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REÎS 

BÎRİNCÎ CELSE 
Saat : 2,30 sonra 

Birinci Eeisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Atıf B. (Kayseri) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. (Zaptı sabık ihulâsası Kâtip 
Atıf Bey tarafından okundu.) 

/ 
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. Erzurumlu Nafiz Bey tay
yaresinin Meclis üzerinden geçerken atmış oldu
ğu tezken», kıraat ve cevap yazılması tensibediidi. 

.Hariciye Vekâleti umurunun Fevzi Paşa 
Hazretleri tarafından muvakkaten ifa kılınaca
ğına dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi teb
liğ olundu. Sarakan Mebusu Hüseyin Avııi Be
yin ihtikârın men'ine ıııütaallik takriri bu bap-, 
taki takrirlerle tevhidedilmek üzere encümene 
havale, Gazin ateb Mebusu Yasin Beyin (Runı-
kale) kazası namının tebdiline dair teklifi tas-
viben Dahiliye Vekâletine tebliğ, Diyarbakır 
Mebusu Kadri Beyin usulü tekaüdiyenin ilga
sına dair teklifi Muvazenei Maliye Encümenine, 
Kırşehir Mebusu Sadık Beyin İstiklâl Madal
yası Kanununun bir an evvel tatbikine dair 
takriri Divanı Riyasete havale edildi. Besim 
Atalay Beyin dilenciliğin men'ine, Elâziz Me
busu Hüseyin Beyin İstanbul Vilâyeti Kanunu
nun, 4, 5 nci maddelerinin tadiline, Lâzistaıı 
Mebusu Osman Beyin Mapavri nahiyesinin ka
zaya tahviline dair teklifleri Lâyiha Encümeni 
mazbatası mucibince şayanı müzakere görül
medi. Erzincan Mebusu Emin Bejdir harcıraha 
ve Aydın Mebusu Esad Efendinin Yunan me
zalimine dair sual takrirleri Hariciye Vekâletine, 
Tunah Hilmi Beyin Emniyet müfettişlerine dair 
sual takriri Dahiliye Vekâletine tebliğ olunduk
tan sonra evvelki eelsei hafivede müzakere edi

len meselenin mabadına devamedilmek üzere 
eelsei hafiyeye geçildi. 

Sonraki celse hafidir. 
Reis Kâtip Kâtip 

Dr. Adnan Feyyaz Ali Atıf 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa 
var mı? İtiraz eden yok. Zabtı sabık aynen kabul 
edildi. 

3. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — İkinci Reisivekili Abdullah Azmi Efen
dinin istifası 

REİS —~ İkinci Reisvekili Abdullah Azmi 
Efendinin Riyset vekâletinden istifanamesi 
vardır. 

T. B. M. M. Riyaseti Oeliiesine 
İkinci Reis vekâletine intihabetmek suretiyle 

hakkımda teveccüh gösteren rüfekayı kirama 
takdimi teşekkürat eyler vekâleti mezkûreden ma
zeretime mebni istifamın kabulünü istirham ey
lerini 5 Mayıs 1337 

Eskişehir Mebusu ^ 
Abdullah Azmi 

REİS — Tensip buyurursanız bugünkü ma
nam emizde ikinci Reis vekâletine bir zat inti
habını icra edelim. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

i . — (Jazianteb Müdafaai Hukuk Cemiyeti Re
isliğinin, muhtaçlar için havale gönderilmesine 
dair telgrafı. 

REİS — (iazianteb Müdafaai Hukuk Cemi
yetinden bir telgraf vardır. Okunacak. 

Ankara'da (iazianteb Mebusu Yasin Beye 
Yıkılan ve yakılan yurtlarının kül kokan 

eşikleri civarında kasvetli ve ıssız Ramazan gün-
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leri geçirmekte olan Gaziantebliler bayramın ' 
da böyle karalar içerisinde geçirilnıeyip sevgili 
memleketlerinde bir îdi ekber olmasını evvelâ 
Cenabıhak'tan, sonra hakka istinadeden Büyük 
Millet Meclisinden niyaz ve temenni ve bu îe-
menniyatma terdifen Maraş, Malatya, Urfa'ya 
yayılan Anteb raııhtacini Ankara'dan havale 
gelmediğinden ve Maliye de para vermediğin
den pek sefil ve perişan bir halde bulundukları 
cihetle tehvini ihtiyaçları için miktarı kâfi ha
valenin irsaline Meclisin lütuf ve atıfetini istir
ham eyler z. 

14 Mayıs 1337 

Antep Müdafaai Hukuku Milliye 
Cemiyeti 

Heyeti Merkeziyesi Reisi Nam. 
İshak Refet 

REİS — Tensip buyurursanız Dahiliye ve 
Maliye vekâletlerine tevdi edelim. İcabını icra 
etsinler. (Hay hay sadaları) Binaenaleyh Da
hiliye ve Maliye vekâletlerine tebliğ edeceğiz. 

6. — SUALLER 

1. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
Roma'da inikat etmiş olduğu işitilen bir kongre
nin mahiyeti hakkında Hariciye Vekâletinden 
sual takriri. 

REİS — Roma'da bâzı zevat tarafından ak
dedilen kongrenin mahiyeti hakkında Mazhar 
Müfid Beyefendinin sual takriri vardır. Alel
usul Heyeti Vekile Riyasetine havale ederiz. Şi
fahi cevap istiyorlar. Cevap verecekleri gün tâ
yin olunur. Efendim. Malûmu âliniz sual takrir
leri cevapları geldiği zaman evvelâ sual sahibi
nin vereceği izahat üzerine müzakere olunur. Bu 
hususta karara hacet yok. 

4. — TEKLİFLER 

i . — Mersin Mebusu Selâhattin Beyin Juıpi-
sanelerin ıslahı h aklanda ki kanun teklifi (2/308) 

REİS — Efendim, mevkufinin çalıştırılması 
ve terfih ve ikdarına müteallik Mersin Mebusu 
Selâhattin Beyin bir lâyihai kanuniyesi vardır. 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
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5. - TAKRİRLER 

1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Denizli 
muhtacını zürraına t avizen verilmiş olan tohum
luk bedeli hakkında takriri. 

REİS — Denizli Mebusu Yusuf Beyin bir 
takriri vardır. Denizli muhtacini zürrama ev
velce tavizen, verilen tohumluk bedelinin fahiş 
fiyatla tahsil edildiğinden şikâyet ediyor. Mute
dil bir fiyat ve bedele raptedil meşini teklif edi
yor. Tensip buyurursanız Muvazene! Maliye En
cümenine verelim de mütalâasını aldıktan sonra 
müzakere ederiz. Müvazenei Maliye Encümenine 
havalesi kabul buyurulııyor mu? (Hay hay ses
leri) 

2. — Trabzon Mebusu Ilüsrcv Beyle rüfeka-
sının, Meclis namına orduya bir tayyare hediye 
edilmesine dair takriri. 

REİS — Trabzon Mebusu Hüsrev Bey ve rü-
fekâsmm takriri var. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Elyevm içinde bulunduğumuz harbde tay
yarelerin ne derecelerde müessir bir vasıtai harb 
olduğuna herkes kanaat etmiştir. Gerçi Hükü
meti milliyomiz kuvayi havaiye ile de lüzumu 
kadar meşgul oluyorsa da daha mübrem ihti
yaçlar karşısında büyük bir hava filosu vücuda 
getirecek kadar sarfiyat yapamıyor. İşte şu 
ciheti nazarı dikkate alan zirde vâzmlimza 
bizler bütçeye bâr olmaksızın her dairei intihabi-
ye namına bir tayyare temin eyliyecek surette 
teşvikatta bulunmak üzere bir komisyon teşkil 

. ederek bimennihiteaalâ bugünden itibaren Millet 
Meclisi namını taşıyacak bir tayyarenin derhal 
siparişi yapılmak üzere yedi bin beş yüz liranın 
Meclis veznesinden tesviyesiyle bu meblâğın altı 
mah zarfında rüfekâyi kiram tahsisatından ma
hiye kat'edilecek beşer lira ile Meclis veznesine 
iadesini teklif ederiz. 15 Mayıs 1337 

Cebelibereket 
İhsan 

Trabzon 
Hüsrev 
Canik 
Hamdi 

Antep 
Kılıçali 

Saruhan 
Avni 

Bursa 
Operatör Emin 

Karahisarı Şarki 
Memdnh 

Aydın 
Esad 

Saruhan 
Mustafa Necati 

Cebelibereket 
Rasim 
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REÎS — Tensip buyurursanız bu takriri Di

vanı Riyasete havale edelim de Meclisi Âliniz na
mına-alınacak tayyarenin kaç liraya ve ne mik
tara baliğ olacağını reyi âlinize arz ederiz. Di
vana havalesini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. (Kabul, sesleri) Divana havale edeceğiz. 

