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B I R I N C I GELSE 
Açılma saati : 1,15 sonra 

BEtS — ikinci ReisveMli Vebbi Ef. Hz. 
KÂTÎP : Feyyaa Ali B. (Yosgad). . 

BEİS — Efendim, Meclisi açıyorum. Zaptı 
sabık hulasası okunacak, lütfen dinliydim. 

(Kâtip Feyyaz ÂH Bey, Zaptı sabık hulâsa
sını okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
Birinci celse 

İkinci Reis vekili Hasan Beyefendinin tahtı 
riyasetlerinde zevali saat birde kuşat ve zaptı 
sabık hulâsası' kıraat olunarak aynen kabul 
edildi. Karahisar mebusu Mesut Beyin teklifi
nin Teşkilâtı esasiye kanununun dördüncü mad
desiyle müzakeresi kabul olundu. Elâzığ mebusu 
Mustafa Şükrü Efendi hakkındaki Adliye ve
kâleti tezkeresi okunarak mebusluktan müstafi 
addolundu. Antalya mebusu Halil îbrahim 
Beyle rüfekasinm teşkilâtı mülkiye ve Denizli 
mebusu Yusuf Beyin Maarif ve Evkaf idarele
rine, Karesi mebusu Basri Beyle rüfekasinm 
telgraf ücretlerine, İzmir mebusu Mahmud Esad 
Beyin Küreinühas nahiyesinin kazaya tahviline, 
İzmit mebusu Hamdi Beyin köy mekteplerine 
müteallik takrirleri Lâyiha encümenine havale 
olundu. 

İsmail Suphi Beyin Teşkilâtı Esasiye lâyi
ha! kanuniyesine.dair olan nutkunun ademi neş
rine dair Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey tara
fından verilen takrir bilmüzakere nutkun neşri 
hakkındaki kararın icrası tehir olundu. İstiklâl 
mahkemeleri âzalıkları için yapılan • intihapta 
Mardin mebusu Neeib Beyle Lâzistan mebusu 
Abidin Bey müsavi rey aldıklarından araların
da kura sekilerek kura Necib Beye isabet eyle
di. Altıya baliğ olan Kırşehir mebusları hak
kındaki Divanı Riyaset kararı kıraat ve müza
kere cereyan ederek Cebelibereket mebusu Fa
ik Beyin teklifi veçhile Bekir Ağanın mebusluk 
hakkının refiyle âza adedinin beşe tenzili kabul 
ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
ikinci Reis vekili Hasan Beyefendinin tahtı 

riyasetlerinde zevali saat 3,5 de inikat ve kaza
zede olan ameleye muavenet icrasına dair Lâyi
ha encümeninden mevrut Doktor Suad Beyin 
teklifi ait olduğu encümenlere havale ve Kon
ya mebuslarından Çelebi Efendi ile Kâzım Hüs

nü Beye müteallik mahkûmiyet meselesinin aleni 
celsede müzakere edilmesi kabul olunarak Konya 
Divanı harbinin mazbatai hükmiyesİ kıraat ve 
mumaileyhimin beyanatı istima olunarak ne
ticede Kanunu esasi ve Adliye encümenlerinin 
müştereken tanzim eyledikleri mazbatanın bi
rinci fıkrası mucibince Divanı harp hükmünün 
keonlemyekün addolunması ve evrakı tahkıkiye-
ye nazaran mumaileyhüma haklarında takibatı 
kanuniye icrasına mahal olmadığına karar ve
rilip tefsir meselesini muhtevi olan ikinci fıkra
sının ruznamei âtiye alınması takarrür ederek 
salı günü Teşkilâtı Esasiye lâyihai kanuniyesi 
müzakere edilmek üzere saat beş buçukta celse
ye nihayet verildi, 

Reis V. Kâtip Kâtip 
Vehbi M. Haydar F. Ali 

2. - AZAYI KİRAM MUAMELATI 
â. — Âsayi kiramdan bazılarına izin verilme

sine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

BEİS —. Zaptı sabık hakkında mütalâa be
yan edecek var mı efendim? 

ALt RIZA Ef. (Batlım) — İsmail Subhi Be
yin beyanatının ademi neşrine mi karar verili-
yorî yoksa tehir mi ediliyor? (Ademi neşrine 
sesleri). Benim hatırımda kalan da öyledir. 

NECİP B, (Mardin) — Tehiri neşrine karar 
verilmiştir efendim. (Hayır hayır sesleri); 

BEİS — Bu meseleyi halledecek takrirdir. 
Takrir ne yolda ise o suretle karar verilmiştir. 
Çünkü takrir aynen kabul edilmiştir. [Yusuf 
Ziya Beye hitaben]: Yusuf Ziya Bey! takririniz 
ne yolda idi? 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Ademi neşrine 
ait idi. Zaptm o suretle tashihi lâzımdır. * 

BEÎS -r- Pekâlâ o suretle tashih edilsin. 
NECİP B. (Mardin) — Meclisçe kabul olu

nan şey tehiri idi efendim. (Ademi neşri, tehiri 
sesleri, gürültüler). 

BEİS —. Efendim, takrir aynen kabul olun
du. Takrirde ademi neşri diyor. Binaenaleyh, 
o suretle tashih edilmek lâzım. Başka mütalâa 
dermeyan edecek var mı efendim? (Yok sesleri). 

Şu tashih veçhile zaptı sabık hulâsasını ka
bul edenler el kaldırsın. Kabul olunmuştur. 
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BEİS — Efendim, evrakı varideye geçiyo

ruz. Âzayi kiramdan beş zatin mezuniyeti hak
kında Divanı Riyaset kararı vardır, okunacak. 

Heyeti umumiyeye 
Merbut listede isimleri- muharrer Âzayi ki

ramın izin taleplerini havi takrirleri 5 kânu
nuevvel 1336 tarihinde münakit Divanı Riyaset 
içtimaında tezekkür edilerek isimleri hizasında
ki erkam miktarınca izinleri tensip edilmiştir. 
Heyeti umumiyenin nazan tasvibine arzolunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Hasan Fehmi 

Trabzon Recai Bey, şubat nihayetine kadar. 
temdiden, 

Denizli Hasan Efendi, iki man, temdiden, 
Burdur Akif Bey, bir man, temdiden, 
Muş Rıza Bey, fiçmah, tahsisat devresini ik

malinden sonra, 
Muş Hacı Ahmet Efendi, üç man, tahsisat 

devresini ikmalinden sonra. 
REİS — Şu zevatı kiramın Divanı Riyaset

ten beyan olunduğu veçhile mezuniyetlerini ka
bul edenler lütfen el kaldırsm. Kabul edilmiştir 
efendim. 

3. — TEKLİFLER 
•1. — Tokad mebusu Rifât Beyin, Tokad kal-

haensinin belediyeye terki hakkında teklifi kanu
nisi (2/156) 

REİS — Tokad'daki maden cüruf kalhane
sinin belediyeye terkine dair Tokad mebusunun 
teklifi kanunisi var, Lâyiha encümenine ha
vale ediyoruz. 

4. — TAKRİRLER 
1. — İzmit mebusu ffamdi Namtk Beyin, Ye

nigün gazetesi Jıakkmda zemmü kadih dâvcm 
ikamesine dair takriri 

REİS — İzmit mebusu Hamdi Namık Beyin 
Yenigün gazetesi hakkında zentmü kadih dâvası 
ikame edilmesine dair takriri var. Onu okuya
cağız. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) —Müsaade bu
yurunuz, izahat vereyim. Çünkü efendim, İki 
teklifim vardır. Hangisi kabul edilirse. Birisi
ne lüzum kalmaz; Efendim. Temsili meslekî 
aleyhinde vukubuian beyanatım iç,in Yenigün 
gazetesi bendenizin şahsıma tahstsan bir fıkra 
yazmıştır. Şüphesiz meşrutî Hükümetlerde ga-
zetlerin hakkı tenkidi vardır, Fakat ona muka
bil olmak üzere şahsı duçarı tecavüz olan kimse
nin bilmukabele yazacağı cevabını da Matbuat 
kanununun 21 nei maddesi mucibince gazetesi
ne de derce mecburdur. Bendeniz de cevaben 
bir makale yazdım, neşretmediler. Bittabi 
müddeiumumilik nezdinde ikamei dâva etmek-

liğiin lâzımgeliyordu. Fakat Heyeti Aliyeniz 
bundan evvel hali içtimada bulunan Meelis âzası 
aleyhinde vukubulacak deavi hakkında bir karar 
ittihaz etmiştir ki, o karar dün diğer bir karar
la dahi teyit olunmuştur. Onun için kendimi 
müdafaa edemiyecek bir vaziyete girdim. Hal
buki, Matbuat kanununun 21 nei maddesi, iki 
sütunu tecavüz etmemek üzere yazılacak cevabı 
neşretmeğe, matbuat sahiplerini mecbur tuttuğu 
halde, tabii Yunus Nadi Bey ve müdürü mesu
lü Ertuğrul mebusu Hamdi Beyin mebus olma
larına istinadederek bu makaleyi neşretmediler. 
Yeni matbuat kanununun 31 nei maddesi diyor 
ki, matbuata ait ceraim ve dâvalar mahkemede 
rüyet olunur. Mebusan ve Ayan aleyhinedki 
zem ve kadih dâvaları rüesayi memurin tara
fından verilecek karar üzerine doğrudan doğ
ruya müddeiumumilik tarafından takip olunur. 
Heyeti Aliyenizden şunu rica ederim. Ya taki
batın tecili hakkındaki kararı refedelim, yahut 
gazete müdürü mesulleriyle sahibi imtiyazların 
mebus olmamasını kabul edelim. îkinci teklifim 
budur, Eğer birisini kabul ederseniz diğerine 
lüzum yoktur, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — Efen
dim, müracaat edersiniz de takibat sonra yapı
lır. . •• ' 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Nereye. 
müracaat edeyim, Müddeiumumiliğe mi? müra
caat edemem. Malûmu âliniz bir kararımız var
dır. Müddeiumumi buradan soracak, karar ay
nen bildirilecek, takibat yapamıyacak. Binaena
leyh, ya arzettiğim takibatın devamı için bir ka
rar verirsiniz, yahut arzettiğim teklifi kanuniyi 
kabul eder, gazete müdürü mesulleri ile sahibi 
imtiyazları mebus olamaz dersiniz. Her ikisi de 
okunsun. Heyeti Ceîileniz hangisini kabul eder
se öyle yapsın. (Olamaz, olur sadaları, gürültü
ler). 

