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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : Z. S. 2,30 

REÎS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

REİS Pş. — Ekseriyet vardır efendim, celse
yi açıyorum. Geçen İçtimaa ait zaJbıt hulâsası 
okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetlerinde birinci celse zevali saat iki buçukta ini-
kadetti. Zaptı sabık hulâsası kıraat olunarak aynen 
kabul edildi. Maarif Vekâletine intihap buyurulan 
Rıza Nur Bey Maarif Vekâleti intihabında ekseriyeti 
lâzime olmadığından usulü meşrutiyete tevfikan ve
kâleti mezkûreden istifa ettiğini beyan, ve Hamdullah 
Subhi Bey bu bapda izahatı kâfiye ita ederek ekse
riyeti kahire ile beyanı itimadedilmesini teklif etmiş 
ve teklifi vâki müttefikan kabul edilmiştir. Muahha-
ran evrakı varidede, reis ve kâtip intihabatı netayi-
cini mübeyyin Maliye, Sıhhiye ve Maarif encümen
leri mezabıtı, ve Bursa Valisi Hacim Beyle Kâzım 
Karabekir Paşanın ve Hacı Bektaş Çelebisi Efendinin 
telgrafları kıraat edildi. Erzurum Valisi Reşid Beyin 
telgrafı Divanı Riyasete tevdi, ve madenden münte-
hap Mahmud Efendinin mezuniyet hakkındaki telgra
fı üzerine muamileyhe on beş gün mezuniyet itası 
kabul, Kâzım Paşanın telgrafnamei cevabisi kıraat 
olundu, izmir'den Müdafaai Hukuk Reisi Murtaza 
Bey tarafından çekilen tebrik telgrafı alkışlar ara
sında okunarak cevaben beyanı teşekkür edilmesi 
takarrür ve Mihalıççık Kaymakamından ve Miha
lıççık, İskilib Müdafaai Hukuk riyasetlerinden ve 
Bayezid Mutasarrıfından mevrut telgrafnameler kı
raat ve Eskişehir Mutasarrıfının telgrafı Lâyiha 
Encümenine, Palu Müdafaai Millîye Heyeti Riyase
tinin telgrafı Divanı Riyasete havale, ve Kâzım Ka
rabekir Paşanın mufassal telgrafnamesi esasen bir 
beyanname tanzimine memur edilmiş olan Şer'iye 
Encümeniyle, Hamdullah Subhi Beye tevdi kılındı. 
Tetkiki Mezabıt Encümeninden mevrut Karahisar 
Mebusu Hilmi Efendiyle Lâzistan mebuslarına ait 
mezabıtı intihabiye kabul ve Erzincan memurininin 
maaşatı hakkında evvelce Maliye (Encümenine mu-
havvel Erzincan Mebusu Emin Beyin takriri encü
mence gösterilen lüzum üzerine Heyeti İcraiyeye ha
vale olunarak, İstanbul'dan gelecek olan mebusan 
hakkında Lâyiha Encümeni tarafından tanzim edi
len maddei kanuniye müzakeresinin celsei hafiyede 

icrası hakkında Konya Mebusu Refik Beyle rüfekası-
nın ve Çorum Mebusu Fuad Beyle refikinin ita et
tikleri takrirler kabul edildi ve badehu mütarekenin 
tarihi akdinden itibaren Meclisi Millînin tasvip ve 
tasdikine iktiran ettirilmiyen bilcümle muahedat, mu-
kavelât, ukudat ve mukarreratm muteber olamıyaca-
ğına dair kanunun müzakeresine geçilerek cereyan 
eden münakaşattan sonra, müzakerenin kifayetine 
dair Hamdullah Subhi Beyle bir refikinin ve Karahi-
sarı Sahib Mebusu Şükrü Beyin takrirleri, ve kanu
nun bir kere de Heyeti İcraiyeye tevdii hakkında 
Bolu Mebusu Nuri Beyin takriri kabul ve ruznamei 
müzakerenin zaptı sabık hulâsasiyle evrakı varide ol
duğu tebliğ edilerek Pazar günü saat altı buçukta 
içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

F U A D B. (Çorum) — Takr i rde lâyihai ka-
nuniyenin müzakeresi için yalnız celsei hafiye 
değil, Heyet i Icraiyenin huzuru ile de kelimesi 
münder iç t i . 

M Ü F İ D Ef. (Kırşehir) — İki t ak r i r vardı da 
birisinde münder iç idi. 

R E İ S Pş. — O suret le tadil i lâzım. Başka 
bir şey va r mıdır? (Hay ı r »adalar ı) Zapt ı sabık 
tadi len kabul olundu. Bâzı tebr ik telgrafları 
vard ı r . 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Lapseki, Aziziye, Siird ve Şirvan'dan 
mevrut tebrik telgrafları 

K Â T İ P HAYDAR B. — Lapseki , Aziziye, 
Siird Müdafaai H u k u k cemiyetleriyle Ş i rvan Be
lediye Riyaset inden. 

R E İ S Pş . — B u n l a r a cevap yazılmasını mu
vafık görüyor musunuz? 

M Ü F İ D Ef. (Kırşehir) — Divanı Riyasetçe 
yazı lacakt ı r . 

R E İ S Pş . — Pekâlâ, bunlara cevap yazılır. 

2. — Mebusluğa intihabedilen zevatın memu
riyetlerinin devam edip etmiyeceğine dair, An
kara Valiliğinin tezkeresi 

K Â T İ P H A Y D A R B. — Efendim, Ankara Va
li vekâletinden Makamı Riyasete 'bir t ah r i r a t var. 
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Dahiliye Vekâleti Celilesine 

Devletlû Efendim Hazretleri; 
Büyük Millet Meclisi âzalığmda bulunan vi

lâyet şer'iye ve mülkiye memurları ile Encümeni 
Daimî azaları hakkında ne suretle muamele icra 
edileceği henüz taayyün etmemiştir. Bu gibi me
muriyetlerde bulunanların memuriyeti asliyele
rinde kemafissabık devam etmesi lâzım ise emir 
iradesine müsaade buyurulması arz olunur. 01-
bapta emrü ferman Hazreti Menlehülemrindir. 

9 Mayıs 1336 
Ankara "Vali Vekili 

Yahya G-alib 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, evvelce 
bu hususta ta'krir vardı. Binaenaleyh, aidolduğu 
Lâyiha Encümenine havale edelim. 

REFİK B. — Lâyiha Encümenine gitsin. 
REÎS Vş. — Lâyiha Encümenine havale ede

lim. (Muvafıktır sesleri) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Nafıa Encümeni Reis, Mazbata Muharri
ri ve Kâtipliği için yapılan intihaba dair mazbata 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Nafıa Encümeni Riyasetine Kastamonu Me

busu mühendis Ahmed Rüşdü Beyin, Mazbata 
Muharrirliğine Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi 
ve Kitabetine Kayseri Mebusu Osman beylerin 
iritihabedildi'kleri mâruzdur. 

'5 Mayıs 1336 

2. — İktisat Encümeni Beis, Mazbata Muhar
riri ve Kâtipliği için yapılan intihaba dair 
mazbata 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Celilesine 
İktisat Encümeni ilk celsesini akdedip alel

usul intihap icrasiyle Riyasete Yunus Nâdi Bey 
(İzmir), Mazbata Muharrirliğine Celâl Bey OSa-
ruhan)ı Kâtipliğine Ömer Bey '(ISaruhan) in 
ekseriyeti âra ile intihabedilmiş oldukları arz 
olunur, efendim. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen

dinin, cem'i iane hususunun derhal men'ine dair 
takriri ile Tokad Mebusu Nâzım Bey ve arkada
şının, Müdafaai Hukuk cemiyetlerinin mahallî 
hükümetlere tevdiine dair takriri ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası (1) 

KÂTİP HAYDAR B. (Efendim, Tokad Me
busu >Nâzım ve Erzincan Mebusu Emin Beyler 

(1) Mevzuubahis takrirlerden Abdülhalim Çe
lebi Efendinin takriri 7 nci içtimain 146 ncı say
fasında, Nâzım Beyin takriri de 8 nci içtimain 
156 ncı sayfasmdadır. 

ile Konya Mebusu Refik ve Abdülhalim Çelebi 
Efendi Hazretlerinin Müdafaai Hukulk cemiyet
leri hakkındaki takrirlerini Müdafaai Milliye 
Encümenine havale etmiştik. Şimdi buna dair 
encümenden gelen cevabı okuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Nâzım Bey (Tokad) ve Emin Bey (Erzincan) 

ve Çelebi Abdülhalim Efendi ve Refik Bey 
(Konya) taraflarından verilen merbut iki kıta 
takrir mütalâa olundu. 