2. — ÎCRA VEKÎLLERÎ MUAMELÂTI 

1. — İstifa etmiş olan Hariciye Vekili Bekir 
Sami Beyin yerine bir vekil intihabı 

REÎS — Umuru Hariciye Vekâletine intihab-
olunacak zevatın esamisi okunacak : 

16 . V . 1337 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Münhal bulunan Umuru Hariciye Vekâletine 
isimleri âtide muharrer zevattan birinin intiha
bını arz ve teklif eylerim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey (Kastamo
nu), Veli Bey (Burdur) 

REÎS — Efendim, tensip buyurursanız ev
velâ ikinci reis vekâleti için intihaba başlıyalım. 
Sonra da Hariciye Vekilini intihabedelim. 

EMÎN B. (Erzincan) — ikisi de bugün ol
sun. 

3. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grupu 
hakkında tahriri 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendi
ler, intihabata başlamazdan evveL Meclisi Âli
nize taallûk eden bir meseleyi arz etmek isti
yorum. Müsaade ederseniz söyliyeyim. 

Efendim; geçen gün bir meseleden dolayı 
bir takrir tertibettim. Divanı Riyasete takdim 
ettim. Bu takririn maalesef hıfzedildiğini işit
tim. Bir mebusun her ne suretle olursa olsun 
vermiş olduğu takrir ne suretle sansüre tâbi 
tutuluyor? Bir azanın verdiği takririn mev-
zuubahsolmamasma Meclisi Âli de razı oluyor 
mu! Efendim, takrir yine Meclisi Âlinin şere
fine taallûk eder bir mesele idi. 

RElS — Müsaadenizle takriri okuyalım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi Umuminin meşum mütarekesinde düş

manlarımız bir taraftan bize sureti haktan gö
rünüyor, diğer taraftan memleketimizi parça-
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lamak ve milletimizi esir etmek fikrini takib-
ediyorlar idi. işgali memalike kadar cüret et
tiklerini gören halkımız bunların hakkımızda
ki suiniyetlerini idrak ile işbu harekâtı protes
to etmekle beraber o zaman Idarei Hükümetin 
zayıf ellerde bulunduğunu teyakkun ederek bu 
dâvayi hayatiyesini bizzat idareye karar ver
miş ve bâzı yerlerde, Erzurum ve Sivas'ta 
umumi kongreler akdeylemiş ve hududu millî
miz dâhilinde ve Makamı Muallâyı Hilâfet ve 
Saltanat etrafında toplanarak bütün mâna-
siyle müstakil yaşamak esasını tesbit ve bu 
baptaki azim ve iradei milliyeyi cihana ilân et
miş olduğu gibi istanbul'da münakit Meclisi 
Mebusan dahi Misakı Millî ile bu esası bir kat 
daha teyideylemişti. 

16 Mart 1336 tarihinde Hâkimiyeti Milliye-
mize fiilen vurulan darbe üzerine millet 
kudretini izhar etmiş ve salifilarz amali
nin istihsalini temin için vekillerini izam edip 
Büyük Millet Meclisini vücuda getirdi. Meclisi 
Âli mezkûr esasatı gayei amal ittihaz edip bü
tün mevcudiyetiyle bu mukaddes gayenin istih
saline müttefikan çalışmaktadır. 

11 Mayıs 1337 tarihinde intişar eden Hâkimi
yeti Milliye Gazetesinde (Büyük Millet Meclisi 
âzasından mühim bir kısmının Anadolu ve Rume
li Müdafaai Hukuk unvanı altında yeni bir grup 
teşkil ederek zirde muharrer maddei esasiye 
program olarak kabul edildiği muharrerdir. 
Halbuki : Maddei esasiye muhteviyatı arz etti
ğim veçhile bütün milletin ve Meclisi Âli heyeti 
umumiyesinin kabul edip kendimize mukaddes 
gaye ittihaz etmiş ve rehberi hareketimizi bu
nunla tâyin ederek çalışmakta bulunmuş oldu
ğumu düsturu esasidir. Buna rağmen bâzı ar
kadaşlarımız bu desatiri yalnız bir zümrenin 
gayesi olarak ilân eylemişlerdir ki, bununla Mec
lisi Âlide bu gayei mukaddeseye muhalif efkâr 
mevcudolduğu zehabını ve binnetice aramızda 
teşettütü efkâr bulunduğu zu'munu yâr ve ağ
yara verebilecek bir şekil meydana gelmiştir. 
Bu gibi telâkkilere mahal bırakılmamak için ga
yei aslimizi teşkil eden maddei esasiye muhtevi
yatının Heyeti ümumiyece bir daha kabul bu-
yurularak buna ait zaptın gazetelerle aynen 
neşrinin tahtı karara alınmasını teklif eylerim. 

12 Mayıs 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 
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Maddei esasiye : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde müteşekkil 

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grupunun 
umdei esasiyesi mücadelei haziranın bidayetin
den beri Erzurum ve Sivas kongrelerinde tesbit 
ve son İstanbul Meclisi Mebusam ile Büyük 
Millet Meclisi tarafından da kabul ve teyidolu-
nup âmâli milletin zübdesi bulunan Misakı Millî 
esasatı dairesinde memleketin tamamiyetini ve 
milletin istiklâlini temin edecek sulh ve müsale-
meti istihsal eylemektir. Grup bu gayei mukad-
desenin istihsali için milletin bilûmum kuvayi 
maddiye ve mâneviyesini icabettiren hedeflere 
tevcih ve istimal edecek ve memleketin resmî 
ve hususi bilûmum teşkilât ve tesisatını bu mak
sada hadim kalmaya çalışacaktır. Grup bu ga
yei milliyenin istihsaline çalışmakla beraber dev
let ve milletin teşkilâtını Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu dairesinde peyderpey tesbit ve ihzara say 
edecektir. 
. HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müdafaai 
Milliye Grupunun umdei esasiyesi; yediden yet
mişe kadar dul kadınların bile umdei esasiyesi-
dir. Bu grupa bütün millet dâhildir efendiler, 
binaenaleyh düşmanlar diyecek ki bu zümre 
programını yapacaktır. Yapıyor iyi bilirsiniz ki 
mütareke günü Erzurum'da hudutlar boyunda 
bu gaye tesbit edilmiştir. Ve bu o zaman olmuş
tur. Bunun aksini ispat edecek kim vardır. 

RAGIP B. (Kütahya) — Niye böyle hara
retli söylüyorsunuz bunun aksini iddia eden 
kim? Bu böyledir ve Müdafaai Hukuk da bu
nu bizzat müdafaa edecektir, diyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Ben ayrı 
değilim. Ben de sizdenim. Bundan kendisini ayrı 
gösterenler aldan^or. Bir zümre namına bu 
gayeyi ayırmak doğru değildir efendiler; efendi
ler İstanbul'da Felahı Vatan Grupu toplandığı 
zaman yapmış olduğu programım böyle yapma
mıştır. Programını heyeti umumiyeye arz etti-
Heyeti umumiye de kabul etti. Kanuniyet kesbetti. 
Bu bir kanundur. Rica «derim böyle bir takri
rin okunmasında ne mahzur görülüyor ? 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Sizin için 
ne fayda vardır? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendim 
yarın Anadolu'da bı* gayeye muhalif Meclisi 
Millîde insan varmış diye başka bir şekilde ze
hap hâs1! olur. Halbuki Mecliste buna muhalif 
bir kimse yoktur. 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Mecliste 

(İstiklâl) (İslahat) ve daha birtakım gruplar 
vardır. 

