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RBÎStSAiNİ BEY — Efendim, celseyi açıyorum. Zaptı isabık ıhıdâsası okünaüakltır. 

1. — ZAOTİ SADIK HULASASI 

OfCâ'tip Haydar'Bey tarafııvdan okundu.) 
'Birind Cetoe 

Reîskand Ceflâlettin Arif Beyefendinin tahtı riya; 
setlerinde birinci celse saat üç buçukta. irtika* etti. 
Mlüziakerenirı -bu güne t a * edlileh mevadtfm'tn iki kıs
ma tefriki ile takrirde münldleriç madd-aler hakkındaki 
müzakerenin kifayetine ve salhfbi -takrir Konya Mebu
su Refik Beyin •verdiği İzahattan müteveKlt ktsım 
•hakkındaki müzakeremin devamına dair Mustafa Ke
mal Paşa Hazretleri tarafından vaki okıart teklif reye 
va-zedilerck ekseriyet aızim'e ite kabul ve takrir ha
ricindeki 'nnevaddm müzakeresine devam edilerek me
selenin alâkadar olan makamattao istfea'h edifenesine 
dıair Ktonya Mebusu Refik Beyle, lüifekatsı tarafe-
dan verilen takrir kıraat ve Dahiliye Vekâleti tarafın

dan istizah 'kabul ve bu 'bapda uzun uzaidüya mtiza-
fcerat cereyanından «Mira on diafcSka teneffüs edil
mek üzere cefee tat-ft edildi. 

Ifcjnfcİ Celse1 

Reis Mustafa Kemral 'Paşa Hazretlerinin tıahtı riya
setlerinde ikinci cdse saat beşte içtima etti. Ham
dullah Suphi Beyin beyanatını müteakip Botu Mebusu 
Nuri Beyin takriri kıraat -vte mezkûr takririn tnüza-
fcerenin kifayetine dair olan fıkrası kabul edilerek 
fıfcaratı sairesi nazarı dikkate alınmadığı gibi Trabzon 
'Mebusu Afi Şükrü Beyin anket parlamenter teşki
line dair olan takriri de reddedildi. Müteakiben Cü-
mıüîlhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin Heyeti Vekİlteye' 
•beyanı itîmat edilerek ruznamei müzakerata geçil
mesi haikkındaki takriri kıraat ve kabul edilerek çar-
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samba günü saat iki buçukta içtima edilmek, üzere 
tockoaevafl saat adıtıd» içtimaa rrihaıyet verildi 

Rejsisam1 „ Kâtip 
Cellâlettht ArM Mdhmet Rasim 

Kâtip 
Haydar 

REfStSANİ BEY — Bfmidm, zaptı sab& hak-
•kında aöz isteyen var mı efendim? Kalbul edenler lüt
fen ellerini 'kaldırsın. (Eller 'kalkar.) Zaptı -safa* kabul 

i — SUALLER VE CEVAPLAR 

/. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, Ankara 
darülmüalliminin başka bir tarafa nakledilmesinin es
babı hakkındaki sualine Maarif Vekili Dr, Rtza Nur 
Beyin şifahi cevabı. 

RBİSÎSAINİ BBY — Efendiım, darütmuaMimitııin 
erbabı lâğvi hakkında Sarıdhan Mebusu Refik Şevket 
Beyin takririne Maarif Vekâletince izahat verilecektir. 

MAARİF VBK'tLI Dr. RİZA NUR BEY <Sjnop) 
-Efcndüm, Meclis tajtJti •içtima etimeden evvel ve hemen 
o esnaflarda .bayie 'bir 'takrir 'verÜHiişıtJÜ; <Meclisl mffl-
iinm sön tebarüzgâlhı tarihisi olan Anlkarayı bu gü
nün iirıtîyacaitı iffaniyesine de 'bir sauna ve zemini tarihi 
görmek •lazimeden itken maalesef müesses bir mekte
bin kapatdanuk Ankara dariilmualhtammift maruz 
kaldığım görüyoruz. Mektep kapatmak gibi bir facia
ya Büyük Millet Metlisi karargâhı şahit olamaz. Mut-
'tak îâıjnazall 'bir rap ita ile merbut bukıan. Meclisimiz na
mına 'Meclisimiz Maarif .vekilinden suali keyfiyet edil
mesini teklif ederim.) Bu takrir kabul buyurutmus ve 
ferideniz de cevap verecektim, vakit olmadı. Meclis ta
til edildi. 'Bu güne kadar, zamanın ehemmiyetti malûm, 
bu güne kaldı. Şimdi bu meseleyi arz edeyim : 
Ankara'da danütmuallimini lâgvetaıisler, Bu- fâgiv biz 
daha Ankaraya ayak 'basmadan yapimış ve maarif ida
resi taralfındian yapılmamış. Viföyet meclisi İdaresi 
tarafından yalıtmamış, 'vSâyet meclisi tarafından, 
meclisi id&rei viifâyat karariyle yapılmış (Meclisi umu
mi sesleri.) 'Bu meseleyi tetkik ettim... O vakitten be
ri ve iptidasında dalha bunu kabul etmedim. Ve ipti
dadan Ankara maarif müdüriyetine töbliğ ettim ki; 
Eylülde bu mektebi yine 'burada eskisi gibi açacaksı
nız, Bunun birtakım safahatı var, onu arz edeyim. Ev
velâ meclisi umumu vilâyette işbu karar htilhaz tdü-
rniiş Deniyor <ki : Yukarıda birtakım şeyler var, bu 
mektebe taatfuk etmiyor, onu arz etmiyorum. Yalnız 
su fıkrası datülmuailirnine taalluk ediyor : ötedbnbe-
•ri masarif atı hayli 'yüksek ohn darülmuatenİnm, mek
tebin kendisinden maHup olan faideyi temin edecek 
bir hate ifrağını teemmül ederek, talebe meVcukı yir
miye karip olduğu halde müstahdemin ve heyeti ta-

1'imİyesİ otuzu tecavüz ettiği anlaşılan mektebi mez
kûru senei tedris iye ihtidasından it9baren nehariye 
kaibetmek ve tdarei VMâyat Kanununda gösterildiği 
veçihlMe biri ÇorumMa diğeri Kırşehri'nde olmak üze
re birer nehari darülmuaifiınin tesis ederek az mas
rafla bir çdk muaHim yetiştirmeyi kabul ettik ve 'bu 
surette tanzim kurnan bütçeyi berayi tasdik heyeti 
umumiyeye Gevdi eyledik, işte bu karar üzerindedir 
ki, 'darübnuallİTnin lağvedilmiş. 

BlR MEBUS — Meclisi umumi karariyle mi? 
FAHRİ BEY — Tarihi nedir efendim? 
MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY — Encü-

meninki efendim. 

SOLDAN BlR MEBUS — Diğer bk şey vardır 
ki, yine dediğiniz şey olacaktır. Encümeni daimü vi
layet midir, yoksa mectsi umumil vilayet mi? 

MAARİF VEKİLİ Dr. RİZA NUR»EY (Devam
la) — 1334 senesinde meclisi umumi heyetince tanzim 
ve 'tasdik edilen vilayet muvazenei hususiyeti, fakat bu 
zannedersem encümenindir, ayrıca başka bir şey eli
me geçti. 0 da buna müteferri tnüzakeratın zabıtna
me tttjlasasfdır. Onda hatta bugün azayi kiramdan 
bulunan Müfit Efendinin, Şemsettin Efendinin de 
İmzaları vardır. Evet efendim, iş̂ bu surette deniyor 
k'i; burada işbu suretin meclisi umumii vilayetin 
6 Mart siene 1336 tarihinde vukubulan ontfördündi 
inîkaklının 'ikinci celsesinde zabrt ceridesinin sayfa
sından istihraç olunan aslına mutabakatı taısdîk kılı
nır, deniyor. Şimdi efendim, bu meselenin tetkik 
editecek aksaım vardır. Çünkü bugün yalnız Anka
ra'da değil, bir çok yerlerde, maatteessüf, mektep 
lağvi, <böyle mektep lağvi hastalığı vukubulmus. Ki
mi yerde dariHmuaBimini, kimi yerde idadi mekte
bini, kimi yerde Örtmem sultaniyi lağvedip duruyor
lar. Bunu bazan vali yapıyor. Bazan afoali 'istiyor, 
yaptırıyor. Bazan da mutasarrıf yaptırıyor. Yani ma
arife "bir salgın gelmiş. Bu, müstevli bir hastalık 
efendim. Maarifi kırıp geçirip duruyor. Halbuki be-
ırm ifikad-umca bir memleketi her şeyden evvel irfan-
Iı kafalar kurtarır, ihya eder, yaşatır, ve onu da 
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melotepler yetiştirir, (Alkışlar) Eğer mekteplere böy-
' te darbeler vurulursa zannederim ki, o m'iHet yaşaya
maz ve her hangi felakete 'duçar olursa mutlaka ri
calinin, memurininin tseviyei iktidarının dun olma
sından duçar olur. Eğer 'bu yüksdtölirse taniidir ki 
miNet yüktsefjr, O milletin devletinin idaresi büsbü
tün 'başka türlü ohır. Bu basit bîr hakikattir. Hepi
mizin bldiği bir şeydir, 

Şiıridi efendim, karar veriİdAten sonra Maarif 
nezareti, vakıa biliyoruz, bu mekteplerin idaren ci-
hetiyle aidiyeti klarei vilayetedir. îdanei hususiye-
den dolayı, masrafından dolayı. Fakat asa idare kıs
mı, mualliminin tedrisi filan, Maarif Vekâletine ait 
'bir iştir. O vakit Maarif nezareti bu mesele üzerine 
hemen bir tezkere yazıyor ve o tezkerede dfiyor ki; 
meclîsi umumii vilayetçe Ankara darülmuallinfiıinin 
mevcudu az clmasma mebni 1336 - 1337 sened der-
siyesi ihtidasından itibaren lağviyle Kırşehir ve Ço-
mm'da nehari olarak iki darülmualliminin küşadına 
karar verildiği maarif müdür i yetini D işarından anla
şılmıştır. Epeyce bir zamandan 'beri kuşat olunan ve 
harp zamanlarında bile İcar ile bina tutularak mu
hafaza esdiîen bir müessesenin tamam inkişaf ve te
rakkiye gireceği bir zamanda lağvı maarifi ibtidai-
ysi vilayetin terakkiyatı atiyesine hail olacağı cihetle 
katiyen 'tecviz edilemez. Gerçi lağvolunacak bu da-
rütafuallim'in'in yerine Kırşehir ve Çorum'da birer 
nehari darühmıalliımin tesis edileceği bildirilmiş ise 
de nehari darülmuaHimİnlerin calibi rağbet olama
dığı şimdiye kadar defaatla tecrübe 'olunduğundan 
Ankara darüfenualliminmden 'beklenen faydanın bu 
iki darüilmuaüiımin ite teminine imkân yoktur. Bir 
defa o vakit Maarif nezareti 'bu lağvı reddetmiş ve 
beyani ettiği esbap da hakikaten doğrudur. Efendim, 
buraya geldiğimladen sonra burada b'ir mesele kar
şısında burundum. Bu darüJmtıallİm muaBimterinİn 
ma'aş alamamaları .meselesi. Burası lağvedildi diye 
onlar KırşettrTe Çorum'a. nakledildiler diye bir 
mektep ikiye ayrılıyor, bunların maaşları kesfflmiş, 
Muallimler şikâyet ederler ve hakikaten şikâyette de 
halkları var. Hiç bir maaş alamıyorlar. Bu hususta 
teşebbüste bulundum. Müsmer olmadı, maarif mü
düriyetine emir de verdim. 'Bizzat meşgul ol dedim. 
Bu muattmlerden <bir kısmı Mecliste zabıt kitabetini 
ifa ediyorlar. Oradan da maaş alıyorlar. Hakikaten 
•bir mamurun bir kaç yerden maaş alması doğru de
ğildir. Esaısen muallimler memur değildir. Ancak de-
diter ki; itki yerden değil tiç yerden de alan var. Dört 
yerden de. Sonra efendim, ıb'ir mesete daha var ki, 
©fendimi, maaffieesssüf zabıt 'katiplerine maaş verildi

ği . vakit seyyanen verilmemiş, bazılarına fazla verİİ-
miş, bazılarına noksan verilmiş. Bu da şeyi muoip 
oluyor. Ne ise bunu da talî mesele addederek maa
rif müdürü vasıtasiyle evvela fceşeibbüsü bizzat ken
disinin yapmasını tembih ettim ve devam etti. Fakat 
maaşları verifeıed'j. Sebebini sordum. Neden veril
miyor? Ded'i'ler ki, valii sabık vermiyor. Valinin ya
nına kadar gittim. Tek muallimlerin refahına 'hizmet 
edeyim diye. Kendisine rica ettim. Nihayet iki ay-
1& daha vereceğiz dedi. 0 vakit kendisinden bir tez
kere aldım. Orada diyor ki; maaşları Mayıs "nihaye
tine kadar verebilirim diyor. Ancak darı mezkûrun 
•muallimin i reden olup Kırşehir ve Çorum'da küşadı 
meclisi umumii vilayetçe takarrür eden darütmual-
1 aminlerde istihdamları tensip edilenlerin biran ev
vel vazifeleri başında isbatı vücut etmelerini temin 
için 1 Haziran 1336 tarihinden itibaren kendilerine 
maaş ve tahsisat İta edilemeyeceğinden bunlardan 
elyevm Büyük Millet Meclisi za'brt kitabetimde ve 
sair memuriyetlerde istihdam edîknekte olanların, 
ya memur oldukları mahallere azimet etmesi veya
hut muvakkat uhdelerinde bukınan zaıbrt kitabeti 
memuriyetti gibi eunsali memuriyetlerden 'bir tanesini 
tercih etmeleri ve bu keşmekeşe nihayet verilmek 
için bu husus hakkında nazarı dikkat falan diyor. 
Hakikaten bendeniz de düşündüm. Meclisi Ali riya
setine de bir iki tezkere yazdım k't, Eylül ihtidasın
da. mektebi açtıracağım. Muallimler lazımdır. Yeni 
zabıt kâtipleri yetiştiriniz dedim. Fakat vaü her ne
dense onları göndermek için ısrar ediyordu. Şimdi 
efendim cereyanı vukuat bundan ibarettir. Meseleyi 
biraz tetkik ve teşrih edelim. Niçin d'arülmualliimin 
lağvedilmiş? Buna yegâne •sebep şu kS; çünkü mek
tepte yirmi kadar ancak talebe var, mektepte otuz
dan ziyade muallim var, bu büyük bir masraftır. Bu 
masrafı veıiemeyiz, bu, mektepten de bir fayda hâsıl 
olmuyor demektir diyorlar. Halbuki bendenizce me
sele 'böyle değil. Bir defa yirmi talebe değilmiş, otuz 
sskiz imiş. Maamafih 'Otuz sekiz de azdır. Lakin ta
lebenin azlığı bir mektebin lağvını mucip olur mu, 
olmaz mı? Mesele burada. Mektepte iyi tedris yapı
lamıyor, maarif terakki edemiyor. Bir şey var. 'Bu 
haftalıktır. Fakat bir yerde, bir cisimde bir hasta
lık bulunursa o cismin kafası kesilmez, imha edil
mez. Bilakis tedavi edilir. Onu tedavi etmek lazımdı. 
Mektebi kÖMmden kaldırmaya teşebbüs değil, has
talığı tedavi cümek lazımdır. Niçin talebe az, niçin 
tedris olmuyor? Bunu düşünmek lazımdır. Halbuki 
bu düşünülmemiş. O da benim zannamca; ora maa
rif müdüriyie mektep müdürünün kabahati oialbiKr-
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dS. Birtakımı 'içtimai esbap da bulunabilirdi. Burada 
onları tetkik etmek lazımgeürdi. Mesela bunun böy
le olmasının diğer 'bir sebebi şudur ki, maarif dai
resinde yolsuzluk olmuş, 'bir ehliyetnamen talebe, ye
di yüz kuruşa tercihan tayin edilirken, bu mektepten 
çıkan talebe 'İki yüz elli kuruşa tayin edilmiş. ve her 
yere gönderilmemiş. Bir çok zamanlar açıkta kalmış
lar, böyle -memuriyet bulamamışlar. Şimdi mektep
ten muaüim olarak yetişenlere revaç yoksa tabiatiy-
le mektebe de revaç olmaz. Her meta revaca tabidir. 
Hakkı sarih ise orada mektepte yetişenlerindir, öyle 
yapmıyorlar. Ebüyetnaımefi adamları yedi yüz, sekiz 
yüz 'kuruşa tayin ediyorlar. Halbuki darübnualimin 
mezunlarını dört yüz kuruştan aşağı bir maaşla ta
yin etmemeleri lazımgelird'i. Usulü, nizamı bu iken 
250 ile bunlar gönderiîlyormuş. Böyle mektep bitta-
'bi 'bir terakki gösteremez. Muvaffakiyet hâsıl olmaz. 
İşte hastalıklar bunlardır. Bunları tedavi etmek la
zımdır. Öyİe yapmamışlar, mektehi lağvetmişler. 
Şimdi bu mektebi lağvetmek, sonra Çorum'a, Kırşe
hir'e nakletmek, tabii mantffcsrz, Bir defa tutuyorlar 
leyli bir mektebi bir netice 'hâsıl olmadı diyorlar, 
nehari yapıyorlar. Acaba leyli hir mektebe gelmeyen 
talebe nehari olan bir mektebe gelir mi? Hiç gelmez! 
Bu şimdiye kadar çok tecrübe edilmiş, nitekim Maa
rif nezaretinin de tahriratında yazılıdır. Nehari dariil-
muattimine hiç rağbet yoktur. Sonra efendim diğer 
bir mesele : Burada talebe bulunmuyormuş da hariç
te, vilayet haricinde bulunuyormuş. Peki vilayet ha
ricinde huhınan talöbe bura için 'bulunamazsa Ço
rum, Kırşehir için 'bulunuyor mu? Neden bulunsun? 
Nedir bunun sebep ve hikmeti? Burada bulunmazsa 
orada da 'bulunmayacaktır. Sonra asıl mantıksız bir 
şey var. Otuz kişi olduğu hakte mektepte bir terak
ki yoktur, talebeyi okutamıyorlar diyorlar. Peki bu
nun on beşini Kırsehri'ne, on beşiriİ de Çorum'a 
ayraTuşTar. Peki otuz kişi bîr mektebi idare edemezse 
ikiye ayrikkklan vakit mi idare edecekler? Ne ka
dar nakıs bir iştir. Nasıl ohır? Mantıksız bir mesele
dir. 