Müdafaai Hukuk Cemiyeti bir'kaç vazife der-
uhde etmiştir. Bunlardan dahilî ve haricî pro
paganda ve irşat ve tenvir gibi hususatı ifa et
mesine kimse bir 'şey diyemez. Bu vazifesini ifa 
etmelidir. Cephelerde yapılan müdatfaat için Ku-
vayi Milliye cem ve tahşit ve sevkı ve bu kuv
vetlerin iaşe ve infa'kı işlerini mucibi şikâyet ol-
mıyacak bir hale ifrağ etmek şüphesiz şayanı 
arzudur. Kuvayi Milliyeden âzami derecede isti
fade suretiyle Müdafaai MiLliye Vekili, cephele
rin müdafaa ve gayrimesul eşhasın topladıkları 
ianat yerine Maliye Vekilince bir membaı vari
dat bulmak suretiyle iaşe işlerini tanzim edebi
lirlerse Müdafaai Hukuk Cemiyeti sırf irşat ve 
tenvir işleriyle iştigal eder. Diğer hususat daha 
muntazam bir surette Müdafaai Milliye ve Mali
ye Vekilleri tarafından icra kılınır. Evvelemir
de Heyeti İcraiyece icabı teemmül buyurularak 
gerek asker celp ve cemi ve şevki ve gerekse 
iaşe, ılbas gibi masarifatm muayyen ve munta
zam bir usule raptı için bir karar ittihaz olun
mak üzere Riyaseti Celileye takdimine karar 
verildi. 

Millî Müdafaa Encümeni Reis'i 
Fevzi 

REFİK B. (Konya) — Bendeniz verdiğim 
ta'kririmle memleket ve milletimizin haksız yere 
mâruz kaldığı envai fecayi ve tecavüz üzerine 
ruhu milletten doğan Kuvayi Milliyenin sureti 
idaresinin şimdiye kadar millet tarafından veri
len ianelerle kabil olduğunu arz etmiş ve bu imıe 
keyfiyeti birçok yerlerde maalesef suiistimallere 
kapı açmıştır. Bu itibarla Meclisi Âli içtima 
ettikten ve milletin heyeti umumiyesi âmâl ve 
metalibi milliyemizin müdafaa ve muhafaza
sı maksadiyle hissiyatı 'milliyeyi izhar ettik
ten sonra artık Kuvayi Milliyenin iane suretiyle 
değil, doğrudan doğruya Müdafaai Milliye va
zifesini deruhde eden Müdafaai Milliye Heyeti 
tarafından ki, o da şimdiye kadar mer'i olduğu 
•üzere Muvazenei Umumiye Kanununda Harbiye 
tahsisatından verilmesini teklif etmiştim. Heyeti 
Muhteremenizce malûmdur ki, halkımız birçok 
esbab ve avamilin tesiriyle iane tâbirini işitir 
işitmez derhal bundan kuşkulanır ve «maalesef 
yine birçok esbap ve sevai'k tesiriyle fena dü
şünceli insanlar da %unu halkın maneviyatına 
raüessir olacak ellerine geçmiş yegâne bir silâhı 
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tecavüz olarak telâkki ederek halkı idlâle baş
larlar. işte görüyorsunuz. Yine iane meselesi 
meydana atıldı, yine bu suretle milletin cebinden 
birçok paralar çekilecek, birtakım eşhasın ce
bine girmek suretinde neşriyata alet ittihaz edi
yorlar. Bunun için mademki, millet kendi hissi
yatının tercümanı yegânesi olmak üzere muhte
rem Meclisi toplamaya karar verdi ve bizleri 
buraya göndermek suretiyle kendi maksadı meş-
ruasmın her neye de mal olsa da muhafazasını 
alenen izhar etti. Bu itibarla artık bu iane sö
zünü fena cereyanlara meydan vermemek için 
kaldırarak Meclisi Âliniz tarafından bütçe me
selesi .vaziyeti hazıraya göre hallolunup kararı 
katiye iktiran edinceye kadar elyevm mer'i 
olan Muvazenei Umumiye Kanununda harbiye 
tahsisatından Kuvayi Milliyeye icabeden masa
rifin temin olunmasını istirham etmiş idim. Zan
nederim ki, bu istirhamımla halkın maneviyatı
na müessir olmak üzere birtakım fena düşünceli 
insanlar tarafından ortaya atılan şu mesele hal
ledilmiş olmakla beraber maksadı meşruumuzun 
istihsali yolunda artık böyle vesilelere, fırsatla
ra meydan vermemiş oluruz. Bu itibarla eğer 
Meclisi Âliniz Kuvayi Milliyenin masarifine kar
şılık olmak üzere Muvazenei Umumiye Kanu
nundan para sarfına mezuniyet ita buyurursa 
her halde pek mühim olan şu mesele ortadan 
kalkmış ve fena düşünceli insanların propagan
dasına nihayet verilmiş olacaktır. Teklifi âciza-
nenı bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bende
niz encümen namına mâruzâtta bulunacağım. 
Bu takrir Müdafaai Milliye Encümeninde tezek
kür edildi ve şimdi kıraat ve istima buyuruldu-
ğu veçhile gerek iaşe ve gerekse ilbas hususatı 
için meselenin ehemmiyetine binaen evvel
emirde Kuvvei îcraiye Vekillerinin mütalâ
asını almaya lüzum gördü. Encümen Kuvayi 
Milliye Vekillerinin bu husustaki mütalâasını 
sormuştur. Fakat henüz kendi mütalâatır,} der
meyan etmemiştir. Şu halde Kuvvei îcraiye bu 
husus hakkındaki mütalâasını dermeyan edecek 
ve yine Müdafaai Milliye Encümenince keyfiyet 
tezekkür edildikten sonra o zaman tekrar bu
rada müzakeresi geçecektir. Şu halde şimdiden 
Refik Beyefendi biraderimizin bu husustaki mü
talâasına mahal yoktur. Encümen daha mütalâ
asını bildirmemiştir. 

Kuvvei Icraiyeye gidecektir efendim. 
RElS Pş. — O halde Heyeti Icraiyenin nok-

tai nazarına göre mütalâası anlaşıldıktan sonra 
Heyeti Umumiyece müzakere edilir. 

REFİK B. (Konya) — Bendeniz de iştirak 
ederim efendim. 

RElS Pş. — Peki efendim. M 

3. — Kavaklı Fevzi Paşanın Kozan Mebuslu
ğuna intihabolunduğuna dair Kilıkya Kuvayi 
Milliye Kumandanlığından mevrut telgraf 

KÂTİP HAYDAR B. — Kilikya Kuvayi Mil
liye Kumandanlığından bir telgraf var. Okuya
cağım : 

Ankara'da Heyeti Temsüiye namına Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine 

Harbiye Nazırı esbakı Kavaklı Fevzi Paşa 
Hazretlerinin Kozan sancağına tâbi Feke kazası 
namına Büyük Millet Meclisi âzalığma intihab-
edilmiş olup mazbatasının posta ile derdesti ir
sal bulunduğu mâruzdur. 

Kilikya Kuvayi Milliye Kumandanı 
Kozanoğlu Doğan 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Hangisini tercih 
buyuracaklar acaba? 

RElS Pş. — Malûınuâliniz Paşa Hazretleri 
evvelce Gebze'den de intihabedilmişti. Telgrafla 
bildirmişler. Yalnız mazbatası gelmemiş idi. Bu
radan mazbatasının gönderildiği bildiriliyor. 

REFİK B. (Konya) — Evvelkini kabul et
mişlerdi. 

REİS Pş. — O halde kendilerine sorarız. 
Hangilerini tercih buyururlarsa. 

i. — Kâzım Karabekir Paşanın, Edirne Me
busluğunu tercih ettiğine ve Menteşe Mebuslu
ğundan istifa ettiğine dair telgrafı 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, Kâzım Ka
rabekir Paşa Hazretlerinden gelen telgrafı oku
yacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
C. - 3 . V . 1336 tele. Şark cephesindeki vazi

femin ehemmiyetini teyiden Meclisi Âlice me
zun ad buyurulmaklığıma arzı teşekkür ederim. 
Menteşe livasının hakkı âeizideki teveccühleri
ne arzı şükran ile beraber Trakya mmtakası ve 
ahalii muhteremesini yakından tanımakta oldu
ğum cihetle Menteşe âzahğmdan bizzarure af
fı mı istirham eylerim. 

K 15. K. Mirliva 
Kâzım Karabekir 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Menteşe'ye yeniden 
intihap yapılması için tebligat icra edilsin. 

REİS Pş. — Pekâlâ efendim. 