HÜSEYİN AVN B. (Devamla) — Binaen
aleyh bu program, bütün milletin programıdır. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Grupa te
cavüz etmek hakkını da haiz değilsiniz ya! 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Ben de 
o grupa girebilirim. Efendiler arz edeyim. Fa
kat düşmanlarımız onu öyle tanımıyacaktır ve 
anlamıyacaktır. Ben arzu ediyorum ki, bu da 
bir kanun olsun. Maksadım da budur. Ben de 
o gruptayım ve o grupun temeliyim. Beni ha
riç tutmak doğru bir şey değildir. Efendim, Bü
yük Millet Meclisi teşekkül ettiğinde tesbit etti
ği gayeler üzerinde her âza çalışmıştır. Ve bu 
gaye etrafında ben ve bütün arkadaşlarım bu 
ana kadar çalıştık. Yoksa şimdiden sonra çalı
şılacak değil. Bugüne kadar Meclis o gaye üze
rinde çalışmıştır. 

RAGIP B. (Kütahya) — Reis Bey, grupu ne 
karıştırıyor? Ve siz ne için müdahale etmiyor
sunuz 1 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Grupun 
ayrılığı yoktur. Rica ederim ne mesele çıkarı
yorsunuz? 

RAGIP B. (Kütahya) — Sen grupu ne ka
rıştırırsın? Burası Meclistir. Grup değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Evet 
efendim, burası Meclistir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey söz 
istemiştim. Müsaade buyurun sözüm kısadır. 
Hüseyin Avni Beye söyliyeceğim, Felâhi Vatan 
grupuna umumiyetle Meclisi mebusan âzası gir
memişti. Hattâ Şeref Bey Edirne dahi girme
mişti. Girmemekle o şeref, haysiyet ve vakarını 
ayak altına mı almıştır? O halde efendim tama-
miyle yanılıyorsunuz. Felâhi Vatan Grupunun 
programı tamamen kanuniyet kespetmemiştir. 
Çünkü azadan bâzıları müstakil kalmak iste
miştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Öyle de
ğil efendim, çünkü Heyeti Umumiyenin kararı
na arz edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hayır efendi, 
katiyen. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla.) — Bende
niz istirham ediyorum ki, bu program Heyeti 
Umumiyemize aittir. Biz bunu kabul ederiz. 
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Cihan bilsin ki, Mecliste buna muhalif kimse yok
tur. Bunu ilân ediyorum. Bu benim için en esas
lı bir vazifedir. Bunun hilâfında ne biliyorsanız 
söyleyiniz, ben de dinlerim. 

ŞEREF B. (Edirne) — Muhterem efendiler. 
Sulhu selâmlıyan Osmanlı Ordusu valsı olan 
teklife pek namuskârane icabet etti ve mütareke 
akdetti. Mütarekenin akdini mütaakıp Osmanlı 
Devletinin ve Osmanlı Ordusunun gösterdiği bü
tün hüsnüniyete rağmen karşısında bulunanlar 
bu hüsnüniyeti suiistimal etti. Mütarekeyi akcle 
giden erbabı hamiyet bu memleketin ruhundan 
doğmuş imanlı insanlardan ibarettir. Fakat kar
şıda ııamuslariyle itilâfa yani mütarekeye vaz'ı 
imza etmiş olanlar o mütarekenin ihtiva ettiği İG 
maddenin kâffesini ayak altına aldıkları vakitte 
her tarafa doğru bir istilâ başladı, öyle bir is
tilâ ki, güya ta Basra'dan Cesrimustafapaşaya 
kadar alsancak altında ve Devlet namı altında 
yaşıyan bu ülkenin her bir yerinde yaşıyan in
sanların her birisi sanki Allah'ın mahlûkatmdan 
değil ve hukuku tâbiiyelerine malik insanlar 
bulunmuyormuş gibi muameleye mâruz kaldı. 
İşte o zaman Türk'ün ve İslâmııı vicdanı birden 
kıyanı etti. Trakya, Paşaeli, orada sıçradı. Mü
barek Erzurum beride kalktı. Ve bütün milletin 
dehasından doğan bir mihrak Mustafa Kemal 
Paşanın ruhu pâkine iltihak etti. İşte onun etra
fına bütün İslâm milleti toplandı. (Alkışlar) Av-
ni Beyefendinin burada dediği gibi ona iltihak 
etti. Efendiler; Osmanlı tarihinde iki belde var
dır ki, bu iki beldenin bahtı siyahi Türk tarihi
ne en namclar, en şanlı sahifeler yazmıştır. Bu
nun birisi yüz elli, iki yüz seneden beri ta Şi
malden Romanoflâr istibdadının akıp gelen mu-
haçematına göğüs geren ve 93 tarihinde bütün 
kadınlariyle, erkekleriyle, çocukları ile kanlı 
muhacemelere dayanan Erzurum, diğeri Rume-
lideki Edirne 'dir. Sanki yed - i kudret, feyyazı 
fıtrat bu iki beldenin tarahini yarattığı günden 
beri iki güzel hemşire gibi bu iki beldeyi birbi
rine bağlamıştı. Onun üzerine Anadolu evlâdı 
baştan başa kıyam etti. Ya namusu istiklâl, ya 
ölüm. Mustafa Kemal Paşa bugün hiçbir kimse
nin malı değildir. Tarihin malıdır. Bugün mille
tin. malıdır. Bütün Türk milletinin malıdır. Onu 
tutan millettir, yoksa şahıs değildir. Efendiler 
yanlış anlıyorsunuz. Mustafa Kemal Paşanın 
vaz'ı şahsiyetinde hiçbir şey yok. Yalnız Türk 
milleti onun etrafında toplandı ve işte şu vazi-
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yet meydana geldi. Binaenaleyh Müdafaa Hu
kuk cemiyetleri her tarafta kıyam edince vic
dana müracaat ettiler ve şu hattı müdafaayi te
sis eylediler, bir halde ki, efendiler; yok, yok, 
yok iken ve bütün efrat adem tahtgâhı gibi du
rurken düşününüz : Bütün kudretleriyle dünya
yı titreten hain ve zalim Garb'a; ve nihayet hain 
ve kaltaban düşman olan Yunanlılara karşı dü
şününüz efendiler, yoktan bir ordu yarattınız; 
yoktan bir ordu meydana getirdiniz, bunu sizin 
imanınız yarat t ı ; Islâmın imanı yarat t ı ; Türk'
ün imam yarattı. Rica ederim, efendiler, vicdan
larınızı katiyen halele doğru götürmeyiniz. (Ha
şa sadaları) Affediniz sözüm kimseyi rencide 
etmesin ve bu da hatırıma gelmez. Hiçbir vakit 
şahsım için yaşamadım memleketim için yaşa
dım ve onun için yaşıyaeağım. 

Avni Bey kardeşime gelince; ben onun her 
şeyini takdir ederim. Müdafaa Grupunun teşek
kül ve teşkilinin esası, burada namusu vatanı 
müdafaa için toplanan arkadaşlarımın dışarıda 
kalması için değildir. Müdafaai Milliye Grupuna 
giren veya girmiyenlere sorarım. Siz hangi bi
riniz Misakı Millînin bir satırından dışarı çıkar
sınız, efendiler? İmanınızla gösterdiniz. Bir se
nedir her mahrumiyete katlanarak, milleti tem
sil ederek, o milleti zaferden zafere götüren 
sizsiniz. O millet sizi buraya gönderdi. Siz mil
lete millet size dayanıyor. Siz milletin dimağı
sınız, milleti idare eden dimağdır. Millet sizi 
dimağ olmak üzere göndermiştir. Şu halde Mi
sakı Millî bir programdır. Olabilir ki, üç arka
daş, beş arkadaş davet edilmemiş bundan gü
cenmek lâzımgelmez. Bu, bir aile meselesidir. 
(Gürültüler) Dinleyiniz. Affediniz, efendim. 
Bendeniz âdabı münazaraya çok riayet ederim. 

DURSUN B. (Çorum) — Şeref Beyefendi si
ze soruyorum, niçin bir çoklarına tezkere gitmiş? 
Onu hallediniz. 

ŞEREF B. (Devamla) — Ona da cevap ve
receğim, müsaade buyurunuz. Bir pederin, sa
mimî evlâtları arasında bazaıı hata olur. Bazaıı 
bir pederin iki evlâdı arasında gücenmek olur. 
O pederle, o evlâtların arasındaki soğukluğu ve 
açıklığı gidermek kolaydır; mademki, hata oldu
ğunu söylüyorsunuz. Davet vâki olmadığını söy
lüyorsunuz. Buyurun Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
açıktır. Müdafaai Hukuk' grupuna girecek bu
yursun. 
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BİR MEBUS Bey — Niçin böyle gösterilmiş? 
ŞEREF B. (Devamla) — Kim göstermiş? 