BİR MEBUS — Bunda Meclisin münasebeti 
yoktur, 

'BİR MEBUS — Mektebin lağvı meselesini neza
ret ka'bul ederse meclisi umumi i'bka eder. Bu Mec
lisi Mebusanı işgal edecek bir şey değildir. 

MAAıRİF VEKİLİ RIZA NUR BEY (Devamla) 
— Meseleyi 'bu suretle izah edelim. (Gürültüler) Su
al vaki olmuş, 'benim İçin teşrih etmek lazımıdır, is
terseniz devam edeyim. İsterseniz söylemeyim, (De
vam devam sadalan) Ben de neticeye ofeuretie var-
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dan. Mecalisi idarei vüayat her ne karar verirse ver
sin, bu 'hususta iş Maarif Vekâleti nİndir. Meclisi 
umumi kabul ederse ben kabul etmiyorum, mesele
yi keenJemyekün hükttiiinde tutuyorum. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Son söz maarif 
idaresinin... 

MAARİF VEKİLİ RIZA NUR BEY (Devamla) 
— Bu bir sualdir. Takrir sahibinden başka ferdi 
vahid söz söyleyemez. Sizin sözünüz yoktur. Sonra 
başka türüi söylersiniz. 

•MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendenizin söy
leyeceğim söz hir şey üzerine... 

MAARİF VEKİLİ RIZA NUR BEY (Devamla) 
— Olmaz, usul değildir. Daha dun kabul etliğiniz 
nizamnameye muhaliftir. Benim için İsterseniz söyle
yiniz. Benim de size cevap vermem arzu ettiğim şey
dir. Ama nizam, usul budur. İsterseniz... (Devam, 
devam sadalan) Burada verilen kararda diyorlar ki» 
(Gürültüler) Tafsil edeyim mi? Yoksa keseyim mi? 
(Devam sadalan) Bu kararda deniliyor kî; efendim 
İdarei Vilâyet Kanununda denildiği veçh üzere bm 
Çorum, diğeri Kırsehiride olmak üzere M nehari 
mektep küşad ediyoruz diyorlar. İdarei Vltâyat Ka
nununa baktım, oha oka şu madde vardır. 73 ncİ 
maddenin dokuzuncu fıkrasıdır. Burada diyor ki; tah
sili iptidainin temini için indelhace mekâfcibi idadiye 
ve rüştiye ve darülmuatlimirti iptidailer ve amele ve 
ftkaraya mahsus gece mektepleri tesis Maarifi Umu
miye Kanununa tevfikan idarei umumiyei VMyat ta
rafından yapılır. Şimdi burada bunlar karar vermiş-
fer. Burada neharî mektep açabiliriz dîye. Vilâyet 
merkezinden hariç yerde. Halbuki bu dokuzuncu fık
ra diyor ki; seyyar mektep. O büsbütün başka bir 
şeydir. Fena 'tefsir edilm'İs., yahut fena anlaşılmış. Vi
lâyet merkezinde okluktan sonradır ki seyyar darül-
mualtim'inler merkezden hariç mü'iha'katta da açıla
bilir. Yoksa merkezdekini kapa da mülhakatta aç 
demek değildir, Merkezide açılacak kÜ dafaa ziyade te
rakki etsin. Maarif böyle seyyar kısımları da mülha
katta açalbifir. Demek ki bu kanuna da temas etmi
yor. Bir defa Tedrisatı İptidaiye Kanununun kırk al
tıncı maddesinde; m'dkSÜbi iptödaiyeye muallim yetiş
tirmek üzere her vilâyet merkezinde leylî bir darül-
muallimini iptidaiye teşkil olunacaktır. Kırk yedinci 
maddesinde de; darülmualhİminlerin muallimleri ve 
müdürleri Maarif Nezaretince intihap ve tayin olu
nacaktır. Kırk sekizindi maddesinde; ünase mualli
me yetiştirmek üzere vilâyat tedrisattı ijttidaiye meclis
lerinin kararı ve Maarif Nezaretinin tensibi üzerine 
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icabetten mahallerde leyli dartümuallimatlar tesfe olu
nacaktır denilmektedir, Bu maddelerin Hiçbirisinde 
bunların lağvine dair blir şey yc/ktur. Ancak bir şey 
Var ki; o da her vilâyet merkezinde bir darühnual-
'limin olacaktır diyor. Bu demek ki hakkı bize veri
yor, lâğvedentere vermiyor. Onun için bendeniz bu 
Karan keenlemyekûn tütüyorum. Eylül iptidasında da-
rülmuallimtrii açacağım ve bütçe miisaft olsa idi, her 
yere efim yetişebilse İdi her yerde de açtıracak*mı. 
Ancak bu vesile İle Meclisi Aliden bir ricada bulu
nacağım ki o da yeni zalbıt kâtiplerinin yetiştirilmesi, 
muallimlerin serbtest bırakılmasıdır. Bir taraftan da 
bu oturduğunuz sıralar mekteplerin sıralarıdır. Onu 
da rica edeceğim. Vakit geliyor. Çünkü bir buçuk ay 
kalmıştır. Yeni sıralar yaptırmalı. 

SIRRI BEY (izmit) — Karyola ve yataklar da 
var beyefendi. 

REFİK ŞEVKET BEY <SaruSıan) — Efendim, 
betideniz Rıza Nur Beyefendimn vermiş olduğu iza
hatı mukıriaya karşı bir şey söylemeyeoeğilm. Yalnız 
huzuru afinizde bir teessüf ve iki teşekkürle İktifa 
edeceğim. Teessüfüm; halkın içerisinden, halkın refah 

1 ve saadetine, nuru irfanına çalışmak üzere teşekkül 
eden bir 'heyetten mektep kapatmak gibi b'ir kararın 

/ . — IDahiliye Vekili Cami 'Beyin istifanamesi, 
R'Et'SfölA'Nt BEY — Eferfdim evrakı varide me-

yanırida Dahiliye Vekift Cami Beyefenti'in'in istifana
mesi vardır. 

CKâtip Haydar Bey Dahilîye Vekili Cami Beyin 
Mfanaımesini okudu) : 

B. M. M. Riyaseti Cel'iteûne 
Dahiliye Vekâletinden a'ffımla diğer birinin intiha

bı lüzumunun Meclise arzını ve yeni vekilin intiha bi
na kadar Umuru Dahiliyenin temşiyetini temin buyu
racak zatın da Vekiller Heyetince tayMni rica ederim 
efendim, 

13 Temmuz 1336 
'Dahiliye Vekili 

Camî 
(Ret, ret sadaları) 
SOLOAtN BİR MEBUS — Esbabını izah ederler 

mi? (Ret, ret buhran zamanı değildir sadaları) (Es
babını izah eUsînler sa<dalan)ı 

SA1HRİ BEY (Kastamonu) — tfayı vazifeye, hiz
meti vataniyeye davet ediyoruz. 

HAKKI HAMİ BBY (Sinop) — Cami Beyefendi
nin şu istifalarına sebep, herhalde bundan üç gün 

sadır olmasınadır. (Alkışlar) Teşekkürüm; Cenabı 
Hattadır, Mektebi kapaktan vali ile maarif müdürü 
hâlâ Ankara'nın başırfda bela değildir. (Alkışlar) Te
şekküllüm; Rıza Nur Beyedir. Kati bir azim ile bu 
mektebi yeniden Hftya etmiştir. 

REİSİBAINt BEY — Efendim, bu sual meselesi 
'bitmiştir. Müfid Efendinin ayrıca bir suali Var, eğer 
kabul buyurursanız ona da cevap verirler. (Kâfidir, 
metsele kapandı sadaları) 

BİR MEBUS — %im1iz çök efendim. 
(MıAİAR'fF VıEKtLt DOKTOR RIZA NUR BEY 

(Devamla) — Kâfi görüyorlarsa pekâlâ, görmüyor
larsa... (Kâfi, kâfi saüaları) 

HOCA MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Esbap 
beyan etsin. (Kâfidir sadaları) 

ÖMER LÜTFt BEY (Amasya) — Söz veriyor 
musunuz efendim? 

REtStBANI BEY — Buyurun. 
ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Cevap vermek 

ıtabiî hakkıdır. Yalnız, berideniz şurasını istirham ede
ceğim ki, bu husuSta Meclis meşgul olmasın. Bizim 
bugün saatlerimiz suallerle gediyor. Bu noktayı cühıle-
teye arz ederim. (Reye vazı sadaları) 

RJEMSA'NÎ BEY — Meclis fcâtfi gördü efendim. 

evvel rüfefeayı mulhterememizden Refik Bey ile bera
ber takrir veren bazı zevat ve ondan sonra o takriri 
istizah şekline kaîbetmek suretiyle k£, bendenizin de 
imzam bulunuyordu ve bu izahat üzerine neticesinde 
rüfekayı kiramdan bazılarının ve hatta Heyeti VeMle-
den de, bütün icraattan bittin mesuliyetten 'bütün ha
talardan yegâne mesuliyetin Dahilîye Vekâletine ait 
olduğu gM bir tarzda vükubulan beyanattan müte-
essiren ihtimal ki, Dahiliye Vekâleti CeMlesİnden is
tifa etErtışIerdir. Halbuki gerek birinci takrirde ve 
gerekse onu istizah tarzına kaybedilen takririn Hiçbi
risinde de falan veya falan vekâlet mevzubahis de
ğil, ancak muamelâttı umumiyede görülen hata na
zarı Hibare alınarak hakikati meselenin inkişafına lü
zum görülmüş ve o suretle alâkadar olan vekâlet
lerden bazı sualler sorulmuştu. Dahiliye Vekili Ca
mi Beyefendi kemaft metanetle ve vatanperverane bir 
vaziyetle şu kürsüye gelerek her türlü suale lâzım 
gelen cevabı vereceğini söyleyerek, İcabeden cevabı 
verip bıîtün MecM Âlinin itimadım kazandıktan son
ra; değil Cami Bey, belki kendilerine sual teveccüh 
edip de buraya gelip söz söylemek cesaretini göster
meyenlerden istifa ümidim beklerken bugün (Cüruftu-

3. — İCRAt VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
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ler) arz edeceğim efendim, bendeniz kanaatimi söylü
yorum. Bu bapta Cami Beyin Mfası doğru değildir. 
Reddini tekM ediyorum. 

RBISİSA'Nİ BEY — Ali Şükrü Bey buyurun. 
A l i ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, M gün 

devam eden müzakere neticesinde Heyeti Vekileye, 
bir itimalt kararı verilmişi. Benderiiz bu karar ve
rilmeden evvel verm'İş olduğum takrirde, cereyan eden 
müzakere Han Heyeti Vekile arasında maatteessüf fi
kir muvafakati olmadığının anlaşıldığını arz etmiştim. 
Fakat daha eVvel burada beliğ bir nutuk irat eden 
arkadaşımız bu Heyeti Muhfteremeriin hissiyatını he
yecana getirdi. Fakat hissiyatı üzerine icrayı tesir et-
tti. Bu Kibarla bendenizin gayet sarih olarak ortaya 
atrmj olduğum ademi fecanüs meselesi ki, Heyeti Ve-
Ikileye mensup Hiçlbİr'feİ tarafından reddedilmedi, de
mek ki, vardı. Bu, nazarı ittoare alınmadı. Rtifeka-
dan ret, ret cevabı ile kapataldı. Bunun için haklı ola
rak rüfekayı kirama serzeniş edeceğim; yani beliğ ve 
heyecan aıriiz bir nutkun vereceği tesir üzerine değil, 
âkil ve mantrk üzerine, düşünerek karar verelim. Dün 
müsaade buyurunuz rica ederim, dün verilen bir iti
malt rey"! üzerine görüyoruz ki, bugün bir istifaname 
var. Demeklki bendenizin takrirîmdeki ademi tecanüs 
tvakîyrriiş. Fekİ nasıl oluyor da Heyeti Muhtereme 
(Heyeti Vekİleye bu şerait dahilinde tedviri umur da 
devamına itimat bahşedîyöiı? Binaenaleyh bendenizin 
tekHTm diyorum ki, Heyeti Vekile arasında bir ihti
laf meivcult olursa bu iWila.fi halledecek Heyeti Muh-
teremei Mebusandır. Meclisi Millidir. Binaenaleyh yi
ne tekrar ediyorum. 

KEtSlSAlNI BEY — Takririniz Meclis tarafın
dan reddedildi. 

ADI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade buyu
runuz efendim. 

RIEİSİSANİ BEY — Bu Mfanm kabul veya ade-
nti kabulü hakkında söyteyîniz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Rica ederim, is-
Itöfa meselesi bemdenizce mevzuıibahis değildir. Bir 
muhterem arkadaşımız Mifa eder. Yerine başka biri
sini iöftıap edeı'iz. Fakat ortada bir ademi tecanüs 
vardır kî, bunu zmuıen bütün Heyeti Vekile İtiraf bu-
yuruyorrar. Bütün Heyeti Vekile İle diğer İntihap ede
ceğimiz arkadaşımız arasmda böyle yine ademi teca
nüs otursa memlek6firt en buhranlı bir zamanında na
sıl iş gorurebiBr? Bu İstifanın başka bir avamiH var 
îse omu bendeniz Cami Beyefendiden sormak i it i yo
rum. Çünkü dün burada hitnalt verilirken kalkar İstifa 
ederdi İtimat edildrkten sonra bugün istifa etmesini 

tabiî muvafık görmüyorum, inşallah hiçbir şey yok
tur. Eğer var ise bizim vazifemiz illeti bulup ortadan 
kakhrmaMır. Maksat memlekete tıakkiyle iş görebile
cek, mütecanis ve vahdeti efkâre malik bir Heyeti Ve
kile meydana getirmektir. Onun için Cami Beyefen
dinin izah etmesini rica ediyorum. Eğer izah etme
yecek olursa, bu tarzda esbabı gayri makuleye müs
teniden edilen istifayı kabul taraftan değilim. Arka
daşlarımdan da bunu rica ederim. 

