmasına göre Ma
liye Vekili Beyefendinin; ben Divauı Muhasebat 
vazifesiyle mükellef bir vazife görüyorum demesi 
zennederim ki kanuna muvafık bir şey değillir. 
Divanı Muhasebat Maliye Vekâletini kontrol et
mek üzere o vekâletin fevkmda bir teşkilâttır. 
Binaenaleyh eğer Ferid" Bey tarafından... 

MALÎYE V. FERÎD B. — Amma teşkil bu-
yurmadmız. 

HASAN £ASRÎ B. — Eğer Ferid Bey tarafın
danteşkil edilecek Divanı Muhasebat varsa bumun 
adı Düvarn» Muhasebat değildir; Bunu tavzih et
mesi icabeder. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Divanı Muhase
bat demedim efendim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — O halde vize 
kalemidir, Divanı Muhasebatla alâkası yoktur. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Evet, Di
vanı Muhasebat değildir. 

HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Efendim, 
mesele halledilmiştir. Heyeti Oelilenizin asabi
yetini ; tahrik- eden nokta, yazılan tezkerenin 
şekli tahriridir. Onu da Ferit Beyefendi bu ha
tanın Divanı Riyaset kalemine ait bir zühul 
olduğunu söylediler. Binaenaleyh mesele kal
mamıştır. . Yalîuz bizden umuru maliye müte
hassıslarından Meclis namına muamelâtı mali
yeyi kontrol etmek, teftiş etmek için bir za

tın âza olarak intihabını temenni ediyorlar. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Olmaz 

Beyefendi, Meclisten bir âza Divanı Muhasebat 
yerine kaim olur mu? 

HAMDÎ NAMIK B. (Devamla) — Bendeni
ze kalırsa mademki Meclisi Âliniz idarei mem
leket ve Hükümete doğrudan doğruya vazıül-
yeddir, bütün muamelâta bir çok uzuvlariyle 
karışması daha muvafıktır. Şu teklif bizim için 
şayanı kabul ve memnuniyet olmak lâzım. Son
ra Şükrü Beyefendi buyurdular ki ; Ferit Be
yin oraya devam etmesi Muvazenei Maliyedeki 
mesaisini ihlâl eder. Halbuki haftada bir defa 
devam edecek. Haftada bir defa devam, ne 
Muvazenei Maliyedeki mesaisini, ne Mecliste
ki vezaifini ihlâl etmez. Sonra ücretten bahse
dildi. Verilen ücreti huzur bir liradan ibaret
tir. Haftada bir defa devam ettiğine nazaran 
alacağı dört liradan ibarettir. Bu da haizi ehem
miyet bir şey değildir. Binaenaleyh bir arka
daşımızın alacağı ücreti huzuru istiksar et
mek muvafık değildir. Binaenaleyh Ferit Be
yin banka meclisi idaresine âza olarak deva
mının kabulünü teklif ederim. (Ret sadalan). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Maliye hususunda mütehassıs arkadaşlarımı- • 
zın maliye işleriyle meşgul olması lâzımdır. 

SIRRI B. (îzmit) — Geçmişten ibret almak 
lâzımdır. Meşrutiyeti mütaakıp. teşekkül eden 
Mebusan Meclislerinden bazı sevimli ve nazlı 
arkadaşlar şirket meclisi idarelerine, müesse-
satı maliye meclisi idarelerine âza tâyin olu
nurlardı. öyle bir hale geldi ki tahammül 
olnnamadı. Belki istirkabı. .celbetti.. Binaen
aleyh Hükümet mebusanın tesiri altında ola
rak bu usulü menetmişti. Şimdi biz o ölmüş 
usulü ihya etmiş oluyoruz. Ne dereceye kadar 
hakka makrundur? Takdir buyurunuz. (Anlı-
yamadık sesleri). Kel'lîmünnas alâ kaderi uku-
lihim. 

İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. 
— Sırrı Bey arkadaşımızın dediklerini anlamı-
yanlardan birisi de bendenizim. Af buyurunuz. 
İktisat Vekili olmak sıfatiyle arzediyorum ki ; 
Ziraat Bankasının kanunu mucibince banka 
meclisi idaresinde . Divanı Muhasebattan da bir 
azanın bulunması şarttır, elzemdir. Ben teşki
lâtımı ikmal etmek istiyorum ve bunun için 
alâkadar makamata müracaat etmişimdir. Eğer 
Heyeti Celileniz herhangi bir noktai nazarı ka
bul ederek Divanı muhasebattan âza bulunma
sına -lüzum yoktur diye bir karar verecek olur
sa bendenizee yapılacak bir şey yoktur. O te
şekkül edinceye kadar bu esas böylece kalır 
ve zapta geçmiş bulunur. Bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim, Ziraat Bankası Müdiriyeti Umumiyesi-
nin bir heyeti idaresi varmış. Kanunu mucibin
ce Divanı Muhasebattan da bir âza . bulunmak 
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îâzımgelirıniş. , Fakat o husustaki kanunda yal
nız Divanı Muhasebattan âza bulunur demiyor. 
Şûrayi Devletten de bir âza bulunması musar-
rahtır. Mademki Şûrayi Devlet reddedilmiş, 
yoktur ve âza bulunmuyor ve mademki Divanı 
Muhasebat da yoktur, aynı şeydir. O halde 
Divanı Muhasebattan da âza bulunmamak lâ
zımdır. Divanı" Muhasebattan, mutlaka, olma
dığı halde, bulunacaksa o halde Şûrayi Dev
let te bulunmadığı halde oradan da bulunması 
lâzımgelir. Heyeti Vekile Şûrayi Devletten de 
bir zatı tâyin buyurmalı idiler. Bendeniz bu 
bapta mütalââi âcizanem olmak üzere şunu ar-
zederim ki; Şûrayi Devletten âza bulunmadı
ğı gibi Divanı Muhasebattan da âza bulunmaz. 
Binaenaleyh Muhterem Celâl Beyefendinin te
reddüdüne mahal yoktur. İki âza olmadığı hal
de mevcut olan azalar o vazifeyi görebilirler. 
Sonra efendim bunda yalnız... 

SIRRI B. (izmit) — İşte hikmeti idarenin 
gavamızına infazı nazar böyle olur, teşekkür 
ederim size. 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Sonra 
efendim, bunda bendenizin nazarı dikkatimi 
celbeden mesele başkadır. Malûmu ihsanınız 

* bazı kanunlar vardır. Meclisi idareden bir âza 
belediyeden bir âza, ticaret odasından bir âza, 
ahaliden iki kişi intihap olunur der. Kayma
kamlık, mutasarrıflık, valilik etmiş olanlar bi
lir k i ; , bu kaymakam, mutasarrıf ve valiler 
bu azaları meclisi idareden kendikendilerine 
intihap etmezler. Onu müzakereye korlar. Aza
nın ârasiyle intihap olunur. Heyeti Celileniz 
meclisi idareden daha mı aşağıdır? Bunu bile
miyorum, anlıyamıyorum. (Handeler). 

Payitaht için bir keşif varmış, Meclisi Âli
nizden üç kişi tâyin edin. Arş bakalım. Sonra 
Divanı Muhasebattan adam yokmuş, Heyeti 
Aliyenizden falancayı intihap ettik. Arş baka
lım. Rica ederim, istirham ederim, bu hangi 
daireye ait ise o dairenin Vekili Beyefendi, 
böyle falancayı tâyin ettik, intihap ettik diye 
Mecliste asabiyeti mucip olan ahvale meydan 
veripte böyle saatlerce beyhude vakit geçirt
mesinler. Lüzum görürlerse lütfen desinler ki ; 
böyle bir şeye lüzum vardır, Heyeti Aliyeniz
den bir zatı intihap buyurun derlerse zannede
rim ki beyhude vakit te geçmez. Binaenaleyh 
Divanı Muhasebatın "hiç lüzumu yoktur. (Mü
zakere kâfidir sesleri). 

RElS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Kâfi görüldü. O halde bu husus
ta takrirler vardır, okuyalım: 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebat henüz teşekkül ve veza-

il'i asliyesini ifaya teşebbüs etmeksizin bu dai-
feııin vezaifi muntazuma ve mütefcrriasnıdan 
biri için Divanı muhasebat namına bankaya 

Meclisi Aliden âza intihabı doğru değildir. Zi
raat Bankasının bir noksan âza ile müzakera-
tma devamı ve bu teklifin reddi iktiza eder. 

Saruhan Mebusu 
Reşat 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebat yok iken bu divanı mu

hayyelden bir zat intihabı hayale hakikat ver
mekten başka bir şey olaımyacağından bunun 
reddini teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur Basri 

REİS — İkisi de redde aittir. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin, 
Divanı Muhasebat teşkiline dair teklifi kanunisi 
(2/220 M.) 

Riyaseti. Celileye 
Divanı Muhasebat doğrudan doğruya Mec

lisi Âli namına hareket eder bir murakıp he
yet olmasına ve böyle bir divanın hemen teş
kili ile usulsüz muameleye meydan verilmemesi 
daha münasip görüleceğine nazaran reis ve âza
sı Meclisi Âli azaları meyanından intihap edi
lerek hemen vazifeye başlanılmasını teklif ey
lerim. 

31 Kânunusani 1337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 

REİS — Şimdi efendim teklifin reddine 
dair iki tane takrir okundu. Biri Basri Beyle 
Abdülgafur Efendinin, diğeri de Reşat Beyin. 
Bunların ikisi de reddi mutazammmdır. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. 

SALİH E l (Erzurum) — Yahya Galip Be
yin takririni reye koyunuz. 

REİS -.- Yahya Galip Beyin takriri başka 
mahiyettedir. Divanı Muhasebat teşkil edil
sin mi"? edilmesin mi? (Lâyiha Encümenine ha
vale buyurunuz sadaları). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Müsaade 
buyurur musunuz takririm hakkında iki üç ke
lime söyliyeyim. 

REİS — Teklifi kanuni suretinde bir şey 
yapsanız, doğrudan doğruya Lâyiha Encümeni
ne göndersek daha iyi olur. 

FUAT B. (Çorum) — Meseleyi arzedeyim. 
Bendenizde bu teklifin tarihi vardır. Heyeti 
Vekil eden geçmiştir. 

REİS — Sözünüz yoktur. 
FUAD B. (Çorum) — Divanı Muhasebat teş

kili hakkında, onu nrzedeceğim: efendim. 
BEİS —- Divanı Muhasebat .meselesi ninniyle 

bir mesele kalmadı, söz vermiyorum. 

— 16 — 
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2. -— Hıyaneti vataniyeden mahkûm hakkak 

Şemsettin Hayri hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair xldliye Vekâleti tezkeresi 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Müder
ris İsmail Hakin ve Osman Efendiler hakkındaki 
evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Şem-
seddin Hayri, müderris İsmail Hakkı Eefendi ve 
rüfekası hakkında Adliye Vekâletinden mevrut 
evrak var, bunu da Adliye Encümenine gönde
riyoruz. 

3. — Erzincan Mebusu Hüseyin Ef. hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair Adlîye Vekâleti 
tezkeresi 

REİS — Keza Erzincan Mebusu Hüseyin 
Efendi ile rüfekası hakkında Adliye Vekâletin
den mevrud evrak var. Adliye Encümenine gön-

. deriyoruz. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Halâ 

mebus mu efendim? Eğer mebus ise şubeye gider. 
REİS — Eski mebus zannederim, memuriyeti 

tercih etti. 

9. — MAZBATALAR 
7. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle, rüfekasının, 

düşmandan istirdat edilen mahaller ahalisinden 
ağnam resmi munzamının istifa edilmemesine dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/196) 

REÎS — Gediz, Simav vesair kazalar ahali
sinin ağnam resmi munzamından istisnaları hak
kındaki teklifin, reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 
Düşman işgali altında ahiren istirdat olunan 

Gediz, Simav, Demirci' ve Gördes kazalariyle 
('şak havalisinin ağnam rüsumu munzamasmdaıı 
istisnası .lüzumuna dair Karasi Mebusu Vehbi 
ve Kütahya Mebusu Cemil Beylerle rüfekasmm 
takrirleri encümenimizce mütalâa olundu: Düş
man işgaline ve kııvayi milliye tecavüzatma mâ
ruz olan yalnız bu kazalar olmayıp az çok diğer 
mahallerde bu gibi harekattan az çok müteessir 
olduğu ve hiç biri hakkında büyük bir af mua
melesi yapılmadığı halde yalnız mezkûr kazalara 
hasrı atıfet muvafıkı madelet olamıyacağından 
teklifi mezkûrun reddine karar verildi. 

5 Kânunusani 1337 
Lâyiha En. Rs. M. M. Kâtip 

Sinob Yozgad Kütahya 
Şerif Süleyman Sırrı Cemil Halil 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, memleketin 
her tarafı felâket görmedi diyen yok. Yani fe-' 
lâketten azade noktası da yok. Fakat derecesi iti

bariyle düşünmek icabederse Simav, Gediz hava
lisi ile Yenişehir havalisi her halde diğerleriyle 
bir değil. Sebebi, bugün ağnam resminin ikinci 
mislini istiyeceksiniz Neyin! Martta yazdığını
zın iki mislini istiyeceksiniz. Koyunları Yunan
lılar almış götürmüş, gücümüz yetiyorsa ve insa-
allah yetecek, gideceğiz, Izmirde onun resmini 
tahsil edeceğiz. Kimden? înşaallâh îzmirden. 
Fakat halktan değil, koyun elinde yok. Kim
den istiyorsunuz ve nasıl istiyebilirsiniz? han
gi adil ile, hangi hakla istiyorsunu? Yedi 
kere Yunanlılar girmiş bu mıntakada onların 
mezaliminden bakiyetissüyuf kalmış halktan vergi 
isteyeceksiniz. Geçen seneki ağnamın iki mislini 
istiyeceksiniz. Sonra bunu Lâyiha Encümeni 
reddediyor. Kanaatir, reddedebilir. Fakat dü
şünerek reddetmek lâzımdır. Gördünüz ve gör
mek isteyen varsa uzak yer değildir. İnanmayan 
şimendifere biner, buradan Yenişehir 'e kadar, bu
radan İnegöl'e kadar, buradan Gediz'e kadar 
gidebilir. Bakalım ne olmuş, ne gelmiş, kimden 

. alacaksınız ve canını mı alacaksınız? Rica ederim. 
Bunu kabul buyurunuz. O memlekete en büyük 
âtı-fat budur. Ne alacaksınız? Zaten bütçeniz de 
muharrer değil. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Bu cihetler 
hakikaten düşman istilâsı görmek suretiyle ha
rap olmuşlardır. Şüphesizdir ki, düşmanın isti
lâsı sırasmda gerek hayvanat, gerek ağnam cihe
tinden ve gerek hububat cihetinden de bir çok 
mutazarrır olmuşlardır. Bu cihetler nazarı dik
kate alınarak mahallerinden vâki şikâyetler var
dır. Bu şikâyetlere müsteniden biz bir kanun 
tanzim ettik. Heyeti Celilenize derdesti tevdi-
dir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Para tahsil edildik
ten sonra ... 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. -(Devamla) — 
Hayır efendim, o halde Heyeti Celileniz veya Lâ
yiha Encümeni Heyeti Celilenize izafeten bu tek
lifi reddetmiş. (Heyeti Celileye izafeten değil sa-
daları). 

