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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati ; Badezzeval t 2,30 

REİS ; Reftâsani Celâletlm Arif Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Rasim Bey (Sivas) 

REÎSİSANİ BEY — Efendim, celseyi açıyorum. 
Zaptı satorttı kıraat ediyoruz 

{Zaptı sabik hulâsası Kâtip Haydar Bey tarafın
dan okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Pasa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde birinci celse zevali saat üçte içtima et
ti. Zaptı sabık hulâsası kırat edilerek aynen kabul 
edildi. Muvakkat temyiz heyeti teşkiline dair Kanu
nun İkinci müzakeresine başlanılarak dördüncü ve 
altıncı maddeleri tadilen ve mevaddı sairesi aynen 
kabul edildikten sonra heyeti umumiyesi kabul olu
narak celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
Reisisanİ Ceîâlettİn Arif Beyefendinin tahtı ri

yasetinde ikinci cebe saat dörtte inikat etti. Seyyar 
jandarma teşkili hakkındaki layrhai kanuniyenin müs
taceliyetle müzakeresi kabul edilerek cereyan eden 
müzakerattan sonra heyeti umumiyesinin müzakeresi 
kâfi görüldü. Serlevha, encümenin teklifi veçhile ka
bul edildikten sonra pn dakika istirahat edilmek üze
re celse tatil edildi. 
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Üçüncü Celse 
Reisisanİ Celâl ettin Arif Beyefendinin tahtı riya

setinde üçüncü celse saat be; buçukta kuşat edildi 
Seyyar Jandarma Kanununun birinci ve İkinci mad
deleri tadilen kabul edilerek on dakika teneffüs edH-
mek üzere cebeye nihayet verildi. 

Dördüncü Celse 
Reisisanİ Celâlettİn Arif Beyefendinin tahtı riya

setinde dördüncü celse saat yediye çeyrek kala biliç-
tima Müdafaai Milliye Encümeninin teklif ettiği 
üçüncü ve dördüncü maddeler tadilen, beşinci, altın
cı, yedinci, sekizinci maddeler aynen ve dokuzuncu 
madde tadilen kabul olunarak beş dakika teneffüs 
edilmek Üzere celseye nihayet verildi. 

Beşinci Oelse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde beşinci celse saat sekizde inikat etti Do
kuzuncu ve onuncu'maddelerin tayyı kabul ve on bi
rinci madde İki fıkraya bittefrik dokuz ve onuncu 
madde olarak kabul, ve müteakiben kanunun heyeti 
umumiyesi de kabul edilerek gece içtima edilmek üze
re celse tatil edildi. 

Altıncı Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde aîtmcı celse gece saat on birde kuşat 
edildi. Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Teşkili Hak
kındaki Kanunun müzakeresine başlanılarak müsta
celiyetle müzakeresi ve müteakiben heyeti umumiyesi 
hakkında müzakerenin kifayeti kabul edilerek, birin
ci maddesi aynen ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü 
maddeleri tadilen kabul olunarak berayi teneffüs cel
se tatil edildi. 

Yedinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde yedinci celse sabah saat bir buçukta İni
kat etti. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyetine ait tah-

2. — AZAYI KİF 

1. — İstanbul'dan gelmiş olan Ankara Mebusu 
Hilmi, E/âziz Mebusu Mustafa ve Muhittin, Genç 
Mebusu Celâl, Maraş Mebusu Tahsin, Niğde Mebu
su Ata, Yozgat Mebusu Bahri Beylerin Meclise tak
dimi. 

RBtStSANİ BEY — Efendim, istanbul'dan gelen 
rüfekamızdan Mamuretülâziz Mebusu Muhittin ve 
keza Mamuretülâziz Mebusu Mustafa, Genç Mebu
su Celâl, Maraş Mebusu Tahsin, Ankara Mebusu 
HİÎmi, Niğde Mebusu Ata, Yozgat Mebusu Bahri 

sisat cetveli ve badehu Kanunun heyeti umumiyesi 
kabul edüdiktaı sonra istanbul'ca aktedilen mukave-
lat ve muahedat ve tıkırdat ve verilen İtntiyazata dair 
Kanunun müzakeresine başlanıldı. Bu hususta Heye
ti Icraiyenİn teklifinin müzakereye esas ittihaz edil
mesi ve müstaceliyetle müzakeresi kabul edilerek 
birinci maddenin tadilen ve ikinci maddenin aynen 
kabulünden sonra heyeti umumiyesi de kabul edildi. 
Müteakiben bazı beyanatta bulunmak üzere Reis 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Makamı Riyaseti 
Reisisanİ Celâlettİn Arif Beyefendiye bittevdi kürsü 
hitabete gelerek Hendek, Adapazarı, Düzce, Bolu, 
Gerede, ve bunu tahdit eden bütün sahil ile bu me-
yandaki mıntakada şekaVetin kamilen imha ve ora
daki kuvayi milliyenin tamamen serbest kaldığım ve 
Tokat civarında zuhur eden eşkiya vukuatının da önü 
alınmak üzere bulunduğu ve Adana mmtakasmda 
Fransızların sis ve şimendifer hattından uzak mahal
leri tahliye etmekte oldukları ve izmir cephesinde 
mühim bir tebeddül olmadığı ve Akhisar İstikame
tinde mahsus Yunan taarruz hazırlıklarına mukabil 
tedabiri kâfiyenin ittihaz^ olunduğu ve vaziyeti harici
yenin muvafık bir şekil arz etmekte bulunduğu, yakın
da netayici mafddiyesinin görüleceğini alkışlar ara
sında izah etmiş ve bayramın dokuzuncu günü içtima 
edileceği Makamı Riyasetten bhtebliğ sabah zevali 
saat üçte celseye nihayet verilmiştir. 

Reisisanİ Kâtip 
Celâlettİn Arif Mehmet Rasim 

Kâtip 
Haydar 

REIStSANl BEY — Zaptı sabık hakkında söz İs
teyen var mı? (Kabul sesleri) Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

beyler Heyeti Vekile karariyle Meclisi Âtinize takdim 
okmuyör. (Teşekkür ederiz «adaları) 

REfcSlSANÎ BEY — Evrakı varide; efendim ba
zı mezabıt var, tetkik edilmiş, onlar okunacak. 

2. — Bayazıt Mebusu Atıf, Hacı Mehmet, Biga 
Mebusu Haftz Mehmet Hamdi, Hamit, İsmail Sup
hi, Dersim Mebusu Diyab, Mustafa, Mustafa Zeki, 
Ramiz, Tevfik, Ergani Mebusu Salih, Genç Mebusu 
Hamdi, Fikri, İzmit Mebusu Fuat, Mehmet Akif, 
Saruhan Mebusu Reşat, Samsun Mebusu Hamdit Ha-
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san Fehmi, Nafiz, Süleyman, Şükrü Beyefendi ve 
Ağaların intihap mazbatalarına dair Mazbataları Tet
kik Encümeni mazbatası. 