CAMI BEY (Aydın) — Eöbabı istifa hakkmda 
uzun bir sözüm yok çünkü yorgunluğuma binaen He
yeti Alinizden affımı istirham ettim. Bu da benim 
hakkımdır. Bu hakkımı istimal etmek bendenize ait
tir, rica ederim, diğer refikimi intihap edersiniz, onu 
da tecrübe edersiniz, 

{'Bu kâfi görüfmedi sesleri) 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Dün ve ev-
ıveM günden beri uzayıp gelen takr'iri veren arkadaş
ların kanaatine takdis derecesinde hürmet ediyorum. 
Fakat görüyorum ki, ne istediğimizi ve ne isteyeceği
mizi bilmiyoruz. Önden verilen adi bir takrir sonra 
-sual, sonra istizah şekline İnkilâp etti. Biraz daha du
rursa neye inkilâp edecek, bilemem? (Bir söz üzerine) 
kardaşcığım gel de söyle. Sonra takriri müdafaa eden 
zat takriri bıraktı; hücuma başladı; Dahiliyeye çattı, 
bir çok fenalıkları saydı, döktü. Bilmem Konya'ya 
vali iyi tayin edilmiş, edümermş gîbi şeyler. Fenalığı 
Ibütün Dahiliye Vekâletinde buldu. Allahaskma iyi dü
şünelim! Memlekette bir fenalık varsa, memlekette bîr 
idaresizlik varsa, memlekette bir yolsuzluk varsa, on
lar bugünün mahsulü değildir. Efendiler gerek fenalık 
gerek iyilik herhangi bir şey bugünün mahsulü değil
dir. Onlar geçmişin, bir takım sugaranm, bir takım 
küberanm mahsulüdür. Hiçbir iyiük bir günde fena
lığa mürtkalip olmaz. Hiçbir kötühlk de bir günde 
kaldırılamaz. Onlar ancak peygamberlere mahsus mu
cizelerdir ki birdenbire bir kavmi ıslâh e&tiriversin. 
Bir kavmin arasında müesses olan fenalıklar, bir kav
min arasmda müesses olan suüstîmatât bir günde kal
kamaz. Bunlar asırların mahsulüdür. Bunu kaldırma
makta cemiyetin günahı yoktur, arz ediyorum. Hepi' 
ıriiz biliriz ki cemiyetler, müşterek hislerden, müşte
rek vicdanlardan doğmuş insan kütleleridir. Eğer bi
zim aramızda yaşayan kütlelerde bir fenalık varsa, 
ki bu şüphesiz vardır, arz ettiğim gibi, bu hale sebep 
şimdiki cemiyetin mahsulü değil, ta tamzimataılık'tan 
beri sürüp gelen şeylerdir. Yeni bir şeyin mahsulü
dür. Bir takım vatanperverler zannettiler ki körü kö
rüne garbı taklit etmekle memleketi kurtaracağız; on-1 

1 
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dan sonra gelen meşrutiyetçiler de zannettiler ki, buz 
memlekette müsavat ve hürriyeti ilân edersek mem
leketi kurtaracağız; bugün de zannediyorum ki şöyle 
yapıp böyle yapmakla memleketi kurtaracağız. Efen
diler memlekete halka doğru yürümedikçe, memleke
tin ruhundan doğmuş teşkilât yapmadıkça memleke
tin muhitinden, dinimden, ananesinden mülhem mües
seseler vücude getirmedikçe' salâhı imkân haricinde 
fbulacağız. Çarelerin hepsi çürüktür, hepsi de mahkû
mu zevaldir. 

RBÎStHANt BEY — Sadede... 
BESİM ATALAY DEY (Devamla) — Bendeniz 

evvelden beri memurtara hücum etmemeli diyorum. 
Bizlim teşkilâtı kökünden değiştirecek surette İrfanı-
mızı Siyaya, yükseltmeye çalışalım. Bundan sonra ken
di kendine her teşkilât değişecektir. Yoksa şuraya ve
yahut buraya hücum etmek beyhudedir. 

RUBİİSİSANt BEY — Efendim istifanameyi reye 
koyuyorum. 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Refik Bey bira
derimizin verdikleri takrirden gaye, şüphesiz umuru 
Dahiliye Vekili Muhteremi Cami Beyin efaline veya 
satışına tecavüz etmek değildi. Fifhaldka Meclisin mu
amelâtı umumiyede gördüğü bazı nevakısı takrirle 
söylemek ve bunların çaresini teemmül etmekten iba
retti. Fakat dün - aikerî bir tabirle ifade edeceğim -
yapılan bir çevirme hareketi neticesi olarak yapılan 
bütün şeyler yalnız umuru Dahiliye Vekâletine hasre
dilmişti, Yalnız ortada iki hakikat var ki iki günden-
beri devam eden müna'kaşatltan şunu anlıyoruz. Kabi
ne erkânı arasında bir tecamüs yoktur. Yarii o İdare 
makinesinin akordu bozulmuştur. Eğer öyle ise bu, 
her gürü her saaıt falso yapar, işlemez ve işlerde yüz
üstü kalır. Bendenizin kanaatim böyle. Şimdi hakîka
ten kalbine erkân ve azası arasında bir tecanü's varsa, 
acalba Cami Beyefendi bu şerait dahilinde kabinede 
kalmak istiyorlar mı, İstemiyorlar mı? 

İstiyorlarsa esasen istifa vermelerime lüzum ve ma
hal yokştur. Değilse kend ilerinin istimal ettikleri b'İr 
hakkı biz mçblr suretle menedemeyiz. 

YASİN BEY (Ayintap) — Efendiler ötedenberi 
(biz her şeyi Hükümetten bekleriz. Hükümetle mebus
ların vazifesi vardır. Bunu ben anlatmak isterim. Bi
zim memleket Ayırttapitor. Evwlâ İngilizler tarafın
dan işgal edildi. Sonra Fransızlar geldi oraya (Sadede 
sesleri) arz edeceğim efendim, pek kısa söyleyeceğim. 
Müikümetle teşriki mesai etmedik, b*iz Hükümetten eli
miz koltuğumuzda Hizmet bekledik. Bİr mutasarrıfı
mız vardı, silâh vermedi, silâhımız yoktu. Hâsılt her 

şeyi Hükümetten bekledik. Gâvurlar bizi ezdi, O vakit 
biz Hükümeti bırak'tük. Halkı hazırladık, düşmanı kov
duk, gâvurları kovduk. Bugün Konya efeleri oturup 
kız oynatırlarken oraya giden vah' tabiî mühim bir iş 
göremez. (BraVö sadaları} 

REÎSİHANt BEY — Efendim reye koyuyorum is
tifayı kafoul edenler ellerini kaldırsın. 

. REFİK BEY (Konya) — Müsaade buyurur mu
sunuz bir kelime söyleyeceğim. 

CAMİ BEY (Aydın) — Kabul veya ademî kabul 
mevzuubahis değildir. 

REFİK BEY (Konya) — Vekâlet aczini muterif 
oluyor. Binaenaleyh yenisini intihap Meclîsin hattı
dır. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Tarİza mahal 
yoktur. 

KfBtStSANİ BEY — Bu İstifa kabul... 
OAIMt BEY (Aydın) — Hakkımı istimal ediyo

rum. M'eclisi Millî [uzumu... 
RiEÎStSANİ BEY — Tabii istifanın kabul olun

ması şarttır, 
CAMİ BEY (Aydın) — Hakkımı istimal ediyo

rum ve Mncİ inftihaibı teklif ediyorum. 

RlEİStSANt BEY — Pekâlâ. O halde Meclisi Ali
ce efendim bir ikinci iritihap lâzım geliyor. (Reye kon
sun sadaları) (Olamaz sadaları ve gürültüler) 

ROHSÎSANİ BEY — Müsaade buyurun. (Gürül-
Uüler) 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Cami Bey ma
demki vekâletten keffiyet ediyorlar. Mutlak bunu ya
pacaksın demek, Meclisin hakkı değildir. Yalnız tek
rar vekâlette bulunmasını arzu ediyorsa yeni intihapta 
intihap ederiz. 

ALİM EFENDİ (Kayseri) — Şimdi efendim Cami 
Bey vekâletten istifa edecek olursa bundan muktedir 
bir zat bulamayacağız. (Gürültüler) 

RBİSİISANI BEY — Efendim Karahİsarışarki Me
busu Ali SUruri Beyin bir takriri vardır. (Takrir Reis 
Bey tarafandan okundu) : 

Riyaseti Cefileye 
Müzakere kâfidir. Heyet! Vekile arasında tecanüs 

olup almadığının münakaşasına mahal yoktur. Bina
enaleyh istifamın reye vazı ile vaktin daha ziyade zi
yama meydan verilmesini teklif ederim. 

14 Temmuz 1336 
Karahisarışarki Mebusu 

Al'i Süruri Ali Renizi 
(Reye hacet yok sadaları) 
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HÜSEYİN BEY (Efâzİz) — İstifayı belki geri 
alır, durun soralım. Yeni İntihap İçin düşünmek lâ
zımdır. 

«USREV BEY (Trabzon) — Müsaade buyurunuz 
istirham ederim, 

ıREfcSfSANt BEY — İşitmiyoruz, kürsüye teşrif 
ediniz. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — İntihabın cumartesi 
günü yapılması lâzımdır. İyice anlaşalım. (Kürsüye 
sadalan) 

'REİSÎSANl BEY — Hüsrev Bey diyorlar ki Ömer 
Uütfİ Beyin dedikleri gibi, Cami Beyefendinin istifa 
veyahut ademi kabulü mevzubahis değildir. Eğer rü-
feka yeniden İntihap arzu ediyorsa intihabı cumartesi 
yapalım ve o güme kadar da düşünelim. (Hayır sa
dalan ve (gürültüler) 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Müsaade buyurunuz, 
bir şey arz edeceğim. Diyorlar ki, şimdi Cami Bey 
(Gürültüler) müsaade buyurunuz söz söyleyeceğim. 
Söz söylemek ha'ktımdır. Söyleyeceğim. Cami Beye-
•reodi bir kere o vazifeyi kabul edip etmeyeceklerini 
söylesinler de ona göre rey verelim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
Efendim iktifa meselesinin kabul ve ademi kabul me
selesinin böyle uzun münakaşaya değeri yoktur. Yal
ınız bunu icabetıtiren bir hal vardır. Ortadan bu halı 
'izale etm^k Cami Beyefendinin ellerindedir. î&ifa 
eden zat; ben artrk bu şerait dahilinde, bu şerait al
tında vekâlet edemeyeceğim dedîkten sonra, mutlaka 
yapacaksın demek mantıksızlıktır. Yalnız Cami Beye
fendiden çok rica ederiz ki yapacağımız intihabatta 
muvaffak olabilmek ve mütecanis bir kabine husule 
getirebilmek için ve onları çalıştırabilmek için esbabı 
tefttfası nedir, neden kendisi çekiliyor? Bu illeti söyle
sinler ve Meclis de anlasın, vazifesini yapabilsin. Çün
kü yapmış olduğumuz Vekiller Kanununun bir mad
desinde deniliyor ki, Heyeti Vekile arasında bir 'ihti
lâf çıkacak olursa Mİlâ'ft Meclisi Aliniz haltedecek-
ıtir. Bu mesetenin halledilmesi için söylenmesi lâzım
dır ve bu suretle mahzur izale olunur gider. Bu gürül-
ıtiüler, patırtılar, selbebin bilinmemesinden söylenmeme
sinden husule geliyor. (Biliyoruz sadalan) Sebebini 
bilen varsa rica ederim söylesin biz de anlayalım. 

KıADRl BEY (Diyarbekİr) — Efendiler ben zan
nediyorum ki bu kabinede tecariüsü temin etmek im-
!kânı yoktur ve zaten kabine de tecanüsü düşünmek de 
bizim için doğru değildir. Bu kabine alelıtlak bir ka
bine değildir ve bu Meclîs de âdi bir Meclîs değildir. 
Bu Meclis hem hakkı teşrii, hem hakkı murakabeyi ve 
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hem de salâhiyeti icrayı nefeinde cemetmiş. bîr Mec
listir. Binaenaleyh biz evvelâ kendi prensiplerimizi ta
yin etmeliyiz. Ondan sonra intihap edeceğimiz vekil
lere, siz şu prensip dahilinde, şu ve şu İşleri görmeli-
sirtiz demeliyiz. Bizim arayacağımız, yalnız kendi pren
siplerimizi samimiyetle ve bilâ tereddüt tatbik edecek 
adamlardır. 'Bu, böyledir. Binaenaleyh bu bahiste da
ha uzun müddet münakaşata bendeniz lüzum görmü
yorum. 

REFİK BEY (Konya) — Meclisin maksadı İstih
lâki vatandır, onu unutmayınız, 

KADRİ BEY (Diyaıbekİr) — Meclisin maksadı 
jstihlâsı vartan ise buna hangi tarikle gideceğiz? h-
tibtâsı vatan bir gayedir. Bu hedefe vusul için ne ya
pacağımızı, hamgi yolu takip edeceğimizi tayin etme
liyiz. Bundan baş'ka bir çare yoktur, Yoksa bu teset
türler mütemadiyen devam edip gidecektir. (Doğru 
sadalan) 

REtSİSANt BEY — Efendim Karahİsarışarkî Me
busu Mustafa Beyin bir takriri vardır. 

(Reİsisam Bey tarafından okundu) : 
Riyaseti Oelileye 

Cami Beyefendinin vukuu istifasına binaen yeri
ne diğerinin intihabına karar İtasını tbkltf eylerim. 

Karahisansarkî MdbüSu 
Mustafa 

REİSÎSANl BEY — Şimdi efendtfm bu takriri re
ye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Kabul sadalan, gürültüler) 

REİSfSANİ BEY — Tekrar okuyorum efendim. 
(Tekrar bir daha okundu) (Ret ret sadalan) 

RlEİSİSANl BEY — Daha doğrusu, yerine bir di
ğerinin tayinini talep ederim diyor, 

BİR MBBUS — İstifa etmiş addediyorlarsa reye 
koymaya lüzum var mı? 

RBİSlSANİ BEY — Ba2ilan istifayı reye koy
malı, bazıları da İrftİhabat olmalıdır diyorlar. 

Tabii bendenizin işi idare edebilmekliğim için bir 
şeye karar verilmeli, istifası reye kondu. Meclisçe ka
bul edilmedi. Vekâlete devam etsin denildi 

BİR MBBUS — Maliye Vekili Beyin istifasını el 
kaldırmak suretiyle kabul ötmediniz. Burasını arz ede
yim. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Arka
daşlar, dün aynı mesele mevzubahis olduğu vakit, 
•derhatır buyurursunuz, Heyeti İcraİyeye mensup kim
selerin münferiden veya müçteırrian çekilmesi aley
hinde bulunmuştum. Bundan da yegâne maksadım, 
tarafınızdan ceza diye tefsir edilebilecek bir kararın 
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iJVtihazına muhalefetimi söyfemeMen 'ibaretti. Tarafı
nızdan herhangi bir azanın münferiden ıskatı, me
suliyeti müşterekenin mevcudiyetine kanaatim netice
si, bizim tarafımızdan İrtikâp edütmş bir haksızlık 
lolacatotar diye düşürtüyorum. Fakat azadan birhi, 
kendisince son derece zarurî addettiği esbap neticesi, 
bize beyanı istifa ederse isVıfasmı kabul etmemek, mu-
(hali istemek demektir. Emin olabilirsiniz ki bu kadar 
nazik, bu kadar ağır bir zamanda bir vazife deruhte 
eden arkadaşlarımız alelade küçük sebeplerle istifa
ya razı olmazlar. Demek ki istifa eden vekilin bu ka
rarını mazur gösterecek esbabı kâfiye vardır. Buna 
binaen arkadaşımız geriyor, bu kanaatini bize be
yan ve İstifa ediyor. Zıddına olan bütün ısrarlarımız 
akamete uğrar. Biz, bilhassa kendi şahsım için söy
lüyorum, fevkalâde memnunum ki yüksek faziletine, 
hakiki ilim ve irfanına inandığım arkadaşımıza Mec
lis tarafından kendisine beyanı itimat edildikten son
ra bu emin ve mahfuz vaziyette arzuyi şahsi ile is
tifa ediyor. Fakat eğer biz ısrarla kendisini tekrar 
yerine getirecek olursak, yine aynı esbap mevcut ol
duğu için, o, ifayı vazife edemiyecek, yine istifana-
mesiyle karşımıza gelecek ve biz bugünkü mesele 
önünde kalacağız. Buna binaen yapılacak bir şey var
dır. Bu istifayı kabul etmek, .Biz reyimizi verirken 
şahıslara rey vermedik. Biz yalnız fikirlere, adamla
rın temsil ettikleri kanaatlere mücahedelere rey ver
dik. Bizim için ne Cami Bey mevzulbahs, ne Musta
fa Kemal Paşa mevzübahstır. Biz eşhasın içerisinde 
yalnız fikirleri, ahlâkları, ruhu mücadeleyi gördük ve 
onlara beyanı itimat ettik. (Alkışlar) Azadan biri çe
kilirse dikkat edeceğimiz bir nokta vardır; acaba ye
rine gelecek arkadaşımız aynı evsafı haizmidir ve 
daha ziyade şayartı temenni olmak üzere daha fazla 
evsafı haizmidir? Meclis kendisini tatmin edebilir. 
Eğer çekilen arkadaşlarımızın yerine gelen erbabı ih
tisas, temiz bir maziyi, hakîki bir tecrübeyi, memle
kette bu kadar buhranlı zamanlarda icabeden seci
yeleri haiz İseler. Eğer böyle ise, bizim için falan şah
sın ve filan şahsın çekilmesinde hiçbir endişeye ma
hal yoktur. Cami Bey hakkında Meclis itimadını gös
termiştir. ıMuhalestini tamamiyle göstermiştir. O, lü
zumuna binaen istifa ediyor. Dikkat edelim, bunu 
temin edelim, yerine gelecek kimse sahibi İhtisas, sa
hibi fazilet, memleketin herhangi bir köşesine kendi 
nam'iyle emniyet ilka: edecek bir adam olsun. O kadar 
nazik bir zamandayız ki, lâalettayin bir isim kimseye 
emniyet vermez. Hükümet son darbelerden dolayı 
az çok duçan zâf olmuştur. Memlekette zâfı tezyit 
edecek intihaplardan çekindim. Giden gidebilir. Fa-
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kat yerine öyle adam getirelim ki eline verdiğimiz 
vazifede azami bir ehliyeti olsun. O zaman biz mut
main ve müsterih olabiliriz. 