VEHBİ B. (Karesi) —-' Rica ederim, öyle 
Heyeti Celileye atfu isnat etmeyiniz. Heyeti 
C el il e reddetmiş değildir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Heyeti Celilenizin Heyeti Vekilesd de bunu ha
kikaten adalete mukarin ve muvafık gördüğün
den dolayı bir kanun tertip etmiş ve derdesti 
takdimdir. Teehhür varsa Heyeti Celileniz âza-
yi kirammda da var. Heyeti Vekilede de var de
mektir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şu kürsüden şimdi 
söz veriyor musunuz? Maliye Vekili srfatiyle tah
silatını tehir edecek misiniz? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B..— Tahsilatını 
tehi v etmek elimde değildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Canını mı alacaksı
nız? 

— 17 — 
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MALİYE VEKİLİ FERİT B. — İstediğim 

gibi keyfemayeşa tehir edebilseydim, Heyeti Ce-
lilenizin içtimaına lüzum kalmazdı. Heyeti Ce-
lilenizin emirleridir ki, benim tarafımdan infaz 
edilir. Tahsil et derseniz kanunen tahsil ede
rim. Tehir et derseniz tehir ederim. Benim 
yapacağım şey, falan cihette zarar vardır, bu za
rardan dolayı bunu af buyurun diye Heyeti Ce-
lilenize bir teklif yapmaktır. Başka bir şey elim
den gelmez. 0 da hazırlanmıştır. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Encümen 
namına söz söyliyeceğim efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mazbata 
Muharriri sıfatiyle müdafaa etmekliğim lâzım-
gelir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim, 
ağnamı kalmıyan halkı murat ettik. Ağnamı 
elinde kalmayan ahaliyi. 

BİR MEBUS B. — Hangi Encümen namına 
soyuyorsunuz? 

YAHYA GALİP B. — Kavanini Maliye En-
cümein namrna... 

FUAT B. (Çorum) —• Fakat şimdi kavanine 
uğramamış., efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir hakla müdafaa 
edenler böyle olur. (Handeler). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmu âliniz ağnam rüsumunun bir kısmı 
Meclisi Âlinin teşekkülü esnasında affedilmişti, 
ahiren bu aften rücu edilerek tekrar resmin alın
masına karar verdik. Madamki, böyle muhtelif 
tekliflerle parça parça memleketin bir kısmını 
istisna edecektik, şu halde o kanunu kabul etme-
mekliğimiz icabederdi. . Vilâyati şarkiyenin bu 
yoldaki teklifini Meclisi Âli evelce rededtti. Bi
naenaleyh, Gediz, Simav havalisinde mevcut olan 
ağnam düşman eline geceli beş on günü geçmedi. 
Halbuki bu kanun daha evvel kabul edildi. Şim
diye kadar resmin verilmesi lâzımgelirdi. Eğer 
öyle düşman eline vaktiyle düşen veyahut kuva-
yi milliye tarafından yağma edilen ağnamın is
tisnası lâzım gele idi, Yozgad havalisinden kırk 
bin ağnamın resimden istisnası icabederdi. Bu
nu Maliye Vekili resmen söylemişti. Binaen
aleyh, teklifin reddi muvafıktır. Çünkü vilâyati 
sarkiyeninki do reddedilmişti. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Bendeniz 
ara sıra rüfekayı kiramın lisanlarından halka 
doğru sözlerini işittikçe kalbimde bir hissiyatı 
sürür hâsıl oluyor. Vehbi Bey biraderimiz bu 
cihette bulunan bazı mahallerin ağnamına vuku-
bulan zamaimden aflarını Meclisi Âlinizden rica 
ediyor. Bu doğru olduğu gibi bundan daha ev
vel düşman istilâsiyle mesken ve mevaları tahrip 
olunmuş, bu soğuklarda tahtadan mamul kulü
beler altında barınmakta ve kahtü gala bel iye
sine duçar olarak her gün köşe başlarında açlık
tan yirmi otuz kişi telef olmakta - ve Meclisi Âli
nizi tasdi etmiyeyim - pabuç, kundura yerine teh-
Jis parçalarını ayaklarına giymekte olan vilâyati 
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şarkiye ahalisi bugünkü günde bu zamaimi ver-

j meğe muktedir midir? Vicdanı âlinize müracaat 
edivorum, muktedir midir? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Onların 
davarı yoktur. Davarı olanlar verecektir. Bun
ların davarlarını düşman götürmüş. (Elcibayetü 
bilhimaye). 

OSMAN FEVZİ Ef. (Devamla) — Siz daha 
^eni ^örüyorsunuz. Biz onları çoktan gördük. 
Hanümanımız söndü. Affedersiniz. Bizim ne say
fiyemizde, ne şitaiyemizde evlerimiz kalmadı, 
vandı. Bummla beraber var olandan affolunacak
tır. Yok ol a1 m bir sey yok. Yani mâruzâtı âci-
za nemin İmi asası; yalnız buraya'tahsisi değil, bel
ki istila s'övnıüs ve bu günkü günde muhtaç ve 

I cihetle muhtaç bulunan ahaliye de teşmilini rica 
I ediyerum. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Er/urum) — Efendim, 
bu meseleyi ikiye ayırmak lâzımgeliyor. Buyu
ruyorlar ki. bir eok kimselerin asmamı elinden 
alınmış, halbuki bunlar martta yazılmıştır. İkinci 

I defa olarak cibayet edilmektedir. Vehbi Bey 
efendinin buyurdukları gibi. düşman oraya ge
linceye kadaT olan. paralar cebren tahsil olunacak
tır. Meclisi Âli bir karar yapmalı. Bugün koyun
ları olanlar ikinci taksiti vermeli. Koyunları elin
den alınanlar tabii affedilmeli. Bunu ikiye ayır
malarını teklif ederim. Ferit Bey de bu ciheti 
zannederini kabul ederler. 

MALİYE V. FERİT B. — Pek tabii.. 
HÜSEYİN AVNİ B. — Müstacel bir karar 

ittihaz edelim. Hemen karar verelim ve cibaye-
tini biraz tehir için de bir madde tertip edelim. 
En iyisi bu olacaktır. 

MALİYE V. FERİT B. — Zaten koyunlarını 
kaybedenlerin Meclisi İdareye şikâyetleri vardır. 

I RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, maalesef 
herhangi bir arkadaşımız herhangi bir hissi ha
kikî ile bir teklifte bulundu mu aynı şekilde ve
yahut başka şekilde bir çok tekâlif, daha hafif 
veyahut daha şedit bir şekilde bir çok metalip 

I ortaya atılıyor. Meselâ Uşak ve Gediz havalisi
nin ağnam resmi munzamından affı için vukubu-
lan teklif Mecliste okunur okunmaz her memle
ketin bu şekilde ve buna yakın ve bundan daha 
fazla ihtiyacı hatıra geliyor. Bu teklif bir teklifi 
münferittir. Uşak, Gediz, Demirci havalisinin 
istisnası için kabul edilir. Yozgad için de, vilâ
yeti şarkiye için de başka bir teklif dermeyan 
edilir. Mamafih Uşak, Gediz, Yenişehir havalisinin 
hiç. bir tarafa kabili kıyas olmıyacak bir mahiyeti 

I husus iyesi vardır. Martta tadat edilen ağnamın bu-
I gün bir tanesi ellerinde kalmamıştır. Resmî mun

zam marttaki tadada göre tahsil ediliyor. Halbuki 
ı ellerinde bulunan ağnam, alınmış, • götürülmüş, 

bitmiştir. Ya Kuvayi, milliye tarafından, yahut 
Yunanlılar tarafından alınmıştır. Buraların 
ahalisi yalnız ağnam yüzünden değil kâffei ser-

I vetleri noktai nazarından' mahvolmuştur, peri-
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şandır. Böyle yerlerde Hükümet bilhassa mane
viyatı muhafaza için acilen mümkün olduğu ka
dar muavenette bulunarak iaşeye mecburdur. De
ğil tahsilata efendiler. Buradaki takrirde mev
zuubahis olan vilâyatı şarkiye değil Uşak ve 
Gedizdir. Siz de takrir veriniz, vilâyatı şarkiyeden 
bahsolunsuıı, kabul ederiz. Bunu böyle yapmayı
nız efendim rica öderim. Vilâyatı şarkiye başka, 
sonra Yozgad başka, Uşak başkadır. Bu teklif 
bir mmtakai hususiyeye münhasırdır. Şimdi 
buranın ahvali bu resmi munzamını tahsile müsa
it midir, değil midir? Müzakere edilecek mesele 
budur. Bundan dolayı bu takrirde ne vilâyatı 
şarkiye kayıtlıdır, ne de Yozgad mukayyettir. 
Yozgad için bir teklif verilirse, vilâyatı şarkiye 
hakkında bir mütalâa dermeyan edilirse Meclisi. 
Âli onu da müzakere eder efendiler. Rica ederim 
mevzu dahilinde müzakere edilmek lâzımgelirse 
bugün Uşak, (İediz, Demirci ve havalisindeki 
ağnam resminin alınması lâzım mıdır? Yoksa Hü
kümet iaşe noktai nazarından muavenet mi etme
lidir! Mesele budur. 

Şimdi kaldı ki, Hüseyin Avni Beyin teklifi, 
buyurdular ki: elyevm mevcut olan ağnamın res
mi munzamını alınsın, mevcut olmıyanlar istisna 
edilsin, bu bir tekliftir, efendiler. Fakat sizi te
linin ederim ki, bugün ihtimal .elinde 100 - 200 
koyunu olan - oralarda daha çok koyunu olan 
yoktur - vaktiyle yüz, iki yüz koyunu olanın bu
gün yirmi koyunu kalmıştır. Fakat bu koyun 
kalmıştır amma ne çifti kalmıştır, ne çubuğu 
kalmıştır ve ne de bir şeyi kalmıştır. İhtimal 
bir dağın başına tahassun etti. Ancak şu halde 
yirmi koyunu muhafaza edebildi. O beş koyunun 
yahut on koyunun, yirmi koyunun resmi mun-
zammını, vermeğe kudreti kalmamıştır. Pek çok 
mahrumiyetler görmüştür. Onlar pek çok felâ
ketler görmüştür ve pek çok acıklı haller arzedi-
yor. Bugün yemin ederim size son derece muh
tacı muavenettir efendiler. Bugün oralar açlık
tan, susuzluktan, sefaletten, düşman kuvvetin
den son derece felâketli bir manzara arzediyor. 
Onlara Hükümetin muavenet etmesi, Meclisi Âli
nizin oralara az çok bir şey göndermesidir ki, 
muktazayi hamiyet, muktazayi fütüvvettir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, orada her
hangi zaman ağnam resmi mevzuubahis olursa 
vilâyatı şarkiye ııamiyle bir kıtai memleket mev
zuubahis oluyor. Bendeniz arkadaşlarımdan çok 
çok rica ederim ki, kürsüi vahdet olan bu kürsü
de vilâyatı şarkiye, vilâyatı garbiye meselesi mev
zuubahis değildir ve bunu mevzuubahis etmek, ya 
safiyeti kalbiyeden veyahut diyemiyeceğim bir 
tarzdan neşet ediyor. Binaenaleyh burada vilâ
yatı şarkiye meselesi yoktur. 

İkinci mesele; Sırrı Bey biraderimize ne di
yeyim bilmiyorum. Memleketin felâkete ne za
man mâruz olduğuhdan zannederim bihaberdir. 
On ay olmuştur orası işgal edileli beyefendi!.... 
Ve on aydanberi belki on kere düşman girmiş 
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çıkmıştır. Binaenaleyh o havalide" taş taş üze
rinde kalmamıştır. Size teklif ediyorum. Bura
dan uzak bir yer değildir. Teşrif edersiniz ve 
görebilirsiniz gözünüzle... Diyorum ki, size, siz 
hangi hakka, hangi maııtıka istinat ederekten 
düşmanın alıp götürdüğü malın resmini istiye-
ceksiniz? Buna cevap istiyorum. 

S. SIRRI B. (Yozgad) — Kanunu niçin kabul 
ettiniz?.. 

VEHBİ B. (Devamla) — Buna cevap isterim. 
Binaenaleyh buna cevap vermedikten sonra ve 
senin bütçende de esas olarak bu varidat kayde
dilmemiştir. Hiç bir zaman bunu almağa senin ada
let noktasından, hak noktasından hakkın yoktur. 
Çünkü o senin bütçende mevzuubahis değildir. 
Sen bütçeni tanzim ederken o bütçende varidat 
olarak kaydedilecek vaziyette değildi. Maattees
süf orada Yunan paçavrası sallanıyordu. Bugün 
oraya girmişsin. Yunan koyunlarını, ev eşya
larım dahi arabalarla, otomobillerle taşıdığı bu
rada acıklı bir surette hikâye edildi ve ajanslar, 
gazetelerde yazdı. Bunlardan zannederim ki, 
bihaber değilsiniz. Binaenaleyh düşmanın aldığı 
malın resmini sen vereceksin diye bizim adalet, 
hüriyet ve istiklâlin timsali olan sancağımız açıl
dıktan sonra resim istemek zannederim ki, kendi 
hesabıma Meclis için ilelebet leke olur. 

Müsaade buyurun. Yalnız bir nokta vardır. 
orasını da izah edeyim. Vilâyatı şarkiye mevzuu
bahis olduğu zaman oranın da ağnamı gittiğin
den bahsediliyor. Efendiler; memleketimizin bir 
çok yerlerini maalesef düşman çiğnedi, bir kıs
mını da dahili düşman çiğnedi. Fakat çiğnedik
ten sonra mevzuubahis olan mahallerin, Vaımı, 
Bitlisin, Erzurumun... Ve mevcut olanın üzerin
den istiyoruz. Az kalmıştır, yüz bin olan ada
mın 100.kalmıştır, bin kalmıştır. Bin olanın ma
alesef bir kalmamıştır. 100 bin nüfuslu kasaba
larda 10 bin nüfus kalmamıştır. Maalesef bun
lar ağlanacak şeylerdir, bunu inkâr ve buna da 
Süleyman Sırrı Bey biraderimiz gibi gayri mut
tali bir vaziyete girmek istemiyorum. Fakat 
orada mevcut sayılmıştır. Onun resmi isteniyor. 
Bendeniz diyorum ki, düşman almış götürmüş
tür onun resmini kimden alacaksınız? 