Gösteren yok. Müsaade buyurun efendiler, bura
da ülemayi kiram mevcuttur. Mâna mavudıa lehi
ne sarf olunur. Evvelâ bir mânada dört delâlet 
vardır. Bu delâlet doğrudan doğruya zahiri olan 
mânadır. O mâna varken, ne bir delâleti işariye 
ve ne de başka delâlete ihtiyaç yoktur. Onun için 
işte ben diyorum ki, hiç bir garaz ve maksat yok
tur. Müdafaai Hukuk Grupu Misakı Millî üzerin
de teşekkül etmiştir. Kim arzu ederse teşrif eder, 
girer. Şayet davet edilmemiş olan zat varsa, bu 
davet bir maksada müstenit değildir. Böyle ya
pılmış belki unutulmuştur. Arz edeyim, nitekim 
grupıın bidayeti teşekkülünde Paşa Hazretleri -
benim unuttuğum zat varsa bana ihtar ediniz -
ihtarında bulundular. Kendileri mevcuttur. îşte 
burada bulunuyorlar. Şu halde son söz olarak 
söylüyorum. Kim arzu ederse buyursun, imân 
açık, vicdan açık ve program doğrudan doğruya 
Misakı Millî programıdır. Başka bir şey yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yanlış anlıyorsunuz... 
Bunu hepimiz anladık. Paşa Hazretlerinin vazi
yeti ile diğerlerinin ve milletin vaziyetini bunu 
lütfen anlatınız. 

ŞEREF B. (Devamla) — Rica ederim efen
diler; fetholunacak işler ve istikbal vardır. De
min Avni Bejrefendinin dediği gibi buraya vatanı 
müdafaa için toplandık. Aramızda tefrikanın 
eseri yoktur. Bu grup siyasi bir fırka olmak 
üzere teşekkül etmemiştir. Çünkü Misakı Millîye 
herkes yemin etmiştir. Fakat istanbul'daki Fe
lahı Vatan Grupu gibi değildir. Doğrudan doğru
ya Misakı Millî Grupudur. Buyurun efendiler; 
Misakı Millî esasına buyurunuz, ihtilâf yoktur. 
İstirham ederim arkadaşlarımdan. Katiyen ve ka-
tibeten hiçbir veçhile başka bir mânaya doğru 
gitmesinler. Yol açıktır. İdrak iman yoludur. 
Buyurunuz efendiler. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Misakı 
Millî Meclisidir burası. 

REİS — Efendiler 'bu hususi bir teşkilâttır. 
Bu meclis ise resmî bir Meclistir. Meclis, ruz-
namesinde mevcudolan mesaili müzakere eder. 
Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın teklifi kanu
nisine, suale, istizaha, icraya, murakabeye mü-
taallik 'her hangi bir takriri geri kalmış ise söy
lesinler. Makamı Riyaset tamamen bitaraf ola
rak vazifesini ifa etmektedir. Hüseyin Avni Be-
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J yin grup ve zümre teşkilâtı hakkındaki tenıen-

niyatı, zannedersem Meclisi Âliyi meşgul etmek
ten ise Ibu gibi teşkilâtın icra edildikleri husu
si mahallerde arkadaşlariyle görüşüp anlaşmak 
lâzımdır. Binaenaleyh kıymettar zamanınızı bu 

i mesele için zayi edemem. Çünkü ruznamede böy
le bir mesele yoktur ve bir teklifi kanuni şeklin
de elimde bir şey mevcut değildir. Ruznamei 
müzakerata geçiyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şahsım 
mevzuuh'ahsolmuştur, sıöz isterim. Makamı Riya
set bitaraf «olamaz, çünkü Makamı Riyasete men. 
sübolanların hepsi bu grupa dâhildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hususi davet 
yaparsanız, hasbihal ederseniz, münakaşa ede
riz, kavga ederiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi, 
döğüş yoktur. Kendine gel. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Tokad Mebusu Rıfat Beyin, Tokad Kal

hanesinin belediyeye terki hakkındaki kanun tek
lifi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye en
cümenleri mazbataları (1) 

REİS — Tokad Kalhanesinin belediyeye ter
ki hakkındaki lâyihai kanuniyenin ikinci mü
zakeresini yapacağız. 

MADDE 1. — Tokad'da emlâki emîriyeden 
metruk Kalhanenin hududu malûm ve heyeti 

I mecmuasiyle mahallî 'belediyesine bedeli mukad
der mukabilinde terki kabul edilmiştir. 

REİS — Heyeti mecmuası hakkında söz ver
miyorum. Malûmuâliniz ikinci müzakeresidir. 
Umumi müzakere açamayız. 

Tokad Mebusu Rifat Bey şimdi bir tadilna-
me getirdi : 

Riyaseti Oelileye 
Tokad Kalhanesinin hastane inşa edilmek 

üzere belediyeye terki hakkındaki teklifi kanu
ninin ıbirinci müzakeresi esnasında esas itiba
riyle mezkûr Kalhanenin maksadı mezkûr için 
belediyeye verilmesi takarrür etmiş ise de has
tane inşasının ve tesisatının mebaliği külliyeyi 
istilzam edeceği evvelce düşünülerek bu nıaksa-

(1) Birinci müzakeresi 26 ncı İçtima zaptın-
dadır, 
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di 'hayrın 'bir an evvel 'husulü için zaten fayda
sız olan bu !binanm meccanen terki lâyihamız
da teklif edilmişti. Encümenin noktai nazarına 
karşı 'birinci müzakerede 'maksadımızı tamamen 
izah edemediğimden esas itibariyle kabul edilen 
birinci maddede bedeli mukadder tâbirinin tay-
yı ile meccanen itası ibaresinin derci suretinde 
tadilini teklif eylerim. 

Tokad 
Rifat 

REÎS — Tadilât teklif ediyor. «Birinci mad
de 'bir bedeli mukadder üzerine terki idi. Bu ise 
meccanen belediyeye terkine dairdir. Encümen 
namına mütalâa var mı? (Kabul sesleri) Şim
di 'okunan takrir tadilnamedir. Meccanen bele
diyeye terkini mutazammmdır. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.* Lütfen ellerinizi indiriniz. 
Takriri kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Efendim takrir nazarı mütalâaya alınmadı. 
Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Birinci mad
deyi aynen, kabul edenler lütfen «1 kaldırsın. 
Birinci madde kabul edildi. 

•MADDE 2. — Bu bedel mahallî Meclisi İda
resi tarafından takdir olunur. 

REÎS — Efendim, ikinci madde hakkında 
tadilname yok. Kahul edenler lütfen el kaldır
sın, ikinci madde kabul olundu. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Üçüneü maddeyi kabul* edenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edildi. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Bedeli mukadderle verileceği için tâyini 
esamiye lüzum görmüyorum. Heyeti umumiyesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kanunun 
heyeti umumiyesi katiyetle kabul edildi. 

2. — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun ta
diline dair kanun lâyihası ve Kavanini Maliye, 
Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye Encü
menleri mazbatalaraı (1) 

(1) Birinci müzakeresi 28 nci içtima zaptın-
dadır. 
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REÎS — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun 

12 nci maddesinin şekli muaddeli hakkındaki 
Kanunun ikinci müzakeresi : 

MADDE 1. — Askerî istifa ve tekaüt Kanu
nunun on ikinci maddesi berveçhi âti tadil olun
muştur : 

Erkân, ümera ve zâbitan ve müstahdemini as
keriyeden tekaüdü icra edilenlerden tarihi tas
dikten kıtadan terhis olunduğu tarihe kadar gü-
zeran olan müddet hizmeti askeriyelerine ilâve 
olunarak tekaüt maaşları ona göre hesap ve ita 
olunur. Ancak, tekaüde şevkleri cezaen icra olu
nanlar hakkında bu kayıt ve bu müddet nazarı 
dikkate alınmaz. 

REÎS — Efendim, ikinci müzakeresi olduğu 
için tadilname yok, encümen namına söz alan da 
yok, maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edildi. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Jgbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye vekâletleri me
murdur. (Vekilleri, sadaları) 

REÎS — Vekilleri şeklinde tashihi lâzımgelir. 
Bu lâyihanın ikinci müzakeresi de hitama erdi. 
Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Tâyini esami lâzım
dır, sesleri) Aksini reyi âlinize arz edeyim. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kanun kabul 
edildi. 