REİS — Müsaade buyurun. Muhavere etmi-
yelim Beyefendiler. Hamdi Beyin takririni oku
yacağız. Kabul buyurursanız sonra ruznameye 
ithal ederiz. O gün Yunus Nadi Bey de bulunur, 
müzakere eder, kararını veririz. Şimdi takriri 
okuyalım. 

KASAN BASRİ B. (Karesi) — Encümene 
gönderelim efendim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — O halde 
okunmağa hacet yok. 

REİS — Pekâlâ. Ruznamei müzakerata han
gi gün konulmasını arzu ediyorsunuz? (Perşem
beye sesleri). Perşembe günü ruznamesine it
halini arzu edenler lütfen el kaldırsın. Perşembe 
günkü ruznamei müzakerata konulması kabul 
edildi. 

2. — İzmit mebusu Hamdi Namık Beyin, Ga
zete müdin mesulleri ve sahibi imtiyazları hak
kında takriri 
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REİS — Şimdi efendim, yine izmît mebusu 

Haindi Beyîn gazeteler hakkında teklifi kanu
nisi var. Bunu okuyacağız. 

HAMDI NAMIK B. (îamit) — Evvelki tak
ririm kabul edilirse bunu okumağa lüzum yok
tur. Bunu müzakere etmek için evvelki takriri 
okumak lâzımdır. 

EEÎS — Gazete müdürü mesulü ile sahibi 
imtiyazının gelmesi şartiyle bunu da perşembe 
gününe talik ettik. l! 

S. — Yozgat mebusu Süleyman Stm Beyin, 
azanın dâva vekâletiyle meşgul olmamaları halı-
kındaki teklifi kanunîsinin Kanunu esasi encü
menince biran evvel Heyeti Umumiyeye şevkine 
dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesine 
Gerek içtima ve gerek mebusluk müdde-

tince mebusların dâva kabulünün meni lüzumu
na dair teklif ettiğim lâyihai kanuniye 
bundan iki ay evvel Kanunu esasi encümenine 
havale. Duyurulmuştu. Bugüne kadar Heyeti 
uuıumiyeye sevkedilnıediğinden encümeninin 
nazarı dikkati eelbedilmek üzere işbu takriri 
takdim ediyorum-. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, Kanunu esasi encümenine 
iki ay evvel gitmiş olan lâyihai kanuniyenin 
gelmediğine dair bir takrir var, rica ederiz Ka
nunu esasi encümeninden çabuk bunu yaksın
lar. Maksat budur. 

7. — SUALLER VE CEVAPLAR 
1. — Bursa mebusu Operatör Emin Beyin, 

şimendiferler hakktnda suali ve Nafia vekili İs
mail Fazıl Paşanın şifahi cevabı 

RElS — Buyurun Paşa hazretleri. 
NAFİA VEKİLİ İSMAİL FÂZIL Pş. (Yoz-

gad) — Biraz keyföizim. Onun için paltomu çı
karamıyorum, zira bu kürsü mübeceele haki
katen iyi bir kıyafetle çıkmak lâzımdır. Arka
daşlarımızdan... 

VEHBİ B. (Karesi) — Millî Meclistir. Kıya
fet aranmaz. 

NAFİA VEKİLİ İSMAİL FAZIL Pş. (De
vamla — Yok, yok. O milliyeti tebcil etmek is
terim. Arkadaşlarımızdan veyahut sin itibariy
le oğlumuz Bursa mebusu Emin Bey tarafın
dan bir sual vardır. Şimendiferlerin tamiratı 
mütemadiyesi için bir yedek malzeme vardır. 
Bunu soruyorlar. Bu oldu mu? Tedarik edil
di mi diye. Hakikaten şimendiferlerimizin ru
hu olan bu yedek eşyasıdır. Bunu iki ay evve
lisi nazarı İtİbare almıştım. Belki de üç ay... 
Alınacak olan yedek eşyası, malûmunuzdur; va
gon tamir olunacak, lokomotif tamir olunacak, 

yağlar lâzım. Bunu Avrupa'dan mubayaa et
mek lâzımgeliyor. Burada Avrupa'dan, yaııi 
İtalya'dan mubayaa etmek için bir heyet tâyin 
olundu, yine. aramızdan, fakat araya giren 
gavail dolayısiyle gönderilemedi. O gavail ma
lûm, tekrarına hacet yok. Biraz da para da çok
ça olduğundan o parayı tedarik edemedik. O 
gavail dolayısiyle iş Heyeti Vekilede kalmıştır. 
Fakat şimdi bunu. çıkarmak için bu hafta için
de Heyeti Vekileyi bunuu için tasdi eder ve He
yeti âlîyenize takdim ederim. Takdim olunmaz
sa ve bu para da tedarik olunmazsa şimendifer
ler durur. Zira hiç. bir maddenin tamir olundu
ğu yoktur. Yapılan tamirat yalnız tamiratı alı-
şabiyeden ibarettir. Tamir için hiç bir eşya yok
tur. Bu, yüz yirmi bin lira bir para tutuyordu. 
Fakat burada dekovil, hattının bir ambarı vardır. 
Oradaki eşyadan kullanılabilecekleri ayırdık, 
ondan dolayı da on bin lira kadar tenzil ettire
ceğiz ki yüz on bin liraya ihtiyacı hakikî var. 
İşte o takrir Heyeti Vekileden size geleceği va
kitte o paranın sarfına karar verirseniz derhal 
bunlar mubayaa olunur. Mesele işte budur. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müsaade 
buyurun Vaşâ hazretleri; ince kaim yağlar hak
kında da böyle inidir 1 

NAFİA VEKİLİ ÎSMAL FAZIL Pş, — Hep
si dahildir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Dekovil 
raylarını istirham etmiştim. Dekovil rayları 
bir de Sarıkamış'ta.. 

NAFİA VEKİLİ İSMAİL FAZIL Pş. — 
Onlar geliyor. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bir de Sa
rıkamış 'dak i... 

NAFİA VEKİLİ İSMAİL FAZIL Pş. (De
vamla) — Onu da söyliyeceğim. Mubayaat hak
kında arzı cevap ediyorum. Sankamış'daki 
dekovil raylarına gelince Nafia vekâleti lâzım 
olduğu derecede onlara vaziyed edememiştir. 
fjünkü hem uzak ve hem de onları orada Kâzım 
Karabekir Paşa sevkıyatı askeriyeye tahsis et
miştir. İstediğimiz gibi onu ne görebildik ve 
ne de gidebildik, doğrusu budur. Şimdi deko
vil bahsine gelince: 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Elli kilo 
metre ray ile otuz iki tane lokomotif vardır. 
Trabzon'da «atıldığına dair bir şayia çıkmıştır, 

NAFİA VEKİLİ İSMAİL FAZIL Pş. (De
vamla) — Malûmu âliniz bu gibi şeyler Nafia 
vekâletinin malı değildir. Maliyenindir. Bina
enaleyh Maliye vekâleti haber almış bu satılı
yor. Bunu bizden sordu. Vekâlet de batelgraf 
oradaki Nafia müfettişi Üagıp Beyden sordu. 
O da diyor ki: Böyîc bir şey ben de işittim, 
amma tamamiyle malûmattar olamadım ki, size 
cevap vereyim diyerek telgrafa cevap verdi, 
Çünkü ihtimal kir oradaki Hükümet satıyor, 
kimsenin haberi yoktur. Şimdi Ragıp Beyden 
gelecek telgraf üzerine hakikaten satılıyor mu, 
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satılmıyor mu? anlaşılacak. Fakat satılmadığına 
eminim. Çünkü Tunalı Hilmi Beyin takririnde 
yüz doksan bin liraya İtalyanlara satılmış de
niliyor. öyle değil mi Hilmi Bey? Halbu ki, 
oradan italya ile alış veriş yapamayız. Satılığa 
çıkarılan şeyden oradaki Nafıa müfettişliğinin ha
berdar olmaması kabil değildir. Bu öyle değil. 
Belki Hükümet ufak tefek bir şey yapmıştır. 
Onu» cevabını alacağız. 

TAHSİN B. (Aydm) — Nasıl oluyor Vekil 
Bey? Katı bir cevap veriniz, ya satılmıştır, ya 
satılmam ıştır. 