MALÎYE V. FERİT B. — Efendim, Vehbi 
Beyefendinin buyurdukları gayet doğru ve âdil 
esaslara müstenittir. Düşmanın götürdüğü ta
hakkuk eden ağnamın resmini almak şüphesiz ki 
gayri âdildir. Heyeti Vekile de şüphesiz bu fik
re iştirak eder. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, Meclisi 
Alinize bazı şeyler anlatmak ve Vehbi Beye de 
bir duygu vermek için bir şey arzedeceğim. 

VEHBİ B. — Ne vereceksiniz? 
SALİH Ef. (Devamla) — Memleket hakkında 

size biraz duygu vereceğim. 
VEHBİ B. — Bendeniz biliyorum, hacet 

yok, 
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SALÎH Ef. (Devamla) — Vehbi Beyin Gediz, 

Simav ve havalisindeki fıkara halk üzerinden ağ
nam rüsıııuımım. alınmaması hakkındaki sözü 
pek doğrudur. Çünkü halkın elinde bir şey kal-, 
mamıştır ki bir şey istiyelim. Memlekette bir 
vilâyatı şarkiye ve garbiye meselesi mevzuuba-
his edilmesin diyor. Sureti katiyede bizim vilâ
yatı şarkiye ve garbiye namiyle bir şeyimiz 
yoktur. Biz bir haneyiz, vilâyatı şarkiye ve 
garbiye bizim evimizdir. Ancak şunu rica ede
rim, kabul buyursunlar ki, vilâyatı şarkiye-
nin fedakârlığı, vilâyatı şarkiyenin geçirmiş 
olduğl sefalet, tarife, kaleme, tavsife gelecek 
gibi bir şey değildir. Hattâ sizi temin ederim 
ki, Heyeti Vekile de bunu bilir. Üç ay evvel Er-
menilerle yapılan harpte vilâyatı şarkiye 
ahalisi bir buçuk milyon lira vermiştir. Ma
mafih feda olsun. Fakat bizim de bazı fıkara 
ahalimiz vardır. Binaenaleyh temenni ederim ki 
1337 de halk üzerinden bu sekiz misli ağnam 
bedelini kaldıralım, para çıkaralım. Kâğıt para 
mı, altın para mı çıkaracağız? Çıkarılsın ve halk 
üzerinden bu barı sakili kaldıralım. 

VEHBÎ B, (Karesi) — Reis bey usulü müza
kere hakkında bir kelime arzedeyim: Terviç yol
lu esasat nazarı dikkate alındıktan sonra Mu
vazene Encümenince tesbit edilecektir. Reddini 
mutazammm teklif varsa lütfen onu Muvazene 
Encümenine veriniz. 

Riyaseti Celileye 
Yunan işgalinden tahlis edilen ve hayvanatı

nın kısmı âzami düşman tarafından zaptoluna-
Bilecik ve Yenişehir, Söğüt, İnönü, Bozöyük, 
Pazarcık kasaba ve mülhakatı ahalisinin dahi 
ağnam resmi munzamından affını teklif eyle
rim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

REİS — Esas itibariyle her birisi bu noktada 
hulâsa ediliyor. Şimdi Gediz, Simav ve sair ka
zalar ahalisinin ağnam resminden affı hakkında 
Lâyiha Encümeninin reddi mutazammm olan 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmedi. O halde bunlarla beraber Mu
vazene! Maliye Encümenine gönderiyouz. 0-
rada Maliye Vekili Beyefendi ile beraber müza
kere edilir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Maliye Vekili Beye
fendiden rica ederiz. Heyet temayülât göstermiş
tir. Bu vakte kadar tahsilatı tehir ettirsin. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendim 
Heyeti Celileniz eğer emir buyurursa şimdiden 
tehir ederim. 

Fakat bendenizce kati bir karar ittihaz etmek 
için hangi daireye ve hangi mmtakalara mahsus 
olabilmek için her halde Muvazenei Maliye En
cümeni şimdiden bunu bir madde ile tesbit et
sin. Doğrusu odur. 

RAGIP B. (Kütahya) — Reis Bey! Bir şey 
arzedeeeğim. Efendim o tâli mesele. Muvazenei 
Maliye Encümeninden gelinceye kadar tecili tah
silat için emir verilsin. 

REİS — Şimdi diyorlar efendim. Bir maddei 
kanuniye ile şey ederiz. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Teklif buyu
runuz, kabul ederse Meclisi Âliniz tecili tahsi
lat etmek gayet kolay bir şeydir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Heyeti Celilenizin te
zahürat ve temayülâtı da o merkezdedir. Bina
enaleyh Maliye Vekili Beyefendi bunda müş-
külpesentlik etmeseler kendiliklerinden dahi ya
pabilirler. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B, — Bendeniz 
müşkülpesenttik yapmıyorum. Nitekim Reis 
Beyefendiye rica ettim. Reye koyunuz dedim. 
Bu teklifi reye koyunuz eller kalksın, tehir ede
yim efendim, ta ki kanun çıkıncaya kadar. 

REÎS — Tehirini kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MALİYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Şimdi tehir 
ederim efendim. 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyle rüfekası-
nın, Mecidiye kazası merkezinin Kırduk karye-
nine nakline dair teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/196 M.) 

REİS — Mecidiye kazasının Kırdıuk karye
sine nakli hakkındaki teklifin Dahiliye Encüme
nine havalesine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
vardır. Dahiliye Encümen ine gönderiyorum. 

3. — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin, Ha-
sançclebi ve Gelgeç nahiyelerinin kazaya tahvili 
hakkında teklifi kanunuisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/207) 

REİS — Hekimhan nahiyesinin kazaya ifra
ğı hakkındaki teklifin Heyeti Vekileye havale
sine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 0 -
mı da oraya gönderiyruz. 

(Dahiliye Encümenine sadaları) 
Evvelemirde Heyeti Vekileye gider, ondan 

sonra. 

4. —' Diyarıbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin, 
millî. ordu teşkili hakkında teklifi kanunisi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası (2/119) 

REİS — Millî ordu teşkili hakkındaki tekli
fin Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaai Mil
liye Vekâletlerine havalesine dair Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatası, bunu da oraya havale 
ediyoruz efendim. 

4. —• Şubelerden encümenlerdeki münhallere 
intihap olunan âza hakkında şube riyaseti tezke
releri 

REİS — Encümenler münhalâtrna intihap e-
dilen azalara dair şubelerin takriri var. Onları 
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okuyoruz. Üçüncü şubenin mazbatası: Şıtbe-
mizce Maarif Encümenine Emin B. Ergani, 
Sait B. Muş,un intihap edildiği, birinci şubeden 
Hariciye "Encümenine Tokad Mebusn Nâzım, Kü
tahya Mebusu Cemil, Lâzistan Mebusu Ziya 
Hurşit Beylerin intihap edildikleri ve Maarif En
cümenine de Akif ve Hasan Basri Beylerin in
tihap edildikleri bildiriliyor. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Çine belediye riyasetinden mevrut tebrik 
telgrafı 

REİS — Bir de Çine belediye riyasetinden 
mevrut tebrik telgrafı vardır. 

Muvafık ise Divanı Riyaset lâzımgelen ceva
bı yazarlar. Evrakı varide bitmiştir. 

8. — BEYNANT 

1. — Büyük Millet Meclisi Jteisd Mustafa Ke
mal Paşanın, Londra'ya gönderilecek Heyeti Mu-
ıfahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan Tevfik 
Paşa ile cereyan eden muhaberata dair beyanatı 

REÎS — Paşa Hazretleri izahatta bulunacak
tır. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
diler, evvelki gün vermiş olduğum izahatı mü
saadenizle. bir defa daha hulâsa etmek isterim: . 
Demiştim ki ; Tevfik Paşa, 21 Şubatta vukubu-
lacak konferansa iştirak ettirilmesi vait olunan 
heyete buradan da murahhas gönderilmesi hu
susundaki teklifi işar etmişti. Bu noktayı tek
rar etmekten maksadım, teklifin mahiyetini ve 
hakikatini .Meclisi Âlinin nazarında bir defa da
ha tecelli ettirmektir. Teklif doğrudan doğruya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine vâki 
olmuş değildir. İstanbul'a vâki olmuştur ve 
oradan gidecek olan heyete buradan dahi mu
rahhas iştiraki mahiyetindedir. Bu teklif üze
rine memleketi vahdeti tamme halinde temsil 
edebilmek için İstanbul'un, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine karşı olan vaziyetini halletmek lü
zumuna kani bulunduğumuzu ve bunun için te
şebbüs olunduğunu arzetmiştim. 

Buna mütedair olan telgrafnameleri burada 
okuduğumuz gibi ajanslar ve gazetelerle de neş
retmiş idik. İstanbul'dan Tevfik Paşadan, alı
nan son telgraf namede; bizim kendilerine vuku-
bulan teklifatımıza sarih ve katı cevap verilmiş 
değildir. Bir takım mülâhazat ile ve mütalâat 
ile malidir. Malûmu âlinizdir ki, ben bu mesele
yi Heyeti Vekile namına takip etmekte değil
dim. Doğrudan doğruya Meclisi Âlinizin Re
isi sıfatiyle takip ediyordum. Benim yaptığım; 
bir muhabereden ibaretti ve bu muhaberatın 
metni aslisini de; Heyeti Celilenizin ötedenberi 
tebellür etmiş olan nukatı nazarına ve vazetmiş 
olduğu kanunların ruhu esasatma, tatbik etmek-
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ten ibaretti . . . Fakat mesele, teferruatiyle ve 
icrai noktadan takip edilmek lâzımgelince; bit
tabi benim vazifem hitam bulmuş oluyor. Buna 
binaen; en son olmak üzere Tevfik Paşaya, ta
rafımdan yazılan telgraf namede dedim ki : Ben 
size, şimdiye kadar yazmış olduğum telgrafna-
melerle; vaziyeti, hakiki bir surette mütalâa et
mek, münakaşa ve muhakeme etmek için lâztm-
gelen bilcümle malûmatı vermiş olduğumu zan
nederim. Fakat buna rağmen; muhakematmızda 
henüz lüzumu derecede isabet olmadığını gördü
ğüm için bir defa daha tenvir maksadiyle lâzım
gelen malûmatı veriyorum; dedim . . . ve bu 
münasebetle; Meclisi Âlinizin vazetmiş olduğu 
esasatı bildirdim . . . ve en nihayette dedim k i : 
Ben şahsan ve ne de hiç kimse burada, Meclisi 
Alinin vazetmiş olduğu noktai nazarlar haricin
de hiç bir meselenin hal ve faslına mezun ve sa-
hlhiyettar değildir. Meclis riyasetiyle başlayan 
muhaberenin müstelzim olduğu, muamele 
Heyeti Vekileye tevdi kılınmıştır. Bina
enaleyh İstanbul ile olan münasebeti ve 
Londra'ya • heyeti murahhasa göndermek 
hususundaki,'meselenin takibini; Heyeti Veki
leye terketmiş bulunuyorum. Heyeti Vekileniu, 
bittabi bilcümle nmkarreratı; yine Heyeti Ali-
y eniz in t evci hat ı ve talimatı dairesinde olaca
ğına şüphe etmemek .lâzmıgelir. 

Muttali olduğum kararlarını; Heyeti Celi-
lenizi tenvir etmek -için kısaca arzediyorum : 
Bittabi zamanı gelince Heyeti Vekile arzu et
tiğiniz derecei tafsilâtta .malûmat verecektir. 

I Vır defa Heyeti Vekile, İstanbul'a hakikat 
hali anlatmak ve millet ve memleketi vahdet 
halinde temsil etmek için îcabeden neticeyi al
makla ol'an, şimdi telgraf başında meşguldür 
ve şimdi buraya gelirken de yeni bir telgraf 
geldiğini ve açılmakta olduğunu işittim. 

Diğer taraftan; her ihtimale karşı, Lond
ra'ya bir heyeti murahhasa göndermeği fay
dalı addediyorum ve bunun için de istihzarata 
başlamıştır. Ancak; bu kadar azîm bir mese
lenin hal ve faslında bittabi Heyeti Vekile 
müstakiletı hareket etmek salâhiyetini ken
dinde göremiyor; bilâkis, oraya heyeti mu-rah-
hase göndermek için ve göndereceği heyeti mu-

. rahhasanın eline vereceği talimatı daha evvel 
Meclisi Âlinize bütün teferruatiyle arzedeeek-
tir.. Meclisi Âlinizce; münakaşa edildikten ve 
tamamen tesbit kılındıktan sonra kararı ka
tiye iktiran etmiş olacaktır. Bundan da müste
rih olabilirsiniz. Bu münasebetle bir noktayı 
arzetm.ek istiyorum. 