RDÎS PAŞA — Efendim Gümüşhane Mebusu Ha
san Fehmi Beyin bir takriri var. 

HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Malumuâliniz-
dir ki kabineden biri İstifa ettiği zaman yerine tayin 
olunacak zatın işe mübaşeretine kadar ifayı vazife la
zım. Halbuki Cami Beyefendi verdikleri istifaname
de diyorlar ki; ben vekâleti ifa edemem, binaenaleyh 
yerime tayin edilen zatın, yerine de vekâlet edeme
yeceğim. Bir vekil tayin ediniz diyor. Onun İçin ben 
intihabın cumartesiye kadar talikini muvafık görmü
yorum. Böyle nazik bir zamanda Umuru Dahiliye 
Vekâletinin günlerce vekâletle idare edilmesi doğru 
değildir. 

BİR MEBUS — O Reisin bileceği bir iştir efen-
-dim, 

2. — İstanbul Mebusu Dr. Adnan Beyin Dahiliye 
Vekâleti vekilliğine tayin edilmiş olduğuna dair ifade. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Cami 
Bey takririnde yerine diğer bir kimsenin intihabına 
kadar bir vekil intihabını Heyeti VekHeye bildirmiş
ti. Heyeti Vekile Adnan Beyi bu işe memur etmiştir. 

REİSİSANı BEY — Buyurun Mustafa Bey. 
'MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Efendim 

Nazır Bey istifa ediyor. Bunun istifası kabul olunur 
olunmaz. 

REİSfSANt BEY — Buraya teşrif ediniz de söy
leyiniz. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Efendim bu isti
fa meselesinin ıbu kadar uzamasına lüzum yoktur, is
tifanın bir kere kabul olunup olunmayacağı taraf
tan olanlar ellerini kaldırsınlar. (Gürültüler) Reye 
konmazsa yerine diğerinin intihabına karar... 

(Gürültüler) 
RBlStSANl ©EY — Efendim bir diğer takrir da

ha var, (Okudu) : 

(Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Meclis Cami Beyin istifasını geri alması arzusu
nu izhar ediyor. Bu arzuyu Meclisi Cami Beye hu
zuru Mecliste teklif ve tebliğ ediniz. Eğer Cami Bey
efendi arzuyu Meclise tebaan istifayı istirdat ederse 
mesele hâsıl olur. İstirdat etmediği ve ısrar ettiği tak
dirde yerine aharının intihabı tabiidir. 

13 Temuz 1336 
Yoagat Mebusu 

Süleyman Sırrı 
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REtSİSANt BEY — Şimdi efendim evvela birin
ci teklifi sonra ikinci teklifi reye koyacağım. Yani 
birincisi; Dahiliye Vekilinin istifasına Meclis muttali 
oldu. Yeniden intihabat icrasını teklif ediyorum. Bu 

teklifi kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kal
kar) Ekseriyet var efendim. Cumartesiye; (Ekseriyet 
yok efendim sesleri) 

REtStSANt BEY — Var efendim rica ederim, 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

/, — Menteşe Mebusu Dr. Tevfik Rüştü Beyin 
İntihap mazbatasına dair Mazbataları Tetkik Encü
meni mazbatası. 

'KATIP HAYDAR BEY — Efendim Tetkiki Me-
zabit Encümeninden bir mazbata var : 

işbu mazbata Encümenimizde bittetkik Menteşe 
Ovasından intihap edilen Dr. Tevfik Rüştü Beyin ka
nunen marfü intihap bir hali olmadığı cihetle mebus
luğumun Heyeti Umumiyeye arzını teklif ederiz. 

RBİSİSANÎ BEY — Kabul ediliyor mu efendim? 
Kabul edenler lütfen ellerini kaMırsuı. (Efkr kalkar) 
Kabul edildi efendim. 

2. — Karahİsarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyle arkadaşlarının, müddeti mezuniyetlerini tecavüz 
ettirip kıstelyevme tabi tutulan mebusların isimlerinin 
bildirilmesine dair takriri. 

RBtSÎSANÎ BEY — Efendim, Karahisar Mebu
su Şükrü Beyle rüfekasının bir takriri vardır. 

ıfKâtip Haydar Bey tarafından okundu) : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mezuniyetini tecavüz ettirenlerden kıstelyevm ic
rası evvelce Meclisi Âlice kabul edilerek idare me
murlarına tebligat icrasına karar verilmişti. Şimdiye 
kadar kimlerin müddeti mezumyetini tecavüz ettir
diği ve kimlerden ne miktar tevkifat icra kılındığının 
mükarrerat veçhile beyanı ile badema Meclise mun
tazaman devam etmeyenlerden de aynı suretle kıstel
yevm icrasını teklif «deriz, 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

Kângırı 
Tabir 

13 Temmuz 1336 
Kayseri 

Osman Zeki 
Kângırı 
Neşet 

Sinop 
Şevket 

Trabzon 
Mehmet Recai 

Yozgat 
Süleyman Sırn 

Tokat 
Rıfat 
Genç 

Hamdi 
Erzincan 
Tevffk 

<TMuvafık sadaları) 

Mardin 
Necip 

Çorum 
Haşjm 
Kâttgırı 

Yusuf Zİya 
Ertuğrul 

Necip 
Öiyarbekİr 

Ahmet Kadri 

RASIH EFENDİ (Antalya) — Makamı Riyasete 
ait bir meseledir. Bu kadar düşünmeyelim. 

ÖMBR LÜTFÎ BEY (Amasya) — Mezumyetini 
geçiren mebuslara kıstelyevm yapılması hakkında 
Meclisin karan var efendim. (Kürsüye kürsüye sa
daları) İcra edilip edilmediğini teftiş evvelemirde Di
vanı Riyasete ve en sonra da nizamnamei dahili mu
cibince teşekkül edecek Tetkiki Hesap Encümenine 
aittir. Bu Encümen teşekkül etmemiştir, tdare me
murları onlara hesap vermeye mecburdur. Heyeti 
Umumİyemizin bu ciheti sormaya hakkı yoktur. 
Bfendİm nizamnamei dahili böyledir. 

RBtSlSANİ BEY — Efendim, bu takrir için ne 
ıbuyuruluyor? (Divanı Riyasete sadaları, ret sadaları) 
(Gürültüler) 

Dîvanı Riyasete havale buyurulmasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edil
di efendim. 

8. — MUHTELİF EVRAK 

]. — 3 ncü Kolordu Kumandanlığından mevrut 
asayiş hakkında rapor. 

KÂTtP HAYDAR BEY — Efendim, Üçüncü 
Kolordu Kumandan Vekili Mustafa Bey tarafından 
gelen harp raporu vardır. 

(Okudu) : 

Rapor Sureti 
Sivas 1267. K. 50. Harp raporudur. 
Adet : 283 
Ankara Erkânı Harbiye i Umumiye Riyasetine 
(1) Aziziye Takip Müfrezesi tarafından evvelce 

derdest edilenlerden başka Çapanoğullanndan Matı-
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mut Beyzade Muhlis Bey ile Ahmet Beyzade Ziya 
ve Açınlıoğlu Ali, Arap SaMoğlu Salim nam usat da 
derdest edilmiştir. 

<2) Tokat livası dahilindeki usttan Bazlamyaç-
kayeli Ömer Efendi ile Acıpınar kariyesinden Mansur 
ve Çayırözür kariyesinden Çerkeş Kaptan Ağa Zile 
Hükümetine dehalet eylemişlerdir, 

(3) Zara ile Şarkiye arasında ötedenöeri icrayı 
şakavet eden eşirradan Çevirmehan kariyelî îbra-
(himoğlu Dursun ve Hasaooğlu Ali ve Sevoğlu Ali ve 
'Mustafa oğlu Kadirhan takip müfrezesi tarafından 
bİImüsadsme hayyen silahlarıyla derdest olunarak 
Hükümete teslim edilmişlerdir. 

<4) Trabaon mebuslarını katletmek ve bir vakit
ten beri jandarma karakollarını basmak, yol kesmek 
suretiyle Çarşamba mıntakasında bilâperva icrayı şe
kavet eden Çeı'kets Hasan, Laz Hafız, Türk Kadı ve 

Çerkeş Hamit müttehit çeteleri şehri halin dokuzun
cu günü akşamı Sürmeneli Mehmet kumandasındaki 
Kuvayi Milliye ile takviye edilmiş, Samsun Jandar
ma Taiburu Kumandanı kumandasındaki bir müfrezei 
askeriye tarafından sıkıştırılarak icra edilen müsade
me neticesinde rüesadan Kadı ve Çerkeş Hamit hay
yen derdest ve eşkıyadan biri de İtilaf edilmiştir ki, 
çete Kuvayİ Milliye ile takviye edilerek takibata de
vam edilmektedir, 

(S) İşbu rapor Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yasetine, Dahiliye Vekâletine mücavir Kolordu ve 
Kolordu Kumandanı Refet ve Salâhattin Beylere ve 
Adana Cephesi Kumandanlığına ve Cemil Cahit Beye 
yazihna'k üzere 13,7.133€ - 3,30 sonra da (2835) nu
mara ile Sivas telgrafhanesine verilmiştir. 

K. 3. K. Vekili 
Mustafa 

TAKRİRLER 

/. — Çorum Mebusu Stddtk Beyin, zabt't ceride
lerinin müteselsilen tabı ve neşredilmesine dair tak
riri. 

REÎSİSANt BEY — Şimdi efendim, zabıt ceri
delerinin müteselsilen tabı ve neşrine dair Sıddık 
Beyin bir takriri vardır. Müsaade buyurursanız bu
nu Divanı Riyasete havale edelim de Divanı Riya
set beyanı mütalaa eylesin. (Muvafık sadaları), 

2. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, nizamname! 
dahilideki mebusuna ait cezaya dair takriri. 

REÎSİSANt BEY — Sonra efendim, Çorum 
Mebusu Haşim Beyin bir takriri var. Nİzamnamei 
dahilideki mebusana ait cezaya dairdir. 

SESLER — Ne cezası? 
REÎSİSANt BEY — Nİzamnamei dahilide olan 

ceza. Mebusan hakkında. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Orada ceza kaydı var
dır efendim. 

REÎSİSANt BEY — Müsaade buyurursanız (Ret, 
ret, sadaları), Kanunu esasi encümenine havale ede
lim. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar). Reddedildi efendim. 

3. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyle rüfekasmın, memur iken mebus olanların me
muriyetlerine ait maaşatın katına dair takriri. 

RElSlSANİ BEY — Memur iken mebus olanla
rın memuriyetlerine ait maaşatın 23 nisan sene 1336 
tarihinden itibaren katına dair Mehmet Şükrü Bey 
ve rüfekasmın takriri vardır. 

BİR MEBUS 
efendim. 

Zaten bu esas kabul edilmişti 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

3, — Memur iken mebus olanların listesi, 
RElSlSANİ BEY — Evet efendim, müsaadeniz

le kitabet memur iken mebus olanların listelerini çı
karmıştır. Okuyalım ve kendileri de bilsinler. Şayet 
isimleri dahil olmayanlar varsa onları da İlave ede
riz efendim. 

NAFİZ BEY (Cam'k) — Bu takrir mevkii müza
kereye vazediliyor mu efendim? Yani 23 nisandaki 
Meclisin kuşadı tarihi kabul ediliyor mu? Halbuki 

bazı zevatı kiram vardır, Meclisin küşadından bir 
ay, bir buçuk ay sonra İntihap edilmiştir. 

RElSlSANİ BEY — Müsaade buyurun. Bu Mec
liste hal ve fasledilmiştir. Yalnız burada şimdi me
mur iken mebus olan zevatın ve bir kısmının da al
mış oldukları maaşatın listesini okuyacağım. Mec
lisçe de malum olsun. 

(Reisisani Bey listeyi okudu) : 

— 316 — 



t : 34 14 . 7 . 1336 C i 1 

Muttan 
Maaş Memuriyeti Sabıkası 

2 500 
2 000 

500 
1 000 

1 900 

2 500 
2 500 

3 500 

1 500 
2 O0Q 
3 000 

500 
1 600 
1 300 
1 200 
2 000 
1 050 
1 200 

2 000 

800 
2 000 
2 000 
500 

500 
1 800 

1 000 

800 

1 500 
6 000 
2 900 

Geyve kaymakamı 
Plümür kaymakamı 
Maraş eytam müdürü 
Eskişehir sultanisi Almanca 
muallimi 
Diyarıbekir jandarma erkân 
bölüğü kumandanı 
Malatya bidayet reisi 
29 fırka ahzi asker kalemi 
reisi 
Sivas istinaf ceza reisi sa
bıkı 
Bitlis nüfus müdürü 
Suşehri kaymakamı 
Ankara mektupçusu ve Kır
şehir mutasarrıf vekili 
Antep itam müdürü 
Antep evkaf müdürü 

Bahriye kıdemli yüşbaşı 
Jandarma mülâzimi evvel 
Tabib binbaşı 
Süvari yüzbaşı 
Diyarbekir Sultanî ulûmu 
diniye ve farîsî muallimi 
Elâziz K. 1 i Ahzi asker 
heyeti dîvanı harp azası bin
başı 
Dersim muhasebe başkâtibi 
Ankara merkez müftüsü 
Diyadin kaymakamı 
Genç sancağı mahkeme za
bıt kâtibi 
Siverek evkaf memuru 
Ankara sultanisi edcbİyaıt ve 
felsefe muallimi 
Mardin Ziraat Banka mü
dürü 
Koçhisar nahiyesi müdürü 
Diyarbekir meclisi umumî 
Mardin azası 
Antep tahrirat müdürü 
İçel meclisi umumi azası 
K. 11 Ahzi asker riyasetin
den mütekait mirliva 

Esami 

Hamı di 
Emin 
Refet 

Ziya Hurştt 
Kaıdri Ahmet 

Hüseyin Sıdkı 
İsmail NaİTn 

Fark 

Resul Sıdkı 
Mesud 
Esad 

Hafız- Şahin 
Aibdümahıman 

Mehmet Recai 
Memduh Necdet 
Refik 
Mustafa 
Hamdi 

Hasan Hayri 

İbrahim 
Rifat 
Afif 
Hamdı 

Mehmet 
Dursun 

Mehmet Necib 

Derviş 
Bsad 

Rag»p 
Ahmet Şevki 
Ahmet Haıkkt 

B. 
»: 

Ef. 

B. 
» 

# 
» 

»: 

# 
# 
» 

Ef. 
» 

B. 
» 
* 
•p 

Ef. 

B. 

»1 

Ef. 
B. 

Ef. 

» 
B. 