KÂTİP HAYDAR DEY (Kütahya) — Efendim, 
Tetkiki Mezalbıt Encümeninde mazbataları teftik edi
lerek Heyeti Umumiyeye arz edilen zevatın esamisini 
okuyacağım : 

Suret 
Samsun Ticaret Odası Başkâtibi Şükrü Efendi 

(Samsun), 
Fatsalı Hamdi Bey (Samsun), 
Ünyeli Hasan Fehmi Efendi (Samsun), 
Samsun Meclisi Belediye Azasından Süleyman 

Bey (Samsun), 
Canik Müddeiumumisi Nafiz Bey (Samsun), 
Müftü Salih Bey (Ergani Madeni), 

Genç Posta ve Telgraf Müdürü Fikri Efendi 
(Genç), 

Adapazarı Kaymakamı Esbakı Fuat Bey (İzmit), 
İslâm Sairi Mehmet Akif Bey (İzmit), 
Soysallıoğlu İsmail Suphi Bey (Biga), 
'Biga Müddeiumumii Sabıkı Ham it Bey (Biga), 
Ezine Kasabası eşrafından Hafız Mehmet Hamdi 

Efendi (Biga), 
Ferhad Uşağı Aşiret Reisi Diyato Ağa (Dersim), 
Aşağıalbbas uşağı Zeyno zade Mustafa Ağa (Der

sim) 
Dersim Mahkeme Başkâtibi Tevfik Efendi (Der-

s!im) 
Yüzbaşı Mustafa Zeki Efendi (Dersim), 
İsmail Efendi zade Kolağası Ramız Bey (Dersim), 
Diyadin Kaymakamı Atıf Bey (Bayazıt), 

Vergi memurluğundan mütekait Hacı Mehmet 
Efendi (Bayazıt), 

Akhisar Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Mehmet 
Reşat Bey (Saruhan), 

Genç Mahkemei Bidayet Zafbıt Kâtiplerinden Ham
di Efendi (Genç). 

Balâda esamileri muharrer zevatı mumaileyhimi-
nun manii intihap bir halleri olmadığı bittetkik anla-
şmnış olmakla mebusluklarının kabulünü Heyeti 
Umumiyeye teklif ederiz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
İzmit mebuslukları için altı zatın intihap edildiği söy
leniyordu. Bu mazbata Encümence iyice tetkik edil
miş mi? Onun tetkikini İstirham ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Efendim, şimdiye kadar Tetkiki Mezalbıt Encüme-
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nince tzm'İt mebusları hakkında verilen mazbatala
rın bu, tiçüncüsiidür. Hamdi Bey Gevye'den, ibrahim 
Efendi İzmit'ten İntihap edilmiş ve bunların mebus
lukları Heyeti Umumİyece kabul edilmişti. Şimdi 
Fuad Beyin mazbatası veriliyor. Tetkiki Meza-
'bfl Encümenince hu da 'kabul ediliyor. Yani 
mazbatasında bir şey yoktur. Ondan sonra intihap 
edilen Hafız Abdullah Efendi ile Bandırma Kolordu
su Kumandanı Yusuf İzzet,Paşa vardı. Fakat he
nüz mazbataları Encümene verilmemiştir. Encüme
ne diğer bir mazbata daha verilmiştir. O da Adapa
zarı Kaymakamı Tahir Beyin mazbatasıdır. Biz Ta
hir Beyin mazbatasını şayanı tetkik olduğu için ge
riye bıraktık, şayanı tetkik olması da şu cihetten idi : 
Adapazan'nda İzmît mebusluğu namına daha Tahir 
Beyden evVel İntihap edilen Hafız Abdullah Efen
di ile Bandırma Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet 
Paşa intihap edilmişler ve bunların maîibatalan da 
gönderilmişti. Tahir Bey altıncı Mebus oluyor. Her 
livadan beş mebus olacak idi. 

Şu halde Tahir Beyin mebusluğu vaki değildir. 
Bu cihet şayanı tetkik olduğu için mazbatasını geri
ye bırakttk. Bilahare Hafız Abdullah Efendi buraya 
gelmişti. Kendilerinden sorduk, İntihap edilen zevat
tan Tahir Beyin çekmiş olduğu telgraf ta şudur. Hu
susi olarak vermiştir : 

Suret 
Ankara Heyeti Temsiliyeye 

Geyve'den Kaza Kaymakamı Hamdi Namık Beyin, 
İznik'ten de Hacı İbrahim Ağa namında bir zatın 
intihabı anlaşılmasına Kandıra*ca iştirak edilmeme
sine binaen liva namına Adapazarı'nca Meclisi fev
kalâde azalığına kaymakamı esbak Fuat Bey, ulema
yı mahalliyeden Hafız Abdullah Efendi ve Bandırma 
Kolordusu Kumandam Yusuf İzzet Paşanın haizi ek
seriyet olmalarına binaen intihaptan teayyün etmiştir. 
Buradaki zevatın mazbatalarıyla müteheyyii hareket 
olduklarını arz ederim. 

23 Nisan 1336 
Adapazarı Kaymakamı 

fTahir 

HAŞtM BEY (Çorum) — İmza kimin efendim? 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Adapa

zarı Kaymakamı Tahir imzasiytedir. Bu telgraf yirmi 
üç nisan tarihlidir. Tam Meclisin açıldığı zamana 
müsadiftir. Binaenaleyh şimdiye kadar Hafız Abdul
lah Efendi İle Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Pa
şanın mazbataları Tetkiki Mezabıt Encümenine ve
rilmemiştir. Biz bu defa Tahir Beyin mazbatası ve-
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rîîmesi ürerine hususi olarak vaki olan müracaatla 
istihbar ettik. Mazbatayı bu cihetten şayanı tetkik 
gördük. Onun için Tetkiki Mezabıt Encümeni Tahir 
Beyin mazbatasını çıkarmadı. Bu ciheti tetkik edecek
tir. Mazbataları arayacaktır. (Çök gürel sesleri) 

REİSİSANİ BEY — Verilen bu izahattan sonra 
cetvelde esamisi Okunan rüfekanın kâffesinİn mebus
lukları kabul ediliyor mu? (Kabul sesleri, hay hay 
sesleri) 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Gürül
tüler) 

'BİR MEBUS — Tatıir Bey varsa onu çıkarmak 
hazımdır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
ismi mezkûr değildir efendim. 

REİSİSANİ BEY — Encümen diyor ki, yazılı 
değildir. 

ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahİsarı Şarki) — 
Atıf Bey diğer bir yerden de intihap edilmişti zanne
derim. 