5. — Karesi mebusluklarına Kâzım Karabe
kir Paşa ile Miralay Kâzım ve Vehbi, Basri Bey
lerle Abdülgafur Efendinin intihab olunduğuna 
dair Karesi Mutasarrıflığından mevrut telgraf 

KÂTÎP HAYDAR B. — Karesi Mutasarrıf
lığından telgraf var. Okuyacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
O. 19 Mart 1336 tarihli tel ile tebliğ buyuru-

lan talimat dairesinde icra kılman intihabatta 
Karesi livası mebusluğuna On Beşinci Kolordu 
Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa Hazretleriyle 

- 238 -



î : 13 9. 5.1336 C : 1 
îzmir Şimal Cephesi Kumandanı Miralay Kâzım 
ve Heyeti Merkeziye Reisi Vehbi beyefendilerle 
Hoca Abdülgafur ve Basri efendilerin intihab-
olundukları ve tanzim edilen intihap mazbata
larından birer nüsha zevatı müntehabeye ita ve 
Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerine aidolanı 
dahi Meclisi Âliye lieclittakdim bugün Ankara'
ya müteveccihen buradan hareket eden Abdül
gafur ve Basri efendilere terdi olunduğu gibi 
diğer birer nüshasının dahi olbaptaki talimat 
mucibince -postaya tevdi ve takdim kılındığı mâ
ruzdur. 

4 Mayıs 1336 Karesi Mutasarrıfı 
îzz^t 

REÎS Pş. — Kâzım Karabekir Paşa Edirne'
den intihabedilmiş ve orayı kabul etmişlerdi. 
Bunu kendilerine tekrar soralım. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Ediı neyi kabul et
tikten sonra sormaya hacet kalmaz. 

RElS PŞ. — O halde yeniden intihap için 
mahalline yazalım. 

6. — Anteb Mebusu Kılıç Ali Beyin, mezu
niyet talebine dair telgrafı 

KÂTİP HAYDAR B. — Anteb'den (Kılıç 
Ali) imzasiyle gelen telgrafı okuyacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Milletin gösterdiği arzu ile Anteb'den Bü

yük Millet Meclisi âzalığma intihabedildim. Şu 
kadar ki, bugün burada vazifei mukaddesei va-
taniyemle meşgul bulunduğumdan bizzarure 
Meclisi Âlii mezkûrda ispatı vücudetmiyeceğim 
tabiîdir. Binaenaleyh, âcizlerinin mezun addiyle 
mezuniyetimin emir ve tebliğine müsaade buyu-
rulması müsterhamdır. 

Kılıç Ali 

7. — Anteb Mebusluğuna Kılıç AU, Bagıb ve 
Yasin beylerle Şahin ve Abdurrahman efendile
rin intihabolunduklarına ve Kılıç Ali Beyin me
zun addedilmesine dair Anteb Heyeti Merkezi-
yesinden mevrut telgraf 

KÂTÎP HAYDAR B. — Efendim, Anteb 
Heyeti Merkeziye Reisi Ferid imzasiyle bir tel
graf daha var. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Meclisi Âlii Millî âzalığma Kılıç Ali, Ragıb, 

Şahin, Yasin ve Abdurrahman Bey ve efendile
rin muamelei intihabiyesi ikmal edilmiştir. 
Kılıç Ali Beyin buradaki vazifei .mukaddesei 
milliyesinin derkâr olan ehemmiyetine binaen 
şimdilik bu içtimaa azimet edememesi zaruri gö
rüldüğünden mumaileyhin mezun addiyle hide-
matı meşkûresinin idame ve ifası zımnında bu
rada ipkasına emir ve müsaade buyurulması 

müsterhamdır. Diğerlerinin iki güne kadar ha

reket edecekleri mâruzdur. 
4 . V . 1336 Heyeti Merkeziye Reisi 

Ferid • 

REİS Pş. — Bu Kılıç Ali Bey gayet mukte
dir, kıymetli kumandanlarımızdandır. Bu vazi
fesi gayet mühimdir. Müsaade ederseniz, mezun 
addedelim. (Muvafık, muvafık, sesleri). 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bilâmüddet me
zun olsun. 

RE IS Pş. — Muvafık mı? (Muvafıktır, ses
leri). 

8. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi
nin mezuniyet talebine dair telgrafı 

KÂTÎP HAYDAR B. — Erzincan Müftüsü 
Osman imzasiyle bir telgraf var, okuyacağım : 

Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Yirmi günden beri' hastalığımdan zafiyetim 

ziyadedir. Hizmet arzusunda isem de bir maha 
kadar azimetime imkân yoktur, iradei devlet
lerinin tebliği müsterhamdır, ferman. 

Erzincan Müftüsü 
Osman 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bir ay mezun ad
dedilsin. 

REÎS Pş. — Bir ay mezun addedelim mi? 
(Muvafık, muvafık, sesleri). 

9. —• Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Mec
lise teehhürü iştirakinden dolayı itizar telgrafı 

KÂTÎP HAYDAR B. — Bitlis'ten Meclisi Fev
kalâde âzasından Ziya imzasiyle bir telgraf var. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
îslâmiyenin muazzam kürsü reha ve halâsı 

etrafında toplanan imanlı kardeşlere bu uzak 
yurdun hürmet ve selâmını takdime tavassut ile 
kesbi fahreyler ve Meclisin mücahedatma te
ehhürü iştirakimden mütahassıl ıstırabımı arz 
eylerim. 

Bitlis Meclis Fevkalâde âzası 
Ziya 

REÎS Pş. — Efendim, Bitlis mebuslarının 
hemen hiçbirisi gelemiyor. Bunun da sebebi har
cırah tedariki hususunda bâzı müşkülâta mâruz 
kalmalarıdır. Makamı vilâyetten de böyle bir 
işar var. Ümidederim ki, bu müşkül bertaraf* 
edilince bu arkadaşlarımız hemen hareket eder
ler. 

ARÎF B. (Konya) — Vilâyetten oraya har
cırah gönderilse daha iyi olmaz mı efendim? Bu
rada Ziraat Bankasına verilse, oraya işaratta 
bulunulsa, onlar temin etse. 

REÎS Pş. —Müsaade buyurursanız, Maliye 
Vekili ile görüşelim. Bu hususu temine çalışalım. 
(Muvafıktır, sesleri.) 
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3. — TAKRİRLER 

1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyle arkadaşlarının, mubayaa suretiyle zürra-
dan alman zahair hakkındaki takriri 

Kâtip HAYDAR B. — Kastamonu Mebusu Ab
dülkadir Kemali Bey ile yirmi küsur arkadaşı ta
rafından verilmiş bir takrir var okuyacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seferberlik esnasında zürra ahaliden tekâ

lifi harbiye suretiyle alman zehair ve hayvanat 
bedeli verilememiş iken pazarlık ve saire sure
tiyle üç dört seneden beri tüecarandan mubayaa 
olunan eşya bedelinin peşinen verildiğini gör
dük ve üç yüz otuz dört senesi iaşei umumiye 
için kanunu mahsusunun peşin verileceği va'-
dini musarrah zahair dahi rayici haziranı t?, üçte 
birisiyle zürra ahaliden mubayaa olunarak Hü
kümetçe bilfüruht esmanı Ziraat Bankasına ema
net bırakılmış iken mütarekeden sanra arzuyi 
millî hilâfında mevkii iktidara gelen hükümet, 
Ziraat Bankasında biçare zürram matlubunu 
Hükümeti merkeziyeye celbe müsaraat etmiş ve 
istihbaratı hususiyeye göre kısmı âzamini celp 
ve sarf etmiştir, O senelerde zürra mahsulâtı 
üşriyeyi metharı umumiyeye nakil hizmetini 
dahi deruhde ettiği halde ücreti nakliyeyi ahze 
muvaffak olamamış ve aynı zamanda bu vazi
feyi deruhde eden tüccar ve müteneffizan bir 
akçe matlubunu bırakmamıştır. 

Zürra bir hissi vatanperveri ile istikrazı da
hilî hisselerini mubayaa etmiş re bildiğimiz ne
tice karşısında kalmıştır. Hükümet dediğimiz 
müessesenin pek muhtacolduğu hissi emniyet 
ve merbutiyet kabili inkâr değildir ki, ahaliden 
katiyen duçarı zaıf olduğu halde İstanbul bu
nu hissetmek basiretini gösterememiş ve bade
ma da göstermek ihtimalinden malen ve canen 
bu memleketin yükünü taşıyan zürraı nevrnit 
etmiştir. 

