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BtftİNICÎ CELSE 
Acıtan Saat* : Bartezzeval 3,10 

KEtS : ReM&rti Cefâtetflin Arif BegtfeMdİ 
KÂTİPLER <: Haydi» Bey (Kütaünya), Refik Bey (Km^a) 

REİBÎSANİ 'BEY — Efendiler, öefeeyi atıyorum. Zapü 'Sabık okunacak 
(Kâtipler Refik Bey (Konya) tarafından zaptı sabık hulasası kıraat edildi, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

'Birinci: Celse* 
Reisfeartİ GelâleHJİn Arif 'Beyefendinin tahtı d-

yaıs©tferind» zevali saat ilki bucakta birinci celse ini
kat ederek zaptı sabık kıraat ve kabul otundu, Şu-

ibdterin 'kitabet odasındk kura; ile tefrik ve tahtada 
itfanı k'aibul edildi. Tahlifin icrası takarrür ederek aza
yı mevcude tahlif edildi, Bursa'nm sutotu tnünasebe-
ıtiyle Makamı Riyasetin siyah bir puşMe -ile setri ve 
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celsenin yirtni dakika tatili halt/kında veriden takrir 
fcalbuî ve cetse taitîl edildi-

'İkinci CeJsti 
İkinci cefee Reİsİsani Cetâletıt&n Arif Beyefendinin 

tahtı riyasetterinde zevali saat dört 'buçukta içtima 
etti. Matbuat müdüriyetinden İstizahı havi takrir He
yeti îcraryeye, Musuii Valisinin tehiri hareketi 'hakkın
daki takrir Dahiliye Vekatebine, Van'da iskân edilen 
aşairin ağnam rüsumundan istisnası 'hakkındaki -tak
rir Maliye Vekâletine havale otundu. Hiyaneti 'vata
niye kanununa tevfikan Karacalbey 'bidayet mahkeme
since mahkûm bir şahsın ve Mucur 'kazası mahkeme
since :rrmbkûm beş şahsın beraatlerine dair Adlîye En-
cümenmee tanzim edilen iki kıta mazbata kıraat ve 
kabul edildi. Kozandan müntehap Mustafa Beyin 
mazbata intihabiyesi hakkında tetkiki mezabıt en
cümeninden mevrut mazota ikıraat ve tasdik edildi. 
Şûrayıdevlet teşkifli hattındaki takririn ve bu bapda 
evvelce Atiliye ve Dahüüye Encümenleri tarafından 
tanzüm edilip de fiecdUnıütaJaa OaJhü'lîye Vekâletince 
alınan ÜSyîhai kanuniye Be beraber Perşembe günkü 
mznameye idhali takarrür etti, İsparta Meibusımun 
mezuniyet hakkındaki telgrafı Divanı riyasete Devdi 
otundu.» 

Ruznamemm hitamına mebfti Bursa hakkında veri-
ten tafcr-irterm kıraatine karar verilerek YumarMar 
(tarafından Bursa'da vukua getirilen mezalimin neşir 
ve ifanı hakkında Burdur Mebusu tana® Suphi Beyin 
takriri Heyetli loraiyeye foavale ediftfSkten sonra -ismail 
Suphi, 'Rasttı, AJi Süıuıri, Ahmet Fevzi, Necati, Refik 
Ştfvköt, Ömer Latifi' "Beyler tarafından düşmanın İka 

1. — Encümenler intihabaU, 
REİSÎSANI BEY — Efendim malûmu âliniz şu

beler kura ile çekildi ve esas tahtaya yazılmıştır. 
Rîifekayı muhteremeden istirham ederim efendim, 
biran evvel İçtima buyurulsun, kendi reisleriyle kâ
tiplerini intihap buyursunlar ve ondan sonra da te
şekkül etmesi lâzımgelen encümenlere de reyi hafi 
ile üçer zati intihap buyursunlar. 

1. — Canik mebuslarının, Samsun'daki Divanı 
harbin ilgasına dair takriri. 

iREIStSANt BEY — Şimdi 'efendim, evrakı va
ride var. Taktil ve tehcirden mütevellit ceraimi mu
hakeme için Samsun'da teşkil edilen Divanı harbin 

eylediği mezalime ve buna karşı ittihazı lâzım gelen 
teda'bire dair beyanatta bulunulduktan ve bu bandaki 
müzakerenin kiıyafeti tahtı karara alındıktan sonra 
m^busanın dairei intihabiyelerine güderek teşkilât icara 
etmeleri hakkındaki takrir kıraat edilerek nazarı dik
kate alınmadı. Yirmi İmza 3e bir ceteti hafiye akdiyle 
ve tedaıbiri îâzimenin müzakeresine dair verilen tak
rir kıraat ve kabul ve Canik Mebusu Hamdi Beyle 
rüfakasınm teşkilâta dair takrirleri müstaceliyet ka*-
rariyle Müdafaai MMye Encümenine havale edile
rek Pazartesi 'günü içtima edilmek üzere celseye niha
yet verBdi. 

Reisisanl (Kâtip 
Cefâletlfcin Afif Haydar 

Kâtip 
Refik 

REİSÎSANI DEY — Zaptı sabık hakkında.., 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarıhasib) — 

Beraet denmiş, halbuki, Mucur ve Karacabey kaza
larından mahkûm edilerek gönderilen adamlar hak
kındaki encümen mazbatasında beraet denmemiştir. 
Tasdik edilmeyerek hükmün refİne denmiştir. 
0 suretle tashih edilsin. 

BÎR MEBUS BEY — Bunların isimleri de tasrih 
olunmak lâamgelir. 

NURİ BEY (Bolu) — Bunların İsimleri tasrih 
edilmemiş olmalıdır. 

REÎSÎSANÎ BEY — Başka efendim? (Kabul sa-
daları). Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın (El
ler kalkar). Kabul edildi efendim. 

SIRRI BEY (izmit) — Encümenlerin ismi ma
lûm mu efendim? 

REİSÎSANI BEY — Nizamnamei dahilide ma
lûmdur, Nizamnamei dahilî kabul edildi. Onun için 
orada malûmdur ve encümene lâzımgelen azaları biran 
evvel intihap buyursunlar ki, işlerimiz yarıda, geri 
de kalmasın efendim* 

.ilgasına dair Canik mebuslarının takriri var. Bunu 
müsaade buyurursanız evvelâ Müdafaai Milliye ve 
Adliye Encümenlerine havale edelim, Kabul Duyu
ruluyor mu efendim? (Muvafık sadalan). Müda
faai Milliye ve Adliye encümenlerine havale edildi 
efendim. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

4. — TAKRİRLER 

— 255 - . 
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3. — TEKLİFLER 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, Ta
babeti Adliyeye ve ceraim neticesi mecruhların teda
visine dair teklifi. (2J27) 

REİSİSANÎ BEY — Tababeti Adliye ve ceraim 
neticesi mecruhların tedavisine ve hangi hallerde 
canilerin cinayetle itham olunacağına ve saireye dair 
Bursa Mebusu Emin Beyin teklifi kanunisi var, bunu 

2. — Diyarıbekîr Mebusu Kadri Beyin, cephelere 
teftiş için birer heyet gönderilmesine dair takrir. 

REİSİSANİ BEY — Diyarbekir Mebusu Kadri 
Beyin bir takriri var, 

Müdafaai Milliye Vekâletinden evvelce verilmiş 
olan emniyetli izahatla ahvali hazıra arasında büyük 
bir tefavüt olduğundan bir Heyeti mütehassisinin cep
heleri teftiş ve rapor itası hakkındadır. 

Bunu evvelâ Heyeti tcraİyeye gönderelim. Evvelâ 
bu baptaki takrir mündericatına vukuf peyda edil
dikten sonra Meclise gelsin. Heyeti icraiye huzurun
da bunu tetkik edelim. 

Muvafık mı efendim? (Muvafık sadaları). 

3. — Yozgat Mebusu Rıza Beyin, Yozgat ve 
Akdağ madeninde af fi umumî ilânına dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Yozgat hâdisesinin sebebi 
zuhuruna ve gerek Yozgat*ta ve gerek Akdağ made
ninde bir af ilânı lüzumuna dair Yozgat Mebusu 
Riza Beyin takriri var. 

Bunu da efendim, evvelâ Lâyiha Encümenine gön
derelim, çünkü bu teklifi kanunidir. Efendim. Ka
bul buyuruluyor mu efendim? Lâyiha Encümenine 
havalesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar). Kabul olundu. 

4. — Yozgat Mebusu Riza Beyin, Akdağ Ma
deninde usat eline esir düşen taailükatının tahlis edil
diğine ve hıyaneti vataniye hükümlerinin tasdika arz 
edilmesi lüzumunun kuvvet tedibiye kumandanlığına 
tebliğ olunmasına dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Akdağ madeninde taallüka-
tının usat eline esir düşerek tahlis edildiğine ve ora-
dl hıyaneti vataniye Kanununun tatbikin a lüzum 
varsa hükümlerin tasdika arz edilmesi lüzumunun 
lisanı münasiple Heyeti tedibiye kumandanına teb
liğine dair Yozgat Mebusu Riza Beyin bir takriri 
var. Kuvayi tedibiye kumandanı zaten buraya 
gelmiştir ve bu takriri de zaten Hükümetin huzuriyle 
müzakere etmek lâzımgelir, Onu da efendim bu su
rette halledelim. 

da lâyiha encümenine havale ediyoruz, çünkü bir 
kanun lâyihasıdır, nazarı İtibara alınıp alınmayaca
ğına dair tetkikat için lâyiha encümenine havale 
ediyoruz. 

Kabul buyuruluyor mu efendim? (Eller kalkar). 
Kabul olundu, 

4, — TAKRİRLER 

BİR MEBUS BEY — Hükümete.,. Refet Bey 
orada. 

REİSİSANİ BEY — Peki efendim, fakat her 
halde Hükümetin huzuriyle tetkik etmek lâzımgelir. 
Onun için bunu Hükümetin huzuriyle tetkik edelim. 
Kabul buyuruluyor mu? Efendim? (Muvafık ses
leri), 

5. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Dersim san
cağında bazı kaza kaymakamlıklarına tayin edilen 
aşair rûesast hakkındaki tayin muamelesinin tehir 
edilmesine dir takriri. 

REİSİSANİ BEY — Dersim sancağında bazı 
kazalara KarabaUı ve saire aşiretler rüesasımn tayin 
olunduklarına ve bunun esbabı azilden dolayı mucibi 
zarar olduğuna binaen intihabı vakiin tehiri esbabının 
Dahiliye Vekâletinden temenni edildiğine ve Heyeti 
Umumiyettin de nazarı dikkatine arz edildiğine dair 
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin takriri vardır, 

Efendim, Dahiliye Vekiline gönderelim, tetkik 
edilsin, içtimai atide de bu husus hakkında icabeden 
malûmatı Meclise bildirsin. Kabul buuyrulur mu 
efndim? (Kabul sadaları), 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Yalnız Beyeefndi 
müstaceliyet kararını ilâve buuyrursanız.,. 

REtStSANÎ BEY — Efendim, müstaceliyet ka
ra riyle densin. 

6. — Maras Mebusu Refet Efendinin, Maras 
ahalisinin ihtiyacı olan kerestelerin meccanen katına 
müsaade edilmesine dair takriri. 

REİStSANl BEY — Maraş Mebusunun takriri 
var. Refet Beyefendinin evvelce böyle bir takriri 
daha vardı. Meclisi Âliniz, keyfiyetin İktisat Vekâ
letinden tahkik ve dereci ihtiyacın neden ibaret bu
lunduğunu anlamak için tktisat Vekâletine müracaat 
etmişti, İktisat Vekâleti da Maraş'tan sormuş ve 
cavabt da henüz gelmemiştir. 

REFET EFENDİ (Maraş) — Takririn zayi ol-
duğunu haber veriyorlar, 

REİSİSANİ BEY — (Devamla) — Tahkikatımız 
neticesinde, İktisat Vekâletinden, Maraş'a İhtiyacın ne 
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miktar olduğa yazılmış ve sorulmuş İse de henüz bir 
cevap alınamamıştır. Tekidini talep buyurursunuz 
değil mi efendim? (Hay hay). Pekâlâ. 

7. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, cephe
lerde ve bephe gerilerinde bulunan askerlerin iaşesini 
temin için bir heyet izamına dair takriri. 

6. — SU 

1. — Siverek Mebusu Mustafa Lâtfi Beyin, Sive
rek livası muallamlerinin maaş alamamaları sebebine 
dair Maarif Vekâletinden şifahî sual takriri. 

REİSlSANİ BEY — Sonra efendim, Siverek li
vası muallimlerinin maaş alamadığına dair Siverek 
Mebusunun istizah takriri var. Bunu da Maarif 
Vekâletine irsal edelim. Gelsin, cevabım versinler. 
Kabul buuyruluyor mu efendim? Kabul edenler 

5. —MAZİ 

1. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, şehit 
olan ümera, zabitan efradı ailelerine mükâfatı nak
diye verilmesine dair takriri ve Müdafaai Milliye ve 
Maliye encümenleri mazbataları. 

.REİSÎSAN BEY — Şimdi efendim, Maliye En
cümeninin bir mazbatası var. Mücahedatı milliyede 
şehit olanların ailelerinin muhassasatı hakkında : 
Okur musunuz? 

[Kâtip Refik Bey (Konya) tarafından okun
du], 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

*Mücahedatı milliyede ihrazı rütbei şehadet eden 
ümera ve zabitan ve, efradı askeriye ailelerinin emri 
muvasatlanmn acilen icrasiyle bunlara mükâfatı nak
diye itası lüzumuna dair İzmit Mebusu Hamdİ Beyin 
encümenimize mulıavvel takriri mütalaa olundu. Mü
dafaai Milliye Vekâletince bunların emri muvassat-
tarına ait muamelenin icra ve teşriine çalışılmakta 
olunduğu Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatası 
mefadından anlaşılmış ve ahvali hazırei malîye ha
sebiyle başkaca mükâfatı nakdiye ile taltifleri pek 
mütaassir görülmüştür, Maahaza keyfiyetin bir kere 
de Heyeti Umumiyece tezekkür edilmesi lüzumu ka-
rargir olduğu maruzdur, 
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REÎSİSANi BEY — Efendim bunun hakkında 
ne buyuruluyor?, 
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[REİSlSANİ BEY — Cephelerde ve cephe gerile
rinde bulunan askerlerin iaşelerini temin için bir he
yet izamına dair Kastamonu Mebusu Besim Beyin 
bir takriri vardır. Bunu Müdafaai Milliye Vekâle
tine gönderelim, huzuriyle tetkik ederiz, meseleyi 
anlarız; 

lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul olu-
du. 

RASİM BEY (Sivas) — Efendim sual olmalı. 
Maaş için istizah olmaz. 

REtSÎSANİ BEY — Takririnde öyle, istizah diye 
yazılmıştır, 

BtR MEBUS — Sual olabilir, istizah olamaz. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Malî müşkülâttan 
dolayı mükâfat verilmezse, benim fİkrinmce hakikî 
fedakârlık gösteren, büyük hizmet eden bir şehidin 
hiç olmazsa ailesine bir misli daha fazla maaş bağ
lanmalı. Bu telâfi eder, binbaşı şehit olur. Aile-
sine kaymakam maaşı mağlanır. (Doğru sesleri.) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmît) — Bendeniz bu 
takriri 'takdim ettiğim zaman yalnız haikîki fedakâr
lıkta buhınan ümera, zabitan ve memurine münasip 
bir mükâfat verilmesini teklif etmiştim. Zannederim 
ki, buraların adedi pek mahduttur. Bu takriri fırka 
kumandanı şehidi muhterem Mahmut Beyefendinin 
vakai şehadeti üzerine tafcdim etmiştim. On beş se
neden beri 'hayatı hususiye ve askeriyesini bdKrim, 
Bu zatın üç çocuğu ve harbî umumide şehit olan iki 
biraderinin aileleri kâmiien bunun iaşesine kalmıştı 
Bu iki aileyi <te bu atfa/m iaşe ediyordu. Kendisi şe
hit oJdu. Ailesiyle iberaber bu lîkî aite de sefalette kal
mıştır. 

Binaenaleyh zannederim kî, Heyeti âfiyeteri bu
nu istilksar etmezler. 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Umuraİ olur, 
şahsa ait olmaz. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Verilecek üç 
beş bin 'lira. büyük bîr şey değüdür, 

MUSTAFA NECATİ BEY {tzm'ir) — Umumî 
bir şey olacaktır. Şahsa ait değildir. 

REİSlSANİ BEY — Şimdi efendim encümen 
mükâfatı nakdiye verilebilmesi siaî halimizle müte-
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nasip değMir diyorlar. Vakıa Mafhmut Beyin ailesine 
bir mükâfatı nakdiye verflmesi «sası zannedenim ki, 
düşünülmüş ve Müdafaai Hukuk Cemiyetince epey
ce bir şey yapılmış diye içilmiştim. Faika* her halde, 
mükâfatı nakdiye olmak üzere Hükümet tarafından 
bir şey yapılamıyor. Hüsrev Beyefendinin teklifini 
kabul buyurursanız, bir rütbe fazlasiyle ailesine maaş 
verürnefcinıi kabul 'buyurursunuz. (Muvafık sesleri). 

HASIM BEY (Çorum) — Efradı askeriye hak
kında da böyle 'bür karar olmalı, efradı da düşün
meli. 

HÜSEYİN BEY (Eiâztz) — Efrat dahil olur. 
BİR MEBUS BEY — Zaten zabıtan ve efradın 

alimast esas itibariyle takrirde münderiçtir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efradı da îl'ave bu
yurun. 

REİSİSANİ BEY — Müsaade buyurun, ümera 
ve zabıtan ve efradı askeriye zaten Hamdi Beyefen
dinin verdiği takrir dfe daJtutdirH 

HAStM BEY (Çorum) — Vermiş olduğu tekrir
de efrat kelimesi yokitur. Ben o gün de söylemiştim. 
O gün yine böyle bîr Mrazatta bulundum. Efradı 
askeriye olsun dedim^ 

BİR MEBUS BEY — Var canım, efrat kfeümesi 
var... Şimdi encümende efrat kelimesi ilave edilmiş. 
Efrada ne gibi rütbede maaş verilecek efendim? 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Nefer on başı 
maaşı alır. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bendeniz ef
radı mevzoubatois etmemiştim. Arz ettiğim, bende
niz mahdut zevata ve eşhasa, inhisar eden hakikî fe
dakâr ümera ve zabıtandan bir kaç şahıstır ve on
lardan cidden fedakârlık gösterenler. Yoksa alelade 
değil efendim. Yani bunların ailelerine... (Gürültü
ler) Yoksa alelade şehit olanlara değil. Sonra Haşini 
Beyefendi biraderimiz efradın ilavesini söylüyor. 

REİStSANİ BEY — Şimdi efendim Hüsrev Be
yin teklifini reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
«Herini kaldırsın. (EUer kalkar). Kabul edildi. Pek 
iıyi efendim < 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Rey hak
kında -bir şey arz edeceğim. Umuru maliyeye ait hu-
susaıHtur. Tayini esami ite reye konulmak lazımdır. 
Maliyeye taalluk eder.j 

REİStSANİ BEY — Tayini esami ile, nizamna-
mei dahilimiz mucibince, hakkınız vardır efendim. 

(Kâtip Cevdet Bey tarafından matbu esami cet
veli okundu) 

Hafız İbrahim Efendi (İsparta) namevcut, ibra
him Bey (Adana) namevcut, İbrahim Efendi (Mar
din) namevcut, İbrahim Süreyye Bey (Samban) na
mevcut, İbrahim Şevki Bey (Lâzİstan) namevcut, 
Ahmet Bey (Aydın) namevcut, Ahmet Bey (Ertuğ-
rul) namevcut. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Reis Beyefendi; bir 
nizamname! dahilinin vakfli aharda müzakeresi için 
terk etmiştik. 

REİStSANİ BEY — Efendim rica ederim, şimdi 
müsaade 'buyurunuz, reye konuluyor. 

KÂTİP BEY (Devamla) — Ahmet Ef. (Muş) na
mevcut, Ahmet Ef. (Batum) namevcut, Ahmet Ef. 
{Yozgat) namevcut, Edip Ef. (>Btum) namevcut, Bsat 
Ef. (Lâziıstan) kabul. Esat Ef. (Mardin) namevcut, 
İsmail B. (Erzurum namevcut, İsmail Remzi Ef. (İs
parta) namevcut, 

REİStSANİ BEY — Mevcut olmayanların ismi 
malumu âliniz Ceridei reamiyeye geçecektir. Bunun 
için dikkatinizi rica ederim.. 

İsmail Fazıl Paşa (Yozgat) namevcut, Dr. Emin 
B. (Bursa) kaibul, Enver B. (İzmir) kabul, İsmail 
Suphi B. (Burdur) ret, Aslan B. (Maraş) mezun, İh
san B. (Siverek) mezun, Beşlim B. (Kastamonu) ka
bul, Besim Atalay B, (Kütahya) namevcut, Bekir B. 
(Kırşehir) namevcut, Bozan B. (Urfa) namevcut, 
Basri B. (Karesi) mezun, Bahri B. (Yozgat) mezun, 
Paşa Yakup B. (Maraş) mezun, Tahsin B. (Aydın) 
mezun, Tevfik B. (Erzincan) kabul, Tevfik B. (Ada
na) mezun, Tevfîk B. (Van.) namevcut, Tevfik B. 
(Dersim) namevcut, Tahsin 'B. (Maraş) kabul, Sabit 
Ef. (Kayseri) kabul, Şeyh Servet Ef. (Bursa) namev
cut, Celâl B, (Saruhan) ka'bul, Cemil B. (Kütahya) 
müstenkif, Cevdet B. (Kırşehir) kabul, Celâl B. 
(Genç) kaibul, Hüsnü B. (Bitlis) namevcut, Hilmi B, 
(Ankara) mezun, Hasip Ef, (Maraş) namevcut, Ha
fız Hamdi Ef. (Biga) kabul, Hüseyin B. (Elâzİz) ka
bul, Hasan Fehmi B. (Gümüşhane) namevcut, Ha
san Ef. (Denizli) mezun, Hasan Ef. (Mardin) na
mevcut, Hasan B. (Van) namevcut, Hasan Tahsin 
B. (Antalya) namevcut, Hüseyin B. (TErzMican) na
mevcut, Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) kabul, Hüse
yin Avni B. (Erzurum) kabul, Hakkı B. (Van) ka
bul, Hakkı B. (Ergani) kaibul, Hakkı Behiç B. (De
nizli) namevcut, Hakkı Hami B. (Sinop) kabul, Hil
mi B. (Bolu) mezun, Hamdi B. (Amasya) mezun, 
Hamdİ B. (Tokat) mezun, Hamdı Namık B. (İzmit) 
kabul, Hamid B. (Trabzon) namevcut, Haydar B. 
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(Kütahya) kabul, Haydar B, (Van) mezun, Hamdi 
B. (Biga) kabul, Hamza B. (Aydın) namevcut, Ha
san Hayıi B. (Dersim) namevcut, Hüseyin Hüsnü B. 
(Mersin) mezun, Hasan Fehmi B. (Cartik) kabul, 
Hamdi B. (Canik) kabul, Hüsrev B. (Trabzon) kabul, 
Hamdi B. (Genç) kabul, Hüsrev Sami B. (Eskişehir) 
kabul, Hulusi B. (Karahrearı Sahip) kabul, Hulusi B. 
(Kastamonu) namevcut, Hıfzı B. (Konya) (1) mezun, 
Hulusi B. (Konya) mezun, HaHl B. (Ertuğrul) kabul, 
HaKI ibrahim Ef. (İzmit) mezun, Halil ibrahim Ef. 
(Eskişehir) namevcut, Halil ibrahim B. (Antalya) 
kabul, Halil HJlmi Ef. (Karahfsafj Sahip) namevcut, 
Halil Hulkİ B. (Sürt) kabul, Hayali B. (Urfa) kabul, 
Hayri B. (Sivas) mezun, Ahmet Hamdi Ef.. (Siverek) 
kabul, Derviş B. (Bitlis) namevcut, Derviş Ef. (Mar
din) namevcut, Diyab Ağa (Dersim) namevcut, Zih
ni B. (Erzurum) namevcut, Reşat B. (Saruhan) na
mevcut, Refet B. (izmir) mezun, Refat Ef. (Maraş) 
ret, Rasih Ef. Antalya) ret, Refet Ef. (Urfa) (2) ret, 
Rasim Ef, (Elâzİz) ret, Rasim B. (Sivas) kabul, Ra-
gıp B, (Külahya) namevcut, Recai B. (Trabzon) ka
bul, Refet B. (izmir) namevcut, Resuâ B. (Bitlis) ka-