REİSfeSANİ BEY — Sorarız, hangisini tercih eder
lerse olur efendim. Zaten hmail Suphi Bey de Bur-
dur'u tercih etmişti. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY — Bendeniz 
Burdur'u tercih ediyorum. 

REİSİSANİ BEY — Biga'ya yeniden intihap için 
yazdır. Mehmet Alkif Bey burada değil, onun için bir 
şey söyleyemeyiz efendim. 

SIRRI BEY (İzmit) — Kendilerinin nazarı takdi
rine arz ediyorum. Biga'yı tercth buyursalar da Bur
durulan yeniden intihap yapılsa. Şimdi hasbezzsman 
Biga'yı tercih etseler. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY — Pek mü
nasip olur, fakat bir kere (angaje) oldum. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Türkçe... 
Türkçe söyle angaje ne dem/efk? 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY — Taahhüdüm 
var yani. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bu mazereti onlar da ka
bul ederler. 

ıRBİSİSANt BEY — Peki efendim, şimdi bu ci
heti düşünürler ve hangisinden istifade ettiklerini son
ra söylerler. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY — Birkaç gün 
düşüneyim. 

R©tStSANt BEY — Bu zevatın mebusluklarını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller kal
kar) Kabul olundu efendim. 

3. — Kastamonu Mebusu Rüştü Beyin intihap 
mazbatasına dair mazbataları Tetkik Encümeni maz
batası. 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Kasta
monu Mebusu Rüştü Beyin mazbatası okundu) : 

, Suret 
Kastamonu Mebusu Rüştü Beyin keyfiyeti İnti

habını mübeyyin işbu mazbata Encümenim İzce bittet-
kik münderecatı usulüne muvafık görülmekte tasdik 
ve kabul olunarak Heyeti Umumiyeye takdimi karar-
gir olmuştur. 

REİSİSANİ BEY — Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Kabul sadaları) Kabul edildi. 

4. — Tokat Mebusu Mustafa Beyin intihap maz
batasına dair Mazbataları Tetkik Encümeni mazba
tası. 

{Kâtip Haydar Bey, Tokat Mtfbusu Mustafa Efen
dinin mazbatai intihabiyesini olcudu) : 

Suret 
Tokat Mebusu Kâhyazade Mustafa Efendinin key

fiyeti intihabına dair olan işbu mazbata Encümeni
ni izce bittetkik mündenecatının usulüne muvafık ol
duğu görülmekle tasdik ve kabul olunarak Heyeti 
Umumiyeye takdimi karargir oldu. 

REİSİSANİ BEY — Mebusluğunu kabul edenler 
etlerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi. 

5. — Çorum Mebusu Abdurrahman Dursun Beyin 
İntihap mazbatası hakkında mazbataları Tetkik En
cümeni mazbatası. 

ıfKâtip Haydar Bey, Çorum Mebusu Abdurrah
man Dursun Beyin mazbatasını okudu) : 

Suret 
İhraz olunan rey miktarı 
••Ada. 

11 Ankara Sultani Mektebi Muallimi Zile'li Ab
durrahman Dursun Efendi. 

Artkara Vilayeti Vekâleti Âlİyesİnin 19 Mart 1336 
tarihli telgrafnatnesiyle tebliğ olunan talimatname 
ahkâmına tevfikan Meclîsi fevkalâde azalığı için mer
kezi livada icra kılınan intihap neticesinde yetmiş beş 
reyle İhrazı ekseriyet eden Doktor Atıf Beyin vu
kuu istifasına ve madununda bulunan iki zatın beya
nı İtizar eylemelerine binaen Meclisi mezkûr azalığı-
nt her üçten sonra ihrazı ekseriyet eden Ankara Sul
tani Mdktebi Muallimi Zİle*li Abdurrahman Dursun 
Efendiye teveccüh eylediğini mutazammın işbu maz
bata bittanzim mumaileyh yeddine ita kılındı. 

4 Nisan 1336 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbelcİr) — Olmaz, ol

maz, yeniden İntihap yapılsın. 
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REÎSÎSANt BEY — Müsaade buyurun. (Gürül
tüler) 

(Kâtip Haydar Bey, Abdurrahman Dursun Beyin 
mazbatası hakkında Tetkiki Mezabit Encümeninin 
İcar arın t okudu) : 

Suret 
Çorum Mebusu Abdurrahman Dursun Beyin key

fiyeti intihabına dair olan işbu mazbata Encümeni-
mizce bMetkik mühderecatı usulüne muvafık görül-
mekle tasdik ve kabul olunarak Heyeti Umumiyeye 
takdimi karargir olmuştur. 

RBtStSANİ BEY — Encümen, kabulünü nazarı 
tasvibinize arz ediyor. Bunu reye koyuyorum, ka
bul edenler ellerini kaldırsın. (Olmaz sesleri) (Kısmen 
eller kalkar) (Ret, ret sesleri) Şimdi aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Kalbul edildi efendim. 

6. — İzmit Mebusluğuna Tahir Beyin intihap 
olunduğuna dair Adapazarı Kaymakamlığından mev
rut telgraf. 

(Kâtip Haydar Bey, Adapazarı Kaymakamının 
telgrafını dkudu) : 

Suret 
Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeHlesine 
iMünhal olan Büyük Millet Meclisi azalığına Ada

pazarı Kaymakamı İTahir Beyin İntihap edildiği arz 
tolunur. 

10 Haziran 1336 
Kaymakam Namma 

Seyit Mehmet 

RBlStSANl BEY — Bu telgraf Tetkiki Mezabit 
Encümenine gider. Orada tetkik ederler. Oraya gön
derelim değil mi efendim? (Evet sadaları) 

7. — Biga mebusluklarına Mehmet Akif, İsmail 
Suphi, Hamit, Mehmet, Hafız Hamdı beylerin inti
hap edildiklerine dair Biga Mutasarrıflığının telgrafı. 

Kâtip Haydar Bey, Biga Mutasarrıfı ve Kuman
danı Atvni Beyin telgrafım okudu): 

Suret 
Ankara'da Dahiliye Vekâletine 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Mebusluğuna 
Biga Livasının tekmil kazalarında bugün ayni saatte 
icra edilen intihabatta namzetliklerini vaz ve itan eden 
on yedi zattan İslâm Şairi Mehmet Akif Bey yüz 
kırk altı, üd obadan Soysallıoğlu İsmail Suphi yüz 
yirmi altı, liva müddeiumumii sabıkı Dava Vekili 
Hamit yüz dokuz, beylerle Ezine eşrafından Mehmet 
109, Ayvacık eşrafından Hafız Hamdi 57, efendilerin 

ihrazı ekseriyet eyledikleri ve harcırahlarının mahalli 
mal sandıklarından tesviyesiyle Ankara'ya hareketle
ri lüzumu ait olanlara emir ve tebliğ edildiği. 

