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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 3,30 battezzevaJ 

REİS ; Rcfeisani Cetâfcttin Arif Beyefendi 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

REtSİSANİ BEY — Efendim celseyi küşad ediyorum. 
Zaptı sabık okunacak. 
(Kâtip Haydar Bey tarafından zaptı sabık okundu) : 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
RefisisıanÜ Cdâtetriin Arif Beyefendin'iln Tahta Ri

yasetlerinde birindi celse zevali saıaıt üçü ar» geçe hm-
kad etti. Zaptı Sabık kıraat ve tashihan kabul olimt-
du. Şufbetere kura Öa tefinlk edilen azanım esamlisi 
ilân edildiğinden ibir an evvel içtima iüe reiis ve kâ-
"tipienia ve Nizaırmamel T>ahİIİde muharrer encümen
lerin 'teşekkülü ipin •aıralamratam azalarını imlliha-bı lü
zumu M'akamı Riyasetten telbliğ olumdu. Saımsun 
Divanı Hatibinin fcğviine da!ir Oan'ik mebustan ta
rafından verilen takrir Müdafaai Milliye ve Adiye 
encümenlerine, tababeti adliyeyle dialiır 'Bursa Mebu
su Emin Beytin tektüfi Kanun'isi Lâyiha Encitamine 
evvelce verMen izahutle ahvali 'hazım arasında teva-
fut olduğundan 'birer heyetim beraıyi tetfttiş cephelerle 
(izamıma dair DÜyarfoekür Midbusu Kadri Beylin takriıiı 
Heyeti tcraSyeye; 

Yozgat ve Akdağmadıemndte affı umumî ilâm hak-
kında Yozgat Mebusu Rıza Beyin teklifi Lâyiha Bnr-
cüananme havaıte edildi. Akdağrnarfsrti'nde hliyameti 
vaitanîıyetıÜB tatbikü 'icap ediyorsa hükümlerin ibetayi 
tasdik Meclise arzı 'lüzumunta dair Yozgat Möbusu 
Rıza Beyin •tatrlidn'm deSseÂ atiyede İcm Heyeiiıncrt 
hu2a*riyle müzakeresi 'kabul edildlı. 

Derdim Sancağımda rüeseyi aşa/Mm bazjL'İM'inın 
İcaza kaymakarnhktaırına tayfa edildiğine ve hunun 
Jlüzumu «tehirine dair Eîaziz Mebusu Hüseyin .Beyin 
foküM 'üçtiman atide müzakere editmek üzere DaıMli-
ye Vekâletine,, Manas ahafclinîn lihtiıyacı bıılunaın ke
restelerin meccanefi katı hakkında Mamaş •Mebusu
nun takriri, vaktiyle rınfahaflae veıriten 'emrin tsikiidtö 
znımmda îkffisat Vekâletine; 

Cephelere ve cephe geıtüerine Sa-îe masaliıKıruin! 
tetkiki zımnında bir heyet İzamı hakkımda Kastamo
nu Mebusu Besim Beyin takriri MüdaıtlaiaiL MiüMiiye 
Vekâletiûe; Siverek muaMimleriinlia maaş atama

dığından dolayı Maarif Vekâletinden! istizah* a&vü Si
verek Mebusu Mustafa Beyiin takriri cevap vermek 
üzere Maarif Vekâletine havale edjjfld£. 

FMıücahedatı mİ'llü'yede ihrazı rütbei şahadet edem 
ümera ve zabfNan ve efradı askeriye aıMeririin tmu-
vasatı hakkında İzmit Mebusu Hamdi Beyin talkıuli 
üzarina tanzân edilen Maliye Encümeni mazıbaiCas* 
kıraat edüldfi. Şüheda ailelerinle bir nütbe mıafevk ma-
raşııtm tahsisi zumunda Hüsnev Beyi» teklifi tfayirri 
esami ile reye konuldu. Reye İştirak eden yüz fktdk 
bir zaıbtan; yirmıi fcür rad ve on ınüsterıikjife kauşt yüz 
on rey ile kabul edildi. Küçük zabitan ve efradın tez
yidi tnaaşatına dair Kütahya Mıabtısu Besütn AtaEtay 
Beyin takriri üzerine ahvali maliye müsait okluğu 
Nakdinde Muvazeneli Umumiye Kanunu fite 'beralber 
müzakere edilmek üzere tahririni M.alıiye Vekâtertâne 
tisy&orra dair Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve 
'kabul olundu. 

Kuvayi Milliye ve muntazamantti tevhidime, ve 
bazı mahallerden alınan tek/afif ve rüsuma daJir Sa-
ruhfaın Mebusu Celâl (Beyle rtufekasınarı taikıdn üze
rine kuvaıyi mteakûreruin tevh'idi hakkında Müidaıfaaİ 
Mi-lliye Vekâletfince 'lâyüHaıi Ikaınufliyenih dendbsüi tam-
2İm bulunduğuma ve alınan tekalif haikkındaı tdtkli-
kat "icrasiyte tnetüoesâinjin îintoası hususunuri Heyetiİ 1c-
raiyeye havalesine dair Mal5<ye EncümenÜ mtazbataısı 
kıraat ve kabul olundu. Tecili duyun -htakkMida Tah-
sıtn imzasi-yle verilen arzuhafe -bu hapta beyanı mü
talaa etmek üzere Maiiiye Vekâletine havalesinle dlaüır 
Maliye Encümenlırılin maztbatası lile tspaırta'da alınaın 
oktrova ve bedeli nakdiye ve sereye dair İsparta 
mebuslarının takrirleri üzenine Maliye Encümentânce 
tanzim edilen diğer bk mözfcata kıraat ve ıkatoul 
olundu, 

Tahsilat İdarelerimin iağvi haikkıoda Eitâzâz Me
busu Feyzi Beym takriri Lâyiha EnıciirDenS'rfö havale 
edHdİ. Harcırah ted&yaıtmda yolsuzluk olduğuna dMr 
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verİIeo takririn celsed hafiyede kıraati talkamir etti. 
Nakli dava ve tayini merdi hususunun Mahkeme* 
Temyiz îısBida Dairesinde tsaİâMyetin sefierbariftik 
muddetönce Adliye Vekâletine alt ofması hakkında 
Sacuhan Mebusu Refik Şevket Beyle refikinin *aık-
ıriıî Adiye Encümenine havale edüdi. Zabıtandan 
bÜr alay teşkiE hakkımda Karahisar Mdhusu Şükrü 
IBeyle refikSrao takriri bu ihese|aye alt Müdafaa* 
MüBye Encümeni mazbatajsüyfe ibkiikte kıraati ka-
(bul edildi. 

JHer sancaktan Öker »attan mürekkep bir encü
men teşkiline Heyeti Vükelâ huzuriyle tedabîri muk-
feziye ittihaz etmesine dair Kıarahfean Şaııkî Mebu
su Mustafa Beytin takraü reddedildi Memur tiken 
mebus olanlardan baıztlacmm yerlerine dijerterfinin 
tayin' edildiği ve 'bu haflih muhiti müsavat okluğuna 
ve saireye dair Bitlis Mebusu Resul Beyte rüfeka-
sıoın taScTİrleri kıraat olunortak dufudtraz müzakerat-
tan sonra nazarı dikkate atanması takarrür etti ve 
müteakiben on dakika teneffüs edilmek üzere celse
ye nihayet verildi. 

ikindi Celse 
Rttistsani Ceiâ'leKSn Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetlerinde iilrînci celse saat aftıda üçtima etti. Meni 
Müsfcftrat Kanun 'lâyMıoflian hakkımda MtalÜye ve Ad
liye vekâletlerinin tezkereleri 'kıraat ve mevaddi ka-
nunîyenra ak cebede ımozaikıeresi kabul olumdu, iç

timai sabıkta kıraat ve kabul edilen ve <bür ceJseİ hh> 
föye akdCyte tedabiri lâztmeım dttihazma dadr bulu
nan Konya Mebusu Refik Beyle rüfekasmın takriri 
kıraat ve celsei hafiye kabul tdihriyerek aletten ic
rayı müzafcerata kanar ve uzun uaadıya müzakerat 
cereyan ettikten şova beş dakika teneffüs edilmek 
üzere cebeye nihayet varidi. 

Üçüncü Celse 
Reisfoand CelaJbttön Arif iBeyefendMn taıhü Rİ-

y&seâerinde üçüncü celse saat sekizde inüksad eö l 
Müzakerat devam etti. Vaktin gecikmesine binaen 
yarına taâkS hakkındaki tekBf (kabul edilerek dan gü
nü saat ikibuçukta içtima edilmek üzere saat ona 
çeyrek kala celseye nihayet veriidi 

Reistsamt KMp 
Celâtettin Arif Mefamet Rastim 

Kâtip 
Haydar 

REÎSİSANI BEY — Efendim Baptı saîbik hak
kında söz isteyen var mı? 

HAŞtM BEY (Çorum) — Meni MüsfcSraıt hak
kında lâyiha vardır, okunmadı. Bendeniz ayrıca tak
rir vermiştim, ondan batosedûmemiş. Okunmadı. 

RBİStSANİ BEY — Okunmadı ise bittabi naza
rı frtibare (alaanaz... Başka Mr söz söyleyecek var mı 
efendim? Kabul edenler lütfen ellerini kaktırsın, 
(Elter kalkar), .Kabul edifefi efendim. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/. — Konya Mebusu Refik Beyle arkadaşlarının 
Müdafaa! Milliye Teşkilatının takviyesi hususunda 
alınacak tedabirin bir celsei hafiyede müzakeresine 
dair takriri 

REÎStSANI BEY — Şimdi efendim bugünkü cel
semiz, dünkü celsemizin temadi etmesine delâlet ödi-
yor. Ve daha söz alanlar var. isim sırasüyle lisjmfcırî-
>ni okuyorum. 

Ali Şükrü Bey, IsmaH Suphi Bey, Nedim Bey, 
Refik Bey, Sim Bey, Şükrü Bey, Hüseylin Bey, Rüş
tü Bey, Tevf&k ıBey, Necati Bey.. 

Şimdi sıra Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinindİr, 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankaıa) — Efen
diler; Refik Bey ve rüfekasmın vermiş olduğu dört 
maddelik takrir hakkında heudenSz izahat vermSştüm, 
Verdiğim Rahatla, taktik muhteviyatı (itifcadımca, 
Heyeti îcraSye ite Heyetli âliyeniz parasında mevzuu-
bahs olan noktalarda tUiıç Wir Ohtnaf olmadığını irae 

ediyor. Hatırlarsınız, ondu teşkilatı, hartKİ sagür teş-
'ktîaü, arkadaşteranradan azamî istifade, aafcitan ali-
îekri nezdündekî Hizmetçi meselesi g&bti hususattar 
iki, bunlar atiye aft mesailidendir. Binaenaleyh, sim
di arz ettiğim cevap ve •izahat bu maddelere Ketoafcül 
ediyorsa ve gayri kâfi gorünüyorsaı bfer defa tunu 
halletmek lâzım gelir ve ondan sonra buna. fflSha-
yet vermek lâzım geîîr. Ondan sonra Refik Bey •btoa-
derimüzin bu mevad haricînde oknak üzene mevzuu-
bahs ettiği ve maıaiye «it olan bftr takım hususat •vaır*' 
âw ki bunlar doğrudan doğnıya muayyen <Wr •takım 
•vekâtetlterin umuruna taaHûk ediyor. Bu meseleler 
hakkında ıtahü müzakiereyo devam edüMuöir ve «e-
tfcesidi talep etniğiniz ve arzu etfligkıriz gibi butaısu^ 
auz. Fakat takrir muttteviyattiyte »akmir harîednde 
ımevzuubahs olan bu mesafüıi yekd^erûnden tefrik 
«bııenfei teklıif ederim efendim. {Muvafık sekerli). 

REKtSANİ BEY — Bu mesele hakfcmda söz aöy-
leyen var mı efendim? Paşa Hazrederinuı neyi kaJbul 
bııyuruluyor mu efendim? (Kabul sesleri). 

— 289 — 
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SIRRI BEY (İzmit) — Dünkü takriri istizah oıa-
biyöfliııe kafbetmek, sanayine «ittir <we bkıaıanaflıefyh 
söz kendisinmdir. 

REtSİSANİ BEV — Bu husus hakkında bir (tek
rir venitaedi değil miî efendim? 