NAFİA VEKİLİ İSMAİL FAZIL Pş. — 
Efendini, onu Maliyeden sorarsınız. 
, TAHSİN E. (Aydın) — Dekoviller bu mil

letin malı olmakla beraber Maliyeye aittir. Fa
kat Nafîa vekâleti doğrudan doğruya bunu bi
lebilir. 

NAFİA VEKİLİ İSMAİL FAZIL Pş. (De
vamla) — Nafia vekâletinde bunun satıldığına 
dair bir şey yoktur. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Usulü 
müzakereye dair bir şey arzedeceğim. Sual sa
hibinden başka kimse bir şey soramaz. Yalnız 
sual sahibinin hakki vardır. Hepimiz soracak
tık. Eğer her kes sorabilseydi bizim de çok so
racak şeylerimiz vardı. 

OPERATÖR EMİN B. (Buışa) — Efendim, 
bu elimizdeki şimendiferlere ne kadar muhtaç 
olduğumuz malûmu âlinizdir. Geçende Eskişe-
hire gittiğim zaman öğreıinıişdim ki, şimendi
ferlerin yedek edevatı İle yağları kalmamış. 
Eski lokomotiflerden beş tanesini bozuyorlar 
bir tek lokomotifin meselâ ufacık bir âletini 
alıp oraya takıp takıştırıyorlar ve onu hareket 
ettiriyorlar. Elimizde mikdarıkâfi vagon var, 
halbuki, makine yok-- Görüyorsunuz ki, hafta 
da bir nihayet iki gün bir sefer yapılabiliyor. 
Lokoıiıotifsizlik yüzünden şimendiferler âtıl ka
lıyor. Tnbiatiyle ticaret de olamıyor ve biz 
şimendiferin bütün varidatını bütçemize ithal 
ettiğimiz için her ay yüz binlerce lira veriyo
ruz. Halbuki, şimendiferlerin muntazaman 
işliyebilen lokomotifi olsa hem ticaret inkişaf 
edecek ve hem ahali müstefit olaeak ve hem de 
Hükümet zarardan kurtulacak. Şimdi günün 
birinde sırf yağsızlık yüzünden, yedek alâtından 
vaz geçtim, günün bîrinde şimendiferler dura- , 
çaktır. Evvelce bendeniz Nafia encümeninde 
idini. Geçenlerde şube bendenizi oradan ayır
dı, Hariciye eneümenine verdi. Oradan iııfi-
kâk ettim. Nafia encümeninde bulunmak iti
bariyle iyi biliyorum ki, ve hatırhyarum ki, 
Paşa hazretlerinin verdiği izahata nazaran fil
hakika bundan üç, dört ay evvel Avrupaya 
adanı gönderip oradan yedek alât ye edevat 
almak için bir lâyihai kanuniye yapmışlardı ve 
hatırımda kaldığına göre (120 - 150) bin lira 
olacak. 

. 1336 0 : 1 
NAFİA VEKİLİ İSMAİL FAZIL Pa. — Yüz 

yirmi bin... 
OPERATÖR EMİN B> (Devamla) — Her ne 

ise. Encümence tasvip olunmuştu. Halbuki, 
şimdi Paşa hazretlerinin verdiği izahattan an
lıyoruz ki, o yedek alât ve edevat ve yağlar 
hakkında maalesef bir şey yapılamamıştır. 
Şiındİ bunun yapılmaması esbabını, bendeniz 
asıl anladığıma göre, maliyecilik ve daha doğ
rusu llükümetçilik zihniyetinde görüyorum. 
Bugün nasıl olur da şimendifer kumpanyası 
Maliye kanunlarına, Mulıasebei umumiye ka
nunlarına tatri olur? rica ederim. Şimdi efen
dimi eskiden şimendiferimizdeki amele ücretle 
çalışıyordu. Meselâ lokomotif bozuluyor, ustayı 
çağırıyorlar, şu lokomotifi kaç günde yapar
sın diyorlar. Hesap ediyor, kitap ediyor. Ta
bii kumpanyanın mühendisleri var. Ben bu 
makineyi beş yüz liraya tamir ederim diyor ve 
beş gün zarfında tamir ediyor. Şimdi biz ne 
yaptık? Ekseri ameleyi ücretle değil, bilâkis 
maaşlı amele halinde istihdama başladık ve lü
zumundan fazla amele âldık. Amele lâyikiyle 
çalışmıyor. Çünkü maaş öyle de geliyor, böyle 
de geliyor. Eskiden beş günde tamir ettiği 
bir lokomotifi bu sefer outz günde yapıyor ve 
isterse yapıyor. Binaenaleyh bu şimendifer ida
resinde çok büyük bir tadilât ve ıslahat yapıl
ması lâzımdır. Bir kere idareyi Kumpanyaya 
bırakmalı. Usulü muhasebei umumiye kanuniy
le bu yürumiyecektir. Efendiler, ondan sonra 
bu şimendiferleri İşletebilecek muktedir, işler
den anlar adamlar bulmalıyız. Sonra şimendifer
ler duracak, memleketi daha ziyade harabiye sü
rükleyeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Behİç 
Bey deniyordu. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — O da ay
rı bir meseledir. Başka bir gün onu da mevzuu-
bâlıis ederiz. Şimdi efendim ikinci mesele, Har
bi umumide pek iyi biliyorsunuz ki dahilî şi
mendifer olmadığı yüzünden karadan sevkıyat 
yaptığımız için Harbi umumide Sarıkamış'ta 
yüz bin telefat verdik. Çünkü askerimizi giydi-
remedik, - malzemesini gönderemedik, açlıktan, 
çıplaklıktan efradımız öldü. (Ankara - Sivas) 
hattı, daha doğrusu Ankara - Erzurum hattı 
pek mUhim bir devrede bulunuyor demektir. Yet
miş kilometrelik kadar ray ferşolunmuş. Yani 
bugün yarin Yahşihan'a şimendifer giriyormuş. 
Hele şükürler olsun. Trabzon'da da elli kilo
metrede dekovil var. Harbi umumide Sarıka
mış'a girdiğimiz zaman (150) kilometrelik deko
vil varmış, (32) tane de sandıklar içinde deko
vil lokomotifleri yazmış, bugün Ankara ile Si
vas arasında (200) kilometre kadar tesviyei tu-
rabîyesi yapılmış yol vardır. Bugün ne yapıp, 
her neye malolursa olsun, oradaki, yani Sarı
kamış'taki rayları ve Trabzon'da bulunan rayla
rı getirtmiş olacak olursak (200) kilometre ka-

— 267 — 



t : 110 7.12.1336 O : 1 
dar elimize ray geçmiş olacak ve bununla şimen
diferi Sivas'a kadar temdit etmek ihtimali ola
caktır. Bu sefer Sarıkamış'ı işgal ettiğimiz za
man yüz elli kilometrelik rayın elan orada mev
cut olduğunu resmî bir makamdan haber aldım. 
Binaenaleyh istirham ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Paşa hazret
leri yalnız bir noktaya nazarı âlilerinizi celbet-
mek isterim. O da Akçaşehir ile Adapazarı ara
sına da dekovil yapılırsa zannımca şimendiferle
rimiz kömürsüzlükten kurtulur. 

NAFİA VEKİLİ İBMAL FAZIL Fs. (Yoz-
gad) — Diğer noktaları, demin arzettiğim veç
hile, Müdafaai Milliye vekâletince verilecek ce
vap üzerine arzedeceğim, lnşaallah ilkbahara 
bunların projelerini takdim ederim, (Kâfi, kâfi 

YAHYA OALÎB B. (Kıarçehir) — Pekâla ilk 
bahara yapılacakmış. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Teşkilâtı • Esasiye kanunu lâyihası ve 

Encümeni mahsus' mazbatası ve Karahİsart Şar
ki mebusu Mesud Beyin Teşkilâtı Esasıyeye da
ir teklifi kanunisi (2/145 mükerrer) 

BEİS — Efendini, ruzııamei müzakerata ge
çiyoruz. Buznamei müzakeratınıızda müzakere
sine başlanmış olan Encümeni mahsus mazbatası 
vardır. Rica ederim durunuz. İsimlerinizi bi
rer birer yazıyorum. Beşinci maddesi müzakere 
olunacak. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey, be
şinci maddenin müzakeresi için bir celsei hafi
ye ister, celsei hafiyede olması için bir takriri
miz vardır. 

RElS — Efendim, beşinci madde içİtı söz is-
tiyenler; Hilmi'Bey, Mesud Bey, Yusuf Ziya 
Bey, Hamdi Bey. 

BASRİ B. (Karesi) — Bizim bîr takririmiz 
var, lütfen mütaleasmı rica ederiz. 

REİS — Söz istiyenleri yazalım da badehu 
takrir okunsun. 

BASRİ B. (Karesi) — Efendim, zannedersem 
takrir daha evvel nazarı dikkate alınmalıdır. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) —Efendim, 
bendenizin arzettiğim gibi celsei hafiyede mü
zakere edilsin. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, dör
düncü madde ne oldu? Onun yerine başka bir 
madde teklif ettim. Ne üzerine olduğunu Heye
ti Âliye anlasrn, (Hüsrev Beyin takriri kabul 
olunmuştur sesleri). 