Biraz evvel; Riyasete bir takririn verilmiş 
olduğunu haber aldım ve bu takrirde, bu nok
talar üzerinde ve bu mesailde endişe edildi
ğini gördüm. Vermiş olduğum tafsilât ile; bu 
gibi endişelere mahal olmadığı kanaatindeyim. 
Bilâkis bugün, ben de dâhil olduğum halde, 
Meclisiniz Heyeti Vekileye karşı alacağı vazı 
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v£ la vur; mümkün olabildiği kadar onu tak
viye etmek noktasına- matuf olmak lâzımgelir. 
Gerek İstanbul, gerek Londra; bilmelidir k i : 
Meclisin her nokta i nazardan haizi emniyet ve 
itimat olduğu insanlar; bu işi tedvir etmekte
dir. Eğer bunun aksi bir kanaati; düşmanla
rımızın eline verirsek, bunu bizim aleyhimizde 
ve bütün teşebbüsatımızın aleyhinde, çok fena 
olarak istimal ederler. (Bravo şeşleri). Bina
enaleyh ciddi olarak, samimî olarak, Heyeti 
Aliyenizden rica ederim: Böyle ufak tefek ves
veselere düşmenin lüzumu yoktur. Heyeti Ve-
kileye emniyetimiz baki kaldıkça vazifelerini 
ifa ederler. Bu emniyet munsalip olduğu daki
kada bu heyeti tebdil etmek ve yerlerine başka 
arkadaşları geçirmek; daima Heyeti Aliyeni-
•zin elindedir. Söyliyeceğim bunlardır. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Amasya Mebusu Ragtp Beyle rüfeka-
sının, Londra'ya gönderilecek heyeti murahha
sa vesilesiyle İstanbul'da Tevfik Paşa ile cere
yan eden- muhaberat meselesinin evvelemirde bir 
encümende müzakere edilmesine dair takriri 

REİS — Müsaade buyurursanız, Paşa Haz
retlerinin dermeyan buyurdukları takrir okun
sun efendim. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Bin-
netice ; vukubulan mâruzâtımla teyit ettim ki ; 
Meclisle Heyeti Vekile arasında, her noktai 
nazardan itimadı tam olduğunu bütün düşman
larımıza bildirmekte müttehit olalım. Bunu ih
lâl edecek herhangi bir fikrin her ne şekil .ve 
suretle olursa olsun , intişarını; bugün için, 
menafii mülk ve memlekete muzır görürüm. 
(Şüphesiz sesleri, hacet yok, takrir okunmasın 
sadaları). Ondan sonra arzu ederseniz takriri 
okutturursunuz. (Okunmasın sesleri). 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Takrir
de acaba, ne yazıyor? 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Kim bilir 
ne münasebetsiz şeyler. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
münasebetsiz şeyi mebus vermez. (Gürültüler). 
Senin kadar, onun da aklı vardır. Benim de 
imzam var o takrirde. Görmeden, okumadan 
münasebetsizdir demek nedir? Sizin kadar da 
biz de salâhiyettarız. (Gürültüler). İstirham 
ederim, Paşa Hazretleri beyanatı devletlerin
de; bir takrir verildiğini, halbuki Hükümetle 
Meclisin hem ahenk olduğunu buyurdular. Biz 
Hükümeti, Meclisten ayrı bir şey telâkki etme
dik ki. İstirham ederim, Hükümet ve Meclis 
ayrı bir şey değildir ki aralarında ahenk yok
tur denilsin. Takririn ihtiva ettiği bir şey var
dır ki ; Meclis müstemirren hali inikattadır. 
Paşa Hazretleri ilk evvelâ kendilerine vııku-

, bulan müracaatı reddetti, dedi ki : Burada 
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Mustafa Kemal Paşa yoktur, burada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi vardır, binaenaleyh 
bana Mustafa Kemal Paşa diye hitap etmeyin. 
Büyük Millet Meclisi Reisi diye hitap edin. 
O da (.) suretle kabul etti. Demekki müracaat 
doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisinedir. 
Hükümet; Büyük Millet Meclisinin Hükümeti
dir. Reis; Büyük Millet Meclisi hissiyatının 
tercümanıdır, mukarre rafının mübelliğidir. Tak
rir okunmasın ne demektir? Yazılmış bir tak
rir neden okunmasın? Herkes menafii vatani-
yesini düşünür ve imzasını kor. 

Benden yüksek salâhiyet, yüksek akıl id
dia etmek kimsenin hakkı değildir. 

Takrir, bunu ihtiva ettiği için okunmasını 
teklif ederim. 

Bunun için efendiler, Hükümete, yani Bü
yük Millet Meclisine vâki olan müracaatta, ilk 
evvelâ Hükümet, Büyük Millet Meclisini içti
ma ettirecekti, yarı gecede. Biz müstemirren, 
geceli, gündüzlü burada hazırız. (Gürültüler). 

Müsaade buyurun efendiler, yazılacak tel
graf bir gün tehir olunurdu. Kemal Paşa Haz
retlerinin beyanatı cirmi esindendir k i ; Tevfik 
Paşaya vukubulan müracaatta; Heyeti toplar, 
müzakere eder, cevabını veririz demişti. İs
tanbul da bizi yirmi dört saat bekleyeidi . 

Verecek cevabı da; gelen telgraf gibi, Mec
lisi Âliye okutturup, mütalâasını, reyini, mu-

.vafakatini aldıktan sonra; böyle nazik, mühim 
mesailde; cevabı verilecekti belki. Ben, ge
çende yazıldığı ve âleme işaa eylediği gibi, 
Padişahı Âlemipenah Efendimiz bize itaat et
sin, tahsisatı seniyelerini takdim ederiz. Ben 
bunu çirkin gördüm. Gerçi kabul etmezdim 
onu; (Biz kabul ettik sesleri, gürültüler). 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Neresini çir
kin görüyorsun? İzah et. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaa
de buyurun. Ben, Zâtı Şahaneye; tahsisatı se-
niyenizi takdim edeceğiz. Bunu söylemeği, mü
nasip görmedim. (Gürültüler). Niçin söylemi--
yeyim? Ben bunun söylenmesini münasip gör
medim. (Sen görmiyebilirsin sesleri). 

Müsaade buyurun efendim, zatı âliniz ka
bul edin. Tahsisatı seniyeyi biz de kabul ettik. 
Fakat belki o telgrafa girmesini istemezdim. 
İşler benim namıma, zatı âlinizin namına yapıl
mıyor. Meclisi Âli namına yapılıyor. Hükü
met Meclisi Âlinin noktai nazarını anlar, ce
vabını ona göre verirse isabet ederdi diyordum. 
(Gürültüler). 

Efendiler; verilmiş şeyin; cevabın; yanlış 
olduğunu iddia ediyorum beyefendiler. (Şiddet
li gürültüler). 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Dün, 
evvelisi gün neye söylemedin? bunları izah et
medin efendi? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Ben onu 
misal olarak arzettim. Böyle hayati meselede, 
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sulha taallûk edecek meselede hâkim- kimdir? 

Efendiler; birinci maddeyi açtığımız zaman: 
Hâkim doğrudan doğruya MTlet Meclisi de
ğil mı efendim? Kendi içinden ayırdığı bir 
kaç arkadaşına böyle vâsi salâhiyet vermiş de
ğildir. 

Beş altı arkadaşa bu kadar vâsi salâhiyet 
vermiş değildir. 

Hisse mağlûp olmıyalım. Çünkü kanun mut-
lat olarak demiştir k i : 

Hükümet; Büyük Millet Meclisi Hükümeti
dir. îcra Vekillerini tefrik etmiştir. Fakat on
ların salâhiyetini tesbit etmemiştir. Binaen
aleyh hak, kendisinde tecelli etmiştir ve o hak
kı kendisi, doğrudan doğruya istimal eder. 
ve verdiği mezuniyet dairesinde onlar da ic-
rayi Hükümet eder demektir. Niye bağırıyor 
sunuz? Ben de bu memleketle alâkadarım. Be
nim de sizin kadar aklını ve hakkım var. (Gü
rültüler). 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Erzurumdan 
geldikten sonra çok akıllı oldunuz. Evvelce 
böyle değildiniz. 

MUHİTTİN BAHA B, (Bursa) — Bırakın 
bunları, söylesin... Mecliste böyle bir ruhun oldu
ğuna müteessüf olmakla beraber bu memleket 
içinde böyle düşünenlerin olduğunu da biliyoruz... 
Bilmiyor değiliz, bırakınız, söylesin ve kesmeyin... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Ben hâ
kimim diyorum efendi... Efendi ben Millet Mec
lisinin âzasmdanım.. 

MUHİTTİN BAHA B. — Saray Hâkimisin.. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Salâhiyeti 

fevkalâdeyi haiz, Büyük Millet Meclisi âzasın-
danım... Ben bu hakkımı istimal ediyorum. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Muvaffak ola-
mıyacaksmız zamirinizi meydana koymağa... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendi 
ben Kuvayi Milliyenin temeliyim... Gözünü aç 
efendi... Ben hiç. bir isnad kabul etmem... Büyük 
Millet Meclisinin gayesinden başka hiç bir şeyi 
kabul eden alçak ve lanetleme olsun. Sen ne söy
lüyorsun, neye muvaffak olamıyacaksın diyorsun? 
Ben kabul etmemezlik etmedim... 

MUSTAFA B. (Tokad) — Ogün neye söyle
medin? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Ben bu
gün söylüyorum ki; vâki olacak muhaberattan 
benim haberim olmalıdır diyorum. (Gürültüler). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Muhaberat
tan haberdar etmiyorlar mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Ncticei 
mukarrerat tebliğ olunuyor.. Hükümet; böyle 
yaptık demiştir. Ben bunu inkâr etmiyorum, Mec
lisi Âlinin reyinin inzimamını istiyorum. Buna 

razı değil misiniz? (Gürültüler) Ben böyle isti
yorum, siz istemezseniz pek âlâ başka, istemeyin. 

FUAD B. (Çorum) — İn aşağı haydi, istemi
yoruz. 

RAGIB B. (Amasya) — Ben noktai nazarimi 
takdim ettiğim takririmde tesbit ettim, binaen-

t aleyh okunsun. İcabederse tavzih ederim, etmezse 
başka söz söylemiyeceğim. Takrir okunmadan söz 
söylenmez. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
takrir okunsunda anlayalım. 

RAGIB B. (Devamla) — Bir şey yok efen
dim, münderecatmı arzedeyim. Mündereeatı: Bu 
gibi mesaili mühimmei siyasiyeden evvelâ Meclis 
haberdar edilsin, Meclis vazif ei teşriiye ve icraiye-
yi haizdir, Meclis de bilmelidir./. (Gürültüler) 
bundan ibarettir. Bunun okunmasından başka 
çare yoktur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Efendiler! bu son söz üzerine Meclisi Âlinize ga
yet acı bir hakikati söylemek mecburiyetindeyim. 
İçinizde sizin hafiye vardır. Efendiler! en gizli 
celsenizde cereyan eden, hayatı millet ve mem
lekete müteallik en gizli noktalar ecanibe raporla 
verilmiştir (Gürültüler) (Kahrolsun sesleri) Bina
enaleyh bu memleket... (Gürültüler) Beyhude 
yere vaziyeti iğlak etmeyiniz; Yalnız buna emni
yet ediniz ki takip olunan meslek, burada erbabı 
namus ve vicdandan olan âzanm tamamen noktai 
nazarına mutabıktır. Efendiler! bu takrire vaz'ı 
imza edenler içinde hafiye vardır (Şiddetli gü
rültüler) (Kimdir? Söyleyin riea ederiz sesleri, 
kahrolsun lanet olsun sadalan). 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Beyefen
diler! rica ederim. Bu, Reis Paşanın söylemiş ol
duğu söz çok mühimdir. Bunu ben kendi namıma 
katiyen kabul etmem. Arkadaşlarımdan da 
bunu kabul edecek kimse yoktur. (Hiç birimiz 
kabul etmeyiz sesleri) Her zamanda'her mekânda 
Hükümet her mühim işin içine girer, Hükümet 
mühim bir meselenin içine girdiği zaman o Hü
kümeti ufak düşürmek için bir takrir vesaire 
verilir. İhtimal ki böyle bir takriri imza edenlerin 
içinde hüsnü niyet sahibi vardır. Fakat öyle za
manlarda böyle bir takrir vermeği ben hiç bir za
man hüsnüniyetle kabili tevfik göremem. (Bravo 
sesleri) Rica ederim. Efendiler Millet yaşayacak
tır. Sizin keyfiniz olmıyacaktır. Milletin keyfi 
olacaktır. Millet ölümden kurtulacaktır. Böyle 
masallar olmaz. Nasıl olurda içimizden bazı efen
diler ecnebi parası alırda .millete hiyanet eder. 
Bu alçaklıktır, onlar buradan çıkmalı, bu na
mussuzluktur. Müslümanlık bunu kabul etmez 
•(İzah edilsin sesleri) Bolşeviklerden para ajmış-

BİR MEBUS B. — Kim? 
YAHYA GALİB B. (Devamla) — Bolşevik 

olanlar hep almış. Bolşevik olan herifler mey
danda iste.. Ecnebi parası almışlar. 

MAÂRİF V. HAMDULLAH SUPHİ B. 
(Antalya) •— Memleketin hayati mesailinden 
Meclisi Âlinin derhal haberdar olması yolundaki 
arzusu daima Heyeti Vekile arkadaşlarınız tara
fından muta tutulmuştur ve bu defa da Heyeti 
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Vekile kanidir ki: şimdiye kadar İstanbul ile teati 
etmiş olduğu bütün muhaberâtta Meclisi Âlinin 
ittihaz etmiş olduğu mukarreratı infaz etmekten 
başka bir şey yapmamıştır. Muhaberat Heyeti. 
Celilenizce madde bemadde malûmdur. Belli başlı 
neyi ihtiva ediyor? müsaadenizle beraber hatır
layalım: Göreceksiniz ki sizin söylememiş oldu
ğunuz bir sözü Heyeti Vekile söylememiştir. 
Heyeti Vekile; istanbul'da içtima etmiş olan 
Millet Meclisinden Büyük Millet Meclisine gelin
ceye kadar milletin nıkatı nazarını ihtiva eden 
bütün esasata iktifa etmiş, ayni zamanda Büyük 
millet Meclisinin içtimaından sonra harp ve sulh 
meselelerinde millete ait olmak üzere tesis etmiş 
olan umdeleri ifade etmekle iktifa etmiştir. İs
tanbul'da Hükümet namını taşıyan heyetle bu
radaki Büyük Millet Meclisi arasındaki farkları 
bir defa hatırlatmağa lüzum gördük Ve itiraf bu
yurursunuz ki bu, ancak Heyeti Celilenizin ifade 
etmiş olduğu bir noktai nazarı tekrar etmekten 
başka bir kıymeti haiz değildir. Biz İstanbul 'daki 
Hükümeti tanımamıştık. Sulh müzakeratı mev-
zuubahis olduğu bir zamanda İstanbul Hüküme
tine ihtar etmek istedik,ki bu sulh müzakeratını. 
top ve tüfek altında irade ve ihtiyarını kayıp et
miş olan bir heyet deruhde etmeğe muktedir de
ğildir. Zannediyoruz ki burada sizin reyinizi isti
mal ve ifade ettik. 

İkinci bir mesele var: Müzakeratın doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisine tevcih edilmesi 
lüzumunu temin iyin bazı teklifatta bulunduk. 
Zannetmem ki bu noktada da sizin arzularınızı, 
fikirlerinizi izah ve ifade etmekten başka birşey 
yapmış olalım. Bunda da yine nıkatı nazarımıza 
ayıuen iktifa etmiş olduk arkadaşlar! harp, harp 
için yapılmaz. Dünyada her millet kendisi için 
muayyen esasatı vaz ettikten sonra onun istihsa
line kadar harp eder ve onların istihsalini gördü
ğü vakit, umdeleri mahfuz kalmak şar tiyle, sulh 
için yollar arar. Ne vakit yeni bir karar mevzuu-
bahis olursa emin olunuz ki dün akşamki Heyeti 
Vekile içtimaında da bu, ehemmiyetle mevzuu-
bahis olmuştur. Derhâl gelip haberdâr etmekte 
geçikmiyeceğiz ve şimdiye kadar söylediklerimiz, 
sizin söylediklerinizin tekrarından, tarafımızdan 
İstanbul 'a bir daha tebliğ edilmesinden başka bir 
şey değildir (Şiddetli alkışlar). 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Farzı ma
hal olarak Hüseyin Avni Beyle rüfekasının ver
miş oldukları takririn müeddassı tamamiyle mu
tabıkı hakikat bile olsa. 