3, 4 Haziran 1336 
'Mutasarrıf ve Kumandan 

Avni 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 

Evvelce okundu, kabul edildi efendim. (Kabul ediMİ 
•sesleri) 

S. — Muğla mebusluklarma Etem Fehmi ve Dok
tor Tevfik Rüştü beylerin intihap olunduklarına dair 
Dahilîye Vekâleti tezkeresi. 

(Kâtip Haydar Bey, Umuru Dahiliye Vekâletinin 
23 Haziran 1336 tarihli tezkeresini okudu) : 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiilesine 

Muğla Sancağı namına İntihap olunup ahiren 
istifa eden Kâzım Karabekir Paşa ile şehidi mağfur 
Mahmut Beyden irihilâl eden azahklara Menteşe Mu
tasarrıfı sabıkı Etem Fehmi Beyle Doktor Tevfik 
Rüştü Beyin intihap edilerek müteheyyiİ azimet bu
lundukları mahallinin işarı üzerine maruzdur efen
dim. 

23 Haziran 1336 
Umuru Dahiliye Vekili 

9. — Kozan Mebusluğuna Doktor Mustafa Beyin 
intihap olunduğuna dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi. 

(Kâtip Haydar Bey, Dahiliye Vekâletinin diğer bir 
tej&eresini okudu) :. 

Suret 
'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiilesine 

Kars Kazasmca Ankara'da bulunan Doktor Mus
tafa Beyin mebus intihap edildiği Maraş Mutasarrıf
lığının işarı üzerine arz olunur efendim. 

26 Haziran 1336 
Umuru Dahiliye Vekili 

Cami 
BİR MEBUS — Efendim, Kâzım Paşanın istifası 

Meclisçe kabul olunmuş mu idi? 
RBÎStSANt BEY — Efendim, kendileri birkaç 

yerden mebus intihap edildikleri için Edirne'ninkini 
kabul ettiler. Diğerlerinden istifa etmek zaruridir. 

10. — Malatya mebusluklarına İntihap edilmiş 
olan Sait, Dettâİzade Mehmet ve Fabrikatör Mehmet 
efendilerin mebusluktan istifa etmemiş olduklarına 
ve ikisinin ticaretle iştigallerinden dolayı Ankara'ya 
gelemeyeceklerine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi, 

<Kâtİp Haydar Bey, Dahiliye Vekâletinin diğer 
bir tezkeresini okur) : 
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Suret 
'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Malatya Livasından Büyük Millet Meclisi azalı-
ğma intihap edilmiş olan Hİdayetzade Sak ve Dellâl-
zade Mehmet ve Fabrikatör Mehmet efendilerin isti
faları istihbar edilerek keyfiyet mutasarrıflıktan so
rulmuş idi. Cevaben varit olan telgra'fnamede intihap 
neticesinde mumaileyhimden hiobirmîn istifa etmeyip 
İçlerinden ikisinin ticaretle iştigal ettîklerî cihetle An
kara'ya gelemeyecekleri bildirilmiş olmakla arzı key
fiyet olunur. 

28 Hazîran 1336 
Dahilîye Vekili 

Cami 
SIRRI BEY (İzmit) — Gelemeyeceğinden bu da 

istifadır. 
REÎSÎSANİ BEY — O halde kendilerinden kati 

•bir surette soralım, 
LÛTFt EFENDİ (Malatya) — Mademki bu kadar 

zamandır gelmemişler ve ticaretle iştigal ediyorlar. 
Şu halde istifa ediyorlar. 

REİSİSANÎ BEY — Gelemeyeceğiz demiyorlar 
efendim. 

LÜTFİ EFENDt (Malatya) — Telgrafta sureti 
katiyede gelemeyeceklerini söylüyorlar. 

BİR MEBUS — O halde kendilerinden sarahaten 
sorarız. Gelmiyorlarsa müstafi addedeceğiz. İstifala
rını göndersinler. 

SIRRI BEY (İzmit) — Onlar istifa etmezler, is
tifaya cesaret edemezler, haklarında bir sui zan te
vellüt eder diyerek korkarlar. Buradan müstafi ad
dedilecekleri yazılırsa pekâlâ ederler. Biz istifa ettik 
demezler, 

ABDULLAH AZMİ EFENDt (Eskişehir) — Reis 
Beyefendi; bu yolu açarsak yani müstafi addedersek 

1, — Van Mebusu Hakkı Beyle arkaadşının; dairei 
intihabiyelerinde posta • muamelatının bîr an evvel 
tanzim edilmesine dair takrirleri. 

ıCKStip Haydar Bey Van Mebusu Hakkı ve Bitlis 
Mebusu Resul Beylerin talkririnİ okudu) : 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cel'ilesine 

Ayrıldığım;z grüne kadar dairei irrtJhaibî'yemizde 
podta, telgraf muhaberatı pek intizamsız bir halde 
buîunuyOirdu. Şimdiye (kadar bunun kesbi salâh eyle
diğine Üh'timal veremiyoruz. Çürüktü memurların yedi, 
sak iz aylik maaşları, posta müteaHhidlerinin külliyetli 

kimse gelmez, Bendenizce bunlan gelmediklerinden 
dolayı Meclis takbih etmeli. Her gelmeyeni müstafi 
addedersek yarın Mecliste kimse bulunmaz. (Pek doğ
ru sesleri) 

REtSİSANt BEY — Pek iyi efendim. Divanı Ri
yaset kendilerine lazım gelen şeyi yazar. (Cebren ge
tirmeli sadaları) 

//. — Van Mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Emin ve Mutiullah Beylerle Şeyh Masum Efendi
nin istifa eylediklerine ve yerlerine Kâmil Efendi ile 
Hasan ve Hakkı beklerin intihap edilmiş olduklarına 
dair Van Valiliğinin telgrafı. 

{Kâtip Haydar Bey, Van Valisi Mithat Beyin tel
grafını okudu) 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

13 Haziran 1336 tarihli telgrafnameye lahikadır. 
Meclis azalığma intihap olunan zevattan Erzurum 
mektupçusu Emin Bey bazı mazeretinden ve Mekesli 
Mutiullah Beyle Şeyh Masum Efendi hastalığından 
dolayı aflarını talep etmekte olduklarını, bunlan ta
kiben rey kazanan Ankara'da mukim Hakkari Ser 
Müsevvi di İğinden mütekait Van'lı Kâmil Efendi ve 
Haydaranlı Aşireti rüesasından Hasan Bey intihap 
edilmiş ve esasen Vatı Mebusluğuna intihabı icra 
edilmiş olan ve DiyaHbekİr'de bulundukları haber 
alınan Hakkı Beyin de Meclisi Âliye iştiraki akdem
ce Diyarbekir Vilayeti vasıtasiyle tebliğ edilmiş ol
duğu. 