SIRRI BEY (tanit) — Biz 'söyHedifeinli «duyduk. 
ıBİR MEBUS — fama etmedik, ysâmz o madde

lere aüft söz söylemek üzere. 
REFİK BEY (Konya) — Bendeniz dün «aloıMnı 

miindarecatıru 'râah ederken mukaddeme durmak öae-
re hir mese'ısye temas ietmuigttim ve onda dıyorduım kli; 
müdafaa! vatan meselesi karşBindayız. Bunun için de 
bu meselei müfaimme lifle alâkadan- cHeea. bir taknm 
makamtat vardır. Tabiî taklip «itmek: ve ozataıt vsrmek 
zarureti karşısında kaiMan ve bumun üzenine verdi
ğim 'izahattan -dolayı rüfekıa.'yi ımifoteneme de ktermdi 
»kıtali mazattorım Meclisi Âtiye arz ettiler. öinıatena-
Sıeyh Mustafa Kemal Paşa Haerettaıinira. şimdi der-
mıeya'n buyurdukları veçhile 'mesele taıbiaıtiyite ııkti saf
haya dahil otdu. Binincisi; tafcnir mıünderecab, ükin-
cisi de; 'takrir mündeneoaitriMn 'izalhTndamı MsA olan 
netayîçttıir, Tabiidir kli, böyfe 'bir zamanı muhlimde 
ve gayet hassas devihfer yaşattığımız şu amfarda, bu 
gibi mesailim, mesaili hayaıtiyenıin o|aooa vuzulhiyle, 
sarathaitlîylse Heydtli muıhtefleme karşısında teStkîk oflıun.-
mssı, lâyık olduğu ehemmiyetle pişi tatklika afaıaınafc 
müzakereye vazıotunması kaibeder, ta kü, şimdiye ka>-
dar düştüğümüz hatalardan ve şimdiye kadar yapmış 
ollduğumuz 'İhmai ve .teseyüplerdeıı kendi imıieıi kur
tarmış olanın. Betrrdemıiz bunu aftenen söydıarrisşıtlİm. 
Biraaeoaîıeyh mifekaıyi muhterarnıeıJe bu nokıtıali mataara 
-iştinak buyurduğu takdirde. Paşa HaanertJıespirtiin, bu
yurdukları gM, daha «aslı müzakeraıt kapısı açılSa* 

• bilir, 

.BİR MEBUS BEY — Fakat celısei hafiye .olur. 
REFİK BEY (Devamla) — Omu evrcfoe zaten 

fakninionizde arz etmıİştıik. Bu en esasîd yaratomıımnz 
denEfıerîırtiz teşrih dlrumun ve bütün nüfekaıyi muhte-
remece derrtfcartirniize deva aransın* Hakikatt ve mneee-
seJemık bundan [ibarettir. 

REİSİSANt BEY — Rüfeklamızdaın bazı zevalt, 
bu Hakirinin mevaddı ffle iştfoııak etaedMerlmıi derme-
yan buyuruyoriıaır. Mesefte tttzza»ure kabin-sdin en mü
him UKUvtanın/a taalflıuk eden Tevaıta mudbaısır kaftmış-
tır. Vüsat peyda etmüatiır. Btr.&emleyh Satmaha kalbi 
bendenczıin fikrimce daha muıvaf ıtotur. 

ıŞimdiyo kadar elimizde elan buna daıir bir şey 
yoktur. Mevcut olan bîr şey vardır, o tabrlirlin, malhti--
yetirii antetır, ne bir sualdir, ne bir jsıfiraafttır. Ne bir 
teklifi kanunidir. 

.REFİK BEY (Konya) — Şimdli bîr takdir ıtafcdSm 
edeceğim ve isttizah nailine kaSbirti usça edeceğim. 

REİSİSANİ BEY — Fıakart o buran evvel yapJr 
mata efendim. Öyle değil mi? Dün de aırz ©tmişjltlkn, 
onun yapılması lâzım geHiyondu. 

iŞtodi efemdıim tak'ririentni ıstüzaha kaülbediıyoriıaır 
ve 'bu (hususta bir takdir ıyaz*yoriar. 

;BİR MEBUS BEY — Breyefemdi sahibi (takrir 
yalnız Refik Bey degİdir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Antona) ~- Tekıriil) 
aırk'ffidaşkirı 'îstizatoa kaybetmiş ve aıynıi surette (imza 
ederek istizaha kaJbötmt̂  buyuruiuyorsa o zaman 
devöm buyurabİ'îıiriieir. Şimdi 'etimizde bir ıtaknir var
dır. Bunun (icaSbartmı yaparnz. Vermen cevapfor gayrî' 
kâfi lise İzahata devam edebiliniz. Bunu neye koymah-
iMzı ıtekf l edeceğim. 

REİSİSANİ BEY — Mü2akare kâfii mti efenıdamv 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Amkam) — Yafanız 

ıtaknir muhteviyatı hakkımda efendim!. 
REİSİSANt BEY — Dün oeneyan «dsn müzake-

tr&yi kâfi görenler lütfen efftertinS kaSdınsımiıar. 
HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Müsaade (buyu^ 

ruîoır mu efendim? 
REtSlSANl BEY — Reye koyuyorum efendim, 

oadan sonra denmeyaa baıyunatoiliıısıinliz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Arakaca) — Bem-
deniz de liyİ an)layamwtyorı»m. Venilimâş oJıan Hıakınir dört: 
•maddeden ibairetti. Bu madde hakkımda veniJten fesa-
natı kâfi görüyorirar mu, görtmüyortor mı efendim? 
Tekflİf ediyorum. Fakat humma otetayjaiınden 'yenfi çi'-
kan bir mesafe vardır. Takdir mündereoatımda buftu-
,nan dört mıjse^e vardır, dört suali: vamdır. ;Bu dört ime* 
seiıe hakkında miktarı kâfi 'izahat veniM. 

REtSİSANt BEY — Bu vermen lizahatı kâfii gö-
remüıer Jütfen elflsrin'i kaHdırsMilaT, (Elter kalkar). Kâ
fi görüJ'dü.. 

Şimdi efendim... 
0MER LÜTFl »EY <Amasya) — Ayağa kalka

lım rm efen<dlim, 
HAŞÎM BEY (Çorum) — Haıyır, aıyağa kalksak 

da. katkmasak da ekseriyet var efenıdıiıtn, mıeıssAs faaH-' 
lohKiriu ve kâfi görüMü. 

SIRRI BEY (İzmît) — Kâfi görülmedi efendim. 
REtSÎSANÎ BEY — Kâfi görenfar füütfsn ayağa 

fcalksaıİBr. (Kalkarlar). Kâfi görüyorlar efemdim. 
SIRRI BEY (İzmit) — Görmüyorlar efendim. 
REİSİSANİ BEY — Nasıl göflüfanüıyar efemdim. 
,SIRRI BEY (femSt) — Kâfi değü, tekrar ayağa 

kalkalım. 

— »0 — 
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JtEtStSANI BEY — Böyle ofctraa bejdeniz bu 
mevküftri işgal «demem. 

(Buyurun efendim, kâ£t görenfter (tekrar ayağa kaJk-
smüıar. (Kafi seslem). 'Bakınız ine kadar ekseriyet var. 

(HAŞtM BEY (Çorum) — Kâfi efendıim, kaîk-
mayamiar ekaffl katil... 

İREİSİSANI BEY — Ekseriyeti a2Üme var. Fa
kat rüfek&yi k-inamıda'n seksen defa rica ati&m. Eğer bu 
surette vazife! riyasete müdahale editeoekıse toadaü-
ai mazur görürsünüz efendin). Çok ıdca •ediyocum. 

tJSmdi efen'dân, diğer trr»esefetwn müzakeresi, yani 
takririn haricinde buftuuian bir, takım mesafl denme-
yan ediVm%tli Müzakereye devam edBp edifaıemtasî 
hakkında bîr takrir. 

iBtR MEBUS BEY — Nedir efendim o tak/k, 
müzakere mi? 

ıRElStSANI BEY -— Bir takım vekâterter© vukua 
geton toaırruzfıar ve hücumlardır. Bunun müzakeresi
ne devam Üe izahatı kâfiye de venMdi. Bunu kâfi gö-
nüyorsamz taknrr hamcfeıdeki rrmsaiit., 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Vekâlettfere ta
amız ve hücum edî&nemSştiir. Meclisi Â'Sİniıı vekâ-
laüıeri daıiına kofltnoffi etmek, tmuîtakafoe etmek salâ
hiyeti üzerindedir. 

RErSİSANÎ BEY — Pekti efendim. 
JÎAKKI HAMt ©EY (Sinop) — Bumdan düftayı 

taarruz taırzıoda [telâkki •efcKterek Meclis ittSham «dl>-
mesiin. Taarruz; bu, Wr nevi hücum teşkıil eder. 

JtEFÎK ŞEVKET BEY (Saruham) — UsuJİü mü
zakere hakkımda «Öz fetiyorum, (Kürsüye, kıüraüye 
sesten). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ştmdâ efen-
darı, mesele ütüye ayrtfah ve <ikü teklif de dün vaki ol
muş udi. Meselenin heyetti umumiyesinin müzakıere-
sitikı kifayetline dair idi ki reddohundu. BİnaenaOıeyh, 
İm giinfcü SçRrtmmtL, dünkü sekli müzakenanıin te-
tnadBsitfflİ temıin (için idıj. Bu şekilde tecemmu eden bwz-
Sar, 'yeni biı teMlİf karşısında bıflıunduk ve deniMi kıt, 
likî mesele vardır. Yalne şu mesele reye konufeam, 
diğerine devam edHsUn, denitdi. Ona >da karar veriMi. 
Bu tefcnrr miftsdesî haSloliMidu. Artık iktkıc&kin d>e>-
vamına Hüzurrı var mı, "yok mu diye yetroİden bir tek
life hacet yoktur. İkincisinin devamı şanotır. îlki saoi-
ye evvel kabul ettiğimiz tir şeyi tekrara lüzum var mı 
diye teklif, doğru bir şey değildir. Bendeniz teklif 
ediyorum; iki safhanın birincisini talik ettik, ikincisine 

devam edelim. Hepimiz biliyoruz. Safahatı muhtelife 
de mevcuttur. (Pekâlâ sesleri) 

RBİSÎSANi BEY — Peki efendin, Refik Şevket 
Beyin bu teklifini reye koyuyorum. Kabul edenler el
lerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Meselenin devamına 
karar verildi. 

DR. MAZHAR BEY (Aydm) — Diğer kısım ıs
kat edildi. Tabiatiyle devam edilecek, Tekrar devam
da mana yoktur efendim. 

BİR MEBUS BEY — Dünkü karar için yeniden 
karar vermeye hacet yok. 

R^fStSANt BEY — O halde Şükrü Bey buyuru
nuz efendim. (Refik Beye hitaben) Fakat istizah tak-, 
riri hâlâ gelmedi efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, zanne
diyorum ki hâdisatı âhire Meclisi fezkalâde bir hale 
duçar etti. Her halde gerek İcra Heyeti olsun, dünkü 
müzakerede mevzubahis olmak üzere, gerek Heyeti 
Muhteremeleri olsun İfrattan, tefritten kendimizi kur
taramıyoruz. Dün yapılan müzakerede orta yerde 
bir takrir vardır ve takrir sahipleri namına birisi tak
riri izah ederken birtakım teferruata girdi. O tefer
ruat tabii takririn icalbatından idi. Müdafaa! Maliye 
meselesi idi ve o Müdafaai Milliye meselesini halle
derken birtakımları yine bu mesaille alâkadar olan 
vekâletlere biraz dokundu. Binaenaleyh onları ikiye 
ayırmak meselesi mevzubahs değildir. Bendeniz, dün
kü müzakerenin devamı şartiyle buna devam edece
ğim, noktai nazarımı ispat edeceğim. Müsaadenizle... 

REISİSANt BEY — Müsaade buyurun, Meclis 
karar vermiş ve ayırmıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Tenkit için de 
hiçbir şey diyemem, takrire aittir. Takrir müteferridîr. 
Verilen izahat başka bir şey değildir. Onun haricinde 
değildir. 