» 

» 
» 

# 
» 

Paşa 

Devairt intihabiye Mülâhazat 

tzmit 
Erzincan 
Maraş 

Lâzistan 
Diyarıbekir 

Malatya 
Erzurum 

1 150 mazuliyet 

Trabzon maaşı almaktadır, 

Bitlis 
Karahisan Şarkî 
Lâzistan 

Antep 
Antep 

Trabzon 
Kara hisarı Şarkî 
Bayazıd 
Dersim 
Diyarbekir 

Dersim 

Mardin 
Menteşe 

Diyadin (Bayazid) 
Genç 

Siverek 
Çorum 

Mardin 

Mardin 
Mardin 

Antep 
îçeİ 
Niğde 
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Mîktarı 
Maaş Memuriyeti Sabıkası Esami Devairİ intihabiye Mülâhazat 

Siverek idadi müdürü 
Bolu merkez tabibi 
Belediye reisi 
Mahkeme azast 
Ankara mülkiye müfettişi 
Belediye reisi 
Bilecik belediye reisi 
Belediye reisi 
Belediye reisi 
Encümeni daimi azası 
Saray köy müftüsü 
Gümüş Hacıköy müftüsü 
Posta ve telgraf müdürü 
Müddei umum! 
Hakkâri tahrirat müdürü 
Mahkeme başkâtibi 
Mazkird kaymakamı 
Encümeni daimi azasından 
K. 12 kumandam 
K. 3 kumandanı 
Kelkit mal müdürü muavini 
Durul belediye reisi 
Trabzon valisi 
Mirliva 
Ferik 
Elâziz defterdarı 
Miralay 
Miralay 
Jandarma tabur kumandanı 
Belediye reisi 
Trabzon kadısı 
Liva müftüsü 
Yüzbaşı 
Develi kaymakamı 
Encümeni daimî azasından 
Belediye reisi 
Divrik kadısı 
Karaağaç müftüsü 
Miralay 

Mustafa Lûtfi 
Fuaud 
Nadir 
Hacı Tahrir 
Fuad 
Sıdduk 
Mustafa Kemal 
Rlifat 
Seyfi 
CemÜ 
Ahmet 
Rıza 
Fifcri 
Nafiz 
Osman Kadri 
Tevfik 
Bataettkı 
Rasi'h 
Fahrettin 
Salâhaütin 
Ziya 
Mehmet 
Harnit 
Kâzım Karaıbetkir 
Fevzi 
Tahsin 
Cafer Tayyar 
Nazım 
Ali Saib 
Hacı Mustafa 
Şevfci 
Osmıan Fevzi 
Mırrâd 
Atıf 
Sabit 
Ahmet 
Hacı Abdullah 
Hasan 
Refet 

B. 
sı 

Ef. 
» 

B. 
Ef. 

»' 
»I 

> 
»' 
* 
» 

B. 
» 
w 

B. 
»' 

Ef. 
B. 
# 

Ef. 
B. 
» 

Paşa 
» 

B. 
a 
» 
& 

Ef. 
# 
* 

B. 
» 

Ef. 
» 
» 
» 

B. 

Siverek 
Bolu 
İsparta 
îsparta 
Çorum 
Çorum 
Ertugrul 
Tokat 
Kütahya 
Kütahya 
Nazilli (Aydın) 
Amasya 
Genç 
Canik 
Muş 
Dersim 
Dersim 
Teke (Antalya) 
Mersin 
Mersin 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Trabzon 
Menteşe 
Kozan 
ElâziZ 
Edirne 
Karesi 
Urfa 
Urfa 
Lâzîstan 
Erzincan 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Yozgat 
BÜ'JU 

DemİzÜ 
îzmir 

BİR MEBUS BEY — Müsaade buyurur muşu- OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Ekseriyet 
nuz? Bunun hakkında. kalmadı efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) — REÎSİSÂNİ BEY — On dakika teneffüs edİl-
Bunun hakkında müzakere cereyanı tabiidir. mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

— 318 — 



t : 34 14 . 7 . 1336 C J 2 

tKtNCt CELSE 
Açılma Saati : Buttezzero] 5,15 

REtS : Reisisanl Celâtetün Arif Beyefendi 
KÂTİP ; Haydar Bey (Kütahya) 

REÎStSANİ BEY — Efendim celseyi küşad edi- , 
yorum. Yalnız rüfekayı kiramdan bir istirhamım 
var. Bir çeyrek yirmi dakikadır burada oturuyorum. 
Zil çalıyorum. Zili İşitir işitmez mebus beylerin de 
makamlarını işgal etmelerini istirham ederim. 

BİR MEBUS BEY — Arkadaşlar şubelerdedir 
efendim. Encümenlerde çalışıyorlar. Çağıralım. 

REÎStSANİ BEY — Lütfedersiniz. Yahut hade
meyi gönderelim... 

Efendim memur iken mebus olanların maaşları 
hakkında bir mesele vardı. Orada rüfekayi kiram
dan memur olanlardan bir kısmının almış oldukları 
veyahut almakta oldukları maaşatın miktarını oku
muştum ve bu suretle maaş hakkında söz söylemek 
isteyenler var mı efendim? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarı Sahİb) — 
Efendim bendeniz malûmu âlinizdir ki, mebusluk ile 
memuriyet İçtima etsin mi meselesi mevzubahis iken, 
müzakerede, içtima etmemesini söylemiştim. Bir çok 
delâil de söylemiştim. Yine bu sadede avdet etmek 
istiyorum. Çünkü Meclis muayyen bir şey kabul et
memiştir. (Sadede sesleri), Saded harici değildir. 
Efendim rica ederim (Gürültüler). Efendim saded ha
rici değildir. Efendim gürültü patırtı edenlerin me
mur olduklarını biliyorum. Meclis bir şeyi kabul et
miştir. Rica ederim,.. (Hayır Meclis bir şey kabul et
memiştir, sesleri). 

Hayır Meclis bir şey kabul etmiştir. Her şahıs 
hakkında, mebusluk ile memuriyet içtima etsin mi, 
etmesin mi? Meclis buna karar verecektir. Heyeti 
âl iyen İzde okunan şu cetvelde isimleri mevzubahis 
olan her şahıs hakkında Meclisi Âlinizin ayrı ayrı 
karar vermesi lâzımdır. Bunu unutmazsınız zanne
derim. Karar budur. Binaenaleyh bu meseleyi esaslı 
bir surette hal edebilmek için yine o sadede dönmek 
mecburiyeti karşısındayız. Onun için arzedîyorum 
ki efendim mebusluk ile memuriyet içtima edemez. 
Bu meselenin esaslı bir surette halli için Meclisimi
zin vaziyeti hukukiyesini bir defa daha tedkik etmek 
icap eder. Malûmu âlinizdir ki İstanbul'un canîyane 
bir surette işgali ve Meclisimizin duçarı tecavüz ol
ması üzerine Anadolunun başsız kalan halkı, İdare 
etmek için sizleri tayin etmiştir ve mukadderatını siz

lerin elinize teslim etmiştir. Vaziyet bundan ibaret
tir. 

BİR MEBUS BEY — Sizleri diyorsunuz, siz da
hil değil misiniz? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bende
niz de dahilim, maksadım bizleri intihap etmiştirler. 
Şimdi bu suretle Meclisimizin ki biz bilcümle kava-
nini esasiye ve mevzuayt hali tatbikte görüyoruz ye 
onu tatbik ile beraber, bütün esasatımızı değiştirin-
ceye kadar tatbik etmek mecburiyeti karşısındayız. 
Bir şey yapmadan, yeni bir esas kurmadan bütün 
esasatı çiğnemek, ondan sonra efendim kavanini 
esasiye ve mevzua yoktur, intihap nizamnamesi yok
tur falan demek doğru bir şey değildir. Çünkü bunu 
demek, hiç bir şey yok demektir. Milletler kitabsız, 
kanunsuz idare edilemez. Şimdi kanunu esasimizde 
de mevcut olduğu üzere, mebusluk İte memuriyet iç
tima edemez. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Karar ve
rildi. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Karar 
verildi efendim, her şahıs hakkında ayrı ayrı karar 
vereceğiz efendim. İçtima eder tarzında değildir. Her 
şahıs hakkında, Meclisi Âliye teklif edilen şey, bir 
zat hakkında mebuslukla memuriyet içtima etsin mi, 
etmesin mi? Şimdi okunan otuz bu kadar efendinin 
her birisi hakkında mebusluk ile memuriyet içtima 
eder mi, etmez mi? diye karar vereceğiz. (Gürültü
ler). Bendeniz efendim ayrı ayrı... 

BtR MEBUS BEY — Karar verilebilir. Fakat 
adliye, dahiliye gibi ayırmak lazım. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bende
niz efendim ayrı ayrı kabul edilmesi taraftarı deği
lim, Ondan sonra kimisinin kabulü, kimisinin ademi 
kabulüne katiyen taraftar değilim. Esaslı bir kaide 
kabul edilmeli. Mebuslukla memuriyet içtima etmez 
demeli. Bazı arkadaşlarımız vardır ki askerdir ve ah
val dolayısiyle intihap edilmiştir. Bu asker olan ar
kadaşlar, ilk devrei mebusanda olduğu gibi, mezun 
addedilmeli. Meclis her ne suretle olursa olsun va
zifesini hitama erdirdikten sonra o arkadaşlarımız: 
vazifei askeriyesine devam edebilsinler. Fakat me-
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muriyetle mebusluk içtima, edemez. Eğer edecek 
olursa doğru olamaz. Sonra, tabii maaşlarını alma
maları için karar vermiştik. İki yerden maaş zaten 
alınamaz. Esas itibariyle bendeniz o ciheti arz edi
yorum. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Efendim memu
riyetle mebusluğun içtima edip etmemesi meselesi bir 
çok defalar müzakereye zemin olmak üzere iken, 
bunun her halde halli kanunu esasiye ait bir mesele 
olduğu için Kanunu Esasi Encümenine göttderUmliş-
ti. Kanunu Esasi Encümeni de bu meseleyi hallede
medi. Nihayet Meclisi Âliye gönderdi, Mieclisi Âli 
de şu suretle karar vermişti, Memuriyetle mebuslu
ğun şahsında cemine Heyeti tcraiye lüzum gördüğü 
zevatı Meclise arz eder. Meclis kabul ederse her iki 
sıfat da üzerinde kadir. Ka'btıl etmez veyahut birisini 
kabul ederse onu ihtiyar eder, düğerinden vaz geçer. 
Şimdi esas karar bu; yalnız Heyeti Celileterine bir 
hakikat arz ve rica edeceğim; biz buraya toplandığı
mız zaman vatanı kurtarmakla beraber mtillete hakiki 
bir hürriyet vermeye • geldik. Katiyen bunda miüte-
rtifdit zievatın mevcudiyetini zannetmiyorum, yoktur. 
ÂrnaJsrrtrz, memleketi kurtarmak; milletin ötedertberi 
muhtaç olduğu haJde, maattesstöf hiç bir zaman vadi 
vaidden başka, hürriyetin manayi hakikisi düğü, na
nay! cüzisi bile kendilerine ifaza edilememiiş, gösteri'l-
memiş olan halkın hürriyeti haklk iyesini vermek 
için geldik! Eğer biz bunun için geldikise efendiler 
Meclis şöyle bir karar ittihaz ölmelidir; böyle bir 
karar ittihaz etmekken maksat, ımemuriyotle mebus
luk içtima eder diyerek sebat edecek, musırran bu 
kararda duracak olursak efendiler, memleket üzerin
de bir şebeke! istfbdad tesis edilecek, onun altında 
millet de ve biz de ezileceğiz. Şimdiye kadar hiç bir 
mittete kabili tatbik olmayan bir kaideyi biz, hukuku 
esafeiysye mubayin olarak, tatbike muvaffak olaca
ğız, diye asırlar de&iî, binlerce sene muvaffak olaca
ğız diye musırran iddia ederök, bırrida sebat edecek 
olursak, emin orunuz milleti an müKh'iş itstübdada, en 
müthiş feilâkötse sürükleyeceğiz. Memurlar için vere
ceğimiz kararda, İstirham ederim, millete hürriyet 
vermek ,ve memleketi kurtarmak İsterseniz, memuri
yetle mebusluk içtima etmez. Bİnatenaîeyh memuri
yetle mebufluk'tam hangi şıkkı ihtiyar edilirse herkes 
kabulde mımiardrr. Memur olmak isteyen o suretle 
vatana hazmet eder. Zannetmem ki mebuslukla me
muriyet içtima ederse, mebusluk, memuriyet, şabsa 
ayrıca bîr fazilet ve meziyet versin. Vazifesini ifa 
eden bir odacı en muhterem bir şahıstır. Vazifesini 
ifa eden bîr odacı en muhterem bir insan, vazifesini 

ifa etmeyen bir kumandan, bir memur ve en büyük 
bir recülü Devtet, banim nazarımda en âdi bir kim
sedir, Rica ederim, mebuslukla memuriyeti cemede-
ceğiz diye bunu uzun uzadıya müzakere ederek, hiç 
'bir devletin ve milletin kabul etmemiş olduğu bir 
kaidede Meclis karar vermiştir diye musırran sebat 
edipte milletin istikbalimi felâkete sürüklemekte ne 
mubassenat görüyorsunuz? Yani karar verirken Mec
lisi Aliden istirham ederim, bu esas nazarı itibara 
alınmazsa emin olunuz ati felâkettir. 

(Doğrudur, doğrudur sesleri). 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim me
murlukla mebusluğun içtima etmesini burada mebus
lar söyledikten sonra encümene havale edilmıiştr. (İşit
miyoruz sesleri). Encümende karar verilmiş, memur 
olduğu halde Mecfise intihap edilmiş zevatın kâffesi 
memuriyetten çekilmiş addedilerek ancak ve ancak 
Mecliste aza olduğu halde memuriyete intihap edil
mesi lâzırrrgelen zeval, Hükümetin teklifi üzerine 
MeMn vereceği karara talbi olmuştu. Binaenaleyh 
bu okunmuş olan zevatın kabul edilip edilmemesi 
hakkında encümende bir karar mevcut değildir. Yani 
esas itibariyle encümenin kabul ettiği karar, böyle, 
msmur olduğu halde Meclise iştirak eden zevatın 
memuriyetten çtk'i'hmş addedilmesi zemininde dır. 
Buna saik olan ndktai nazar da, meselâ; falan yerde 
memuriyette iken Meclise aza olarak iştirak edecek 
zevatın, memur oldukları yerde vekil istihdam etme
leri gibi, kendi vekilleri nii'Itete karşı zararlı bir hal 
ika etmemelidir. Bir çokları vardır ki Mecfise iştirak 
ettikleri halde, orada metnur suretinde memuriyetleri 
devam ettiği İçin, o vazifeyi kendilerinden madun 
odandan biröne tevdi edip, vekâleten ifa ettirmekte 
oldukları söyleniyor. Tabii bu halin devamı büyük 
zararı dai olduğu İçin, encümen de zaten bu ndktai 
nazarı kabul etmiştir. Yani mebusluk ile memuriyet
lerin iştirak ve içtimai ancak hükümetçe, yani He-
ytti VekİIece bu Meclis azaları meyanından harice 
gönderilecek zevat hakkındadır. Alelıtlak kabul edil
miş değildir zannederim. 

