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ALTMIŞ YEDİNCİ İNİKAT 

18 Eylül 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 2.40 (Badezzeval) 

: İkinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Feyyaz Âli B. (Yozgat) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum 
Zabtı sabık hulâsasını okutuyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Kırkbeşinci İn'ikat 

9 Ağustos 1336 Pazartesi 

İkinci Celse 

Celâlettin Arif Beyefendinin riyasetlerinde inikat 
ederek; Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin cepheler

de yaptığı seyahatten edindikleri intibaları istima olu
narak celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya 

Haydar 
REİS —Zabtı sabık reylerinize arz ediyorum; ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BEYANAT 

/. — Konya isyanına dair Dahiliye Vekâleti Ve
kili Adnan Beyin beyanatı. 

REİS — Konya hadiseleri hakkında buyurunuz 
Adnan Beyefendi. 

ADNAN B. (Dahiliye Vekâleti Vekili) (İstanbul) 
— Muhterem efendiler Konyada bir vak'a, olduğu
nu Dahiliye Vekili Refet Beyefendi sureti hususiyede 
bazı arkadaşlara söylemişti. Biliyorsunuz Konyada bir 
çok Konyalılar galeyanı hamiyetle cepheye azimet et
tikleri bir sırada Konyada bir hareketin vukua ge
leceğinin hissedildiğini bir telgrafla vali bildirmişti. 
Tam bu telgrafın gelmesinin akabinde Konyanın bir 
karışıklığa uğradığını da anlatıyordu. Vali Haydar 
Beyden bundan sonra malûmat almak mümkün ola
madı. Fakat bir müddet sonra Karahisar vasıtasiyle 
bir haber alındı ki Çumradan gelen kuvvet Delibaşı
nın riyaseti altında Konyaya girmişti. Bu sırada Kon 
ya ile muhabere tamamiyle munkati olmamıştı. V -
kıa Hükümet hatları işlemiyordu. Fakat istasyon Ka-
rahisarla muhabere ediyordu. Bu suretle uğraşılarak 
Konyadan malûmat alınıyordu. Çünkü istasyonla şe
hir arasında pek büyük muvarede olmuyordu. Yalnız 
silâh sesleri işitiliyordu. Vali Bey Alâattin tepesinde 
usata karşı tedabir ittihaz ediyordu. Bunları arzetmek-
ten maksadım vukuatın bidayette nasıl cereyan etti

ğine dair malûmat yoktu. Heyeti âliyeyi lâyıkı veç
hile tenvir içindir. Hükümet tedabiri lâzime aldı. 
Dahiliye Vekili Refet Bey bir kısım kuvvetler alarak 
Konya istikametine hareket etti. Aldığımız telgrafta 
diyordu ki, Vali Haydar Bey mebusandan iki zatla 
beraber Pınarbaşma geldiler. Orada ilk yetişen müf
reze kumandanı ile görüşmüşlerdir. Fakat ne görüş
müş, ne konuşmuş olduğuna dair tafsilât alınamamış
tır. Bundan sonra Refet Beyefendi Pınarbaşma ha
reketle evvelsi gün saat dokuzda Konyaya girmişler
dir. Sonra kendilerinden Şükrü Bey müsademe ile mi 
yahut ne suretle olduğu malûm değil gaybubet et
miştir, şehit olmuştur. 