2. — Meclis İkinci reisveküliği için intihap 

REİS —• İkinci reis intihabına başlıyoruz. 
(Refik Bey Konya'dan başlıyarak isimler 

okundu ve esami sırasiyle reyler istimal edildi.) 

REÎS — Reyini istimal etmiyen varsa lüt
fen versin. Feyyaz Âli Bey Yozgad, Şükrü 
Bey Karahisan Sahip Fuad Bey Bolu, reyleri 
tasnif edeceklerdir. 

Âra tasnif edilinceye kadar Hariciye Vekâ
leti intihabına başlıyalım. (Reyler istimal edil
miştir.) 

Reyini vermiyen varsa lütfen reylerini ver
sinler. Çünkü kapatacağım. İstihsali âra hitam 
bulmuştur. Bundan sonra rey atılamaz. 
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MEHMET ŞÜKRÜ B. Karahisarı Sahip) - ; 

Efendim, biz rey vermedik. j 

REÎS — Atmayınız efendim, istihsali âra j 
kapanmıştır. \ 

MEHMET ŞÜKRÜ B. Karahisarı Sahip) — \ 
Tasnifte idik. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir | 
defa reylerini istimal etmiyen var ın ı diye sor- j 
mah idiniz. Böyle şey mi olur rica ederim, i 
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RElS — Arkadaşlarımızdan birkaç zat rey

lerini istimal edememişler, reyleri alınsın mı, 
(alınsın sesleri) 

Başka reyini vermiyen var mı? Tekrar ka
patacağız. 

Hulusi Bey Karahisarı Sahip, Celâl Bey 
Trabzon, Refik Şevket Bey Saruhan tasnife me
mur edilmişlerdir. 

Âra tasnif edilinceye kadar beş dakika te
neffüs edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

REÎS — 

Î K Î N C I CELSE 
Açılma saati : 5 sonra 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÎP : Atıf B. (Kayseri) 

REİS — Celse küşadedildi. 
Reisisani vekâleti için icra kılınan intiha

bat neticesinde reye iştirak eden (206), ekse
riyeti mutlaka 104, Faik Bey Edirne, 131 rey 
ile ekseriyeti mutlakayı kazandı. Reisisani ola
rak intihabedildi. (Allah muvaffakiyet versin 
sadaları) diğer zevattan Vehbi Efendi Konya, 
58, ismet Bey Çorum, 3 rey almışlardır; Altı 
zat da müstenkiftir. Tabiî zapta geçer. 

Hariciye Vekâleti için icra kılınan intiha
bat neticesinde reye iştirak eden 197, muamele 
tamam, ekseriyeti mutlaka 99 olması lâzımge-
lir. 15 doğrudan doğruya müstenkif, 4 rey de 
namzet listesi haricindeki zevata rey vermek 
suretiyle müstenkif addedilmesi lâzımgeleıı zat 
ki, ceman 19 rey müstenkif; Veli Bey 4 rey* 
almışlar, Yusuf Kemal Bey Kastamonu 174 rey 
ile Hariciye Vekâletine intihabedildi. (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, bu 
liste haricinde rey veren zevat kanuna muhalif 
olarak^ hareket etmişler, cidden teessüf olunur. 
(Handeler) 

3. — Muvazenei Maliye Encümeni âzalarının 
istifası 

İCRA VEKİLLERİ REİSİ FEVZİ Pş. (Ko
zan) — Efendim, Heyeti Âliyeniz Perşembe 
günü bütçe müzakeresine karar vermişlerdi. 

Bugün Muvazenei Maliye Encümenine müra
caat ettik. Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifa ettiğini haber aldık. Bu surette mu
amele muattal kalmıştır. Heyeti Aliyenizden 
rica ederim, ya Muvazenei Maliye Encümenini 
tekrar vazifeye davet buyursun veyahut diğer 
bir çarei hal bulsun, bu bütçe meselesi bir an 
evvel halledilsin. 

EMİN B. (Erzincan) — Reis Bey, sebebi is
tifayı Mazbata Muharriri Beyefendi beyan et
sinler. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümeninde 
bulunan zevatın istifalarında musir olmamala
rını rica ederiz. (Biz de ederiz sesleri) 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, bendeniz 
üç günden beri hasta idim. Cumartesi günü 
Heyeti Celilenizce bütçenin sureti tetkiki hak
kında ittihaz kılman karar üzerine encümen 
reisinin ve encümen âzasından birçok kişilerin 
istifa ettiğini haber aldım. Bugün geldim ve 
kendilerine iltihak ettim ve noktai nazarlarını 
gayet doğru buldum. (Neden0? sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey, bendeniz de istifa ettim. 

HASAN B. (Devamla) — Evvelbeevvel Mu
vazenei Maliye Encümenimiz iyi veya kötü 
Hükümete mrüşkülât çıkarmak korkusundan 
ihtirazen hemahenk olarak yürümüş, tetkika-
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tını yapmış, Meclise bir bütçe sevk etmiştir. I 
Bunun heyeti umumiyesi sonradan vâki olan 
tekâlifle mezcedilerek, heyeti umumiyesiyle iza
hat verildiği zaman daha başka masarif de orta 
yere çıkmıştı. Heyeti Umumiyenizin gösterdiği 
haleti ruhiyeye göre Heyeti Vekile noktai na
zarından rücu etmiştir. Yeniden 1336 bütçesine 
göre bir bütçe hazırlayıp Muvazene Encümeni
ne sevk etmek ve çıkarmak zaruretini hissede
rek bunda tasarruf fikriyle hareket etmiştir, 
pek musip yapmıştır. Fakat Müvazenei Maliye 
Encümeni kendi noktai nazarında musirdir. He
yeti Umumiyenizin muhassalai efkâriyle hema-
henk bir eser meydana koymadığı için vaziyeti
ni müdrik her encümen gibi bizce de bu vaziyet 
karşısında yapılması lâzımgelen şey çekilmek 
ve yerine kendisinde Heyeti Umumiyenin efkâ-
riyle hemahenk yürümek kabiliyetini gören baş
ka bir encümenin gelmesine mahal bırakmaktı 
ve sonra ittihaz buyurulan bir karar ki, Müva
zenei Maliye Encümenine diğer encümenlerden 
ikişer kişinin daha iştirakiyle Müvazenei Maliye 
Encümeninin teşekkül etmesi bir karar şeklinde 
tesbit olunmuştur. Bunu da Müvazenei Maliye i 
Encümeni kendisine bir ademiitimat telâkki et
tiği için bu suretle istifaya mecbur kalmıştır. 
(Hayır hayır sadaları) (Çok doğru sesleri) 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurunuz, bendeniz sebebolduğum için arz ede
yim. 

REİS — Efendim Müvazenei Maliye Encü
meninin istifasında musir olduğu Mazbata Mu
harriri Beyin beyanatından anlaşıldı. Heyeti Ce-
lilenizin diğer encümenlerden intihabedeceği ze
vat müzakeratı teshil ve muamelâtı tanzim ve 
tesri için idi. Binaenaleyh şubelerden rica ede
riz. Yeniden bir Müvazenei Maliye Encümeni in-
tihabetsin. 

İCRA VEKİLLERİ REİSt FEVZİ PAŞA 
(Kozan) — Efendim müstafi Müvazenei Maliye 
Encümeni ile Heyeti Vekile uzun uzadıya mü
zakere ve münakaşatta bulundu. Anlaştılar. 
Şimdi yeni encümen teşekkül edecek olursa büt
çe müzakeresi birçok zaman teehhür edecektir. 
Gerek Heyeti Aliyenizden ve gerek encümen ar
kadaşlarımızdan istirham ederim, istifalarını ge
ri alsınlar. Biran evvel bütçe meselesi halledil
sin. (Doğru sesleri) 

RBÎS -•• Efendim, imzası tahtında Makamı 
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| Riyasete istifalarında musir olduğuna dair tak

rir veren arkadaşlarımızdan rica ederiz. Eğer 
geri almazlarsa bittabi yapacağımız şey yeni in
tihaptır. Takrir vermiyen ve imza etmiyen aza
ları tabiî encümenin âzası addedeceğiz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Takrir
de imzam yoktur. Fakat bugün vâkıf olduğum 
için istifa ediyorum, istifalar burada münakaşa 
edilemez, istifa ediyorum, sorulmak olmaz ki. 