> bul, Rüslü B. (Kastamonu) kabul, Restt B. (İzmir) 
mezun. Reşit B. (Saruhan) kabul, Rüştü B. (Maraş) 
mezun, Rüstem B. (Olti) namevcut, Resul B. (Bit
lis) kabul, Rıza B. (Gümüşhane) kabul, Rıza B. 
(Muş) ret, Rıza Ef. (Yozgat) kabul, Rıza Vamık B. 
(Sinop) kabul, Rifat B. (Tokat) kabul, Rifat Ef. 
(Konya) namevcut, Rıza B, (Kn-şehir) mezun, Rıza 
B. {Gümüşhane) kabul, Refik B. (Konya) kabul, Re
fik Şevket B. (Saruhan) kabul, Remzi Ef. (Kayseri) 
kabul, Raimiz B. '(Demnı) namevcut, Ragıp B. (Ayin-
tap) kabul, Rifat Ef. (Menteşe) namevcut, Dr. Refik 
B. (BayazKl) namevcut, Sami B. (îçel) kabul, Strrı B. 
(İzmit) Kabul, Dr. Suat B. (Kastamonu) ret, Sadet
tin fi, (Menteşe) mezun, Sadutah B. (Bitfİs) kabul, 
RüSEem B, (Ankara) namevcut, Süleyman B. (Canİk) 
kabul, Hacı Süleyman Ef. (izmir) kabul, Süleyman 
Sırrı B. (Yozgat) müstenkif, Süleyman Sudu B. (Ba-
yazıt) ret, Seyfi Ef. (Kütahya) namevcut, Şakir B. 
(Ankara) namevcut, SaSt B. (Kengırı) kabul, Şükrü 
B. (Bolu) kabul, Hacı Şükrü B. (Diyarbekir) na
mevcut, Şükrü B, (Karahisan Sahip) mezun, Şem
settin Ef. (Ankara) namevcut, Şevki B. (İçel) kabul, 
Şerif O. (Sinop) ıkabul, Şevket B. (Bayazıt) kabul, 
Şevket B. (Sinop) namevcut, Şevket B, (Burdur) has
ta, Şahin Ef. (Ayiotap) ret, Şükrü B. (Canik) kabul, 
Sa'İb B. (Urfa) mezun. Sadık Ef. (Aydın) namevcut, 
Sabri fi. (Kasfcamonu) ret, Salih B. (Erzurum) kabul, 
Stfkı B. (Malatya) kabul, Sıddık 'B. (Çorum) ret, Sa-

lâhattin B. (Mersin) namevcut, Salih Ef. (Siirt) na
mevcut, Safih B, (Ergani) namevcut, Sabri B. (Trab
zon) namevcut, Ziya B. (Bitlis) namevcut, Ziya B. 
(Sivas) namevcut, Ziya B, (Kengın) kabul, Ziya Hur-
şit B, (Lâzistan) kabul, Hacı Tabir Ef. (İsparta) na
mevcut, Hacı Tahir Ef, (Kengırı) kabul, Durak B, 
(Erzurum) namevcut, Dursun B. (Çorum) müsten
kif, Tahir Ef. (izmit) namevcut, Ata B. (Niğde) na
mevcut, A l Haydar B. (Genç) namevcut, Dr. Abkün 
B. (Lâzistan) mezun, Abtd'in B. (Niğde) namevcut, 
Arif B. (Konya) namevcut, Arif B. (Bitlis) mezun, 
Dr. Asım B. (Amasya) namevcut, Asım B. (Erzu
rum) kaJbuİ, Atıf B. (Bayazrt) kaibul, Atıf B. (Kay
seri) mezun, Akif Ef. (Batum) kabul, Atim Ef. (Kay
seri) ret, AbdtHganİ B. (Muş) namevcut, Abdullah 
B. <Adana) kabul, Abdullah B. (Sinop) namevcut, 
Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) kabul, Osman Ef. 
(Kayseri) kabul, Osman Nuri Ef. (Erzincan) namev
cut, Dr. Adnan B. (İstanbul) namevcut, izzet B. To
kat) mezun, Ali B. (Amasya) mezun, Ali Vefa B. 
(Antalya) kaibul, Hact AH Ef. (içel) müstenkif, AU 
Haydar B. (içel) ret, Ali Rıza B. (Amasya) ret, Ali 
Süruri fi. (Karamsarı Şarki) 'hasta, Ali Fuat Pş. (An
kara) mezun, Ömer Lûtfİ B. (Saruhan) kabul, Ömer 
Lûtfi B. (Karahisarı Sahip) kabul, Abdülgafur Ef. 
(Karesi) mezun, Avni B. (Saruhan) namevcut, Al 
Vasıf B. (Genç) namevcut, Osman Kadri B. (Muş) 
kabul, Hafız Abdullah Ef. (izmit) müstenkif, Ömer 
Vehbi Ef. (Konya) namevcut, Ati Şükrü B. (Trab
zon) kabul, Ömer Lûtfi B. (Amasya) namevcut, 
Atıf Ef. (Ankara) namevcut, Abdürahman Lâmi Ef. 
(Ayıntab) kabul, AK Ulvî B. (Burdur) müstenkif, 
Abdülgard B. (Siverek) namevcut. Faik B. (Trab
zon) namevcut, Ferid B. (Çorum) namevcut, Miralay 
Fahrettin B. (Mersin) namevcut, Dr. Fuat B, (Bolu) 
kabul, Fuat B. (Çorum) müstenkif, Şeyh Fevzi Ef, 
(Erzincan) kabul, Fevzi Pş. (Kozan) namevcut, Fey
yaz Alî B. (Yozgat) namevcut, Feyzi Ef. (Malatya) 
kabul. Feyzi B. {Blâziz) namevcut, Fevzi Ef. (Ba
tum) kabul, Fikri Ef. (Genç) kabul, Fuat B. (izmit) 
namevcut, Fikri Faik B. (Genç) namevcut, Kasım 
B. (Muş) namevcut, Kadri B. (Diyartbekir) ret, Kad
ri Ef. (Siirt) namevcut, Kâzım B. (Karesi) namevcut, 
Kâmil Ef. (Van) namevcut, Kâzım Hüsnü B. (Kon-

(1) Birinci devrede bu isimde mebus mevcut de
ğildir. 

(2) Birinci devrede Vrfa'dan bu isimde bir me
bus mevcut değildir. 
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ya.) namevcut, Lûtfi B. (Malatya) kabul, Mehmet 
Aka B, (Bundur) kabul, Muhtar B. (istanbul) na
mevcut, Mustafa Ef, (Sürt) namevcut, Mehmet B. 
(Eskişehir) namevcut, Mehmet B. (Adana) namev
cut, Muhittin B. (Elâaz) kabul, Mustafa B. (Elâztz) 
kabul, Mehmet Ef. (Biga) kabul, Hacı Mehmet Ef. 
(Bayazıt) namevcut, Mehmet B. (Gümüşhane) na
mevcut, Mehmet Hulûtsi Ef. (Yozgat) namevcut, 
Mehmet Şükrü B. (Karabisarı Sahip) kabul, Meh
met Kadir B. (İsparta) namevcut, Mehmet Vasfi Ef. 
(Karamsarı Şarki) ret, Mahmut B. (Ergani) namev
cut, Mahmut Ragıp B. (Amasya) namevcut, Mah
mut Esat <B. (izmir) oamevcut, Mahmut Sait B. (Muş)1 

oamevcut, Muhtar B. (Mensin) namevcut, Murat B. 
(Kastamonu) namevcut, Mesuıt B. (KaraMsan Şar
kî) kabul, Müştak B. (Keogırı) kabul, Dr. Mustafa 
B, (İzmir) Kabul, Mustafa B. (Antalya) mmevcut, 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara) kabul, Mustafa B. (De-
ınizîi) <namevcut, Mustafa Akfif B. (Dİyanbekir) ka
bul, Mustafa B, (Karahfean Şarkî) ret, Mustafa B. 
(GÜmUsane) namevcut, Mustrafa Taki Ef. (Sivas) ka
bul, Mustafa Necati B, (Sanuham) fcaıbul, Mustâfa 
Ef, (Niğde) mezun, Mustafa Hâmtt B. (Niğde) ka
bul, Mustafa Fehmi Ef. (Buma) namevcut. Hacı Mus
tafa Kâmil Ef. (Urfa) namevcut, Mustafa Kemal B. 
{Ertuğrul) namevcut, Mustafa Vasfi B. (Tokat) ka
bul, Dr. Mazhar B. (Aydın) kabul, Mazhar Müfitt B. 
(Hakkâri) mezun. Mazlum Baba (Denizli) mezun, 
Memduh B. (Ergani) namevcut, Memtiuh B. (Ka-
.raftisarı Şarki) kabul, Musa Kazımı Ef. (Konya) «na
mevcut, Mustafa Ağa (Dersim) kaıbui, ıM\fetafa Lüt-
tfi B. (Siverek) kabul, Mithat B. (Mardin) kabul, 
Mustafa Zeki B. (Dersim) namevcut, Naci B. (EÜâ" 
süz) ret, Nazım B. (Tokat) ttamevcut, Necatö B. (Er
zurum) ret, Necaffi B. (Bursa) namevcut, Necat B. 
(l.âzistan) namevcut, Nedip B. (Ertuğrul) kabuk Ne
cip B. (Dertizk) namevcut, Necip Ef. (Mardin) ka
bul, Nüzhet Ef. (Ergani) •kabul1, Neşet B. (Kengtn) 
kabul, Naim Ef. $.çet) kabul, Nuri B. (Bolu) kabul, 
Neanettiu B. (Siirt) namevcut, Nuri Ef. (SStrt) na
mevcut, Nafiz B. (Camfik) müstenkif, Veü B. (Bur! 
dur) namevcut, Vehbi B. (Niğde) namevcut, Vtehhİ 
B.. (HitBs) namevcut, Vehbi B. (Karesi) namevcut. 
Vehbi Ef, (Konya) namevcut, Haşlim B. (Çorum) 
müstenkif. Yusuf B. (Denizli) namevcut, Yasâı B, 
<0]|bi) ret, Yunus Nadİ B. (bmir) namevcut, Hasan 
Fehmi B. (Gümüşane) ret. Dr, Tevffik Rüştü B. 
(Menteşe) kabul. 

REÎSÎSANİ BEY — Efendim, neticeyi arz edi
yorum, Reye iştirak edenlerin adedi 141"dûr, yüz on 

kabul, yirmi bir ret, on müstenkif^ 
BÎR MEBUS BEY — O halde ekseriyet Vtie yok

tur. 
REtStSANl BEY — Fakat vardı, birçokları dı

şarı çıktılar. 
AYNI MEBUS BEY — Reye iştirak ötmemiş 

ki efendim gelsin... 
2. — Kütahya Mebusu Besim Atatay Beyin, ne

ferlerle küçük zabitlerin maaşlarının tezyidine dair 
takriri ve Müdafaa! Milliye ve Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REÎSİSANİ BEY — Efendim, Maliye Entümes-
n'krin diğer bir mazbatası var, okunacak. 

(Kâtip Refik Bey (Konya) tarafBKtao okundu) : 
Surat 

Büyük Milet MecM Riyaseti CöMeSÎme 
Küçük zabıtan ve efrat ırtaasatıma tezyidine dair 

Kütahya Mebusu Besim Aıtalay Beyin .takriri MaBi-
ye Ertcümediııe de havale Duyurulmakta mütalaa 
okundu. Maasatı rnezkûrenıûı tezyidi münasip ise de 
ahvali maliye müsait olduğu takdirde derdbsfli arz 
olan Muvazene! Umumiye Kanunu ile beraber Mec
lise tekBf ©ditmek üzere işbu takririn Mafliye Vekâ
letine trisyar.'. hususunun Heyeti Umumiyeye arzı te
zekkür kılındı. 

10 Temmuz 1336 

REtStSANt BEY — Kabul buyuruîusyor mu efen
dim (Muvafık, muvafık «adaları). Encümenin mazba
tasını kabul edenler Btfen efitermi kafdtrsMitar (Biter 
kalkar). Kabul edMldi efendim. 

3, — Saruhan Mebusu Mahut Celei Şeyle rüfe-
kasmm, muhtelif cephelerdeki milli kuvvetlerin iaşe 
ve sair ihtiyaçlarını tanzim İçin bir nizamname ihzar 
etmek üzere bir encümen teşkiline dair takriri ve Ma
liye Encümeni mazbatası.-

RElStSANt BEY — Sonra efertdSm, kaza, kuwîü-
yi milliye ve murrtaTamanıri tevhidine dair yine Ma-
Üye Encümeni mazbatası var, okunacak., 

(Mazbata Kâtip Refik Bey (Konya) tarafından 
okundu) : 

10 . VII. 1316 
Saruhan Mebusu Celâl Bey ve rüfekasıoun tekirini 

Maliye Encümenimde de mütalaa olundu. Cbphder-
deki Kuvayi MilSiye ve muntazamanıın tevhidi ve 
Muvazenesi Umumiyeden emrü iaşe ve ıktarelerfirtinı 
•temini kanunu mezkûrun tasdikime vabeste bdlıumdu» 
gu ve bunun İçin Müdafaai Mülliye Vekâletince bur 
lâyihai kanuniye derdesti tansim butasdıuğu ve su 
tedbir muvafık görülmüş olup, ancak şimdiye kadar 
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bu «hususta -bazı mahatlerde tarh ve dibayet olunan 
oktrova rüsumunun halici izaç ©tmiyecek cihetle de 
ahiz ve cibayet «ditilip edd'lurredİği'nım ve resmi mez
kûr ihesabatıraın suretti muratazaımada tutulup tutulma
dığıma ve cihetli sarfıma tetkik ve neticenıJa bildiril
mesi hususunun 'Kuvvesi İcraiyeye tebliğinin Heyeti 
Umuoriyeye arzı (tezekkür kilimdi. 

(Muvafık «esleri). 
REİStSANl BEY — Kabul buyuruiuyor mu? 

Kabul edenler lütfen «İlerimi kaldırsın, (611er kalkar) 
Pek güzel efendim, Heyeti Icnaİyeye havale olundu. 

4. — Tecili düyun hakkında Tahsin imzalı Arzu
hal ve Maliye Encümeni mazbatası). 

.REÎSlSANÎ BEY — Sorana tecilli düyun 'hakkın
da Talhsin İmzalı arzuhal ve bu bapta beyanı müEa-
faa edlftmek üzere Maliye Vekâlette tevdlrine dalir 
'Maliye EncümenıiiKİn bir mazbatası var. 

(Mazbata Kâtip Refik Bey (Koraya) tarafından 
okundu) : 

iSuret 
J&üyük Mfflet Meclisi Riyaseti CeStâteskue 

ıSefenjerllikten sonra medyun olduğu ınebaJıiğün 
tesviyesi hususunda duçarı müşkülât olduğumdan ba
hisle bu mlsnlû düyunaıtm tecili zımnında moraitop-
yom Hânı iattidasıra mutazammun Komya'da Şafaap 
Fotoğrafhanesi sahibi Tahsin knzaSı arzuhal Encü
menimize havale buyurutaakla mütalaa ve icabı te
emmül olundu. Harp zamanımda Moratoryom Kanu
nu Devletçe kabul edilmiş ve tatbik edinilmekte bu-
Sunmuş 'ise de mıüstedtoin aırzuhaKode dermeyan ey
lediği düyunat seferberlikten sorara, vaki oîanlıar olıup, 
bumun hakkında bir karar ittihazı keyfiyetin ariz ve 
amük tetkikine vabeste bulunduğundan badehu icabı 
teemmül ortmımak üzere evvelemirde Maliye Vekâ-
lletânüe beyanı mütalaa olunmak üzere işbu İstidanın 
Vekâleti Müşarileytoya -tevdüinin Heyeti Umurnliıye-
ye arzı tezekkür kılındı. 

10 . VII . İİ336 
(Hay, hay seslemi). 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — 
Reis iBeyefendİ, her encümen ait ojduğu vekilfi eaığır-
sun, huzuriyle müzakere etokı. 'Böyle -vaktin gecikme
sine sebebiyet vermesin. Orada mıüitalaaısı ahnır, o 
•mütalaa üzerine raporu yapılır. 

REÎStSANİ BEY — Baıdema bunu, bundan son
ra teşekküle edecek encümentoden- Üstimham ederim. 
Enıcümenfer bu suretle ifayı muamele buyursunlar. 
Vekili çağırsınlar, vekilin huzuriyle tetkikten sonra 
mazbata yapılırsa daha muvafık ohır ve vakit ziyaa 
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uğramaz efendim. Bunu Matiye Vekâletine havale 
ederiz de bundan sonraHan öyle olur (Hay, hay ses
leri), 

5, — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi ]8e 
arkadaşlarının İsparta'da mevzu oktrova resmiyle ia
nelerin badema alınmamasına dair takririyîe, İspar
ta Mebmu Nadir Beyin, Aydın Cephesine sevkedilen 
efrattan alman iki yüz lira bedeli nakdinin eshabına 
iadesine dair takriri ve Maliye ve Müdafaa! Milliye 
encümenleri mazbataları. 

REİSİSANİ BEY — IspartaMa oktrova resmine 
ve tikfşer yüz 'lira bedeli nakdî atadığına dair, İspar
ta mebuslarınım takriri üzerine Malîye EncumerijiM 
mazbatası var. 

<Kâtİp Refik Bey (Konya) tarafımdan okundu) : 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeMfesıine 

İsparta ımebusia'rınıdan Hüseyin Hüsnü ve Mehmet 
Nadir efendilerin takrirleri Enöümenıhttizce mütalaa 
ve keyfiyet tetkik olumdu. Müdafaati Miöü>ye Eradü-
ımemi mazbatasımda dermeyao olunduğu üzere, cep-
'hderçteki kıtaatın muvazenei umwniyeden 'temini ian 
selem esbabı Müdafaai MStliye Vekâlıetümce (teemmül 
edilmekte olduğu ve bu baptaki Jâyihad kamınivenânı 
yak m da Meclise takdim otoıaoağı antejâruşür. Be
deli makdüerin de İadesi ga'yrd kabtîl bulunduğu Wff 
emri zarurî görülmüştür. Ancak talerinde denmeyan 
olunan oktrova rüsumu hakkında diğer ımaabatada 
muktarzayi hai arz edilmiş olduğundan burada tek
rarıma lüzum görülememiş olduğunun araîyîe Rİyâse-
*i Oelileve takdim kılındı. 

,10 Temmuz 13.30 
RElSİSANt BEY — Efendim, ne buyuruluyor 

bu mazbata hakkında? 
FUAT BEY (Çorum) — Müsaade buyunursanıiE 

MüdafaaJi MiMiiye Encümeninin mazbatası da okuru
sun 

REİSİSANİ BEY — Peki efertcKm (Müdafaa* 
Mili/iye Encümeninin mazbatası okundu) : 

Suret 
Büyük Mffitat MedlisS Riyaseti CeMHes5nıe 

İsparta mebuslarından Hüseyin Hüsnü ve Mehmet 
Nadir Efendilerin takriri Encümenknizce mütalaa 
kılındı. Aydın cephesinde ve <saİr menaıUfctaki kıta
atın muvazene! umumiyeden temim iaşe ve idarele
rinin usul ittihazı ehemmiyetle teemmül edilmekte 
olduğundan bu babdaki lâyihai kanuniye yakında 
Meclisi Aliye takdim kılınacaktır. Bedeli nakdilerin 
İadesi hususuna gelince; müdafaai vatan uğrunda 
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fevkalâde zamanlarda mahallerönce müracaat edil
miş olan bu usulün badema istisnai yet cari olamıya-
cağından devam edenriyeceği tabiidir. Vatan buhranı 
karşısında sarfedilmis bedeli nakdilerin Sadesi mev-
zuubahs olamaz ve zaten bu paralar Hazinei millete 
de girmiş değildir. Duçarı tecavüz olan vatanı birisi 
bizzat vücudile diğeri de paradile müdafaa etmiş de
ğildir. Şu halde memleketin emri müdafaasında sar-
f edildiği anlaşılan mezkûr bedeli nakdilerin iadesi 
caiz değildir. Oktrova rüsumuna gelince bu gibi ver
ginin lüzumu veya ademi lüzumu tarhının Maliye 
encümenince tezekkür edilmesi icab eder. Riyaseti 
Celİleye takdim kılındı. 

26 mayıs 1336 

(Doğru, doğru sadalan). 

(Red, red sesleri Gürültüler). 

REISİSANİ BEY — Şimdi Maliye encümeni
nin mazbatası bir dana okunursa mesele anlaşılır. 
(Okunsun efendim sesleri), Maliye encümeninin maz
batası tekrar okundu). 

REİSİSANI BEY — Ne buyuruluyor efendim? 
(Muvafık sesleri). Encümenin mazbatasını muvafık 
görenler lütfen ellerini kaldırsın, (Eller kalkar). Ka
bul olundu efendim. 

8, — Elâziz Mebusa Feyzi Beyin, tahsilat idare 
îetimn lâğvine dair takriri. 

REISİSANİ BEY — Efendim, tahsilat İdarele 
rinin lâğvi hakkında Elâziz mebusunun takriri var. 
Bu tekKf her halde bir teklifi kanunî mahiyetindedir 
(Yâyiha encümenine sesleri) 

4. — TAKRİRLER 

REİSİSANI BEY — Bunu evvelâ Lâyiha encü
menine gönderelim de sonra Meclisi Âlinize arzolu-
nur. Kabul buyuruluyor değil mi efendim? 

(Kabul sesleri). • Kabul olundu efendim. 

1. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

2, — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle rtifekası-
nın, harcırah tediyatında müsavata riayet edilme
diğine dair takriri 

REISİSANİ BEY — Efendim, hârcirah tediya-
tında müsavata riayet edilmediğine dair bir takrir 
var. Yirmi üç İmzalı-

İZZET BEY (Tokat) — Hiç birimize vermedi
ler. 

REISİSANİ BEY — Okunması arzu olunuyor 
mu? (Okunsun sesleri... Maliye encümenine sesleri). 

Efeıvdjm, okunmasını arzu buyuran zevat lütfen 
ellerini kaldırsınlar. 

MUSTAFA BEY — (Karahisarı Şarkî) — Tak
rirlerin nüzamnamei dahilî mucibince okunması lâ
zımdır. 
(Kâtiib Refik Bey (Konya) tarafından okundu): 

Riyaseti Celİleye 
tstahkaklarmdan fazla harcırah alanlar sükûtu 

ihtiyar eylediklerinden ne derece haklı bulunduk
larını kendileri takdir ederler. Noksan alanların vuku 
bulan müracaatları Divanı Riyasete havale ile ge
ciktiriliyor. Heyeti İdare seyyanen muamele yapmı
yor. Bu meselenin bir an evvel hallini teklif ey
leriz. 

Diyarbekir 
Kadri 

Bay azı d 
Şevket 

' ErganS 
Hakkı 
Genç 
Hkri 

Karahfcan Sahib 
Vasfi 

Karahisarı Şarkî 
Mustafa 

Biga 
Hamdi 

10 temmuz 1336 
Bayazıd 

Süleyman Sudİ 
Bayazıd 

Rifaıt! 
Bayazıd 
Mehmet 

Karahisarı Şarkî 
Ati Süruri 

Mardin 
Hacı İbrahim 

Diyarbekir 
Hamdi 
Malatya 

Lûtfî 

(İdareye, idareye sesleri). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Anlaşılıyor ki 
efendim bu takrir (Kürsüye sesleri). Bu takrir Di
vanı riyasetten de bir şikâyet takriri. Evvelâ He
yeti idareden ve kısmen Divanı riyasetten. Onun 
için bunun hakkında bir karar verin efendim. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Sanman) (İdare 
memuru) — Müsaade buyurur musunuz? Hafî cel
sede görüşelim bu meseleyi (Muvafık sesleri...) 
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REÎSİSANÎ BEY — Heyeti idare de o suretle 
arzu ediyor. (Gürültüler). Heyeti idarenin teklifini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller 
kalkar). Anlaşılamadı efendim. Celsei hafiye teklüfini 

2.: — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyle arka
daşının, nakli dava ve tayini merci hakkında teklifi 
(2/28), 

REİStSANl BEY — Nakli dava ve tayini mer
ci usullerinin seferberliğe münhasır olmak üzere 
Adliye vekâletinden verilecek erriîr ile İnfazına dair 
Saruhan mebusu Refik Şevket Beyin ve refikinin 
bir takriri var. 

(Anlaşılmadı sesleri). (Okunsun sesleri). 
(Takrir Kâtib Refik Bey (Konya) tarafından 

okundu):. 
Suret 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
8 Şevval 1334 ve 25 Temmuz 1332 tarihli kanun, 

yalnız seferberliğe mahsus olmak üzere bir mahal 
mahkeme veya dairei adliyesine aid olan deavi ve 
mesalihi diğer mahal mahkeme veya dairei adliye
sinde muvakkaten rüyet ve ifa ettirmek salâhiyetini 
Adliye Nazırına vermektedir. Bu kanunun neşrine 
saik, bazı mahallerin istilâya uğraması veyahut bazı 
mahallerde adedi nizamisinde heyetin teşkili 
kabil olamamıştı. Halbuki bugünkü devrei inkilâb 
ve faaliyette usulü muhakematın bazan pek bi lü
zum surette ihdas ettiği eşkâl ve merasimi kanu-

9. — Karahisan Sahib Mebusu Şükrü Beyle ar
kadaşının, zabitandan fedaî müfrezeleri teşkiline 
dair takriri, 

REİStSANt BEY — Zabıtandan fedaî müfreze, 
alaylar teşkiline dair Karamsarı Sahib mebusu 
Şükrü ve Bursa mebusu Emin Beylerin takriri var. 

ÖMER LÜTFÎ BEY (Amasya) — Ayni mad
de hakkında yirtrii imzalı bir takıtir daha vardı, 
Müdafaai Milliye Encümeni ona cevab verdi. Bu 
da onunla birleştirilmelMİr. 

REÎSİSANİ BEY — Birleştirilmesini arzu eden
ler lütfen ellerimi kaldırsınlar. (Biler kalkar). Ka
bul edildi efendim. 

Pek eyi efendim onu birleştirdim, fakat ruz-
nameye dahil değilmiş, btfrleştirilsin ve gelecek cel
sede okunsun. 

kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. (Ayağa kal
karlar). 