REÎStSANl BEY — Hayır efendim, takrirde so
rulan İstizahı tamamryle izah eylediler. Onların neden 
ibaret idüğü malûmdur. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Harice çıkarsam 
o zaman söylersiniz. Bir defa Müdafaai Milliye Ve
kâleti vazifesini ifa etmedi, denildi. Nefsülemirde bu 
rftihamı doğrudan doğruya varit görmüyorum. Çün
kü daha orta yerde Müdafaai Milliye Vekâletinin 
faaliyeti zamanı iki aya veyahut üç aya münhasırdır. 
Sonra vesaitimiz malûmdur. Dün Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi, İsmet Beyin söylediği veçhile, celsei 
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ateniyede söylenemeyecek bazı esbap ve mesa'îl var
dır kî maalesef kısmen söylenmiştir. Bu esbap' dola-
yısiyle Müdafaai Milliye Vekâletini layikiyle tenkit 
edip, ne için şunu yapmadınız, diyemeyiz. Çünkü o 
da bize, ne için vermediniz, diyebilir. Bunun ne ol
duğunu tasrih etmeyeceğim. Tabii anlamışsınızdır. 

Yalnız bunu böyle demekle beraber, Müdafaai 
Milliye Vekâleti veyahut Erkânı Harbiye Riyaseti ta-
tnamiyle vazifesini ifa etmiştir, diyemeyeceğim. Çün
kü arkadaşlar devairi intihabiyelerine gitmiştir. Ben
deniz de Bursa tarafında bulundum ve Bursa tarafın
daki hâdisatı reyelayn gördüm, (Halledildi sesi) Kim 
diyor halledildi? 

<DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Takrirle alâkası 
yoktur efendim. (Devam, devam sesleri) 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — O vakayım şa
hidi olmak itibarîyle gürdüm ki vesait her ne ise 
maatteessüf matluba muvafık bir şekilde kullanılma
mış. Bunu görmeye, asker olmaya, Erkânı Harbiyeden 
olmaya lüzum yoktur. Bendeniz şahıstan, kumandan
dan, isimden bahsetmiyorum. Yalnız şunu arz etmek 
istiyorum ki; Bursa Heyeti Umumîyesiyle, ahali tabii 
bihaber, memurini mülkiye ve askeriye on, on İki gün 
meçlhuliyet içinde kalmıştır. Düşmanla temas yok, 
düşmanın nerede olduğu bilinememiştir ve bunu te
min edecek vesait varken başka tarafa gönderilmiş
tir. Sonra, cephede çözülen, yine bunun tafsilatına 
girmeyeceğim, cephede fedakârane müdafaa ettikten 
sonra gelen efradı muntazama ve nizamiye ve kuvayi 
miniye efradı, hiçbir yerde tevkif edilip tahşît edilmek 
teşebbüsüne maruz kalmamıştır ve bunların bu şekil
de kalıp çekilmesi, fiursa'ntn ve civarının tamamiyle 
kuvvei maneviyesini kırmış ve halk gayet tabii olarak 
çekilmiş ve müthiş bir burudet hâsü olmuştur. Maat
teessüf bir tek Rum veya iki kişi vazîfei milliye-
sini kendince ifa ediyor, telgraf ve telefon hatlarını 
kesiyor, teres ile muhabere edilemezse düşman girmiş
tir deniliyor. Düşmanın nerede olduğunu kimsenin bil
diği yok. Binaenaleyh eğer işittiğim sahih ise, orada 

I. — Konya Mebusu Refik Beyle on arkadaşının, 
bir içtima evvel mevzubahs edilen mesaili harbiye 
hakkında İcra Vekillerinden istizah edilmesine dair 

•bulunan ve vaziyeti İdare etmek mecburiyetinde olan 
zevat, bu vakadan sonra tekrar işbaşında ipka edilir
se, ondan sonra biz Müdafaa!! Milliye Vekâletini 
tahtia edebiliriz, sual edebiliriz ve bizim bugünkü 
devrimiz devri intibah olmak lazımgelir. Çünkü orta 
yerde bir hakikat var, O da memleketin vesait ve îca-
batma göre müdafaa edilmemesidir. Bu müdafaada ih
mal ve tekâsül edenler tabiidir ki işbaşında bulunan
lardır. Hiç şahıs mevzubahs etmiyorum. Bunlar sual 
edilmezse o vakit biz bunu istizah edebiliriz. Mü
dafaai Milliye Vekâletini, Dahiliye Vekâletini ilâahi-
ri... Onun için bunlar hakkında söylenecek bir şey 
yoktur. 

Sonra Dahiliye Vekâletini mevzubahs ettiler. Da
hiliye Vekâleti lazım gelen cevabı izah etti zannedi
yorum, Cevabı bir dereceye kadar mukni idi. Çünkü 
biliyorsunuz ki orta yerde hiçbir şey yok iken, bütün 
memurinin mahiyetini gösteren siciller istanbul'da 
İken ve yine bizlerin delaletiyle azil ve nasıp yapılmış. 
Bendeniz öyle görüyorum, bunda bizlerin delaletiyle 
yapılan azil ve nasıplara müsaade etmemeli İdik ve 
etmeye İdik. Hata ettik. Birçok kişileri gördüm. Bi
naenaleyh bizlerin delâletimizle yapılan nasıp ve ta
yinlerde doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletini tahtia 
etmekle beraber kendimizi de tahtia etmeliyiz. Sonra 
bütün teşkilatı belki itmam etmiş bulunur. En mühim 
mesele Konya meselesidir ki, vali meselesi olduğunu 
mevzubahs ettiler. Konya meselesinden dolayı Dahi
liye Vekâleti dahil değildir. Kabinenin heyeti umu
mi yesine aittir. Binaenaleyh yalnız Dahilîye Vekâ
leti değil umum Heyeti îcraiye, var ise... Şimdi o iti
barla bu meseleyi istizah suretine kafb etmeye lüzum 
yoktur. Katbetmiyelim, vaziyette müterakkip olaca
ğız. Şimdilik tekrar bekleyeceğiz, bakalım. Bendeniz-
ce suiidareyi vardır, müsebbipler kimler ise, her 
kim suiidareyi yapmış he o vakit lazımgelir. Tecrübe 
edilmezse o vakit tabiidir ki, hakkı istizahımızı isti
mal eder ve lazım gelen şeyi yaparız efendim. 

BtR MEBUS — Etmez sözü yok. 

takriri ve Hükümete beyanı itimat edilmesi. 
(Kâtip Haydar Bey, Konya Mebusu Refik Beyle 

on arkadaşının takririni okudu): 

3. — İSTİZAHLAR 
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Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi leşine 

Dünkü celsede mevkii müzakereye vazedilen me
sai! hakkında alâkadar makamattan istizah edilmesini 
talep ve teklif ederiz. 

12 Temmuz 1336 
Konya Erzurum 
Refik ' Salih 
izmît Sinop 
ıSırn Hakkı Hami 
Van Dİyarbekir 
Hakkı Kadri 
Canik Canik 
Şükrü Hamdı 
Çorum Erzincan 
Dursun Emin 

Mardin 
Mithat 

RElSİSANİ BEY — Müsaade buyurulursa efen
dim Nizamname! Dahilinin 117 nci maddesini oku
yacağım : «Bir maddenin vükelayı Devletten istizah 
olunmasını mebusandaa biri teklif ettiği halde Reise 
esbabı mutibeyi havi bir takrir takdim etmek lazım-
•gelir. Bu takrir Heyeti Umumiyede kıraat olunduktan 
sonra esas maddenin müzakeresine girişilmiyerek ka
bul ve ademi kabulü hakkında reye müracaat olu
nur. Ekseriyeti ârâ ile kabul olunursa bîr gün tayini
ne karar verilir. Kendisinden istizahı madde olunacak 
zatın o gün Heyeti mebusana gelmesi veya maiyetin
deki rüesayi memurinden birini göndermesi için isti
zah olunacak maddenin tasrihiyle beraber Reis tara
fından davetname yazılır.» 

Kizamnameİ dahili bundan ibarettir. Takrir bir 
daha okunsun. (Takrir tekrar okundu) 

iSÖLDAN BÎR MEBUS — imzalarla beraber 
okunsun efendim. 

'KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Konya Me
busu Refik Bey ve diğer on refiki jle beraber ceman 
İl1 ediyor. 

REÎSİSANt BEY — imzalar okunmuyorda onun 
için isimler zikredilmedi. 

{Kâtip Haydar Bey İsimleri okumaya başladı) : 
Salih Bey (Erzurum), Sırrı Bey (tzmit), Hakkı Hami 
Bey (Sinop), Kadri Bey (Dİyarbekir), Emin Bey (Er
zincan), Hakkı Bey (Van), Hamdi Bey (Canik), Şük
rü Bey (Canik), Mithat Bey (Mardin), Dursun Bey 
(Çorum) 

RBİSlSANİ BEY — Müsaade buyurun efendim 
takrir okunsun. 

REFİK ŞEVKET »EY (Sanman) — Müsaade 
buyurun, usulü müzakereye dair söz söyleyeceğim. 
Dünkü meseleyi ikiye ayırmak lazımdır. Tespit edilen 
kısım, şifahi kısım; tespit edilen kısmı da dört madde 
idi. Heyeti İcraiye tarafından lazımgelen izahat veril
di ve izahatın kifayeti karargir oldu. O tespit edilen 
kısım da bendenizin de imzam vardır. Binaenaleyh 
o mesele sureti katiyede hal olunduktan sonra aynı 
meseleden dolayı tekrar istizah olunmak lazımgelirse 
bu dünkü tespit edilen kısımlardan gayrisini yazıp tes
pit edelim. Binaenaleyh tespit edilmeksizin doğrudan 
doğruya istizah doğru değildir. Bendenizin dünkü 
takrirde imzam vardı. Fakat bu istizahta dünkü me
sele mevzubahis ise bendeniz alâkadar değilim. Ben
deniz bu izahatın Nizamnamei Dahili ile alâkadar ol
madığını zannediyorum. 

SIRRI BEY (İzmit) — Verilen takrirde kaç kişi
nin imzası var ise hepsinin de aynı suretle meseleyi 
takip etmesi lazımgelir. Yirmi arkadaş imza eder, b«r 
takrir verir, on dokuzu istinkâf eder, bir tanesi yine 
devam eder. 

Şimdi Makamı Riyasetten Nizamnamei Dahilinin 
bir maddesi okundu. Filvaki okunan madde şimdiki 
meselenin sureti cerayanma göre değildir, t 

Fakat zatı Riyasetpenahilerinin nazarı dikkatinden 
dur tutulmaması lazımgelen diğer bîr madde daha 
vardır ki, sual takrirleri esnayi mukâlemede istizaha 
kalb olunabilirler. İstirham ederim o maddeyi oku
sunlar. 

RBİSlSANl BEY — Fakat istirham ederim sual
de sual diye yazarlar. O takrirde mevcut olmadığı 
İçin müzakerenin bidayetinde, ne bir sual, ne bir is
tizah, ne bir teklifi kanuni olmadığım arz eylemiş
tim. Sırrı Beyin de bu ciheti nazarı dikkate almaları 
lazımdır. 

S[RRI BEY (tzmit) — Heyeti Umumiye takdir 
etsin efendim. 

CAMI BEY DAeÎLİYE VEKİLİ (Aydın) — 
Takririn mahiyeti ne otursa olsun, burada cereyan 
eden .müzakere, bir istizah müzakeresidir. Bİnaenakıyh 
ımevzubahs olup alâkadar olan vekalâletler lâzunge-
len cevapları vermişlerdir. Diğer vekil refiklerimin 
fikrini bilmiyorum. Fakat Dahiliye Vekâletine ait olan 
müzakeratm devamım *bıen talep ederim. 

REFİK BEY (Konya) — Kabul'etmiştik efendim. 
Mesele hallolutımuştur. Cami Bey kendi vekâletine 
ait olan kısmı kabul etmiştir. Binaenaleyh devam ede
bilir. 
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HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Müsaade buyu-
rulur mu efendini? Bendeniz söz İstemiştim. Mutlaka 
suat tarzında yazılıp verilmiş olmalıdır buyurdunuz. 
Eğer bu tarz kabul edilmek lâzımgelirse mutlaka 
kendi eliyle yazılması lâzım değildir. Refik Bey falan 
vekâletten şunu, falan vekâletten şunu şu sebeplerden 
dolayı sorarım diyor. Eğer altını imza buyurmak lâ-
znrt gelirse 'koyuversin. Bu kadarda kırtasiyeciliğe gi
dip de... 

iMHHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısah'ip) — Ni-
zamnaımetnizin bir maddesinde diyor ki... 