29 Mayıs 1336 
Van Valisi 

Mithat 
REtSİSANt BEY — Tetkiki Mezabıt Encümenine 

gönderelim. 

mathıbaltı müterakim (bulunuyordu. (Bu sebeble (bu atfe-
mi İntizamın devam edip gideceğinde şüphe yokttur. 
Muhaberatın temini süra.t ve selâmeti için memurlar
la, mFüteahlhtdler maJülubaSMiın tesviye ettirilerek bu 
hale ıtfha/yet verdirilmesini arz ve toklrf eyleriz. 

29 Mayıs 1336 
'Van Mebusu E&îre M-ebtiiîu 

Halklkı Resul 
RlEfSlSAMİ BEY — Bu takriri müsaade ederse

niz Dahiltfye Vekâletine gönderefaı (Peki sadaları). 
BİiR MEBUS — Efendim düğer -mahallerden de bu 

, suretle,. 

4. — TAKRİRLER 
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tRlBSSÜSAlNît BEY — Esas itibariyle bu postta ve 
telgraf umuruna ait bir meseledir. 

lXSTFİ BEY .(IMal'altıya) — 'Evftreİâ FoSta ve ieîg-
raf müdüriyetinden meseleyi anlayaJlan. 

RıEİSİlSAfNt BEY — İBu defa gitsin, onlar oku
sunlar, tabii Mecltee izahat verirler.. 

2. — İsparta sancağının müstakü liva haline ifra
ğına dair takrir (Sahibi malûm değildir). 

1. — Çorum Mebusu Hdsim Beyin, tevhidi islâm 
hakkındaki teklifi kanunisi ve lâyiha encümeni maz
batası. (2f9) 

((•Kâtip Haydar Bey Lâyiha Encümeninin Mazba
tasını okur) r 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti CeHesine 
Çorum Mebusu Haşim iBeyin Encümenimize mu-

havvel 'ifci ıkıta (takriri okundu. 'Heyeti tcraiyeyi teşkil 
eden zevata verilmiş öten vekil unvanı Meclisçe tan
zim edilmiş olan «tcra Vefcjlleridio sureti intihabı» 

/. — Bayaztddaki kuvvei askeriyenin Nahclvana 
izamına dair Nahcivan ahalisinden mevruâ telgraf 

(RlBlStigAN'l IBBV — Efendim IBayaraddiafcİ kuvvei 
askeriyenin ıtnemteketlerine izamma dair Nahcivan 
ahalisinin telgrafı var, okunacalk. 

fKâtip Haydar Bey Telgrafı Okudu): 
Suret 

Büyük MiHet 'Meclisi Riyaseti Celilesine 
ıNallDciVan ve havalisinde yaşayan yararı mayona 

karib Türklerin zirde vazMimza biz vekilleri zatı âli
nize iberveçtoi ati maruzatta bulunuyoruz. îsfâm dü^ 
maman dört senedenberi bizim huSalk, ırz ve namusu
muzu pay im al etmek İstedikleri şimdiye kadar vaki 
olan hâdlsatiyteısabjttk.Fakafclbizfceınkfi hukukumuzu 
ırz ve namusumuzu şimdiye kadar kimsesiz itek başı
mıza yalnız Cenabı Hakka istmad ederek kanınuzla, 
malımız fle müdafaa ettik. Son zamanlarda düşmanı
mız olan tngilizifer sevgili tıa'ftifemıizi esir ve payitahtı-
nı işgal etmekle btiüün âlemi İslama fikri hainanelerini 
ispat etiler. (Binaenaleyh diüjmîmlanmızın! zalim mak-
sadlarma yahıc .Nahcivan Ve havalisi hedef olmadığı 
ajş3kâır oldu. Ldfiüthantd bîz özümlüze, sizin gîbi öz 
milletimizi onun İle -/CCifafc eden Azerbaycan <v& Rus
ya Şûrası Hülkiüme'derin'İn küvtvettferi gibi müttefik bir 
kılvtvete nail olduk. Şûra HÜktüraetlerimn kuvvetleri 

3. — Malatya sancağının müstakü liva haline ifra
ğına dair takrir (Sahibi malûm değildir.) 

IRIBİSÜSAINÎ BEY — Sonra efendim, İşportanın 
ve Malaryanın müstakü Mva hailine ifrağına dair tak
rirler var. Zannederim t i o livalar müstakil haline if
rağ edfllrriiştir. 

LÛTFÎ ıBEY (IMalatıya) — Efendim buna Heyeti 
tcraıiyace Ikarar verilmiştir, Takrirlere haoet kalmaımş-

(kanuniyle takarrür -ettirilmiş 'Okluğu gibi Mecfein! na
mı âlisi <odan «(Büyük Millet Meclisi» unvanı1 dahi tea-
•rriüJen kaıbul edilmiş olduğu cihetle artfk bu babda 
başkaca mütalea dermeyanma hacat görülememiş ol
duğundan âatifuzzjkîfr- ıtafcnirterin reddi lüzumu tezek
kür ktlmmtş olduğu arz olunur. 

REtSlteiAlNt BEY — Encümenin mazbatasını ka
bul ediyor musunuz? Efendim Encümenin maızlbaita-
saıı kabul edenler efteritti fcaldtrsmlar (Etler kalkar). 
'Kabul edildi efendim. 

4SMAIİL ŞÜtKIRlÜ EBENDlî (Karabfearı Sahih) — 
Varajydfhnıiz hakkında bir sual takriri verdim. Bu me-
isele müsaade buyurursanız vaziyetimizin tayirfine ta
likan tehir edilsin. 

REİ8ÎSAINÎÎ BEY — Merak etmeyiniz, İzahatı lâ-
zimeyi vereceğiz, Ruznarmedeki evrakı bir 'defa netice
lendirelim, . 

6. — MAZBATALAR 

5. — MUHTELİF EVRAK 

; bize muavenete gelebilmeleri 'için haylıca mevann aş-
} maları Üzümdur. !Bu mevaaii bertaraf etmek belki mü

ruru zamana muhtaçtır. Hadbukü yanı basmrtöfda Ba-
yaıztdda içtima edeo kuvvetin .Nahcifvan ve (ıavaMsSne 
girmesine hiç bir mâni yok iken Bayazıdda durması 
ibizim de burada şimdiye kaklar olduğu gibi yine tek 
başına kaHmaktlgımız bizi dühıum ediyor. IBiz de maz
lum rmı'süüman ve Tüıifeirz, Bizi sizden ayıran kuvtvet 
nedir bömiyoruz? Binaenaleyh 'yarım ntilyon nüifus si
ze arz ve feryad ediyor Ik'i: [Baıyazııdda içtima ede» kuv
vetin ya hepsi veyahud (bir Ikısmı bizim içimize geliİp 
şimdiye kadar hukuk rv« namusumuzu müdafaa için 
dfökfyügümüz sel gibi kanJaırm <hbşa gitmediğini ve ar-
zuyi millimize mail olduğumuzu tfiae kaıvuşmaklığımız-
la göre-Km. 

iRlBlStSAfNİ (BEY — Söz söylemek isteyen var mı? 
ifYbk sesleri). 
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İSMAİL SUBHÎ BEY (Burdur) — Bendenizin fik
rime göre vaziyeti hariciyemiz etrafİyle ancak Heyeti 
teraiyece malûm olacağmdan bunun Heyeti teraiyeye 
havale edilmesini ıtektîf «derim. 