HAMDİ NAMHC B, (İzmit) — Efendiler, 
halkçılık programını malûmu âliniz evvelâ He
yeti Vekile vermişti. Beşinci madde buradadır. 
Onun hakkında söyliyeeeğiz. Halbuki bunun da 
celsei hafiyede olması lâzımgeliyor. Onun için 

beşinci madde hakkında söz söyliyeceğiz. Efen
dim, Hükümet verdiği programda beşinci mad
de olarak bir madde teklif etmişti ki bunu En
cümen lâğvetmiştî, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müşte
rek yaptı. 

HAMDİ NÂMIK B. (Devamla) — Müşterek 
değil efendim, müzakereye esas teşkil eden Hü
kümetin teklifidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim bu 
madde celsei aleniyede' mevkii müzakereye ko
nulamaz. Binaenaleyh ayrıca görüşürüz. 

NECİP B. (Mardin) — Celsei hafiyeye hiç 
lüzum yoktur. 

REİS ;— Efendim, bir takrir var, celsei ha
fiye olmasını istiyorlar. Kabul ediyor musunuz? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Müsaade bu
yurun, arzedeyim. Mesele gayet mühimdir. Hi-
lâfete^ taallûk ediyor. Herhalde münakaşa edil
mek lâzımdır. Böyle şey olur mu Allah aşkına1! 
(Celsei hafiye olsun sesleri). Biz on beş- imza 
ile çekel hafiye istiyoruz, akdi zaruridir. Eğer 
celsei hafiye akdetmezseniz biz burada eelsei 
aleniyede söylemeğe mecburuz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, hak
ları var, meselenin nezaket ve ehemmiyeti var
dır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, beşinci mad
de eğer rakamı dolayısiyle burada mevzuubahis 
edilecekse başka. Esasen bahis buyurdukları me
sele İle bu beşinci madde arasında münasebet 
yok. Onun için bu, programın birinci maddesin
de, mevzuubahis edilecek bir meseledir. Bina
enaleyh şu maddeler bitsin, bu maddelerin so
nunda yine müzakere edilir. İkincisi, bu birin
ci müzakeredir. Dördüncü maddenin müzakere
sinin kifayetine karar verildi. Tayyı hakkındaki 
takrir kabul edildi. Tadilât hakkındaki takrirler 
encümene gitti ve silsilci İntizamı bozacak olur
sak bu müzakere cereyan etmez efendim. Bina
enaleyh bu beşinci madde biter ve neticede bu 
mevaddı esasiye bittikten sonra burada on bi
rinci madde olarak müssakere cereyan eder. Ras
gele müzakere olmaz. 

ÖMER LÛT7Î B. (Amasya) — Usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim efendim. Celsei ha
fiye akdi için. ön beş imzalı bir takrir verilmiş 
midir, verilmişse müzakeresi lâzımgelmez mi ? 
Zaten o zaman celsei hafiye kendiliğinden ini
kat eder. Celsei hafiyenin içerisinde konuşu
lur ve denilir ki şu madde celsei hafiyede, mü
zakere edilsin. Karar verilir, hafi olsun dersek 
celse devam eder. Aksi halde celsei hafiye tatil 
edilir. Nizamname mucibince mesele böyledir, 
Sarihtir. {Sarihtir sesleri). 

HAMDİ NAMIK B, (İzmit) — Arzu buyuru-
lursa izah edeyim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Teklif edilen mesele 
bu maddede yoktur. 
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HAMDI NÂMIK B. (İzmit) — Efendim,' Hü

kümet tabettiği programda beşinci madde ola
rak şunu söylüyor: (istemeyiz, gürültüler), (Bil
miyoruz sesleri). Tevzi edilmiştir. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Usulü müzakere 
hakkında söyliyeeeğim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ueldikteıı 

REÎS — Celse kuşat edildi. 
Teşkilâtı Esasiye kanun lâyihasının beşinci 

maddesini müzakere edeceğiz. 
MESUT B, (Karahisarr şarkî) — Dördüncü 

madde yerine kaim olmak üzere benini bir tek
lifim var, 

REÎS — Dördüncü madde hakkındaki tek
lifler encümene gitmiştir. Oradan geldikten 
sonra müzakere ederiz. Malûmu âliniz müsta-
cîlîyet karan yoktur. Birinci mü sak er esindeyiz. 
Madde numarala tındaki tahallüfü ikinci müza
kerede tashih ederiz. Şimdilik beşinci maddeye 
geçiyoruz. 

HASAN HAYRI B. (Dersim) — Müzakere 
haşlamadan evvel Meclisi âlîye buna dair müra
caatım vardır. Müsaade buyurursanız arzede-
yİm. 

REİS — Madde okunsun da sıra ile söz ve
reyim. Beşinci madde okunacak'dinleyiniz. 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisinin inti
habı iki senede hir kere icra olunur. İntihap 
olunan azanın âzalık müddeti iki seneden iba
ret olup fakat tekrar intihap olunmak hakkını 
haizdir. Sabık heyet lahik heyetin içtimama 
kadar vazifeye devam eder. Yeni intihabat ic
rasına imkân görülmediği takdirde içtima dev
resinin bir sene temdidi caizdir. 

REİS — iîu kanun lâyihasiyle beraber mü
zakere edilmek üzere Karahisarj şarkı mebusu 
Mesut Beyin bir takriri vardır. Heyeti celile-
niz beraber okunmasını kabul etmiş, okuna
caktır. 

Riyaseti C'clileye 
Esbabı nmciljcsim şifahen arzeylediğİnı me-

vadı âtiyenin dördüncü, beşinci ve altıncı mad
de olarak Kanunu Esasiye ilâve edilmek üzere 

sonra istemek hakkını haiz değiliz. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Beyefendi, 

zatı âliniz eskiden bulunmadınız. Celsei hafiye
de olsun bitsin. -

REİS — Salon samiinden tahliye olunsun 
efendim. 

(Celsenin mabadı hafidir) 

müstacelen tabı ve tevzii ile tezekkür edilmesini 
teklif eylerim. 

MADDE 1. — Siyasi ve içtimai umdelerini 
milletin ruhundan alan Büyük Millet Meclisi 
halkın mâruz bulunduğu avamİli sefaleti izale 
etmek, içtimai uhuvvet ve teavün hislerini ten-
miye ve takviye eylemek maksadiyle idarî, malî, 
iktisadi, içtimai mesaüde lüzum göreceği teced-
düdat ve tesisatı vüeude getirmek üzere tanzim 
edeceği kanunların; milletin temayülât ve ana-
nat ve ihtiyacatiyle mütenasip olup olmadığım, 
'ârayi umumiyei millete arz ve ekseriyetin 
tasdikına iktiran ettirmek suretiyle, anlama
dıkça mevkii tatbika Yazından ehemmiyetle te
vakki eder. 

MADDE 2. — Müceddeden kanun tanzimi, 
kavanini mevcudeden birinin tadili ve Büyük 
Millet Meclisince peyderpey neşrolunmakta olan 
kanunlardan bazılarının tarihi neşrinden itiba
ren iki ay zarfında milletin tasdikma arz ve 
teklifi, Heyeti Vekile ile Büyük Millet Meclisi 
âzasından her birııin ve efradı milletin hak
kıdır. Gerek Heyeti Vekileden biri tarafından, 
yahut Büyük Millet Meclisinin üç âzası cani
binden ve gerek muhtelif vilâyet halkından 
âzami on bin, asgari İki bin beş yüz kişi tara
fından vâki olacak her teklifin ârayi ıımumİyei 
millete vaz'ı mecburidir. Teklifatı vakıa Bü
yük Millet Meclisinin ait olduğu encümeninde 
tetkik ve Heyeti umumiyede tasdik olunduk
tan sonra kaleme alınan maddei kanuniye mil-
letiu ârayi umumiyesine arzolunur. Ekseriyeti 
mutlaka ile kabul olunursa düstürülamel olur. 

MADDE 3. — İstiklâl melıakimitıden maada 
gerek divanı harplence ve gerek sair mehakimi 
nizamiyece verilen idam, nefyi müebbet ve nefyi 
muvakkat hükümleri Büyük Millet Meclisinin 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati 3,45 badezzeval 

REİS — ikinci Reis Veikilî Hasan Fahmi Beyefendi 

KÂTİP :. Feyyaz Ali B. (Yozgad) 
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Adliye encümenince tetkik ve Heyeti umumîyece 
tasdik olunmadıkça hiç bir sebep ve behane ile 
icia olunamaz. 

Karahisarı şarkî mebusu 
Mesut 

REİS — Efendim, mevzuu müzakeremiz be
şinci madde île Mesut Beyin teklifidir. Söz 
alan zevat: Hasan Ilayrî B., Sırrı B., Mesut B., 
daha arzu edenler isimlerini kaydettirsinler, 
Hasan Hayı-İ Bey buyurun. 