Konyada tedibata devam ediyorlardı. Akşam üstü 
kendilerinden aldığımız telgrafta asayiş berkemaldir, 
hiçbir şey yoktur deniliyordu. Bu defa yine Karahi-
sardan alınan telgrafta Vali Beyin asayişi temin ile 
meşgul olduğu ve Refet Beyin de Çumraya hareket 
ettiği söyleniyordu. Tam bu Konya vakasında Ilgında 
Çekel denilen köyde firarilerin vesair usatın içtima-
ından bahsedilmişti. Muahharen gelen haberde içti
main dağıldığı söyleniyor. Yalnız bu sırada tekrar 
haber aldım. O cia Karaman ile Konya üzerinde iki 
istasyonun usat tarafından işgal olunduğunu söylüyor
du. Karamana karşı kuvvetler sevkı* lâzım geldi. Ora-
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ya en yakın olan taraftan mühim kuvvetler sevk edil
mişti. Fakat kuvvetler Karamana vasıl olduktan son
ra Karaman ile muhabere munkati oldu. Ereğli vası-
tasiyle muhabere ediyoruz. Ereğlide hiçbir şey yok
tur ve orada hiçbir hâdise olmamıştır. Yalnız Ereğli-
nin Cenup tarafında Ayrancı denilen mevkide usatın 
toplandığını Ereğli haber aldığı için orada azıcık heye
can olmuştur. Bu heyecana da mahal olmadığını bil
dirmek, oralara daha ziyade takviyet vermek için o 
civara yakın olan mevakii askeriyeye emir vermek 
üzere Erkânı Harbiyeye yazdık. Bu sıralarda Koçhi-
sardan bir telgraf alındı. Sevkediten asker yolda firar 
edenlere tesadüf etmiş ve onlara şu suretle beyanatta 
bulunmuş. Konyayı Yunanlılar aldı. Nereye gidiyor
sunuz? Bunun üzerine asker dağılmış askeri götüren 
süvari Koçhisara dönmüş meseleyi anlatmıştır. Bu sı
rada orada jandarma arasında heyecan olmuş. Mem
lekette bir iğtişaş zuhur edeceğini zannetmiştik. Fa
kat kaymakam Beyin himmetiyle kemali şükranla ar-
zedeceğim hiçbir şey zuhur etmedi. Yalnız bir tesadüf 
oldu, avarızı havaiye dolayısiyle tel bozuldu ertesi 
gün tel tamir edildi. Yalnız burada jandarmaların 
bazıları terki silâh etmesi üzerine yerli ahalinin him
met ve gayretiyle jandarma teşkil eyledim dedi. 

Mamafih Hükümet buna karşı lakayt kalamazdı. 
Kırşehirden bir müfreze Koçhisara doğru tahrik edil
di ve bugün o da oraya vasıl olmuştur. Bu mıntaka 
dahilinden maada garp tarafında, Antalya tarafların
da hassasiyet olduğuna dair de haberler almıştık. Fa
kat bunları tahkik etmek, Seydişehir, Bozkır tarafla
rında vukuat olduğunu işittik ise de tahkik maale
sef kabil olamamıştır. Oraya giden hatların hepsi Kon
ya üzerinden geçiyor ve Konyanın Hükümet telgraf 

3. — MÜZAKERE 

/. — Mebusan tahsisat ve harcırahlarına dair Di
vanı Riyaset teklifi. (1) 

(Tahsisat hakkındaki Divanı Riyasetin yedi mad
delik teklifi uzun boylu müzakerattan soffra aynen 
kabul edildi.) (2) 

2. — Mebus seçildikleri halde Meclise iltihak et
meyen bazı mebusların mebusluktan ıskatları, mazeret 
beyan edenlerin vaziyetlerinin tetkiki ile Riyasete in
tikal eden seçim mazbatalarının şubelere havalesi. 

(1) Bu madde ile ilgili müzakerat zapta girme
miştir. 

(2) Tahsisat hakkındaki Divanı Riyaset teklifi 
hakkındaki müzakerat zapta geçmemiştir. 

— 127 

hattı açılmamıştır. Şimdiki halde Konya ile gayet 
güzel muhabere ediyoruz. Birisi istasyon hattiyle, di
ğeri de orada bulunan telsiz telgrafla muhabere edi
yoruz. Fakat bu cihetlerden Antalyadan gelecek ma
lûmat için şimdi telgrafhaneye emir verilmiştir. Ora
dan gelen malûmatı size arzederim. 

Refet Beyefendiden son aldığımız haber de Konya-
dan Çumraya hareket ettiğini ve dün Çumradan Ka
raman istikametini takip etmekte olduğunu söylüyor. 
İlgında bu suretle bir şey yoktur dağılıyorlar dendiği 
bir sırada Çekel karyesinde bu usat ve firariler top
lanmış ve İlgını basmışlardır. Şimdiki halde Ilgında 
usat bulunuyor. Fakat buna karşı da hükümet teda-
biri lâzıma ittihaz etti ve en yakın taraftan, cephenin 
kuvvetine asla halel gelmemek üzere, mühim mik
tarda kuvvetler, sevk etmiştir. Bugün dahi iyi malû
mat tepşir edeceğimizi ümit ederiz. Şimdiki halde 
Konya mıntakası bu halde bulunuyor. Yani merkeze 
tamamen hâkimiz. Yalnız mülhakattan bazıları meselâ 
Karaman kalıyor. Beyşehir, Seydişehir, Ilgın üzerin
dedir; bunlarda henüz tahkikat müşkülâtla başlamış
tır. Failleri hakkında şiddetli tedibat yapıldığını mu
habere ile öğreniyoruz. 