. HÜSEYİN AYNİ B. — Biçare meçhulât içe
risinde. 

MUHİTTİN BAHA B. — İsterseniz okunsun. 
Takririn ne olduğunu söylediniz (Gürültüler) 
(Devam sesleri) diyorlar ki, Büyük Millet Meclisi 
haberdar olmadıkça İstanbul'la muhabere edilme
sin. İşte takririn müeddası bu... 

HÜSEYİN AVNİ B. — Ne olur bundan? 

MUHİTTİN BAHA B. (Devamla) — Mem
leketin menafii âliyesine, yüzde bir ihtimal ile, 
bir hakikatin söylenmesi muzır olursa o hakikat 
söylenmez. Bırakınız ki bu hakikat değildir. Bize 
geçen gün Heyeti Vekile namına okunaıt takrir
leri bir kerre daha düşünmenizi rica ederim. 
Orada ne vardı? Memleketimizden ayrılıpta buraya 
geldiğimiz zaman yemin ettiğimiz şeyleri teyit 
ediyorlardı.. Biz burada celsede. Büyük Millet 
Meclisi Hâkimdir dedik. İstanbul'da Hükümet fu
zuli gâsıplık yapıyor dedik. , Biz, Padişah ta-
sarrufatı fiiliye ve. kavliyesine hâkim değildir 
dedik. Bunu siz hepiniz ayrı ayrı dediniz. Büyük 
Millet Meclisi namına hareket eden ve bizim mu
temet ve vekilimiz olan arkadaşlarımız İstanbul-
dan aldıkları telgraflara cevaben mütereddidane 
bir vaziyetle «Biz bu meseleye cevap vermeyiz 
müvekkillerimize bir kere soralım» mı demeliydi
ler? Eseri tereddüt mü göstermeliydiler? Efendi
ler: Bedihiyat üzerinde hukuku vekâletten bahse
dilmez. Ben Heyeti Vekileye sureti mutlakada 
demişimdir ki: namusumdan, namusu millimden 
yüzde bir, binde bir fedakârlık etmiyeceksin. 
Heyeti Vekile eo'cr böyle bir şey sormuş olaydı 
biz ona demeli idik ki: nasıl gelip de bize bunu 
soruyorsunuz? Yirmi, dört saat niye tehir etti
riyorsunuz? Biz size dememişini idik ki... 

' ZİYA HUrlŞİT B. (UâzistanV — O halde bi
zim burada ne isimiz kalıyor? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Rica ede
riz, rica ederiz, daha buraya ne geliyoruz? 

MUHİTTİN BAHA B." (Devamla) — Heyeti 
Vekile ne yaptı? Efendiler! İstanbul'a dedi ki, 
biz sizi tanımıyoruz. Siz onları tanıyor musunuz? 

HÜSEYİN AVNİ B. — Biz de' tanımıyoruz. 
Ondan ne «kar? 

MUHİTTİN BAHA B. — O dedi ki, burada 
hâkim olan, Büyük Millet Meclisidir. Vekillerini 
murahhaslarını.o gönderir. Siz bunu kabul edi
yor musunuz? 

HÜSEYİN AVNİ B. - - Ediyoruz. 
MUHİTTİN BAHA B. — Peki geçen gün 

bunlar burada mevzuubahis olduğu zam^ıi mütte-
L'ikan; müttehiden kabul ettiniz ve milletin na
zarı teyidine arzedilen bu şeyi bir takrirle nasıl 
kudretten düşürmek istiyorsunuz? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hiç kud
retten düşmez, artar; millet yapıyor, Meclis ya
pıyor' derler. 

MUHİTTİN BAHA B. (Devamla) —Heyeti 
Vekile burada okudu, ve siz kabul ettiniz. Fakat 
efendiler; o zaman sesinizi çıkaramadınız. Çünkü.. 

HÜSEYİN AVNİ B. — Alkışladık, biz alkış
ladık, kıymetini arttırdık. Biz arttırdık gözünü
zü acın. 

MUHİTTİN BAHA B. (Devamla) — Yapa
madığınız veyahut hazııianamadığrnız için. 

HÜSEYİN AVNİ B. — Teessüf ederim size. 
Namusum üzerine söz söyleyenler namussuzdur. 

u — 
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SALÎH Bf. (Emmim) — Muhittin sus, Hü

seyin otur, namus kelimesi üzerine söz söylen
mez. Sonra tabanca patlar. 

HÜSEYİN AVNÎ B. — Heyeti ümumiyenin 
namusu muhteremdir. Gözünü aç. Ben bir teş
kilâtla iktifa etmiş değil, ben kuvayi m ili iyenin 
temeliyim. Sen uyurken benim bayrağım par-
lavordu. Benim gavem hâsıl olmuştur. 

' MUHİTTİN BAHA B. — Bırak Salih Efen
di! hakaret reddolunur, muhayyerdir, (şahsiya

ta lüzum yok sesleri) (Şiddetli gürültüler). 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Ben şe

refim ile yaşar bir insanım. Ben Hüseyin Avni-
yim (Gürültüler) Ben Büyük Millet Meclisinin 
âzasıyım. Şahsiyat kabul etmem. Hiç bir vakit 
kabul etmem... 

KAGIB B. (Kütahya) — Arkadaşlar düşman
larımızın dediği oluyor. 

RE IS — Bes dakika celsevi tatil edivorum. 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati 4,30 sonra 

REÎS — îkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ata B. (Niğde), Cevdet B. (Kütahya) 

REÎS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi kuşat 
edivorum. Söz Muhittin Baha Beyendir. 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Efendiler, 
belki mevzuun ehemmiyet ve azameti beni lâzım 
olduğundan ziyade müteheyyiç etmiştir. Fakat 
efendim bu öyle mazerettir ki, şayanı takdirdir. 
Biz dâvamızın en mühim bir ânında, en muvaffa
kiyetli asarından birinde bulunuyoruz, başladı
ğımız hamiyet ve fedakârlık- yolunun, ilk gülen 
ve bizi âtiden fevkalâde ümit var edecek olan bir 
merhalesindeyiz. Karşımızda bize en ziyade husu
met edenler • bizim kudretimizi, bizim metaneti
mizi, bizim dâvada gösterdiğimiz ehemmiyeti 
takdir etmişler, ona bir ehemmiyeti lâzime ver
mişler bu esnada bu Meclisi teşkil eden her âza 
kendisinin vekillerini takviye etmek icabederken, 
herkes birbirinin elinden tutarak kardeş kardeş 
işte gittiğimiz yol, mesut bir yoldur diyeceği za
man böyle tefrika sebepleri çıkarmak doğru ise 
siz söyleyiniz. Beni müsterih edecek olan budur. 
Ben Heyeti Âliyenizden rica ediyorum. Geçen 
celsede takdirler ve alkışlarla karşılanan ve bi
zim ruhumuza tercüman olan telgraflar müedda-
sıııı bir kere daha teyit edelim. 

AHMET HAMDİ B. (Muş) — O takdirler, 
alkışlar bugün de mevcuttur. Her dakika yardır. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Muhterem 
arkadaşlar: en ziyade sükûn ve itidal lâzımgelen 
mühim ve hayati mesaildeki müzakeratımızın 
böyle arbedecuyane bir şekil alması cidden şaya
nı teessüftür. Malûmu âlileridir ki, istanbul 
Hükümetiyle cereyan eden muhaberat ve müza-
keratı hâki olan, Paşa Hazretlerinin beyanatını 
burada hararetli ve sürekli alkışlarla kabul et
miştik. Çünkü noktai nazarımıza muvafıktı. Bi
naenaleyh bundan iki gün sonra, her ne zihni

yetle ise, bunu başka bir suretle telâkki ederek 
böyle bir takrir verilmesini bendeniz nahoş gö
rü vorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
takrir mâzive değil, istikbale aittir. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Bununla 
beraber arkadaşlarımın bunda suiniyetle hare
ket etmiş olduklarına kani almak istemiyorum. 
Yalnız bendeniz Hüseyin Avni Beyefendinin te
mas etmek istedikleri üç mühim noktaya cevap 
vermek istiyorum. Paşa Hazretleri o gün dedi
ler ki; burada Mustafa Kemal Paşa yoktur. Bir 
Büyük Millet Meclisi vardır, milleti ancak o 
temsil eder. Paşa Hazretlerine bu beyanatların
dan dolayı bir daha teşekkür ederim. Çünkü 
milletin, bütün milletin nüfuz ve kudretinin bu 
Mecliste temerküz ettiğini istanbul'a karşı da 
ilân etmiştir. (Alkışlar) . Şüphesiz efendiler! 
kuvvei ieraive bu Meclistedir. Malûmu âlileri
dir ki, bu Meclis bütün teferruatı umur ile işti
gal etmek imkânı olmadığından dolayı icra işle
rini kendi içinden ve kendi ruhundan itimat et
tiği bir Heveti Vekileye tevdi etmiştir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Kabine şeklinde 
değil, gayet mühim noktadır burası. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Binaenaleyh 
efendiler; Heyeti Vekileye itimadımız ya vardır, 
ya yoktur (Var ,var sesleri) Şüphesiz efendim 
şüphesiz, itimadımız yoksa iskat ederiz. O zaman 
Hüseyin Avni Bey ve rüfekası böyle bir takrir 
vereceklerine Heyeti, Vekileye karşı bir ademi 
itimat takriri vermiş olsalardı belki daha iyi ha
reket etmiş olurlardı. Mademki itimadımız var
dır. Onları vazifelerinde serbest bırakmak lâ
zımdır. Malûmu âlileridir ki, Heyeti Vekile bu 
noktada son kararım vermemiştir ve veremez. 
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Son kararını Meclisi Âlinizden alacağı karar ile 
verecektir. 

İkincisi; yine Hüseyin Avni Bey dediler ki; 
bu müracaat Büyük Millet Meclisine vukubül-
mıiştur. Efendiler! biliyorsunuz ki, İstanbul bu
güne kadar bu Büyük Millet Meclisini tanıma
mıştır. Zaten Büyük Millet Meclisinin meşrui
yetini tasdik ettiği gün İstanbul ile halledile
cek bir mesele kalmamıştır. Sonra yine Hüse
yin Avni Bey dediler k i ; Padişaha karşı tah
sisat hakkında yazılan telgraf, çirkindir. Bilâ
kis efendiler; biz her zaman bağırdığımız ve 
o gaye için toplandığımız ve esarette farzetti-
ğimiz Makamı Hilâfet ve Saltanata karşı iddi
amızı bir defa daha ilân ve ispat etmiş oluyo
ruz. Bunun neresinde çirkinlik 'var % 

HÜSEYİN AVNİ B. — Biz zikrini dedik. 
HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Müsaa

de buyurun. Binaenaleyh düşünmeksizin veril
miş olan ve nifakeuyane bir telâkkiye meydan 
vermiş olan şu takririn geri alınmasını arka
daşlarımın hüsnü niyetinden rica ederim. (Mü
zakere kâfi sesleri). 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, suitefehhüm var, takrir baştanbaşa anla
şılmalı. 

BEİS — Mevzuu müzakereyi icnlalen He
yeti Celileye arza lüzum görüyorum. (Okunsun 
sesleri). Heyeti Celileniz okunmasını arzu bu-
yurüyorsanz. (Okunsun sesleri). 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
dim; ilk beyanatımda takriri nievzuubahis et
tiğim zamanda hakikaten okunmamasında bü
yük faydalar görmüştüm. Haddizatında tak
rir mündereeatı pek te haizi ehemmiyet değil
dir. Yalnız önün dahi okunmamasını, bugü
nün icabatt kanaatinden olduğundan, okunma
masını imaen söylemiştim. Fakat bü kürsüden 
bu münasebetle söylenen sözler o takrirden o 
kadar çok müzırdır ki artık takririn okunma
sı da hiç te haizi ehemmiyet değildir. Bilâkis 
belki takririn okunması muvafrk olur ve hiç 
kimse şüphe ve tereddütte kalmaz. 

NEŞET B. (Kânglrı) — Paşa Hazretleri! 
demin zatı âlileri buyurdunuz ki ; bu Mecliste 
hafiye vardır ve hâttâ bu takriri imza etmek-
liğim dolayısiyle bu beyanatı aliyelerinden mü
teessirim. Binaenaleyh rica ederim, kimse o 
hafiye meydana çıksın. O şaibeden kurtulalım. 
(Celsei hafiyede olsun sesleri). Müsâade buyu
run. Takrir bir suiniyetle yazılmamıştır. Bu 
takrir de böyle bir şeyi ifade etmez ve buyur
duğunuz gibi, takrir şayanı ehemmiyet bir me
seleye taallûk etmez. Yine bu takririn müed-
dasmda Zatr Devletleri de bize burada saraha
ten beyanatta bulundunuz. Eğer vazıyette te
beddül hasıl olursa Meclisin reyini Heyeti Ve
kile alacaktır buyurdunuz. Ştı itibarla yeni bir 
vaziyet hâsıl olursa Meclisin reyi alınsın de-

| dik. Şu itibarla suiniyetle yazılmayan bir tak
rire vazr imza edenler içerisinde, beyan bu
yurduğunuz veçhile, hafiye varsa rica ederim 
bunu tasrih buyurunuz. (Zahire çıksın sesleri). 
(Celsei hafiyede sesleri). 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Celsei 
hafiyeye lüzum yok. Alenî olsun ve herkes mey
dana çıksın. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Şimdi bu takrir 
meyanmda ihtimal ki maznun olarak zevat bu
lunabilir. Tabii zatı âlilerinin haberi var ki 
söylediniz, bizim anlamak istediğimiz; bu gi
bi casuslukla maznun adamlar hakkında He
yeti Vekile icabı kanunisini ifa etsin. İsim iste
mi voruz. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Zan
nederim bununla iktifa edilmek bu dakika 
için daha muvafıktır. Esbabı kanuniyesine te
vessül edilmiştir. Hiç şüphe yok ki yakın za
manda bu, Meclisi Âlinizce de malûm olacaktır. 
(Kâfi, kâfi sesleri). Bütün mesuliyeti vicdani-
yeyi kabul ederek bugün bir isim, iki isim 
söyliyebilirim. Fakat bunu söylemekle teşvişi 
muamelât edeceğimize ihtimal vardır. (Kâfi, 
kâfi sesleri). Hiç şüphe yok ki ; bunlar,' na
sılsa Heyeti Aliyenizle temasta bulunan kimse
lerdir. Belki de bu mecmuayı hiç te lekedar 
edemez. (Tabiidir efendim sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Bizzat icrayi Hükümet hakkı Meclisi Âli

nin Heyeti Umumiyesinde müteeelli ise de te
ferruat ile iştigal imkânsızlığı düşünülerek her 
şubei idarenin re'sinde kendi âzası meyanm-
dan, sıfat ve salâhiyeti unvanında dahi sari-
han gösterilmek ve tefsire müsait olmamak 
üzere vekil namiyle birisinin bulundurulması 
şekli kabul edilmiş olduğuna göre Heyeti Ve
kile mesaili fer'iyeyi teemmül ve icabını tat
bikte gerçi salâhiyettar ise de Devlet ve mil
letin hayatı mevcudiyetine taallûk eden ahva
lin resen ve bilâistişare tahlil ve içtihadatı za-
tiyeleri dairesinde idaresine kalkışılması min-
küllüivücuh Meclisi Âlinin bizzat kuvvei ic-
raiyeyi haiz bulunması keyfiyetiyle ğayrika-
bili tecviz bulunduğundan ve maamafih me
saili muazzamanın resen halli mesuliyetinin 
Heyeti Vekileye tahmili de muvafık görülemi-
yeceğinden Londra'ya heyeti murahhasa iza-, 
mı hakkında İstanbul ile cereyan edecek mu
haberatın badehu Heyeti Umumiyenin tasvi
bine arzolunmak üzere evvelbeevvel sureti 
mahsusada teşkil edilecek bir encümende mü-
davelei efkâr edilmesini necatımız namına fay-
dai azimeyi müştekim gördüğümüzden keyfi
yetin tahtı karara alınarak Heyeti Vekileye 
tebliğini teklif eyleriz. 