REİStSANl BEY — Ekseriyet var efendim. O 
halde celsei hafiyede kiraet edilecek... 

niyeye riayet imkânı kabil olamadığından usulü 
muhakematı cezaiyede muharrer nakli dava ve ta
yftın merci usullerinin yine seferberliğe mahsus ve 
münhasır olmak üzere İndelicab Adliye vekili ca
nibinden verilecek bir emir ile ifa ettirileceği işbu 
kanuna müsteniden kabul edilecek olursa fevkalâ
de sürat temin edilmiş olacaktır. Binaenaleyh Adli
ye vekili nakli dava ve temini merci hususunda 
Mahkemei temyiz (istida daİrestinin salâhiyetini se
ferberlik müddeti nce haizdir. Şeklinde bir kararı 
âcilin Büyük Millet Meclisince ittihazım arz ve tek
lif eyleriz. 

Saruhan Mebusu Malatya Mebusu 
Refik Şevket Sıdkı 

(Muvafıktır sadaları). 
REİStSANl BEY — Müsaade buyurun efen

dim mesele gayet basittir. Emir buyur ulursa Re
fik Şevket Bey bir iki kelime ile izah etsin efen
dim. Yalnız bu bir teklifi kanuni değildir efendim. 
Mevcud olan bir kanunun teşmilidir. Doğrudan 
doğruya Adliye encümenine gönderilmesi taraftan 
olanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). 
Pekâlâ efendim, Adliye encümenine havalesi karar-
gir oldu. 

10. — Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyin, 
müdafaa için iktiza eden tedabiri müzakere etmek 
üzere her sancaktan müntehab birer zattan mürek-
keb bir encümen teşkiline dair takriri. 

REİStSANl BEY — Efendim müdafa için ik
tiza eden tedabiri müzakere İçin her sancaktan birer 
zattan mürekeb bir encümen teşkili le Heyeti Veki
le ile müzakere edilmesine dair Karahİsarı Şarkî 
mebusu Mustafa Beyün takriri var. Bu zannedersem 
efendim celsei hafiyede okunmuştu. Bu takrir o va
kit teşkil edilen encümene havale olunmuştu. O va
kit encümende bu takrir nazarı ütibare alınmamış
tır. 

MUSTAFA BEY (Karahİsarı Şarkî) — Reis 
Bey söz istiyorum. 

REISİSANt BEY — Müsaade buyurun, mâvakaı 
da arzedeyimde... O vakit encümence nazarı itibare 

3. — TEKLİFLER 

4. — TAKRİRLER1 
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alınmamıştı ve burada müzakerat esnasında o ci
hetler mevzubahis olmadı. Şimdi efendim Mustafa 
Bey takririni İzah 'için söz söyleyecektir. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarkî) — Bu harb 
müdafaası hakkında gerçi celsei hafiyede bir tak
rir verdimse de o takrir pek mufassal 'idi. İş de 
gayet çabuk, gayet müstacel tutuldu. O babdaki 
takrirler içinde bizlkrı takrirden hiç bahsolunmadı. 
Okunsun Heyiti muhtereme dinlesin. Şayanı tedkik 
ise nazarı dikkate alınsın, değil ilse reddedersiniz. 
{Red red sesleri) Maksadım hizmettir. 

REİSİSANI BEY — Efendim okunsun mu (Ha
yır, hayır red sesleri). Okunması taraftarı olanlar 
lütfen ellerini kaldırsn. (Eller kalkmaz.) Ekseriyet 
yok reddedildi. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarkî) — Reis Bey; 
şunu da arzedeyim ki takrir evvelâ okunsun, sonra 
nazarı mutaleaya alınsın (Gürültüler). 

REİSİSANÎ BEY — Bir defa celseii hafiyede 
okunmuştu efendim. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarkî) — Usul 
ve nizama muhalif iş olmaz. 

REİSİSANI BEY — Efendim bir daha tekrar 
edermisiniz? Nizamnamei dahilî diyor ki; Reis 
mevcud olan takrirlerden Meclise malûmat verir. 
Meclisi Alt de arzu ederse okunur, arzu etmezse 
okunmaz. Nizam ve usul dairesinde gidiyoruz rica 
ederim, tarizde bulunmayınız, nizamname sarihtir. 

11. — Bitlis Mebusu Resul Beyle rüfekasının, 
memur mebuslardan bir kısmının memuriyetinin 
baki kaldığına diğer bir ksmıntn yerlerine başkala
rının tayin olduğuna dair takriri. 

REtSISANI BEY — Memur iken mebus olan-
lann bazılarının yerine diğerlerinin tayin edildiğine 
ve bu da muhilli müsavat olduğuna dair Bitlis me
busu Resul Bey ve rüfekasının takriri var. 

HASIM BEY (Çorum) — izahat versinler efen-
rlim. 

FEYZt EFENDİ ((Malatya) — Okunsun efen
dim. 

REİSİSANI BEY. — Lütfen okunmak taraftarı 
olanlar ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Okunma
sı kabul edildi efendim. 

Suret 
iBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

'Memur iken mebus olanlardan bîr kısmıma me
muriyeti bakî kaldığı halde diğer kısmının yerlerine 
(başkaları tayın olunmakta olduğu istihbar olunuyor. 
Bu muamele vaki ise muhilli müsavat mugayiri ka

nundur. Şayet mebus olanların memuriyetleri baki 
kalmak İktiza ediyorsa vezaifi .müştereke kısmından 
bulunanlann vazifelerinin menafii Hazine noktasın
dan bİIa maaş ve müstakil memurlar vazifelerinin de 
vekâletle idare ettirilmesini teklif ederiz. 

12 Temmuz «ene 1336 
Bitlis Van 
Resul Hakkı 
Mardin Malatya 
MMıat Lûtfi 
Muş Malatya 
Ali Sıtkı 

Genç 
Fîkri 

REİSİSANI BEY — Müsaade buyurulursa Mec
lisi Alice bu cihet halledilmiştir değil mi efendim? 
Zannediyorum ki mebuslardan memur olanlar ve 
memurlardan mebus olanlar, Hükümet, yani Heyeti 
îcraiye tarafından Meclisi Âlinize arz edilecek ve bu 
suretle tasvip veya ademi tasvibe göre muamele gö
rülecekti ve zannederim Kanunu Esasi Encümeni de 
bu bapta bir karar verdi. 

Abdullah Azmi Bey meseleyi lütfen İzah buyurun. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen

dim mebuslukla memuriyetin içtima edip etmemesi 
hakkında bir takrir verilmişti. Takrir Encümende mü
zakere edildi ve bir esas tespit edildi. Esas ta şundan 
İbarettir : Büyük Mîllet Meclisi azasından herhangi 
bir zat memuriyetle mebusluğu uhdesinde içtima et
tirmek için, Heyeti Ve'kîlentn mütalaası alındıktan 
sonra, Büyük Millet Meclisi tarafından karar veril
mesi lazımdır diye. Meclîs te bunu kabul etmişti. 

Yani; her şahıs hakkında, memuriyetle mebusluk 
içtima etsin mi, etmesin mi? Meclis buna karar ve
recek. Bunu esas olarafc kaibul etti. Meclisin prensi
bi budur. Bunun üzerine rüfekadan bîr zat takrir 
verdi ki; mebuslukla memuriyeti uhdesinde içtima et
tireceklerin bir listesi İstenildi, Tabii bu liste buraya 
verilmekle beraber Heyeti Vekilenin de her şahıs 
hakkında mütalaasını beyan etmesi lazım gelir veya
hut Heyeti Vekileden sorulmak İktiza ederse bu da 
İki şıkkı havidir. Evvela Heyeti Vekile mütalaasını be
yan edecek, sonra bu hususta bir karar verilecek. O 
halde Meclis birer birer her şahıs hakkmda burada 
karar ittihaz edecek. (Gürültüler) Yani Meclisin ka
bul ettiği prensibi arz ediyorum. Prensip bundan iba
rettir. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Bendeniz bundan bir 
;ey anlamıyorum. Bir var ki mebusan azasından olup 
da bir memuriyete tayinini arzu eden gidip Heyeti 
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Vekİ'leye kendi ismini kaydettirecek. Fakat kendisi 
memur olduğu halde burada mebus olması dolayısiyle 
uhdesindeki memuriyeti orada başka birisi vekâleten 
ifa ediyor. 

Takrir munderecaü, memur iken mebus olarak 
gelenler hakkındadır. Mesele bu suretle, halledilsin. 
Bu, bu suretle gelenler hattındadır. Bunu hallediniz. 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendim bu tahrirden 
maksat, zannederim Abdullah Azmi Beyefendinin 
izah buyurdukları cihet değildir. Geçen gün takrir 
imza edilirken bendeniz de münderecatına vakıf ol
dum. Orada bazı arkadaşlarımız dediler ki; mebus 
olarak buraya gelen zevattan bazıları elan mahalle
rinden maaş alıyorlarmış. Bunu bazı arkadaşlarım İs
tihbar etmişler. Maksat budur. Eğer mebus olarak 
buraya gelip de mahallerinden tekrar maaş alıyorlarsa, 
buyurduğunuz esas kabul edilse bile, hem oradan ve 
hem de buradan maaş almak caiz değildir. Maksat 
budur. Bunu kuvvei icraiye menetsİn. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Memuri
yetle mebusluğun cemi caiz olup olmayacağı mese
lesi zaten malumdur. Malumu âlinizdir ki kanunu 
esaside bir memur, Heyeti Vükelâdan başka hiçbir 
mebus... (Mesele hallolundu efendim sesleri) (Gürül
tüler) 

REÎSİSANl BEY — İstirham ederim efendim, 
kesmeyiniz. <Gürültüler) 

•MUSTAFA BEY (Devamla) — Bir kimse veya 
bir zat memuriyetle mebusluğu cemedemez. Kanunu 
Esasi ahkâmınca da böyledir. 

BİR MEBUS BEY — Malumatımız yok. 
İMUSTAFA BEY (Devamla) — Geçenlerde, me

sela Karabekir Kâzım Paşa gibi bazı zevatı kiram 
mdbus olmuşlar, bunların memuriyetle mebusluğu 
caiz midir? Değil midir? Bir istizah ve sual vaki oldu. 
Mecliste onun üzerine bir takrir okundu ve Encü
mene havale olunmuştu. Encümenler dedi ki : Eğer 
Heyeti Vükelâ cevazını kabul ve tasdik ederse, heyet 
de karar verir ve şayanı tensip görür ise caiz olur de
mişti. Encümende bu mesele böyle kaldı. Maaş mese
lesine gelince; bir zat ne suretle iki yerden maaş ala
bilir? Eğer mdbus ise mebusluk maaşını alır, memu
riyeti kabul etti İse memuriyet maaşını alır. Binaen
aleyh iki maaşı birlikte alamaz. 

iMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim malumu âlinizdir ki memuriyetle mebusluk 
içtima etsin mi etmesin mi? Meselesi hakkında Mec
lisi Âli bu bapta kati ve muayyen bir esas kabul et
medi. Yalnız Abdullah Azmi Beyefendinin izah bu
yurdukları gibi, bu mesele şahsa münhasır kaldı. Eğer 

mebus olan memur olursa, o zat hakkında Kuvvei İc
raiye, biz bu zatı falan yere memur gönderiyoruz, 
Meclisi Âli de bunun bir şahısta içtima edipetme-
mesi hakkında bir karar versin der. Fakat memur 
iken mebus olanlar hakkında bir şey denilmedi.. Bu
nun hakkında ne karar verilecek? Bu husus hakkında 
kati karar verilmedi ve şüphesizdir ki o günden bu 
güne kadar kati bir esas kabul edilmediği için hiçbir 
şey yapılmadı. Ne İcra Vekilleri bir liste tertip etti 
ve ne de şimdiye kadar memur olanların esamisi Mec
lisi Âlîye bildirildi. Onların memuriyetleri ile me
buslukları içtima etsin mi meselesi de sorulmadı. Böy
le olmakla beraber ne vakit sorulacak ve verilecek 
Meclisi Âli de her şahıs hakkında ne vakit karar ve
recek malum değildir. Bu meçhuldür. Bununla bera
ber ikindi bir şık var ki, asıl takririn istihdaf ettiği 
gaye, memur olarak mebus intihap edilmiş ve Mec
lisi Âlice kabul edilmiş ve şimdi hem memur ve hem 
de mebustur. Mebuslukla memuriyet İçtima etsin mi, 
etmesin mi? Bu hususta kati karar verilsin. Bazı ar
kadaşların memuriyet maaşı almakta olduklarını İs
tihbar ediyorlar ve mektup alıyorlar. Fakat burada 
isim tasrih ederek söylemek doğru değildir. İstirdat 
meselesini bilmek lazımdır. Bu meselenin bir an evvel 
halledilmesi lazımdır. Gerek mebus olduktan sonra 
memur olmuş ve gerekse memur iken mebus olmuş 
olan zevat hakkındaki memuriyet maaşatının katı için 
Meclis karan katisini vermelidir. Eğer memuriyet 
maaşı alanlar var ise dairei irttihabiyelerindeki mu
hasebelere bildirilerek katı İçin tebMğ ettiriniz. 

BİR MEBUS — Kİm imiş alan? 
DURAK BEY (Erzurum) — Açık söyleyin de 

maaş alanları anlayalım. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır 

eîe,"dim, şahıs mevzubahs etmek istemem. 
REİSİSANİ BEY — Hüseyin Bey buyurun. 
HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendim takrir sahi

bi diyor ki; memur iken mebus ölüp da gelenlerden 
elan bir kısmı memuriyetlerini muhafaza ettikleri hal
de diğer kısmı azledilmiş ve diğer kısımlarının memu
riyetlerine buradan veyahut yerlerinden memur tayin 
edilmiştir. Bu ciheti arıyor. Takrir sahibinin esas 
maksadı budur. Şimdi -dıiyor ki; birçok memurlar me
bus olarak geldiler. Bunlardan bir kısmının memu
riyetleri elan bakidir ve mezun addedilmişlerdir. Di
ğer bir kısmının yerlerine memurlar tayin edilmiştir. 
Kundan da ademi müsavat husule geliyor. Bu ciheti 
nazarı dikkate arz ediyorum efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim sıfatların içtimaları ile maaşların içtimai ay-
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rı ayrı meseledir. Bir şalısın iki yerden maaş alama
yacağına dair öteden beri müttehaz bir usul vardır. 
Katiyen bîr şahıs birkaç sıfatı uhdesinde -İçtima etti-
remez, iki yerden maaş alamaz. Herhangisinin maaşı 
çok ise onu. alır, diğerini terkeder. Zaten tekaüdiye-
ler de o nispetle hesap olunur. Eğer alınmış var ise 
derakab İadesi ve istirdadı icap eder, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Maaş ala
maz, tahsisat alır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — 
Bendenizden evvel bir efendinin vaki olan izahatı ki 
hakikati mahzdır. Meclisçe fttihaz olunan o karara 
göre biran evvel Kuvveî îcraİyenin hareket etmesi ik
tiza eder. Çünkü burada ittihaz olunan karar etra
fında vaki olan istizan üzerine meydana gelmiştir. 
Hem istizan ve hem takrir üzerine vukua gelmiştir. 
Eskişehir'den, Ankara Valiliğinden müteaddit yer
lerden falan zat mebus intihap edilmiştir, yerine me
mur tayin edecek miyiz? Diye suallerle, Meclisten bir 
zat tarafından verilen takrir Encümene havale edil
mişti. Encümende icra Reisinin huzuriyle bu istizan
lar mütalaa ve müzakere edildi ve denildi ki : Bü
yük Millet Meclisi azasından herhangi bir zat uhde
sinde memuriyetle mebusluğu içtima ettirmek ister
se, Heyeti Vekileoin mütalaası alındıktan sonra Büyük 
Millet Meclisi karar verir. Maliye meselesi zaten mev-
zubahs olamaz. Çünkü MaKyede iki yerden maaş al
mak katiyen caiz değildir. Bu karar üzerine yapılma
sı lazımgelen muamele nedir? Burada her fert hakkın
da, yani mebus olan her fert hakkında Heyeti Veki-
tenin mütalaasını beyan etmesi lazımdır. Gerek bu
rada mebuslukla bulunanlar hakkında ve gerek ha
riçte memuriyette bulunanlar hakkında mütalaasını 
beyan etmesi lazımgelir. Mütalaa beyan edildikten 
sonra her fert hakkında Meclis karar verecektir. Bi
naenaleyh kabul edilen esasın neticesi budur. Binaen
aleyh biran evvel icra edilmesine Meclisin karar ver
mesi iktiza eder. Çünkü anlaşılıyor ki bu keşmekeş 
devam ediyor ve ihtimal dışarıdaki memuriyetlerden 
de maaş alınıyor. Çünkü tebliğ edilmediği için He
yeti Vekilece evvelki ahval cereyan ediyor mu, etmi
yor mu? Bitmiyor. Hiç olmazsa Heyeti Vekile şim
dilik her tarafa tam'im etsin ki, iki yerden maaş veril
mesi caiz değildir densin. Ondan sonra da efendim, 
alanların bir kere Önüne geçelim. Alanlar hakkında 
istirdadına karar verilir. 

REİStSANt BEY — Efendim, yedi zat söz iste
miştir. Bir de müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
var efendim. 

(Takrir okundu) : 

i 1336 C : 1 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini kabul ile berveçhi ati ka

rar İttihazım teklif ederim : 
Memur iken mebus olanlar müstafi addolunurlar, 

Mebuslardan memuriyete tayin edileceklere karan sa
bık veçhile muamele olunur. 

Aydrn Mebusu 
Dr. Mazhar 

(Gürültüler) 
RElSlSANl BEY — Müzakereyi kâfi görenler 

ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kabul olundu 
efendim. Şimdi ikinci fıkralar var efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, Meclisin verdiği kararı okuyunuz. (Gürül
tüler) 

Müsaade buyurun. Esibabı mucibe beyan ederken 
ıburada bendeniz, dedim ki, birçok müftüler intihap 
edilmiş gelmiştir. Bunun için memuriyetle mebusluk 
içtima etmeyecek denirse, müftüleri iade etmek la
zımgelir ki, bu da pek çok sur tefehhümü icabettirir. 
Çünkü; ya müftüler Meclisi beğenmemiş, ya Meclis 
müftüleri istememiş zannı hâsıl olur demiştim. Bina
enaleyh, yeniden verilen kararı, mebus iken memur 
olanlara şamil bir karar. Kararınızı okuyunuz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
müzakerenin kifayeti hakkında söz söyleyeceğim. Ka
rar verilen meselenin mevzubahs olması o takririn bir 
karara raptı lazımdır. Müzakere ettik. Vaziyetimiz 
nizamen ya kabul veya ademi kabuldür. Şimdi mü
zakerenin kifayetini havi olan bu takrir ayrıca bîr 
teklifi haiz oluyor ki, müzakereye yol açıyor. Doğru 
değil mi? Bu meselenin müzakeresi kâfidir. O halde 
hu takrir şayanı kabul müdür? Değil midir? Mesele 
bu olacaktır. Bu takriri âlet edip de yeniden yeniye 
evvelce verdiğimiz karara muhalif bir karar ittihaz 
etmek doğru değildir. Nitekim Abdullah Azmi Bey
efendi teklif ettiler. Müzakereyi tespit edelim. Mü
zakerenin kifayeti takriri bir tekliftir. Fakat o teklif 
tahtında evvelki kararı nakız bir teklif bulunamaz. 
Onun için bendeniz tekrar ediyorum. Müzakerenin 
kifayeti takarrür etmiştir. Mebus Beyin verdiği tak
riri nazarı itibara almamanızı teklif ederim. Reye ko
nulmalıdır, ikinci teklif mevzubahs olamaz. Yeni 
müzakere açılır. 

REÎSİSANÎ BEY — Şimdi efendim, müzakere 
kâfi görülüyor mu? Refik Şevket Beyin usulü mü
zakere hakkında söylemiş olduğu söz kabul buyuru-
luyor değil mi efendim? (Hay hay sadaları) Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul 
edfldİ efendim. 
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Şimdi Resul Beyin takriri nazarı İtibara alınacak 
mı, alınmayacak mı? Alınması taraftarı olanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Nazan İtibara 
alındı. 

'Efendim, yalnız şurasını da söyleyeyim ki, He
yeti Vekile bu esası olduğu gibi kabul etmiştir. Ge
rek Umuru Adliye Vekâletinde gerek diğerlerinde ol
sun, daimi surette iki maaşın bir zat uhdesinde içti
ma edemeyeceğini kabul eylemiştir ve bu gibi me
muriyetler münhal addedilmiştir. Yerlerine diğerleri 

/. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, müski
ratın meni hakkındaki Teklifi Kanunisi ve Adliye, 
Sıhhiye, Maliye ve Seriye encümenleri mazbataları 
ve Meni Müskirat Kanununun encümenlerce tespit 
edilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi. (2/4) 

REİStSANt BEY — Efendim, ruznamemizde 
Meni Müskirat Kanun layihası var. 

{Kâtip Haydar Bey, Meni Müskirat hakkındaki 
kanun layihasını okur) : 

2498 
Umuru Adliye Vekâleti Celilesine 

Müskiratın meni hakkında Büyük Millet Mec
lisince izhar olunan arzuya ve sıhhi, ahlâki ve içtimai 
mazarratı şedidesi aşikâr olan müskiratın münhası
ran menfaati Hazine endişesiyle taammümüne cevaz 
verilmesi muvafık görülemediğinden esasen Düyunu 
Umumİyemizin akdi sutfoa kadar tecili tensip ve 
keyfiyet Muvazenei Umumiye Kanununun bir mad
desinde tasrih olunarak Meclisin nazarı tasvibine arz 
edilmek üzere bulunduğuna mebni 1336 senesi, için 
varidatı mütehassısa meyanında bulunan müskirat 
resminden sarfınazar ve bütçeden tenzil edilmiştir. 
Binaenaleyh, müskirat imal ve istimal ve füruhtunu 
mene ciheti maliyece maihzur kalmamış olduğundan 
ve iktisadiyatı memlekette mühim bir mevkii bulu
nan bağcılığın istİhsalatı meyanında da müskiratın 
pek haizi ehemmiyet olmadığı anlaşıldığından meni 
(hakkındaki levaymi kanuırîyenin vekâleti âliyelerince 

tayin olunmaktadır. Ciheti Adliyeden memur olanlar 
hakkında bu suretle karar verilmiş ve yerlerine diğer
leri layin edilmiştir. 

Sonra efendim, bir Jkİ müftü efendinin hakkında 
da esas müzakere Heyeti Vekİlenizden cereyan et
miştir, Kabul edilmiştir. Fakat olabilir ki, bazı yer
lerde bunlar tamamtyle ta'Obik edilememiştir. Fakat 
şİm'dİ Meclisi Âlinin bu kararı üzerine bunu tamam iy-
le tamim eder. 

Efendim, on dakika celseyi tatil ediyorum. 

tetkiki ile neticesinin tarafı a çizi ye işarı ricasını teyi
di hürmete vesile ittihaz eylerim efendim. 

10 Temuz 1336 
Maliye Vekili 
Hakkı Behiç 

(Kâtip Haydar Bey, Umuru Adliye Vekâletinin 
cevabını okur) 

Umuru Maliye Vekâleti Celilesine 
421/839 
10 Temuz 1336 tarih ve 2498 numaralı tezfcerei 

âlîyei vekâletpenahilerinde her ne kadar 1336 senesi 
varidatı mutahassrsa meyanında bulunan müskirat 
resminden sarfınazar olunduğundan ve bütçeden ten
zil kılındığından bahsiyle meni hakkındaki levayihi 
kanuniyenin vekâleti senaverice tetkik ile neticesinin 
inbası işar buyuruluyorsa da vaktin ademi müsaade
sine mebni vekâleti senaverice layihaı mezkûrenin 
tanzimi gayri mümkün olduğundan ve Seriye, Sıhhiye, 
Adliye encümenlerinin bu baptaki mütaalatı yekdi
ğerine tevafuk etmemiş bulunduğundan bu encümen
lerce birleşilerek tevhiden bir karar ittihazı laztmgel-
diğinden olveçhile ifayı mufktazası esbabının İstikmal 
'buyurulması temenni ve evrakı mevcude iadeten tak
dim kılındı efendim. 

11 Temmuz 1336 
Umuru Adliye Vekili 

Celâlettin Arif 

IKINCI CELSE 
Açılma Saati; Badezzeval : 6 

REtS t Refebanl Celâlettin Arif Beyefendi 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

T. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Seriye ve Sıhhiye ve Adliye encümenlerinin tev-
hiden karar ittihazı ve vekillerce esnayı müzakerede 
encümenlerle tevhidi mesaî edilmesi esası Heyetimiz
ce kabufl -edilmiştir. 

Reis Nafıa Vekili 
M. Kemal İsmail Fazıl 

Erkânı Harbiyei Müdafaa! Milliye 
Umumiye 'Reisi Vekili 

İsmet Fevzi 
Dahiliye Vekili Maliye Vekili 

Cami Hakkı Behiç 
Hariciye Vekili Siniye ve Muaveneti 

Namına İçtimaiye Vekili 
M. Kemali Dr. Adnan 

Maarif Vekili 
Dr, Rıza Nur 

RBİSİSANt BEY — Şimdi efendim, malumu âli
niz üç layihai kanuniye var. Esas itibariyle Heyeti 
Vekile de meni müskirat esasını kabul ediyor. Ciheti 
Maliyece de bu cihet nazarı itibara alınmış ve Maliye 
Vekili de rey ve fikrini dermeyan etmiştir. Şimdi bu 
üç layihai kanuniyenin her biri ayrı ayrı esasata 
müpteni olduğundan vekâleti senaverice düşünülen, 
bu encümenler inikat edip teürikat yaparak sureti 
muntazamada bir kanun haline ifrağ buyursun. Yok 
bu cihet tasvip edilmeyecek ise şimdiden de müzake
resine başlayabiliriz. Muvafık mı efendim? (Gürültü
ler) 

4. — TAKRİRLER 

12, — Çorum Mebusu Hasim Beyin, müskiratın 
menine dair takriri. 