MÜFÎT EF. (Kırşehir) — Bozkır nasıldır? 
ADNAN B. (Devamla) — Henüz lâyikiyle tafsi

lât alamadık. Sebebi de muhaberatın ancak istasyon 
teliyle yapılmasındadır. Kısaca malûmat istiyoruz. Bü
yük tafsilât geldiği zaman onları .da Meclisi Âliye ar
zederim. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — Şehir da
hilinde hiçbir yağma olmuş mu? 

ADNAN B. (Devamla) — Buna dair malûmat 
yoktur. 

EDİLEN MEVAD 

REİS — Diyap Ağa (Dersim), Mustafa Ağa (Der
sim) haklarında Hasan Hayri Beyin izahatı dinlen
di. Mezun addedildiler. Bidayeti intihaptan şimdiye 
kadar gelmeyen zevat hakkında müzakere cereyan et
ti. Memet Emin Bey gelmiştir. Fevzi Bey, Esat Efen
di müstafi addedilmişlerdir. Hacı Mustafa Kâmil 
Efendi müstafi addedilmiştir. Pozan Bey (Urfa) yirmi 
beş eylülde hareket ettiğine dair telgraf varmış, müs
tafi addolunmuştur. 

NAFİZ B. (Canik) — Ayrı ayrı, sen, mebusluğu 
mu, memuriyeti mi kabul edersin diye sormalıdır. Ni
sabı ekseriyet kanunu mebuslukla memuriyetin içti
maını menetmiştir. 

İBRAHİM B. (Karasi) — Hakkında Basri Bey ta
rafından söz söylendi ve mezun addedildi Emin Bey 
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(Van), Tevfik Bey, Hacı Kâmil Efendi. Şeyh Masum | 
Efendi, Veli Bey (Burdur) müstafi addolundu. I 

NAFİZ B. (Canik) — Nisabı müzakerat kanu- j 
nunun hâlâ hükmü infaz edilmemektedir. Otuz üç 
gün zarfında bunun ahkâmının icra olunmaması bu I 
hususta intizam olmadığı anlaşılıyor. Arkadaşlara bu I 
hususun tebliği memuriyeti kabul edenlerin memuri
yete inmeyenlerin vazifelerine davet edilmeleri iktiza I 
eder. Acaba onların veçhi imtiyazları nedir? Bun- j 
lar. hakkında vekâletler ve Meclisi Âlinin tebligatta I 
bulunmasını teklif eylerim. 

M. ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Efendim, I 
Divanı Riyasetin bu hususta bir kararı vardır. Harcı- ] 
rah bin lira birden veriyor. Biz Meclis açıldığı gün- I 
den itibaren hiçbir gün kaybetmemek şartiyle böyle 1 
nimetlere mazhar olamadık ve Meclisi Âlide kabul 
edilen kanun ahkâmına kimler ıttıla hâsıl etmiş ise on
lar nezdinde ve dolayısiyle umumen mevkiimizi hay- I 
siyetimizi o kadar kesrediyor. Saniyen; görüyoruz ki, 
bazı arkadaşlar mebus olduğu halde memuriyetleri 
bakidir. Para işlerimizde de, bir intizam yoktur. İda
rede bir usul, bir kaide, bir intizam olmadığı için he-
sabatı tetkik ve teftiş edilemiyor. Elâziz Mebusu Tah- I 
sin B. Elâzizde Defterdar iken mebus intihap edtl 
miş, mebusluktan istifa etmiş, buraya muhassasatı za- I 
tiye müdüriyetine gelmiş. Demek ki bazı arkadaşları
mız böyle fevkalâde nimetlere mazhar oluyor. Ben
deniz bildiklerimi söylüyorum. Burada bir hafta ka
dar ifayı vazife ettikten sonra çekilmiş. Bu gibi me
saili artık aramızda katî olarak halletmeliyiz. Arka
daşlardan üç, beş kişi muamelâtı teftiş etsin. Bendeniz 
bu meselenin katiyen bu sureti tesviyeye raptı için 
bir takrir verdim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Evvelâ ben 
Hamdi Beye (1) cevap vereceğim. Bendeniz arzetmiş-
tim ki idare memurları idare işlerinde her şeyi bitir
mek -ve kat'î neticeye iktiran ettirmek ve kirli çama
şırları ortadan kaldırmak lâzımdır. Bunun için istiza- | 
na ve karar istihsaline hacet yoktur. Umuru hesabi- j 
yede Divan sahibi salâhiyettir. Divanı Riyaseten şu 
veya bu zata para veriliyorsa; encümeni mahsus teş
kili nizamname iktizasındandır. Hamdi Bey ne kadar 
biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Meclise ait bü-