REİS — 1337 senesi hidematı umumiyesi 
için Heyeti Celilenizin evvelce tesbit buyurdu
ğunuz miktarı usul ve mevadda tertip ve tevzi 
ederek cetvellerini Heyeti Vekile peyderpey 
göndermektedir. Bunların tetkiki geri kalma
mak için encümende tabiî bir iki gün arkadaş
larımız vazifelerine devam ederler. Şubece in
tihabat icra edilir. Doğrudan doğruya bütçe
nin müzakeresine geçeriz. Başka bir şekil yok-

I tur. 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

içtihat yolunda yapılan fedakârlıklar şayanı 
takdirdir. Fakat o içtihatlar ki, yapılan feda-

I karlıklardan ziyade umumi menfaati ihlâl edi-
I yor. Rica ederim bir mukayese yapılsın. Bende-
I niz kendi hesabıma söylüyorum. Aylardan beri 

uğraşan ve muamelâtı maliyemize vukuf peyda 
eden ve anlaşmak hususunda hangi yolları ta-
kibedeceğini bihakkin idrak eden bu encümen 

I hepinizin mazharı itimadıdırlar. Rica ederiz. Bu 
I seferlik istifalarından rücu etsinler. Heyeti Ve-
I kile de bunu arzu ediyor. (Pek doğru sesleri) 
I Yeniden intihap yapmaktan feragat edelim. 
I REİS — Efendim, Müvazenei Maliye Encü-
I meninin istifasını görüyorum ki, Heyeti Celile 

kabule mütemayil değildir. (Evet sesleri) Reyi-
I nize arz edeceğim. Müvazenei Maliye Encüme

ninin istifasını kabul etmiyenler lütfen el kal-
I dırsm. istifa kabul edilmedi. (Alkışlar) 
I Şu halde kendilerine rica ederiz. Tekrar va-
I zifelerine devam etsinler. 

İSMET B. (Çorum) — Buna müteferri bir 
mesele kalıyor. Heyeti Umumiye, encümenin is
tifasını kabul etmeyince tekrar her encümenden 
âza göndermek noktası üzerinde ısrar ediyor 
mu'? (Hayır hayır sesleri) 

RElS — Her encümenden Müvazenei Maliye 
Encümenine iki âza gönderilmesinde Heyeti Cc-
lileniz musir olup olmadığının tavzihi icabediyor. 

DOKTOR MAZHAR B. (Aydın) — Muave-
j net edecekler, onun için gönderiyoruz, 
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HASAN B. (Trabzon) — Biz ademiitimat 

telâkki ediyoruz, kabul etmiyoruz. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Efendim, ge
çen gün Heyeti Âliyeye ihtiyacı malîmizle mü
tenasip dar bir bütçe takdim edilmesi hususun
daki bâzı nükatı nazarı arz etmiştim. Meselâ 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı mahallerde 
tatbik edilmesi suretiyle tasarruf olunabilecek 
nükat ki birçok arkadaşlarımız bu bapta tak
rirler vermişlerdir. Müstakil livaların mülhak 
livalar bütçesiyle idaresi, vilâyet merkezlerinin 
müstakil liva kadrosu ile idare olunması ve 
saire gibi bâzı nükatı esasiye ki, memleketin bi-
hakkin az çok, az bile olsa her halde masraftan 
fazla memurlardan kurtulmak ve mevcut me
murları enfa'a bir surette istihdam etmek gibi 
bir tasarruf icra eder. Eski bütçenin erkanım
dan yeni muayyen bir miktar tenzil ederek büt
çeyi yapacaktır. Demek ki, Muvazenei Maliye 
Encümeni fusul ve mevadda yapılacak tenzi
lâtı takrir edecektir. Hükümetle beraber teş
kilât noktai nazarından bu işler tetkik edildiği 
zaman encümenlerden de meselâ Dahiliye En
cümeni ve sair encümenler gibi encümenlerinde 
malûmatından istifade olunsun diye Maliye 
Encümeninde söylemiştim. Dafha iyi olur de
mişlerdi. Bu baptaki fikrimi bizzat encümen
de bulunan gerek Reisi Muhteremi ve gerek 
mazbata muharriri beyefendi arkadaşımızla gö
rüşmüştük. O zaman esas itibariyle bunun mu
vazenei Maliye Encümeninin haysiyetini muhil 
olacağına dair bir mütalâada bulunmamışlardı. 
Ve bendeniz de o cesaretle kanaatimi burada 
arz etmiştim. Kendileri iba'a ederlerse ve He
yeti Âliyeniz de muvafık görürse eski fikrimde 
musir değilim. Maksadım Teşkilâtı Esasiyeyi 
İdariye memlekete yeni bütçe ile bu sene gelsin. 
Yani yeni vaziyeti idariyemiz eskisinin aynı ol
masın arzusundan ibaretti, hakikaten memle
ketimiz bir seneden beri idare makinasmda bi
le teceddüt göstermemiştir. Mesaii maliyede 
de göstermemiştir, esası ise bu iki şeydir. Bun
lar bizim için bir kuvvettir. Memleketin ileri
sinde güzel bir cephe yapıyoruz. Arkasında da 
gayet güzel bir cephe yapmak lâzımdır. Eski 
teşkilâtı idariyenin halile ipkasını muvafık gör
memekle beraber birçok memurların memuri
yetlerinden mahrum edilmek suretiyle mağdu
riyetini esas ittihaz edenlerden değilim. 
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Mâruzâtı âcizanem ne Muvazenei Maliye En

cümeninin ifayi vazife edip etmemesi ve ne de 
onların; sairlerinin ihtisasına muhtacolup olma
dığı noktasıdır. Bilâkis her hangi bir mesele 
Heyeti Umumiyede okunup da müteaddit defa 
encümene iade olunmaktansa.... meselâ Dahili
ye bütçesi bir, iki mütalâa ile bir, iki zatın fik
rinden istifade edilerek tanzim edilip daha ça
buk buraya gelsin ve bu suretle Muvazenei 
Maliye Encümeninde kısa bir istişarede bulu
nan 20 - 30 zat; bu bütçe bilâhara Heyeti Umu
miyede müzakere edildiği zaman her bir nuka-
tmdan Heyeti Umumiyeyi tenvir edeceklerinden 
gayet ahenktar olarak bütçeler müzakere ve ka
bul edilir. Zannederim bu bir tehir değildir. Te
hir maksadiyle de söylenmemiştir. Binaenaleyh, 
yeni esas üzerine tebeddül eden hükümet bütçe
sini ve yeni esasın ne olacağını takrir ve tesbit 
etmekten ibarettir : Onun için çok rica ederim, 
gayet muktedir arkadaşlarımızdan mürekkebolan 
Muvazenei Maliyedeki arkadaşlarımızdan. Bu 
meseleyi bütçeyi tehir etmek şeklinde telâkki et
mesinler, bilâkis bütçeyi ihtiyacatı idarenize göre, 
onu bir kitabı teşkilât şeklinde vermektir. O şe
kilde görmelerini arzu ediyorum. Bu sene bir 
teceddüt bulunsun. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun ilk adımını memlekette görelim. Maksat bu
dur. Başka bir şey değildir. Bunu bilhassa encü
men arkadaşlarımdan rica ederim. (Bravo, ses
leri) 

VELÎ B. (Burdur) — Efendim, arkadaşımız 
Mazbata Muharriri Hasan Bey meseleden biraz 
fazla müteheyyiç oldular. Zaten encümen arka
daşlarımdan birtakımlarının istifalarını verdiği 
günde kendileri rahatsız bulunuyorlardı. Muva
zenei Maliye Encümeni müşterek bir telâkki şek
linde diğer encümenlerden kendilerine erbabı 
ihtisastan iki zatın tefrik edilmesini hiçbir za
man ademiitimat meselesi gibi telâkki etmiş de
ğildir. Filhakika Salâhaddin Beyin buyurduk
ları gibi gerek Encümen Mazbata Muharriri ve 
gerek diğer rüfeka Salâhaddin Beyin bu noktai 
nazarı etrafında teatii efkâr etmişler, böyle bü
yükçe encümenin daha semeredar mesai meydana 
getirebileceğini müştereken kabul eylemişlerdir. 
Fakat encümenin vaziyetini son derece müşkül-
leştiren bir hal temadi etti, geldi. O da bütçe 
meselesinde Heyeti Celileniz pek haklı ve dûrbi-
nane bir fikirle tasarruf hususunda İsrar etti. 
Arkadaşımız Hasan Beyin dediği gibi encümenin 
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kabul ettiği eşkâl ile Heyeti Celilenin noktai na
zarı arasında oldukça fahiş bir tef avut hâsıl oldu. 
Maatteessüf Heyeti Vekile ki, gerek Maliye "Ve
kili Beyefendi lisanından, gerek diğer âzası lisa
nından defaetle ahvali mühimme karşısında kal
mış şekilde encümeni tazyik ettikleri ve bu. su
retle encümeni bütçede tesbit ettirdikleri noktai 
nazar etrafında oyaladıkları halde onun müta-
addit tadilâta tahammülü bulunduğunu ve bu 
tenzilâtın daima imkân dairesinde bulunduğunu 
Heyeti Celilenize gösterdiler. 