RBİSİSANt BEY — Bu bapta Çorum Mebusu 
Hasim Beyin bir takriri var. Onu da gönderelim. Üç 
encümen birden birleşerek onu tetkik buyursunlar. 
(Hay, hay sadalan) 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bu 
teklifi kanuni layihasını bendeniz vermiştim. Adliye 
Encümeni reddetmişti. Binaenaleyh o' burada mev
cuttur. Diğer encümenler de muhtelif şekillerde müs-
kfirat istimalinin menini talep ediyor. Evvel emirde 
Adliye Encümeninin ret fikri nazarı itibara alınarak 
bir karara raptedilmdi, diğerlerine gelince her encü
men noktai nazarını bir mazbata halinde bildirmiş
tir. Zannederim ki, encümenler noktai nazarında sa
bit olacaklardır. Encümenlerin noktai nazarları sabit 
olmak üzere Heyeti Umumiye bunları tetkik edecek 
ve karar altına alacaktır. Bunun bir şeklini kabul eder 
ve şu şekilde matlup olan layihai kanunîye meydana 
ç/kar. Zannetmem encümenler kendi fikirlerinden nu-
kûl etsinler. Bunun ihtimali yoktur. Bunu birleştire
cek, heyeti umumiyedir ve tutulan usul de böyledir. 
Aynı mesele hakkında muhtelif mazbataların telifi ile 
ortaya muvafık bir layihai kanuniye çıkarması He
yeti Celilenin müzakeresine menüttur. Onun için En
cümene İadesi caiz değildir. 

MUSTAFA LÛTFt EFENDİ (Siverek) — Efen
diler, asabiyetimden söz söylemeye dilim varmıyor. 
Burası yani merkezi hilafet dört yüz milyon Islâmın 
maanen merbut olduğu bir makamdır. Biz elhamdü
lillah ehli tslâmız, işret yapmak mükellefiyetinde de
ğiliz. Binaenaleyh filan encümene,.. (Sadede sesleri) 
Katiyen saded haricine çıkmam. Mademki biz MÜs-
lürnanız, bin üç yüz sene evvel bunu dinimiz menet-

mişti. Cenabı Allah bunu menetmiştir. Bunun hak
kında Cenabı Allah'ın kanununa karşı bizim kanun 
yapmamız doğru mudur? Bunda Hükümetin elli mil
yon Kra istifadesi olsa da bunun lüzumu yoktur. Bi
naenaleyh filan encümene gitsin, filan vekâlete gitsin, 
Maliyeye gitsin, demenin lüzumu yoktur. 

SESLER — Muvafık, muvafrfk. 
MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz Seriye 

Encümeni namına söz söyleyeceğim. Malumu âlileri 
Adliye Encümeni, kanunu cezada mevcut olan me-
yaddı kanuniye şimdilik tatbik edilsin bu kâfidir de
mişti. Sıhhiye Encümeni de esas itibariyle slhhata ma
zarratını ve seran memnuiyeti dolayreiyle bîr madde 
yapmış ve heyeti umumiyeye arz edilmişti. Yalnız dü-
günütecek bir raoklta var îdi ki, o da siyasî bir nokta 
idi. Düyunu Umumiyeye dahil olan bu resmin mali
yece bir tesiri olup olmayacağı idi. Bu meseleyi hal
letmek üzere kanun Maliye Vekâletine verilmiş ve 
'Maliye Vekâleti de bugün alkışlarla kabul etmiş ol-
iduğumuz mfiiıtalâada bulunuyor. Bu varidatı varidatı 
devlet meyanından çıkarıyor ve milletin smhatt böyle 
bir para için İhlâl edilemez, bunu alkışlarla kabul 
ettök ve şayanı teşekUcürdür. Ancak Encümeni şeriye-
riin tanzim etmiş olduğu matfdei kanuniye, ahkâmı 
•şerryetrin ukubat kısmından arz olunmuştur. Malûmu 
afileri zamana muvafık olarak taflbifci lâzım gelen 
maddeler, madde madde heyeti muhteremelerine arz 
edtilnrijtir. Bundan dolayı esasatı kabul ettiğimiz için 
(heyeti muhlterernenin tekrar bunu encümene havale 
ederek uzatmamasını istirham ederim. Encümeni se
riye ile SlhMiye Encümeninin bir kaç maddeleri okun
sun, hangisi tercih buyurulacaksa bîr an evvel bu 
işe nihayet verilmesini bendeniz rica ederim. 

SESLER — Doğru, doğru. 
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RA9ÎH EFENDİ (Antalya) — Rüfekayi kiram, 
bendenizden evvel beyanatta bulunan arkadaşlarımın 
reyini teyit edeceğim. Malûmu âliniz encümenler ye
niden teşekkül etmiştir. Azanın vazifelerine başlama
sı ve kendilerine şimdiye kadar tevdi edilen evrakı çı
karıp da tevdi edilecek evraka, sıra gelinceye kadar 
vakit geçecektir. Zannederim Kİ, bu kanunu ikinci iç-
tfiimaemtzda da çıkaramayız. Halbuki bugün siyaseten 
bîr an evvel bunu çıkarmamız icabeder. Millet biraz: 
kendi hissiyatının ve ruhunun okşandığını istiyor. Bi
naenaleyh heyetli muhtererneniz tensip buyurursanız 
şimdi müzakeresine başlayalım. Heyeti umumiye bu
na bir karar versin, bitsin. Olatofilir ki, ben veya arka
daşlarımdan biri işret yapar. Biraz şöyle düşünerek 
muhakeme «delim. Bugün İşretin bizdeki şekli Av-
rupanın neresinde vardır? (Sadede sesleri) Neden si
nirleniyorsunuz, beyefendiler? 

BÎR MEBUS — Vakit geçiyor. 
BÎR MEBUS — Şimdi Müfit Efendinin söylediği 

sözleri kabul öttük bM. 

2. — Konya "Mebusu Refik Beyle arkadaşlarının, 
Müdafaai Milliye Teşkilâtının takviyesi hususunda 
alınacak tedabirin pir felsei Çhafiyede müzakeresine 
dair takriri. 

REtSt SANİ BEY — Heyeti Vekile huzurunda 
tiödfciki talep buyuruian bir takrir var ki celsei ha
fiye talep ediliyordu. Zannederim ki Heyeti Vekile 
celse! hafiye akdine lüzum görmüyor. Okuyacağız, 
Heyeti Vekfil» de cevalbını verecek. 

REFİK. BEY (Konya) — Müsaade buyurulursa 
58 nci maddede sarahati kafiye vardır. Orada diyor 
feİ; (Oebei hafiye teklifinde bulunulduğu zaman reyi 
işarîye müracaat olunur. Heyeti Umumiyece kabul 
olunduktan sonra cehei hafiye akdohınur.) Onun için 
isflirhaoı ediyorum. 58 nci maddede sarahati kafiye 
varken celsei hafiye hakkındaki takririn nazarı iti
bara alınıp alınmaması için reye müracaat buyurul-
sun yine bu maddeye nazaran samünin dışarıya çrka-
•rıfanası icabediyor. 

REtSl SANt BEY — Takrir okunuyor efendim. 
(Kâtip Haydar Bey; Konya Mebusu Refik Beyle 

yttrrm refikinin imzasını havi takriri okur) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bütün mukaddesatı diniye ve milliyemizle beraber 

bedbaht vatanımızın uğramakta olduğu mütemadi ve 
müteselsel felâketleri izale hiç değilse tevkif emrinde 
azayı muhtenemen'in berveçhfi ati hususatı lâyık oldu
ğu ehemmiyet ve müstaceliyetle pişMetkik ve müta-

RASTH EFENDİ (Devamla) — Bendenizin teklif 
ettiğim budur. 

REFİK BEY (Konya) — Nizamname! Dahilinin 
onüçüncü maddesinde sarahat vardır. Mademki heye
ti umumiye müstacelen karârını talep ediyor. O hal
de reye vazı buyurulsun. Mesele hallolunur efendim. 

REİSİ SANt BEY — Bunu encümenlere gönder
mek taraftarı değilsiniz zannederim. (Hayır, bayır sa-
daları) Bugün ruznamemizkte daihlil ise de her biri
nizde bu kanunun tabedihnİş birer sureti bulunmalı
dır. Bugün iade edildiği için Divanı Riyaset taberti-
remedi. Onun için arzu buyurulursa önümüzdeki cel
seye koyalım ve alelacele tabı ve tevzi ettirelim. (Mu
vafık sadaları) 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Oelsenin tarihi 
içtimai teayyün etsin. 

REİSİ SANİ BEY — İlk celsede dedim efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Teklifi 

kanuni imiş, ikisi de basılsın. 
REİSİ SANİ BEY — Üçü de basılsın. 

lâaya almasını ve bu emri mühiminin bütün vuzuh 
ve sarahatle müzakeresi için bir cebei hafiye akdini 
teklif ederiz, 

1. — İçtimaimizin salJkî yegânesi olan istMâsı va
ttan ve muhafazai tetrklâl ve hâkim iye* hususunda 
azamî dereceye ifrağı icap ve maalesef şimdiye ka
dar lâyık olduğu ehemmiyetle tertip ve İhzar edilme
diği vekaydi muelfimei aMire ile tahakkuk eden müda-
faü milliye teşkilâtının bir an evvel İkmali nevakı-
siylıe an be an artan mehaliktf azinrenin önüne geçil
mek için her milletin tehlike zamanlarında teşebbüs 
etnikleri tedabiri fevkalâde cümlesinden olmak üzere 
son zamanlarda Almanların, Bulgarların yaptıkları 
gibi büyük ve küçük rütfbeli zabıtandan mürekkep ve 
her bir zabitin maliyetine asgari onar nefer tefrikiyle 
bu suretle vücude getirilecek mühim ve güzide bîr 
kuvvetin acilen düşman karşısına şevki 

2. — Azayi muttteremeden bir kaç zatın gönüllü 
kuvvetleri teşkil ile ordumuza iltihak ve maksadı mu
kaddesi üzerine açtıkları sayam tebcil ve hürmet 
esere tebaan diğer rüfekadan da bu şerefli vazifeye 
koşacakları, azamî tesir yapacak mahallere bilizam 
'tehBke önünde bütün milleti toplayarak zaif yerimiz
den bizi avlamak isteyen hilekâr ve hunhar düşmana 
Eyık olduğu mukabeleyi temin etmek. 

3. — Her taraftan maruz bırakıldığımız meha-
M karşısında Meclisin müzakerat ve faaliyeti artık 
bundan böyle olsun yalnız ve doğrudan doğruya 

t. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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müdafaai vatana müteallik hususatı müttimrrteye ha
sır ve kasır ile Nizamnamei Dahili münafcasatı ve 
saire gibi bugünkü (Jürilerimizde tâli derecede düşü
nülecek hususatı terk ile hayattı millet ve memlekete 
müteallik her nevi mesaili bilerimizden saklamaya
rak bütün dertlerimizi açıktan açığa teşrih ve deva
sını yine aynı samimiyet ve tehalükle düşünmek lâ
zım ve hafta elzemdir. 

4. — En ufak bîr kuvvetin bile ihmal edilemeye
ceği şu anatı mühimme ve mehffikeoe şimdiye kadar 
devamı dahi sıfatı oelitei askerliye ile gayri kabili tev-
fik ve htfzmetçi namiyle maalesef hİÜematı sufliyede 
'istihdaf edilen ve miktarı bilâ mübalâğa binlere ba
liğ oran neferatm hemen ve bilâ ifadel vakit vazifei 
vatafliyelerine şevkleri ve hizmetçiye muhtaç olan za-
bftana münasip bir tahsisat veıülerek bu ihtiyacın te
min olunmasını Ve dahil! hizmet olan efradın da hüs
nü sevk ve istihdamı emrinde alâfcadarana talimatı 
müktaziye ita edilmesini ve işbu hususatın müstacelen 
ıtettlldk ve karara raptı nı teklif ederiz, 
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Konya 
Reffik 

Saruhan 
Ömer LOttfi 

Malatya 
Lütfi 

Ayin tap 
Okunamadı 

İzmit 
ifamda 

Saruhan 
Refik Şevkdt 

Lâz istan 
23ya Hurşft 

İzmit 
Sırrı 

Erfrığrul 
Mustafa Kemal 

Erzincan 
Emin 

Kastamonu 
Besim 

Kastamonu 
Hasan Sabri 

Catflk 
Ahmet Nafiz 

Malatya 
Srtlkı 

Canik 
Hamdi 
Kangırı 

Mustafa Neşet 
Konya 
Rıfat 

REFİK BEY (Konya) — Demin de arz etmiştim, 
celsei hafiye a'kdi için 58 nci madde mucibince bu 
takririmizin reye konmasını teklif ediyorum. 

MUSTAFA KBMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) — Bu takrir muhteviyatı herkesçe malûm ol
muştur ve intişar edecektir ve Heyeti Vekilenin vere
ceği cevap da herkese şamil olmalıdır. Ceîsei hafiye
ye tuzum yoktur. 

RfEFİK BEY (Konya) — Nizamname! Dahilî mu
cibince HeyeÜ Umumiyeye ait bir meseledir. 

RlEİSİSANİ BEY — Takrirde mademki yirmi kü
sur imza vardır. Heyeti Vekile de bu baptaki kara
rım dermeyan ediyor. Onun için reye vazediyorum 
efendim. Celsei hafiye taraftan olanlar ellerini kal
dırsın. (Biler kalkar) Ekseriyet yok. O halde alenî ola
caktır efendim. 

REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar; 
takririmde mümkün olduğu kadar teşrih. ve İzahına 
çalıştığım maksat ve amalimi şu kıymetli zamanınızda 
şurada tekrar İzah için İzaa edeceğim vakitlerinizden 
dolayı cümlenizin affını istirham eyliyorum. İkinci 
derecede istirham edeceğim bir mesele vardır ki o da 
bu takririmde hiçbir zat hakkında, hiçbir zatın şah
sına karşı en ufak bir şemmei tariz yoktur ve olma
yacaktır. Yalnız izahatım doğrudan doğruya bedbaht 
vatanın uğramakta olduğu mütemadi felâketlerin önü
ne geçmek ve bu dertlerin devasını aramak esasına 
m'üstendt olacaktır. 

İSMAİL FAZIL PASA (Yozgat) — Bedbaht ke
limesini kullanmayınız, 

REFİK BEY (Devamla) — MüUafaaj vatan me
selesi, meşum bir harbi takip eden bedbaht bir mü
tarekeden sonra bütün milletin duşu hamiyetine yük
lenen bir meseleİ mühimme halini almışjtrr, Ondan son
ra MecMn küşadı günü millî ve dinî tarihimİ2Jde cid
den yüksek ve kıymettar bir mevki tutan ve hidema-
tı vataniye! bergüzidesiyle hatırai millete, hattraİ üm
mette, tarihî ümmette hürmetle ismi yadedilectök olan 
Reisi Muhteremimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin irat ettiği nutukta, esbabı mucibe ve hakikiyesi 
sarahaten zikir ve dermeyan olunduğu veçhile, millete 
en hakikî, en kıymetK bir vazife teveccüh etmiştir. O 
da, dört tarafta memleketimizi, vatanımızı muhat olan 
tehlikenin Önünde aslanlar gibi dikilmek ve hain din 
düşmanlarımızın karşBinda tarihimize, ecdadımıza lâ
yık bir evlât olduğumuzu ispat etmek. Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerine şu kürsüde, gerek kendi hesa
bıma ve gerek mfllflüm namına, beyanı teşekkür edi
yorum. Kendileri bu milletin; şanlı ecdadının ahfadı 
şehamet meaibi olduğunu ispat eder bir vaziyette, bü
tün mehalüke karşı göğsünü gererek meydana atıldı. 
Bundan dolayı da tekrar teşeklküratımı arz ediyorum. 
Bu tarihî ve mühim vazifeyi ifa ioin, cidden mukte
dir ve metin bir fikir ve kanaatle muhitini etrafına 
toplamaya muvaffak oldu. Fakat efendiler; bu muh
terem şahsiyetin ta'ktp etmek istediği gaye etrafında 
bizler Meclisirmzm küşadı tarihinden İtibaren, maa
lesef diyeceğim, bu zatı muhteremin gayesi etrafında 
toplandığımızı fiilen ispat etmek kudretim göstere
medik. Ne yapacaktft, ne için toplandık, ne gibi me-
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sait etrafında münakaşalar, müzakereler ve hazırlık
lar yapacaktık? 

Bendemiz eseflıs, kendi şahsıma karşı söylüyoruım, 
işte bu vaaifeyi Üâyikiylıe ifa edemediğime kanaıiim ve 
bununla müteessirim. BSz (burada toplandıktan satıma 
bizim 'içtfn yapılacak yegâne ve en mühim bir ıtş var
dı. Bizi buraya şevke saik olası selbabii yegâne feıhihıfâ-
«ı vatan eadişesMr. Bunun için <ns ıtoap ediyordu, ne 
düşünecektik? 

Bu gayet basit ve açık bir hakikât idî. Biz atıldı
ğımız meydanı cffiıaöa, her taraftan en kavi ve en 
gürbüz düşmanlarla, en anetânetkâr, ne deslisekâır düş
manlarla muhat idik. Fakat düşmanın kuvvetline ve 
bunteırm melanetine rağmen töz de kendi kuvvetimtizıi 
toplayıp, tespit edip düşmanın her hangi nokttaıdan 
vuracağı, hücum edeceği yerleri tespit -ve tayin ede
rek, oradaki bedbaht dindaşlarımızı, ırkdaşlıarımızı, 
maalesef bu gün görüldüğü gibi, onları Hüzumuodan 
zıtya'de eza ve cefa altında toırakımyacakfcık. Amma 
denilecek M biz bu haEidığımızt yapmakla, orada 
'icap eden yerlerde müdafaa tertibatım almakla halk 
ve kaıvit duşmariaınmızuı savletine mukavemet edebi
lecek mi idik? Bunu uzun uz&dtya düşünmek icap 
eder. Fakat "bir çok oaİLsdıePde uzsun uzaıdıya söySerrildii-
ği gibi düşmanlarımız göründüğü kadar kavi ıdeğüidir. 

Işöe oylardan beri hazırfaya hazırlıaıya meydana 
getirdikleri (hücum kuvveti bize netıicayi pek gtizei 
'İspat etti, Eğer biz maksadımız dahilinde toplanarak, 
izmir ve Adana cephemde, Bursa ovailaranııda, Ka
radeniz sevahitânde, vMyattı şarkiyede müdafaa 
hattına tesis etrra.ş olsa idik, thıjç şüphesiz bu kuvvet 
karşısında bu gün geteMldiği toprakiteıra gedmeye mu
vaffak olamtyacaktı. Pek de salâhıiyetâm oflımaıdığı 
halde ve bîr asker olmadığımı halde söylıiiyomım ve 
kemali cesaretle diyorum ki; düşman ıbu mübarek 
topraklara bu kadar cüretkarame Çiğnemeye muvaffak 
lolamıyacaktı. Bu gün bu kürsüde söyfiyamâyeceğıim'iz: 
/hakikatleri hiç bir yerde söylffyemıiyeoeg*z, Bende-
ıwz bu vazife ile alâkadar olanlardan soracağım. 
EvveJâ biz vazifemizi yaptık rm? Hayır! Ondan sonra 
tçimSadıett çıkardığımız Heyeti VekM mühıtereme, 
ki burtJarta en züyalde afâkadar oJıartardır, bunfardae 
da «n ziyade alâkadar oîan makamat kimdir? 
O makam Müdafaai Mfflyıe Vekâleti ve Erkânı Har
biye! Umumiye Riyaseti 

İşte göriHüyor ki, İzmir cephesinde - İnşallah te-
mermi ederim ki movakkadtır • maruz kaldığımız 
ıricat, Müdafaan Midilliye Vekâîatimtı, alâkadar zajn-
«etmiğim'iz vekâletin, vazifei vekâtetıi bihakkın ifa 
etmemesimden Bterİ gdmişüir. Ondan soma umumî 
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kumandan vazifesini deruhte etmek meselesinde Er
kânı llarî>iyei Umumiye Riyaseti lâyık okluğu ehem
miyette alâkadar olduğunu gösteremıemi&tur. Eğer ku
mamda rnssotesİni lâyak oİduğu ehemmiyetle ıtafcip et
miş o4sa idi emeinim, hepimizin simai *esa&ürıümıüze 
varan o keşmekeşlerin, o (idaresizliklerin hiç bir tane
si vücut bulmaz ve düşman da 'bundan fırsat bularak 
mübarek topraklarımızı çiiğniyemıezdi. Ne oldu, şu 
halde ne olmuş oftuyor? tşitttik, üç gün evvel ağladık, 
göz yaşı döktük, fakat muhterem bîr arkadaşımızın 
dediği gibî, acaba bu dökiüften göz yaşları orada ma
ruz zitfntü fecayi olanların bir dakika tein tahfifi ıte-
essüraıtına medar dtdu mu? Hayır, asHa; eğer biz vak
tiyle vazife! vekâMimizi İfa etmiş ve bilhassa fiaızar-' 
farımızı bu nofetai mübirmnıeye haısrettarfİş ofca 'ildik, 
bu felâketleri, hiç değilse, kısmen, pek az miktarda 
görmüş odacak'tık.. 

Bu itibarla bu kürsüden diyorum ki; Müdafaaî 
M'iffliye Vekâlietli, Erkâni Ha-rbiyei Umumiye Vekâtetd 
vazifesini yapamamıştır, (Oıifrülıtüler). Gürültüye lü
zum yok, İcap eden müdafaa ve reddiyemizi sonra 
söylersiniz. Bu benim hakkımdır. Ondan somra bi
zim İçlin vazife bu şeküıde tevcih ve tayin edildik/ten 
sonra Heyeti VekileÜ muhteremenin -M mühim vazu-
veai vardır. Bu vazife yapıimam'uş demiyorum. Pek 
rica adetlim. Bunda bir suı telâkki olmasın. Yapı1m*5"-
t»r. Fakalt pek zaiif yapılmıştır ve 'ihmal ed'Üımişeir. İn
al 'de demijflaceğim, bir çok mesaırM mühimme ve mü
şevveşe arasında lâyık olıduğu derecedıe ifa edilme
miştir. îkinol bir mesele dana vardır. Btinisİ; nvüdafaaıi 
vatan, diğeri de müdafaai vatan emrü mühinmM1 

tahkıim ve takviye edecek mesaili 'idariye. Ramazan 
taüiTlîivden bü'istifaide gittiğim da'inei linAiıhaibiyemıdeme-
sarîli itdarliyemizin bu günkü deruhte ettliğinıuz ve-
2aif'i mühimme ve mukaddese i e ka!bil|i 6dıif oîüaak 
bir şekikle yürümed'iğinıi maalesef gördüm. Aıvdatıim« 
den sonra daire! 'intihabiıyeterinden aıvdıet eden diğer 
arkaidaşıfıaTtm'la da görüştüm, dentteşdü'm. Onların da 
aynı hissiyatı ve aynı teessürü hamil ol'dukJaranı gör
düm. Biz eski usulde - bu maruzaıturı'ra. Dahi^ye Ve-
katelne -h'issıyatamı arz eftmdc lisıSiyorum - biz Babı 
âli teşk'ilâtnıı oîıduğo gibi alm*ş ge'ımıiş, Ankara'ma 
dairei hükümetli içerisine yedıeşti:rm"iştk. Halbuki efen
diler, rica ediyorum, biz ne zamacKtayız? îcraî ve 
teşriî vasifemizi yapma-ya karar verdliğjmfe zamaıa 
böyle şeyleri hatırımıza geAirmemiştlik. tsknlerinü Ue. 
tedad etmekte İzhan aczıediyorum. Bîr çok mosaîaar 
vücude gelmiştir. Bunlar ne gftbi isler yapmış, ne iş 
görmüş, ruhu idareye temas ©den haogi 'işleri takip 
etmiş? Hangi işlere tavassut etmüş? BununÜa da Dabi-



İ : 32 12 . 7 . 1336 C t 2 

Siye Vekilli muhteremıMe. deruhte etmiş oîlduğu vazi
feli vekâleti bihakkın ifa etmediği kanaatindeyim. 
•Görüyoruz; bir takım' azü ve maısiMıaır, tayinliler ötü
yor. islim tasrihine de lüzum yakıttır. Geçen gün ibu-
ııını uzun uzadıya bir bah&i gjeçrmişibir. BILr tokum, ıme-
smi] meydana geldıi. Neden 'bizim makasındı esasiyemü-
ze, •bu gibi, hiç de hali hazır KübarlyJıe Hazam olmayan 
bin ıtü'rtü teşkilât ve sekiler 'üzerinde yünücınııüş. «temi? 
Buna bir mbaJ oftmak üzere diyeceğim kıi; Komya'da 
pek mıüzmıin bir mesele vardı, bunu bir vesile ille de 
heyeti muhtereme huzurunda arz etmiştim.. O zaımaın 
demiştim ki;' muhterem aırkadasşSaır, Konıya'da mu
halefet vardur diye rşıti.nsen!iz kıaıtî bir hüküm verme
yiniz, inammayınız. Konya'da muhalıefet yokıtur ve 
otamaz. 