in hesabatı tetkik edecek bir encümeni mahsus teş
kil edilmesi nizamname iktizasındandır. 

Müsaade buyurulursa yalnız şunu arzedeyim. Şu 
veya bu zevata şu veya bu verilsin yolunda müna
kaşaya lüzum yoktur. Heyeti hesabiye vardır. Arzu 
ederseniz müddeti mütemmimesi h a m ı n d a bakar, ar
zu ederseniz daha evvel bakar. 

t REİS — Efendim Mersin âzasından Emin Bey 
I namında bir ,zat istifa ediyor. Nazarı dikkatinizi cel-
I bederim. Mersin intihabı meselesidir. Emin Bey na-
I mında bir zat istifa ediyor. Yerine Hüseyin Hüsnü 
I Bey namında birisi intihap ediliyor. Mersinde bida-
I yette beş zat intihap edilmiştir. Cephede kumandan 

(olduğu sonradan anlaşılan Hüseyin Hüsnü Bey hak-
I kında) (2) riyasete müteaddit telgraflar yazılıyor. 
j Emin Beyin yerine Hüseyin Hüsnü Bey intihap edil-
I mistir diye cepheden telgraf alıyoruz. Mersin Fransız-
I ların işgali altıcıdadır. Silifkeden idare ediliyor. Mer-
I sin Heyeti idaresi kısmen Silifkeye çekilmiş bulunu-
I vor-
I Mazbata talep ediliyor. Günler geçiyor. Nihayet 
1 Silifkeden bir telgraf alınıyor. «Bu telgraf selefim Esat 

Bey zamanında yazılmıştır. Binaenaleyh intihabatın şe
kil ve mahiyetinden haberim yoktur.» deniyor. Ahiren 

I meseleyi bütün tafsilâtiyle Adana Vali Vekiline Ma
kamı Riyaset yazıyor. On beş eylül, yani kanunun 
neşrinden on gün sonraki tarih ile bir mazbata geli
yor. Mazbata şudur : Emin Efendiden münhal ka
lan Mersin Livası mebusluğuna Yusuf Ziya Bey in-

I tihap edilmiştir diye Mersin Kaymakamı yazıyor. Yu
suf Ziya Bey Meclisi Âlinize geliyor. 

Şu vaziyet karşısında celsei aleniyede müzakere 
sini muvafık görmedim. Evrak dosyası bundan iba
rettir. Hulâsa şudur : Hüseyin Hüsnü Bey cephe ku
mandanı sıfatını takınan bir zat, ki Konyada mah 
pus idi. Arzu ederseniz tekmil evrakı kâtip beyle\ 
okusunlar. Arzu ederseniz şubeye tevdi ederseniz cel
sei aleniyede müzakere edilir. (Gürültüler), (Bu kim-

I d ir sesleri) Bilmiyoruz. Cepheden geri alınmış ve af
fedilmiş bir şahıstır. Asıl mektubu yazan Silifke Mu-

I tasarrıft Esat Rauf Bey ki Emin Beyin yerine falan 
I zat intihap edilmiştir diyor. Bir şubeye mi havale 

edelim yoksa... 

BİR MEBUS B. — Efendim Mersin Mebusların
dan Hüseyin Hüsnü Bey var. İzahat versin. 

HÜSEYİN HÜSNÜ B. (Mersin) — Efendim ben
deniz Konyada bulunuyordum. Konyada kuvayi milli
ye gelmiş muharebe devam ediyordu. Bir karar ile 
oraya bir takım müfrezeler gönderildi, muhasara edil
di. Bir takım işler yapıldı. 