Bu rahnelerin birden tamiri halen gayrimüm-
kün ise de milletin bağrından kopan ve âmâl ve 
arzuyu milliyeye en ziyade serfüru etmesi lâzım-
gelen Büyük Millet Meclisi, halkı ve zürraı doğ
rudan doğruya düşündüğünü ispat edecek me-
vattan olmak üzere iaşe hesabına zehair ita 
etmiş zürram en fakir kısmı olmak lâzımgelen 
bin kuruşa mukabil matlubat ashabının alacak
larının hemen tediyesi hususunun tahtı karara 
alınması ve buna karşılık olarak Hükümetin 
evvelce celbetmediği zehair bedeliyle sinini sa
bıka bakayası gösterilmesi halinde birkaç ay 
zarfında fukara kısmı tatmin edilmiş olacağı ve 
bin kuruştan yukarı matlubat ashabı için de 
başkaca karar ittihaz olunacağının vilâyata teb
liği hususunu teklif ederiz. 

8 Mayıs 1336 
Kastamonu Sinob Kastamonu 

Abdülkadir Kemalî Dr. Rıza Nur Yusuf Kemal 

Kângırı 
Mustafa Neşet 
Kastamonu 

Hasan Sabri 
Kayseri 
Osman 

Kastamonu 
Rüşdü 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Amasya 

Okunamadı 

Kângırı 
Yusuf Ziya 

Yozgad^ 
Feyyaz Âli 

Sivas 
Taki 

Kângırı 
Said 

Brtuğrul 
Mustafa Kemal 

Kastamonu 
Murad 
Çorum 
Hâşim 

Şevket 
Çorum 
Sıddık 
Yozgad 

Okunamadı 
Amasya 
Haindi 

Amasya 
Mehmed 

Niğde 
Hakkı 

(Maliye Encümenine sadaları) 

REÎS Pş. — O halde Maliyeye. 
FERlD B. (Çorum) — Evvelâ Maliye Veki

linin mütalâası alınsın. 
SOLDAN BÎR MEBUS — Milletvekillerinin 

mütalâası alınmak üzere evvelâ Maliye Encüme
nine gönderilsin. Maliye Encümeni lüzum göste
rirse Hükümete tebliğ olunur. 

REİS Pş. — O halde Maliye Encümenine... 
FERlD B. (Çorum) — Efendim bu mesele 

gayet mühimdir. Çünkü zürram iaşeden olan 
matlubatı epeyce bir yekûn teşkil edecektir. Bu
na karşılık gösterilen bakaya meselesi var, bun
ların ne kadarı tahsil edilebilir, ne kadar borç 
vardır 1 

BİR MEBUS — Efendim usulü müzakere 
hakkında bir şey arz edeceğim. MâlûmuâJiniz 
takrirler Lâyiha Encümenine gider ondan sonra 
müzakere edilir. 

FERlD B. (Çorum) — Zanedersem -3sas 
hakkında müzakerat cari olamaz. Usulü müza
kere hakkında cevap vereyim müsaadenizle. Bu 
Meclis aynı zamanda hem icra hem teşri mec
lisidir. Onun için Reisimiz müttehidolduğu ci
hetle icraya taallûk eden aksam da buraya gele
bilir. Evvelâ Heyeti İcraiyenin mütalâası alın
ması lâzımdır. Bu ciheti müdafaa ediyorum ve 
usulü müzakereye de muvafıktır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Havale olun
du efendim.. 

FERlD B. (Çorum) — Maliye Encümenine 
gitmesi şart değildir. Bu Maliye Encümenine gi
debilir. Fakat bir varidat ve buna karşı olan 
düyunat bilinmezse encümen beyanı mütalâa 
edemez ki, onun için evvelâ Maliye Vekâletine 
gitsin, orası mütalâasını dermeyan etsin, ondan 
sonra Maliye Encümenine gelsin de o suretle bir 
karar ittihaz edelim. 

REİS Pş. — Efendim burada iki cihet var, 
biri Maliye Encümenine, diğeri de Heyeti tera-
iyeye havale olunsun deniyor. Maliye Encüme
nine havalesini muvafık görenler ellerini kal
dırsın (Eller kalkar). 

HÂŞİM B. (Çorum) — Hayır efendim Mali
ye Encümenine olamaz. Aidolduğu Maliye Neza
reti Makamına havale olunmalıdır. 

REİS Pş. — Efendim ekseriyet var, 
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10. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, mezu

niyet talebine dair tahriri 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Dairei intihabiyemi dolaşmak ve Kuvayi Mil-

liyeye ait bir hususu temin etmek üzere yirmi 
gün mezuniyet itasına delâlet ve himmet Duyu
rulmasını temenni eylerim. 

9 Mayıs 1336 
Kütahya 
M. Ragıb 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu gibi 
hususatta mezuniyetler tevali ediyor, Paşa Haz
retleri. (Olmaz, olmaz sesleri). 

REÎS Pş. — Sahibi takrir arkadaşımızla, bu 
mezuniyeti talebetmezden evvel, orada ifa ede
ceği vazife hakkında görüşülmüştü. Binaenaleyh 
bu seyahatleri muvafık olabilir, efendim. Sırf 
bir mezuniyet değil, aynı zamanda bir vazife ifa 
edeceği için. (Pekâlâ münasip, sesleri). 

O halde on beş gün mezundur. 

4. — BEYANNAME 

1. — t er a Heyetinin programı 

REÎS Pş. — Heyeti teraiyenin Meclisi Âliye 
arz edilmek üzere bir programı vardır. Müsaade 
edilirse Rıza Nur Beyefendi okuyacaklar. (Pek
âlâ efendim, sesleri). 

(Maarif Vekili Dr. Rıza Nur Beyefendi be
yannameyi kıraat ettiler) : 

Milletin mâruz bulunduğu ahvali fevkalâde
den dolayı nazari, karışık ve uzun süren mesai 
ve muamelâta mahal olmadığı malûmu âlileridir. 
Meclisi Âlileri namına işe başlamış olan Heyeti 

"teraiyemizin deruhde ettiği mesai vatanın selâ
meti, Hilâfet ve Saltanatın istiklâl ve masuni
yeti, milletimizin pür şanlı şeref bir tarihi zafer 
ve temeddüne istinadeden beka ve mevcudiyeti 
gayei ulviyesine matuftur. 

Bu itibarla deruhde ettiğimiz vazifeyi, bu ga
yemizin istihsaline kadar milletin vahdet ve te-
sanüdüne güvenerek atıldığımız bir cidal, diye 
kabul ediyoruz. 

Bu cidalde en büyük silâhımız milletin istik
lâline matuf olan hakkı meşruu tabiîsini müda
faa emrindeki azim ve sebatıdır ve bu azmü se
batın tecelligâhı da Meclisi Âlinizdir. Siyaseti 
hariciyemizde istihdaf ettiğimiz maksat, bugün 
payitahtımızı esaret ve tahakküm altında bulun
duran Devletleri evvelce İstanbul'da inikadet-
miş olan son Meclisi Mebusanın müttefikan tan
zim ve tesbit ettiği ahd ve misakı millî daire
sinde istiklâlimize hürmetkar kılmaktır. 

Mukarreratı sulhiyenin kabul ve tasdiki ni
haisi bittabi Heyeti Muhteremenizin ittihaz bu
yuracağı karara tâbidir. Ve siyaseti dahiliye
mizde bütün mesaimizin hedefi müştereki, mille

tin vahdet ve tesânüdünün muhafazası ve em
niyeti umumiyenin tesisi ve takriridir. Tesvilâtı 
hariciye ve dâhiliye ile ihdas edilen vukuatı ha-
inanenin bir sureti müessirede izale ve imhasiyle 
asayişin her yerde acilen teminini en büyük bir 
vazifei vataniye telâkki etmekteyiz. 

Emrü idarenin her veçhile şayanı emnü 
itimat eyadü azmü iktidarda bulunması cüm-
lei amalimizden olmakla Meclisi Âlilerinin bunu 
âmir ve müeyyidolarak tanzim edeceği mu-
karrerat bittabi azim ve şiddetle tatbik oluna
caktır. Gerek siyaseti hariciye ve gerek vaziyeti 
dâhiliyemizin istilzam edeceği tedabiri askeriye 
bir mecrayi salimde cereyan edebilmek için Ku
vayi Milliye Teşkilâtı muntazamaya ilhak edi
lerek resmî bir mahiyete konmak üzere tedabiri 
muktaziyeye tevessül edilmiştir. 

Siyaseti maliyemizde dahi hedefimiz, mücahe-
datı miUiyemizde memleketin iktisadiyatını, hal
kın refah ve saadetine mülayim, düşmanlarımı
zın tasmimat ve tecavüzatma karşı mukavim kıl
maktır. Dostluğunu fiilen ispat edecek devletle
rin menafii iktisadiyesini 'memleketimizin me-
nafii esasiyesiyle telif ederek kabule taraftarız. 