Komıya asırlıdan beni bu milletin, bu saJıtatnıattan 
en ağır yükünü taşımış. ve har zaımaın ida en (müşkül 
azamnî fedakârtıiğı kendi hösaıbma kaydetmiş foİr mu
hittir. 'Bir buçuk rnMyan iİrf&ouı taşıyanı bir mıemlieke-
tilmizdir. Orada nrııhaı!iif imikten pek malhldıutt, ekatti 
kaH bir hizbe İstinat ötmlişıtlir. Fakat her yerde cdldu-
ğu gibi, orada da İdare adamları, rüeîaıyi mıemıuıritııi 
'idare vaaifei memuneferfini bihakkın »fa etmiş ofealar 
*dİ, yaıU hastayı tedavi «itmiş olısa idiler Konyağa 
o <mıtfhıatefet%ı namı kalmazdı. Konya bu günüsü 
maksadımıza bihakkın hadim ofoırdu. Konya btedi-
gıimtiz kuwc*İ bize veriirdi, Konya'dan azamî iıstıifaıde 
ederdik. Nitekim Hartii Uirmınriide, en müşkül zat-
inanlarda muktedir adamlar edende Koraya, arz etti
ğim aızamî fedakârlığı îfa etmiştir. Ne oklu? Konya* 
da bir mesele çıktı denildi, tuttuk oradan vaîliyi ge
tirdik, oraya aynı satâ-hiyeülıe bir kumanidanı vaili ve
kili tayin ettik. O 'zat vazifesini yaptı im? Kema'ii vu
zuh ve samıimiiyeıtfe iarz ediyorum, maaJıasef yapmadı 
ve çok va-7ik, bu günkü elîm variyetimizde Konya 
halkma Myıik okluğu ehemmiyetfo çatostımacak ve 
maksadımızı husufta getirecek bk hale getiremedi. Ir-
şad ve seyahat nnaksadiiyİB giden bir çok rüfekayft 
muhiteremeniirtt mevrzafetrı, foitafceferiryte haızurJammış, 
inal edilmiş, istenmiş o güzel muhit zafı idare yüzüj>-
den hercii roerç îdinde kaldı. (Dogoı, doğru salda/lan). 
Çok teşekkür ederim. 

Mustafa Kemal Paşa Hazrettenim©, bu derdimi soy-
İtediim, evve'ce de istirham etmiştim. Gerçi geç kaili-
di. Faifcat son zamanlarda bu derdi kalbul buyurdular. 
Oraya gîıdan arkadaşîmiTim Tnuwaffakfiyeft4riB temenni 
•ederim. Netice'i muvaffakiyetle de inşallah miiitetsellli 
dluruz. Malûm, Haydar Bey 'ismimde bir arkadaşımı
zı oraya vaft olarak gönderdüfar. 'Bunun gıibi efendöer 
idare 'İdarinde Dahilîye Vakâ'ısüi kertdıi rtuatmu^fjrım 

lâyikiyle tanıyamamış ve lâyikiyJıe işli kavıayamamıç-
tır. Kavrayamadığını da şurada burada zaıman zamar« 
zumır eden isyanlar gösteHiyor. İşİıSiyorum kli, Yoz
gat hâdisesinde bir mutasarrıfın faaliyetti .göjîütenue-
m iştir. Bir omUsaırıfm hatası o isyam körüM(amışfiir. 
Yahut o isyana bir ısahaii cevaten vemmüjürr, İşîÜİyoıriuz 
ki; şurada burada olan lisyanlar mutasarrıfijariin, kay-
malcam!arm, jandarmaca rai ve iîdaıre ıadıamilıar.ınwı ısıli 
(idraklterinden ileri geMİıstıir. Yinıe keımıüi şjükram â aırz 
ediyorum'. Halkımız kendi ruhlftaranıa, ka%>lerine,viodaını-
tanraa ihlülıul edecek'idare iadaimı gdrünce, derhal kandie-
rini altese ve her .tefrülikeye •ataıriıar, Mlical imli amaiBiırKz? 
Mitsafltni arar 'isenliz yüzSerce, binteree... VeÜhasa ıbu 
mühim zamanda Datıiliiye VekâJıeai deruhte ıcrjmiiş 
olduğu vazifeyi bihakkın ifa edemeım'İ'şd'r. Somra 'eferir 
diter, en mühim ve can alıcı bir mıesekden faatae* 
deoeğtim. dört hatrp senesimrâ meşum neKlİoesımi, hali
kın haleli ruhiyesinıi okoıyaırak auz edıiyorum. .MSÜSstî1-
ıirtiz, düşmantaınn ve biai ıtanıdıkilarwıı ikSdîa ladieote-
nm tahmiinleııi rJilâfına olarak, miliyoaflarca aıskeri cep
helerde, koskocaman cephelerde 'İdare etsi. 

Umumî bir surette İstifade etti. Fakat netfjo;de 
tal'ih yardım etmedi. Bedbaht valtatı, bedbalblt mıitfıst 
neticede mağlubiyet gibi bir manzara kaırşıstımda kail
di. Bu itibarla zaten yıprandı. Ruhunda ürkeklik pey
da oftmuçhı. Korkuyordu. Kendisimin maruz olduğu 
fecayıi karşısında -acaba ne olacağız, ne yapacagıız de
di. Fakat şarktan muazzam bir kuvvelâı zulhfurumı 
işitti. Beşeriyetin yüzlerce sene isomra vâsd olıaıcağı 
bir gayöi ssa'detî meydıaıra tatbike, meydanı afleniiyıete, 
meydamı mücadeleye koymuş ımnazzıam bir kuvvetlin 
^ufrurunu işitti ve 'derhal. ıcma kulakHarınıı dikiti Bîztdie 
mağduruz. Aca'ba bu intsandar bizi saadete erdireoefc 
ve mazlumıiyet ve mağdur1!yetimize nihayet vereoefc 
imidir? tçlin 'için ıtıemen-nlilîer yüksellmeye başldyondu. 
Burada bıı fikirleriın leh ve aleyhiıme Tnüteaddıpt pro-
paganıdatar yapılıyordu. Lehme ojmak üzere aöyîıene-
cek •sözler; Rusya dahflıinde din karidaşliimltz oTpmi 
islâmlar Ye^il Oı'du namı altında toplanarak evvelâ 
kendilerini, sonra brzS Ikıumtaamıaik üzere zalim .kuv
vetlenin karşısına getecökİeıtinj muhteif iisanllarto, 
muhtteHif surette, muhtelif vasıtalaırfla nieşir ve 'üân 
ediyorlardı. 

Gazetelertmıİ'Z 'yazıyordu. Ajansları muzda oku
nuyordu. Halik buıraunSa tamamen hazurlanmış 
Hdlî ve bu fikir etrafında candan Ikfoşmalk ve 
damdan çalışmalfc âstiyordu. Onun 'İpim bu ıbahsli 
açıktam ısöytemiyeceğim, izah etmiyeceğim, hakkımız 
bir şey bekîiiyordu ve diyordu ki; acaba biz yafarız 
mıyız? Atıldığ'imız bu hayat nnilcada'les!tnde şeref ve 
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namusumuzla ölmeyi kabul öttük, fakat bununla ha
in, alçak din diişmartlaj-ma. bir darbe kudârebÖıeosk mıİ-
ySz? ölmeden evvel bunlara bir darbei intikam in-
eıiyecek mirdir? Bunun için hariçten bize bir kuvvet 
yardım etmeyecek midir? işte bunu sormak mflletân 
hakkıdır. Değil mâ efendim? Aoaba biz bu gaye et-
rafında mrakSadıım'Ki temin ve istihsal için lâzım ge-
dletı tedabke tevessül «Kik mJi? Geçen ceteeferde uzun,' 
uzadıya muhterem Reisimiz ta-raİmdan izahat 'ita 
feuyamJmuş Fakat müsaadei devletlerime magnuren 
diyorum kiî : Şahsen. Kemal Paşa Hazıetiarin» hür
metim ve muhabbetim vardır. Ebedî ve fâyezaîdık. 
- Onun için aflaır-tna rağmen diyorum ki; deruhte 

buyurduğu tarihî vs (muazzam vazifeyi sonuna kadar 
-mozafferiyetJe, zaferle tatviç etmek içtin - bunu ken
dileri de samimiyetle kabul buyururlar - bunu daha 
evvel izhar etmek icap etmüyor muydu? Niçin samimi 
almuyoruız? Meydanda bir hakikat var. Biz yalnız işi 
meydana çıkarmak JÇÎn niçin yalnız kalalım? Ora
dan bir el uzatüıyorsa neden tutonıyahm? Fakat geç 
kaldık. Şimdiye kadar bütün millet bunu bekliyordu. 
Diyorlardı Ki; izmir'e hücum eden YunanbJarm kar
sısında bizimle beraber biç değilse yê U ordudan beş, 
on bM kişi yan yana oHmaiı M. O vakit görecekti
niz, Bu millet yüz binlerce kuvvet çıkarırdı ve İnşal
lah temenni ediyoruz. Zararın neresinden dönersek 
kârdır. Pek yalcın bîr zamanda bu kuvveti yine elde 
edeceğiz. Yakında göreceğimiz kardeşlerimizle yan 
yana, mevcudiyeti hayatiyemizİ, safeanatmuzı, istik
lâlimizi kurtarmak için düşmanlarla döğüşeceğiz. 
Halin düşmana îâaamgeten daıtbeyi indireceğiz. 

Sonra efendler, bitmem nedendir? Mecfise iştirak 
buyuran rüfekayî muhtereme tarafmdan müzakerat 
esnasında pek çok nutuklar, mühim »özler söylen
di ve tekrar edildi. Fakat içinde yaşadığımız za
manın hangi zaman olduğuna dair ne kati bir fi
kir dermeyan edildi, ne de bunun etrafında uzun uza-
dıya müdâvefei efkâr edildi. Heyeti muhteremenizİn 
afterme mağruren arz ediyorum. Bu mesele bizS ür
küten ötedeflberi mevcult garip bk haleti ruhiyedir. 
Samimi olamayısımızkhr. Ayn ayrı ruban hissederiz. 
Fakat bir araya toplandık mı derdimizi kabil değil 
birbirimize açanlayız. Efendiler; inkılâp zamanında
yız. Tarihimiz hiç bir vakSt bu kadar azîm, bu ka
dar mttrfhjs ve bu kadar batamak bir devre yaşa
madı. Fakat madem kî, 'böyle bir devrei iokilâbiye 
ve devrei fevkalâde içinde yaşıyoruz, tarihî günler
de yaşıyoruz, o halde ihtilal halimle 'bulunduğumuzu 
İspat etmeliyiz, Haflbulki, 'kanundan, sekiden ayrüa-
madük. Demiyorum 'kî, Kamın ila nibaye tatbik edil

mesin, sükût etsin. Her şeyin zamanı tatbikî var. İh
tilâl zamanında kanun susar. Halk, millet reyine hâ
ldim odur. Halk arzu ettiğini yapar ve hafit ne arzu 
ederse, ne 'istiyorsa, kendisi için ne gibi bir çarei ha
lâs buhıyonaa onunla meşgul olur Gri, İşte o, kanun 
ve rabi sefâmettir., 

Şimdi efendBer, ırtü&aaderM belki suiistimal edi
yorum. Arttrfk zararın hangi noktasından dönerse» 
(kardır, tzaatf vakit edilecek zamanda değiliz. Mem
leketimiz taraf taraf işgal edİtiyor, düşman en zaıyif 
noktamızı bulup hücum ediyor. Demİndenberi arz 
ettiğim veçbJte kendi kanaatimce vazifelerini canu 
bir surette yapmamış olan Müdaraaî Milliye Vekâ
leti ve Erkânı Haıboyei Urmnriiye riyaseti île dahil! 
kuvvetlerimizle, dahilî siyasetimizle alâkadar olanla
ra yafvanyoruz; zaif raoktatarHnızı takviye etsinler. 
işitmeyelim ki, yarm da Samsun'da bir hâdise çık
masın. Çıksa bife karşısında ezici bîr kuvvet bulsun. 
öldürücü bir kuvvet bulsun. Yoksa Bursa'da olduğu 
gibi geliyor, geldi denildiği zaman, kumandanı, vali-
isi jandarma kumandanı silâhlarını omuzhvdığı gibi 
«oluğu Bilecik'te almasın. Düşmanla adım adım dö-
ğüserek o topraklan mevcudiyetimizin istihlâst uğru
na kanla yıkayarak çefcüsm, 

Sonra takrmmizde bk temenni daha var idi. Bu
günkü mühim ve müthiş güntalirriizde bu vazifeyi 
aMacete yapacak kimlerdir? Ötedenberİ mücadetei 
vatan hususunda kendi nefislerini alıştırmış ve onu 
meslek İttihaz etmiş ve meslek itibariyle kuvvet ve is
tinas peyda etmiş olan ümera, ve zabıtan arkadaşla-
raruZdu*. Dünyanm her yerinde, bilhassa son zaman
larda Atmamanla, Buharlarda İşitikfiği gibi tehlike 
karşısında birleşen zabıtan, alaylar teşkil etsinler. Bil
iniyorum, salâhiyetim dairesinde değildir, haü hazır 
kadrosu buna müsait midir? Elbette münakaşa neti
cesinde hakikat tebeyyüm eder. Bunun için de Mü
dafaa! Mâliye Encümeninin müstacel bir karan var
dır. Orada da ayrıca mevzubahs oluyor, 

'Üçüncü olmak üzene takririmde bîr istirhamda 
bulunuyorum. Hiç bir vakit sıfatı ceffitei askeriye Be 
gayrikabili teHf bk hal var, zabıtan nezdinde, zabı
tan evlerinde neferatın bulunması, hepimiz teshin ede
riz, Bunlar hazan süfli hizmete sevkolunuyor. Bun
lar vaztfei vataoiyeden azade kalmasınlar. Bu biç bk 
vakit srfata cetftei askeriye ile kabili tehf değildir, 
Aiehusus şöyle mühim bk zamanda, miktarı hiç de is-
tisgar olunamayacak bk kuvvet, beş bin kişilik bk 
kuvvet vücude «etebiKr. Niçin bunlar böyle bir su
rette vazifed vataniyeden azade kalsınlar? Niçin öyle 
â\Iİ ve sttftt hizmette kullanışı rnar? Buırian aldığı-
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iniz vakilte bendeniz diyorum ki, -voltanın müdafaa 
ve istihlâsı uğruoıda kosatı zabıtan kardeşlerimizin 
olabilir ki, evine, ailesin* ekmeğini getirecek kimsesi 
dttoaz. Mahallerinde tahkik olunsun, böylelerme mü
nasip bir maaş tahsis edilsin, bununla telâfi olunsun, 
bu, cidden memleketlimiz içtin pek mutum bîr mesele 
teşkil ediyor. Bilhassa daürei intîhaibiyemde söylüyor-
lar: Siz asker 'istiyorsunuz, halbuki gözümüzün önün
de neferat, bir çok •aıstamtar beyhude heder edilip 
•gidiyor. Bu da movasfik mıdır? Diyorlar, Yani bu da 
memleketin, "halkın hissiyatı üzerine fena hîr tesir 
yapıyor. Bu yapılırsa en mühim ve müessir 'bir ilâç 
ölür. 

-Bir mesele daha vardır (kî, o da askere sevkalu-
nan ve müdafaa amfi muhimntine 'kendisini atan 
kardeşlerimize de mümkün olduğu kadar hüsnü mu
amele edilmesidir. Elbette bunu ümera ve zaibftan ve 
saire kendi usulleri dairesinde icra ediyorlar. Çok ri
ca ederim, Esefle soruluyor, esefle «işîrîliyor. Efrat 
üaerfnde bir takım sert ve tazyik siyaseti tatbik edili
yormuş. Bunlar doğrudan doğruya zabi ve rap
ta aıit olduğu için daha ziyade İzahat vermek
ten çekini yorum. Son söz olarak diyorum 'İd, bilhas
sa dahilî memurlar, siyaseti dahiliyeyi tedvir edecek 
kafalar biraz halkçı olsunlar. Merdivenin yukarısın
da bulunup da yukarısından bakmasınlar. Biraz aşağı 
insinler, Merdivenin birinci 'basamağında 'bulunan ve 
Hükümetin yegâne listinadgâlhı olan halka ellerini 
uzatsınlar, ıhatkı yUkseMnler, halk üe anlaşsınlar. 
Kaybedecek zaman kalmamıştır. Müdafaa! vatan em
rini vücude getirsinler. (Alkışlar). 

MUSTAFA LÜTFl BEY (Siverek) — Refik Bey 
tikaderiıriiztn muhik olan ınütaleasHia iştirak ederim. 
Bilhassa mütaleanız pek muhiüatir. Şimdiye kadar 
efrat başka, efradı temsil eden Mebusan 'başka telâk
ki olunuyordu. Şimdiye kadar mİUet daima her şeyi 
Hükümetten beklerdi. 

Halbuki, bu fikir pek yanlış, Hükümet kimdir? 
Hükümet efradı milletten husule gelmiştir. Mebusan 
heyeti yine başkadır. Şimdiye kadar millet bir çok 
şeyler yapmıştır. Hükümeti tarîki müstakime sevkede-
cek yine efradı mÜettSr. Fakat Maalesef bu vazife
yi biz şimdiye kadar yapmamışız, Mademki böyle 
bir fikir arkadaşlarımda uyandı, muhterem mebuslar
da zutıure geldi. Bu, atimizin parlaklığına bir defil-
dtr. Hükümetimizin bundan sonra takip edeceği ga
yeye biran evvel vusul için çaJışacçağız. Tabit mil
let omdan bekler. Çünkü Hükümetin önünde m£De-
tkı murakabe korkusu vardır, inşallah âtimiz par-
faktır, HüTkümetaniz bundan 'böyte arkasında olan 

miMefin hissiyatına balkmalı. Madem ki ıriillet onu 
murakabesi altında bulunduracaktır. Bundan dola-

; yi Hükümet memurları da kendi hattı hareketlerinin 
haıttı müstakim üzere olmasına gayret edecektir. Eğer 
memurin vazifelerini büıakkin ifa ediyorlarsa, millet 
Hükümetle ittihat ve ittifak etmeli ve daima Hükü
meti tenkit etmemelidir. Bugün sabık Rusya îknpa-
rattoriuğu dahilinde bir çok İslâm Hükümetleri mey
dan atmıştır. Birincisi Azerbaycan Hükümeti; Bu 
gün Azerbaycan Hükümeti Cumtaıiyesî riyasetini 
ifa eden (Nerİmaniöf) eski a^kadaşlarandianıdtr. Nerİ-
manof Baküden üç sene nefyedifcndş ve Ejderhan vi
lâyetine gelmişti, (Ejdarhan) da 'bu zat ile üç sene be
raber çahşmışızdır. Yemin edenim, Nerimanof en 
sevgili arkadaşlanmdandır. Ejderhanda iken Nerima
nof ile öyle vakitlerimiz olmuştur ki, geceler geçmiş, 
saıbaMar -olmuş, Ve güneş çıkmış etân biz görüşmek
te devam ediyoruz. O zamanları teşrih edecek ol
sam buna Meclisiniz hem ağlar ve hem güler. Neri
manof milletin tahfisî için Atgayef ve Topçu Başpf 
ile daima çalışmıştandır. 'MSIdebbirame siyaset âte 
Azerbaycan Hükümeti Cürrrfıuriyes'ini idare eden Ne
riman âlemi İslâm uğrunda kendi fikrini neşir ve 
tamim etmiştir. Bu adamlardan şimdiye kadar neden 
istifade edilmedi? Neden bunlarla muvafakat ve mu-
vaneset peyda ednbmedî? Sonra efendim. Kazan ve 
Sibirya Hükümetlerine gelince, bu Hükümetlere bir 
propaganda heyeti gitmeli İdi, oradaki müslümaniar-
la 'buranın fikrîni tevhit etmeli idik. Oradan gelecek 
muaveneti lâzimeyi temin etmeli idik. Şimdi yine 
vakit geçmemiştir. Ümidvanım. Yine Azerbaycan'dan 
istifade edeceğiz^ 

MUSTAFA KEİMAL PAŞA (Ankara) — Evvelâ 
talkrir muhteviyatı hakkında izahat veren Refik Bey 
arkadaşımızın hakkımda izhar ettiği samimî hissiya
ta ve İtimada ben de bütün mevcudıyetimte arzı te
şekkür ederim. Bu hissiyatı samîrniye ve İtimadın 
suiistimal edilmeyeceğine daür tarafımdan dahi te
minat veririm. Şimdi vuku bulacak maruzatım doğ
rudan doğruya, bu takrirde tasrih edilen mevaddm 
cevabı olacaktır. Ayrı ayrı vekâletlere ait olan huşu-
sat bittabi kendilerine ak olduğundan müdafaasını 
kendilerine terkedeceğim. Efendiler; Yunan taamı-
2iyle husule gelten bugünkü vaziyet netice değildir. 
Bu neticeye bakarak hüküm vermek doğru olamaz. 
Ancak bugünkü neticeye karşı bütün mütakatı tev
hit edecek olursak, bunun bittabi esbap ve avamilini 
aramak lâzımdır. Bu hususta evvelki celselerde ver
miş olduğum izahattan başka bir hususun izahına 
bendeniz hakikat hailde lüzum görmüyorum. 
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Fakat verilmiş olan umumî izahatta teferruat ve 
avamüine nüfuz etmek; bütün mahiyetine, bütün te
ferruatına yakından vukuf ve nüfuz hâsa etmek is
terseniz bir şeyi teklif etmek İstiyorum. Encümenler
den veya reislerinden müntzmap birer arkadaşımız ay-
rdsm, fir fevkalâde encümen ofeun, Müdafaa! MÜ-
Üye Vekrft üt Erkânı Hafbiyei Umumiye Reisi ora
ya gitsinler, her şeyi bütün teferruatiyle, ihakikatte 
olduğu 'gibi söytesioler. Ben zannediyorum iki; o za
man variyeti umumiye halkkmda orada izahat aldık
tan sonra serdedeceginiz mütaleat tebeddül edecaktir. 
Çünkü malumu âliniafir kî İnsanların batırma 'bir çdk 
şeyler varit olabilir. Şöyle yapmalı, böyle yapmalı 
demir ve pek. güzel şeyler varidi hata- olur. 

Dünyada 'insanfarın varidi hatırı olan her makul 
şeyin husuJüoe kukanı maddî otea İdi, hakikaten bü
tün dünyanın manzarai umumiyesi başka türtü olur
du. Fakat efendiler; insanlar içm her şeyi yapmak
ta imkânı maddi bulunamaz. Nelerin mümkünül-
lîora oîaibüecegini talkdİr, ancak vaziyeti umumdye-
nün bütün aafahatkıi, bütün teferruatını daima naza
rı «üUtffcaıüte tutmaya vabestedir, 

Şimdi takrir muhteviyatına cevap vermek is
tiyorum: Birinci maddede ordunun İkmali mev-
zuibahs idi. Bittabi ben anladığım gibi ifade edi
yorum. Müdafaa! milliye demek ordu teşküatt 
demektir. Takrir sahibi olan zevat ordu teşki
latında bir noksan görerek onun ikmali ve it
mam ını tatep ediyorlar. Efendiler sureti fcatiyıede 
söylerim kir Ordumuzun 'teşkilâtı pek mükemmeldir 
ve dünyada bizim ordumuzun teşkilâtından rmıııita--
zam bir ordu tegkiilâtı yoktur. Diyebilirim ki bu, en 
son teşkilâttır. Binaenaleyh bu günkü manzara ordu 
teşkilâtınla noksanından mümbais değildir. Ordu
nun teşkilâtı, teşkilât oîmafc itibariyle en mükemmel 
derecededir. Binaenaleyh bunun istİkmaline hiç ha
cet olmadığından tamun için sarfı dimağ edilmeme
sini tavsiye ederim. Ahvali hazıranm esbap ve ava-
milini, ordunun teşkilatındaki noksanda değil, başfca 
noktalarda aramalıdır. Aynı zamanda küçük küfe
lerin tyaşına çok zabit geçirmek ve Bulgaristan'da, 
Almanya'da ve saîrede olduğu gibi yalnız zabitan 
mürekkep kitalar vücude •getirmek mevzıibahs ol
muştur. 

Efendiler böyle küçük küçük tnü'fzelerin başın
da zabit bulundurmakla vücude getirilen teşkilât, 
harbi sağir teşkilâttır.. (Gerilla) denilen harbi sağir 
teşkilâtıdır. Cümlenizin hatınndadır 'ki; Heyeti İcrai-
yenin muhabere hususundaki noktaıi nazannı burada 
izah ederken demiştim ki: Uzun zaman muharebe etmek 
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ve bütün milletin hissi cengâveranesini daima zinde 
tutabilmek için harbi sağir yapacağız. Bunu söyle
diğim zaman kuvvetimizin ufak ufak kütlelerden 
müteşekkil olacağını cümleniz anladınız. Bu ufak 
kuvvetlerin başında zabitler hali faaliyette buluna
caktır. Bu, esasen Hükümetin, Heyeti tcraiyenin ver
miş olduğu bir karar ve kabul etmiş olduğu bir usul, 
bir noktai nazardır ve tatbikatına başlanılmış oldu
ğunu tebşir ederim. Bu lüzumu takdim ederim ve 
'İsabet de vardır. Heyeti fenniye de zaten bu noktai 
nazara İştirak etmiştir ve icraatına başlanmıştır 
efendim. Hem bu usul Almanlardan, Bulgarterdan 
alınmamıştır. Vakıa Bulgarlar çete teş!kilâ!tı yapmış
tandır. Balkan muhaberatı, mebdeinden nihayetine 
kadar bütün çete teskilâtiyle memludur. Bunu de
mek İstiyoruz. Butgankr vatanı kurtarmak için böy
le bir teşkilat yapmışlardı. Fakat biz vatanımızı kur
tarmak için, kavi olan düşmanı mütemadiyen ümit
siz kalacak bir surette ve kendi timi (terimizin lâye-
tezelzel olduğunu göstermek İçin böyle bir teşkilat 
yapmışız. Binaenaleyh biz 'bu hareketi <ne Almanların 
ve ne de Bulgarların harekâtından almışızdır. Efen
diler onların teşkilatım bize tavsiyeye lüzum yoktur. 