HASAN HAYRI B. <D«rsim) — Efendim, 
dâvayı muhik ve meşruumuzun semere v* neti-
cei kudsiyesi'iıİ iktitaf için -Meclisi âli iki me
sele karşısında bulunuyor. Meselenin birincisi 
üç şartı ihtiva ediyor: Bu şartların da birincisi; 
sebat, ikineisi sebat, üçüncüsü yine sebattır. 
Meclisi âli ötedenberi Irana azmetmiştir, ikinci
si de cephelerde çarpışan, cephelerde vatan 
uğrunda fedayi can eden din kardeşlerimize 
bir ihtiyat kuvvetiyle onlara yardım etmektir. 
Bunun için de bu ihtiyat kuvvetten; Meclisi 
âliniz emin olabilir ki; yirmi bin, otuz bin ki
şilik bir kuvvetin Dersimde mev«ut olduğunu 
arzederim. Bu kuvvetin biran evvel kabili isti
mal bîr hale getirilmesi iki şeye mütevakkıftır. 
Birincisi; bu halkçılık programını biranevvel 
hitama erdirerek tatbiktir, ikineisi: Eğer bu
nun müzakeresi biraz uzun sürecek olursa Mec
lisi âliye takdim ettiğimiz takririn Heyeti Ve-
kileye havale edilmesiyle biran evvel bir neti-
ceİ naseneye raptı hususudur. Bu iki şeyden 
hangisi olursa arkadaşlarımla beraber Heyeti 
âliyenize bu kuvvetin temin edileceğini vâdedi-
yorum, 

SIRRI B. (İzmit) — Hileli mütemeddine Ka
nunu esasilerinde münderiç kuyut ve şurut ile 
halli kabil olmıyaıı hâdisatı muazzama hudu-
sunda mutlaka âdiyen İçtima eden Meclisi 
mebuslarının fevkinde, daha salâhiyettar bir 
Büyük Millet Meclisini akdi içtimaa davet eder-. 
ler. Nitekim. Bulgarlar (Turnova'da) içtima 
eden büyük Sobranyayı davet ederler ve buna 
mümasil diğer milletler de millet meclisleri fev
kinde olmak üzere, arasıra kanunu esasi ile 
halli kabil olmryan mevadm müzakeresi, için, 
büyük meclislerini içtimaa davet ederler. 
Biz de aynı maksatla burada İçtima ettik, 
Arzcttiğim mesele, bendenizin hazır "bulundu
ğum zamanda karar verilmişse tabii sözüm 
yoktur. Değilse, hassaten nazarı dikkati âlinizi 
celbederim. Binaenaleyh böyle fevkalâde mec
lislerde müzakere olunan mosail mutallaka 
Kanunu esasi ile halli kabil olmıyan mesaildir. 
Onun için o Mecliste ırtesaili muazzama bir sene 
daha temdit olunur. Halbuki biz meseleyi be-
raki» yapıyoruz. Bu büyük meseleyi; Meclisimi
zin şekli musaggrmda müzakere ediyoruz. 
Tekrar nazarı dikkati âlinizi celbediyorum. Mec
lisimizin şekli musaggarında müzakere ediyoruz, 

2.1336 C : 2 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bizim de 

ondan farkımız yoktur ki... 
SIRRI B. (İsnat) — Diyoruz ki, {Meclîs iki 

senede bir içtima eder ve icabında bîr sene daha 
temdit olunur).. Biz bu sözü söytiyebilmek için 
Meclisimizin Heyeti umumiyesi münakit olma
lıdır. Çünkü bu maddeye ınünafi, bu maddenin 
manasını tefsir edici aşağıda bir madde daha 
vardır: - Eğer tatvîli kelâm kabil İse; çünkü 
bunu kanunun heyeti umumiyesinde söylemek 
icabetlerdi, sırası geçtiği için kasrı kelâm edi
yorum - halbu ki, Meclisinizin Heyeti umumi-
yesine.lm salâhiyet verilmelidir ki, bu maddeyi 
müzakere edebilmeliyiz veyahut Heyeti umumi
yesi münakit olduğu zaman müzakere cdil-
ııı el i dr. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nisabı 
müzakere kanununda salâhiyet vardır.. 

SIRRI B, (İzmit) —• İlendeniz diyorum ki, bu 
meseleyi nisanda içtima edecek olan Heyeti 
nmıımİyede müzakere edelim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Heyeti u-
mumiye bu salâhiyeti bize verdi, 

MESUT B .(Karabasan.şarkî) — Efendiler! 
şimdi bizim kabul ettiğimiz madde mucibince 
«Bilâ kaydüsart hâkimiyet milletindir» dedik, 

Bendenizin ilâve etmek istediğim madde 
buna taallûk eder. Diyoruz ki, icra kuvveti 
ve salâhiyeti münhasıran Büyük Millet Meclî
sine aittir. Halbuki, bilâkaydüsart hâkimiyet 
millette olunca' bilâvasıta doğrudan doğruya 
milletin Hükümeti kabul edilmiş demektir. 

Buna böyle hilâ vasıta Hükümet demekle; 
millet doğrudan doğruya hakkını alabilir, yani 
milletin hakkı teklife lâyik olması lâzımgelir. 
Bu olmazsa, bunu vermediğimiz takdirde «Bilâ 
kaydü şart hâkimiyet milletindir» demek na
zarî bir şey olur. Evet icra kudretiyle teşri 
salâhiyetini madem ki haiziz, millet bizi tevkil 
etmiş demektir. Halbuki niyabeten hakkı hâ
kimiyeti başkasına ferağ edemez. Bu suretle 
millet hâkim değil, esirdir. Bizim vereceğimiz 
karara mîllet her halde itaate mecburdur. Bi
rinci madde mucibince «Bilâ kaydü şart hâki
miyet milletindir» diyoruz, o halde efradı mil
letin kanun teklifine hak ve salâhiyeti olmak 
lâznngelir, öyle olmazsa Kanunu esaside yer
diğimiz şu hak ne olur? Bu hakkı vermekle millet 
kendi Vekillerinden mürekkep olan Büyük Mil
let Meclisinin mesai ve icraatına bizzat iştirak 
etmiş demek oluyor. Vazır kanun hakkını 
alıyor. Çünkü milleti memurinin, şunun, bu
nun zulmünden kurtarmak istiyoruz. Şu halde 
kanun vazı hakkını da millete bahsetmeliyiz. 
Kavanini meveudeden birinin ahkâmım tadil 
etmek hakkı millete verilmelidir. Biz Heyeti 
Vükelânın yanına gittiğimiz zaman bize hürmet 
ediyorlar. Niçin? Milletin vekili ve vazıı ka
nun olmaklığımız hasebiyle, bir de memurinin 
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/başına efradı ahaliden biri gidecek olursa, mil
let kendisinin hâkimi olduğunu takdir ederek 
onların gadrinden kurtulmuş olur. Mademki 
halka doğru gidelim diyoruz, halka doğru git
mek budur. Malûmya bin üç yüz yirmi dört 
senesinin temmuzunda îlânı meşrutiyetin ilk 
zamanında, yani Hürriyet-ilân edildiği zaman 
yine istipdat getirdi ve o vakit o güneşin tesi
riyle öyle müstebitler hâsıl oldu ki milletin ba
şına kara kuşlar gibi çöktüler, beynini yidiler, 
milleti bırakmadılar. Bu gibi şeylere meydan 
kalmadan doğrudan doğruya millete kendi hâ
kimiyetini verirsek bir mahzur kalmaz, tster 
meslekî temsille buraya gelsin, ister vijâyetten 
intihap olunsun, millete; kanun teklif etmeğe 
ve kavanini meveudeden birinin ahkâmını ar
zusuna göre tadil etmeğe salâhiyet bahşedilecek 
olursa... 

RAGIB B. (Kütahya) — O zaman Meclise 
lüzum yok. 

MESUD B. (Devamla) .— Meclis yine olabi
lir. Meclis lâyihai kanunıyeyi tanzim eder( Gü
rültüler) Canım efendiler bu usul her yerde 
vardır. Efendiler bu usul Avrupa'da mevcuttur. 

MUSTAFA LÛTFl B. (Siverek) — Nerede 
mevcuttur? 

MESUD B. (Devamla) — Esasen hakkı hâ
kimiyet milletindir. Hakkı hâkimiyet hukuku 
esasiyedeudir, . . 

TUNALI HtLMt B, (Bolu) — isviçre'de 
(Refeı'andom) diyorlar buna efendim? 

MESUD B. (Devamla) — Şimdi biz doğru
dan doğruya hakkı hâkimiyeti millete ver
mezsek... 

YAHYA OALlB B. (Kırşehir) — Beyim 
vermiyoruz, millet kendisi almıştır yahu (Zaten 
mevcut sesleri). 

SÜLEYMAN SffiRI B. (Yozgad) — Birinci 
maddeyi okudunuz mu? 

YAHYA OALlB B. (Kırşehir) — Aîmıg ta 
bizi göndermiş. Millet esasen onu almış efendim. 

MESUD B. (Devamla) — Herkes gelir, bu
rada söyleyebilir. Efendiler f Hâkimiyet mil
lette olmalıdır, Meşrutiyet ilân olunalıdan beri 
bu felâket pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. 
Bu kadar mebuslar gelmiş hangisi mil
letin terakki ve taalisine ait, milletin 
ihtiyacına deva olacak, yaralarını tedavi 
edeeek kamın vazetmiştir? (Hepsi sesleri) Hiç 
birisi yapmamıştır. Yapmış olsa millet böyle 
olmazdı. 

YAHYA OALlB B. (Kırşehir)'— Millet hâ
kim değil, vekilleri hâkim. 

MESUD B. (Devamla) — işte bu, milletin 
ahvali ruhiyesine nüfuz edememekliğînıizden 
ve milletin hukukuna riayet etmemekliğimiz-
dendir. Milletin ahvali ruhiyesine, İhtiyacına 
tevafuk etmiyen bir takım tanımadığı, görme

diği, itimat etmediği adamların gelmemesin-
dendir. 