BİR MEBUS BEY — Müftüler istisna edilmişti. 
MÜFtT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bu me-

seîe hakkında her gün bir münakaşa cereyan ediyor 
gibi oluyor. Rica ederim arkadaşlarımızdan, bende
niz istirham ederim kî, biz, elde mevcut olan kanu
nu esasinin emrettiği dairede mebus, dört sene için 
içtima etmiş mebuslardan değiliz. Biz, memleketimi
ze gelmiş olan fevkalâde halin refi kabil oluncaya 
kadar, Meclis azası olarak değil, memur olarak, kuv-
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vei icraiyeyi de elimize almış bulunuyoruz. Binaena
leyh kararımızda (Gürültüler, ayak. sesleri). 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Siz sözümü ke
serseniz bendeniz devam edeceğim. Şimdi, bundan 
flti gün evvel burada Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
izahat verirken buyurdular ki; siz kuvvei icraiyenkı, 
yani içimizden ayırdığınız kuvvei icraiyenin mafev
kinde yalnız murakıp vazifesiyle mükellef değilsiniz. 
Yalnız onların murakabe hakikini haliz değilsiniz, icap 
ederse onlarm yapmış olduğu işten dolayı, kendimiz
de o sıfatı haiz ve bu isi göremediğinizden dolayı, 
onları içinizden bir encümen gibi ayırdığınızdan do
layı, onları çeker, bankasını koyarsınız ve koyabilir
siniz, buyurdular. Kabul etmişken biz kendimize me
bus diyoruz. Halbuki ise şimdi kendimiz mebus de
ğiliz. Neyiz biliyor musunuz? Müess&iz, müessis ola
cağız. Rica ediyorum, bu milletin ımiessfei olacağız, 
Bu milletin atisini biz tesis edeceğiz. Bu mHlete hür
riyet yckltur, diyen arkadaşıma cevap vereceğim, bizde 
hürriyet asıldır. Bizim ahalîmizin hepsi hürdür. Bun
ların hürriyetini etinden alanları ezeceğiz. Mahvede
ceğiz. Bunların hürriyetlerimi gasbedenleri mahvet
meyi de şeriat emrediyor. Binaenaleyh hürriyeti aslo-
lan bir millet kendi hürriyeti istiklâli dahilinde yaşa
yacak, yaşamak için ne yapıyor? Memur olsun mu, 
olmasın mı zamanında değih'z. Rica ederim. Bu gün
kü vazifemiz, vaziyetimiz, vücudumuzu ortadan kal
dırmaya çalışanlara karşı tedaîbirt âcile İttihazından 
İbaretEÜr. Binaenaleyh bu tteda'biri elde edip, bunu 
kurtardıktan sonra Meclis burada öyle bir teşkilât 
yapar, öyle bir esas vazeder kü, o teşkilât İnşallah bu 
milletyi isti'hlâs eder. Vatanımızı hilâl halinden bedir 
haline getirir. Öyle ümit ediyorum ki memur olan 
mebuslar maaşını tabii almaz. Maaşını almak mese
lesi varidi hatır değHdSr. Böyle olduğu halde, bunun 
uhdesinde vazife kalmış, memuriyeti baki kalmış, kal
mamış, bunda ne zarar görüyoruz? Onun vazifesi ifa 
edilmiş, edilmemiş, bu vaziyet şimdi, mebus olup ol
mamalı, memur mebus otsun, olmasın diye düşüne
cek vaziyet henüz hulul etmemiştir. Bu günkü vazi
yet vatanın isMhJâsıdır ve Meclisi muhteremenm it
tihaz ettiği usulü ve Meclisi muhteremenin kabul et
tiği karan kabul etmekten başka ve tatfbük etmekten 
başka bir çare yoktur. 

REFÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey 
müsaade buyurutur mu efendim? Usulü müzakere 
hakkında söyleyeceğim : Efendim. okunan varaka 
mebuslukla memuriyetin içtimai lâzımgelenler hak
kındaki suale cevap mrdır? (Makamı Riyasetten, ha
yır: denmesi üzerine) eğer öyle ise bu meselemin mü

zakeresine tuzum yok, değil ise bu zevatın nefsinde 
iki sıfata cemi için ayrı ayrı karar verelim. Heyeti 
tcraiye bunlardan hangilerinin içfcimaına muvafakat 
tfdiyorsa bize isimlerini versin, biz de müzakere ede
riz. (Doğru, doğru sesleri). 

ALÎ SÜRURt EFENDİ (Karahİsarı Şarki) — 
Bendeniz evvelemirde memur olmadığımı arz edece
ğim. Müfit Efendi hazretlerimin buyurdukları veçhi
le, şu Meclis, MecEis'i Mebusanın vazifesini de ifa 
etmekle bera'ber Metlisi Mebusan değildir. (Bunu an
ladık sisleri). Bunun aksini iddia etmek caiz mîdir 
ki aksini iddia edelim? İtiraz olunuyor. Sonra ayak 
patırtı» yapılıyor. Büyük M'illet Meclisi bu MecKsı'n 
İsmi, müddeti İçtimai muayyen mildir? (Değildir, ta
yin edeceğiz sesleri). 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) — Meclisi mü-
essisandır. 

ALÎ SÜRURt EFENDİ (Devamla) — Esasen 
verilen bir karar var. Bunu mukaddeme olarak arz 
ütüm. İyi düşünelim. Esasen verilen kararla bu gün
kü bir kısım İddianın arasında tenakuz yoktur. Asıl 
mühim cihet bu. Şimdi başka bir fildir var k'i, alelıt
lak memuriyetle mebusluk cem edilmesin. Bir de ge
çen celsede kabul ettiğiniz noktai nazar var, usul 
var. Heyeti Vekile hangi mebusun uhdesinde vazi
fenin İpkasına lüzum görürse onu Meclisi Âlinize 
arz edecek. Meclisi Ali de o veçhile müzakere yapa
cak. Şimdi bunun münakaşası zamanı değildir, niçin 
vakit zayi ediyoruz? İşte zayi ettiğimiz kıymettar 
saatlere bir kaç dakika da benden/iz ilâ<ve etltiğİm için 
teessüflerle şu kürsüye geldim. Münakaşa zamanı 
gelmemiştir. Heyeti Vekile şu Meclise henüz hiç bir 
kimsenin ismini arz etmemiştir. İştütiklerimte malû
mat kabihndendir. Rica ederim. Paitırtı, gürültü et-
meyetüm. Efendiler, gürüttü, hiddet acizden gelir. 
Aczin doğurduğu şeylerdir. Aczi bendeniz bu Meclîsi 
Alrye lâyık göremiyorum. (Gürültüler) Hakkı kelâ
mım vardır. Rica ederim. Azalar ilim ve irfanca mü-
tefavüt olabilir. Fakat hakkı vekâlet, hakkı kelâm 
mütefavüt değildir. 

R'BİStSANİ BEY — Bir çok söz isteyen zevat var 
zannederim. Fakat esas İtibariyle meselenin halli sa
lâhiyetim dahilinde değil. Fakat Meclisi Alinizden 
geçmiş olan bir şeyi arz etmek İstiyorum. Evvelâ; 
Heyeti tcraiye ile Kanunu Esasi Encümeni tarafın
dan müzakere edilen bir mesele var. O mesele de. He
yeti tcraiye' memuriyette intihap edilecek veya edilen 
zevatın esamisi Meclisi Âlinize verilecek ve Meclisi 
Âliıuz de bu zevatın şahsı hakkında bir karar ittihaz 
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edecek. Her bir şahsın uhdesinde mebuslukla mıeoıu-
rtyeöin birleşmesi esasını kabul edip ettmemek mese-
ifcsi Meclîsi Alînize muhavveMr. İkinci bir mesele 
vardır ki; maaştan dolayı, memur iken mdbus o&nuş 
zevat hakkında bir karar ita buyurdunuz. Vermiş ol
duğunuz karar da, bu gibi zevatın maaşının katerftl-
mesi ve almış olanlar var ise onları da iade «tanesidir. 
Bendeniz şimdi, hatta evvelce bu hususun Heyeti İc-
raiyece tatbik edilmekte olduğunu arz etımştim. Ma
lumat kaibilmden olmak üzere esamiyi okudum. Bu 
zevatın içerisinden mebus intihap edilip gelmiş olan 
zevat vafcia yirmi üç nisandan itibar olunuyor, fakat 
ibazıları 23 nisandan sonra gelmişlerdir. Ellerinde 
mevcut olan mazbataya nazaran kendilerinden maz
bata tarihinden ffci'baren maaşlarının katı, şayet maz
bata tarihinden sonra maaş aldılar ise istirdadı 
meselesidir ki, evvelce MecM Alinizce kabul edil
miş bir karardır. Yalnız şu mevcud olan takrir 
dolayısıyle Meclisi Âlinize malûmat kabilinden 
söylenmişti. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahab) — 
Müsaade buyurun. Taşrada bir çok memuriyetler 
açık kalmıştır. Bir çok esbabı mesalihin işi yüzüstü 
kalıyor. Adam tayin edilmeli. 

REİSİSANİ BEY — Efendim zannederim geçen 
celsede arzetmiştim. Bunların yerine tabii diğerleri 
•intihap olunacaktır. O yerler münhal telâkki edile-
cektitr. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahib) — 
Şuhalde mesele halledlmiştir. 

REÎStSANİ BEY — Evvelce söylenmişti, şim
di bu mesele hakkında yeniden müzakereyi temdid 
etmek (Gürültüler). 

5. — TEKLİFLER 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Kanun lâyihasını 
yazan Müfid Efendi mebusan değil diyor. Halâ 
encümende iştigal ve Hİyaset eden bir zat lâyihai 
kanuniye yazıyor, bu nasıldır? 

4, — Malatya mebusu Lûtfi Beyle rüfekasınm, 
hararahlarile bakiyel tahsisatlarını alamadıklarına 
dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Şimdi efendim, harcırah ve 
bakiyei tahsisatlarını alamadıklarından keyfiyetin 
idare memurlariyle Umuru maliye vekâletinden is
tizahına dair Malatya mebusu Lütfi Bey ve rufeka
sının bir takriri var. Bunun gibi diğer bir takrir 
daha vardı ki, bunun bir celsei hafide müzakeresini 
Meclisi Atiniz tasvib buyurmuştu. Bu takriri de 
o celseü hafiyeye talik edelim. (Gürültüler). 

DURAK BEY (Erzurum) — Celseİ Hafiyeye ne 
lüzum var? Reis Bey, fazla bİrşey alıyorlar dirler. 
Aldığımız tahsisat veya harcırahı müzakere için cel
sei hafiyeye ne lüzum var? 

BİR MEBUS BEY — Herkes alıyor... 

REİSÎSANÎ BEY — Faka* Meclisi Âlinin bu 
babda bir karan vardır. O karara göre hareket edi
yorum. (Gürültüler) (Açık, Açık, konuşalım sadala-
n). 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Dün verdiğimiz 
karardan bugün dönülmesi 'İcabetmez. 

DURAK BEY (Erzurum) — Efendim yanlış bir-
şey olursa dönmemek mi lâzımgelir? 

REİSİSANİ BEY — Durak Beyin teklifini ka 
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar (Eller kalkar) 
kabul edilmedi efendim. 

/. — Sivas mebusu Mustafa Takt Efendinin, 
mebusamn sureti intihab, ihraç ve sairesine dair 
teklifi (2/37) 

REİSİSANİ BEY — Mebusamn sureti intihab 
ve ihracına ve saireye dair Sivas mebusu Mustafa 
Takİ Efen didin bir takriri var. Bunu da Lâyiha 
encümenine gönderelim. 

7. — TAKRİRLER 
4. — Diyarbekİr mebusu Kadri Beyle rüfeka

sınm, mebus olanlardan memur olanların her İki 
sıfatı haiz olabilmelerine ve saireye dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Mebus olanlardan memur 
olanların her iki sıfatı haiz olabileceklerine dair 
Diyarbekİr mebusu Kadri Bey ve rufekasının bir 
takriri var. Şimdi kabul ettiğimiz esasın aleyhinde 
bir takrirdir. (Red, red sesleri). 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Okunsun efen
dim, anlamadan ne reddolunuyor yahu?. 

REİSİSANİ BEY — Müsaade buyurun, okun
masını taleb buyuranlar etlerini kaldırsın (Eller kal
kar) peki efendim okunsun. 

(Kâtib Haydar Bey (Kütahya) .tarafından Kad
ri Bey ve rufekasının takriri okundu): 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mebuslukla memuriyetin ayni zatin uhdesinde 

içtima etmesi keyfiyetinin mazarratı ileri sürülerek 
ita edilmiş olan tekarir etrafında gayrihadim ve 
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gayrikâfi pek çok tîzahat verilmiş olduğu gibi na-
bemevsim olan bu teklif bir kere nazarıdikkate alı-
narak Kanunu esasi encümenine havale edilmiş ol-
maklada bizzarur bir karara ııabtedilmiş isede ka
rarı mezkûr dahî hakikati maslahata mukarin gö
rülmediğinden Biz vazıülimza mebusan zatı meseleyi 
nefselemre göre tedkik ve arzı vecibe bilerek tek
lif ediyoruz. Ne zamana kadar hali içtimada kala
cağı ve her yeni gün için deruhde ettiği vezaif kar
şısında nasıl bir vazıyet alacağı gayri malûm olan 
Meclisinüzin içtimaa daveti ve intihabın tarzı icrası 
Heyeti İcraiyenin kendi vücudundan tevellüd et
mesi gibi esasat malûm olduktan sonra medan is-
tinad olarak ileri sürülegelen Kanunu esasi ile gay-
rikabiÜ telif olan bu eşkâl ve şerait Üle vücud bu
lan bu Meclisi fevkalâdenin, payitahtı saltanatı se
ni yede ecnebi bir devletin himayesi tahtında bir 
hızbikalİlin isöklali hilâfet ve saltanata bakayî hür
riyet ve meşrutiyeti maruz bırakmış olduğu tehlike
ye karşı mücahedatı milliye İlân ve icrasına matuf 
olan böyle fevkalade hal karşısında bulunmuş ol
masına mebni minküllil vücüh muvafık htal ve za
man görülmüş iken ve en doğru bir tabirle bu gün 
kavinin* mevcude ile tedviri umuru muvafık gö
rürken yarin ihtilâlkârane harekâtİyle ancak mak
sadı meşruunu muhafıza ve mukaddes gayesine vu
sul imkânım tahsil gibi zarurete duçar olacağı dahi 
melhuz bulunan Meclisi Âlinin herhal ve kârda, ge
rek memuren gelen rüfekayi fikir ve âmalinli gerek
se kendi azasından bir veya birkaçını mevaki ve 
mesalihi mühimme için memur tayini suretiyle şa
yanı emniyet görüb diğerlerimi hodbehod müstafi 
addetmek ve bilhassa memuriyeti askeriye gibi isti
fası dahi merasim ve eşkâli kanuniyeye merbut bu
lunanları bilâsüal ve teklif azlederek evvelce be
reyi intihab tebliğ edilen tekâlifi inkâr eylemek, 
tayini arzu edilen kavinini esasiyeye de muvafık 
olamayacağından ve bu sureti tefrik ve tercih me
busan arasına bürudet ve iftirak düşüreceğinden 
hususatı atiyeyi arz ve teklif ediyoruz. 

1, tşbu Meclisi Aliyi içtimaa davet eden bu 
gün yine Mecliste aza olan zevattır. Meclisin de
ruhde ettiği icra vezaifini tatbik eden de yine Mec
lisin itimaden reyini, vekâlet hakkını iktiaab etmiş 
olan zevattır ki: Davet ettiler, memur olanlar me
zun olarak Meclise iştirak edecektir. Teklifini ileri 
sürmüş ve memurları yerinden oynatarak buraya 
kadar geçirmiştir. Memurin bir kere şu suretle ken
di menafi! ve istirahatı madiyelerini terkederek 
memleketteki içtinabı harekâtı setretmiş ve haya

tına hitam vermekle neticelenmesi de melhuz olan 
mücahedata İştirakle bir cesaretti Medineye, bir fe
dakârlık göstermiştir. Meclisi Âlinin bu gün az çok 
işimiz yoluna girdi, ya memuriyet veyahud me
busluktan vaz geçiniz veyahud her iki sıfatı haliz 
olmak üzere Heyeti icraiyeye karşı tekâpu vaziye
timi kabul ediniz demesi kadar haksız bir muamele 
olamaz, 

2. Şekli sanide mebus iken memuriyete ta
yin olunanlardır ki: Burada mebuslukları tahakkuk 
eden rüfekayi kiramdan indellüzum ordu kuman
danlığı, valilik mertebesinden cebhane şevkine va
rıncaya kadar bilûumum vezaifi Meclîs şayanı em
niyet zevata gördürmek istediği zaman kendi aza
sından birine tevdi etmek suretiyle ikinci defa mad
di ve manevi mezahim ve mesuliyete tahammül 
ederken kolordu kumandanları bize lâzımdır, hatı
rım kırmayacağız, fakat sen cebhede ölüme gidi
yorsun, şu mebusluğu terket bizim hu işe kayıra
cağımız adamımız vardır, demedi kadar nahak bir 
muamele olamazkh Bu Mecliste adedi mahdud bu
lunan ve hasbelmeslek kavanini hazıradan beîıre-
mendi malûmat bulunan rüfeka istisna edilirse cüm
lesi yek ayar ve belki binnazariye malûmatı nok
san görülenlerin iş başına geçtiği zaman hayretler 
verecek kabiliyette bulunduğu ve Meclis henüz 
mahiyetini ve rüfekasını tamamen İdrâk edemediği 
bir zamanda lüzumsuz ve mazaratı dai bu gibi te
kâlif ye icraata teşebbüs ederse telâfisi gayrikabil 
bir halde ve bu tefrik ve tercihten büyük bir em
niyetsizlik ve bürudet husulpezir olacağım arzede-
riz. 