Umuru nafıa hakkındaki teşebbüsatımıza ge
lince : Memleketin iktisadi noktai nazarından el
zem olup da şimdiye kadar inşasına iptidar olun
mamış ana hatların malûm olan buhrandan dola
yı bu sene inşaatına devam olunamaması zaruri
dir. Ancak, mevcudolan yollarda ahalimizin mü
rur ve ubura mâni olan harap aksamı turuk ile 
köprülerin tamiratına ve işbu tariklerde inşa 
olunmamış aksamı mühimmenin ikmali inşaatı
na müsareat olunacağı gibi Ankara - Sivas de
miryolunun inşaatı (Yahşihan) mevkiine ka
dar bilikmal işletilmesine ait tedabir ittihaz 
olunmuştur. Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye hususunda hali hazırı malimizin müsaid-
olabildiği kadar ve mümkün mertebe iktisada 
riayet olunarak âzami fevaidi sıhhiye ve içti
maiye teminine çalışılacaktır. Ahalinin ve 
memlekette mevcut müessesatı sıhhiyenin edvi-
ye ve levazımı sıhhiye hususunda müşkülâta uğ
ramamaları için şimdiden bu gibi levazımın 
memlekete ithaline sây olunuyor. Elimizde mev
cut edviye ve eczayı tıbbiyeyi israf etmemek 
üzere kullanırsak bu buhranlı devreyi kolaylık
la atlatabileceğimizi zannediyoruz. Emrazı sari-
yenin lehülhamd memlekette bu sene evvelki 
harb senelerine nispeten pek az olduğunu ma
razı hamdü şükranda zikretmekle beraber bu
gün emrazı içtimaiye namı altında' zikrolunan 
malarya ve fernginin tahdidi mazarratı için di
ğer şuabatı idare ile müttehiden ittihazı tedabir 
olunacağını söylemek isteriz. 

Maarif işlerindeki gayemiz; çocuklarımıza 
verilecek terbiyeyi her mânasiyle dinî ve millî bir 
hale koymak ve onları cidali hayatta muvaffak 
kılacak, istinatgahlarını kendi nefislerinde bul
duracak kudreti teşebbüs ve itimadı nefis gibi 
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seciyeler verecek, müstahsil ıbir fikir ve şuur 
uyandıracak bir derecei âliyeye isal eylemek, 
tedrisatı resmiyeyi bütün mekteplerimizi en il 
mî, en asri olan bu esasat ile kavaidi sıhhiye 
dairesinde yeniden tanzim ve programlarını ıs
lah etmek, mizacı millete ve şeraiti coğrafiye ve 
iklimiyemize, ananatı tarihiye ve içtimaiyenıizo' 
muvafık ilmî ders kitapları meydana getirmek 
halk kütlesinden lûgatları toplıyarak dilimizin 
kamusunu yapmak, bizde ruhu milliyi nemalan-
dıracak asarı tarihiye, edebiye ve îçtimaiyeyi 
erbabına yazdırmak, asarı atikai milliyeyi tescil 
ve muhafaza eylemek, Garp ve Şarkın müellif atı 
ilmiye ve fenniyesini dilimize tercüme ettirmek 
hâsılı bir milletin hıfzı hayat ve mevcudiyeti 
için en mühim âmil olan maarif umuruna dikiıat 
ve gayreti mahsusa ile çalışmaktır. Bugün ise 
ilk işimiz mekâtibi mevcudeyi hüsnü idare et
mektir. 

Teşkilâtı adliyede de iki noktai nazardan va
ziyetin tetkiki iktiza'eder: Birisi hükkâm ve 
memurin, diğeri muamelâtı umumiye.. 

Şüphe yoktur k* kavanini mevcudeyi hüsnü 
tatbik edebilecek hükkâmımız çok değildir An
cak bu azlık hükkâmm fikren dûn olmalarından 
ziyade mesleke merbutiyeti katiye ile bağlana
cak raddede temini refahları düşünülmediğin
den ileri geliyor. Pek yüksek salâhiyetlere ma
lik olan heyeti hâkime memurini saireye nispet
le gayet az maaş,alarak derdi maişet içinde çır
pmıyor. Bunun için hükkâmm terfihi bizim 
için bir umdedir. Zıykı maişetle fikren harab 
olan heyeti hâkimeden şeriatın ve akim ıstiye-
ceği sürati karar, selâmeti reyi beklemek tem en -
nü muhaldir. Heyeti hâkimeyi her türlü düşün
ceden azade, meslekine âşık zevattan mürekkep 
bir hale ko}anak ve bu refahı temin eyledikten 
sonra namus ve iffetin icabatma riayetkârlıkta 
bir zerrei taksiri anlaşılan hâkimi hiçbir Devlet 
memuriyetinde istihdam etmiyeıek bütün huku
kundan mahrum bırakmak siyaseti esasiyemizi 
teşkil eder. Muamelât itibariyle noksanlarjrnızın 
en büyüğü halkın Hükümetten adalet dilenmesi 
şeklidir. Halbuki hükümetler halkın mal, hayat 
ve namusunu sıyanet için teşekkül etmişlerdir. 
Irzına tecavüz edilen bir adamın aylarla mah
keme kapılarında sürünmesi ve yine neticeten 
düşmanı ırzının cezadide olduğunu görememesi 
Devlet teşkilatındaki gayeye münafidir. 

Hükkâmm terfihinden ve vazifesine dikkat 
ve ihtimam etmiyenlerin tardı esasım kabulden 
sonra, muamelâtı adiyei mehakimin tesrii inta
cına matuf tedabir ittihazına sıra gelir. Müstan-
tık veya müddeiumuminin cürmü meşhuda gi 
derek ikmal ettiği tahkikat evrakının bir iki şa
hidin noksanisi dolayısiyle istintak dairelerinde 
uzun zaman kalmasına ve sonra heyeti ittihami-
yeye gitmesine ve istintakan ifadesi alman kes-
sanm altı ay sonra tekrar cinayet mahkemesi 
kapılarında sürünmesine ve saireye matuf olan 

teşkilâtı lıazırai adliyeyi tadil ve yerine cürmü 
meşhut vukuunda derhal mahalline azimetle is
ticvap ve istimaı aynı zamanda icra ederek hük 
mü vermek vazifesiyle mükellef üçer kişilik hâ
kimi müçtemi ve mesaili saırei cezaiyede Hâkimi 
münferit usulünü kabul ve istintak ve ittıham 
gibi muamelâtı uzatan, irtikâp ve irtişaya bü
yük kapılar açan teşkilâtı ortadan kaldırmak ve 
seyyar, sulh hâkimleri vasıtasiyle adaleti hal
kın ayağına götürmek eşlemi tariktir. Muame
lâtı adiyenin tesrii ve hükümlerin kabil olan 
süratle itası için her kazada doğrudan doğruya 
müddeiumumiler emrine verilecek süvari jan
darmaları vasıtasiyle tebligat icra ettirebilmekten 
başka çare göremiyoruz. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Umuru Seriye 
hakkındaki hususattan bahsedilmedi. Medaris 
hakkında falan. 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Hayır efen 
dim, bahsedilmiyor. 

NECATI B. (Erzurum) — Heyeti İcraiye-
nin şimdi burada kıraat buyurduğu beyanname 
evvelemirde iki noktai nazardan şayanı takdir
dir. Birincisi; şimdiye kadar gelmiş olan kuvvei 
ieraiye tarafından dermeyan edilen beyanname
lerden pek farklı olarak yazılmış olmasıdır. Bu
nu atılmış büyük bir adim telâkki ederim. İkin
cisi: Diğer beyannamelerde olduğu gibi birta
kım umumi şeylerden değil, memleketin birta
kım ilmî, iktisadi, içtimai, terbiyevi ihtilaçları 
na doğrudan doğruya parmak basması dolayı
siyle şayanı takdirdir. Bugün millet şüphesiz 
büyük bir müeahedeye atılmıştır. Her taraftan 
hücum karşısında bu mücahede, doğrudan doğ
ruya hakkı hayat ve istiklâlini muhafaza gay
retinden doğmuştur ki, bu hususta Hükümetin 
göstermiş olduğu, beyannamede tâyin etmiş ol
duğu esasta yürümesini bütün kalbimizle temen
ni ederiz ve buna bütün mevcudiyetimizle işti
rak ederiz. Bu yolda gösterilecek azim, metanet 
ve ahdi millîyi esas ittihaz etmesi de şüphesiz 
ayrıca şayanı takdirdir. Çünkü, bugün îzmir'siz, 
Kilikya'sız bir istanbul'dan bahsetmek başsız 
vücuttan bahsetmek demektir. 