REİSİSANÎ BEY — Takrir elimde duruyor. Tek
rar arz ederim. Heyeti Vekileye alt bir şey var rtu 
>yok mu? (Gürültüler). 

RBIStSANİ BEY — Muameleyi bırakalım, takrir 
elimde duruyor ve nazarı dikkati âlinize arz edeceğim. 
CTekrar takrir okundu). Bu takrir Hükümete ait ve 
•doğrudan doğruya azayı muhteremeye karşı yazılmış-
ttr. Falkat bununla beraber esas itibariyle Dahiliye Ve
kili vekâletine ait olan meselenin bugün istizah olun
masını ve cevap verilmesini kabul buyuruyorlar. Ve 
o mesele -hakkında devam edebiliriz. 

MUHtTTltN BAİHA BEY (Bursa) — Bendenliz, 
dün Yunan askerlerinin istilâsı altında kalan bir mem
leketin mebusuyum. Dinleyiniz rica ederim; ben bu
raya geldiğim zaman.. (Gürütlüler). Efendiler, söz 
söyleyeceğiz. Yota rastgelenteri sokmayınız rica ede
rim. îstizaih edecek iseniz ediniz. Cevap versinler, su
salım, bir şey söylemeyelim. Bir saat oldu buraya ge
leli (Kürsüye kürsüye sadaları).. 

REİSİSANÎ BEY — Şimdi efendim Dahiliye Ve
kâletine ait olan vekilin salâhiyeti dabıüindedk. 

VEHBt BEY (Karesi) — Reis Bey usulü tnüzake-
ra'ttaa bir şey söyleyeceğim. Dün bendeniz bulunama
dın. Vatanı çiğnenenlerden ve perişan olanlardan 'bini
şiyim. Okunan zabıtta gördüm. Dün ne cereyan dtmiş. 
Ben de dün bulunamadım. Fakat dünkü Meclisin ka
rarı bugün bozulmaz. Bittabi İki şıkka ak olduğu için 
biri kalttul, İkincisi tekrar müzakere edilmek üzere mü
nakaşa cereyan etmektedir. Yazıktır ki burada bir saat 
geçti ve bu saatte de mezalim devam ediyor. Binaen
aleyh devam edelim. Dahiliye, Hariciye nereye alt ise 
istizah edilmelidir. Müzakere devam edecektir. Baş
ka şekli yoktur. 

iREFÖC BEY (Konya) _ Bu istizahtan neden ür-
küyoruz? 

REtSrSANt BEY — Dahiliye Vekili doğrudan 
doğruya kabul etti. 

BİR MEBUS BEY — Meclis bumu bu suretle ka
bul etmiştir. 

VEHBt IBEY (Karesi) — Rsis 'Bey bu doğru değil
dir. 

RElStSANt BEY — istizah meselesi başka efen
dim. Bunun Dahiliye Vekâletine ait olduğu söylendi. 

İsmail Suphi Bey buyurun söz sizindir. Efendim 
Dahiliye Vekili istizahı kabul ediyor. 

VEHBt BEY (Karesi) — Doğru değildir efendim, 
Rica ederim usulü müzakereyi ihlâl etmeyiniz. Meclis 
karar vermiş. Meclisin kararı keenfanyekün oUmaz. 
Dünkü karar bugün bozulmaz Beyefendi. 

İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — Efendim, ben
deniz dün bahsedilen şeyler hakkında kendi nokstai 
nazarımı söyleyeceğim. Dün bir çok fenalıklardan bah
sedildi. Bunlarda ifrat da vardır, hakikat dahi vardır. 
Hakikaten Meclis arkadaşları noktai naaartafina taaruz 
ettiler. Müzakerenin devamı bu noktai nazardan da 
lâzımıdır. Bu taaruzlar izıale edilsin. Çünkü birinin ak 
dediğine birisi kara dedi. Bunu saratfıaten gördük. Bu 
pak fena bir şeydir. Ayni memleket, aynı şey, aynı 
vaka hakkında böyle taaruz ettiler. Bir hücuma, inkı
sama, istilâya uğramış hasta bir vücut halinde bulu
nuyoruz. 

Maatteessüf bu hastalığın menabü çok eski za
manlardandır. Biliyorsunuz. Fakat bugün mezalim 
altında kıvrandığımız için hastalığın nereden geldiğini 
arıyoruz ve buna bir çarei âcil bulmak için mütemadi
yen aranıp kıvranıyoruz. 'Bizi ekseriya içtihatlarımızda, 
teşhislerimizde, fikirlerimizde şaşırtan budur. Çünkü 
mustaribiz efendim* 

Biliyorsunuz ki burada Hükümet teşekkül edeii 
iki buçuk ay oldu, Hükümetin elinde sJhirblaz değneği 
yoktur ki bunu herhangi bir şeye sürttüğü zaman can
landırsın. Bunu hiç kimse iddia edemez, Elimizdeki 
vesaitimiz malûm, vesaiti müdafaamız, vesaiti harbii-
yemiz, vesaiti dahiliye ve hariciyemiz malûm. İşte 
bunlardan me gibi fazla bir şey isteyebilirsiniz, Bizim 
kendimiz ds malûm. Halkımız da malûm. Meclisi 
Alinizin insafma müracaat edenim. İçinizde kaçta ka
çımız hedefe, memleketin kurtulması hakkındaki mak
sadı ulviye vâstl olmak için bir program çizmiştir. 
Acaba hangimiz azami, asgarî oöktaıi nazarım tespit 
etmiştir? Lütfen söyleyiniz. Kimimiz fazla müfrit, 
kimimiz mutedil, kimimiz daha müphemat içinde dola
şıyor bir haldeyiz. •(Hayu* hayır «esteri). M'ü&aade bu
yurun efendim, bendenizin fikrimce, biz bu halde bu
lunurken ve halkımızın cehaleti ve teflbüyei oûlliye ve 
vateıryesi henüz kâfi olmadığı malûm iken, düşman
la temas eden yerlerin pek yakında bulunanlardan 
gayri yerlerde lâyikiyie heyecan gösterilmediği malûm 

— 294 — 



t t 33 13 . 7 . 1336 C : 1 

'İken; Hükümetin elinde sîhiıihaz değneği olmalı ki her 
nereye dokunursa canlandırsın. 

Şu mesaili ve bu malûmları ortaya (koyduktan son
ra diyorum ki; dünkü edilen tenkidatı başlıca İkiye 
ayırmak lâzımdır. Birisi, merkeze taallûk edenler, biri
si, cephelere taallûk edenler. Cephelere taallûk eden 
mesailde hakikaten bazı kumandanlar, memurlar hata 
etmişlerdir. Fakat bazı yüzümüzü ağardanlar da 
olmuştur. Alkhisar cephesinin, Mudanya'nın pek gü
zel çarpıştığını görüyoruz. (Pek doğru sadaları). Bi
naenaleyh her şeyi birden bire kara görmek veya 
penbe renkte görmek doğru bir şey değildir. Sonra 
merkeze ait tenkidata gelince, bendeniz meselâ Er
kânı Harbiye riyasetine edilen taarruzlara o kadar 
taraftar değilim. Yafainen biliyorum ki ismet Bey 
'(Vasattan gürültüler)... 

Gece uykularını terk ederek çalrşmıslardır ve 
kendisi en kıymetli bir askerdir. Binaenaleyh efen
dim bizim aratmızda daha fazlasını.. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun, efendim gürültü ederseniz sizin 
aczinize delâlet eder. Söz söylemek isteyenler ben 
sözümü bitirdikten sonra söyleyebilirler. Müsaade 
buyurun, devam edeceğim. Komşu hükümetler için
de bite erbabı ihtisas böyle bir asker bulunmadığını 
söylüyor. Binaenaleyh merkeze taallûk eden mesail
de merkez vazifesini yapıyor. Ufak tefek kusurlar 
olabilir. Faikat bu kusurlardan dolayı yine askerle
rimizin şevkini kıracak kadar temkidatt ileri götür
mek doğru bir şey değildir zannederim. Yalnız mü
sebbipler, hafî celsede de arz eümiş idim, yine de 
arz ediyorum, müsebbipler hakkında tahkikat icra 
edilmelidir ve cezalandırılmalıdır. Yani cephelerde 
mukavemet edilebilirken vazifesini İfa edememiş 
kimseler varsa, kaçmışlar varsa bunlar cezalandırıl
malıdır. Hulâsa efendiler; vesaiti müdafaamız ma
lûm iken, karşımızda en müthiş düşmanlarımız var-
'ken, memlekette yol, para yok iken, menrldket fceş 
senelik harp neticesinde pek yıpranmış iken fevkalâ
de şeyler beklemek doğru değildir. 

•Sonra Dahiliye Nezaretine de taarruzlar tevcih 
edildi. Bu hususta gerek Dahiliye Vekili, gerek Ali 
Şükrü Bey kardeşim söylediler. Bendeniz de o fikir-
dayim ki biz mamurlarımızı alelıtlak fena memur
dur diye atmak doğru değildir. Her memleketin 
'Balkan hükümetleri de dahil oldukları halde, haıtoin 
bilhassa ilka ve telkih ettiği siyaset dölayısiyle her 
memleketin memurlarının ahlâkı bozulmuş, bizim 
memurlarımızda da bozukluk var. Fakat Türk me
murunu, umumî ve vasatî hesapla diğer memurların 

dununda görmeye asla kail değilim. Sonra efendiler 
sicili ahvalden bahsedildi. Burada biz koskoca bir 
idareye cephe değiştiriyoruz. Binlerce memurlarımız 
var. Her mumurun fikrinde yeni idare hakkında 
ufak bir tereddüt bile peyda edilmiş olsa bunun ne 
demek olduğunu ve ne kadar tesir edeceğini elbette 
düşünürsünüz. Binlerce memurun azli, nasbi icap 
ettiği ve tebdiH lâzım geldiği biir sırada ve her şeyi 
birden yapmak lâzım geldiği şu zamanda, eğer mem
leket hali tabiî içinde bulunsa bile, bu; ne kadar 
muazzam bîr iştir! Onu düşündünüz mü Dahilde 
ve hariçte harp ile meşgulüz, İfsadatı dahiliye yer yer 
henüz yeni söndürülmüş bulunuyor. Haricî düşman 
şurada, hulâsa takibata her nevine maruzuz. Bu
radaki idareyi bastan başa tebdil ediyorsunuz. Dü
şünün ne demektir. Efendim sonra 'bir çoklarımızın da 
işin içinde, memurların bazılarına şahadet ettiğimi
zi, bazılarının tayinine delâlet ettiğimizi, kezalik azil için 
irşadatta bulunduğumuzu biliyoruz. Eğer yaptiksa me
suliyeti üzerimize aldığımız gibi yapmadtksa yine ıkusur 
bizdedir. Sonra denildi ki: Babı Âlînin aynı teşkilâtını 
buraya getirmişler, Nasd getirmesin? Daha halk Hü
kümetine gitmek için, yeni bir hükümet için zaman 
lâzımdır. Yeni bri hükümet esaslarını ancak düşüne
bilecek zaman hulul etimîşitir. Hatırmızdadır İki hali 
tabiî bu memteketıte cari iıken bir nevahi kanunu kaç 
Mecliste kaç devrei içtimaiyede bir lâyiha haline ge
tirilebilmiştir? Hakkımızı teslim ederim ki, bu 
memleket her şeyi çabuk yapmak istiyor. Hasta bir 
haldeyiz. Her tarafımız biiran evvel iyüeşsin diye ba
kıyoruz ve bu bizi biraz fikir selâmetinden uzaklaş
tırıyor. 

•BİR MEBUS BEY — Hamdökun hasitalığımız 
geçti. 