Bunu gösterince encümen fuzuli olarak hü
kümetin dâva vekâletini deruhde etmiş oldu. 
(Handeler) ve Heyeti Vekile pek muhterem Ma
liye Vekili Ferid Beyin isrine bilittiba mesuli
yeti bir taraftan encümenin duşu fedakârisine 
diğer taraftan da Heyeti Umumiyenin sırtına 
terk ederek işin içinden sıyrılmak çaresini taki-
betti. Encümen bu vaziyetin tahtında müsteti-
rini daha iyi ve yakından anladığı için Heyeti 
Vekilenin şu acayip ve müşevveş ısrarına alet 
olmak istemedi. Bütün hüsnüniyetle ve hattâ 
kendisine çok hoşa gitmiyecek lâkaplar verdiği 
halde mevkiinde sebat edip dururken Heyeti 
Vekilenin bu leyteleallesinin Heyeti Umumiye 
nazarında encümenin mevkiini ve dolayisiyle 
memleketin ahvali maliyesini çıkmaz bir yola 
süreceğini düşünerek bu işin içinden sıyrılmak 
ve vaziyeti olduğu gibi heyeti umumiyenize arz 
etmek yolunu encümen vicdani bir Vazife bildi. 
İşte encümenin istifadaki ısrar ve hikmeti bun
dan ibarettir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ FEV
Zİ PAŞA (Kozan) — Efendim Muvazenei Ma
liye Encümeninizin istifasının geri almmasmı 
hüsnüniyetle istemiştik. Fakat Muvazenei Ma
liye Encümeni Reisi beyefendi bu hüsnüniyeti 
başka türlü tevil buyurdular. Bu halde Heyeti 
Aliyenizi hakem olarak bendeniz tâvin edivormn. 
Muvazenei Maliye Encümeni başka türlü fikir 
dermeyan etmiştir. Madem ki başka türlü fikir 
dermeyan ediyor artık Heyeti Vekilenin ifai 
vazife' •etmesine bir mahal ve meydan kalmamış
tır. Artık Heyeti Vekilenin mevkii yoktur. (Bu 
telâştır sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bizim evvel ve âhir takibettiğimiz bir siyaset 
yar ki gayrikabili tecezzidir. O da nefsimizde 
teşriî ve icrai kuvveti cemetmek haysiyetiyle 
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eski şekilde bir heyeti vekile bir mebusan te
lâkkisinin bizde cari olmadığıdır. Heyeti Vekile 
ile Muvazenei Maliye arasında, Meclisle Heyeti 
Vekile arasında ihtilâfat tahaddüs edebilir vo bu 
ihtilâfatm halli kardeşçe hasbıhal şeklinde mü
zakere olunurken bunu Fevzi Paşa Hazretlerinin 
buyurdukları gibi istifa ile intaceylemek esasen 
mesleki, vaziyeti lâyetecezza bir kül olan bu he
yetin maksadı içtimaisinin aleyhindedir. 

Bendeniz, yalnız Muvazenei Maliye Encü
menine değil, Heyeti Umumiyeye vukubulan 
itimatta ısrar edilmesini ve bu Muvazenei Mali
ye Encümeni tarafından ihzar edilecek bütçe
nin bizim için esas olmasını tekrar Heyeti Ali-
yenizden rica eder ve bu meselenin itimat ve 
ademiitimat şekline girmemesini rica ederim. 

ALİ RIZA Ef. (Batum) -— İtimattan bahset
medik. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bahis Hükümetin 
108 000 000 masraf, 58 milyon lira varidat ile 
getirmiş olduğu bütçenin.. (Bu söylenmesin 
sesleri) Birbirimizden saklarız, kâinat bilir ve 
işitir efendiler. (Bravo sesleri) Bunu on sene
dir tecrübe ettik. Rica ederim, bu gibi nafile 
takayyüdattan vazgeçelim, efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Vehbi 
Bey, söyle rica ederim, bütçe meselesi milletten 
saklanmaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Burada söy
lenmez. 

VEHBİ B. (Karesi). — Hilmi Bey, elinize 
bir kırbaç alınız da buraya geliniz. Böyle bir 
bütçe Heyeti Umumiyeye sevk edilmek üzere 
olduğundan tabiî memleketin vaziyetini, hali
ni düşünen bütün arkadaşlar bu işin çıkmaz yol 
olduğunu gördü. Bittabi Muvazenei Maliye En
cümeni arkadaşlarımız da böyle bildikleri için 
istifa ettiler. Bendeniz bütçenin esasatı hak
kında beyanı mütalâa edecek değilim. İnşallah 
zamanı gelir o zaman söylerim. Olabilir mi, 
olamaz mı1? O zaman açık görüşürüz. (Gürül
tüler) Yok, şimdi bütçe müzakeresini icra et
miyoruz. Bu işten Heyeti Vekile Reisi Paşa 
Hazretleri müteessir oldular ve çektiler, gitti
ler. Fakat ölü ortadadır, bütçe meydandadır 
ve bunun teehhüre tahammülü yoktur. Bina
enaleyh biz evvelâ encümen meselesini beyni
mizde halledelim. (Hallolmuştur sesleri) Ne 
suretle-halledilmiş? Yani istifanın kabulü su-
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retiyle mi? (Hayır sadaları) O halde verilen ı 
karar istifanın ademikabulüdür, bu işi kapata
lım, beyhude vakit kaybetmiyeliın, diğer müza-
kerata geçelim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bendenize öyle geliyor ki, Muvazenei Ma
liye Encümenini teşkil eden arkadaşlarımız 
kapıyı açtılar ve Heyeti Vekileye, buyurun 
efendiler, dediler. Muvazenei Maliye Encüme
nini teşkil eden arkadaşlarımızın harekâtı ve 
bütçenin müzakeresi esnasında gösterilen haleti 
ruhiye esasen Heyeti Vekileye vazifesinin hita
ma erdiğini gösteriyordu. Yalnız bizim.bir hak
kımız vardı. O da kendilerinden hesap sormak. 
Böyle memlekete taallûk eden bir mesele mev-
zuubahsedilirken Fevzi Paşanın çıkıp gitmele
rinden dolayı beyanı teessüf ederim. Gidemez
ler, çünkü kendisinden hesap istiyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Efendim, bendeniz meseleyi pek mühim gör
müyorum. Gayet basittir. (Hayat memat mesele
sidir sesleri) Geçen seneden beri fazla teşkilât 
yapılmamasını bu kürsüden söylüyoruz. Bunu 
mütaaddit defalar birçok rüfeka söylediği hal
de yine yapılmıştır. İşte o teşkilâtın yapılması 
birçok kazaların liva haline ifrağ olunması, bir
çok nahiyelerin kaza olması ve devairde de ye
niden birçok teşkilât yapılması bütçeyi böyle 
kabartmıştır. Bütçenin böyle kabarması elbette 
bizi böyle müşkül vaziyete sokmuştur. Meclisi 
Âli noktai nazarını gösterdi. Binaenaleyh gös
terilen şekil dâhilinde hareket etmek lüzumu 
kendiliğinden tebarüz etti. Başka türlü yapma
nın ihtimal ve imkânı yoktur. Çünkü bütçe 
açıktı. Ondan sonra kapatacak elimizde malze
me ve merhem azdı. Onu kapatamıyordu. Bu 
itibarla Muvazenei Maliye Encümeni vaktiyle 
noktai nazarını söylediği halde Heyeti Vekile 
kabul etmiyerek ve fikrinde ısrar ederek kalk
tı bize muazzam bir bütçe ile geldi. - Sonra He
yeti Vekile Meclisi Âlinizin noktai nazarına göre 
bütçe tanzim etmeR üzere getirdiği bütçeyi geri 
aldı. Dedi ki, biz geçen seneki esas dâhilinde 
toptan yekûn itibariyle bütçeyi kabul ederiz. Bu 
suretle işi müşkülleştirdi. Çünkü Muvazenei Ma
liye Encümeni reisi muhtereminin dediği gibi 
Muvazenei Maliye Encümeni Meclisimizin nok
tai nazarını müdafaa edecek yerde Heyeti Veki-
lenin noktai nazarının fuzuli bir vekili oldu. 
3 u itibarla istifaları gayet tabiîdir ve çekilme- J 
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leri lâzımdır. Çünkü bu kadro meselesidir. Ma
demki Muvazenei Maliye Encümeni kadrolann 
tesbiti hususunda hükümetin noktai nazarına 
iştirak etmiştir. O encümen tekrar kadroların 
tenkisini yapamaz. Bugün bütçe meselesi de
mek kadroların tenkisi demektir. Kadroların 
tesbiti meselesidir. 

Bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince ol
sun, geçen seneki teşkilât mucibince olsun bu gi
bi esaslar tesbit edilmeden bir bütçe tanzim et
mek ve memleketi yürütebilecek çalıştırabilecek 
bir bütçe tanzim etmek ihtimalini görmüyorum. 
Açık pek çoktur, kapatılmak imkânı yoktur. 

Sonra Paşa Hazretleri encümenin hakikati 
söylemesi üzerine müteessir olarak Meclisi Âlinizi 
hakem tâyin ederek terki mevki ettiler. İstifa 
ediyorum, dediler. İstifa ettiler, itimat ve ademi-
itimat meselesini ortaya koydular bu da tabiî bir 
meseledir. Binaenaleyh şu vaziyet karşısında 
Meclisi Âliniz hakem olacaktır. Ya Heyeti Veki-
lenin noktai nazarını kabul edecek veyahut etmi-
yecektir. Biz bu mesele karşısında kaldık. Mü
nakaşaya hacet yoktur. Ya itimadedelim yahut 
ademiitimat edelim. Mesele kapansın. 

EMİN B. (Erzincan) — Arkadaşlar, bende
niz bunu ne encümen meselesi ne de Heyeti Ve
kile meselesi olmak üzere telâkki ediyorum. Şu 
mesele bir Maliye Vekili meselesidir, maatteessüf 
Maliye Vekili buradan Heyeti Vekile ile beraber 
çıkacağına evvelâ burada Riyasete istifasını ve
rip kapı dışarı çıkması lâzımgelirdi. Maliye Ve
kiline Meclis kendi noktai nazarını evvelce irae 
etmiştir. Bu kürsü muallâdan iki defa söz söyle
meden, aşağıya indirmiştir. Bunu bir ademiitimat 
telâkki ederek istifa ettim, demesi lâzmigelirken 
maatteessüf vazgeçmiştir. (Gürültüler). Şimdi de 
encümen reisi beyin izahatına göre yine 
Maliye Vekilinin yapmış olduğu entrika ile bu 
hal tahaddüs etmiştir. Buna entrika mı dersiniz 
ne dersiniz bilmem, bunu siz söyleyiniz. Binaen
aleyh bu meseleyi halletmek için evvelâ Maliye 
Vekiline bir ademiitimat beyan edilmesini teklif 
ederim. Ondan sonra bütçe meselesini mevzuu-
bahsedelim. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, bendenizin 
anladığıma, göre mevzuu müzakere Muvazenei Ma
liye Encümeninin sebebi istifasıdır. Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi muhteremi burada encü
menin istifasına esas olmak üzere izahat ita bu
yururken dediler ki, efendiler, Maliye Vekili Be-
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yefendi Heyeti Vekilede şimdiye kadar vâki olan 
teklifleri müdafaa etmedi. Müdafaa etmemesi 
ile Maliye Vekili Heyeti Vekile ile birleşti, Mec
lise geldi. Meclisteki temayülâtı umumiyeyi 
anladı. Bu defa Meclisle birleşti. Binaenaleyh 
burada âdeta Muvazenei Maliye Encümeni Maliye 
Vekilinin, dolayısiyle Heyeti Vekilenin bir avu
katı vaziyetinde kaldı. Bu müşkül vaziyetten 
çıkmak için Muifâzenei Maliye Encümeni çarei 
selâmeti istifada buldu. Şu halde mesele ne büt
çe meselesidir, ne de istifa meselesi. Mesele doğ
rudan doğruya Maliye Vekili meselesidir. Mu
vazenei Maliye Encümeninin sebebi istifası, onun 
hakiki sebebi Maliye Vekili Beyefendinin Mec
lis ile Muvazenei Maliye Encümeni arasında oy
namış olduğu gayet manidar bir roldür. Şu hal
de Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Paşa Hazret
lerinin teklifine bendeniz iştirak etmiyorum. 
Esasen vaziyeti hukukiyemizde Paşa Hazretleri
nin bu teklifine müsait değildir. Paşa Hazretle
rinin teklifini mütaakıp Heyeti Vekile derhal 
kapıdan dışarı çıktılar, bu da biraz mânâsız 
düştü. Vaziyeti hukukiyemiz Heyeti Celilenizce 
malûm, bunları ayrı ayrı intihabettik, bu^zevat 
eski usulde kabine şeklinde karşımızda değiller
dir, eğer itimat ve ademiitimat meselesi mevzuu-
bahsolursf, münferiden ayrı ayrı her vekâlet 
hakkında tasrih edilir ve o suretle . çekilirler. 
Şimdiye kadar gerek teamül gerek vaziyeti hu-
kukiyei kanuniyemiz de budur. Paşa Hazretle
rinin istical ederek bunu bir Heyeti Vekile me
selesi yapması ne kanunen ve ne de vaziyeti ha-
zıramız itibariyle doğru değildir. Ve Meclisi 
Âliniz bunu kabul Duyurmamakta haklı olacak
tır. Yalnız mesele bendenizden evvel söz söyli-
yen Emin Bey arkadaşımızın da söylediği gibi 
doğrudan doğruya Maliye Vekili meselesidir. 
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Dünyanın her yerinde bütçeyi Maliye Vekili 
müdafaa eder. Muvaffak olamazsa istifa eder. 

2. — Heyeti Vekilenin istifası. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Efendiler Heyeti Vekile Reisi ve diğer rüfekası 
burada cereyan eden münakaşa neticesinde Ma
kamı Riyasete istifasını vermişlerdir. Binaena
leyh yeni Heyeti Vekile tarafı âlinizden intihab-
edilinceye kadar vekâleten ifayı vazife edecek
lerdir. 

REÎS — Efendiler, söz alan daha beş on ar
kadaşımız var. (Mesele bitmiştir sadalan) ten
sip buyurursanız üç dakika teneffüs edelim. (Te
neffüs zamanı değil sesleri) Efendim söz söyîi-
yen rüfeka umumiyetle Heyeti Vekiliye itimat
sızlıktan dolayı bu mesele hadis olmadığını be
yan ediyorlar. Fevzi Paşa Hazretlerinin tahtı 
riyasetinde bulunan Heyeti Vekilenin heyeti 
mecmuasına itimat, ademiitimat meselesi mev-
zuubahis değildir. Bu şekilde Heyeti Aliyenizin 
reyi âlinize arz edeceğim. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, esasen bu 
şekil istifayı kabul etmeyiz, efendim. 

, MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Re
is Beyefendi Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa 
Hazretlerinin Meclis huzurunda söylemiş oldu
ğu söz belki istifa telâkki edilmez. Heyeti Celi-
leye arz ediyorum ki, Vekillerin her biri &y : 
ayrı geldiler. Makamı Riyasete karşı istifalar,-
nı verdileri Mesele bu kadar. Yenileri intihab-
edilinceye kadar vekâleten idarei umur edecek
tir. Binaenaleyh devam etmekte bulunan müza
kereyi yeni Heyeti Vekilenin huzuruna mı talik 
edeceksiniz? Yoksa kendiliğinizden mi devam 
edeceksiniz? Sizin reyinize muhavveldir. 

REÎS — Yarın içtima etmek üzere müzake
reyi tatil ediyorum. 
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