/. — Efrada bir nefer tayini zammı hakkında ka
nun lâyihası 

4. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin, 
halkın irsad edilmesine dair takriri 

'RJEİSISAlNt BEY — trsad hakkımda Mustafa Be
yin ıbir .taikrirj var. Bunu da arzu «derseniz İnşad En
cümenine göndereikn. tşi taksir dftnıjç oluruz. Okun
sun tnu efendim? (Okunsun sesleri). 

ı(|Kâtîb Haydar Bey, mezkûr ıtakriri okur) : 
Suret 

Riyaseti Celfleye 
Daireİ inüilhabiyemden gelirken uğradığım kura ve 

kasalbaltatiafciyleibi'ttabi vukulbulan temas ve rrrasaha-
toddelSttaribuflun Büyük Millet Mec&ins MufaatefeBi es-
badını lâyikiyte anlayamamış olanlarından dolayı Mec
lisi Alinin tesehfoüfeatı vatamperveranesii bihakkın tak
dir otunamayiıp gayri mrtisîim düşmanlara ka'rşı müda
faa ve mukaıbele mecburiyetinde bulunduğumuz şu sı
rada ehli isllâmın yekdiğeriyle muhasama ve mukate-
lede bulunmaları töJSffei gayri kabili ziyan ve mazar
ratı <da!i ofdugunldaırı Ibahstle îtstanlbul üe itilâfın çaresi 
Ibutuıunak tarzımda ahali tarafından safbkeden muha
vere ve suale 'karga Dereaadetfoeki mevhum kalbjnentn 
harekâtı nameşruaSLoı ispat eder delâlîl ve ahVal ceva
ben izah edrhın'şti, 

Geçen gün icra •buyurulan celsei hafiye münasebe
tiyle muhaverei mezfcûreyi Meclisi Aliye (hikâye ve 
esham umumiyeyi tattım» için tedalbiri mukftaeiye itti
hazını arzeyledtimuse de maksadımı Hlyikiyleifirıam ede
mediğimden olmalıdır ki mahiyeti mesele takdir ve ica
bı .tedbir buyuTulmiadL Binaenaleyh ahatinmcehalle-
ti sdbebfyleJt*anlbulun igfalât'veteavifâtı be'dhahane-
sine meydan vennem'iş olmak <ve fstantoıtloıı şimdi-
y« kadar vukua getirdiği nifak ve şikaka nihayet ve-
rilebtknek üzere HiHdütneti muvakkate teşkiline hâ
sıl olan mecburiyet ve Dereaadetto düşman İatitâsîyİe 
esaretine munzam odan FerM Paşa kabinesinin -İha-

'RIBfiSfölAINfJ: BEY — Pefcî efendim Heyeti fcraiye-
ye gönderelim. 

RfFÜStSAİMÎ BEY — Efrada bir nefer tayini zam
mı hakkında. Bunu da arzu ederseniz Müdafaa! Milli
ye de Maıliye'Encüimenioe havale edetimv 

neti 'suveri mıübasebe 'ile aftatü umumiyeye anJaıüla--
rak ezfıanı utnunâyeniıt taifemin ve iknat lâzimeden-
dir zannediyorum. Mesele celsei hafiyenin temenrei-
yatmdan bukuıduğu cihette bu balbda hakikaten bir 
kararı musib ütfcihazmı tefchf eylerim efendim. 

fKarahisan Şaıki 
Muştala 

2ÜYİA HORSİD İHEY (Lâfeİstao) — Sahibi takrir 
fciırfî 

RBÜSÜSAINÎ "BEY — Karahisarı Şarkü Mebusu 
Mustafa (Beyin.. îrtşad Heyetine havale edelim efen
dim (Muvafık sesleri). 

5. — Lâziston Mebusu Osman Beyin, Düzce is
yanında Hükümetçe ittihazı lâzım gelen tedbirlere 
dair takrirL 

REMSANÎ BÜ0Y — Lâzistan Mebusu Osman 
Nuri (Beyin bir takriri var efendim. 

HjKÜJb Haydar Bey takriri okudu) 
Suret 

Büyük MiMıet Meclisi Riyaseti Ceffiesİne 
Takriri âctaid&r. 
(Muvakkat bk zaman için vatani bir vazife İle 

Ankara'dan gaybubet edeceğimden gerek Düzee ve 
havalisi hâdisesi hakkındaki tfıfcfeasatımı ve gerek 
merkez tsşkiHia'tı (bakkaldaki 'intjbaartımı bîr kaç mad
de İle ımuhıtasaran muhterem Meclisimizin nazarı 
dikkatine arzetmeyi bir vazife olarak telâkki eyle
dim, 

1. Düzcede zuhura gelen hâdîsei irtica fiMıa-
Mta Ferid Paşa HUkötrtötinkı Anadoluyu parçala
mak üzere yardakçılarınm ıkuvayi milliye aleyhinde 
yaptıkları ıteşvikat neticesi meydana gelmiştir. Fakat 
umurriiydtle halkı bu derece galeyana getiren sebe
bin yalnız bu propaganda olanuyacağınt ve hâdfeei 

3. — LÂYIHALAR 

4. — TAKRİRLER 
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ühfcftal'în daha derin avarriil'İ içitimaiyesî rıwvoud ol
duğunu her tasiretlkâr 'derhal takıdır edebilir. Şöyle 
ik'İ: Bİr çok seneİerdenberi Hü'kömötİn (Bittabi jan
darması adliyesi riiesayi idaresi, ciheti aalkteriyes'i) 
Halka yapmış olduğu BHJÜHT* ve rtfeafın biriktirdiği 
îfân <we fousumelt dahi ayrıca bu valkadaı mühimi âmil 
ofmustur. Netdk'im Rusyada Çar idaresi yıkıl «ken. 
astrkrm slütfukteyiib getirdiği 'Rusya'deki arazi mese
lesinin (Foroeş/Ük, Kııres'rtatiıı) tevlid ettiği esareti şah
siyetlin Rus 'köyKisü tiserinde öyJe müdh'iş (kindar 
bir tetiiri vardflüi nihayet o Köylü fırsait buldukça 
öyle ani muazzam bir hücum yaptı ki karşısındaki 
mevanii yiktı ve bir daha dinlemeyecek surette me
zarı ademe sürükledi. Senelerden beri bizdeki seyyİatı 
idarenin halk üzerinde az çok buna mümasil bir 
tesiri olduğunu unutmamalıyız ve bugün Düzce ve 
havalisinde yapılan harekâtı tedİbiyenin halk üzerinde 
tesiri, müşfîkane olmalıdır. Bundan teşkilatımız halka 
doğru ve herhangi bir tedibi ahali umumiyetle bizi 
döven babamızdır kanaatini beslemelidir. 