ÎSM'AİL SUPHİ BEY (Devamla) — Memleket
te fevkalâde idare teşkil edecekseniz, halka gidecek
siniz, her yerde olduğu gibi, bittabi 'bunu kaSbule 
müheyyayız. Biz de halkın eline tedricen idareyi ve
recek isek bunun için eski makinenin durması doğru 
değildir. Sizden pasaport isterler, sizden idarei umu
miye, hususiyeye dair şeyler sorarlar. Halkın İhti
yacı tamamen hali cereyandadır ve bittabi Hükü
met cevap vermek, makineyi yürütmek mecburiyetin
dedir. Nazırların nasıl işe başladıklarını biz burada 
gördük. Her biri bjr masa iki kâtiple ise başladı. 
Bendeniz diyorum ki: Tenkidatta itidalden ayrılma
yalım, sonra bîr noktayı nazan dikkatinize arz ede
ceğim beyler: 
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Buhranın memtekeete ne kadar fena bir şey ola
cağını bilirsiniz. Son zamanlarda uğradığı mağlubi
yetler, Avrupa gazetelerine kadar inikas etti ve hak
kımızda taraftar fikirleri belkide tezelzüle uğrat
mıştır. inşallah biz düşmanları tamamöe geri atar, 
fazlasiyle ricata mecbur edersek, elbette nüfusumu
zu fazlaâiyle elde edeceğiz. Fakat bu gün böyle bir 
tezelzül var iken yeniden buna tezelzülât ilâve et
mek doğru bir şey değildir. Binaenaleyh bu buhran 
meselesini bu noktadan tedkik buyurmanızı rica 
ederim. Sonra bir daha tekrar ediyorum; biz kendi 
kendimize ve kendi hesabımıza şahsan ve ferden 
azamî, asgarî programlarımızı layıküyle tesbit etme
miş iken, hiç bir fikrimiz lâyik'iyle tebellür edeme
miş iken daha fazlasını Hükümetten beklemek re
va değil. Onun İçin efendiler, tenkidatm muhik 
olanlarını tamamile kabul etmekle beraber ve bun
ların izalesini Hükümetten beklemekle beraber di
yorum ki, biz bu halkın vekilleriyiz, millet kendine 
sahib olmak lâzım geldiği gibi Meclis te kentlisine 
sahib olmalıdır, Vezaifi derpiş etmeli, Herkes kendi 
programını tesbit etmelidir. Yalnız Hükümet diyor 
ki, halk Hükümetine dair bazı listrihzaratım var, 
bunları size vereceğim. Biz bunları acilen bekleriz. 
Çünkü derdlerimizî biran evvel izale etmek, tedavi 
etmek işitiyoruz. Bu hakdan kimse bizi menedemez. 
Fakat bu hakkımızı isterken hiç bir vakit ifrata, tef-
rita kapılmamalıyız. 

BÎR MEBUS BEY — Teşekkür ederiz. 
REFİK BEY (Konya) — Dünkü gün İzahatıma 

başlar&en; 'takrirde arz ve dermeyan ettiğim mesail-
den dolayı söz söyleyeceğlim. Makamat hakkında 
ve o makamatı işgal eden muhterem şahsiyetler 
üzerine en ufak bîr şüphe ve tereddüdüm olmadı
ğını söyliyerek ve izahatımız doğrudan doğruya elim 
vaziyetimizden hâsıl olan endişelerden mütevelli d 
olduğunu tasıîih etmiştim. Binaenaleyh yine o sözü
me avdet ederek diyorum ki, gerek Dahiliye vekâ
letine ve o makamı işgal eden Cami Beyefendiye 
ve yine dünkü gün bu kürsüden pek sert bir eda ile 
uzun uzadıya Meclisi Âliyi bîr tazyiki efkâr karşı
sında bırakan İsmet Beyefendinin şahsına karşı en 
ufak bir hürmetsizliğim dahi yoktur (Gürültüler) 

REİSİSANt BEY — Meclis tesir altında bulun
mağı kabul etmez. 

REFİK BEY (Devamla) — Haydi tesir altında 
kalmamı; olsun. Fakat bu, meydanda bir hakikat 
değil midir? Demiyorum ki, tesir altında kalmış
tır. ismail Suphi Beyefindi biraderimizin (izahatları 
dairesinde, ben de muhterem bir asker olduğunu 

görüyorum. Fakat bunlar şahsî mesail ve meziyet
lerdir, efal ve icraatla birleşmek lâzımdır. Umumî 
kumanda meselesine gelince; bunun şeklî büsbütün 
değiştir. İşte bizim tenkidatımız da bu noktadandır. 

Evvelâ Cami Beyefendinin izahatına cevab vere
ceğim. Cemi Bey fevkalâde hüsnüniyet sahibidir. 
Muktedirdir. Memleketin ibühın alâmma 'kalben 
vicdanen iştirak etmiştir. Bunda biran Sçİn bile te-
reddüd etmem. Fakat deruhde etmiş olduğu vazi-
fei vekâleti, işte vakayâi mühümme isbat ediyor, 
bilhakkın ifa edememiştir. Çünkü bugün merkez, 
adeta memurin yuvası haline gelmiştir. Bir takım 
kazalardan, livalardan, vilâyetlerden, haklı haksız, 
memurlar azledilmiş ve buraya getirilmiş ve bunla
rın yerine, haklı haksız, memurlar gönderilmiştir, 
Bütçe meselesini tedkik ettiğimiz vakit blk çok fu
zuli harcırahlar göreceğiz. Maliyemizin tamtakır 
olduğu bir zamanda lüzumsuz yere sarfedikn para
lara günah değil midir? Bundan sonra buyuruyor
lar ki, ben idare makinesini bu şekli hazıra naza
ran lâyik olduğu ehemmiyetle takib ediyorum ve 
ben de İtiraf ederim ki çalışıyor. Fakat maalesef 
muvaffak olamıyorlar. Bilmem artık muvaffak ola
mamaları ne gibi esbab ve avamil neticesidir? Ev
velâ bir takım azil ve tayinler var. Efendiler rica 
ederim. Biz bu Meclise geldiğimiz zaman bir me
sele! mühümme karşısında kalmıştık. Ahvali hazıra 
icabatından olmak üzere Meclisi Muhterem, tcraî 
ve teşrii vezaifi birlikte kabul etmüştü ve bunu bir
likte ifa edecekti. Bunun esbabı mucibesi olmak 
üzere, gerek müzakeratı umumiyede gerek encü
menlerde ne düşünüyor ve ne diyordu? Zamanımı
zın fevkalâde ehemmiyeti vardır. Hatta bu fikrin 
en üleri giden muarızlarından birisi olduğum halde 
yine bir çok izahat karşısında sükut ediyordum. 
Çünkü verilen izahat bendenizi ikna ediyordu ve 
deniliyordu ki; biz şimdi Babıâti teşkilâtını, eski 
teşkilâtı idareyi burada yeniden İhya edemeyiz, bu
na imkân yoktur, bizim ahvalimiz bir ahvali fev
kalâdedir. Bİz arkadaşlarımız arasında bu gibi işler
le sahibi ihtisas olanları çağıracağız, onlarla bu işi 
mümkün olduğu kadar yürüteceğiz, haricî teşkilâta, 
taşra teşkilâtına mehmaemken merci hazırlayacağız, 
onları mercisiz bırakmıyacağtz deniyordu. Rica 
ederim, şimdiye kadar Meclise bu vazifeyi yaptır
dılar mı? Rüfekayi mubteremeden hiç birisinden 
bir fikir sordular mı? Rey aldılar mı? Falancayı 
tayin ediyoruz dediler mi? Hayır, bendeniz bil
miyorum, Zannederim ki, Rüfekayi muhteremeden 
hiç bir ferd de böyle bir vaziyet karşısında kaldığı-
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nı iddia edemez. Bu İtibarla diyorum M1, Dahiliye 
vekili muhteremi şu vezaifini bihakkın ifa etme
miştir. 

CAMI BEY (Aydın) (Dahiliye vekili) — Kanu
ni hareket etmiştir. 

REFİK BEY (Devamla) — Kanunumuz kendi 
kararımızdır, kendi İzahatımızdır. Kendi vaziyeti-
mizdir Ondan sonra buyurdular ki, Konya Valisi 
meselesini lâyik olduğu ehemmiyetle nazarı dikkate 
aldık ve hallettik. Evet dün de arzettiğüm gübi, 
Konya Valisi meselesi hallolundu. Fakat badehara-
bülbasra. Haydar Bey arkadaşımız için temenni 
ederim inşallah azamî muvaffakiyete nail olsunlar. 
Fakat bir bedbahtlık meselesi karşısındadır. Efendi
ler üç ay evvel oraya gitmiş olsalardı muvaffaki
yet elbet pek büyük olurdu, bu doğrudan doğruya 
Umü ahvali nıha taallûk eden bîr meseledir. Bİz'İm 
halkımız ötedenberi doğrudan doğruya resmî kuv
vetlerden alacağı kanaatler üzerine yürür ve hare
ket eder. Çok yazık, çok esef ediyorum, Konya-
dan azamî istifadeler imkânı mevcut İken, işte Ca
mi Beyefendi o vali meselesini lâyik olduğu veçhile 
tafcip buyurmadığı için, bu gün Konyadan edilecek 
istifade pek cüzî bir dereceye inmiştir, inşallah 
Haydar Bey arkadaşımız bu zararları telâfi eder, 
Bu kürsüden bunu temenni ederim. 

Sonra en mühim bir meselei hayatiye var. Yine 
Konya meselesi dolayısiyle bu kürsüde arzetmistüm. 
iyi hatırlayamıyorum, fakat tekrar edeceğim; bazı 
memurlarda bir kanaat var, umumiyetle kendi vazi
felerine kalblerile, bütün mevcudiyetleriyle, lâyikİ 
veçhile sarılmazlar, şekil üzerinde oynarlar ve ken
disinden yukarıda bulunan âmirlerini ikna etmek 
için var kuvvetleriyle çalışırlar. Tomtrakh yazılarla, 
lâyihalarla kendilerini iş yapmış gibi gösterirler. 
Âmirlerin, tıpkı ismail Sübhi Bey arkadaşımızın 
söylediği gibi, ellerinde bir sihir aleti yok ki, onları 
yoklasın, acaba bu böyle mlidir, acaba bu şöyle mi
dir desin. Onlar memurlarının vermiş olduğu iza
hata yaptıkları telkinata bakarak, evet bu memur 
çalışıyor der geçerler ve artık onun hilâfına söy
lenen sözlere semü itibar etmezler. Halbuki bu, 
çok yanlış, çok tehlikeli ve hatalı bir meseledir. 

Yine Konya meselesinde, orada bulunan rüesayi 
memurinden biri, bizzat, (ismini tasrih etmiyeceğİm, 
orada vücud bulan hâdiseyi kendi tarafından bastı
rılmış, sırf kendi tarafından söndürülmüş bir şekil
de gösterdi. Halbuki hakikatte iş başka, büsbütün 
ayn idi ve çok yazık, bütün arkadaşlarımızın mek-

tublarma, müracaatlerine rağmen üç ay içinde ikna 
kabil olamadı, o makamı resminin tomtıraklı, yal
dızlı lâyihaları üzerine binayİ mütalea edildi ve bu 
Mecliste defaatle de; çalışacaktır, söndürecektir, bil
mem ne yapacaktır sözleri söylendi. Bu çok ince ve 
çok hassas mesele, lâyık olduğu veçhile idare edileme
di ve bu mesele üzerinde lâyıkiyle bir fayda gösterile
medi. Bunun için tekrar ediyorum, Dahiliye ve
kâletini, gerek Cami Beyefendi ihraz buyursun, ge
rek onu istihlâf edecek diğer bir zat gelsin, behe
mehal memurlarının icraatını yakından takip ederek, 
en ziyade namusuna, ahlâkına güveneceği arkada
şını göndersin, icraatım anlatsın. Artık sinei millet 
tecrübe tahtası değildir.'Falan zatı gönderelim, fa
lan yerde tecrübe edelim. Hayır efendiler, gördüğü
müz, geçtiğimiz yerlerde rüesayi memurini bilhassa 
çalışamıyor bir halde gördük, muhitlerine karşı lâ-
kayddirler. Halbuki, rica ederim, ne zamandayız? 
Fedakârlık lâzım, görülecek vezaifin azami derece
ye isali lâzım. Maalmemnuniye söylemeğe mecburum, 
öyle memurlar var ki mu hİtiyle alâkadar oldumu 
oradaki memurları, halkı başına topluyor ve mu
vaffak oluyor. Yazık, günah değil mrdir böyle teh
likeli zamanlarda kıymetli vakitlerimizi izaa ede
lim? O halde bunların, bu vazifelerin yapamamasın
dan mütevellid günah kime radidir? Elbette Dahiliye 
vekâletine. Dünkü İzahatıma daha başka bir şey ilâve 
edecek değilim. Dahiliye vekâletini deruhde eden 
Cami Bey, şahıslarına karşı hürmettim olmakla be
raber, vazifesini ifa etmemiştir, bihakkın ifa etme
miştir. Bundan böyle de devamı memleketimiz için 
zarar olacaktır, demekte tereddüd etmem. İdari iş 
en mühim bir meseledir. Bu gün deruhde ettiğimiz 
vazifenin dahilî cephesini teşkil eder. Hakikati ilmî 
esaslar üzerine yürütülecek bir idare makinesini ku
ramazsak kabil değil bu vazrifei mühimmenin önü
ne geçemUyeceğız. 