(7) Hamdi Beyin konuşması Dahiliye Vekili Ad 
I nan Beyden evvel olması gerekir. Fakat zaptın baş 
I tarafı yoktur. 

(2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen-
i di. M. Ünver 
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İntihap meselesi zuhur ettiği zaman gelenlerden 
bir -kaç telgraf, mektup aldım. Mersin üzerine bazı 
teşkilâtla adam göndermek lâzım geldi. Bendeniz 
Konyada vazifem mühim olduğu için bulunuyordum. 
Mersin namına başkasını intihap etmekten ise falan 
zat, ki Mersin cephesi kumandanlarmdandır. İcap 
ederse tayin ederiz demişler. Bazı zevattan telgraf
lar vardır. İcap ederse gösteririm. Konyada Vali Hay
dar Bey bendenizi çağırdı. Bendeniz dedim ki, bende
nizi Mersin namına intihap etmekten ise falan ve fa
lan zat vardır, arzu ederlerse onları intihap etsinler 
dedim. Mutasarrıflıktan bendenizi aramışlar, bulama
yınca Emin Beyi intihap etmişler. Onun istifasından 
sonra bendeniz intihap edilmişim. Dört zat nasıl in
tihap edilmiş ise bizimki de öyledir. Mutasarrıf da 
buraya resmen yazmıştır; şu zat intihap edildi diye bir 
telgraf alıyoruz. Şimdiye kadar gelmemenizin esbabı 
nedir, derhal iltihak ediniz diyor. Bendeniz o telgraf 
üzerine bir ağustosta buraya iltihak ediyorum. Bura
da " o telgraflar vesaire dosyasından kaybolmuş, ne 
için kaybolduğunu bilmiyorum. Çünkü bazı tahkikat 
neticesinde bazı arkadaşlar için aynı suretle mazbata
lar gönderilmiştir. Yeni mutasarrıf mazbatanın ne ol
duğunu bilmiyor. Cereyan etmekte olan muamele ne
ticelenmeden tabiî biz buraya gelip iltihak etmedik. 
Şimdi mazbata meselesini ben ne bilirim, ne de anla
rım. Riyaset onu halleder. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Efendim 
vaziyeti izah ettim. Hüsnü Beyin dedikleri doğrudur. 
Yalnız en lâzım olacak olan mazbata bulunmuyor. 
Bendeniz bu vaziyeti gördükten sonra Heyeti Celileniz 
namına ifayı vazife etmeleri için Hüseyin Hüsnü Be
ye de Yusuf Ziya Beye de bir tezkere yazdım. Bu me
sele Meclisi Âlice bir kararı kanuniye raptedilinceye 
kadar müzakerata devam etmeniz zaruridir yolunda 
tebligatta bulundum. Zannediyorum ki nizamname 
mucibince böyledir. Çünkü bir zatın elinde mazbata 
yok ve ondan sonra gelenin mazbatası var. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim ikin
ci gelen zatın mazbata tarihi de 15 eylül 1336 oldu
ğuna göre tabiatiyle sakıt olmak lâzım gelir. İsterse 
intihap üç aydan evvel yapılsın. Şimdi suya düşmüş
tür. O buraya giremez. Sonra Hüsnü Bey davet edil
miş buraya celbedilmiş. Onun kabahati nedir? Maz
batayı isteyelim. O geldikten sonra Hüsnü Bey o ma
kamın namzedidir. 

HAMDİ B. (İzmit) — Efendim bu celseyi aktettik-
ten sonra artık bende ... dahiliyesinde gördüğümüz 
çirkinliği izale etmek istiyorum. Bendeniz bu şekilde 

daha garip, daha gayri kanunî yapılan bir şeyden bah
sedeceğim. 

REİS — İntihap eylül on beşinden sonra vaki ol
duğundan dolayı kabul edil edilmeyeceğini reye ko
yacağım. Müsaade buyurun. (Gürültüler) 

MEHMET VEHBİ B. (Karesi) — Nizamnamei 
dahilî sarihtir efendim. İkinci intihap muhalifi ka
nun olduğundan kabul edilemez. 

REİS — Mazbatayı kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. İkinci intihabın hükmü ol
madığı kabul edildi. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İkinci intiha
bın kabul edilmeyeceğini reye koyunuz. 