3. Maahaza bu Mecliste üç nevi mebus mev-
cud olduğu da dur tutulamamıştır. Biri Kanunu 
esasinin mevaddı mahsusasına riayeten tarafı Hü
kümetten icra ettirilmiş olan intihabat neticesi Der-
saadete davet edilib bilâhare maruz kaldıkları haka
ret ve akurane savlet karşısında intifa ve ahiren 
Ankaraya azimet eden zevat ki, bu zevat her hal ve 
şekilleriyle başka mahiyettedirler. İkincisi kuvayî 
milliye heyeti temsilİyesinin kararına müsteniden 
icra edilen İntihabat neticesi serbest ve mümkün 
olan bir şekilde intihab ve izam edilenlerdir. Üçün
cüsü; memleketlerinin meşgul olmasından dolayı li
valarda usulüne tevfikan intihab icra edilememesin
den dolayı kaza ve nevahi merakizinde pek çok nok
san merasim ile ellerine birer intihabname verile
rek gönderilenlerdir ki, günün birinde kanunu esast 
nin mevaddı mahsusasına tevfikan intihab edilmiş 
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olan mebusun memuriyetine tayini icab ederse 
sümmettedarik iotihab edilmiş olup bu gün Heyeti 
îcraiye meyanmda bulunan diğer bir mebus tara
fından gösterilecek lüzuma arzı i f ti kar etmesi yü
zünden mevaddı kanuniye ve esasatı madeletten 
olarak Kanunu esası encümenince kabul edilmiş ve 
ileri sürülmüş bir madde ile kanunu esası ihlâl edil
miş olmaz mı? 

Hulasaten ve sarahaten arzetmek isteriz ki; bu 
meclisin şeklini kanunu esasiye tevfik etmek im
kânı yoktur. Bu meclis Allanın inayetine sığınarak 
ve mülletin azim ve celâdetine istinaden memlekette 
meşrutiyet esaslarını ve buna göre makamı hilâfet 
ve saltanatı muhafaza ve takviyeye sarfı gayret et
mektedir. Bu maksadı mukaddes husulpezir olunca, 
gerek inkılâpçıların İdarecileri velûd olması ve ge
rekse memlekette asrı hazıra muvafık kavanin tan
zimine muktedir zevatın iş başına gelmesi fikriyle 
yeniden (intihab icrası lüzumu katidir. Bu fevkalâde 
zamanda ittihaz ettiğimiz kararlar pek çok fevkalâde 
olacaktır. Binaenaleyh; 

1, BilâteMc: mebus olantadan memur olan
lar her iki sıfatı haiz olabilirler. İkisinden birM> 
terketmek o zatin yedi ihtiyarındadır. (Gürültüler). 

REİStSANÎ BEY — Okunsunda sonra itiraz 
edersiniz. 

(Kâtib Haydar Bey kıraatine devamla) : 
2. Memur oldukları halde mebus olırb Mec

lise iştirak edenler mezun addedilirler, iştirak ettni-
yenlerin memuriyeti başında kalması Meclisin mak
sadına muvafık ve rey ve kararına miistenid ise her 
iki sıfatı haiz olabilir. 

3. .Memuren mebus İritifoalb edilenlerle mebus 
iken memur tayin edilenler hangi taraftan daha 
çok maaş alıyorlar ise o maaşı alıb diğerini terke 
mecburdur. 

4, İMebus iken bir memuriyete tayin edilen
lerin mebusluğunun ibka veya ademi ibkası için 
Heyeti îcra'iyeıun lüzum göstermesi ve Meclisin 
ayrı ayrı bu hususu tefrik eylemesi z&İd ve daii ma-
zarattır. 

Hususatı marazanın ademi kabulü halinde Mec
liste bulunan memurine hangi cihetin tercih edilece
ği ledessüal ona göre kati muamele icrası lüzumunu 
mitstacelen arz ve teklif ederiz. 

Diyarübekir 
Kadri 
Mardin 
Mitat 

Ayiıttab 

Kırşehir 

Bayazıd 
Süleyman Sudi 

Erzincan 

Dersim 

Ergani 
Hakkı 

Mamuretülâziz 
Mustafa 
Mardin 

tCarahisarı Şarkî 
Memduh 
Yozgad 

Mardin 
ıDerviş 

Malatya 
Stdkı 

Dersim 
Hayri 

Malatya 
LÛtfi 

Mardin 
ibrahim 

Van 
Hasan 
BMİs 

Siverek 

Çorum 
Dursun 
Bayazıd 

îzzet 
Mardin 
Necîb 
Mardin 

Batum 

ÎSMAtL 'SU-PHt BEY <Burdur) — Sumettedarİk 
mebus olur mu? (Red, red sesleri), 

IREÎSİSANİ BEY — Efendim, bu takriri nazarı 
itibare atıyor musunuz? (Hayır sadaları). 

BÎR MEBUS BEY — Bazı maddeler var ki, alı
nabilir. (Gürültüler), 

REİSİSANt BEY — Münakaşa etnriyeiim, Bu 
meseleyi eğer Meclis nazarı itibare alırsa o zaman 
münakaşa edelim. Bu takrir nazan itibare alanlar 
lütfen. ellerini kaldırsın. (Eller kaükar). Nazan itibare 
alınmadı efendim. 

i. — Canik Mebusu Hamdi Beyle arkadaşlarının, 
bütün zabıtan, erkân ve ümera için seferberlik ilânı
na ve zabıtandan alaylar teşkil edilmesine dair takri-
rîyle, Karahişart Salıip Mebusu Mehmet Şükrü Bey 
ve arkadaşını, zabitandan fedaî müfrezeleri teşkiline 
dair takriri ve Müdafaa! Milliye encümeni mazbatası. 

9. — MAZBATALAR 

REİSÎSAM BEY — Zabıtandan (kıtaat teşkilâtı
nın gayri kabil olduğuna dair Müdafaa* Milliye En
cümeninin mazbatası var, okunacaktır. 

!BtR MEBUS BEY — Reis Beyefendi benim tak
ririm var, ne oldu? 
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RîElSÎSANt 'BEY — Efendim, sıraya girer, oku-

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Müda-
faai Milliye Encümeninin mazbatası okundu): 

Mazbata Sureti 
• 'işbu lâymai kanuniye Müdafaai Milliye Vekili

nin huzuriyle Encümenimizde mütalaa olundu. Os
manlı ordusunda teşkilâtı mevcudei askeriye haricin
de fazla kalmış bir zabitan kütlesi mevcut değildir. 
Bilâkis mevcut teşkilâtın idaresine bile kâfi zabitan 
mevcut olmadığı sabit olmuştur. %bu zabıtan ihtiya
cını bertaraf etmek için Derseadetten zabit celbine 
tevessül edilmekte ve peyderpey «elen zabıtan dahi 
'kıtaatın kumanda boşluklarını doldurmak üzere sevk-
olunmaktadır. Cepheler gerisinde hidematı muhteli-
fede müstahdem zabıtanın lüzumu hakikiye göre as
gari miktara tenziliyle fazla kalan zabıtanın muhte
lif cephelere şevki cihetine gidilmektedir. Bundan 
başka ahzi asker şuabatında harp ve darbe kadir olan 
zabitanın dahi hizmete elverişli malûl zabitan ile mü
badele edilerek kendilerinden istifade çaresine teves
sül edileceğini Müdafaai MiÖiye Vekili dermeyan 
etmiştir. Zabit ihtiyacına mebni bazı mıntıkalarda 
ihtiyat zabKan memtoma bile müracaat lüzumu hâ
sıl olmuştur. Kıtaat noksanı 'badelikmal fazla kalan 
ve kabiliyeti mahtsusayı haiz bulunan zabıtanın ordu
nun cenah ve İlerilerinde harbi sagir teşkilâtında is
tihdamlarına tevessül olunacaktır Şu halde ancak 
ordunun ihtiyacıma bile tekabül etmeyen zabitandan 
mürekkep kıtaat teşkili lüzumuna mütedair olan işbu 
lâySıai kanımtyenin tatbiki gayri mümkün ve muhal 
olduğuna Encümenimizce Kanaati kâfiye hâsıl oldu
ğuna müttefikan karar veriMi. 

M. M. E. Reisi Amasya 
Feke Mebusu Ömer Lütfi 

Fevzi 
Bayaztd Diyarlbekir 

Dr. Refik Hacı Şükrü 
Eskişehir Karahisan Sahip 

Hüsrev Sami Ömer Lûtfi 
Saruhan 

Reşid 

REİSÎ5ANÎ BEY — Ali Şükrü Bey söz istiyor
dunuz, buyurun.... 

AUt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, zabi
tandan bir kıta teşkili meselesi tabiidir ki muvafık 
değil, yalnız bendenizin anlamadığım bir cihet var. 
Memleketin zabit ve İhtiyat zabiti olarak mevcut olan 
zabıtam zannederim ki nu milyonluk bir ordu için

dir. Bu gün askerin bir çok ihtiyat zalbMeri (Gürül
tülere karşı) ben bitireyim. Ondan sonra söz söyie-
pyecekler söyler. Bir çok ihtiyat zabitleri vardı. Kolor
duların ımevcudu vardı ve saire idi. Fakat bu gün 
bendeniz zannetmiyorum ki, bu günkü mevcudumuz 
belki yüzde biri kadardır. Şimdi evet biliyorum, me
selâ on dördüncü kolordu kumandanı var, erkâriİ 
harb'îyesi var, fakat neferi yok. Buraya geldi ve bu 
tarzda bk çok yerler vardır ki, zabıtanı mevcuttur. 
Fakat neferleri mevcut değildir. Sonra yalnız bir me
sele var. Harbî sağir teşkilâtı deniliyor. Bendeniz 
Bursada gördüm Lâakal beş yüz zabit vardı ve bu 
zabitandan istemiyoruz ki, zabitan nefer olsun ve 
böyle kıymettar vücutlar ifna edilsin. Fakat her halde 
şimdiye kadar Müdafaai M i Üyenin harbi sagir teşki
lâtını icra etenesi lâzımgelirdi ve bunlar geri kalmış
tır. Binaenaleyh bu zabitant eski tarzda böyle efradı 
mevcut olmayan karargâhlarda ve sairede ibka ede
cek olursa harbi sagir teşkilâtını yapacak zabitte..., 

ÎSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — Kuvveİ 
mevcude söylenmez efendim. Nefer yok demek, kuv-
vei mevcude yok demek. 

ALI ŞÜKRÜ ©EY fDevamla) — Eskiye nisbet-
le diyorum Paşa Hazretleri, Rica ederim, bendeniz 
de askerim Paşa Hazretleri. (Devam ediniz sesleri), 
Pek âlâ efendim. <Dİyerdk kürsüden indi). 

MUSTAFA KEMAL PASA (Ankara) — Beyefendi
nin mevzübahs ettiği mesele gayet mühim bir meseledir. 
Bu madde üzerinde beyanı mütalaa ederken malûmatın 
sıhhati lâzımdır. Halbuki mütalaatma esas ittihaz ede
rek dermeyan ettiği noktaların kâffesi mugayiri haki
kattir. On dördüncü kolordunun buraya geldiği doğ
ru değildir. On dördüncü kolordu ve karargâhı bu
raya gelmemiştir. Vafktiyfe 14 ncü kolordu kumanda
nı olan bir zat vazifesi hitam bulmuş ve kendisi bu
raya gelmiştir. 'Kendisinin buraya gelmesiyle kolor
du karargâhının buraya gelmesi lâzım gelmez. Fakat 
'böyle sözü söylemek ve bunu Heyeti Celilenize kar
şı hakikat olarak zabıtnamelerle ilân etmek, bütün 
tedabiri askeriyemizin yanİıslMarmı veya doğruluk
larını meydana çıkarmak, yarım yamalak istihbara 
göre beyanı mütalaaya gelmez efendiler. İkincisi zabi
tandan kıtaat teşkili mükerreren mevzubahs ediliyor. 
Efendiler zannettiğiniz kadar, zabitanımızın mevcudu 
israf edilecek kadar değftdir. Bilâkis her biri ayrı ay
rı, pek güzide birer cevher olarak muhafaza edilmek 
raddelerindedir. Efrat yokmuş, zabitan yokmuş, evet 
kadrolar pek mühimdir. Onları biz zabllanla doldu
racağız ve bu gün az olan efradı azamî dereceye 
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getireceğiz ve o vakit, zaman zabıtanın daha çok kıy
meti olduğunu bize gösterecektir/ 

MUSTAFA LÜTFİ EFENDİ (Siverek) — Zabıt
lara geçmesin efendim. 

NAFİZ <BEY (Canflt) — Efendim zabıtandan 
kıtaat tesisi hakkında İki gündenberi mevzübatıs olan 
mesaîl zannederini ki neticeye 'iktiran etmiştir. Buna 
fiizum olmadığı Meclisçe takarrür etmiştir. Yalnız 
bizce yapılacak bir mesele var ise o da temenniden 
ibarettir. Daha doğrusu bu za'bttan hakkımda iki gün-
denberi vuku bulan kıylükal bir teşkilât meselesidir. 

Geride bulunan zabıtan şüphesiz bir kıtaya mer
but ve mensubudur. Bunların gerek (kalemlerde ve 
gerek ahar taraflarda bir vazifeleri mevcuttur. Bina
enaleyh bu geride bulunan zabıtanın cepheye sevkı, 
teşkilâtın tenkisi meselesidir. Halbuki biz burada mü-
kerreren bahsettik ki Hükümeti yani îcra Vekillerini 
fcavanini mevcudeye şiddetle rabtetmek istedik. Ma
demki îcra Vekilleri kavanine tâbidir. Binaenaleyh 
buradaki teşkilâtı biz bozmadan göndermek caiz de
ğildir. Fakat temenni edelim ki İcra Vekilleri mem
leketin böyle mühim ve mühlJk zamanlarında bilhas
sa harb ve darbe muktedir olan zabitanı gerilerde, 
devarrde istihdam ederek cepheyi, orduyu boş bırak
masın ve buhun hakkındaki kanunu veyahut nizamı 
bize vakk ve zamaoiyle teklif ve biz onu tenkis etme
liyiz. Şimdi suraida yapılan' mazbata Müdafaai Milli
ye Vekilinin huzuru ile müzakere ve neticesinde Mu-
dafai Milliye Vekâletince bir an evvel zabıtanın hu
duda sevkeditaıeleri tem'in olunmaktadır, (Elvadi 
baM), Bu gibi teşkilâtı tenkis ve bu .gibi vatanın teh
likede bulunduğu zamanlarda muhafazasına gayret 
etmek bendenize* lâzımdır. Teahfıur caiz değildir. 
Memleket gittikten sonra ne zabit lâzımdır ve ne de 
efrat <GürüJtüler). Efendiler müsaade buyurun, fikir
de muhalefet yoktur (Gürültüler). Müsaade buyurun 
efendHer, memleket gittikten sonra (Gürültüler), 