İsmail Suphi Bey kardeşimizin izahatı cidden 
yüksektir. Pek nazarî ve ilmidir. Fakat bunun naza
riyatla bu günkü vaziyetimize göre tatbiki arasında 
çok zaman var. Bunun için onu zamanına talik ede
riz. Buyurduktan gibi, İdare makinesini tesis için 
çok emekler lâzımdır. Fakat acaba zamanımız buna 
müsaid midir? Eğer vazı ve mevkıimfcri anlamış 
İsek sözle, nazariyatla kıymetli vakitlerimizi izaa 
etmeyelim, zaman iş zamanıdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ CAMI BEY (Aydın) — 
Teşkilât meselesi için dün fikrimi arzettim ve de
dim ki; elde mevcut kanunu Meclis tadil etmedikçe 
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ancak bu suretle hareket edebilirim, vekâleti bu su
retle ifa edebilirim. Binaenaleyh bendenize kanun
suz, Refik Beyin dediği gibi, keyfemayeşa yürü, de
nirse ben yürüyemem. Refik Bey kadar sözü uzat
mak istemiyorum. Konya meselesi için demiştim ki; 
Konya meselesi bir kabine meselesidir. tdareî umu-
miyei vilâyat kanunun sekizinci maddesi mucibince 
valilerin nasbi meselesi doğrudan doğruya Heyeti 
Vekileye aidd/ir. Konya meselesini Vekiller Heyeti 
nazarı dikkate almış, ehemmiyetle telâkki etmiştir 
ve oraya rüfekasından bir kaç zat göndermiştir. Bir 
kaç namzed üzerinde de uzun boylu müzakere et
miştir ve nihayet Haydar Beyi tayin etmişlerdir. 

Binaenaleyh Konya meselesini, doğrudan doğru
ya Dalhiliye Vekâleti meselesi yapmak, Refik Beyin 
arzusuna göre meseleyi tahvil ettatek demektir. 

Eğer kanunî görüşecek isek bu, kanunî bîr me
retedir ve kabinenin azayi saüre&İ de burada mevcut
tur ve doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletine ak 
<Je&tdrr, 

SIRRI 'BEY (İzmît) — Dün bendeniz söz aldı
ğımı zaman arkadaşlarımla müştereken verdiğimiz 
takririn Mizah mahiyetinde ıtelâlkfci edüMİğİni anla
mıştım. Dahiliye Vekâletine aıit 'bendenîtzm sözü yok
tur. Fatoat Vekillerden yafauz Müdafaai Mutki'ye ve 
Erkânı Harbiye! Umumîye Riyasetine a!İt 'beyanatım 
vardır. Bu her Jk& makamı ihraz buyuran zevatı 
mulhtereme de Cami Beyefendi kadar cüreti mede
niye göstererek, arkadaşfeırınm kendilerine karşı hür
mette izhar ettikleri istizahı kabul ederlerse o vakit 
(bendeniz de kendi haklarındaki beyanatımı söyleye-
ceğıim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendimi, dünden beri devam eden müzakemtm hu
sule getirmiş olduğu neticeye nazaran Sırrı Beyefen
dinin fikrî âlilerine tamamen (iştirak ederim. Çünkü 
devam eden müaakerat bizi bir cereyana soktu ve o 
cereyan da umumî "bir (kalbine meselesi oldu. Nukaü 
nazar hep buraya matuftur. Bu meselenin tamamen 
haffli için. Sırrı Beyefendinin 'buyurdukları gibi, kabi
ne böyle bir listo'zahı tamamen kabul1 ediyorlar mı, 
etmiyorlar mı? Aiit olan matkamdarf,.̂  

REFİK. «BEY (Konya) — Fakat Vekil.-

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Fakat 
Catni Beyefendi buyurdular ki; Konya'ya vali tayi
ni meselesi bir kahme meselesidir. Bu, filhakika doğ
rudur, Çünkü bk vali kalbine marifetiyle intihap ve 
ıtar/İn edilir. Zatı âlinizle Refik Beyefendinin itirazatı, 
İd pek muhriktir ve 'ben bunun evveliyatını da bili

rim, icap ederse bu Meclisi Alide izah edeceğim ve 
çok doğrudur. Konya'da 'bulunan Konya Valisi Sup
hi Bey ile Kolordu Kumandanı Fahrettin Bey batoi-
Ikataı Konya efkârının ihtilâline sebep olmuşlardır. 
Bu iki zatın aciz ve teseyyübü neticesi vaziyeti kav
ramayarak tuttulkitarı yoldan dolayıdır. Binaenaleyh 
mesele böyle malûm İken Falhrettün Beyin uzun müd
det vaE vekâletinde 'bulunması, ıbu da bir kabine me-
'selesİdir. Carrti Beyin dedikleri gayet doğrudur. Yal-
«uz Oami 'Beye düşen bir şey vardır ki o da,'kendileri 
ıkalbul etmeyeceklerdi ve kabul etmiş olduğumuz İc
ra Vekilleri kanunu mucibince kalbine ile aralarında 
'bir ihtilâf var İse bunu Meclise arz etmesi lâzımdı. 
Eğer ihtilaf mevcut değilse, demek kendileri de ay
nî kusura 'iştirak etmiştir. Ondan sonra bendeniz de 
devam edeceğim. 

REFİK. BEY (Konya) — Kabine meselesi ola
maz. Kabul ettiğimiz prensibe aittir. Heyeti Vekile 
ayrı ayrı intihap edildi. 

Dr. RIZA NUR BEY (Maarif Vekili) (Sinop) — 
Cami 'Bey hiç bîr vakift de demediler ki; bîr kusur 
yapılmıştır. Bu kusur kabinenin heyeti ımıumiyesdne 
aittir. Ben ondan mülteceradtm, müteberriyim. Yal
nız Refik 'Bey, Camii Beyin makamına hücum edi
yorlar. Cami Bey die diyor ki; bu bana ait bir me
sele değMİr. Çünkü valileri yafeuz Dahiliye Vekili 
tayin etmez. Bu da bir hakikattir, demek istiyorlar., 
Yanlış tefsire lüzum yoktur. Bu meseleyi arz edeyim; 
Konya'da bir vaka, hakikaten sayam teessüf bir vaka 
hâsıl oldu. Konya gibi 'bin seneden beri Türk ve İs
lamların makam olan ve Selçukilerin bu kadar lif-
Hihaıre seza asarım, mebanisBrii ihtiva eden bir mer-
Ikezimizde hakikaten bu güne yakışmayacak bir ta
kım <blazı dedli ksodolar ve teşebbüsler zuhur etti. Bu, 
ekseriyeti halka ait değil, maatteessüf ifsat edühniş 
bir ekalliyeti kafileye aittir. O da olmasa idi daha 
iyi olurdu. Vali mevcudun isji idare ©demediğine hük
medildi ve müzakere cereyan ettti. Bir defa değil, bir 
kaç defa cereyan eObİ. Uzun ve derin bîr surette ko
nuşuldu. Ne yapılabilir, ne tedbir alınabilir? Bunun 
için o da düşünülür. l<ş dayana dayana ne gibi bir 
meseleye dayamıyor, daha doğrusu İyi bir memura 
daıyanııyor. Rica ederim söyleyiniz; kaç tane iyi me
mur 'tanıyorsunuz? (Aradınız mı sesleri). Bu gün ne
rede var? Bulun, getirin ben o zaman sizin ayağınızı 
öperim. (Cepheden sesler : Bilâsebep azledildiler). 
Efendiler, siz bunu söylüyorsunuz. Böyle arkadaşla
rımızdan bazıtarı, falanca memur iyidir, dîyerefcten 
fbiae geliyorlar. Diğerleri de, falandır diyorlar, aksi-
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ni İddia ediyorlar, hangisine İnanacağız? Biz de hay
rette kaldık, Memurlarımız bir harp senesi geçirmiş
tir ki, beş senelik bir harp, bütün milletlerin memur-
terini bozmuştur. Bizde de c tesir hâsıl olmuştur. Me
mur da bir günde yetişmez efendiler. Bir çok za
manlar, ibir devri tekâmül geçirerek yetişir. Bunu da 
(Hazan dikkatte almak (âzımgel'ir. Bir memur uzun 
çarşıdan hemen çektirilip konamaz. Bunu da bilmek 
İâzungeür efendim. Oraya memur aradık, vali ara-
dUk, düşündük şu mu okun, bu mu olsun, onda şu 
mahzur var, beriki bunu yapamaz, bunlarla daima 
meşgul oMltk... Şunu da söyleyeceğim, Nurettin Pa
şa bk zaman evveldi' 'ki, buraya gelmişti, tiz de mü
nasip gördük, Konyakla münasip gördü ve çokları 
da münasip gördü ve biz de tayin etmek istedik. Fa-
'kat ne oldu, nasıl gitti o iş de olmadı ve kendisi de 
itelemedi. Evvelâ istediği halde sonra İstemedi. Neden 
nükûl etti bitemiyoruz. Pek] ne yapacağız, söyleyiniz, 
İkimi yollayalım? Lütfen burasını söyleyiniz efendim? 

İBİR MEBUS BEY — Beyefendiler lütfen bura
sını İzah buyurunuz. 

Dr. RİZA NUR BEY (Devamla) — Kendisi is-
temedi ve istemediğine dair de elimizde bir vesika 
vardır ve (w vesika kendi hattı desttedir. (ÎTahı ses
leri), 

İR'BİS PASA — Ben izah edeceğim efendiler. 

Dr. RİZA 'NUR BEY {Devamla) — Şimdi Kon
ya vilâyetinin ahvalinde bir hassasiyet vardır ve ora
ya iyi bir memur göndererek, bu iş bitirildi deniyor. 
Efendiler, Heyetti Vükelâ da 'başından nihayetine ka
dar 'bu İşle meşgul oluyor. Birisini de »buluyor, müna
sip değil o da olmuyor. Ne yapacak ve nihayet Hay
dar Bey, (kendisine rica edilerek, gönderildi, inşallah 
o muvaffak olur ve oradaki hassasiyeti tamamiyte 
had ve izale eder. Bu surette uğraşmak fakat bir mü
nasibini bulamamak hata ise çekHeüm, biz de ona 
razıyız. 