REİS — Hükmü olmadığını reye koydum. 
RAGIP B. (Kütahya) — Reis Bey sarahati kanu

ni yeye karşı bu kadar hata olur mu? 
Yirmi beş ağustosta intihap yapılmış ise evvelâ 

şube tetkik etsin. Bu evvelen şubeye gitmeli. 

HASAN B. (Gümüşhane) — Yusuf Ziya Beyin 
getirdiği mazbata 15 eylül tarihlidir. Diğer zat ise 
mazbatası yok. Müsaade buyurun bu meselenin ben-
denizce en muvafıkı, bugün burada bir karara iktiran 
ettirmek muvafık değilse, son yazdığımız telgrafın ce
vabı gelinceye kadar şubece tetkik edilsin. Bu mese
le kararı kafiye iktiran edinceye kadar istirahat bu
yursunlar. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Efendim, bir intihap 
meselesinden bahsediliyor. İntihap edilenlerden biri
si : Ben intihap edilmişim, beni kabul ediniz diyor. 
Fakat mazbata ibraz edemiyor. Diğer bir arkadaşımız 
bir mazbata ile geldi. Ben intihap edildim, ben gel
dim diyor. Bu ikinci mazbata sahibinin Meclise ka
bul edilmesi evvelce davet üzerine gelen arkadaşımı
zın intihap edilmemiş olmasının sübutuna muallaktır. 
Evvelâ mahallinden tahkik edilir. Arkadaşımız ma
hallinden intihap edilmemiş ise ve mazbatası verilme
miş ise elbette ondan sonra ikinci arkadaşın bu Mec
lise hakkı duhulü olabilir ve ikinci mazbatayı ancak 
o suretle alabiliriz. Bunun neticesine talikan şimdiye 
kadar Meclise devam eden arkadaşımız kemafissabık 
devam eder. Yalnız müzakeratına iştirak edemez. Me
selenin bu şekilde karar altına alınmasını teklif ede
rim. 

REİS — Söz Suat Beyindir. 
Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim, her ne 

olursa olsun intihabat hakkında son sözü söyletmek... 
Fakat bidayeten mazbata alelûmum şubeye gider. Şu
bede tetkik edilir, buraya gelir, burada tetkik edilir. 
Gerçi deniliyor ki buradaki hususiyetten dolayı bu-' 

— 129 — 



t : 67 1 8 . 9 . 1336 C : 2 

nun şubeye gitmesi meselesinin aleniyeti icap eder. I 
Şimdi esasen mebusluk bir haktır. Yusuf Ziya Beyin I 
hakkı bizimkinin aynıdır. Bir fazlası yok, fakat Hüs- J 
nü Bey bilâ mazbatadır deniliyor. Mazbatası nerede j 
kalmıştır. Bunu tetkik hakkı şubenindir. Muhabere 
tamam değil mi nedir, bunu tetkik etmek lâzımdır. 
Deniliyor ki intihap muahhardır. Muamelâtı intihabi-
ye beş eylül tarihinden evvel başlamıştır. Onun neti
ceye raptı on beş eylülden sonra olmuştur. Bu tarih
ten sonra denilir mi? Mazbatası sonradır. Bu mesele
nin her iki şıkkı dahi tetkike tahammül eder. Şayet 
alenî olmaması matlup ise beş dakikalık bir celsei ha-
fiye aktederiz. 

REİS — Şimdi iki rey beyan olundu. Biri şubeye 
havalesi, biri burada halledilmesi. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşhane) — Bu zevatın 
bu mesele halledilinceye kadar, devam etmemesini 
bendeniz kendi kanaatim olmak üzere arzettim. Diva
nı Riyasetin karandır. Çünkü iki ay zarfında ufak bir 
cevabı muvafakat alabilse idik bu yolda bir tezkere 
yazmaya ne lüzum görürdük? Mesele buraya geldik
ten sonra Divanın tensibi veçhile bendeniz her iki zata 
dedim ki; şu mesele bir karara raptedilinceye kadar 
Meclise iştirak etmeyin. 

REÎS — Yusuf Ziya Beyin devam etmesi lüzumu
nu kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın! Kabul edil
miştir. (Hay hay sesleri) Mazbata beşinci şubeye ha
vale edilmiştir. 

Hitamı Celse : 4.35 
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