RÎFAT B. (Tokad) — Millet kuvvetli, na
mustu zabıta istiyor. Başka bir şey değil... 

MESUD B. (Devamla) — Biz bugün mille
tin hakikî mümessiliyiz. Çünkü hiç bir fert 
tazyika mâruz kalmaksızın bizi intihap etmiş 
ve kendi ârzusiyle göndermiştir. Meclisin 
millete kendi hakkım vermesi 'lâzımdır. Millet; 
efendiler kendi ihtiyacını istiyor: Bu hakkını 
alacak, emin olunuz buna ergeç muvaffak ÖUT 
cüktır 

YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — Canını 
alacak değil, almış ta bizleri göndermiş. 

MESUD B. (Devamla) — Vesayet altında 
hürriyet olmaz. Kendimiz şey yapıyoruz, Eli
nizi vicdanınıza korsanız hakikati görürsünüz, 
anlarsınız. Neden millete kanun teklifi hakkmı 
bahşetmekten tehaşi ediyorsunuz? Çünkü bir 
mîllet kendi efkârı münevvere ashabını kamilen 
toplıyamaz. Nice adamlar vardır ki onlardan 
biri... 

BİR MEBUS B. — Dördüncü maddeye ne için 
itiraz etmediniz de tay ettirdiniz? 

MESUD B. (Devamla) — O madde o hakkı 
temin etmez. 

YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — Sadet ha
rici oluyor Reis Bey! (Gürültüler). 

MESUD B. (Devamla) — Efendiler, dördün
cü madde milletin hâkimiyetini temsil etmez, 
Ne için etmes? İsterseniz izahat vereyim, 

REİS — Müzakere edilen beşinci maddedir. 
Beşinci madde hakkındaki noktai nazarınızı, 
tadi'İâtınızı söyleyiniz. Mevzu haricine çıkma-
yınız. 

MESUD B. (Devamla) — Yine arzederim. 
Millet kendi hakkını almak istiyor ve ergeç 
alacak. Fakat o biçare millet düşünüyor; millet 
kendisi bu hakkını doğrudan doğruya istifaya 
kıyam edecek olursa henüz hazırlanmadığı 
için memlekete muzır olacak bir takım sarsıntı
lara maruz kalır ve vatanın menafiile gayri ka
bili te"Hf neticeler verir diye korkuyor. 

YAHYA OALlB B. — ihtilâl im yapacağız? 
(Badet harici söylüyor Reis Bey sesleri). 

MESÜD B. (Devamla) — Ben o kanunun 
ahkâmını, tadilâtını müdafaa ediyorum. 

MUSTAFA LUTFt B. (Siverek) — Beşinci 
madde ile katiyen alâkası yoktur. 

MESUD B. (Devamla) — Efendiler, mad
denin tadilâtını mütalâa ediyorum. Efendiler, 
halkçıyız diyorsunuz. Benîm halkçılıktan anla
dığını; hâkimiyet milletindir, millet ne arzu 
ederse kanun odur. (Gürültüler) Evvelemirde 
millete hâkimiyetini vermeli. Sahte halkçılık 
olmaz efendiler. Biz kanun yapmak hakkını 
aha'iiye verelim. Biz kanun lâyihasını kendi ar
zumuza, keyfimize muvafık olarak yapıyoruz. 
(Ne istiyorsun Mesud Bey? Onu anliyalım ses-
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leri). Her ınkilâbm neticesinde millet ordunun 
bazieesi olmaktan kurtulamamıştır. Tarih bu
nu ispat etmiştir. Milletin hiç bil- zaman hakkı 
verilmemiştir. Kabul etmek etmemek sîzin eli
nizdedir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim 
Mesud Bey arkadaşımızın teklifine karşı mü
saade buyurursanız iki kelime ile cevap vere
yim. Efendim, hakikaten IsviçreMe - maatteessüf 
tercüme ediimemiş bir tabir ile - (Referandom) 
denilen bir usul vardır. Fakat ekseriya meselâ: 
(Cenevre Kanton) unda. 

Dr. ABÎDÎN B, (Lâ&ÜBtan) — Katonunda 
deme birader... 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bütün 
İsviçre'de elli bin imzalı bir mazbata İle talep 
olunursa kanun ahalinin reyine kalır. Ahali o 
vakit ya reddeder veyahut kabın eder. Fakat 
zannetmem ki biz o kadar müterakki bir hale 
gelmiş olalım. 

Beşinci maddeye gelelim efendim. Beşinci 
maddenin birinci cümlesi doğru. İkinci cümle
sinde bir kelime var, o kelime üzerine bir iki 
söz söylemek isterim. Geçen gün istiklâl ma
dalyaları lâyihasında gördüm ki cidden sahih 
olarak kuK anılmıştır. (Âza) yerine (Azalar) 
denilmiştir. Beyler I Bahusus kavanini esasiye 
değil, hattâ kavanini âdiye bile ne kadar sahih 
ve dürüst bir surette tertip edilirse o vakit 
daha iyi olur. Binaenaleyh burada da (Azalar) 
denilmelidir, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Aza za
ten cemi, azalar deniliyorsa... 

TUNALI HHJtt B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim, (malûmat) da cemidir, 
(amele) de cemidir. Fakat (ameleler) deniyor, 
(malûmatları yoktur) dreiz. Bu kelimeler türk-
çede müfret bir hale gelmiştir. Efendim, (Aza 
lık müddeti iki seneden ibaret olup) yanlıştır. 
(Olup tekrar intihap edilmek caizdir. Nitekim 
aşağıda (ayrıca vekil olmayıp umumî milletin 
vekili) denilmiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Kavaidi Os
maniye mi okuyoruz? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — En mühim 
noktalardan, esaslardan birisi budur. O kadar 
mükemmel lisanım varken neden yanlış yaza
yım? (içtima devresi) deniliyor. Zannımca sa
hihi {intihap devresi) dir. Üçüncü satırda 
(Azasının intihap olunmaları caizdir) demek lâ-
zımgelir. Mlna ve meal cihetine geçiyorum; 
iki senede bir kerre intihap icrası hakikaten mu-
vafıkı maslahattır. Ba husus efkârı cedide kay
nar bir halde bulunuyor. 

Yalnız bu cümlede intihap icra edilir de
nilince, yalnız iki senede bir intihap icra edi
lir gibi anlaşılıyor. Meselâ azadan birisinin 
istifası ve vefatı dolayısiyle bir inhilâl vuku-
bulsa demek o vakit o azanın yerine diğer 

bir azayı millet intihap edemiyecektir. İkin
cisi ; intihap yerine müddet kâfidir. Nitekim 
intihap olunan azanın âzalık müddeti iki se
nedir. Deniliyor ki, binaenaleyh, birinci cüm
leye ihtiyaç yoktur. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Kısa söyüyecek 
olursanız daha memnun oluruz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Gayetle 
kısa söylemeğe gayret edeceğim. Bu iki cümle 
yerine teklifimi arzedeyim. (Büyük Millet Mec
lisi âzalık müddeti iki sene olup tekrar intihap 
olunmak caizdir). Bunu müteakip gelen kısım 
cidden bendenlzce gayet mühim olan bir esasa ta
allûk ediyor. Bu da Beyler! Meclisin devrei 
intihabiyesi iki sene olmakla beraber azasının 
nısfının her" sene tebdil edilmesidir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Msclisi ida
re usulü mü? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Her sene 
tebdil edilmesi esasıdır. Küçükleri küçük gör-
miyeüm. Daima benim bir sözüm vardır: En-
küçüklerim en büyüklerimdir. Sebebi efendim. 
Bunda dört beş fayda görüyorum. Birincisi; 
bahusus bu devrei inkilâbı umumide ne kadar 
çok efkâr ve mesalik cereyanlarının tecelli et
mekte olduğunu görüyoruz, diyebilirim kî, 
Estaizü bilâh (Küllü yevmin hüve fi şe'nin) 
âyeti kerimesi bu devrede bir çok tecelliyatı 
ilâhiye ile karşımıza tecelli etmektedir. Efen
diler, farzediniz ki, bir arkadaşımız cidden ha
kiki bir teceddüt ve inkılâp hususunda kendisi 
fevkalâde bir istidada sahip, binaenaleyh, bu 
Meclise daima yeni yeni fikirler getirebiliyor. Fa
kat bende ise öyle birer inat ile bir taassup var-
kî benim o yeni ifkri kabul etmekliğim için 
epiyce seneler kendi ruhumla - çarpışmakbğım 
icabedîyor. Tasavvur, ediniz ki, bütün Meclis 
bunun gibi anut ve fikri teceddüde karşı son 
derece muhafazakâr. 

RAGIP B. (Kütahya) — Sözünü geri al. 
.HÎLMÎ B. (Devamla) — Estağfurullah, teş

bihte hata aranmaz. 
PEYZÎ Ef. (Malatya) — Maksadın ne ise 

onu söyle... 
HÎLMÎ B. (Devamla) —Arzedeyim. İki se

nede bir nısfı değiştiği takdirde Meclise bu se
ne intihap olunacak olanlar farzedeüm ki, ye
ni yeni fikirlerle gelecekler. Meclisi teceddüdü 
efkâra mazhar kılacağız. 