ROÎS PAŞA' — Efendiler, vali tayini meselesi 
mevzubahs olunurken, bunun bir dahiliye meselesi 
oknadığı ve belki bir kabine meselesi olduğu ifade 
edimiişÜ... 'Ben Heyeti tersiye Reisi sıtfatiyte pek müş
kül hir vaziyette kalmış olduğumdan bu noktada fik
rimi izah etmek mecburiyetindeyim. Vakıa idareî 
umumiyei vilâyat kanununun sekizinci maddesi mu
cibince valiler "Meclîsi Vükelâ fcarariyle tayin olunur. 
Pakatt valiler Dahiliye Vekâletinin inhası üzerine He
yeti Vükelâ (tarafından tayin olunur. Demek oluyor 
İdi, memleketi lidare edecek oları valileri bulmak, tek-
Kf ve inha etmek Dahiliye Vekâletine ait bir mesele

dir. Çünkü Heyeti VefcİIenin ıher biri ayn ayrı veya-
Ihut müçtemian, kendilerine ait ola» işleri terkedip 
de acalba fffîa. yere kimi ve hangisini tayin edelim 
dîye, Heyeti Vekile bununla iştigale mecbur olamaz. 
Heyeti Veklite; bu gibi teklifleri nazarı itrbare ve dik
kate almazsa ve bu meseleden dolayı bir fenalık zu
hura gelirse o zaman mesuldür. Kezalik valilerin azü 
de böyledir. Yine Dahiliye VekÖinİn teklifi üzerine 
Meclisi Vükelâca karar veriliyor. Şimdi mevzubah-
setû'ğim'tz yalnız bir Konya meselesidir. Konya'dakt 
ilk vadi azleditarşttir. Onun yerine vekâleten diğeri 
tayin edilmiştir ve bu vekil uzun müddet işinde bı-
rakıtaırstır. En nihayet Haydar Bey gitmiştir. Matlup 
olan ve bu gün tenkit edilen mesele; niçin oraya bi
dayette bir vali tayin edilmemiş meselesidir ve bu 
meyanda da meselâ Nurettin Paşa niçin gitmedi, tayin 
edilmedi? Bilmiyorum, yine Heyeti Vekile arkadaşla
rımızdan biri, ne oldu filân farkmda değilim, fakat 
bikmyoruın, ihtimal fci Heyeti Vekilede bu husus 
müzakere olunurken kendileri yok idi, bıdünsatardr 
behemebaf btlmeleni lâzumgehrdl Efendiler, Nuret
tin Paşa buraya teşrif ettikleri zaman Heyeti Vekile, 
'böyle bir uzva malik olduğunu düşünürken pek mem
nun olmuşlardı ve kendisimin en mübrem ve lüzum
lu olan bir yere gönderilmesine fevkalâde temayül 
ve hahiş göstermişlerdi ve ilk anda varidi hatır olan 
Konya meselesi olmuştu. Derhal Konya'ya kendisini 
vali 'olarak göndermek düşünüldü. Hatta yalnız vali 
olarak göndermek değil, o havali kumandanlığının 
da uhdesine tevdiini tasmim ettik. Bütün Kİlikya ve 
cenup cephesi ordu kumandanlığı salâhiyetinindeuh-
desme verilmesi tasavvur ediliyordu. Heyeti VefcİIe
nin cümleslİ bunu muvafık gördü ve bilhassa bende
nizi, ismet Beyi ve Fevzi Paşa Hazretlerini bu hu
susta Nurettin Ptaşamn fikrini istimzaç etmeye me
mur etti ve biz kendileriyle görüştük. Vazife, salâ-
Ihiyet ve mmtaka mesailinde yekdiğerimfizin mütaleat 
ve münakaçatını dinledikten sonra mesele takarrür 
etti ve 'bunu Nurettin Pasa da kabul etti. Fakat iş 
henüz resmiyete dökülmemişti. Kendisine valilik ve 
kumandanlık resmen tevcih edilmemişti. Yabrtz bi-
zlim vasıtamızla istimzaç olunmuştu. Fakat ayni za
manda bir garp cephesi fcumandanhğt da mevzubahs 
âdi. Yunan cephesi heyeti mecmuasivle garp cephesi 
olmak üzere tahdit edilmiş ve oraya da Ali Fuat Pa
şa Hazretlerinin kumandan olarak tayini zaten karar
dır olmuştu. Binlaenaleyh garp cephesi !ile cenup cep
hesi hem hudut olduğundan tabiî müşterek bazı nok
taları halletmek tâzımgeli yordu. Ben bizzat o şurada 
Etekişefaıir'â gitmek mecburiyetinde 'idim. Avdetimde 
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Fuat Pa$a aie birikire geftp, ayali: meseleyi görüşüp 
tamamen tespit edecek idik. Benim ga^fbubedm esna-
suıda Erfcâni Harbiye! ömuröiyesi Riyaseti vasılasiy-
te bana şunları foila%mîştîr : Beni Konya'ya gönderi-
yarsunuz, büiyük bir ımLtttak&da büyük 'bîr salâhiyet 
verSyorsıtrıuz, kuvvet vteriyöüsunıiiz. Binaenaleyh ba
na emniyet ediyorsunuz, yektdiğeritfize karşı teminat 
vermek Kızandır, yarm ben oradaki kuvvetlerle sizin 
ve Hükümetin aleyhinde filân hareket edersem ne 
yapareMuz? Etedir , 

fflkîhcisi; buradaki Heyeti Vekile, eğer istanbul' 
«Jafcî İzzet Paşa gibi, Tevfik Paşa gibi bir takım ze
vattan mürekkep bir şey obaydı belki bir şeyi tem-
arl ederlerdi, fakat öyte değildir. Onun için mühim 
mesaide rey ve müMeam alınırıalıdır. Üçüncüsü; 
'Sovyet Oımlıuriyeibt ile olan münaseteata ait bazı mü-
taleaitv 

IKenldMne .verilen oevap; eğer teminat talep etmek 
fâzHagelirSe, .brzîm sizden teminat talep etmemiz lâ-
zmıgelk ve İktiza öder, biz sizden eminiz ve gönde-
riyoruz, siam bizden teminat talep etrnekteiki ndktai 
Hazanım anlaşılatoamakta'dır. ikincisi; Heyeti İcra-
Üyenin vezalfine işküraik etmek, Ibu bizim elimizde ol
mayan tör şeydir, çüriku Heyeti Vefcifeyıi heyeti umu-
mrye intihap etmiş ve şahsen mesul tatmaktadır, di
ğer haıtiçten tMni böyle <bir vazifei İcraİyeye iştirak 
ettirmek kayıt ve santim kabul edemez, 

Üçüncü noktai nazara gelince; mevcudiyetimizin 
teminini muhafaza için icabeden her kuvvetle ittihat 

ve İttifak etmek Heyeti Umumiyemizin mukarreratı 
icaburdandır demiş idik. Bu, bendenize naklolundu. 
Heyeti Vekileye iblağ ettik. Heyeti Vekilenin kararı 
üzerine kendisinin bir müddet daha kalıp görüşmesi
ni ve bizimle daha çok temas edip daha iyi anlaşma
sını münasip gördük, tensip ettik. Binaenaleyh Kon
ya'ya Nurettin Paşa bu suretle gitmemiştir. Hakikati 
hal buridan ibarettir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendiler; Erkânı 
Haıibiye Riyaseti tenkit olunduğu sırada cephelerden 
bahsolundu. Esasen cephelerden ziyade kusuru başka 
yerde yani arka taraflarda arayalım. Bendeniz Saru-
han cephesinde bulundum. Oradaki zabîtan ve efradın 
şecaatini, fedakârlığını, cesaretlerini gözümle gördüm. 
Şöhadet ederim. Bunlar hakkında hiçbir suretle bir 
şey söylenemez. Orada bir Muharrem Bey var, alay 
kumandanı Hasan Bey var. Bunların hepsini gördüm. 
Düşman faik kuvvetlerle iki cenahtan sarkmış, ricate 
mecbur olmuşlardır, 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Ciheti fen-
niyesini 'bırakın efendim. 

•HÜSEYİN BEY (Devamla) — Yok evet, gördü
ğümü söyleyeceğim, tsmet Beyden bahsolunuyor. is
met Beyi Diyarbekir'den beri biliyorum. Bu adam 
son derece vatanperver bir adamdır. Bunun için söz 
söylenemez. Bİr de zabitana ait söz söylenemez ve 
zabıtana ait birçok münakaşat yapmayalım. 

REİStSANl BEY — Beş dakika teneffüs etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum efendim. 

İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati : Badezzeval 5 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS MUSTAFA KEMAL PA§A HAZRET-
LERÎ — Ekseriyet vardır efendim celseyi açıyorum. 

HAMDULLAH SUBHİ BEY (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, bir buçuk ay kadar içerinizden ay
rıldıktan sonra tekrar aranıza avdet ettim. Meclis 
müteessir ve müteheyyiç bulunuyor. Dünkü zabıtna

meyi dinledikten sonra ve bugünkü asabiyeti gördük
ten sonra mütehayyİr kaldım. Dün en büyük, emniyet 
ve huzur içinde bazı müzakerelerde bulunmuşsunuz, 
•Bazı meseleler havale edilmiş ve bazı bahislere te
mas etmişsiniz ki bunlar ancak pek sakin zamanlarda 
konuşulabilir. Biz bugün de yine mubahasatımıza de-
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vam ettik, uzun uzadıya konuştuk. Halbuki bendeniz-
ce Meclisin ve Meclisten doğmuş olan Heyeti tcraîye-
riin bu saatlerde yapabileceği bir tek iş vardır, bütün 
melekâtı akliyesini, melekâtı maneviyesini ve kendin
den çıkaibileceJk her kuvveti azamı derecede, tehdit-
kâr bir dereceye gelmiş olan Yunan istilasına karşı 
kullanmaktır. Başka her ne yaparsak hatadır ve ha
tayı fahiştir. Derhatır ediyorum; bu son Yunan hare
keti başlamazdan üç dört gün evvel Ankara'ya bazı 
haberler gönderilmişti; karşısında bulunduğumuz Yu
nan hareketi, Avrupa'nın, İtilaf Devletleri tarafından 
bize karsı kullanılmış olan en son vasıtasından iba
rettir. İtilaf Devletleri (Bolonya) da vaki olan bir iç-
timada şöyle bir karar ittihaz ettiler : İtalya Harici
ye Nazırı Sfortza'nın Ankara Hükümetiyle müzake
reye girişmek zamanı gelmiştir sözü üzerine Loid 
Corc der ki; üç hafta, bir ay sabrediniz, bunun neti
cesinde Ankara Hükümetiyle görüşmekte bir fayda 
umulur mu? Umulmaz mı? Anlarsınız. Üç hafta, bir 
aylık zamanın verebileceği neticeyi şimdi elde etmek
le meşguldürler. Eğer bize karşı hazırlamış oldukları 
tecavüz adımlarını ilk inkişafta tevkif edebilse idik 
Meclisi Aliniz emin olabilir ki, bugün aleyhimizde 
tertip edilmiş olan sui kastın sükûtuna şahit olacak
tık ve bizden doğmuş olan Hükümete müracaat ede
cek ve müzakereye başlayacaklardı ye Anadolumuzu 
kurtaracaktık. Fakat ne elim bir şey, ne derin bir fa
ciadır ki bir seneye yakın zavallı halkımızın bin müs-
kilâtla, bin felâketle meydana getirmiş olduğu mü
dafaa tertibatı, bilhassa istanbul'un hıyaneti neticesi, 
ibir bîr kırıldı. Emin olunuz ki cephelerde gördüğü
müz son facianın en büyük müsebbibi İstanbul'daki 
hainlerdir. Bilerek bilmeyerek, saray başta olduğu 
halde, Anadolu'nun sükûtunu hazırlamak hususunda 
Loid Corc'dan, Venezilos'dan fazla çatışanlar İstan
bul'da beş on sefih ve namussuzdur. Bunlar Anado
lu'nun bütün cihan karşısında bir mucize güzelliğin
de olan müdafaasını içinden çürütmek için ne müm
künse yaptılar. Zavallı genç köylülerimizi aldattılar. 
Padişah müsalleha yapmıştır, padişah müdafaanızı 
İstemiyor, köylerinize dönünüz, çoluk çocuklarınıza 
kavuşunuz, niçin silah atıyorsunuz, gibi zehirleri hâlâ 
bugün neşretmekle meşguldürler. Size iki küçük ha
tıramı söyleyeceğim : Akşehir'e geldim. Hangarın al
tında buğday yığınları arasında bir adam askerleri 
toplamış telkinat yapmakla meşgul. Yunan gelirse ne 
olur diyor, her tarafta gâvurlar yok mu? Her taraf
ta gâvurlara tesadüf etmiyor muyuz? Gâvurlar ara
mızda zaten bulunmuyorlar mı? O gelecek gâvurlar
da bu gâvurlardan ibarettir. Bir taraftan ulemayi din I 