Üçüncü bir nokta: Zabıtandan kıta teşkil etmek, 
alay ve tabur teşkil etmek. Efendiler siae teminat ve
ririm; dünyanın hiç bir milleti, bin türlü müşkülât 
ile, paralar ve seneler, meşakkatlar sarfederek vü
cude getirdikleri zabitlerini, hiç bir vakit kütleler 
halinde bulundurarak ateş altına atmaz. Bu hiç bir 
vakit de doğru olmayan bir şeydir. Bir zabit kolay 
kolay yetişmez. Bunu hidbSr millet yapmam^tır. 
Yalnız Bolşevikler yapmıştır. Çünkü efrat kendile
rine muhalifti. Efrat hepsini öldürüyordu. 

Binaenaleyh o zaman zabitan bir araya gelmiş 
ve kendi hayatlarım kurtarmak için böyle teşkilât 
yapmışlardı. Yalnız onlar bu maksadı takip İçin bu
nu yaptılar. Yoksa lüzum ve mecburiyeti katiye ol
madıkça zabıtanı 'israf etmek doğru değildir. Kütte 
halinde düşmanla temas edilince çok zabit ölür. Al
manlar zabitleri geride bulundurup ölmemelerini tav
siye ederler. Onun için zabitanımızm krymet ve 
ehemnrıiye'tini takdir edelim. Zabıtan de (millettin ve 
.miuetvekilterurin kendileri için pek müşfik ve sa
mimi büyük pederleri olduğunu hissetsinler, babaları 
olduğunu anlasınlar da zaten vatan için hasretmiş 
oldukları vücutlarını daha çok seve seve düşman 
karşısında İstimal etsinler. Mamafih bu gün İttihaz 
eömis olduğumuz tedabir meyantnda evvelâ düş
man kıtaatını tevkif için tedabiri askeriye alındığı 
gibi, mücadelemizde devam etmek için de, arz et-
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tiğim gibi, harbi sağir teşkilatı yapmaya fiilen te
şebbüs edilmiştir. Bundan başka yine bir çok zabi-
tanımız vardır, ki eline bir kfla geçirememis veyahut 
elindeki kıta elinden çıkmış, bunlar zabitan bölüğü 
namı aıhındıa, neferler gibi muharebeye atıfanaya ha-
zır'lanmışlardır. Bunu kendi gözümle gördüm, a l 
kışlar). Fakat bunun idamesini arzu etmemeliyiz. 
Çünkü iki yüz elli zabStten mürekkep bir zabitan 
'bölüğü büyük bir kuvvet teşkil etmez, Hafcuki iki 
yüz elti zabitan her biri beş, on kişinin başına ge
çerse me kadar büyük bir kuvvet teşkil eder. 

Binaenaleyh birinci madde hakkındaki cevabı 
tekrar ediyorum. Bugünkü vaziyetin esbap ve aıva-
milrni başka bir noktada aramak lâzımdır. Bu gün
kü izafoafctan başka bîr şeyin izahatına lüzum görmü
yorum. Teferruata daha çok vâkıf olmak istiyorsa
nız, muhtelif encümenlerden bür encümen teşkil eder
siniz, alâkadaran orada her şeyi söyler ve mutmain 
olursunuz. Bu hususa dair evvelce verdiğim izahatta 
harbi sağir teşkilâtına fiilen başlanmıştır ve pek 
kıymetli • ve büyük salahiyetle arkadaşlarım buna 
memur edilmiştir. Zabitanunrzı israf etmek taraftarı 
değiliz. Zabitan bölükleri de vardır. Bunları bu hal
de bırakmaya şahsan taraftar değilim. Bilâkis ken
dilerinden daha kıymetli surette iştigal etmeyi arzu 
ederim, 

Efendim ikinci maddeye geçeceğim; rüfekayı 
muhteremeden bir kısmı, gönüllü kA^at teşkil et
mek, kuvayi milliye vüctıde getirmek, düşman kar
şısına hareket etmek üzere bu suretle tavzif edilmiş
lerdir ve yine için'İzde mevcut arkadaşlardan herhangi 
birisi • kaç kişi olursa Olsun- ben fâlân yerde kuvvet 
teşkil edebilirim derse, derhal arzu ettiği vazifeyi 
tevdi ederiz. Biz zaten böyle arkadaşları arıyoruz ve 
bizim derhatır edemediğimiz arkadaşlarımız Kiıtfen 
derhal gelsinler, konuşalım ve bilâ ifateian böyle 
vatani vazifeye tevessül buyursunlar. Yalnız bu nok
tada bir şey söylemek mecburiyetindeyim, Böyle bir 
vazife talep eden arkadaşımız birtakım nokatı dük-
ıdaltle takip etmelidir. 

O da şudur: Falan muhitte ben kuvvet teşkil ede
bilirim dediği zaman, o kuvveti hakikaten teşkil ede
bilmek iktidarını h a s olmalıdır. Yani Hükümetten 
silâh İsterse, cephane isterse ve Hükümetten efrat 
<toplamak ve telisi nüfuz için jandarma isterse, o 
arkadaş bu kuvveti toplar ama bu kuvvetin mahiyeti 
tnaıüup ve mevzu ofao 'kuvvet olmaz. Binaenaleyh 
hiç tereddüdümüz yoktur. Rica ederiz ve çok istir
ham ederiz. Hangi arkadaşınız bu şerait daüresinde 
bir kuvvet yapabileüekse ve nerede &e derhal yap

malıdır ve yapmak arzusunu izhar edenler de zaten 
işe başlamışlardır. 

Üçüncü maddeye geçiyorum: Bu üçüncü madde, 
heyeti umumiyesi itibariyle heyeti umumiyemdze 
taalluk eden bir maddedir. Sahlblİ imza olan arka
daşlarımız cümlemize tavsiye ediyorlar ve diyorlar 
ki: Müdafaai vatan emrindeki umuru tercihan na
zarı dikkate atalım ve bütün mesaimizi o istikamete 
tevcih edelim ve pek çok kanunî şeylerle iştigal et
meyelim. Bu tavsiyeye bendeniz sureti mahsusada 
takdimi teşekkürat ederim. Yalnız bu sözlerimiz 
fiiliyatta da mütecellî olmalıdır. Fakat maatteessüf 
görüyorum ki bu keyfiyet fiilen mütecelli değil; o 
kadar mütecetlî değildir ki, Refik Bey biraderimizin 
müsaadelerine îktiranen arz etmek istiyorum, bu tak
ririn mebdeinde etinde nizamnamei dahilinin mad
desi olduğu halde haffi meseleye kıyam buyurmuş
lardı. Demek ohıyor ki: Bazı hususatta ahkâmı ka-
nuniyemin haricine çıkamayacağız. 

Hizmetçi meselesine gelince: En son madde, za
bıtamın nezdÜnde hizmetçi bulunmasın ve kap ederse 
onlara para verelim, uşak tedarik etsinler. Bittabi 
benim bildiğim ve Müdafaai MiUİyece takip edilen 
husus: Suretö umunûyede zabitanın harp cephelerin
den uzak bırakılan aileleri nezdtede bulunan efrat 
bîr defa silSlhsız efraıttır. İkincisi; hidematr sabitede 
[kullanılması lâzım mümkün malûl efrat olacaktır. 
hizmetçi neferlerinin bu gibi neferlerden olması lâ-
zımgelir. Bu kadarım bendeniz elzem addediyorum. 
Çünkü çoluğumı, çocuğunu, bir mahalde bırakarak 
muharebe cephesine giden bîr zabit mutlaka ailesi
nin 'hidematma ve onun muhafazasına birisini 'tah
sis etmek İster. Para 'ile bir uşak tutsa belki ona bir 
asker kadar emniyet edemez. Ailesini kimsesiz bıra
kıp giden bir zabit kalben ve Vicdanen müsterih ol
maz. Binaenaleyh bu ihtiyacı para ile temin etmek 
pek müşküldür. Bu sebeple zabitan aileleri nezdinde 
bulundurulacak neferleri çok görmek taraftan de
ğilim. Yalnız ellerindeki silâhı çok görürüm. Silâh 
mutlaka muharebe cephesinde 'bulunmalıdır. 

[Efendim bir de Refik Bey biraderimiz hariçten 
bir kuvvet tedariki hakkında vukububn bir teşeb
büsün daha evvel niçin vukubulmadığırıı söylediler. 
Bu teşebbüs çok evvel olmuştur. Ekseriyetin varidi 
hatırı olan bu teşebbüs bir aydan, iki aydan, üç ay
dan 'beri değil, daha kadimden beri maddeten vaki ol
muştur ve ancak bu kadar kadim müracaatlarmızm 
semeratmı bugün iktitaf edebiliyoruz, Eğer biz dün 
ve evvelisi gün işe başlamış olsaydık belki hiç bir 
semere admanra imkânı olmazdı. Binaenaleyh emni-
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yerinizi rica ederini, kendimizi tatman buyurunuz, çok 
eskiden beri bu teşebbüslerde bulunulmuştur. 

•Bu meyanda Azerbaycan'dan da balhsolundu. İt
tisalimizde bulunan Azerbaycan'a bir seneden beri 
propagandacılar gönderilmesi vesaire.. Zannediyorum 
ki bendenizden evvel idarei kelâm eden arkadaşımız 
Azerbaycan-Ma yakından alâkadandır. Bittabi kendi-
teri şok iyi bilirler ki: Orada yakın zamana kadar 
bt&bütüın başka mahiyette 'bir Hükümet mevcut idî. 
Halbuki son zamanlarda Azerbaycan içinde birtakım 
inMâbaıt oldu. Bu inkilabatm esbabı haıkikjyesini 
tetkik buyurmanızı rica ederim. Binaenaleyh Tür
kiye Azerttaycan kardeşine kendi nıoktai nazarlarını, 
(hissiyatı uhuvvetkiranesini ve atiye a!it bütün mü-
talaatını iblağ etmiştir ve Türkiye Azerbaycan'a ku
mandan g^ndenmiş, zabit göndermiş, her şey gönder
miştir. Azerbaycan askeri mevcudiyetini bu suretle 
kendine layık bir tarza İfrağ etmiştir. Binaenaleyh 
Türkiye Azerbaycanla çok alâkadar olmuştur. Fa
kat biz arzu ederdik kî Azerbaycan bizimle bizden 
daha çok alâkadar olsun. Binaenaleyh soruyorum, 
Azerbaycanlılar niçin kuvvet göndermedir? Fakat 
biz gönderdik efendiler. Biz gönderdik ve semeratı 
nafıasını da alddt. 

Efendiler, sözlerime hatanı vermek için bir nokitad 
nazar tarz etmek İstiyorum1: Umuru dahiliyeden bah-
sotundu. Memurini dahiliyeden Hahsohındu. Ben de 
sizinle beraber ksiraf ederim ki; dahil idare etmekte 
arzu edildiği kadar muvaffakiyet yoktur. Fakat ade
mi muvaffakiyetin, başta en büyük sebebi, zanne
diyorum ki, arzu edildiği gibi muktedir memur bu
lamamaktadır. Bu aczi ben de gayet tabiî buluyo
rum. Kendi kendime, elli livamız var ve her liva da
hilindeki kaymakamları da düşünecek olursak, şu ka
dar kaymakamımız var. Bir vekil veya vekile mer
but üç kişi beş kişi isterse on beş kişi olsun - bu 
zat; falan yere mutasarrıf, falan yere kaymakam ola
rak güdecekleri düşünecek ve bütün düşüncelerinde 
isabet edecek, bu gayet müşkül bir vazifedir ve bu
nun müşkülâtını bütün arkadaşlarımız kendi şahıs-
tanında tecrübe edebilirler. "Bir çok arkadaşlarımız bi
zimle müdavelei efkâr ettiği sırada, falan mı otsun 
filân mı olsun dediği sırada, her ikimiz karşı karşıya 
âciz kaldık. Binaenaleyh bu müşkülâta nazarı dikkati 
âlinizi celbetferim. Dalhffi idaremiz hususunda müş
külâtı bertaraf edebilmek, iyi memur tayin etmek, 
yahut memur azletmek usulünü betttaraf etmek mec
buriyetindeyiz biz bu usulü iki prensip sayesinde 
halledebileceğiz. Binaenaleyh hangi prensibi koyabi
leceğimizi düşünmekle meşgul olalım. Zannederim 

bugünkü mevcudiyetimizin mahiyeti asliyesi milletin 
temayülâtı umumryesini İspat etmiştir, o da halkçı
lıktır ve halk hükümetidir. Hükümetlerin halkın eli
ne geçmesidir. (Alkışlar) Efendiler biz memur sınıfı 
yaratmak iç'in çalışmayalım ve mutlaka bir memur 
kadrosu dahilinde bulunanları bir yere koymakla dd-
nağımızı itab etmeyelim. İdareyi halka teslim etmek' 
için çalışalım. (Alkışlar) O zaman bütün müşkülâtın/ 
'bertaraf olacağına bendeniz kan iyim. Ben bununla 
şahsen iştigal etmekteyim. Yakın zamanda bu nok
ta! nazarımı İfade eden mütalaartrmı Heyeti âliyenü-
ze arz edeceğim. 

REFİK ŞEVKET BEY (SarUhanJ ~ Şimdi arka
daşlar, hepimizin hissiyatına tercüman olan Refik 
Bey biraderimizin izahatımı, Paşa Hazretlerimin ver
diği izahat kısmen İkmal etti. Bendeniz mevcut tees
sür a tın ve mevcut inkisarı kalbin esbabı hakikiyesi 
meyanında gördüğüm bir iki noktayı Heyeti mutıte-
remeye arz edeceğim ve Heyeti Icraiyenin nazarı 
dikkatini celbedeceğim. Bunlardan birisi; her früm 
mukabilinde mutlaka bir mesuliyet olacağı kanaatlini 
herkesin zihnine yerleştirmek. Büyük bir harp oldu, 
memleketler boşaldı, yüzlerce kilometrelik arazi Yu
nanlıların elitte düştü. Fakat biz bunları düşürenler 
hakkında halkın ve ahalinin tahassüsat ve teessürau-
m nazarı dikkate alıp kati bir icraat yapmadık. Me
selâ Salihli'den kalkıpta Uşak hududuna kadar, maa
lesef halka haber vermeden, kaçan bir kumandanın' 
halen kumandan olduğunu görüyoruz. O muhitin 
halkı ve mebusu olarak söylerim ki; o kumandanın 
maiyetinde ifayı vazife eden zevatm, baş lamda bu
lunan o fırka kumandanına itimatları münseliptir. 
Çünkü kendilerinden evvel (derezina) ile kaçtığını 
görmüştük. Belki kaçmak İcabatı askeriyeden İdi. 
Fakat tahassüsat; icabatı askeriyeyi ihata ile mükel
lef değfldar, mantıkla mükellef değildir. Mantık bel
ki bizim kafalarımızda yer bulur. Halkın nazarı, 
mantık ile muhakemat ile meşgul oönakla mükellef 
değildir. Gezaîik Aydın cephesinde, kendilerine hür
met ettiğim ve mensup olduğum kolorduda tanıdı
ğım Şefik Bey var. Pek namuslu olan bu kumandan 
maalesef bir buçuk senedenberi o muhitte lâyık oldu
ğu kadar bir muvaffakiyet görtermerniştir. Refet 
Bey hakikaten büyük bir nüfuz ve kudret göstermiş-
tir. Aydın cephesinin muhtelif yerlerini idare eden bu 
zat orada bulunsa idi, bugün Nazili yanmaz ve hiç 
bir şey olmaz, Denizli şuriş içinde bulunmazdı. Bun
ların arasındaki mesafe yüz elli kilometredir. Yüz 
elü kilometreyi boş bırakan kumandanlardan bir şey 
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sormak her halde lâzımdır. Hepimiz söylüyoruz ve ağ-
taşıyoruz ve işitiyoruz. 

Daha dün gelen arkadaşlarımız Bursayı idare 
edemeyen zevatm, meselâ bir fırka kumandanının 
kaldırılması lâzım geldiğini söylüyorlardı. Lâzım 
geldiği kadar çalışırım, ötürüm, askere giderim; fa
kat bu üç kumandanın maiyetinde hiç bir vakit değil. 
Rica ederim, mağlûplar, galip surette başımızda bu
lunmasın. Memleketimiz mu'ktedir kumandanlardan 
mahrum değildir ve memleketimizde şayanı ihtiram 
zevat çokta. Bunlar da şayanı İhtiramdır. Fakat on
lar kozunu kaybeürüştir. Kozunu kaybeden zevatın 
mİHetin mazharı itimadı olmayan zevatın hâlâ mev
kii kumamdatıİde, mevkii ikbalde kalmamasını teklif 
ediyorum. Heyeti İcraiyeye de teklif ediyorum. Belki 
e<Jbap ve mülâhazatı askeriyeleri «ardır. Ben halktan 
doğan bir adam sıfatıyla onların tercümanı hissiyatı 
olmak hasebiyle söylüyorum; bu üç zata, yüzterce ki
lometre araziyi açik bırakan 'bu zevata 'halkın İtima
dı münseliptir. Namusları, iktidarları hakkında söz 
söylemekle hadnaşinaSIıkta bulunamam. Fakat nam 
ve şöhretin muvaffakiyette fevkalâde müessir oldu
ğunu unuttm ayalim, Buna misal olmak üzere söyle
yeyim : Alaşehir'i boş/akan kuvvetin tevkifi için yal
nız Ali Fuat Paşanın namı kâfi gelmiştir, Müşari-
leyhin efradı üç yüz, dört yüz mü idi bilemem. Fakat 
efradı az okluğu halde namı düşmanı tevkife kâfi 
gelmiştir. En evvel kaçan memurin ve efrat onun 
namı altında mükemmel bir kuvvet teşkil atmiştir. 
Binaenaleyh namdar namlar, hakikaten şöhret ihraz 
etmiş zevat bugün başımızda bulunsun. Mustafa Ke
mal Paşanın Eskişehir'e gitmesi orada yeni bir ha
yatın uyanmasına seibep olmuştur. Ben isterdim ki, 
Erkânı Harbiye! Umumiye Reisim'tz de ve Kemal 
Paşa, Fevzi Paşalar Hazaratı da bir kaç saat İçin 
cephelerde bulunsular ve zaten kırık odan kuvvete bir 
Kaç vazife duygusu telkin ve fedakârlık numunesi 
lirae etsinler. Nitekim bilhassa harbi umumînin nam
dar simaları, meşhur simaları hiç olmazsa bu cephe
lere verilmiş obalardı oraları gezip ve iyice teveccü-
hastt umumiyeyi İhraz etmiş olsalardı bu felâkette ma
ruz kalmazdık. Oralar hâlâ yalnızdır. Binaenaleyh 
bertdeciiz rica ederim ; Üç kumandana, üç cepheden 
yüzlerce kilometre yerleri bilâ muharebe ve gayri ka-
bifi tasavvur denilecek derecede açık bırakan kuman
danlara itimat münseliptir. Saniyen : Mümkün: olabil
diği kadar cephelerimize namları müstehir zevatın 
kumandan olarak tayinini, kalp kazanmak itibariyle, 
teklif ederim. 

REİSİSANl BEY — Müzakerenin kifayetine dair 
bir teklif var. Müzakereyi kâfi görenler etlerini kal
dırsın, 

REFİK BEV (Konya) — Efendim, mesele pek 
'mühim, rüfeka raoktai nazarlarını izah edecekler. 
(GürüÜUMer) 

REISrSANI BEY — Efendim, kâfi görmeyen rü
feka ellerini kaldırmaz. Böyle bîr teklif ^ geldiği za
man onu reye koymak medburiyetlindeyim. Onun için 
bir defa ben bunu reye koyuyorum. Ka'bul edenler 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkmaz) Müzakere nakâfi. 

OSMAN KAORt BEY (Muş) — Bizi bir aylık 
•hatta iki aylık yollardan getiren sevgili din ve vata-
nımızdır. Mustafa Kemal Paşa Hazretleridir. Refik 
Bey kardeşimiz ihtiramı arz ederken yatmz, kendisi
ni tahsis etmiştir. Bendeniz de, şahsım ve bütün hava-
lim'izin ihtis asalın a tercüman olarak arzı tazimat 
ediyorum. Bendeniz yamız şahsımla değil, bütün mu
hitimizin (Biraz sesini çıkar sadaları) biütün havali ve 
muhitimizin hissiyatı namına vekâleten ve ihaletem 
ihüiramat ve teşeikküratımı takdim ediyorum. (Bu sı
rada mebus beylerin bir kısmı salonu terk ile dışarıya 
çıktıklarından). 

REÎStSANl BEY — Rica ederim çıkanlar gürül
tü etmesinler. 

OSMAN KAORt BEY (Muş) (Devamla) — Re
fik Bey kardeşimiz, Dahiliye Vekâletinde bir hayli 
memurların bulunduğundan bahsediyorlar. Bu doğ
rudur efendim. Fakal düşünülsün ki Dahiliye Vekâ
letine merbut bir çok vilâyetler, müstakil mutasar
rıflıklar var. Dahilîye Vekifi yalınız şahsı ile bu ka
dar umuru İdare edemez. Her halde kâtiplere, memur
lara muhtaçtır. Dahiliye Vekâletinde bazı münase
betti ve münasebetsiz birtakım memurlar intihap 
edildiği düşünülüyorsa- şüphesiz bunu ekseriyetle bi
zim arkadaşlarımızdan da söyleyenler vardır yalnız 
berideniz şunu arz ediyorum ki; infisalini işittiğim. 
valii sabık Yahya Galip Bey; Muş'ta muhasebecilik
te, mutasarrıf vekâletinde ve Bütliste defterdarlıkta 
hüsnü nam kazanmış Mi. Azlinden dolayı Dahiliye 
Vekâletine söylemek fırsatını arıyordum, Mumaileyh 
buradan azledilmiş, burada istihdamı muvafık değil 
'ise hizmeti vataniyesinden istifade edilecek başka 
mahaller eksik değildir. (Sadede sesleri). Bir de za
bıtanın hizmetçi meselelerinden bahsetmek İstiyorum. 
Ekseriya zabıtan muharebelere gidiyor ve bunların 
bîkes kalan aileleri basında kalan rrizmertctler akra
balarından oluyor veya en ziyade zabitin İtimat et
miş olduğu kimselerden bulunuyor. Bendeniz bunla
rın iltimasını muvafık bulmuyorum. 
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BİR MBBOS — Mecliste ekseriyet kalmıyor. De
minden müzakeremin kifayetine dair hiç bir el kalk
madığı halde şimdi arkadaşlar Meclisi bırakıyorlar. 
Bu doğru değil. 

REISÎSANİ BEY — Efendim söz Cami Beyin. 

CAMI BEY (Aydın) — Konya Mebusu muhtere
mi Refik Beyin takririnde Dahiliyeye ait bazı mesail 
vardır ki onlara cevap vermek icalbeder. Bu cevaplar 
da gayet muhtasar olacaktır. Malûmuâlinizdir ki; 
Heyeti Alföyeniz hini teşekkülünde, buradan çıkacak 
kanunlarla tadil edilmedikçe bütün kanunların meni 
olması kararını vermişti. Binaenaleyh kendisini bir 
salâriyefle tevkif atiğiniz zevat da Uilmedburiye mev
cut kanunlar Üe idare edecektir. Mevcut kanunlarla 
muayyen olan teşkilâtı Heyeti Alİyenİz başka bir 
kanunla tadil etmedikçe, teşkilâtı merkezlyeyi aynen 
tatbike mecburuz. Ona binaendir ki burada umuru 
idare! umumiye ve hususiye ve saîreye ait olan teş
kilat yapılmıştır, 

Konya valisi meselesine geHnfce; Refik Beyefen
dinin pek iyi bilmeleri lazımdır ki; İdareİ Umumiyeİ 
Vilâyat Kanununun sekizinci maddesi mucibince, 
valilerin tayini doğrudan doğruya Vekiller Heyetine 
atfttir. Vekiller Heyeti bu meseleyi pek iyi tetkik et
miş ve pek çok namzetler üzerinde tetfcikat icra et
miştir. Binaenaleyh kendilerimin bildirdikleri gibi, 
tûKi müddet işi iihmal ederek sonradan bir vali tayin 
edilmiş değildir. Memurların azil ve nasbi hususunda 
bir kaç celsede tevali eden itirazlara gelince, işin bi
dayetinde Dahiliye Vekâletti elde mevcut malûmata 
göre ve bilhassa Heyeti Aâiyenizden olan rüfekayi 
Ikkamın irsadat ve tavsiyeleri üzerine bir çok azil ve 
nasıplar icra etmiştir. Bunda muhiti olabilir, vekâle
tin bütün devairi teşekkül etmeden, elde sicil olma
dan, vaki olan tavsiyelere ütıtiba etmek, talbü insanı 
hataya sevkedteMlr. Fakat bu gün devair teşekkül et
miştir ve müdiran vezaifi ifa; ediyor. Binaenaleyh eli
mizdeki mevcut kanun tasdi] edilmedikçe bu usullerin 
-tağyiri imkân yoktur. Eğer kanunsuz harekete hepi
niz tıazı oluyorsanız 'bendeniz de razı olurum. 

ŞEYH SERVET EFENDİ (Bursa)' — Beş dakika 
teneffüsten sonra tekrar toplansak. 