İkincisi Beyler! 23 Nisan gününü tahattur 
buyurunuz; burada hepimiz biribtrimize karşı 
yabancı bir halde idik. Fakat o günle bugün 
arasında dağlar kadar fark vardır. Binaena
leyh, eğer Meclis birdenbire değişirse, farzedi
niz ki; üç yüz kişilik olan bu Meclisin sabık âza
sından hiç birisi intihaba mazhar olmazlarsa, 
bu azadan üç yüzü birden gelecekler, birbirine 
karsı yabancı ve acemi kalacaklar. Lâkin nısfı 
değişirse kalan nısıf zaten birbirleriyle tanış> 
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mış, konuşmuş olduklarından bir ... 

FEYZİ Bf. (Malatya) — Anladık, anladık. 
TUNALI HtLMÎ B. (Peronda) — Hoca 

efendi, istirham ederim, rica ederim, sözümü 
kesmeyiniz. Yüz elli kişi burada kalıyor. Bir
birleriyle tanışmış bulunuyor ve 150 kişi geli
yor ki, birbirlerini tanımıyorlar. Fakat bun-
bunlar üç yüz kişiye nisbeten daha az zaman 
içinde birbirleriyle tanışıyorlar. 

BBBMBT ŞÜKKÜ B. (Karatüsan Sahip) — 
Çeyrek saati geçti. 

TUNALI HtLMt B. (Devamla) — En mühim 
bir cihet var beyler; İki azadan biri yeni, biri 
eski. Geçen seneden müdevver farzediyorum ki 
bu temsili mesleki meselesi gibi filân mesele, fi
lân kanun ikmal edilmemiş, bu devrei içtimai-
yeye devrediliyor. İki Hilmi tasavvur ediniz. 
Bunlardan biri sizinle iştigal etmiş. Binaena
leyh katiyen acemi değildir, işte bu eski Hilmi, 
yeni gelen Hiîmiye olsun eski işleri tarif ve 
tefhim hususunda son derece yardım eder. Ba
husus mevkii müzakerede... (Sadet haricinde 
sesleri). (Gürültüler). Teklifimi şerhediyorum. 
Halbuki âzanm yüz ellisi o fikirle tamamiyle 
dimağları meşbu bulunuyor. Yüz ellisi de on^ 
lara çarçabuk iltihak ederek o mesele biran ev
vel halledilir. Hattâ o suretle daha derin ola
rak hallolunur ki„ geçen sene birdenbire kabul 
edilmiş olsaydı belki o derece esaslı olamıya-
eaktı. Efendim, Beşinci maddede < sabık heyet 
lâhık heyetin içtim ama kadar vazifeye devam 
eder » deniliyor ki, esasen bu maddede değil, 
aşağıda bir madde i mahsusa veyahut bir fık-
rai mürettebe kabilinden zikredilmek İcabeder. 
Mamafih şu usul; yani her sene azanın nısfı de
ğişmek usulü kabul edildikte Meclisin münha
sıran devamı tabiatiyle temin edilmiş olacaktır, 
Yalnız şurasını arz ve istirham eylerim ki; bu 
esasın kabulü takdirinde âzanm Büyük Millet 
Meclisindeki vazifeleri bir senedir gibi anlaşıl
masın. Yalnız ilk devrei içtimaİyede bu usu
lün tatbiki halinde tabiatiyle birinci sene so
nunda bir şene için azanın nısfı ayrılınca; on
lar bir sene hizmet etmiş olarak gideceklerdir. 
Ondan sonraki senelerde âza daima iki sene 
hizmet ederek gitmiş olacaklardır. 

HASAM BASEt B. (Karesi) — Buna ne 
usulü derler? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bilemiyo
rum. Bu usul nasıl tatbik olunabilir? Evvelâ bu 
na dair esaslar vazedilir. Birincisi kura İle 
oluyor, İkincisi de azalar biribirini İntihap eder. 
üçüncüsü de dairei intihabiyesinde az birer ray, 
almış lanlar tefrik edilir, onlar giderler. Bu 
veçhile tatbik edilebilir. Binaenaleyh teklifim 
veçhile « her sene âzanm nısfı tebeddül eder » 
denmelidir efendim. 

Ayni maddede aşağıda bir fıkra var, < Bü
yük Millet Meclisi âzası kendini intihap eden 
bir dairenin veya vilâyetin ve meslekin ayrıca 
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vekili olmayıp umum milletin vekilidir » deni
yor. Efendim, burada bir zühul vâki olmuş 
« kendini intihap eden vilâyet ve meslekin mü
messili olmayıp % deniliyor. Aşağıda « umum 
milletin » deniliyor. Birincisinde meslek ve ma
hal mümessili gibi tasrih ediliyor. İkincisinde 
halk mümessili gibi tasavvur edilyor, Müsaade 
buyurursanız şu veçhile bir metin yapılmasını 
teklif ediyorum: « Büyük Millet eclki azala
rından her biri kendini intihap eden mıntaka-
nın değil umum milletin vekilidir ».Teklifim 
bundan ibarettir. (Alkışlar). 

SÜLEYMAN gntEI B. (Yozgad) — Efen
dim, Sırrı Beyefendi buyurdular ki; bu gibi 
mevaddı esasiye Meclisin halt musaggarmda 
değil, Heyeti umumiyesinde müzakere edilme
lidir. Binaenaleyh, gelecek nisan içtimanıda 
müzakere edilmelidir. 

Nisabı müzakere kanununun hini müzakere
sinde malûmu âliniz mevaddı esasiye vâzma 
hali hazırdaki Heyetin salâhiyettar olup olamı-
yaeağına dair de uzun uzadıya müzakere devam 
etti. O salâhiyeti Heyeti Umumiye verdi. 
Binaenaleyh, Meclis musaggar bir halde de
ğildir. Bugün Meclisin Heyeti Umumiyesinİn 
içtimama bir mâni var mıdır? Tabii yoktur. 
Yalnız arzu eden Mecliste bir nisap bırakmak 
şartiyle memleketine gidip gelmekte muhtardır. 
O halde Meclis masagğar değildir. Heyeti Umu
miye halindedir. Bu kanunun şimdi burada mü
zakeresine mâni yoktur. Sonra; asıl maddeye 
nakli maruzat ediyorum. Hilmi Bey İki sene 
müddet kâfidir diyorlar. Bendeniz buna da iti
raz ediyorum. Çünkü herhalde müddeti içtima 
üç sene olmalıdır. Sebebi ise; şimdi olduğu gi
bi Meclisin muamelâtı dahiliyesine, vezaifine 
dair hususatta âdeta acemilik çekiyoruz. Bi
rinci sene böyle acemilik ile geçer, ikinci sene 
de milletin ihtiyacını Heyeti Umumiye anlar, 
Asıl hizmet edecek devir de üçüncü senede haşlar. 
Onun için bendeniz müddetin üç sene olması
nı teklif ediyorum. Mademki yakandaki dör
düncü maddeyi, meslekler erbabı temsil edilmek 
üzere olan maddeyi Meclis tayyetti, şu halde 
bu maddenin son fıkrasını okuyorum: (Büyük 
Millet Meclisi âzasmm her biri kendini İntihap 
eden vilâyetin, meslekin ayrıca vekili olmayıp) 
diyor. Bendeniz maddenin şu şekle konul
masını, «Büyük Millet Meclisi âzasından her bi
ri kendini intihap eden vilâyet halkının vekili 
olmayıp umum milletin vekilidir» seklinde ta
dilini teklif ediyorum ve bir de takrir takdim 
ediyorum. 

VEHBİ B, (Karen) — Efendim Sırrı Bey 
biraderimiz iki nokta üzerinde beyanı mûtalea 
buyurdular. Birisi, Büyük Millet Meclisinin 
diğer memleketlerdeki Meclisi müessana ben
zediği ve onlardan biri olduğu ve diğeri de; 
Meclisin âzayi mürettebesinin hepsi burada 
bulunmadıkça bu gibi kavanini mühimmenİn 
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burada müzakere edilip edilmiyeceğidir. Büyük 
Millet Meclîsi bîr bakımda gerçi memaliki sai-
redeki Meclisi mücssana benzerse de o memleket
lerdeki Meclisi müessesan; hali tabiide bazı me-
vaddı mahsusayı müzakere etmek için toplanan 
Meclisi müessesandır. Halbuki bizim Meclisimiz 
o vaziyette değildir. Bizim Meclisimiz; memle
ketin başsız kalması dolayısiyle, hem İerai, hem 
teşriî salâhiyeti kendi nefsinde cemetmiş, hem 
Meclisi Mebusan ve hem Meclisi müessesan vazi
fesini, hem de aynı zamanda icrai vezaifi de
ruhte etmiş bir Meclistir. Binaenaleyh bu gibi 
mesaili de bittabi müzakere etmek daire! salâ-
hiyetindedir. Meclisin âzayİ mürettebesinin ta
mamen burada bulunması çok temenni edilir 
bir keyfiyettir. Hakikaten üç yüz altmış, dört 
yüz mevcudumuzun, bütün arkadaşlarımızın 
burada bulunması herbirinin arasından, efkâ
rından, ilminden istifade edilmesi çok kıymetli 
bir iştir. Fakat bunun fiilen imkânı olmadığı-
nr bizzat kendimiz tecrübe ettik. Bu encümeni 
mahsus mazbatası hakkında Hükümetin teklifi 
vâki olduğundan Meclisinizden aynı mevada 
vâkıf olarak mezuniyet almış arkadaşlarınız bel
ki yüzü geçmiştir. Bu arkadaşlar kendi fikirle
rinden bizi istifade ettirmek isteselerdi burada 
kalabilirlerdi. Bizini burada Teşkilâtı Eşasiyeyi 
müzakere etmemiz onların rıza ve malûmatı ha
ricinde değildir. Halbuki diğer taraftan o ar
kadaşlar her türlü hususatı rüyet etmek için de 
bize salâhiyeti kâmile vermişlerdir ve vererek 
buradan ayrılmışlardır. Nisabı müzakere kanu
nunu kabul eden ve o kabulden sonra mezuni
yet alan arkadaşlarınız, buradaki kalan arka
daşlarına bütün haklarını tevkil ederek gitmiş
lerdir. Binaenaleyh bu İtiraz varit olamaz. Me-
sud Bey biraderimizin buradaki beyanatını ben
deniz hakkiyle anlıyamadnn. (Hiç kimse anlıya-
nıadı sesleri). Yalnız anladığıma göre tabedilip 
neşredilen beyannamenin dördüncü fıkrasının 
bir madde olarak buraya dercedilmesini arzu 
buyuruyorlar. Halbuki o, bir program mahiyetin
de olduğu için o nıevat beyanname tarzında 
kabul ve neşrü ilân edilmiştir. Kanun o esasa-
tı takip edecektir. Lâkin madde olarak girecek 
bir mesele değildir. 