gördüm ki kendilerine düşen vazifeyi en asil ve en 
civanmert bir samimiyette yapıyorlar. Milletin başına 
geçmişler, müdafaanın ruhi vazifesini görüyorlar. Di
ğer taraftan yine başlarında sarıklar halkı idlâl edi
yorlar. Zabitler trende şarkı söylüyorlar. Yunan kuv
veti yirmi saat ötededir, yarın buraya geldiğinde biz 
güleceğiz diye neferlerin ruhunu tesmim ediyorlar. 
Bunlar, İstanbul'dan aldıkları telkin üzerine müdafaa 
tertibatının ruhunu çürütmek için ne mümkün ise yap
tılar ve yapıyorlar. Onun için tehlike azami derecede 
büyümüştür. Eğer Yunan istilası demiryollarına va
sıl olursa, korkuyorum bu heyecan ile başladığımız 
münakaşat ve mücadelât felâketlerimizin hatimesi 
olur. Biz bozulduk mu, bizim aramızda da telaş baş
lamış mıdır? Emin olunuz arkadaşlar memleket ba
şını gaib eder. Sefalet ve felâket ve karanlık en son 
dehşetîyle üzerimize yıkılır. Meclîsi Âlinizden, muh
terem arkadaşlarımdan bir ricam var. Eski bir mil
letin evladına layık olan bir sekîneti ruhiye İle vazi
yeti münakaşa edelim. Biz işe başladığımız vakit mem
leketimiz yine tehlikeler ile muhat idi. Biz deruhte 
ettiğimiz mesuliyetin azametinden zerre kadar gafil 
değil idik. Biz aramızdan Kuvvei İcraiyeyi tefrik et
tiğimiz zaman onların omuzlarına yüklettiğimiz va
zifenin ne kadar ağır olduğunda zerre kadar tereddüt 
etmiyorduk. Onlar, bir dakika için tasavvurunuzu ri
ca ederim, ne müthiş bir işi üzerine almışlardı. Elleri 
altında bir ordu mu vardı? Onlara perişan olmuş, 
dağılmış, dağıtılmış bir kuvvei askeriye verdik. Hazi
nelerimiz mi vardı? Hayır, fakru zaruret ipinde bir 
memlekette idik. Dahilinde ittihat temin edilmiş mi 
idi? Bütün efkâr merkez etrafında toplanmış mı idi? 
Mütemadi ifsad devam ediyordu. Taraf taraf cephe
lere asker sevk edecek yerde cephelerden mütemadi 
asker çekip içerideki fesada karşı sevk etmeye mec
bur oluyorduk. Bu kadar muhatara, bu kadar mah
rumiyetler arasında onlar ağır bir vazife aldılar. Zan
nediyorum ki kendi aramızda, kendi duvarımızda 
açabileceğimiz ilk rahne, bizim için azami günahı teş
kil eder, (Alkışlar) Mademki onlara büyük bir vazife 
verdik. Verdiğimiz mesuliyet hakikaten cihanın en 
ağır mesuliyetlerinden biridir ve mademki şimdi ye
niden adamlar getirip vaziyeti öğretmek için gaîb 
edilecek zamanımız yoktur, onlara, vekillere ihtar 
ederiz; işlerinin başına gitsinler, memleketin maddi ve 
manevî kuvvetini Yunan ordusuna tevcih etsinler. 
Şurada burada kendi gözümle gördüm; Eskişehir'e 
geldim, yüzlerce zabit var. Herkes ayakta, herkes ko
nuşuyor. Herkes bağırıyor. Dinleyen yok, anlayan 
yok. Hükümeti tcraiyeye soruyorum, Bursa'da vazi-
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fesini yapmadığı her taraftan haber verilen bir ku
mandanın, Bekir Sami Beyin art* orduda ne yeri 
vardır? Vali olan Hacim Bey de vazifesini yapma
mıştır. Çünkü o her şeyi yapmak İstemiştir. Hacim 
Bey çete reisi, Hacim Bey kumandan, Hacim Bey 
vali olmuştur. Fakat asıl vazife zamanı geldiği za
man, Bursa mebusİanyla iştihad ederim, en evvel o 
kaçmıştır. Bu sözlerde hata varsa onlarındır. Size so
ruyorum. Cephelerde vatanınızı müdafaa edenler boz
guna ön ayak olurlarsa hâlâ işbaşında mı dururlar? 
Yoksa sizin önünüzde, sizin mahkemenizde cevap mı 
verirler? 

REFÎK BEY (Konya) — İstediğimiz budur zaten. 

HAMDULLAH SUBHÎ BEY (Devamla) ~- O 
halde arkadaşlar vali meselesini, Dahiliye meselesini, 
•Müdafaa-İ Milliye meselelerini ayrı ayrı düşünmelidir, 
«Bugün biz Hükümete bir vazife verdik. Vatan mü
dafaası, öbürleri on beşinci vazifeleridir. Maarif işle
rini dölayisiyle düşünür. Yalnız vali meselelerinde 
Heyeti Icraiye müttehiden ve müştereken mesuldür, 
O, cihana ve tarihe karşı memleketin müdafaasın] 
müçtemian deruhte etmiştir, tik iş de üçüncü beşinci 
iş de memleket müdafaasından ibarettir. Kendilerin
den talep etmek hakkımızdır ki memleket müdafaası 
noktai nazarından şurada burada hataları sabit olan
ları, yeni perişanlıklara meydan vermeden, getirsinler 
ve mesul tutsunlar. Demin burada muhterem arkada
şım Refik Bey bazı mevzii meseleleri tetkik etti. Bu
na dair yalnız iki kelime söylemekle iktifa edeceğim. 
Bu da vali iıttihabatmın tarzı noktai nazarındandır. 
Bu tarz ise doğrudan doğruya Heyeti Icraîyenin me
suliyeti müşterekesM dairdir. Efendim valiler vardır 
'ki deminden ismini zikrettiğim gibi şimdi de ismini 
söyleyeceğim, Fahri Bey gibi, hem vali ve hem ku
mandandır. 

Vali olmak dolayısiyte Dahiliye Vekâletini alâ
kadar eder ise kumandan olmak dolayrsiyle diğer mer
cileri alâkadar eder. 

Mesafeler daralmıştır. Hatta anahatlanmıza yak
laştılar. Yeni bozgun başladığı zaman korkuyorum ki 
•burada da durmakta mümkün olmayacak, perişan, 
sefil, rüzgâra kapılmış yapraklar gibi dağılacağız. 
Hükümet bir şey düşümsün, bir tek şey düşünsün, o 
da son silahı, son adamı müdafaa teşkilatına ithal et
mektir. Biz cihan nazarında tamam iyi e iadei şeref 
edeceğiz. Bütün vatanperver milletler, bitmiş yıkılmış 
zannettikleri Anadolu'nun, kahramanlarıyla yaptığı 
müdafaa karşısında mütahayyir bir vaziyette idiler. 
Bendeniz kaniim, halkın ruhuna temas etmiş bir adam 

İddiasiyle söylüyorum, milletimiz hâlâ müdafaaya ha
zırdır. Hâlâ civanmerttir. Hâlâ can verir, kan verir, 
para verir, icabeden her şeyi verir. Öyle genç zabit
lerimize tesadüf ettim ki azami bir namusla, en derin 
•bîr vatanperverlikle teşkilat yapmış, etraflarına ruh 
ifaza etmiş, çalışıyorlar, cephelerden müracaat edil
diği zaman derhal üç yüz kişi, dört yüz kişi yollaya
biliyorlar. Yer var ki ortada binlerce delikanlılar gö
rürsünüz, bunlar muhakkak sevked ilebilir, kullanıla
bilirler, vatan müdafaası için büyük yararlıklar gös
terebilirler. İşbaşındaki adamların sersemlikleri, kör
lüğü, ruhlarındaki gaflet ve perişanlıktan dolayı orta
da hîçbîr eserleri yoktur. Bunun için Heyeti tcraiye-
den rica ediyoruz. En hassas en endişenafc bir ruhla 
memleketin bütün faaliyetlerini, cephelerde azami 
ihtiyaç gösteren cihetlere çevirsinler. Çürük şeyleri 
ayıklasınlar. Millet hazırdır. Son müdafaasında kırk 
elli bin kişiyi kolay kolay verebilir. Seyyar bir kuv
vet, mükemmel bir kumandanın eli altında emir alan 
muntazam bir kuvvet, dağınık düşmanı parça parça 
ezer. Yunanlılara iki darbe 'havale ediniz, Anadolu* 
nun ruhu zaferi yeniden yeniye yükselecektir. Em İn 
olunuz ki son davamızı kazanırız Anadolu'yu kurta
rırız. Tarihîn önünde vatan da en büyük tehlikeyi 
defetmiş şerefli bir nesil olarak kalabiliriz. {Şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

'(Müzakere kâfi sadaları) 

(Kâtip Haydar Bey, Bolu Mebusu tarafından ve
rilen takriri okur) : 

;Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vaziyeti umumiyei hazıramız Heyeti Icraiye Ve

killerinin mevkilerini daha fazla sarsmaya müsait ol
madığından Konya Mebusu muhterem evlâdım Re
fik Beyle rüfekayi muhterenıelerinin birinci ve ikinci 
takrirleri üzerine cereyan etmekte olan müzakerenin 
kifayetinin ve aynı zamanda müşarünileyhim vekiller 
•haklarında bundan evvelki İntihap reylerimizi teyiden 
vazifei mevdualarında serbest bırakılmalarının reye 
vazını teklif ederim efendim. 

13 Temmuz 1336 

Bolu Mebusu 
Nuri 

REÎS PAŞA — Müsaade buyurursanız bu teklifi 
reye koyuyorum. Bu takririn müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Müzakere kâfidir sa
daları) Bu takrirde müzakerenin kifayeti Jcra Vekil
lerinin haiz oldukları reyi... 

SESLER — Hacet kalmadı, 
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REİS PAŞA — Vazifei mevdualarında serbest 
•bırakınız, itimadı mevcudu teyit etmek için (sesler) 
müsaade buyurun efendim. 

ıBİR MEBUS — Aksi bir karar ittihaz edilmedi. 

REİS PAŞA — Binaenaleyh İtimadı mevcudun 
teyidini muvafık görenler... Bu takriri reye koyuyo
rum, muvafık görenler... (Anlayamadık efendim sa-
dalan) (Haşim Bey söz ister) 

REİS PAŞA — Buyurun buraya kürsüye geliniz. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Zannedersem Heyeti 
İcraiye bir İtimat talebinde bulunmadı. Böyle itimat 
talebinde bulunmayan bir Heyeti Icraiyeye tekrar 
itimat vermek niçin mevzuubahis oluyor? Mevzuuba-
his değildir. Zaten mevkilerinde duruyorlar. 

'MUSTAFA TAKI EFENDİ (Sivas) — Takrir 
esas itibariyle hakikaten istizahı mucip değildir ve 
böyle müztelzimi istizah olmayan bu gibi takrirler 
reye konmaz. İtimat talep edilmez. Eğer takrir isti
zahı mutazammın olsaydı itimat ve ademi itimat reyi 
verilmek lazımgelirdi. Fakat sonradan rüfekadan ba
zıları tuttular sual yerine koydular. Sonra istizah sek
linde bir takrir daha verdiler. Gerçi nizamnamei da
hili mucibince hakikaten istizahı havi bir tarzda ya
zılmış olan bu takrir lehine söz söyleyen rüfekayi 
kiram, kendi imzalarını teyiden söz söyleyen zevat 
bile doğrudan doğruya vekâlet hakkında itimat tar
zında beyanatta bulunmuşlardır. Onun için evvelemir
de bu cihet tahtı karara alınsın. Efendiler bu takrir 
istizah mahiyetinde kabul olunursa itimat ve ademi 
itimat reyi verilsin. Yok bu tarzda kabul olunmayıp 
ta adi bir arzu, adi demeyeyim, bir arzudan ibaret ise 
itimat reyine hacet yoktur. 
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REİS PASA — Bu takriri reye koyuyorum, na
zarı dikkate alanlar ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkma
dı) Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Kâtip Haydar Bey, Trabzon Mebusu Alı Şükrü 
Bey tarafından verilen takriri okur): 

Riyaseti Celileye 
Bu ana kadar devam eden müzakerattan Heyeti 

Vekile arasında tecanüsü efkâr mevcut olmadığı an
laşıldığı cihetle müzâkere şimdilik kâfi görülerek bîr 
«Parlamento tahkik heyeti» vasıtasiyle Heyeti Vekile 
hakkında tahkikat icrasmı ve bu heyetin vereceği ra
pora göre aktedilecek bir celsei hafiyede karar ittiha
zını teklif ederim. 

13 Temmuz 1336 
Trabzon Mebusu 

Ali Şükrü 
SESDER — Ret, ret. 
REtS PAŞA — Reye koyuyorum. (Ret, ret sada-

ları) Reddolundu. 
(Kâtip Haydar Bey, Gümüşhane Mebusu Hasan 

Fehmi Bey tarafından verilen takriri okudu) : 
Riyaseti Celileye 

Verilen İzahatın kifayetiyle Heyeti Hükümete iti
mat edilerek ruznamei müzakerata geçilmesini teklif 
eylerim. 

13 Temmuz 1336 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
REİS PAŞA — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar) Kabul edildi efendim. Binaenaleyh mü-
zakeratımızda yeni bir şey yoktur. Yarın içtima edil
mek üzere Meclisi tatil ediyorum. 

(Badezzeval saat altıda içtimaa nihayet verilmiş
tir.) 