Şarki - Anadolu'suz bir Osmanlı Hükümetin
den bahsetmek, mefruz bir mevcudiyetten o da 
hayatı mefluç bir mevcudiyetten bahsetmek de 
mektir. Bütün bunları gaye ittihaz etmek şüp
hesiz şayanı takdir ve tebcildir. Bu da canıa-
miyle âmâli milliyeye muvafıktır. Şimdiye ka
dar mevzuubahsolmamış olan memleketin iktisa
di meselelerine büyük bir mevki ayırmak, sıh
hi ve içtimai vaziyetlerle de sureti husupiyede 
iştigali kabul etmek meselesi her türlü takdirin 
fevkmdedir. Milletleri yaşatan ve Devletlerin 
bugün siyaset umdesini teşkil eden şüphesiz ik
tisadiyattır. 

Şimdiye kadar bize gelmiş hükümetler da
ima; «yevmin cedit, rızkın cedit», geçinmişler ve 
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ne bir siyaset: iktisadiye ve ne de bir terbiye 
ve içtimaiyatta terakki ol'madığmdan dolayı bu 
memleket, mütemadiyen teceddüt ve terakki 
arzulariyle çalıştığı halde ileri gidememiştir. 
Çünkü muayyen bir program, bir esas dahilin
de çalışmak imkânı hâsıl olmamıştı. Daha doğ
rusu bu ihtiyaçlar lâyık olduğu kadar ehem
miyetle takdir edilmemiştir. Milletin sinesinden 
doğan bu Heyeti Icraiyenin böyle esaslı şey
leri umde ittihaz etmesi şüphesiz istiklâlimizin 
feyzi için beraeti istihlâl addedilmeye lâyıktır. 
Adliye ve maliye hususundaki esasatı da pek şa
yanı takdir bulurum. Binaenaleyh fazla bir söz 
söylemeyi zait addederek hemen bütün mevcu
diyetimle beyanı itimadederim. 

ZÎYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bendeniz 
Hükümetin beyannamesini çok musip gördüm. 
Bilhassa adliyenin tensikat ve teşkilâtı husu
sundaki şeylerini çok beğendim. .Maariften bah-
solunurken Rıza Nur Beyefendinin maarif hu
susundaki düşüncelerini ve mektepleri ne su
retle ıslah etmek lâzım geldiği hakkındaki be
yanatlarını çok güzel takdir ettim. Fakat bu
rada bir eksik gördüm. O da maariftedir, adli
yede hükkâm düşünüldüğü halde maarifte ma
arif memurini için hiç ciheti terfih düşünül
memiştir. Sanki muallimler ve müdiran güzel 
terfih edilmişler, maaşları 'boldur, iyi bir hal
de bakılıyorlar. Böyle bir halde düşünülüyor. 
Biliyoruz ki, muallimlerde bir. muhasebei hu
susiye derdi vardır. Maaşları kamilen alamı
yorlar. Zaten bu maaş bir muallimi idare ede
cek bir halde değildir. Bugün ıbir muallim ta
lebesine ders verirken hıfzıssihhadan, iyi giyin
mekten, iyi yatmaktan, iyi evlerde oturmak
tan bahsediyor. Halbuki kendisine verdiğimiz 
para bunu katiyen temin edemiyor. Maarif 
umurundan babsolunurken 'bundan katiyen bah-
solunmamıştır. Ümidederim ki inşallah Muh
terem Vekilimiz Rıza Nur Beyefendi bu husu
su düşünürler. Bilhassa bütün maarif müntesi-
bininin, muallim ve mücliranın terfihini düşü
nürler, maaşlarına kâfi derecede zamaim ve
rilmesini temin ederler. Ancak, 'bu suretle dü
şünüyorum. Şunu da söylerim ki, Türkiye'de 
namuslu sınıf olmak üzere yalnız bir maarif 
sınıfı vardır. (Şiddetli gürültüler) Münfesihin 
ve müdiranı (Pek ziyade gürültüler)... 

rini meselesi gayet mühimdir. Zaten yalnız ma
arifi değil, devairi umuru Devletten her han
gisini ele alırsak alalım, hangisinden hizmet 
beklersek onlara iyi para vermemiz lâzımdır 
ve iyi beslememiz lâzım'dır. Onların çocukları
nın refah ve saadet içinde bulunması lâzımdır. 
Başka türlü olamaz. Fakat zaten biz diyoruz 
ki; birtakım ıslahat yapacağız. O ıslahat me-
yanında belki ilk sınıfı bu teşkil edecektir. Baş
ka türlü olamaz. Bundan başka türlü yapsak 
keenlemyekündür. Onun için arkadaşımızın bu
yurdukları şey zaten âtiyen vadettiğimiz; bize 
icrasının müyesser olmasını temenni ettiğimiz 
ıslâhatın içerisinde dâhildir. Hemen Cenabı Hak 
bizi muvaffak etsin, Ibu Devlet, bu millet bu 
vartadan istiklâliyle kurtulsun, o vakit ilk yapa
cağımız iş bunlardır. Diğer kısım ki, maarif 
fıkrasının nihayetinde bir cümle var idi, o cüm
le bu idi : «Bugün ise mekâtibi mevcudeyi hüs
nüidare etmektir.» Bundan maksadımız nedir? 
(Hüsnüidare) 

Hüsnüidare içinde birçok şeyleri ıslah et
memiz lâzımdır : Ders kitabı idi, şu idi, bu idi. 
Fakat hal ve zaman bunları yapmak için bize 
müsait midir? 

TaJbiî şimdilik hiçbir şey yapamıyacağız. 
Ta o vartadan kurtulacağımız güne kadar her 
ne mevcut ise onu halihazırda ipka edeceğiz. 
Ancak hüsnüidare olunmasına atfı ehemmiyet • 
edeceğiz ve bütün bütün mesaimiz bu yola sarf 
edilecek, bu uğura gidecektir. O da ne suret
ledir? Bahusus onların maaşlarını temin etmek; 
bugün maarif memurininin; idarei hususiyeden 
maaş alan kısımlarının hali perişanisi cümleniz-
ce malûmdur. Bu husus bütün devairi intihabi-
yenizde nazarı dikkati celibetmiş malûm bir key
fiyettir ki mühim bir maddedir. îşte bugün 
bendeniz en ziyade buna çalışacağım, elimde 
evrak da vardır. Bunları temin edebilmek için 
uğraşıyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Muhte
rem hocamız Rıza Nur Beyefendinin okuduğu 
program münasebetiyle meslekim olan maarife 
dair birkaç söz söylemek isterim. Şimdiye ka
dar hiçbir Hükümetin beyannamesinde görülme
yen bâzı hakikatler var ki, milletleri, milliyet
leri daha doğrusu, millet ve milliyetlerin levazı
mı olan ilmi, hars tevlidedecek millî bir ka
mus vücuda getirilmesi düşünülmektedir. Arka
daşlarım hepiniz bilirsiniz ki; bizim dilimiz 
- hele elimizdeki çorba clil - dünyanın hiçbir 
yerinde, bir zamanımda, hiçhir anında gelmiş, 
görülmüş şeylerden değildir. Nasıl ki bizim kı
yafetlerimiz fesli, sarıklı - son„vaziyete göre -
kalpaklı; olduğu gibi, Ibilmem şalvarlı, donlu 
ve saire ve saire... 

SESLER — Avrupa'da da böyledir. 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Bu ka

dar değil, her yerde tasnif edilmiştir, cemiyetler 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Tahsis caiz de
ğildir. (Gürültüler devam eder) 

BÎR MEBUS — Her sınıfa atma! 
ZİYA HURŞİD B. (Devamla) — Fakat ma

arif münfesihini katiyen lekelenmemiştir. Ben
deniz bunun için diyorum. Bunlar terfih edil
meli. (Son derece şedit gürültüler).. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-
nob) — Efendim, muhterem arkadaşımız bir mü
him meseleye temas ettiler. Hakikaten mühim 
bir meseledir ve haklan vardır. Maarif nıemu-
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ayrılmıştır. Nasıl ki, bir Arap Arabistan'dan ge
lir, maşlahiyle dolaşır; bir frenk frengistandan 
gelir, şapkasiyle gezer, bilmem 'hangi millete 
mensup bir fert bizim memleketimizde kendi kı
yafeti millîyesini muhafaza ettiği gibi (her hangi 
bir kelime ve terkip bizim lisanımız içine girdi 
mi kendi hususiyetini, kendi kavaidini muhafaza 
eder durur. Alındırılmaz. Avam lisanı arasında 
esaslı kelimelerimiz kaybolup gidiyor. Biz avam 
lisanı arasında istimal edilen kelimeleri toplıya-
rak millî bir kamus teşkil edersek, şüphesiz ki, 
medeni ve asri bir millet olduğumuzu göstermiş 
oluruz. Değil biz, bizden evvel geçmiş olan 
Arap uleması (Endülüslü tbni iHayyan) gibi 
lisanımız hakkında büyük 'büyük hizmetler 
etmişlerdir. Halbuki zamanımızda kendisi büyülk 
telâkki edilen erbabı maariften, erbabı ilim
den sayılan zevatın lisanı millîmize karşı ya
bancı ve kayıtsız kalmaları katiyen muvafık 
değildir. Bununla beraber bizi memnun eden 
programların maddesinden birisi de aşarı millî-
yenin muhafazasıdır. Dün sokak arasında bir 
camiişerif gördüm, bu binayı mukaddes 'haki
katen millî sanayi namına bir örnek, bir bedia-
dır. Yağmurlar altında, güneşler altında harab-
iolmak üzere bulunuyor. Btınlar muhafaza edil
meli. Camilerden, kütüphanelerden çalınarak 
ecnebilerin ellerine geçen asarı millîye sayısız-