1, Bütün kâinata karşı demokratik bir esas da
hilinde Anadolu'da Radikal bîr teşkilat yapacağımızı 
ilan ettiğimiz halde üç dört günlük merkezdeki ika
metim esnasında bir kısım devairi icraiyede gördü
ğüm teşkilatın pekte ilan ettiğimiz esasatla kabili te
lif olmadığını görmekle dimunum. Çünkü herhangi 
bir kanaati bir kimse sırf eseri taklit olarak taşırsa 
onu başkasına telkih edemez. 

3. Henüz devairi İcraİyeden hiçbirisi halkın 
anlayabileceği tarzda evvelden beri düşündüğümüz 
halka doğru teşkilata başlamamıştır. Bendeniz Öyle 
zannediyorum ki şimdiye kadar her daire beşer kişi
lik birer encümen ile teşkilat kavanini esaslyesini ih
zar ve Meclise tevdiine başlamalı İdî. Zira buna bir 
defa bizim halkımızın, saniyen kendilerinden İcabında 
istiane edebileceğimiz komşularımızın dahi ayrıca 
bu teşkilattaki derecei samimiyetimizi anlamak üze
re faaliyetimize muntazır bulunduklarım söylemek 
lazımdır. Artık eski zihniyeti tamamİyle terk ile ba
sit olan ahali ve memleketimize basit teşkilat yapa
lım ve bu suretle de masarifi de haddi asgariye tenzil 
edelim. 

4. Bütün bu hakayık gün gibi meydanda iken 
ve demokratik prensiplerle hareketimiz İcabedeıken 
'hâlâ teşkilatımızın merkezi olan Ankara'da polisler 
tarafından serbest fikir sahiplerinin takibi emir olu
nursa ve bu da duyulursa burada bizi ziyaret eden 
bilhassa Şarklı dostlarımıza karşı vaziyetimizin ne 
kadar tuhaf olacağım her halde ilaveye mecburum. 

5. Bu takririm hakkında uzun uzadıya bastı 
mütalaa etmek arzu ederdim. Fakat Meclîs kapalı 
ben de hareket mecburiyetinde olduğumdan takriri 
keyfiyete umum Meclisi tevkil ediyorum efendim. 

11 Haziran 1336 
Lâzistan Mebusu 

Osman Nuri 
(Doğrudur sesleri) 
RBİSÎSANİ BEY — Efendim bu takriri bittabi 

Meclisi Aliniz nazarı dikkate alıyor. Fakat bu esas 
itibariyle bir teklif mahiyetini haiz değildir. Heyeti 
teraiyece ıttıla hâsıl edilmek için bu takriri Heyeti 
İcraiyeye tevdi edelim. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Bİr 
encümene gitsin. 

REİSİSANİ BEY — Hangi encümene gidecek? 
Çünkü umumundan bahsediyor. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Bazı 
noktaları var ki izah edilecek. 

RBİSÎSANt BEY — Nereye gönderelim. (Heyeti 
İcraiyeye sesleri) 

BtR MEBUS — Teşkilat meselesi bir teklif şek
lindedir. 

REÎSİSANİ BEY — Teklifi kanunî olursa mad
de olur. Heyeti İcraiyeye tevdiini kabul edenler elle
rini kaldırsın. 

SIRRI BEY (izmît) — Yalnız Heyeti Icraiye bu 
takrir hakkında noktai nazarım beyan etmek şartiyle.. 

RBİSİSANÎ BEY — Meclise noktai nazarım bil
dirmek şartiyle Heyeti İcraiyeye. 

6. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, mezuniyet 
müddetini tecavüz ettiren mebuslardan kıstelyevm ya
pılmasına dair takriri. 

REİSISANI BEY — Efendim müddeti mezuni
yetini tecavüz ettiren rüfekadan kıstelyevm icrasına 
dair bir takrir var. 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celîlesine 

Bila mazereti meşrua müddeti mezuniyetini teca
vüz ettirecek mebusini muhtereme hakkında kıstel
yevm muamelesinin ta'tbîkİnî teklif eylerim. 

29 Mayıs 1336 
Kütatoya M'öbusu 

Cemil 

RBIStSIANİ BEY — Müsaade buyurursanız bu
nu Kanunu Esasi Encümenine havale edelim. (Pek 
münasip sadaları) (Kanunu Esası Encümenine hava
lesine lüzum yoktur sesleri) 
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Esas itibariyle bu teklifi kaJbul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kıstelyevm İcrası kabul edil
di efendim. 

O halde efendim Heyeti idareye havale edilir. 

7. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, gıyaben me
zun addedilen mebuslara tahsisat verilip verilmeye
ceğine dair takriri. 

•4JE01" -
<!Kâtip Haydar Bey, Kütahya Mebusu Cemil Beyin 

daire'i intihabiyesinden gelip te Mecliste ispatı vücut 
etmediği halde gıyaben mezun olan mefousin hakkın
daki takririni okudu.) 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 

Dairei intJhabiyesinden gelip te Mecliste isbatı 
vücut etmediği halde gıyaben mezun addolunan me-
busini muhteremeye tahsisat ita edilip edilmeyeceği 
şayanı tetkik ve muhtacı hal bir mesele olacağından 
encümeni aidince keyfiyetin tahlil ve bir şekli mu-
slbe raptı hususunu teklif eylerim. 

29 Mayıs 1336 
Kütahya 
Cemil 

REİSİ5ANİ BEY — Encümeni mahsusuna yani 
Kanunu Esasi Encümenine gitmesi lazımdır. 

ABDULLAH AZMl EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, Kanunu Esasi Encümenine değil idare me
murlarına havale edilsin. Mütalaalarını dermeyan et
sinler. 

ÂLİM EFENDİ (Kayseri) — Bunlar maaş ala
maz. Malumu devletiniz ücret emek, emek ücret mu-
kabilindedir, Emeği sebkat etmiyor. Orada kendi kâr 
ve ticaretiyle meşgul olsun, çoluğuyla çocuğuyla bu
lunsun. Bunu katiyen kabul etmiyoruz. 