30 Kânunusani 1337 
Amasya Tokad Mersin 
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Kârigırı Genç Erzurum 

Neşet Celâl Hüseyin Avni 
Erzurum Karahisarı Sahip Genç 

Asım Mehmet Şükrü Fikri Faik 
Kângırı Malatya İçel 

Belıçet Feyzi Naim 
Kastamonu Yozgad Konya 

Hüseyin Sabri İsmail Fazıl Kâzıni 

(Geçti o sesleri)-. 

j[v __ icra Vakitleri'Heyeti Reisi Fevzi Paşa* 
* « , itimat talebine dair beyanatı ve itimat reyi 
verilmesi 

İ0RA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ FEV
Zİ Pş. (Kozan) — Efendim, Heyeti Vekile na
mına maruzatta bulunacağım : Heyeti Vekile 
verdiği kararı tamamiyle Meclisi Âlinizin şim
diye kadar izhar buyurdukları arzu ve âmâli 
milliye dairesinde yürütmek ister ve hattâ dün 
akşam verilmiş, cuau karar, yapılacak iştihza-
ratın doğrudan doğruya Meclisi Âlinize arzı 
ile, reyi umumî ne ise, o veçhile hareket olun
masını tecviz etmiştir. Maamafih Meclisin sa
lâhiyeti • tammesini temin yolunda vukubula-
cak her türlü teşebbüşat şayanı şükrandır. 
Ancak bu takrirden anlaşıldığına göre; yeni 
bir encümenle meselenin halli teklif büyütü
lüyor, Hâlbuki Heyeti Vekile; Heyeti Aliyeni-
zin intihap etmiş oldukları bir encümen mahi
yetindedir. (Şüphesiz sesleri). Bendeniz bu 
takriri Heyeti Vekileye ademi itimat addede
rim. Efendiler, bendeniz mîlletin, memleketin 
istikbaline ait en mühim bir meselede girişti
ğimiz yolda emniyeti tamme ile hareket ede
bilmek üzere tâyini esami ile itimat reyi talep 
ediyorum. (İtimadımız var, hacet yok sesleri;. 

SALÂHATTlN B. (Mersin) — Efendiler; 
bu takrire vazıülimza olan zevat bir hisse tebai-
yet etmiştir. Doğru veya yanlış, yanlış ta ola
bilir. Bu takrire vazıülimza olanlar şunu dü
şünmek istemişler ki - ben başkalarını bilmi
yorum - şahsen şunu düşündüm ki : Şu Mec
lisin devam ve bakasmı icabettiren mesailin en 
mühimmi bugün mevzu olmaktadır ve bugün 
yine çalışılıyor. 

MUSTAFA KEMAL Pş. — Çoktan mevzu
dur. Yeni vazolunmuyor. Gayrikabili tebeddül 
ve tezelzüldür. Binaenaleyh yeni, yeni esaslar 
vazedecek değiliz. Bu Meclisin temeli gayet 
sağlamdır. 

SALÂHATTlN B. (Devamla) —Benim söy
lemek istediğim şey... Eğer şahsen söylemekli-
ğku caiz değilse söylemem. 

MEMDUH B. (Karahisarı Şarki) — Mâna-; 
lı söze «evâp verilir. 

SADÂKATTİN B. (Devamla) — Hiç biri 

manalı söz söylemek istemiyorum. Gayet açık 
söylüyorum. Efendiler; ben bu memleketin 
Î2 yaşına gelmiş, nüfuz ve haysiyetiyle yaşa
mış bir adamıyım. (Hep öyle sesleri). IÇimse-
ye dahletmek istediğim yoktur. (Gürültüler)w 

FERİT B. (Çorum) — Bunu söylemece de 
lüzum ye mâna yoktur. Herkes namusunu kıy
metli bilir. Size karşı söyleyen yok. 

FUAT B. (Çorum) — Size tecavüz edilme
miştir. İtiraz edilmiştir. 

SALİHATTÎN B. (Devamla) — Tecavüz 
edilmiştir efendim. Vâ«iülimxa olanlar meya-
nında hafiye vardır denilmiştir. 

.REİS — Sal&hattin Bey silşilei kelâmınızı 
bozmayınız, devam ediniz, 

SALÂHAJTTİ3ŞI B. (Devamla,) — Muhabş^t ; 
en ziyade Meclisi Âlinin alâkadar olaciagi bir me
sele mahiyetinde olduğu için; bu .bapta yerilecek 
mukarrerat İcra edildikten sonra değil, icra edil
meden evvel Meclise arz- lüzumunu Bendeniz men
faati memleket ve Devlet için ve Meclisin muste» 

. mirren hali inikadda bulunması mahiyetine mü-
tevafık olduğu için .doğru düşündüm. Ihtimal-
ki, bu meselenin bugün müzakere edilmesi doğru 
olmayabilir. Bundan Hükümet veya alâkadar 
olanlar bahsedebilir. Fakat Meclisin bir hakkı
dır ki, cereyan eden müzakerat sonra emri vâki 
gibi Meclise gelmiş olmasın. Bu mesele bir cel-
sei hafiye ile daha evel Mecliste her zaman mü
zakere edilebilir. Verilen takrir başka bir mahi
yeti haiz değildir. Eğer Heyeti Vekile vazifesini 
bilâ kaydü şart ifa ediyorsa, Meelisin müstemirren 
devamındaki maksat ve gaye nedir? Bunu an
layamadım. Onun için bunu anlıyalım ve Meclis 
salâhiyetini takip edebilsin diye bu takrir yazıl
mıştır. Yapıldıktan sonra Meclise arzolunan 
nokta başkadır, yapılmadan evvel Meclise arze-
dilen başkadır. Heyeti Hükümetin fikri budur 
diye söylenilen söz başkadır. Meelisin eğer mü
talâa dermeyanına hakkı varsa bu hak kendine 
bahşolunmalıdır, eğer yoksa ve yalnız vazifesi 
emri. vakileri telâkki ise... 

FERİT B. (Çorum) — Emri vaki yoktur. 
SALÂHATTlN B. (Devamla) — Yoksa, ola

bilir. Onun için Hükümet; ittihaz ettiği mukar-
rerattan Meclisi de alâkadar eder. Hükümet Ren 
isi buyurdular ki : bu Meclise emniyet edilemi
yor, hafiye vardır. İşte efendiler; bu, Meclisin 
haysiyet ve şerefi için mühim bir noktadır. Böy
le kimseler varsa tecrit edilsin ve Meclisin mahi
yeti hakikiyesi bir iki sefil veyahut bir iki başı
boş mahiyetinde olanlar için duçarı tariz olma
sın. Bu kürsü söz söylemek ve hakkı müdafaa 
etmek içindir. Eğer burada söz söylememek la
zımsa pek kolay, söz söylenmesin, yok söylemek 
için açılmışsa; hükümet serbesttir, her istedi
ğini hafi ve aleni celselerde söyliyebilmelidir. 
Eğer söylîyemezse, bu Meclisi muhatap addede-
miyorsa, Meclis© itimadı yoksa, bu Meclisi saya-
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ni emniyet görmüyorsa bu Meclise lüzum yoktur. 
Ben bu sıfatla demek isterim ki, Meclisin içinde 
bir fenalık varsa temizlenmesi; hem Meclis Ri
yasetine; bilhassa Heyeti Umumiyeye terettüp 
eder* en mühim bir vazifesidir. Lâkin Meclisin 
alâka izhar etmesi yani; cereyan eden müzakera-
tı biz de evvelden öğrenelim, tebliğ edilmeden 
evvel görelim demesi, rica ederim tariz midir, 
yoksa hakkını istemek midir? Yanlışsa reddediniz. 
Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunda hiç 
bir şahsi noktai nazar yoktur, efendiler. Yani 
bu, bir arzudan ibarettir. Bazı rüfeka; encü
menlerde tetkik edilsin dediler, onda ehemmiyet 
yoktur. Efendiler mesele o değil. Asıl biz "Hü
kümetin bu azîm meselede Meclisi alâkadar et
mesini rica ediyoruz. Eğer bunu söylemek kaba
hat ise efendiler... 

YAHYA GALİP B. — Bu gibi şeyler ânı mü
himde yapılmasın. Efendim, ânı mühim gözeti
liyor. Yoksa bu sualler her zaman sorulabilir 
Heyeti Vekileye. 

SALÂHATTIN B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Hayır efendim. Şimdi bu yeni bir saf
hadır. Bu safhada Hükümet ittihazı karar eder
ken Meclisi daima haberdar etsin demek
tir daha evvel haberdar etsin demek cürüm mü
dür, kabahat midir, kusur mudur? 

YAHYA GALİP B. — Bugün için muzur-
dur. 

FERİT B. (Çorum) --• Meclis, Heyeti Vekile 
muhtardır diye karar vermiştir ve buna mümasil 
bir vaka geçmiştir. Ermeni sulhunda böyle ol
du. Meclis müttefikan bu işin tesviyesini Hükü
mete tevdi etti. Siz en buhranlı zamanlarda me
sele çıkarmak istiyorsunuz. 

SALÂHATTIN B. (Devamla) — Rica ede
rim; buhranlı zaman dediniz. Fakat bu Meclis 
herkesin içtihadını söylemesi için açılmış ise, bu 
kürsüde herkes içtihadını söyler. Biz de onun 
için geldik. Yok eğer böyle değilse, kapıyı kapar, 
çıkar gideriz. Onun rica ederim. Birbirimizi 
muatebe etmiyclim, fena görmiyelim, birbirimize 
suiniyet göstermiyelim. içimizde fenalık eden 
insan var ise çıkarırız, temizleriz ve bunu hepi
miz rica ederiz. Bendeniz de bu kâğıda bir hak
kı istemek için vazı imza ettim ve hâlâ o. hakka 
kailim. O imzalar meyanmda hafiye sıfatında 
bulunan insanları Hükümetin tesbit edeceği şekil
de, fakat biran evvel temizlenmesi lâzımdır. Bu
nu her namuslu zatın talep etmesi hakkıdır, ta
lebim budur ve bu bapta bir takrir veriyorum. 
Müsaade buyurursanız okuyalım. Kimsenin Hü
kümetten veya şundan bundan • istediği yoktur, 
herkesin istediği hakkıdır ve bu hakkın istenmesi 
müzakereye konması ve hukukun meydana kon
ması faide ise bu faideyi ben talep ediyorum. 
Bundan bugün bahsetmeyin diyorsunuz, eğer bu
nun bugün mahzuru, mazarratı var ise yarın bah
setmek üzere söylemek iıakkımı muhafaza ederim. -

ı İşte mesele budur. Mademki Hükümet herhangi 
bir müzakeratı bir neticeye isal edecek, evvelce 
Meclisi Âlinin fikrini istimzaç ederse bu, doğru 
bir harekettir. Meclisin hakkını talep etmesi gü
nah mıdır efendiler? Niçin birbirimizi ittiham 
edelim? İtidale gelmeliyiz. Allah göstermesin. 
Eğer içimizde öyle bir adam var ise Allah ve ka
nun onları temizlesin. (Amin sesleri, kahrolsun 
sesleri). Bunun mucibi heyecan olmasına taaccüp 
ediyorum. Bir daha bu Mecliste bir yere imzamı 
atamıyacağnn, korkuyorum. Bu doğru değil, En
cümen teklifi meselesi bence haizi ehemmiyet bir 
mesele değildir Beyefendi! 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Şu halde 
itiraf ediniz; hatır için imza attım diye.. 

SALÂHATTIN B. (Devamla) — Hayır, ha
yır. Kanaatimle imza alıyorum ve kanaatimi 
müdafaa ediyorum.. 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Rica ederim. 
Hakkınızı yarın istimal ediniz, bu gün için sakla
yınız. 

SALÂHATTIN B. (Devamla) — Pekiyi ... 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 

B. (Antalya) —- Arkadaşlar! müzakeratın uza
ması ... 

HÜSREV B. (Trabzon) — Subhi Boy, mü
saade buyurun. Hükümet namına mı, yoksa me
bus olarak mı söylüyorsunuz? 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) — Hü
kümet namına ... Muhterem arkadaşlar! müzake
ratın uzaması; bazı mühim noktalarda ipham 
hâsıl olması gibi bir tehlike ai'zetti. • Şimdiye ka
dar takrir dolayısiyle mütalâalarını beyan eden 
muhterem arkadaşlarımız bir endişeyi izhar et
tiler. Dediler ki, biz; bir takım mühim mesailde 
mukarrerat ittihaz edilmeden reyimize müracaat 
edilsin arzusunda bulunuyoruz. Arkadaşlarımızı 
temin ederiz ki, bir karar mevzuu bahis olduğu 
vakit; karar vermeden evel, Hükümetin size da
nışması bizim aramızda bir esas olarak kabul edil
miştir ve buna riayeti mukaddes bir vazife ad
dederiz. Arkadaşlar müsaade buyurunuz, müna
kaşalar dolayısiyle vâki olan cevapları,'bu takrire 
vazı imza etmiş olan arkadaşlarımızı Heyeti Ve
kileye karşı bir muhalefet mevcuttur fikrine yap
tırmamalıdır.. 