* dır. Hep onlar muhafaza edilmedi. Sonra mekâ-
tibi iptidaiyenin programında yegâne göze çar
pan dinî, millî terbiyeye ihtimam edilmesidir.' 
Şimdiye kadar zannedilmesin ki, millî, dinî bir 
terbiyeye ihtimam ediliyordu. (Ediyorduk ses
leri) 

Yoktur efendiler, ben sizi temin ederim. Ez
ber gidiyordu, dinî terbiye demek, çocukların 
ruhunda, 'hissinde din terbiyesini, din hissiyatını 
yaşatmak demektir. Kuru kuru ezberletmek hiç
bir vakit din terbiyesini temin edemezdi. Bu ci
hetleri mekteplerin programları meselesinde teş
rih edeceğim. 'Sonra millî terbiye .hususunda da
hi pek geri kalıyorduk, bir vakitler şarklılaş-
mak, îranileşmek istedik; Iranlılaşamadık. Bir 
vakit frenkleşmek istedik. Şüphesiz ki frenk-
leşmezdik, çünkü; hulkullah değişmez. (Sadede 
geliniz sadaları) Bir defa memleketi kurtara
lım. Ondan sonra muhasebei hususiyelere ait söz 
söylensin. Bendeniz muhasebei hususiyelerm 
aleyhinde söz söylemiyorum. İpkası taraftarı
yım. Muhasebei hususiyeler milletin Hükümet 
işine «fazla alâka göstermesinden doğmuştur. 
(Eğer biz Hükümete halkı r<f yabancı bıra'kacak 
olursak; eğer 'halk Hükümet işlerinden uzak ka
lacak olursa yine eski idareye doğru ricat etmiş 
«oluruz. Muhasebei hususiyeler, kalmalı, tevessü 
etmeli, ademimerfceziyete doğru bir hatve atmış 
oluruz. Muhasebei hususiyeler bir ilâç gibidir. 
Biz bu ilâcı lâyıkiyle istimal edemedik. 

Yahut hüsnüistimal edecek tabiplerin eline 
vermedik. Suç. ilâçta değil, bizde... Muhasebei 

'hususiyelerm aleyhinde bulunmak muvafık de
ğildir. Bugünkü mesele muhasebei hususiye me
selesi değil, para meselesidir. Eğer -tahsilat ol
saydı, ve harb seneleri esnasında biz tahsilata 
ehemmiyet vermiş «olsaydık muhasebei hususiye
ler muvazenei umumiyeden evvel maaşatı temin 
edecekti. Nasıl 'ki, 'harbin iptidasında diğer mu
hasebeler nısıf maaş verdiği halde muhasebei 
hususiyeler tam maaş vermiştir. Bu hususta Ma
arif bütçesi münakaişa edilirken daha fazla iza
hat veririm. 

TUNALI HÎÜMİ B. (Bolu) — Kavliyat fiili
yata münkalibolmaymıca benden hiçbir şey, bir 
takdir, bir tenkid beklemeyiniz. Eğer biz böyle 
cüziyatla uğraşacak olursak, korkarım !ki, bir 
gün vatan taningâhı nakus olur arkadaşlar. 
Programın bir kısmı bütün milletin, bütün Mec
lisin, bütün Kuvvei tcraiyenin ruhunu bildiri
yor. Kuvvei Îcraiye Allahm büyüklüğünden 
sonra milletinin vahdetine, Meclisinin azim ve 
sebatına güveniyor. Vahdet ve azim ve sebattan 
sonra «^Kuvayi Millîye teşkilâtı muntazamaya 
ilhak edilerek resmî bir mahiyete konmak üzere 
tedabiri muktaziyeye tevessül olunacaktır» iba
resine kadar bu programın bu kısmının bütün 
'köylere 'kadar neşredilmek üzere tamimini tek
lif ederim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendiler, Heyeti tcraiyenin şu beyanatını ben 
de kendi hesabıma şayanı takdir görüyorum. 
Yalnız bir şeyde hatıra gelmemeizlik dolayısiyle 
kusur hissediyorum. Bu da efendim, cümlenizin 
malûmuâlileridir ki, milletlerin yükselmesi için 
maddiyat ile maneviyatı mezcederek ve bununla 
da medarisin mâruz kaldığı ahvale çaresaz ol
mak üzere Darülhilâfetüaliye tesisi 'kararlaştı
rılmış, hattâ bir zamanlar tradei 'Seniyei Hazre'ti 
Padişahide bile yer tutmuş idi. Medarisin ıslahı 
emniyesiyle Kabine arasına adam tâyin 'olunu
yordu. Burada ise umum mezcolunmuş. Unutul
masın ki, maarif başkadır, medaris başkadır. 
(Hepsi maarifte dâhildir sesleri) Rica ederim 
yanlış anlaşılmasın. Ümidederim ki, Muhterem 
Heyeti îcraiye, bunu da lâyıkı veçhile derpiş 
eder. Çünkü bu hususun lüzum ve ehemmiyetine 
dair uzunuzadıya şeyler serd etmiyeceğim. Atıl
mış- adımlar var. Bu adımları ilerletir, terakki 
ettirir ve neticeyi müsmir bir hale getirir. Bu
nu rica ve istirham etmek, Muhterem Heyeti tc
raiyenin buraya nazarı dikkatini celbetmek is
tiyorum. 

Dr. RIZA NUR B. (ISinob) — Bunlar hak
kında ufak bir cevap vermek isterim. Biz mües-
sesatı resmîye dedik ki, bunun içinde medaris da 
dâhildir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. ('Karahisarı Sahib) — 
Bu kadarı kifayet etmez zannederim. 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Bakınız nasıl 
düşünüyoruz. Programımızda her şeyden evvel 
dinî terbiye dedik. 
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ŞER'lYE VEKİLİ MUSTAFA FEHMİ Ef. 

(Bursa) — Heyeti Muhteremenizce malûm bir 
şey var. Katiyetle malûm ki, bizim mücahedatı 
mızm esasını teşkil eden meseleyi hepiniz biliyor
sunuz. Bu maksadı ulvü millî meydana geldik
ten sonra pekçok şeyler yapılabilir ve düşünüle
bilir. Böyle bir dar zamanda teessüs etmiş bir 
şeyi yıkmak onun yerine daha iyi bir şey getir
mek mümkün değildir. Hepimiz bunu böyle mü
talâa etmişiz ve zannederim ki, Heyeti Muhtere-
meniz de buna razisiniz. Bunu kabul edesiniz. 
Medaris meselesi filhakika pek mühim b'r me
seledir. Birkaç defa istihaleye uğramıştır Şim
di son bir teşkilâtı vardır ve fikri daiyaneın-
ce o teşkilât pek mühim bir teşkilâttır. Eğer 
programda ufak bir ıslah mümkün olursa haki
katte medaris için pek feyizdar bir membadır. 
Bu cihetle biz mütalâa ettik ki, şimdilik mevcu
du muhafaza edelim ve ıslah cihetini de sonra 
düşünelim. Zannederim, programımızın umumi 
ifadesinde de bu kayıtlara tesadüf edei siniz. 
(Muvafık, sesleri) 