REISfSANÎ BEY — Peki beş dakika teneffüs 
edelim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efendİ-
ler, ıbcndeniz ne Dahiliyeye ne de icra Vekaletine ait 
vıiku bulan suallerden ve onlara verilen cevaplardan 
bahsedeceğim. Önümüzde gayet feci bir manzara var. 
Bir senedenberi memleketin müdafaasını deruhde eden 
ve cansiperane çalışarak şimdiye kadar Yunan vahşi
lerini, memlekete sokmayan cepheterin sukutu elimi. 
Acaba bu cepheler ne için ve neden düşmüştür? Yuı-
nan kuvvetleri ne raddede idi? Biz ne için müdafaa 
dLİemcdJk, müdafaamızda niçin gaüp gıefemedlit? Bu 
günkü cephelerimizin vaziyeti 'nasıldır? Cepheleri su
kut ettiren nedir? Bu 'avami'H aramak 'lâzım gelir. 
Yoksa fadan vali tayin olunmuş, falan va§ azMıın-
muş, edki 'hesaplan 'karıştırarak vaziyeti uzatmakta 
mana yok. !Bu gün en mühim vazife; büyük tehlke 
karşısında yeni şekil; yeni vaziyet almaktır. Efendi
ler zannetmeyiniz cepheler -harp etmeden sukut etmiş
tir. Ben buradan aynldflctan sonra şimal' cephesinıi 
gezdim ve hatve haüve onuma haıpde bulundum. 
Akhisarda, Soma cephesinde düşmanla kanlı mu
harebeler olmuştur ve asker vazifesini yapmıştır, orada
ki kttaat ve Kuvai Milliye vazifesini yapmıştır. Düş
man fa;îk bir kuvveHe bütün cepheleri yıkmıştır. Son
ra kuvayi ihtiyatiye ve Üutoatı muntazama {Giresun) 
da düşmanın bir fırkası ve iki süvari alayı karşısın
da dört saat muharebe olmuş, düşmanın fırkası ha
kikaten bu gün içiin istimal edilemeyecek bir hale 
vazedilmiştir. Yani bu mağlubiyet anmda bizim için 
hakikaten şerefli menakip vardır. Bunu unufcmayafanv 
Orada çarpışan kardeşlerimizin hJdematını Küçük gör
meyelim. Otuz bin kişi karşısında dört, beş bin mü
cahidin yaptığı fedakârlığı hesaba katmak tazimdir. 
Bbim cephelerimizi sukut ettiren ve düşmanı biper-
va 'flerûeten kuvvet, zannetmeyiniz ki düşmanın yal
nız faik olan kuvvetidir. Hayır! Düşmanın Ferit Pa
şa Hükümeti İte ittifakadır. Düşman bu günkü va
ziyette propagandasiyle hâkkn olmuştur. ElM süvari 
(KJktoas*ryi, Karacabeyi düşürmüştür. Bu, sırf propa-

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açüma Saati : Badezzeval S 

REİS : Refefeani Celâlettin Arif Beyefendi 
KÂTİP : Haydar Bey (Kotalıya) 
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gandadlır. Çudkü daha düşman gelmeden düşmanm 
dahili azaları düşman için 'hazırlık yapmıştır, Meselâ 
K'İrmasti, 'Karacabey daha düşman gedmeden boşafl-
m:ştı, Bursa'tfa bazı halk toplanma ve düşmanla mu-
harebs edip etmemeyi düşünmüştür. Halbulki Bursa 
kuvvetleri vaktiyle Mujdanya'da. harp ettiler. Bursa 
fcüvvetteri fzmitte harp ettiler. HHal'î>ulk i şiimdi bazı 
fcısıım haik müzakereye karar veriyorlardı? Yunanh1-
lar Perît Paşa Hükümetiyle vukubuılan irtifak üzeri
ne düşmanı karşılamak için dahilden istihzaraıtta bu
lundular ve bu günkü variyeti ihdas ettiler. Maattees
süf biz propagandamızı yapamadık. Bu gün Kula ka
zası on beş Yunan süvarisi 'tarafından zapttı lunmuştur 
ve Kulalıİar Yunanı davet etmiştendir. Binaenafeyh 
cephedeki bulunan kıtaat vazifesini yapmıştır. Zalfoitan 
'içirtdte belki kırktan ziyade şehidim vardır. Efraddan 
binden ziyade şehit ve kayıp mevcuttur. Binaenaleyh 
doğrudan doğruya hata, oradlaki kıtaatta ve zalbitan-
da -ve kumandanında değildir. 'Ben bunu sırf şimal cep
hesine ait menakip olarak zikrediyorum. Çünkü o 
cephede bulundum ve birer birer takip ettim. Binaena
leyh düşmanın müthiş bir propagandası var. Bu pro
paganda karşısında bizim küvetlerimiz yıkılmıştır. 
Şu hailde propagandayı yapmamak itibariyle hatamız 
olabilir. Fakat vazife! rvatamyesinti ordu ve fcuvayi mil
liye yapmıştır. 

REFİK BEY IjKbnya) — Aksinii idd'ia edenyokld... 
MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) —• Şimdi 

bu vaziyette acaba fazla bir mevcudiyet i'brazüyle mü
dafaa hatlarımızda 'temimi muvaffakiyet daha kabil
imi idi meselesi mevzubahis olabilir. Eğer efendiler 
cephelerdeki kıtaatm 'bir az arkadan muaveneti olsa 
<kli, meselâ Bursa'daklİ aıkadaşfarımrz İki ayda topla
dıkları dört yüz bin iSradan 'bir kısmını cephemiz» 
göndermiş buhınsalardt, Eskişehir'de 'bu gün 'vatanı 
(kurtarmak için altı bin silah çdkaran Eskişehir ahali
si bu altı bin sîlahı doğrudan doğruya Uşak cephesi
ne gönderseydİ bu gün cephelerimiz yıkıfcnazıdi. Mu
harebe ve müdafaa yalnız cephelerdin {perisinde olan 
ahaliye inhisar etmiş. bir flıalde 'idi Onun İçin çephefle-
ritaıiz pek çabuk kırpmıştır. Fakat <o cephelere, cephe 
gerisinde ne kadar ahali varsa touniann hepsi de ilti
hak etmiş olsa idi 'bu gün tabii faik bir kuvvetle bu* 
îunacafktik, fakat maatteessüf kuvayi rnlilll'iye 'heyette-
ri, milletlten 'topladfklan paralan yekdiğeriyle müca
dele etmek için satffetm-işler, Boydan boya kurşuna 
bürünen eifrat maatteessüf birbiriyle uğraşmaktan baş
t a bir vazife yapmamıştır, işte Bursa'nın bu günkü 
vaziyeti efendi'ler. 'Bu 'vaziyet, kuvayi milliye eeşkliHâ-
tıran pek yanlış telâkki edinmesinden de mütevellittir. 

Tabiidir ki biz bu vaziyetimizî bitiyorduk, Bu gün or
dumuzun ne vaziyette olduğunu, mütarekeden nasıl 
çMığımızı, ne suertie mağlup olduğumuzu ve düş
manlarımızın faik Ikuıvvete malik olduğunu. Bu işe baş-
latiken de'bu gün her hatdie bu işte biz tamamıiylie ga
libiz kanaatiyle başlatmadı'k. Yalnız memMetâmiızii 
müdafaa oErrtdk, ölünceye kadar müdafaadan sonııa 
düşmanların eline, doğrudan doğruya, bütün gençleri 
ölmüş bur vatan teslim edecektik. IBİz vazifemizi yap
tık. Bİnaenaileyh bu günkü vaziyet, eskidenlberi tasav
vur edilen vaziyetten başka 'Bir şey değildir. Yani ümi
dimiz ömıemiştir. İzmir'de önümüzde otuz, kırk bin 
kişi vardı. İzmir vakasına başladığımız zaman ya
nımızda elli kişilik ı&ir kuvvetle baştamıştıfc. Arkamız-
<da ne bir kuvvet, ne de (bir fcüta vardı. Bu gün cephe
yi tutan yirmi, otuz bin fedai arkadaşımız var. Eskile
ri karıştırmanın manası yoktur. Zamanı değiMr. İBu 
gün cephe gerisinde bir ikuVvet ihzar edilmiş bulunu
yor. Bunu taklvilye eddbifmek için, daha 'fazla kuvvet 
edinmek taarruza geçmek için düşünmek lazeri ge
lir. Benîm kanaatimce propagandaya ehemmiyet ve
receğiz. Efendiler, kuvvetten evvel, düşmanfannıız, 
emin ötün propagandayı EskişehirVle, Ankara'da, 'Kon-
yaMa da yapacaklardır. Belki de yapmışlardır. Bun
ların önüne geçmek için propaganda "teşkilâtı yapmak 
icabeder, 'BinaenaHeyh, propaganda teşkilâtlın] yap
mak, ordu kıtaatı muntazaımasını yapmakla müsavi
dir. Düisrıian'îartmtz demin arz ettiğim veeh'ile gdtme-
den bütün aha'fi iböşal'tyor. 500 silahlı kuvveti ç&aran 
memleiket istikbale çikıyor. Jstühbaraitı umumiye mü
düriyeti teşekkül etmiştir, IBizıilm fsüihbarat Müdüri
yeti vaktiyfe İşe basşfamalto ve bunun önüde geçmeli
dir. Sonra Hükümetin bir çok hataları olmuştur. Fan 
kat bu hatalar doğrudan doğruya bilerek yapılmış de-
ği-l'dir. 'Ben.lim kendi kanaatimce, tzmitffie muharebe 
•yapmalk hata idi. Kuvvetlerimizi beyhude sarfetmiş 
oluyorduk. Bunu da vaktiyle burada söyleseydik, he
pimiz birden bağırsak İdik, taıbü Hükümet bu işten vaz 
geçerdi Binaenafcyh toelki doğru olmadığım bifrm'yo-
mım. Yani o 'kuvvetifer mağlup •olim'uş: olmayacaktı. 
Binaenaleyh hatayı 'doğrudan doğruya kendimizde 
aramalıyız. 'Biz bütün bu 'vasiyetler karşısında sustuk. 
Şimdi bağırıyoruz, neden böyle otouş, neden böyie 
•gitmiş diye bağırıyoruz. N^çin 'bağırmajtı, niçin vaktiyle 
kıtaatımızı takviye etmedtk, kuvvedi olmadık? Bina
enaleyh hatayı arayacak zamanda değiliz. Kıtaatımızı 
takviye için ne yapılacaktır? Bunun için yapılacak 
muayyen esaslar vardır. Bir senedeniberi bu teşkilâtı 
fafcib ettiğim için 'biliyorum. Herkes kendi memleke
tinde müdafaa! mMye teşkilatma ehemmiyet venir-
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se, mensub olduğu müdafaai huitoıfc heyeöerim doğ
rudan doğruya irşad ederek, takviye kıtaatı Vücuda 
getirerek, cebheltere gönderirse, sonra Kastamıottide, 
Kbnyada, cebhe gerffierinde kıtaatı muntazama teşek
kül eder. 8u kıtaatı muntazama burada çalışırsa, 
emin olunuz 'ti, 'vaziyette biç teir tehlike yoktur. Bina
enaleyh bugün cebheîerin gerisinde kıtaat teşkil et
mek şartiyle vazife yapılmış olur. Bu, yalnız Hükü
metin işi değildir. Hepimizin dşSdıİr. 'Biz 'İrşat edipde 
halkı seferberliğe teşvik etmezsdk, asker göndermezsek 
ve halkta güle güle sevine sevine askere gelmezse 
vaziyet yine tehlikelidir. Binaenaleyh hepimize düşen 
vazife bu günkü teMike karşısında, bilhassa alâkadar 
oîan zevatın memleket içine dağtfarafc teşkilatı esasi-
yeyİ kuvvettendi müesîdîr. Bu teşfcülStı muntazama kuv
vetlenmezse, cephe gerilerkıde (kıtaatı muntazama teş
kil etmezse, bizim 'burada kıoparacağımız feryattan: 
tfaıide yoktur. Onun için cephe gerisinde teşköât yapa
cağız 1caıbilîyetli arkadaşlarımız hemen vazife basma 
fcoşmajt. Kastamonilde, Ankara'da Konya'da teşkilâ
tı muntaza'maya başlamaljdır. Vakit geçiyor. Binaena
leyh. bir an evvel Hükümetimizden rica ederim, istir
ham ederim, bu teşkilâtı murrtazataayt derhal catüan^ 
darsın, derhal esastandırsın, derhal 15e başlasın. 

'Sonra efendiler; düşman diehşeÜİ propaganda ya
pıyor. Güya Yurıanlriar girdiği yerde hiç bir şey yap-
nuyortar, YunanTılıar :hiç -bir şeye dökun'muyorlanmş. 
Yalnız kuvayi milliye Tüesasmı anyoriarmış, yaniış 
zatbitanı öldürüyorlarnıış >ve padişah tarafından gönde
rilen bîr kuvvet diye telakki edilİYörmuş .'Bu telakki 
ne kadar ferıadır, Yunman geliyor, amma kuvayi miMİ-
ye için geDiyor. Başkası için değil, 'bu telakki efendi
ler, ne kadar mühim 'bir .telakkidir. Binaenaleyh bu gi
bi propagandalara karşı yapılacak mülbim propagan
dalar vardır. Düşman Giresun muharebesinde tuttuğu
nun hepsini 'öldürmüştür ve makineli tüfek ateşiyle öl
dürmüştür. Bahfeesire gelmiş, efradm bh* kısmını af
fetmiş, yalnız zabıtanı 'öldüreceğiz, (bizi padişah gön
derdi diyorlar. Zabıtam öldürmeye geldilk diyorlar ve 
kesiyorlar, asıyorlar. 'Bİreaenaifeyh düşman yalnız ku-
•vayt miftiye içün gelmiş değildir. Bütün anarratımızı, 
mukaddesatımızı çiğneyerek, ezerek harap ederek ge
liyor. 'Bu itübarâa, 'yapılan 'propagandal'aT fle bir çok 
şeyler graıyıp ediyoruz. En mühim şey, bfcaatı munta-
zamadan evvel, propagandaya ehemmiyet vermekör. 
Harisi .siyaset ne âîemde, ne düşünüyoruz? Kuş ada
sında ftt&Şyanlarla Yunanlılar çarpışıyor. Hepsinden 
bihaber kalıyoruz. Çürtkü kiyasette roi yapacak olan 
propaganda 'heyeti İş görmüyor. Onun için kıtaatı mun
tazama ile ;beraber en mühim yapılacak dş, siyaseti 
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dahiliyeyi tedvir edecek olan propaganda heyetini der
hal İşe başlatmaktır. Efendiler şunu açıkça söylemeli
dir ki, millet her vakit 'harpetmeye amadedir. Ve mil
let her vakit harpeder. Ne vakit 'başında: kendisini İda
re edecek bir kimse, bir adam butursa, ne vakit kalbi 
rrilkt vatan aşkiyfc çarpar fedai bir (kardeş bulunursa 
<Aîkış!ar.) Edip Beyin maiyetindeki [kuvvetler aStı bin 
karşısında harpötmiş ve düşman 'kıtaatmı yarm^br. Bu 
Edip Bey kuvvetinden olan adamlar kaçmadıtaır. Edip 
Beyi Uşak'ta buldular, etrafımda toplandılar. Çünkü 
Edip Beyi •st'viyo'iferdı. 'Bu gün Bursa ahalisi müda
faa edecek kaMiyet gösterİbnelidir ve müda
faa ederdi. Fakat Bursa ahalisinin ham'iyetİni tahrik 
edecek bir reis yoktu. 

Efendiler, eğer Bursa'da rüesa vazifesini yapsaydı, 
fedakârlık yapsalar İdi ve Ölmeye azmetmiş 'bulun
salardı ve bu işe başladığı zaman herkes gibi bu işin 
karşısında ölüm olduğu kanaatini taşısalar îdi, Bursa 
ahalisi mukavemet ederdi. Binaenaleyh Hükümeti mer-
'keziyede kabahat yoktur, kabahat şahıslardadır. Bir 
kumandan çikryor, vazıyete hafcim oluyor, mermeketfi 
kurtarıyor. Bir kumandan kaçıyor. Kabahati şahıslar-
da arayalım, millette kabahat yoktur. Propagandamı
zı iyi yaparsak, İyi adamlara ehemmiyet verirsek, emin 
olunuz vaziyet tehimlizdedir. Fakat böyle palavracı 
adamlara kıymet verirsek, dört yüz bin lirayı sarfeder-
ler ve beş paralık kuvvet çıkarmazlarsa o vakit İşte 
memleketin bağırmaya hakkı vardır. Binaenaleyh me
suliyet doğrudan doğruya rüesayı hükümettedir, millet
te değildir. Bu itibarla hemen Müdafaai Mîllîye Teş
kilâtına başlamalı. Propaganda Hyetimdz de işbaşına 
geçmelidir. 

MAHMUT CELAL BEY (Sanman) — Reis Be
yefendi; bendeniz Bursa hakkında bazı malûmat ver
mek isterim. Eğer imkân varsa sözü bendenize veriniz. 

REtStSANl BEY — Bfendim, zatı âlinizden ev
vel söz isteyen beş zat vardır. Heyeti Vekile, Nizam-
namei Datolî mucibince her vakit söyleyebilirler, İsı 
mat Beyefendi; Celâl Beyefendi Bucsa hakkında bazı 
malûmat vermek istiyorlar. Muvafakat eder iseniz sö
zü kendilerine terkedelim. 

ERKÂNI HARBİYE REÎSt İSMET BEY (Edir
ne) — Peki efendim. 

REFİK BEY (Konya) — Cami Beyefendi izahat 
ita buyurdular. Tabii biz de kendi noktai nazarımızı 
beyan edeceğiz, 

REÎStSANt BEY — Peki efendim. Söz alan ze
vat müsaade ederler mi? (Edrtir sesleri) 

MAHMUT CELAL BEY (Sanman) — Bendeniz 
bu vukuatın cereyan ettiği esnada, muharebe olduğu 
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zamanda Bursa'da bulunuyordum. Orada müdafaaya 
ait vezaifin hScbîrisiiyle alâkadar değMim. Bendenize 
küçük ve hususi bîr vazİfel Siyasiye tevdi edilmişti ve 
fakat alakadar olmamakla beraber, memleketin bir 
ferdi sıfatiyle, ütüden» terettüp eden vazrfei vatani-
yeyı ifa mecburiyeti vicdanisinde olduğumu da hisse
diyordum. Binaenaleyh vukuatı az çok yakından takip 
ettiğimi iddia edebilirim, 

Bursa hattında söylenen sözler efendiler, affınıza 
iğftiraren arz ediyorum, ifrat ve tefritten hali değildir. 
Bazı arkadaşlarımız hissiyatına cereyan vererek ulu 
orta üMÜıanı seklinde yürüyorlar. Burada söylenilen söz 
ve bilhassa bu kürsüden verilen her malûmat, yarın 
tarih için, mühim bir vesikadır. Bu itibarla orada vu
kuu hali gördüğüm gibi anlatmak suretiyle tarihe kar
şı vazifemi ifa etmiş olacağımı zannediyorum ve ye
gâne maruzatımın saikı da bundan ibarettir. Yoksa ne 
birisini haftasından dolayı s'İyanet etmek ve ne de teb-
rie ettirmektir veyahut bilâ mucip bazı zevatı da İt-
ttiham artında bulundurmaktır. Efendiler, Bursa, ku-
vayi nvilliyeye ast olan teşkilâtı takriben sekiz ay ev
vel ifa etmiştir ve o vakit zannediyorum ki, Anadolu
'da tzm'ir cephesiyle alâkadar olmak üzere, birinciliği 
kazanmıştır. BahkesİrH arkadaşlarımız pek âlâ tak
dir ederler ki Bursa'ya ait teşkilât sırf mevzii iken, 
Bursa'nın bir kaç yüz kişiden ibaret bîr müfrezesi, 
sırf iaşesi, maaışatı kendine ait olmak üzere, Akhisar 
cephesinde ifayı hizmet ediyordu ve son düşman ta
arruz ettiği vakit Bursalılar İki bin kişiye karip mü-
sellâh ve muntazam bir kuvvet gönderdiler ve demin 
Necati Bey arkadaşımın tavsif etliği muharebede iz
har* celâdet eylediler. Demek ki Bursalılar kendüeri-
•ne düşen vezaifi ifa etmiştir. Fakat bu kâfi midir? 
Bu sual varit olduğu zaman bendeniz de diyorum ki; 
hayır efendiler kâfi değildir. Osman Gazinin merka-
di rnübarekini, Kosova'de müttehit saföp ordularının 
savletini kıran Murat Hüdavendİgârın türbesini mü
dafaa etmek İçin biz çoluğumuzla, çocuğumuzla, si
lâhımızla, olmadığı zaman, hatta elimizdeki sopamız
la, düşmanların önüne atılmak ve düşman süvarileri 
altında çiğnenmek suretiyle tıarihe karşı vazifemizi ifa 
etmiş olmalı idik. Bursalılar bunu yapmadıklarından 
dolayı şayanı muahazedirler. Yoksa vesaiti mümkine-
ye müıacaatla müdafaa tertibatı almadıklarından do
layı haklarında söz söylemek haksızlık olur. (Bursalı
lar için söylemiyoruz. İdare memurları için, sadaları) 
Ve benim nazarımda bir vali ve bir kumandan da ef
rat millettendir. Bendenize söz hususunda tekaddüm 
eden refikim Necati Beyin, propaganda icra&ı hak
kındaki fikirlerini musip bulurum. Fakat; Bursa ken

disine düşmanın böyle yakın bir zamanda temas ede
ceğini hiçbir vakît hatır ve hayaline getirmemişti. Her 
ne sebeple olursa olsun efendiler, ta Akhisar'daki cep
he ylkılıp, bir hafta zarfında Balıkesir de düştükten 
sonra, düşmanın böyle yakın bir zamanda Bursa'ya 
yürüyeceğini, Bursalılar hatır ve hayale getirmemişlerdi 
ve onun için Bursalılar, kendilerinin edindikleri ihti
yat kuvvetti de, arz ettiğim veçhile, Yunan cephesine 
göndermekte beraber, Karamürsel, izmit ve Adapa-
zarı'nda da mültecilerle mücadele için kuvvet bulun
durmuşlardı. Memleketlerini, kendilerini vaziyetleri 
icalbınoa ihtiyat mevkiinde tutuyorlardı ve ihtiyat kuv
vetlerini lüzumu olan mahalle sevkediyorlardı ve Bur
salılar kendi mevkilerini ancak bu suretle anlamışlardı 
ve rica ederim, Bursa kelimesinin İçinde, kumandan, 
vali ve Müdafaa! Milliye Heyetinin de mündemiç 
bulunduğunu kabul ediniiz. Son Balıkesir hezimetin
den sonra oradan gelen kuvvetler, muhacirlerle be
raber, akın halinde, Bursa'nm şarkına doğru çekildi
ler. Esbabını tetkik ve tahkik ettiğimiz zaman, bu
nun sevfcülceyş İcabından, icabatı askeriyeden oldu
ğunu söylediler. Bendeniz asker değifim, fakat mem
leketin coğrafi vaziyetini şöyle gozonüne getirdiğim 
zaman, az kuvvetle mühim bir müdafaa tertibatı alı
namayacağına kanı olacakların birisiyim. Zira Bursa 
<25) kilometrelik bir mesafe ile Marmara Denizine 
yakındır ve orada düşman gemiteririin topuna maruz 
kalır bir vaziyettedir ve aynı zamanda, Bursa'da bîr 
kuvvet teksif ettiğimiz zaman, Gemlik Körfezinden 
çikan kuvVeltler, Yenişehir ve İnegöl'ü tutmak sure
tiyle, Bursa'nm hattı ricatı üzerine inerlerdi. Bilmi
yorum, ben asker değilim, bunu bana söylediler ve 
ben de malkul gördüm. Bursa efendiler, bazılarının 
zannet fiği gibi aguşunu düşmana açmamıştır ve za
ten Bursalılar, Orhan Gazinin ve Muradı Hüdaven-
tfigâr'ın daima ruhunda feyziyap olmuşlardır. Her an 
için vazİfei vatamyelerîni rfiaya saİ bulunmuşlardır ve 
onlar zamanın geçmediğine de kanidirler. Düşman 
Mudanya'ya çıktığı, Mudanya'yı toplariyle bombardı
man ettiği vakit, yüz etili 'kişilik küçük bir kuvvet si
perler içerisinde, sinesini germiş elinde silahiyle, mü-
teve'kkİJâne düşmanı bekliyordu ve bu bombardıma
nı görenler, Çanakkale muharebesinden daha şedM ol
duğunu ve bütün gemilerin ateşi bir notaya teksif 
ettiklerini iddia ediyorlardı ve o yüz cifi kişilik bir 
kuvvet düşmanı bir adım Heri bırakmıyordu ve ge
milerin müthiş bombardımanından perva edilmiyor
du. Fakat diğer taraftan, cenubu garbî istikametinde 
mukabeleye imkân olmadığı ifcikadiyle çekilmek ıstı
rarında kaldı. Bu muharebe esnasında, iddia olundu-
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ğu gibi, kumandanlar evinde oturmu yordu, kışlasın
da beklemiyordu; bilhassa yeni gelen fırka kuman
dam bey, filikanın başında bulunursam asker harbe
den kanaatiyle karargâhını ta askerin birinci safına 
nakletıriİ^ti'. Harbe âmâde bulunuyordu. Fakat her
halde mukabele için her kırvveitin bir vüsati, bîr de-
recei tahammülü vardır. Bunu takdir etmek ve hatta 
nazarı insaf ile görmek icabeder. Düşmanın bu ha
rekâtı karşısında çekilmek ıstırarında kaldılar ve çe
kildiler efendiler ve ati için tekrar vazifelerine avdet 
•etmek için çekildiler. Bu, elim bir mecburiye'lJti. Ora
daki abidatı islâmiyeyi düşmanın eline terketmek her
halde feci bir şeydir -ve bundan dolayı ne kadar izharı 
•teessüf etsek yeri vardır, Fakat vukuatı olduğu gibi 
görmek, muhakeme etmek, bizim esas vazifemizdir. 
öyle Bîr zan ve zehap görüyorum ki : İngilizleri, Yu
nanlıları Bursalılar davet etmiştir. Katiyen yanlış efen
diler. Bursa'da bir idarei mahalliye teşkil edilmiş ve 
fetret zamanının doğurduğu bu heyeti mahal'liyenİn 
İfayı vazife edebilmesi için ve daha doğrusu Bursa* 
dan efradım, askerini bütün Hükümette ait olan ku-
vayi çekip cepheye götürdüklten sonra Bursa'nın asa
yişi dahilisini ve daimisini temin ötmek için bir idarei 
daime tesisine Ankara'dan da ruhsat verilmişti. İşte 
(bu heyetin teşekkülüdür ki sultefehhümü mucip ol
muştur. Şunu itiraf ederim ki; o heyet Fransızların 
burjuvazi dedikleri kısımdandır. Nazarlarında malla
rının, canlarının, bizim gibi fakir olanlardan, pek bü
yük kıymeti vardır ve onlar müdafaa imkânı görme
dikleri zaman herhalde mal ve canlarının da heder 
olmamasını istiyorlardı. Eğer bu kabahat ise, o he
yet bundan dolayı mesuldür, müttehemdir. Heyeti 
mahalliye, asayişin muhtel olduğunu istemiyordu ve 
•buna meydan vermemek için çalışıyorlardı. Bu mak
satla müracaat estikleri zaman bendeniz de Hükümet
te hazır bulunuyordum. Kendilerine dedik ki ; Sizin 
gayeniz eğer Ataletin malını Mehmet çalmaktan iba
ret ise, fetret zamanından bu kadar hasis emel kar
şısında izaai vakit edemeyiz, istediğinizi yapabilirsi
niz. Sizden müdafaa için hizmet ve fedakârlık bekli
yoruz. Cevap verdiler, cephenin gerisinde, asayiş te
min edilirse, iaşe daha muntazam bir hale İfrağ edi
lirse cephe rasin olur, sarsılmaz. Binaenaleyh bize cep
henin iaşesini tevdi ediniz. Biz bununla meşgul ola
cağız. Kendilerine bu vazife verildiği zaman 3 - 4 bin 
çuıval un buîmak ve askerin iaşesine vesair hususatı-
na yardım etmek İçin ifayı Vazifeye başladılar. Fakat 
her şeyin bir haddi vardır. En son zamanlarda bunla
rın içerisinden bazıları da; Yunanlıların girmesi tahak
kuk ediyor, daha evvel ingilizlerle anlaşmak suretiyle 