MESUT B. (KaraMsan Şarki) — O esasat 
evvelce takarrür etmiştir. O kanunları milletin 
reyine vazetmek lâzımgelirdi diyorum ben. 

, VEHBÎ B. (Devtaimla) — Şimdi anladım. 
Tabiî o esasat dahilinde yapılacak kavanin bu
rada milletin vekilleri tarafından kabul olunur. 

MESUT B. (Karahisan Şarki) — Hayır 
efendim, yanlış anladınız. Aşağıda bir madde 
daha var, okuyunuz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz. Şu fıkra esasen beyanname tarzında Heye
ti muhteremeee kabul edilmiş ve cihana karşı 
ilân edilmiştir. Binaenaleyh bunun yeniden mad
de olarak tedvinine ihtiyaç yoktur. 
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ikincisi; ekseriyetle her zaman kürsüde, ha

riçte gazetelerde bir tekerleme tarikiyle hepimiz 
birden on iki senelik meşrutiyet ne yaptı? Meş
rutiyet bu memlekette şu fenalığı yaptı, bu fe
nalığı yaptı diye dermeyan ediyoruz. O halde 
efendiler mademki meşrutiyet fenalık yaptı, 
öyle ise bizim burada ne işimiz var? Meşruti
yetten ziyade kabahati başka şeylerde arama
lıdır. Bir kere bir memlekette hâsıl olan fena
lık bugün için hâsıl olmaz. Bu bir hakikattir. 
Onlar asırların getirdiği fenalıklardır. O fena
lıkları ıslah edememek de bir kabahattir. Fakat 
mümkün mertebe onların ıslahına çalrşmak he
pimizin borcudur. Çalışanlar arasında hata et
mişler de vardır. Binaenaleyh biz o tarzda ida-
rei lisan ediyoruz ki bu memleket meşrutiyete 
lâyık değildir. Meşrutiyet fenabk getirmiştir. 
Bu ise doğru bir hakikat değildir. 

Sonra hürriyeti mutlakadan bahsediliyor. 
Milletin her ferdî arzu ettiğini yapsın ve her 
kanunda milletin her ferdinin reyi bulunsun. 
Bendeniz Öyle telâkki ediyorum, öyle anlıyorum. 
Evvelâ tasrih edelim efendiler, dünyada hür
riyeti mutlakaya değil insanlar; kâinattaki mev
cudatın zerreleri bile malik değildir. Onlar da 
iııeizab kanununa tabidir. Onlarm bile hürriyeti 
mutlakası yoktur. Hürriyet mukayyettir. İn
sanı takyit eder hürriyet kelimesi. Herkesin hür
riyetine riayet etmek suretiyle bir kimsenin 
evinde çalgı çalmak hakkı olduğu halde komşu
su hasta olduğu için çalmaması ieabeder. Bina
enaleyh onun hürriyetini takyit eder. Buraya 
gelen vekiller, milletin her ferdi, hakkı hürri
yeti sellemehüsselâm kullanacak değildir. Zaten 
buraya gelen, milletin amal ve temayülât ve his
siyatını hâmil olarak gelecektir ve onlara ter
cüman olaeaktır. Onların buraya bizzat gelme
si imkân haricindedir. Buna imkânı maddi ve 
akli yoktur. 

Hilmi Bey biraderimiz İçtima devresi yeri
ne intihap devresi konulmasını teklif buyurdu
lar. Bunlar birer ıstılah olduğu için bunun doğ
ru olduğunu arzedeceğim, İntihap devresi iki 
senedir, içtima devresi bir senedir. Onun için 
burada içtima devresi denmiştir. Sonra (aza
ların) .ve (azanın) kelimelerine- gelince; eğer 
Türkiye'de bir Encümeni Daniş bulunsa idi ve 
bir lügati tedvin ve tesbit edilmiş olsa idi biz 
burada (azaların) diyebilirdik. (Âza) kelimesi
ni (evlât) kelimesi gibi hem müfret makammda 
olarak ve hem de uzvun cemi olan (âza) olarak 
kullanıyoruz. 

İntihap olunan azanın nısfının her senede de
ğişmesi meselesine gelince; efendiler intihap bir 
memlekette bir meseledir. Eğer memleketimizin 
vesaiti nakliyesi ve intihaba alışkanlığı fazla ol
sa idi, çok temenni ederdik ki bir senede nısfı
nın değil Iıer sene intihabın teceddüt etmesini 
arzu ederdik. Fakat memleketimizdeki vesaiti 
nakliyenin ve intihaba ait vesaitin, defterlerin, 
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memurlann her zaman hazır bulunmaması ve 
intihabın memlekette bir buhran tevlit etmesi 
dolayısiyle azanın her sene nısfının tebeddül et
mesi muvafık görülemez. 

Arkadaşımız Süleyman Srrrı Bey üç sene 
teklif ediyorlar. Bu da çoktur. Bizim memleke
timizde bu besinci intihaptır, intihabın hiç bi
rinde üçüncü seneye varmca mebusların mem
lekete karsı kııvvei temsiliyeleri kalmıyor. Bu
nu insaallah bizzat siz de tecrübe buyuracaksı
nız. Göreceksiniz ki bir sene ayrıldıktan sonra, 
mebus olarak bir İki sene bulunduktan sonra 
halkı temsil meselesindeki kuvvetiniz ilk senesin
deki kuvvetiniz kadar olmıyaeaktır. Binaenaleyh 
iki sene fazla olmakla beraber bugün İçin zaru
ri olarak kabul edeceğimiz bir şeydir. Bahusus 
dünyanın böyle buhranlı ve intnlâbat geçirdiği 
bir sırasında ikiyi üçe çıkarmak biraz fazla 
olur. Onun için maddenin encümenin teklifi veç
hile ve yalnız (meslekin) kelimesini kaldırmak 
suretiyle kabulünü ve müzakerenin kifayetini 
teklif ediyorum. 

BEİS — Söz alan dört refikimiz vardır. Ma
atteessüf vakit erken olduğu halde Mecliste kim
se kalmamıştır, yoklama yapacağım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Yalnız bir noktası 
kalmıştır. Şurasını arzedeyim. Arkadaşınız bu
yurdular ki: Meclisin muamelâtı dahiliyesine 
vakıf arkadaşların bir kısmının burada kalması 
iyi olacaktır. Meclise her livadan mebus gel
mesi ve bahusus meclislerde âza olanlardan 

her halde İkinci intihapta gelmemek imkâıu 
olsa da, müteazzuv bir vaziyette olduklarından, 
her halde dört yüz arkadaştan tas çatlasa bu
raya yüzü, gelecektir. Binaenaleyh onlar da 
Meclisin usul ve merasime ait kısımlarını te-
yakkun edebilirler. 

PBYZt Ef. (Malatya) — Her vakit bizim 
söz geride kalıyor. 

BEİS — Söz yoktur efendim (Yoklama ya
pılmağa başladı). Akşam oldu sesleri), Mevcut 
olan azanın esamisini yazalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoşgad) — Muva
fık efendim. Herkes işini bilsin, sepet gelsin, 
ismimizi yazalım atalım. 

SÜREYYA B. (Saruhan) — Mevcudun esa
misi yazılssın daha iyi olur. 

REİS — Zaten mevcut zevatın esamisi daha 
evvel yazılmıştır. Fakat şekil tamam olsun, 
okuyunuz geçiniz. 

VEHBİ B, (Karem) — Efendim burada bu
lunanlar birer rey varakası versinler kâfi. Ma
lûmu âliniz üç yüz zatın ismi uzun sürecektir. 

REtS — Mecliste mevcut bulunan zevatın 
esamisi yazılınla. Bir defa okuyalım. Malûmu 
âliniz hepsini okumak zor olacaktır, ismi ya-
zdmıyan zevat varsa söylesin. Oturunuz yerle
rinize. Perşembe günü Öğleden sonra içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. Çünkü ek
seriyet yoktur. 

Kapanma saati : tadezseval 5 



T. B. M. M. Matbaam 