ÜBIR MEBUS BEY — Hangi zabit geride işsizdir? 
NAFİZ "BEY — ^Devamla) — Etendiler memle

ketimizin vaziyeti gayet vahimdir. Eğer ki maazallah 
kaybedersek milletimiz de gitmiştir, zabitanımız da 
gitmiştir, efradımız da gftmiştir. Sabahtan beri arzu 
ettiğiniz memuriyetler de gitmiştir. Artık bu memle
kette bize hiç bir şey yoktur, ötedenberi memleketi
mizin müdafaası için hazırladığımız ve yüz nefer 
•kryoıetİnde bulunan zabıtanı geride uzun uzadıya 
muhafaza etmek bendenizce doğru degfldir. Bu gün 
zamanı gelmiştir. İcabı şimdidir. Zabitanımız vazi
felerine koşmalıdır. Bir çok zabitanımız bu gün hu
dutlarda cansiperane gayret ediyorlar ve düşman 
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ateşleri karşısında kendilerini tehlikeye vazetmişler
dir. Bunu kimse inkâr edemez. Hükümeti teraiyeden 
temenni ve rica ediyoruz ki ne yapılmak lâzım gelirse 
yapflsro ve geride bulunan kadro tenkis mi edilecek
tir, ne yapılacaktır, yapılsın görcderilsin. Mesele te
menniden ibarettir, biz kalkalım da zabıtandan ordu
lar teşkil edelim demek değildir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY — (Antalya) — 
Arkadaşlar, vaki olao teklife beyan teessür etmeme 
müsaade buyuracaksınız. Zerre kadar arzu etmezdim 
ki, MUlet Meclisi, zabitlerden mürekkep kıta teşkili 
fikrine sahnei müzakere olabilsin. Eğer zabitlerimiz 
bundan müteessir ve münfah* olsalar zannediyorum 
ki haksız değildirler. Zabitlerden kıtalar yapmak ve 
bunları cepheye sevketmek ne demektir? Memleke
tin bütün evlâdı cepheye gitoıek îcap ettiği zamanlar
da en evvel onları ateşe sevketmek fikri suitelâkkiye 
pek müsait bir şeydir. Bilhassa dikkati âlinizi celbet-
mek isterdim ki zehirlenmiş veya satın alınmış bir 
takım adamlar esasen zabitlerimiz aleyhinde tahrikat 
yapıyorlar, İstanbul da Anadoluyu iskai etmek için 
en evvel ordumuzu hedef ittihaz etmiştir. İsmini 
zikretmek istemem. Çünkü haya ederim. Memleketi
mizin en şerefli mevkilerinden birini işgal etmiş olan 
bir adam, meşihat mevkiine çıkmış olan bir adam. 
İmzası altında bir makale neşretti, ve dedi ki; Bu 
memleketi kurtarmak için birinci tedbir Osmanlı or
dusunu îâğvetmekdir. Enmenüer ve Rumlar, Emin 
olabilirsiniz kî ayni şeyi Söylüyorlar. İngilizler aynı 
şeyi telkin ediyorlar. Anadolu içerisinde bütün muka
vemetimizi yıkmak, imha etmek İsteyenler bilhassa 
za'bitanı hedef ittihaz etmişlerdir. -Millet Meclisi, 
vetevki hüsnü niyetten mülhem olsa bhe, zabitlerin 
'aleyhinde tefsir edilebilecek hiç bir sözü kendi hari-
•minde telâffuz ettirmemelidir -(Alkışlar), Arkadaşlar; 
size rica ederim. Memlekette faaliyetimizin bütün 
aksamında, fert ve şafals zikredilmek şartiyle, şikâyet 
edebileceğimiz kimseler vardır. Hükfcâm arasında, 
şîfcâyetimizi davet edecek adamlar var, Mektep ho
caları aracında, mühendisler arasmda, zabitler ara
sında, vazifelerini yapmamak dblayısiyle töhmetimize 
maruz kalacaklar vardır. Fakat zabitlerimiz hep 
birden mevzubahs olmuş mudur? Lâzım gelen şey, 
onlara hürmet ve muhabbettir. Anadolu bir ağacın 
özü gibidir. Onun etrafında senelerin daireleri gibi 
kuşak kuşak zabitlerimizle neferlerimizin karış* yat
tıkları namütenahi mesnetler vardır. Onlar için hissi 
hürmet kalbimizin içinden bir dakika eksik olmama
lıdır. Arkadaşlar, En son sözüm olmak üzere bunu 
arzediyorum. Zabitlerimiz pek çak kırılmışlardır. 
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Dünkü üç milyonluk ordunun efradı nasıl miidhiş 
bîr nisbetlte eksihm'şse, on altı, on yedi bin, zabitimi
zin şehit obnasiyle zabitlerimiz de o nimette azal
mıştır. 'Bu sebeple biz onları en büyük dikkat ve 
şefkatle koruyacağız. Vatan vazifesi nereye davet 
ederse oraya tehalükle Koşacak zabitlerimiz pek çok
tur. 'Kemal Paşa Hazretlerinin bir sözünü tekrar edi
yorum; emetimîz memleket müdafaasıdır. Bu nokta i 
nazardan yeniden yeniye teşkilât yapacağız. Eğer is
tihdam edilmeyen zabitlerimiz var ise onları davet 
edeceğiz. En son temennimiz budur. Bütün teşkilâtı 
idariye bütün evlâdının kuvvetine muhtaçtır ve o 
değil ki asker ve ordunun aleyhinde, hattâ neferi aley

hinde bir hissin mehdi zuhuru olsun. Bilâkis biz or
dumuza istkıat ederek yaşayacak bir millet olduğu
muza azami kanaati taşıdığımıza dair bize düşen bir 
vazife vardır. Bize sadasmı Osmanlı ordusunun bu
ttun efradı lehinde ve takviyesi uğrunda söylemektir. 

REtSİSANt -BEY — Efendim müzakerenin deva
mı icabı maslahat olmadığından kifayetine karar 
verilmesini teklif ediyorlar. Esasen encümen maz
batası da muvafık oknaMa müzakerenin kifayetini 
teklif ©diyorlar, O halde müzakere kâfi mi efendim? 

•Encümenin mazbatasını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar (Eller kalkar). Encümenin mazba
tası İttifakla kabul edildi.) 

7. — TAKRİRLER 
5. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, cepheye 

giden kuvvetlerden azami istifade edilmesine dair 
takriri. 

REflSİSANt BEY — Efendim cepheye giden 
kuvvetlerden azami istifadeyi mübeyyin Antalya 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Mebusu Rasih Beyin bir takriri vardır ki arzu buyu-
ruluısa Müdafaai Milliye Encümenine gönderelim 
(Muvaflk sesleri). 

5. — Müdafaai hukuk cemiyetlerinde çalışmak 
üzere memur edilmiş olan bazı mebuslara izin veril
diğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

İREİSÎHANÎ BEY — Mezuniyet istihsali için 
listenin gönderildiğine dair Riyaseti CelHenin tezke
resi vardır okunacaktır. 

(KStip Haydar Bey tarafından tezkere okundu): 
Suret 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CelİJeskıe 
Ankara : 11. VII. 1336 

Merbut listede isimleri muharrer azayi kiram ma
halli memurini mütkİye ve askeriyesiyîe Müdafaai 
Hukuk Cemiyetince teşriki mesai ederek çalışmak 
üzere memur edilmiş ve kendilerine vu vazifeden do
layı bitâmüddet mezuniyet Ha kılınmış olmakla hu
sulü malûmat zımnında Heyeti Umumiyei muhtere-
meye arzı keyfiyet olunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Mirliva Hakkı Paşa (Niğde), Mustafa Kemal 
Bey (Erhığrul), Hafız İbrahim Efendi (İsparta), Hil

mi Bey (Ankara). Hacı Karib Ağa (Malatya), Dr. 
Asım Bey (Amasya), Hamdi Bey (Amasya), Ali Bey 
(Amasya), Ata 'Bey (Niğde), 

ıBÎR MEBUS BEY — İsimleri yüksek okuyu
nuz efendim. Bir şey İstirham edeceğim. Reis Bey, 
bunların hangileri asker ve hangileri memurdur- Ay
rıca söylesinler. 

REtStSANt BEY — Burada hepsi mebustur 
efendim. 

(Kâtip Haydar Bey esamiyi tekrar okudu). 
'(Muvaf* sesleri), 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY ^Karahisan Sahip) — 
Usulü müzakere hakkında bir şey söyliyeceğim. 
Mezuniyet İtası Meclisin hakkıdır. Bir haftaya kadar 
Divanı Riyaset mezuniyet verebilir. Bunların bilâ-
müddet mezun olduklarına Meclis karar versin ki 
doğru otsun. 

REfStSANt BEY — 'Bu hususu kabul edenler 
lütfen ellerin-i kaldırsın, 

•FEYZÎ EFENDİ (Malatya) — İcabı maslahat 
bir gün evvel gönderilmesi lâzımdır. 

6. — TEZKERELER 
l. — Bitlis Mebusu Mesul Beyle arkadaşının, 

Birfiste (4) iptidaî mektebi küsadına dair takriri hak-
kında Maarif Vekaleti tezkeresi. 

REtSİSAlNIt BEY — BMîste dört iptidaî mektebi 
küşadı hakkında Resul Bey ve rüfekası tarafından 
verilmiş takrire dair Maarif Vekâletinin tezkeresi 
var. 

(Bidiste dört iptidaî küşadı hakkındaki tezkere Kâ
tip Haydar Bey tarafından okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara : 8 Temmuz 1336 

Bitlis Mebusu Fevzi ve Resul Sıtkı Beylerin, Bit
lis vilâyetinde hiç bir mektep olmadığı hiç olmazsa 
Bitlis kasabasında dört iptidaî küşadı zımnında mufc-
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fcazi tahsisatın itası hakkında verdikleri takrir makamı 
aeizrye havale buyurulmuştur, Mekâtibi iptidaiyenin 
tesis ve idaresi Tedrisatı İptüdaİye kanunu mucibin
ce ahaliye ait olup bu da hususî bütçe ile temin edi
leceğinden o yolda ifayi muamele edilmesini o 'Bitlis 
vilâyetine yazılmış olduğunu arz ile takdimi îhtiramat 
eylerim «fendim. 

Umuru 'Maarif Vekili 
Dr, Rıza Nur 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Efendim, müsaade 
buyurur musunuz? Şimdi aldığımız malûmata naza
ran Yunanlılar 'Bursa taraflarından yürüyor. Bu sırada 
ıböyle şeylerle vakit geçirilir mi? (Kürsüye, kürsüye. 
işitilmiyor sadaları). Vakit geçirmiyelim günahtır, 
memleketi, müdafaaya ait ıtedabİri düşünelim. 

MUSTAFA KEMAL 'PAŞA (Ankara) •— Reis 
•Bey, lütfen Beyefendiye sorar mısınız efendim, bu 
malûmatı nereden almışlar? Maamafih bir, iki saat 
evvel, Meclîse gelmeden evvel böyle bir şey işittim ve 
Bozöyükte kumandanla telgrafla görüşmüştüm. Biraz 
evvel böyle bir şaiyia kulacıma geldi. Tekrar Erkânı 
Harbiye Reisinden telefonla 'sordum. Benim bildiği
mi tebdil edecek iyeni bir 'haber geldi mi? Hayır 
gelmedi, diye cevap verdi. Belki hususi bir servis 

6. — Mardin Mebusu Hasan Beyin, Mard'mdeki 
bazı evkafın kendi tarafından idaresine dair takriri, 

ıRBİSÎSA'Nİ 'BEY — Mardin Mebusunun, orada-
iki evkafın kendi tarafından 'idaresine dair bîr takriri 
vardır, Evkaf Encümenine gönderelim. 

Efendim, yalnız rüfekayi kiramdan bir şey rica 
edeceğim: Celsemizi saat 2,5 'da açtık.. Şimdi saat 
akı buçuğa geliyor. 'Elimizde jandarmanın mülkiyeye 
verilmesine dair bir kanun var, meni müskirat lâyi
ha! kanun iyesi var, bunları müzakere etmeden eyvel 
evrakı varide ile meşgul olduk ve bunların hepsi tak
rirdir, Rüfekayi muhteremeye arzediyorum. Bu tak
rirleri hiç otmazsa tenkis edelim. Azaltalım ve bir 
çok takrirleri bu gün aldık efendim. Belki yirmi, 
yirmi beşten fazla takririmiz vardır* 

ABDULLAH AZMİ BEY — (Eskişehir) — Mü
saade buyurulur mu efendim? Bu, bir parça zatı âli
lerine taallûk ediyor. Meclisin mebuslukla memuriyet 

gelmiştir diye sureti ımahsusada telgrafhaneye de so
ruldu. Buna dair yeni bir malûmat alınmadı. Binaena
leyh bu dakikada mevsuk alan malûmat Beyefendinin. 
söylediğini teyit etmiyor «fendim. Gayrimümkün de
ğildir efendim. Bir daha tekrar 'buyursunlar. 

RElîSİSİANt BEY — Yunanlıların taarruzlarım 
söylediklerini ve Bursadan Eskişehir üzerine taarru
za 'başladıklarını... 

MUSTAFA K'EM'AL PAŞA ^(Devamla) — Bi
naenaleyh Beyefendinin ve 'Heyeti âliyenizin nazarı 
dikkati âlilerini bir noktaya cetbetmek isterim. Söy
lenilen $ey bu dakikada gayrivak idir. Eğer maksat
ları, efkârı uımumiyemizi burada tehyiç etmek ise, 
bundan da bir gaye ve bir maksat tasavvur etmek 
tâzımgelir ve usuldendir, zannederim ki bu iyi bir 
tesir yapmaz. Vaki olsa bile insanları tehyiç etmek 
değil, teskin etmek lâzımgelir. Binaenaleyh böyle 
mesmuat üzerine Heyeti Âliyelerine maruzatta bulun
mamak muvafık olsaıgerefc, <Alkışlar), 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Demek ki Paşa 
Hazretlerinin vle mesmuu âlileri olmuştur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA '(Ankara) — Çok 
şey mesmu olur, fakat mevsuk olmaz. 

REltStSANI BEY — Mesele kapanmıştır. Müsaa
de buyurun efendim. 

hakkındaki kararı meydanda olduğu halde ona müte-' 
allık pek çok söz söylendi. Zatı âlileri ihtar buyursa-
mz, bunlar evvelce geçmiştir, karar verilmiştir. Za-
bitanın kütle halinde gitmemesine karar verilmiştir, 
derseniz mesele kapanır gider. 

REtStSANİ BEY — Fakat rüfekayi muhtereme 
isterlerse değil mi efendim? Diğer taraftan 'bu takrir
lerin azaltılmasını rica ederim. Yine kabul etmek ve
ya etmemek rüfekayi 'kiramın elkıde. Benimki bir ri-
cayi mahsustan ibarettir. 

ÖMER LÜTFİ BEY — Efendim, bizim usulü 
müzakere hakkında Mzamnameî dahilimiz var. Eğer 
onu tetkik edecek olursak görürüz ki takrirler bir kaç 
ıtürlü olabilir. Bir Mebus sual takriri verebilir, istizah 
takriri verebilir. Lâyihai kanuniye tanzim ile de tak
rir verebilir. O okunmadan Lâyiha Encümenine 
havale edilir. Şu halde Mecliste takrirlerin kabulün
de Nizamnamei dahilinin ahkâmına riayet edecek 

7. — TAKRİRLER 
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olursak uzun uzadıya okutmaya bile lüzum kalmaz. 
Arz ettiğim gibi, kanun teklifini havi olan, doğrudan 
doğruya, Lâyiha Encümenine havale buyurulur. Sual 
takrirleri ait oldukları vekile gider. İstizah takrirleri 
Meclisin nazarı tasvibine arz edilir, Meclis kabul 
etmezse zatı âlîleri de bu takrir tufanından kurtulur. 

Bendeniz orasını arz edeceğim. Takrire ait bir şey 
yoktur, 

FEVZt EFENDİ (Malatya) — Efendim, meza-
bıta geçmezse kimse takrir vermez. Arzulan meza-
bıta geçmektir. 

6. — TEZKERELER 
2, — İzmit Mebusu Hamâi Namık Beyin, jandar

manın ciheti mülkiyeye verilmesi hakkındaki takriri
nin tehiri müzakeresine dair Dahiliye Vekâleti tez
keresi 

(REISlSANİ BEV — Şimdi efendim, jandarmanın 
ciheti mülkiyeye verilmesine dair takrir var. Fakat 
Dahiliye Vekili müstafi bulunduğu için... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisartsahib) — 
Yerine vekili vardırya^ 

tREÎStSANÎ BEY — Müsaade buyurun efendim, 
işle mütevaggil olmak lâzım ve kendileri de yazdığı 
tezkere de, jandarmanın ciheti mülkiyeye raptına 
dair, bugün ruznamede mevcut kanun lâyihası, he
nüz Heyeti İcraiyede tezekkür ve mütalaa edilmemiş
tir. Çünkü bu müzakere olunurken Dahiliye En
cümeni Dahiliye Vekilini haberdar edip çağırmamış-
tır. Davet edilmiş olsaydı Heyeti İcraiye de gider, 
müzakeresinde bulunulurdu, Müzakerenin diğer güne 
talikini ve lâyihanın bir suretini istirham ederim, di
ye yazıyorlar. (Münasip sesleri), 

REİSİSANİ BEY (Devamla) — Sonra efendim, 
meni müskirat kanunu lâyihası var ve sonra da müs
kirat hakkında Çorum Mebusunun teklifi kanunîsi 
var. 

(BİR MEBUS BEY — Jandarma kanun lâyihası
nın tabı ve tevzii lâzımdır, 

•REISİSANİ BEY — Tabiî efendim, Tab ve rü-
fekaya tevzi olunsun. Efendim, meni müskirat 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine İptidar 
edelim mi? 

BÎR MEBUS BEY — Efendim, başlansın da ya
rına kalsın. 

ıREİSÎSANİ BEY — Bugün müzakeresine taraf
tar olanlar ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). Ka
bul edilmedi, 

Efendim, o halde yarınki ruznameye geçirelim. 
Müzakere ederiz. 

(Zevali saat yedide içtimaa nihayet verümiştır.) 
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