ve biz de burada asayişi temin ettiğim'izden, buraya 
mihellâh ve gayri müseifâıh yabancı hiçbir kuvvet gir
mesin, acaba bunun çaresini temin edebilir miyiz diye 
düşünmüşlerdir. Bu, kabahat ise efendiler, bunu dü
şünen burjuvazi kısmına mensup Bursalılar bu kaba
hat ile mütUehemdİrler. Fakalt hâdisat ve vukuat pek 
seri yürüdüğü için, Bursa'nın müdafaasına elbirliğiyle 
çalışmak ve askere son mermisini attıktan sonra, her-
tiibadabad hareket etmek emri verildiği anlaşıldığı za
man, bu fikirden de sarfı nazar etmişlerdir. Yunanlı
lar fevkalmemul bir anda Bursa'nın Hüdavendigâr ma
hallesinde birdenbire meydana çıktıklarından, çekil
mek isteyenler de, kalmak İsteyenler de, aftflc bilmi
yorum ne suretle harekat etmişlerdir? Hâdisat ve vu
kuat bu merkezdedir. Bendeniz iddia ediyorum ki, 
efendiler; nazarımızda birbirimizi fecrim edecek bîr 
mesele yoktur. Eğer biz Bursa'nın sükutundan müte
essir isek • ki şüphesiz müteessiriz - oradaki ecdadı
mızın türbelerini kurtarmak için, yeni bir aşk ve yeni 
bir iman ile vazifeye atûalım ve onu ifa edelim. Yoksa 
'burada söylenilen sözler, yarın tarih için birer me
haz olacağından, rica ederim, gördüğümüz gibi söy
leyelim, İşittiğimiz gibi değil, düşündüğümüz gibi de
ğil, hissiyatımıza mağlup olarak değil. Bendenizin ma
ruzatım bundan ibarettir. 

REİSISA'NI BEY — İsmet Bey buyurunuz. 
ERKÂNI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ İSMET 

BEY (Edirne) — Devam etmekte olan müzakere bir 
takrirle başlamıştır. Bunu; Müdafaai Milliye Teşki
lâtının ikmali neva'krsı zımnında zabkan alayları, bö
lükleri vesaire teşMl edilsin. Mebuslar gönüllü teşki
lâtı yapsın, Meclis umuru taliye ile uğraşmasın ve za-
bitanın nezdinde hizmetçi bulunmasın, tarzında hulâsa 
edebileceğini. Bunlara Reis Paşa Hazretleri tafsilâtlı 
cevap verdiler. Bundan maada takrir sahipleri şifahen 
meseleyi daha vasi zeminlere naklettiler. Erkânı Har-
biyei Umum'İyeye taallûk eden esaslı bir nokta, muh
terem arkadaşımız tarafından, Erkânı Harbiyei Umu
miyettin vazifesini ifa «itmediği tarzında, gösterilen 
bir zemindir. Bu zemine cevap vermek ve Efkânı Har
biyei Umumİyeriin vazifesini lâyikıyle tavzih etmek 
istiyorum. Erkânı Harbiyei Umumiye, mevcut kuv
vetleri hüsnü istimalden mesuldür. Mevcut kuvvetleri 
hal ve vakte göre, en muvafık surette İstimal etmeye 
mecburdur. Binaenaleyh, Erkânı Harbiyei Umumîye 
vazifesini yapmıştır ve yapmamıştır, demek için, da
ha vazıh misaller göstermelidir. Meselâ, düşmanın 
taarruz noktasına bütün kuvvetlerimizi toplayıp mü
dafaa tertibatı almadık, buyurdular. Düşmanın taar
ruz noktasına sevketmek İçin daha nerelerde kuvvet 
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var idi? Oraya sevkolunmamış kuvvet nerede idi? Ve
yahut tali bir noktaya; yanlış bir noktaya sevfcolun-
muşiur da, düşmanın taarruz noktasına lâzım olan ye
re sevkolunmamışlar, bunu söylemek lâzımdır. Bu söy
lenirse o zaman Erkânı Haıbiyei Umumiyenin vazife
sini ifa edip etmediği takdir olunabilir. Yoksa elde 
mevcut kuvvet düşmana karşı en iyi biir surette istih
dam olunduktan sonra dahi ricat vaki olur ve düş
man İstilâ edebrl'ir. Bir fıkrasında arkadaşımız buyur
muşlardır ki, <̂ Eğer Müdafaai Milliye ve Erkânı Har-
biyei Umumiye vazifesini ifa enseydi ricat olmazdı ve 
düşman İstilâ edemezdi». Vazife ifa etmek, büsbütün 
başka bir şeydir. Bilirsiniz ki (50) kişi bir tepenin üze
rinde (50) bin kişi tarafından muhasara olunursa mu-
ha'kkak mahvolur. Biz ona emir veririz, «Müdafaa 
edeceksin ve mahvolacaksın» deriz. Eğer orrlar mü
dafaa öder, lâkin yine tepe düşman eline geçerse, biz, 
o vazife ifa olunmamışta, çünkü tepe düşman eline 
ıgecrriiştir, diyemeyiz. Vazife ifa olunur, fennin icaba-
tı yapriır, bununla beraber gayri kabili içtinap birta
kım felâketler vukua gelebilir. Siz bana Erkânı Har-
ıbiyei Umumiye vazlifes'ini ifa etmemiştir, ede idi, 
^memletet i^ifâ olunmazdı» diyebilirsiniz. Ama ne 
Vakit? Hali sulhta bulunursunuz, her türlü Vesaitimiz 
ne ise meydanda olur. Size falan Veyahut falan dev-
felt ifânı harp etmeye kıyam eder, çağırırsınız beni 
«efendi falan devlet bize ilânı harp ediyor, bunu ka
bul etmek veya reddetmek bizim elimizdedir, Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi bize söylesin, vesait vesaire-
miz nasıldır? Bu muharebenin sarahati nasıl olacak
tır?» dersiniz, o zaman yanlış bîr taahhüt yapar ve is
tilâlara sebep olursam, mevkii itaba çekersiniz. Efen
diler, müşkülâttan ve mahrumiyetten bahsedilmek için 
altında bulunduğumuz iftirayı derhatır etmelisiniz. 
Ankara'dasınız. Ne için Ankara'dasınız? Çünkü şirin 
(ve bizim istiklâlim'izti temin etmek için, bizim istf'kiâ-
iimizü temsil eden mebuslarımız, İstanbul'dan, payı-
'tahtımızdan çizme ile kovultrı uslardır. Biz buraya eğ
lenmek için, keyif etmek İçin gelmedik, buraya, ne 
bir çok müşkülâta, ne de bir çok mezahime katlan
mak için gelmemlşslnizdir. Bîzİ çıkarm ıslardır. Payi
tahtımızı işgal etmişlerdir. Siz bu felâketten haberdar 
değil misiniz? Ondan sonra efendiler siz pekâlâ bilir
siniz ki, biz Jki sene evvel mütareke yapmışızdır. Si-
'1'iâJhlanmızı bırakmıştzdır, muahede yapmışızdır. Düş-
manlanrriEin bize vadettMeri, dünyaya vadettikteri 
adalet düsturranna velhâsıl neler söylemişlerse hep-
sSne inanmışızdır. Pekâlâ bilirsiniz k'İ; iki senedenheri 
memleketin dahilî ve harici bütün yılanları dünya
nın bütün vesaitini, adamlarım kemlrmişlerdir. Ha

berdar değil miyiz? Bundan sonra elinizde kalan son 
vasıta ile kendi hayat ve namusumuzu muhafaza et
mekten başka çare olmadığını kabul etmişiz, buraya 
gelmişiz ve bu heyeti kurmuşuzdur. Sizlin ve bizim 
millete karşı olan vazifemiz, kendisini hayattan, is
tiklâlden, her türlü mukaddesattan mahrum eden, 
kendisine İdam hükmü vermiş ve onu masasının üze
rine koymuş olan bir heyeti zalimeye karşı, cebindeki 
çakısı, erindeki taşı ve parmaklarında tırnağı ile bo
ğaz boğaza, ölünceye kadar, müdafaa etmek vazife
sidir. (Sürekli alkışlar) Binaenaleyh bizi mahvetmek 
için düşmanların erinden her kurtardığımız taş bir mu
zafferi yeöt ir ve bu vazife ifa olunmaktadır. Böyle ka
bule mecburuz. Eğer üç aydanberi, bütün dünyaya 
karsı, milletimizin hakkı hayatım ispat etmekte gös
terdikleri mucizeleri ve dahilî ve harici bütün müş
külâtta ve b'ütün felâketlere karşı Heyeti Mufotereme-
nizin bir mîlleti temsil Girmekte olduğunuzu düşünür
seniz, geçen bu kadar felâketlerden sonra muvaffa
kiyetli bîr vaziyette olduğumuzu kabule mecbur olur
sunuz. M antikan ve fennen, âciz ve idaresine gayri 
malik bir millet, bu üç ay zarfında rnadum olmak 
lâzımdır. Dahilen ve haricen bize bütün vesaitle hü
cum edilmiştir. Buna rağmen dahilde ve hariçte bir 
milleti müstakileyi temsil ediyoruz ve şayanı hürmet, 
kendileriyle temas edilebilir bir heyet halindeyiz. Bu
na binaen bunlar; elimizde bulunan milletimizin sa-
lâ'bett imanına, elimizde bulunan kuvvetlerin, alâka-
daran tarafından hüsnü istimal olunduğuna delili kâ
fidir. Binaenaleyh noktalı esasiyeye avdet edersem; 
Ertem Harbiyei Umumiyenin vazifesini ifa etmedi
ğini bilmek, iddia edebilmek için ve ilmen, fennen, 
falan muharebe cephesine falan kuvvetin sevkolun-
ması lâzım gelirdi, sevketmediler ve tehlikeyi görme
diler, onun için bu felâlket oldu, demelisiniz. Kezalik 
Yunan taarruzu muhakkak iken, düşmanın taarruz 
edeceği yerler belü iken, Erkânı Harbiyei Umumi
ye elinde bulunan kuvvetleri falan yere şevketti ve 
falan yeri muaHta'l bıraktı demelisiniz. Bunu da de
miyorsunuz ve bu denilmedİkçe, Erkânı Harbİyeİ 
Umumiye Riyaseti, eline tevdi olunan kuvvetleri hüs
nü istimal etmiştir, fenne, ilme muvafık bir surette 
sevk ve idare etmiştir, demeye mecburuz. Vazife ile 
alâkadar olmamış gibi, Heyeti Celileırizin müsaade
siyle söyleyeceğim, Heyeti Celilenîz huzurunda süm-
.möttedarik, kayıtsız söylenmiş söz mevzubahis olma
sın. Biz işlerle alâkadar olmuşuz ve taklip etmişizdir ve 
asarı meydandadır. Elyevm mevcudiyetimize ait ne 
varsa, elimizdeki kuvvetlerin Müsnü İBJtİrnaBndendîr. 

REFİK BEY (Konya),— Yaşasın raiHet. 
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İSMET BEY (Devamla) — Defaatla huzuru âli
nizde arz ettik. Denilebilir ki, harici düşman karşısın
da niçin dahilî düşmartlara kuvvet şevkettik? Mevcu-
diydtimizc eh kısa yoldan tehlikeli bir surette kasdet-
ıriiş olan münafıklara karşı seviştiğimiz kuvvetleri 
hatalı addedecek bir zühniyet bizim içimizde bulun
sun, bunu talîmin etmiyorum. İhtiyaçtan fazla kuv
vet sevkedilmliş diye dahi İddia edemeyiz. Cepheler
den alıyoruz, sevkediyoruz. Henüz isyan ateşi yeni 
söridürülrrteye başlanmıştır. Bir istikamete, yanlış bir 
hedefe İhtiyaçtan fazla bir kuvvet sevkedlmremiştir. 
Bundan emin olabilirsiniz. 

Diğer mdttterem arkadaşımız hitaba başlar iken, 
mesuliyet esasında tahsisen ısrar etmek istediler. Evet 
efendiler, biz de, mesuliyet esasında, muhterem arka
daşlarımın tahmin ettiklerinden daha ztiyade müteyak
kızız, en büyükten en 'küçüğüne kadar, muharebs 
meydanlarına sevkefltiğimiz kumandanlardan ve zabit
lerden ve efrattan, gayet kıskanç bîr surene vazifele
rinin ifasını talep ediyoruz ve ötmek hakkımızdır. Bu
nun için daima Heyeti Muhteremeye hesap veririz. 
Heyeti Mttoteremenin bunu tahkik etmesi için elinde 
pek çok vesait vardır, Mizah ederler ve Mahirini... 
Mücrimlerin tecziyesi tabiîdir. Yalnız böyle aleni bir 
celsede mevzubahis edilmesi caiz olmayacak derecede 
<bir takım zevatı muhtereme hattında söz söylemişler
dir. Bunun için rufe'kayı muhiteremenin müsaadeleriyle 
arz edeceğim; müdafaai vatan ve müdafaa i milliye teş
kilâtını fkmal etmek için yürekleri çırpılırken, müda
faai milliyeyi, bilmeyerek: ve isttemfeyerek ızrar etmiş
lerdir. Evet cephede düşman karşısında uğraşan ze
vat için söz söylerken çok Miyafkâr olmak lâzımdır. 
Eğer sokakta lâalelttayin işittiğimiz bir sözü, tahassü-
sa/tı irinliye olarak kabul edersek, .falan ve falan ku
mandan ve zabit böyle yapmıştır diyerek dedikodu 
yolunu tutarsak, bu; tehtikeli' ve çöktürücü bir yol 
olur. (Burada herkesin söz söylemeye hakkı vardır, 
sadaları) 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Ders isteme
yiz efendim. 

İSMET BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
eferidim, meselâ SaMhTi cephesinden kaçan kuman
dandan baftsolunuyor. Ben tahkikat yapacağım dedim. 
Hepimizin lisanı hürmetle İtimat ettiğimiz cephe ku
mandanına bizzat gittim ve sordum. Salihli cephesin
den kaçtı denilen kumandan, bugün memleketimizin 
miMm bîr kısmını eline teslim ettiğimiz kumandan; 
talep edeceğiniz şeylerin on mislini yapmıştır ve yap
maktadır. Vazüfesirii ifa etmiştir ve etmektedir, kah
ramandır, emniyet ediyorum, yerinden kunıldatamam 

ve hakkında bir söz işitmedim, dediler. Itab etmek 
istedikleri kumandanın, sayam İtimat ve Miram olan 
âmirinden yakından aldığım malûmat ile müsterih ol
dum. Eğer kendileri herhalde işettiklerini İstizah etmek 
istiyorlarsa benden soraydılar, Mecliste, vazifesini ifa 
etmiş ve etmekte olan bir zat için bu kadar müteca
viz sözler söylenmeyecekti. 

REFİK BEY (Konya) — Tecavüz yoktur ve va
zifemizi yapıyoruz. 

İSMET BEY (Devamla) — Lütfedin efendim, söz
lerimde muhterem arkadaşlarım için samimi bir hiz
metten başka bir hMe mütehassis değilim. Ya'lnız ha
kikatleri, nasıl kendileri düşündükleri ve bildikleri gi
bi söylemek mecburiyetinde iseler, biz de vazifemizi 
hakikiyle İfa etmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar, 
cephede ifayı vazife eden adamlar için söz söylene
ceği zaman çok düşünmek lâzımdır. Buyuruluyor ki 
evöt falan ve filân adam ... Çok haklı olabilir. Kendi 
aleyhinde böyle bir cereyan hâsıl olmuştur, onun için 
feda edilmek lâzımdır. Her şey olabilir. Bu her idare 
memuru İçin olabilir. Yalnız bilhassa bu şerait alton
da cephede muharebe eden adamlar için bu olmaz. 
Oephede büyük m'üşkülât atanda muharebe eden 
adamlar için bîr tek miyar vardır; kemali şiddet ve 
adalet ile iyice tahkik edip, cidden mesul ise hemen 
tecziye, bilâ insaf tecziye etmektir.. Falkat kendimizi 
dedikodulara kaptırıp da, herkesten itsab ile bahset
meye başlarsak, felâketin en büyüğünün mukadder ol
duğunu maatteessüf Heyeti ÂKyeriîze söylemeye mec
burum. Düşününüz efendiler, bin türlü müşkülât için
de, ateş karşısında ifayı vazife etmekte olan bir adam 
diyecek ki; aman sokaktan geçen herhangi bir adam 
bir söz söylerse ve bu da tahassüsatt milliyedir diye 
Mecliste bir yer bulursa, ben nasıl İfayı vaz'İfe edebi 
lirim? Hakikaten adalete ve nefsülemre muvafakate 
rağmen beni bitirirler. Bu şerait tahtında bir adam 
cephede ifayı vazife için nasıl kuvvet bulabilir? Bu
günkü kumanda heyetinin maruz olduğu müşkülât, 
Heyefi Müb-teremenîzİn nazarında tamamiyle ayan ol
malıdır. 

Efendiler, biliyorsunuz ki, düşman Yunanlıların 
bugün tebliği resmilerinde; milliyet perverlere karşı 
muharebe ediyoruz. Hayır, milletle alâkamız yok
tur diyorlar. Biz filân, şu bu cebheterde muharebe 
eden zevat ile, cephelerden gelenler ile yakından te
mas ediyoruz. Onlar diyorlar ki; düşmanın hasım 
olarak gösterdiği; kumanda heyeti, zabitan heyetidir. 
Buniarın mevkilerini küçültmek için çalışıyorlar. Eğer 
biz de düşüncesiz olursak, mukavemetin ve müda
faai memleketin esas ruhu olan kumanda ve zabitan 
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heyetlerini tutacak kuvvet az kalır. Bu hususta 
müsaade ediniz, daha fazla şeyler söylemeyeyim. Da-
ha fazla şeyler celsei hafiyede mevzubahs olmuştu. 
O takririn bütün tafsilâtı bir celsei aleniyede mevzuu-
bahs olabilirdi. Bu celsei aleniyede söylenebilirdi. 
Fakat tevsi edilerek, bu hale getirdikten sonra, mü
saade ediniz, daha fazla sözler söylemeyeyim. Bilerek 
ve bilmiyerek, memleket dahiline esasen hariçten ge
len propagandaya mukavemet etmeliyiz. Hepiniz 
rastgeldiğiıtiz yerde, kumanda heyeti hakkında söy
lenen sözleri derakap reddediniz... Söyletmeyiniz, 
yanlıştır deyiniz. Elinizde her türlü vesait vardır. 
Her türlü vesaite müracaatla ve her şeye muktedir
siniz. O tarikle her müşkülü halledebilirsiniz, vel
hasıl Heyeti âl iyenizin bu izhattan sonra da, mevzuu-
bahs olması hatıra gelecek olan eşhas ve zevat hak
kında da mesuliyet esasını kıskanç bir surette takip 
ederek, icabını yapmakta olduğumuza emin olabilirsi
niz. Hem yapmaktayız ve hem de icabeden şeyler 
yapılmıştır. 

REISISANİ BEY — Efendim, müzakerenin ki
fayetine dair bir takrir var. 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu hallolun-
malıdır bu akşam. 

ı(Ret, ret sadaları ve kâfi sadaları). 
,ıRBtStŞANÎ BEY — Bunun kâfi olup olmadığı 

eller kalkmamakla belli olur. 
REFİK BEY (Konya) — Fakat takrir sahibi 

bendeniz olduğum için cevap vermek zaruretindeyim 
efendim, 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Usulü müzakere hakkında söz söyleyeceğim. 

REtSİSANI BEY — Peki buyurun efendim, usu
lü müzakere hakkında. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ — Bu müzake
re, verilen bir istizah takriri üzerine uzadı. 

REtSİSANI BEY — Takrir bir defa istizah de
ğildir, 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ — Ben istizah 
takriri olarak telâkki ettiğim için, müzakere kâ
fidir sözünü başka suretle neticelendirmek icaheder. 

REFİK BEY (Konya) — Zaten mahiyeti takrir 
meydandadır efendim, istizaha kal bede bilirsiniz. 

ABDULLTH AZMİ EFENDİ — İstizah ma
hiyetinde ise müzakere kâfidir dedikten sonra başka 
bîr şey reye konamaz. Bu müzakere kâfi değildir 
zannederim, daha Müdafaai Milliye Vekili tarafın
dan beyanatta bulunulacaktır. Bu, Müdafaai Mil
liye Vekilinin vereceği beyanattan sonra mevzuubahs 

olacaktır. Eğer vakit gecikmiş ise müzakere takk 
olunur, 

(Talik olunsun sadaları). 
REÎSlSANÎ BEY — Şimdi efendim müsaadenizle 

ortada bir istizah takriri yoktur. Onun İçin müza
kerenin kifayetine dair olan takriri okuyorum. Me-
busanı kiram kâfi görmezlerse ellerini kaldırmaz. 
tzmir Mebusu Necati Bey.... 

BİR MEBUS — Kâfi değildir efendim. 
REtelSANİ BEY — Beyefendi vazifemdir. Ni

zamname! dahilî bana emrediyor. Anlamak İste
miyorsanız o başka. (Reisisanİ Bey Hasim Beyin 
takririni okudu.) 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
tzmir Mebusu Necati Beyin reyülâyin cepheler

deki meşhüdatı üzerine Müdafaai Milliye efradının 
ve kumandanlarının tamamen ve bihakkın vazifelerini 
ifa eyledikleri ve dahildeki ihtilâlatın da buna inzi
mam ettiği ve Celâl Bey. Bursa'dan tzmir cephesine 
sevk olunan kuvvetler tarafından da vatanı müdafaat 
ifa ve icra kılındığı ve Erkânı Herbiyei Umumiye 
Reisi tsmet Beyefendinin izahatı da bunu teyit eyle
diği anlaşılmakla müzakerenin kifayetinin reye konul
masını teklif ederim, 12 Temmuz 1336 

Çorum 
Haşini 

NECATI BEY (Saruhan) — Ben yalnız Şimal 
cephesine ait ihtisasatımı söyledim. Diğer cepheleri 
bilmiyorum efendim, tashih ediniz, 

ıREtSISANt BEY — Müzakerenin kifayetini re
ye koyuyorum. Kâfi görenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar*. Pekâlâ kâfi değil efendim. 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — «Çorum Mebusu 
Haşim Beye hitaben» hem müdafaa eder alkışlarsın, 
hem de müzakerenin kifayetine rey vermezsin (Han
deler.) 

REtStSANÎ BEY — Sonra efendim talikına dair 
diğer bir takrir vardır. 

Makamı Riyaseti Celileye 
Vaktin ademi müsaadesine binaen müzakerenin 

yarına talikim teklif eylerim. 
tçel Mebuslarından 

Şevki 
REtSİSANI BEY — Müzakerenin yarına talikini 

kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Ka
bul olundu. 

Efendim yarın mutat olan saatte içtima edeceğiz. 
Celseyi tatil ediyorum. 

Gece w a & « a l 9£& 4a. eefee tetU ed3u££fe. 