SALÂHATTIN B. — Hayır, hayır.. 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Devamla) — 

Emin olunuz ki, murakabeniz Heyeti Vekilenin 
şerefine itilâ verir. Murakabe etmezseniz; muti 

I ve münkat bir heyet halinde görünürseniz şere
fimiz ve şerefiniz yoktur. (Alkışlar, bravo ses-

I leri). Onun için muhterem, arkadaşlar; mura-
I kabe ediniz tenkit ediniz, nezaret edi-
j niz ve bu nezaretiniz eksik olmasın.* Fa

kat bazan fazla bir vesvese haline geçerse biz .de 
vesveseye düşeriz. Hep sözlerinizi tekrar etmek
ten, vaz ve teyit olunan kanunları infazdan başka 

I bir şey mevcut olmadığı halde, sizden bu kadar 
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telâş görürsek, size bir sual sormağa mecbur 
oluyoruz: acaba bize evvelce bahşetmiş olduk
ları emniyetleri yavaş yavaş azalıyor mu? 
Bunun için muhterem arkadaşlar! nazik ve çok 
mühim bir safhaya girdik. Reisi Muhteremimizin 
söylediği veçhile; itimadınızı bilmek isteriz ve 
istirham ederiz, reylerinizi beyan ediniz! İtima
dınızla bize bir kanaat veriniz (Müzakere kâ
fi sesleri). 

REİS — Vehbi Bey buyurun . . . 
VEHBÎ B. (Karesi) —- Efendim meselenin 

esası kayboldu. Reis Paşa Hazretlerinin ilk beya
natında ; memleketin hayatından ve mematmdan 
bahsederken takrir orta yere çıktı. Söz onun 
üzerine cereyana başladı ve sonra Meclisin He
yeti Umumiyesine ve bilâhara da bir kısmına 
•mütaallik olmak üzere bir şaibe ortaya ' çıktı. 
Görüyoruz ki, herkes kendinden emin. Hangileri 
emin değilse onlar meydana çıksın ve kafaları 
ezilsin. Çünkü bu memleketin son yegâne ümi
di, müsnediileyhi olan evvelâ Allah saniyen Mec
lisidir. Ortada bir şey yok iken, bunun yalnız 
enzarı millette değil, enzarı cihanda böyle bir 
şaibedar vaziyete girmesi kabul edilecek bir va
ziyet değildir. Eğer aramızda namussuzlar 
varsa - ki Reisi Muhterememiz bilerek bulundu
ğunu söyler - bu meselenin ona da taallûku var
dır. Bilhassa temenni ederiz k i ; biran evvel on
lar meydana çıksın ve kafaları ezilsin (Bravo 

SAĞDAN BtR MEBUS B. — Meydana çı
kıncaya kadar Meclis de müzakere yapmamalı
dır. 

VEHBÎ B. (Devamla) — O da doğrudur. 
Şimdi beyanattan öyle anladım ki ; burada me
selenin tavzihine giremedikleri, o hafiyelerin 
mevcut olmasından ileri gelir. Bendeniz bu ka
naatte değilim (Hayır sesleri). 

MUSTAFA KEMAL Pş. — Bu meseleye ta
allûku yok efendim. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Yok ise şunu dü
şünelim ki efendiler; Meclis pek asebileştiği için 
ufak bir hikâye nakledeceğim: Bir adamın bir 
hayvancağızı varmış, bu adam hakkında mahal
lede çok dedikodu oluyormuş. Oğlu bundan mü
teessir oluyormuş. Demiş k i ; baba, senin hak
kında mahallede çok dedikodu oluyor. Pekâlâ 
oğlum, bunların dilini keselim demiş. Hayvana 
bir kere yalnız binmiş, geçmiş. Ne hayvan herif 
demişler, kendi ata binmiş, çocuğu yürüyor. İki
si binmiş başka türlü söylemişler, hayvanı boş 
bırakmışlar, yine başka türlü söylemişler, işte 
bu fıkra, en basit meselenin bile böyle Heyeti 
Umumiyede hemen halledilemiyeceğine gayet gü
zel bir misaldir. 

Biz umumî ana hatları çizdikten sonra, de
min arkadaşlardan birinin dediği gibi, encümeni
miz mahiyetinde bulunan Heyeti Vekileye baş
ka bir heyet vermeğe çalışmak, salâhiyetimizi 
tenkistir. î§i Heyeti Vekileye bırakmalıdır. Yal

nız bizim Heyeti Vekileden bekliyeceğimiz bir 
şey varsa; bu gibi mesaili mühimmede Heyeti 
Umumiyeyi her zaman işgal etmek doğru değil
dir. Heyeti Umumiyeden evvel her meselenin 
mütehassısı encümenler vardır. Hariciye mese
lesi ise Hariciye Encümeni vardır. Dahiliye me
selesi ise Dahiliye Encümeni vardır ve kanunla
rımız da zaten musarrahtır. O encümenlerle is
tişare edilebilir. (Olmaz, yok sesleri). Müsaade 
buyurun. Sonra ana hatlardan hariç müzakere
de bulunmak ve katı bir karar vermek iktiza e-
derse Heyeti Celilenize arzeder. Çünkü dün
yanın her tarafında da ahval böyle cereyan et
mektedir. Her meseleyi her gün. İşte bakıtıtz 
şurada ufak bir takrir meselesi saatlerimizi kay
bettirdi. Daha ruznameye geçemedik. Binaen* 
aleyh hangimiz iddia ederiz ki, her gün. He
yeti Vekilenin vezaifi gelsin burada müzakere 
edilsin? Bu kabil değildir. Bendenizce bu me
seleyi kapatıp müzakereyi kâfi gördükten sonra 
asıl kendi işlerimize bakalım ve ne vakit mem
leketimizde ümit bulutları belirir veyahut ümit 
bulutları ne vakit şulelenirşe memleketimizde 
derhal dahilî bir tefrika mahiyetinde bir hare
ket vukua gelir. Onun için rica ederim; böyle 
memleketimizin istikbaline, istiklâline ait mü
him anlarda vahdeti milliyeyi tamamen göster
mek için Heyeti Vekilenin istediği itimadı bü
tün mevcudiyetimle.veririm. Ferden ferda iste
seler Maliye Vekiline belki itimat etmem (Han
deler). Heyeti umumiyesi itibariyle itimadımı 
beyan ediyorum. 

RAGİP B. (Kütahya) — İmzalar içinde Meh
met Ragıp Bey bendeniz değilim. 

MEHMET RAGIP B. ( Amasya ) — Ben-
denizim. 

HÜSEYİN B. — Müsaade buyurunuz, mese
le tenevvür etti. Müzakerenin kifayetine dair 
takririm var. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — İstanbul 
ile muhabere Londra konferansı, Heyeti Veki
le bizdn sorsun, sormasın, bunlar bugün bizce 
ikinci derecede şeyler hükmüne girmiştir. Ev
velâ bu Meclisin bir şeref ve haysiyeti vardır. 
Bu Meclisin; memleketin saadet ve selâmeti için 
her .şeyi feda etmiş her türlü mahrumiyetine kat
lanmış ve fezail vekemalâtı insaniyeyi haiz ze
vattan ibaret olduğunu zannediyorum. Reis Pa
şa Hazretleri buyurdular k i ; Meclisin içide ha
fiye vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bırakın şu me
seleyi. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bıraka
mam, Tunalı Beyefendi! Eğer Paşa Hazretleri; 
düveli itilâfiye müttefikan hudutlarımıza tecav-
vüz etmişler deseydi emin olunuz bundan zerre 
kadar müteessir olmazdım. Fakat memleketin 
mükadderatiyle, memleketin istikbaliyle, memle
ketin âtisiyle uğraşan bu Meclisin içinde hafiye 
var denilirse buna tahammül edilmez. 
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, MlJSTİfk &. (fökâd) ^ ^ok mu? Hafiye 

yoksa başka şeyter yx>k mu? Aramıza bomba ko
yan |yok mu idi?.. '(Sus sesleri). 

REİS — Mustafa İŞey sus.. 
KAMLAR MÜFİD B. (Devamla) — O halde 

Faşa hazretleri yine buyurdular ki takibata 
girişilmiştir, Takibatın neticesinde bütün bu ha
fiye .meselesinin, safahatı arzedilecektir. Pekâ
lâ, bunu kabul ettik efendiler,T fakat, ben şahsım 
namına arzediyorum efendiler; bu hafiye tah
kikatı ikmal edilinceye kadar bendeniz bu kür
süye, çıkıpta söz söylemiyeceğim. 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
katiyen sui tefehhüm hâsıl olmuştur. Bizim Hü
kümete itimadımız vardır, itimadı kâmilemiz 
vardır. Yalnız biz salâhiyetimizi istimal etmek 
üzere Hükümetten, kendi şahsıma diyorum, istir
ham etmiştik ki; her türlü müzakerattan biz de 
haberdar olalım. Hattâ misal olarak dedim ki; 
acaba müracaat etselerdi Zatı Şahane tahsisatı
nın yazılması taraftan değildim ve bunu misal 
olarak arzetmiştim. Verirsin, vermezsin mesele
si değil. Süi tefehhüm meselesi, istişari mahi
yette vukubulacak işlerde . . . Yani Meclisi Âli 
bütün heyeti umumiyesi belki müzakere edemez. 
Nasıl intihap etti isek içimizde on beş kişi in-

•; lihap edelim, bu işi tedvir etsin, istanbul şöyle 
t diyor diye heyeti umumiyesi hakkında malû-
\m?&! arzolünuyör, ingilizler şöyle söylüyorlar 
İ^eeiîükümet bunu yaptıktan sonra söylüyor. 
BŞffe. §i3vatî bir meselede, yaptıktan*sonra söy-
liyec^ğttıie, yapmazdan evvel söylesin diyoruz, 
Bunda tefempfi delâlet eder, hafiyeliğe delâlet 
«eder ne var-f fŞonra bunda Hükümete muhale
fet için ne v.airl l i r a y a herkes kutsi bir emel 
ile gelmiş. B a ş ^ «gaye yoktur. Başta Paşa 
Hazretleri olduğu haı^e beni herkes bilir. Ben 
namuskârane bu gaye arkasında çalışırım. Bir 
adam; gayenize muvaffak (olamıyâeftksmız dedi. 
Bunu ona reddederim. Beniin gayem budur. Be
nim gayem; Büyük Millet Celisinin amalidir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — ̂ Maksadın Hü-
.kümete geçmektir. Valilik almadığın için yâpı-
' yorsun (Gürültüler). 

HÜSEYİN AVNlB. (Devamla) — Onu;size 
'.reddederim.,' Vali olmak, Hükümete geçmek Bü
yük Millet Meclisi âzaliğından büyük değildir. 
Mebusluk vekillikten daha büyüktür. Vali ol
mak tenezzüldür. Efendiler bu söz kendi mev
kiini bilemiyen, takdir edemiyen adamını ağ*-
zindan çıkmıştır. Ben öyle şeyler kabul etmem, 
namussuzum böyle bir şey arzu etmiş isem. 

^Eİjfef "B. (Karesi) — Vali olmak teriezzül-
. 4x^ deyince mebusluğuna nispeten demek isti
yorsunuz değil, mi? 

... H t M Y l N ^ ^ — .Evet'e-
- fenetim, mebusluk çok yüksektir (Müzakere kâ-; 
i i sesleri}.. , , , ; . , ; •....,.. , , . , . , . . 

BE IS — fef en^îm * müzakereyi kâfi görenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 
Efendim mevzuu müzakere okunan takrirde 

sulh mesaili için Heyeti Vekile ile daima münase
bette bulunmak) Heyeti Vekilenin malûmat itası 
için bir Encümeni Mahsus teşkili, ikincisi Heyeti 
Vekile namına, Heyeti Vekile Reisi Pasa Hazret
lerinin itimat meselesini mevzuubahis etmesi ve 
tâyini "esami talebini de ilâve buyurması. Bunlar 
tabiî reye vaz olunacaktır. (Gürültüler). 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) —Bir kişi 
muhalif yoktur. (Herkes ayağa kalksın sesleri). 

îtEÎS — Efendim daha sözümü bitirmedimv 
Üçüncü mesele de; bir iki takrir vardır. Hafiye 
mesaili hakkında biranevvel Heyeti Vekileee lâ» 
zımgelen muamele ve takibat yapılsın. Evvelâ 
mevzuu müzakere olan takrirdeki Encümeni Mah
sus teşkiline lüzum görüyor musunuz? Bunl reyi 
alinize -arzediyorum. Takrir okundu, dinlediniz. 
Bu takrir mucibince Encümeni Mahsus teşkilini 
'kabul buyuruyor musunuz? (Ret ret sesleri) Ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 
ikinci mesele, itimat meselesi. Tâyini esamiyi 
ilâve buyuruyorlar. 

fflYETİ VEiKlLE REİSİ FEVZİ PAŞA 
(Kozan) — Ricaederim. Tâyini esâmi ile itimat 

* reyi istiyoruz. Rica ederiz. Biz milletin amaline, 
efkârına ve itimadına istinaden iş göreceğiz. 

REİS — Bu mesele hakkında Riyaset tâyini 
esami ile reye vaz eylemeğe mecbur dur. Malûmu 
âliniz Heyeti Vekiledcn böyle bir teklif vukubu-
lursa veya on beş imzalı takrir verilirse reis 
tâyini esamiyi tatbik etmeğe mecburdur. Bunun 
için madem ki Heyeti Vekile Riyaseti teklif edi
yor, bunu tâtbika mecburuz. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Tâyini esami ol
muş ,olmamış şayanı ehemmiyet değildir. Fakat 
Buna lüzum ve mâna yoktur. (Vardır, vardır ses
leri) Pek âlâ ehemmiyeti yok, (Gürültüler). 

REİS — Efendiler müzakereyi tatil etmedim. 
Daha reyi âlinize arzedilecek bir iki takrir var, 
Reyler tasnif edilinceye kadar bunları okuyalım. 
Mersin Mebusu Salâhattin Beyin bir takriri var. 

2. — Mersin Me/busu Salâhattin Beyin* Meclis 
âzası arasında hafiye bulunduğuna dair Mustafa 
Kemal Paşa tarafından vukubulan beyanattan 
dolayı bu meselenin biranevvel tahkik edilmesi
ne ve azanın serbestii kelâmının ihlâl edilme-
meHne dflir takriri. 

Riyaseti Ceiüeye 
Büyük Millet Meelisi âzayi kiramı nıeyanın

da Hükümetçe malûm bazı hafiyeler bulunduğu 
Riyaseti Celileee bildirildiğine göre hafiyelikle 
müttehem eşhasın tesbiti ve haklarında derhal 
Meclisçe tahkikatı kanuniyeye tevessül olunması-
m ve%kat Meclisin şahsiyeti muhteremesine ve 
'vazifesine bu mahiyetle dâhlü tarizin veya 
" tehdidin ortadan" kialdifılması ve Mealisin kana-
kfta^ri°ii&j&&^ki^ îmyürul-
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mamasını arz ve teklif ederim. 