RElSlSANİ BEY — Heyeti idareye havale ede
lim. Mütalaa ve kararını versin. 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Efendim, Heyeti 
idarenin kararıyla Meclis mukayyet olamaz. (Kürsü
ye kürsüye sesleri, gürültüler) 

REtSlSANİ BEY — Müsaade buyurulursa, He
yeti idare bu hususta bir karar verir, Meclisi Alini
ze takdim eder değil mi efendim? Heyeti İdareye ha
vale, ondan ibarettir. 

5. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, zabıt ceri
delerinin teksiriyle satılmasına dair takriri. 

(Kâtip Haydar Bey, zabıt ceridelerinin tabı hak
kında Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin takririni okudu): 

Suret 
Riyaseti Celiteye 

Büyük Millet Meclisi ikinci içtimaına dair olan 
zabıt varakasının birer nüshası ita olunmuştur. An
cak bu nüshanın münderecatı fevkalade haiz ehem
miyet bulunduğundan mezkûr nüshayı herkesin mü
talaa ile vaziyeti hale ve muhabere ve muamelatı 
um um iyeye muttali olması bîr heyeti irsadlye kadar 
ve şüphesiz daha ziyade müessir ve nafi olacağından 
mezkûr nüsha ile bundan sonra çıkacak nüshalara 
birer fiyatı münasip takdir ve herkesin istediği mik
tarda itası ve hâsılatının dahi kâğrt ve matbaa masra
fına mukabil tutulmasını teklif eylerim, 

Elâziz Mebusu 
Hüseyin 

REİSÎSANl BEY — Efendim, bu gayet güzel bir 
teklif, fakat maalesef kâfi derecede kâğıdımız yok. 
Malumu âliniz zabıtlarda görülüyor. Muhtelif kâğıt
larda tabediliyor, 

(HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Risale şeklinde 
tabı kabul edilmişti. Malumu âliniz birtakım vesaiki 
tarihiyeyi ihtiva ediyor. Onun için risale şeklinde ta
bını bendeniz teklif etmiştim ve kabul etmişlerdi. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Efendim, irşat meselesinin ehemmiyetini inkâr ede
cek arkadaşlarımızdan zannaderim ki hiç kimse yok
tur. Bütün Anadolu'nun, bütün memleketlerin nazar
ları Ankara'ya müteveccih olduğu halde burada ne 
oluyor, ne yapılıyor, öğrenmek istiyorlar. Maalesef 
hiçbir malumat alamıyorlar ve o kadar alamıyorlar 
ki ne yapacaklarrnı kendileri de şaşırıyorlar. Ne bir 
gazete çıkıyor, ne de Meclisin zabıtları gönderiliyor 
ve hatta mutasarrıflara bile gönderilemiyor. Bendeniz 
müteaddit mektuplar aldım, yazıyorlar. Hiç olmazsa 
diyorlar, rica ederiz; zabıtlardan bir tanecik olsun 
livamıza gönderiniz, biz de anlayalım ne oluyor, kâ
ğrt yoktur, matJbaa kâfi değildir, bunlar mazeret de
ğildir efendim. Mademki biz bu milletin umuruna va-
zîülyed olarak mukadderatını elimize aldık ve bunlar 
'bize her türlü fedakârlığı vadediyorlar. Bunun için 
ne lazmogelirse yapmalıyız. On beş yiıtnİ bin lira bir 
millet için hiçbir şey değildir. On beş yirmi bin lira 
feda edilerek hem zabıtlar fazla fazla çlkar ve hem 
de yevmi bir gazete çıkar ve herkes te bundan müs
tefit olur ve burada ne oluyor anlayabilir. Biz de 
hariçteki müntehiplerimizin; müvekkiüerimizin rey
lerini, fikirlerini anlayabiliriz. Bize mektup yazarlar, 
memleketin ihtiyaçlarını bildirirler. Fakat şimdi bü
tün milletin sadası her şeyi hep bu kubbenin altında 
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kalıyor. Şu duvarlardan harice çıkamıyor. Hatta bu
rada Ankara'da bulunanlar bile bir zabit bulup oku
mak imkânını bulamıyorlar. Yalnız azalara birer ta
ne veriyorlar. Bu olmaz. Bunun hakkında bendenizin 
fikrim; bir tahsisat kabul edelim, kâğıt tedarik edilsin, 
zalbetlar basılsın, bu temin edilsin, yoksa bu doğru 
değildir. 

REÎSİSANÎ BEY — Kâğıt ısmarlanmış ve yol
dadır. Onu da arz edeyim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, şim
di bu kâğıt fikdanmdan ileri geliyor. Bazı vilayetler
den bir teklif vaki olmuştu. Bunların nüshalarını tek

sir edelim dediler, kabul edilmedi. Bu yanlı; bir dü
şüncedir. Bazı matbaalar teklif etmişler, biz matbaaİ 
vilayette tabedelim satalım dediler. Bunu lütfen so
ralım, niçin kabul etmediler? 

REÎSİSANÎ BEY — Bendeniz Meclisin Reisi 
olduğum halde böyle bir tekliften haberdar değilim. 

HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Var efendim. 
REÎSİSANÎ BEY — İzahatı lazİme için bir cehei 

hafiye akdedeceğiz. Erkânı Harhiyei Umumiye Reisi 
de izahat verecekler. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarı Sahip) — 
Bu takrir ne oldu? Neticesi anlaşılmadı. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

2. — Adapazarı isyanının bastırılmasından do
layı beyanı memnuniyeti mutazammın Kâzım Ka
rabettir Paşadan mevrut telgraf, 

RıEÎSİSANİ BEY — Müsaade buyurun efendim. 
Kâzım Karalbekir Paşanın bir telgrafı vardı. Fakat 
Meclisin eyyamı tatiliyesine tesadüf ettiği için oku
namadı. Bugün ıdkunuyor : 

<Kâtip Haydar Bey tarafından telgraf okundu): 

Suret 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Adapazarı ve civarında bazı safdil halkın kurbanı 

oldukları fitne ve fesadın mahiyetini nihayet Kuvayı 
Mil liy enin kardeşliğe yakışan azim ve irşat ve tedibi 

karşısında anlayarak itirafı zünüpla hakikat kucağı
na atılmaları, Şarkın yekvücut bütün kardeşleri ara
sında azim şükran İle karşılanmıştır. Mufcaddes emel 
uğrunda çalışan ve fedayı nefs eden kardeşlerimizin 
mesaileri meşkûr olsun. 

26 Mayıs 1336 
K. 15. K. 

Kazım Karalbekir 

KÂSrtP HAYDAR BEY ~ Efendim, buna da 
Mîdkamı Riyasetçe cevap yazılmıştır. 

REtSÎSANİ BEY — O halde efendim, on beş da
kika istirahat efendim. 

(İkinci, üçüncü ve dördüncü celseler hafidir.) 
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