Mersin 
Salâhattin 

REİS — Okunan takrirde iki fıkra var. Bi
risi; hafiye mesailinin sürati mümküne ile intaç 
edilmesi yolundaki arzudur ki zannederim bu 
arzuya Meclis de iştirak ediyor ve biranevvel bu
nun yaptırılması lâzımdır. Bu ciheti ayrıca ar-
zedeceğim. İkincisi; serbestli kelâmın temini mev-
züubahis oluyor. Zannediyorum ki; Meclisi Âli
nizde hukuku esasiyenin bahşetmiş olduğu hür
riyeti tamme ve hürriyeti kâmile tamamiyle mev
cuttur. Hürriyeti kelâmiye hiç bir suretle takyit 
edilmiş değildir. Meclisi Âlinizin tekrar karar itti
hazına lüzum yoktur. Çünki bu Meclis için bu, 
hakkı tabiî ve hakkı aslidir. Salâhattin Bey ar
kadaşımız; eğer hakkı kelâmlarının takyit edil
diği şüpheleri varsa lütfen bildirsinler. Riyasetin 
vazifesidir. O kuyudatı ref etsin. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Bendenizin 
korktuğum efendiler, içimizde fena adam varsa 
çıksın ve bize söylenemiyecek söz kalmasın. Yani 
samimi olarak herşeyi anlayalım. Başka hiç bir 
şey yoktur. Zannederim Meclis bundan bir ya
bancılık hisseder. Yoksa Riyaseti Aliye vazife
sini istimal ediyor veya edemiyor, söz söyleniyor, 
söylenmiyor, katiyen bunu düşünmedim. Yani bi
zim herhangi bir mesele hakkında bir insanın fikri
ne zihnine gelen şüphenin veya akla gelen bir arzu
nun memleket ve millete nafi olması, serbestisi
nin bu Mecliste mevcut olması ile kaimdir. İçi
mizde hiç kimse birbirinden şüphe etmemeli. Fik
rim budur. 

' CELÂLETTİN ARİF B. (Erzurum) — İş 
anlüFalmcaya kadar Hükümet bu mesele hakkında 
söz söylemesin. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Efendim Salâhattin Beyefendi Meclisin bidayeti 
teşekkülünden bu ana kadar rüfekayı saireye iş-
tiraken bulunmadıklarından bir çok noktaları 
henüz tamamen ihata etmemiş olduklarını kabul 
etmek isterim. Henüz yakın bir zamanda içimizde 
bulunuyorlar. Salâhattin Beyefendiyi böyle da
ima tereddüt çıkaracak tarzda kanaata sevkeden 
ikinci bir kanaat ta olabilir. Çünki Salâhattin 
Beyefendi bu mahiyette bir Meclisin bu memle
ket için bilüzum olduğu kanaati iptidaiyesinde 
bulunuyorlardı. Mevcut olan Heyeti Temsiliyenin 
bu mesele için kafi gelebileceği ve bu suretle ik
tifa edilmesi fikrinde idiler ve bu kanaati muha
faza etmekte bulunduğu için bugün bu Meclisin 
mahiyetini idrak edememektedir. Bu husustan 
dolavı kendisini mazur görürüm. 

Üçüncü bir sebepte; Salââhattin Beyefendiyi 
yanlış mutalâata, yanlış muhakemata, yanlış neta-
yice sevkedebilir. O da kendi zihniyeti itibariyledir. 
Malûmu âliniz Salâhattin Bey bu Meclisin içine 
gelirken, bu milletin sinesine girerken İngiliz 
sefarethanesinden geçerek İngiliz torpidosuna bin
miştir. 

l,S» 8:1 
SALÂHATTİN B. (Mersin) — Evet İngiliz 

torpidosiyle geldim. 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 

Ve ilk yaptığı şey, vazif ei milliye ve vataniyesiyle 
meşgul olan bir arkadaşı yerinden oynatmak ve 
yerine geçmek olmuştur. 

Binaenaleyh kendileri haddi zatında fena bir 
adamdır demek istemiyorum, ancak bu zihniyet
lerle içimize geldiği için bazı vaziyetimizi bu su
retle görmektedir. Binaenaleyh aynı suretle mu
hakeme etmekte beraber olamayız. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Efendiler; 
Paşa Hazretlerinin bendenizin bütün tereddütle
rimi bu zihniyete atfetmelerini mazur görürüm. 
Çok teessüf ediyorum ki efendiler; şahsım için 
söz söyleniyor. Allah bugünü gösterdi. Esef ede
rim. Benim mevcudiyetim hiçtir. Sıfırdır. Fakat 
tezahür etmek lâzım gelen bassı şeyler var. Evet 
ben İngiliz sefaretinin hazırladığı bir torpido 
çekerle Samsun'a geldim. Beni gönderen Harbiye 
Nazaretinde isimlerini söylemek istemediğim ze
vatı âliyedir. Beni bu makasıdı âliyenin temini 
husulü için, o zaman Hükümetle Anadolu arasın
da mevcut olan uçurumu ıslah için ve müsait ve 
mutedil bir viziyette meselei milliyenin halli için 
göndermişlerdir. 

Paşa Hazretleri bunu bilmez değillerdir. Fa
kat benim şahsıma bir leke kondurmak istiyor
larsa serbesttirler. Ben hiç bir kimsenin karşı
sında istiaze etmiyeceğim. Fakat rica ederim. Ne 
için benim şahsıma leke sürülmek isteniyor? 

Sonra; Heyeti Temsiliyeyi arzu ediyor ve 
Meclisi arzu etmiyor dediler. Allahtan korkmalı 
Ben Allahtan istiaze ederim, Allahtan korkarını 
efendiler. Bir Heyeti Temsiliyenin vücudiyle bu 
memleketin idaresi kabil olacak ve memleketin, 
milletin bir Meclisi Âlisine razı olmıyacak kadar 
basit zihniyetli bir insanı ben tasavvur etmiyo
rum ki şu Mecliste bulunsun... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Mutalâatmızı 
muhtevi raporunuz mevcuttur. 

SALÂHATTİN B. (Devamla) — Mutalâatı-
mı pek güzel okuyabilirsiniz, aşikârdır. Heyeti 
Temsiliye geçen sene Sivas'ta çalıştığı zaman be
nim söylediğim sözler mukayyettir. Rica ederim. 
Meclisi Âlinin bir şubesine veriniz, tetkik, etsinler. 
Efkâr ve mutalâatım, bir Meclisi Millinin teşki
li ne muarız olduğumu tazamın-un ediyorsa bu

gün beni bu Meclis içinde çalıştıran, beni bu Meclise 
iltihak ettiren Zatı Devletleridir. Rica ederim. 
Bana mebus olmaklığım teklif edildiği zaman 
işim çök dedim. Rica ederim burada her söz söy
lemek isteyenler böyle lekelenirse bu Meclis içeri
sinde oturmıyalım. Burası eğer milletin evi işe pek
âlâ, rica ederim serbest olalım. Bu nedir? Ayıp
tır. Allahtan istiaze ederim, maksadım tariz de
ğildir. Lâkin nedir bu haller?. Anlamıyorum. 
Herhangi bir mesele için bir arkadaş bir sual 
sorsa alnına bir damga vuruluyor ve üzerine bir^ 
çamur atmak için bir tertip görüyorum. Allah-
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tan korkalım, Allahtan. Nedir bu haller? Ben bir 
şey anlamıyorum. Nasıl olur ki, bir Meclisi Mil
linin vücuduna ben muarız olayım?. Efendiler, 
Heyeti* Temsiliye için şahsan ve kalben o zaman
dan bu vakta kadar ve burada ordu mmtakasında 
asayişin husulü için çalıştım. Benim mesaimi 
şahsan söylemek istemiyorum. Dört livanın me
busları bunu bilirler. Niçin beni itham ediyor
lar? Hükümet pekâlâ biliyor. Ne oluyor bilmi
yorum? efendiler, ben itham olunabilirim, bü
tün insanlar gibi benim de nekayisim olabilir. 
Ben isbatı kemal için buraya çıkmıyorum. Ben 
kimsenin şahsına tariz etmiyorum. Benim şahsi
yetim hakkında niçin tariz olunuyor? Bilmiyorum 
Meclisi Âlinizden istiaze ederek söylüyo
rum.. Tereddüdüm olursa, zihnimde anlamadı
ğım nıkat olursa, rica ederim, şüphe etmiyeyim. 
mi? Benim zihnim vardır. Bu, işleyecektir. Bu
nu kabul buyurunuz. Burası Meclisi Âlidir ve 
burası birinin evi değildir. Hepinizin evidir. 
Sual budur. Efendiler; burası hepimizin evi ol

duğuna göre şerefimize haysiyetimize ilişmeyi
niz, rica ederim, birbirimizin haysiyetimize iliş
meyelim. Bunu reddederim. 

REÎS — Efendim, hafiye hakkında Meclisi 
Âli noktai nazarını gösterdi. Karar ittihazına 
lüzum görüyorum. Bunun yakın bir zaman 
Meclisi Âlinize gönderilmesini Heyeti Vekileden 
istemek hakkımızdır. Bu takrir de okundu, 
zapta geçti. Bunda reye vazedilecek bir nokta 
görmüyorum. 

Heyeti Vekil ey e itimat meselesinde reye işti
rak eden 134 zattır. (134) ü de müştereken He
yeti Vekileye itimat beyan etmiştir. 

HEYETÎ VEKÎLE REÎSÎ F E V Z Î Pş. (Ko
zan) — Heyeti Aliyenizin itimadına teşekkür 
ederim. Heyeti Aliyenin fikri dahilinde hareket 
edeceğiz .ve en mühim mesaili Heyeti Aliyenize 
arzedeceğim. (Alkışlar). 

REÎS — Mesele hallolundu. Yarın bermutat 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

»>•<< 
Heyeti Vekileye itimat reyi verenler 

Ruşen B. (Gümüşane), Rasim B. (Sivas), 
Recai B. (Trabzon), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), 
Kadri Ahmet B. (Diyarbekir), Ziya B. (Sivas), 
Rifat Ef. (Konya), Halil ibrahim B. (Antalya), 
Dr. Abidin B. (Lâzistan), Mustafa Vasfi B. (To- ' 
kat), Mehmet Akif B. (Burdur), Fikri Faik B. 
(Genç), Dr. Refik B. (Bayazıt), Yunus Nadi B. 
(îzmir), Emir Pş. (Sivas), Mehmet Emin B. 
(Ergani), Yusuf izzet Pş. (Bolu), Ahmet Ef. 

(Yozgad), Celâlettin Arif B. (Erzurum), Vehbi B. 
(Karesi), Rüstem B. (Oltu), Hakkı Hami B. 
(Sinob), Derviş B. (Mardin), Salih Ef. (Siird), 
Rasim-B. (Cebelibereket), Hacı Şükrü B. (Diyar
bakır), Memduh B. (Karahisarı Şarkî), Naim Ef. 
(içel), Hasan B. (Van), Nüzhet B. (Ergani), Âtâ 
B. (Niğde), Hüsrev B. (Trabzon), Nafiz B. (Ca-
nik), ihsan B. (Cebelibereket), Muhtar B. (Mer
sin), Musa Kâzım Ef. (Konya), Rüştü B. (Er
gani), Abdülgani B. (Siverek), Şerif B. (Sinob), 
Cevdet B. (Kütahya), Hamdi Nâmık B. (izmit), 
Mehmet Ef. (Adana), Rifat B. (Kayseri), Mah
mut Esat B. (izmir), Dr. Suat B. (Kastamonu), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Nusrat Ef. (Er
zurum), Behçet B. (Kângırı), ismail Fazıl Ps. 
(Yozgad), Avni B. (Saruhan), Ömer Lûtfi B. 
(Saruhan), Salâhattin B. (Üsküdar), Kâzım B. 
(Karesi), Bahri B . ( Yozgad), Tahsin B. (Ay
dın), Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan), Abdülhalim 
Çelebi Ef. (Konya), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
Ali Ulvi B. (Burdur), Ragıp B. (Kütahya), 
Cemil B. (Kütahya), Rifat B. (Tokad), Mehmet 
B. (Biga), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Yahya Galip B. (Kırşehir), 
Mustafa B. (Diyarbekir), Mazlum Baba Ef, (De-

Ademi itimat beyan 

nizli), Şükrü B. (Karahisarı Sahip), Hasan Feh
mi B. (Gümüşane), Reşat B. (Saruhan), Neşet 
B. (Kângırı), Ali Haydar B. (Qenq), Ferit B. 
(Çorum), Hüseyin Hüsnü B. (Bitlis), Hacı Be
kir Ef.( Konya), Dr. Fikret B. (Kozan), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Kasım B. (Muş), ismail 
Safa B. (Mersin), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar), 

•Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
parta), Muhittin Baha B. (Bursa), Ali Rıza Ef. 
(Batum), Hakkı B. (Ergani), Şakir B. (Ankara), 
Hacı Ahmet B. (Muş), ismail Remzi Ef. (İs
parta), Mahmut Sait B. (Muş), Fuad B. (Ço
rum), Halil ibrahim Ef. (izmit), Mesut B. 
(Karahisarı Şarki), Süleyman Sırrı B. (Yozgad, 
Atıf Ef. (Ankara), Celâl'B. (Genç), Halil ibra
him Ef. (Eskişehir), Osman Fevzi Ef. (Erzin
can), Mustafa B. (Karahisarı Şarkî), Tufan B. 
(Hakkâri), Sadettin B. (Menteşe), Kılıç Ali B. 
(Âyıntap), Hasan Basri B. (Karesi), Mehmet 
Şevket B. (Sinob), Ziya B. (Kângırı), Hüseyin 
Avni B. (Kozan), Ahmet Hilmi B. (Kayseri), 
Rıza B. (Yozgad), Atıf B. (Kayseri), Mazhar 
Müfit B. (Hakkâri), Nebizade Hamdi B. ((Trab
zon), Sırrı B. (izmit), Hasan Ef. (Denizli), 
Tunalr Hilmi B. (Bolu), Abdülgani B. (Muş), 
Ahmet Hamdi B. (Ertuğrul), Necip B; (Ertuğ
rul), Mehmet Vehbi Ef. (Konya), Sami B. (iç
el), İsmail B. (Erzurum), Miralay Salâhattin 
B. (Mersin), Operatör Emin B. (Bursa), Fik
ri B. (Genç), Salih Ef. (Erzurum) Yusuf'Ziya 
B. (Mersin), Rıza B. (Muş), Abdullah Ef. (Bo
lu), Ali B. (Amasya), Abdürrahman Lâmi Ef. 
(Ayıntap), Ali Vasıf B. (Genç), Hafız ibrahim 
Ef. (İsparta), Nuri B. (Bolu), Hacı Mustafa 
Ef. ' (Ankara). 

eden mevcut değildir. 