MÜFlD Ef. (Kır§ehir) — Burada kıraat Du
yurulan beyanname memleketin geçirmekte oldu
ğu buhranı ve memlekete karşı vukubulan teha
cüm yangınının bir an evvel itfasını ve büyük 
bir ittihat ve ittifak tahtında . asıl emeli millî 
olan istiklâliyetin ve islâmiyetin istikrar ve be
kasını teminden ibaret olduğunu anladım. Ben
deniz tabiî böyle bir dar zaman içerisinde beyan
namede gösterilen birtakım muamelâtın A e her 
şuabata mahsus idarenin mükemmel bir surette 
vücuda getirilmesi imkân dâhilinde olmadığını 
kendileri bildiği için, böyle bir zaman içerisinde 
mehmaemken bunun hüsnüidare edilmesini ve 
bittabi katiyen atılıp da tamamen metruk bir 
halde kalmamasını temin için katı vaitlerde bu
lunuyorlar. Nitekim asıl ana yollarının yapıl 
ması imkân dâhilinde olduğundan dolayı mev
cut yolların tamiratiyle iktifa edileceği ve hattâ 
elde mevcut bulunan mekâtibin programların
da gösterdikleri usul dairesinde ıslahına hal mü 
saidolmadığmdan dolayı hüsnü suretle idare 
edileceğini beyan ediyorlar. Böyle bir zamanda 
daha iyi bir iş aramak zannedersem muvafık 
değildir. Meselâ; ortada bir arsa var.. Bir mem
leket var. Bu arsaya,, bu memlekete biz sahib-
olmak, tasavvurumuzu bilfiil temin eylemek on
dan sonra o arsa üzerinde yapılması lâzım gelen 
binanın şekillerini; binanın esaslarını, program
larını, tarzım, göstermek lâzımgelir. (Bravo, sa
daları) 

Binamızı yapmak istediğimiz arsaya vuku
bulan taarruz maalesef yalnız dışardan değil, içi
mizde bile birtakım perde altında oynıyan hain 
eller tarafından vukubuluyor. Şimdi içimizde
ki o hain elleri parçalamaya çalışan ve o hain 
elleri ne suretle biz ıslah edecek isek rica 
ederim bir an evvel onu düşünmek ve burada be

yannamesini okuyup da kendilerine esasen itımad-
ettiğimiz Heyeti Icraiye Vekillerine bu cesaret; 

vermek lâzımgeliyor. Biz kendilerinin bütün ic
raatını esasatı islâmiye dairesinde yapacakla
rına eminiz. Vakaa tarzı tahrirde bir kelime 
unutulabilir, unutulan bir kelime kendilerini bu 
kadar muahezeye ve bu kadar münakaşaya se
bep teşkil etmez. Maarif iki kısımdır. Birisi 
maarifi diniye, birisi de maarifi dünyeviyedir. 
Hattâ mektep tâbirini beyannamede bendeniz 
görmeyi de arzu etmezdim. Mektep lügat iti-
barivle (bir şey yazacak bir yazıhane) demek 
tir. Bunların hepsine medrese deselerdi, medre
se tabiriyle zihnimize tebadür eden şu fikir zail 
olurdu., (Bravo, sadaları) Bundan dolayı istirham 
ederim efendiler... Hilmi Beyin söylediği bir söz 
var. Beyannamesini bize okuyan Heyeti muhte-
remeye sözlerinden dolayı beyanı takdir değil, 
fiiliyatını gösterdikleri zamanda bütün milleti
miz namına mevcudiyetimizle takdimi teşekkür 
ederiz. 

Meselede asıl adliye üzerinde görmüş oldu
ğum kuvveti de arz edeceğim: Heyeti Muhtere
me bilirsiniz ki, (Eladlü esasül mülk) buyunı-
luyor. Mülkün esası adaletle kaimdir. Bir mem
lekette adalet temin edilmezse o memleketin be
kası muhakkak değildir. Adaleti temin etmek 
için adliye umurunu deruhde eden zevat, beyan
namenin gösterdiği tarzda hükkâmı terfih eder. 
hükkâmı harice karşı vukubulacak ihtilaçtan 
azade bir hale getirir, mahkemeye gidecek efra
dı milleti, ben babı adalete gidiyorum, diyerek 
emniyetle göndermeye muvaffak olursa, gerek 
ahlâfta, gerek eslâfta hiçbir hâkime müyesser ol
madık iş yapmış olacak ki, bunun husulünü te
menni eylerim. (Inşaallah sadaları) işte adliye
de esas böyle olduktan sonra Rıza Nur Beye bir 
imale etmek isterim. Mekteplerde hüsnü idare 
teminini yalnız muallimlerin maaşatma hasır 
buyurdular. Bu da caiz değildi. Mekteplerde 
hem mualliminin maaşatı hem de tedrisatın ve 
programlarının hüsnü suretle tanzim ve tatbik 
ve mevcudiyle hüsnüidareyi temin edeceklerine 
kaani ve emin olduğum için münakaşaya nihayet 
verilmesini istirham eder ve sözüme nihayet ve
ririm. 

(Müzakere kâfi, sadaları) 
KÂTlP HAYDAR B. — Efendim, müzake

renin kifayetiyle ruznamedeki diğer işleve, geç
mek için beş takrir vardır. Bunlardan birincisi 
Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin olduğu 
için evvelâ onu okutacağım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kuvvei Icraiye vekillerinin beyannamesine 

ıttıla hâsıl olmakla ruznamei müzakerata geçil
mesini teklif ederim. 

9 Mayıs 1336 
Hakkâri Bayezid 

Mazhar Müfid Dr. Refik 
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REÎS Pş. — Müzakerenin kifayetini reye ko

yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır-

REİS — Celseyi küşadediyorum, Müfid efen- I 
di buyurunuz. 

İ. — Şer'iye Encümeni tarafından yazdan be
yanname 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Encümeni Şer'iye 
tarafından yazılan beyannameyi okuyacağız 
efendim. 

Beyanname sureti 
Bilcümle erbabı ilim ve irfanın ve zevki aşi

nayı hakaikı bünyanm malûmları olduğu veç
hile bütün avalim ; hakîmü lâyezal ve âlimü zül-
celâl hazretlerinin mazahir esmai ilâhiye ve 
asarı sıfatı cemaliye ve celâliyesinden ibarettir; 
nevi insan işe bu mazahir ve âsârm hulâsa ve 
zübdesidir. İnsanda imareti arz ve siyaseti nas 
gibi sırrı Hilâfetin temamii tecellisi ve bu su
retle nizamı âlemin vechi ekmeli üzere baka sı | 
insanın haiz olduğu on iki nevi kuvanm teva- 1 
zün ve teadül etmelerine ve bunun husulü ise 
halikme ibadet, her hususta adalete riayet ulül-
emirden madudolan ulemanın ahkâmı şer'iye ve 
siyaseti İslama muvafık olarak beyan ve tebliğ 
edeceği emre itaat misillû mekârimi ahlâk ile 
tehalluk ve diyaneti hakka ile tedeyyün etmele
rine vabestedir. Binaenaleyh şarii taalâ ve te-
kaddes hazretlerinin; ümmeti, hikmetle ve mev-
izai hasene ve munazarai müstahsene ile irşadı 
âmir olan «Üd'ü ilâ sebili rabbike bilhikmeti 
velmevizatülhasene» âyeti celilesi ahkâmı mü-
nifesine ittibaan; düşmanlarımızdan ingilizle
rin sırf islâmiyeti yer yüzünden kaldırmak mak
sadı hainanesiyle Makarrı Hilâfet ve Saltanatı
mız olan sevgili İstanbul'umuzu işgal ve Halifei 
zişanımızı tahtı esarete almak suretiyle istiklâli 
millimizi ihlâl ettiklerine karşı biz islamların 
dini mübinimizin emrettiği dairede ne suretle | 

smlar. (Eller kalkar) Ekseriyet var efendim yir
mi dakika sonra bir celsei hafiye vardır. 

hareket etmesi lâzımgeldiğini ilân ve beyana 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Ey ehli islâm! Din ve vatanımıza taarruz 
eden, ve sizi vatanlarınızdan çıkaran düşman
larınızı nerede bulursanız anları sizi çıkardık
ları yerden çıkarınız ki, onların sizi vatanınız
dan çıkartmış olmaları bir fitne olup fitne ise 
katilden eşettir, mealinde olan «Faktülûhüm 
haysü sekiftümuhüm ve uhrucuhüm minhaysü 
ahreeuküm velfitnetü eşeddü minelkatl» nazmi 
celili sübhanisi dairesinde mütarekeden sonra 
düşmanın yedi istilâsına geçmiş olan vatanı is
tirdat ve levsü adadan tathir için kavi bir 
azim ve iman ile sai ve gayretten daha mâkul 
ve daha meşru hiçbir hareket tasavvur edile-
miyeeeğine nazaran İstanbul ve İzmir ile sair 
işgal altında bulunan vatanın ve bilhassa Hali
fei zişanımız ve sevgili Hakanımızın istihlâsı 
istiklâli millimizin iade ve idamesi, fitne ve fe
sadı âdanm ref'i ve izalesi lüzumu şedidi serisi
ne iptinaen milletin sînei intihabından doğmuş 
olan Kuvayi Milliyenin hareketi minküllülvücuh 
muvafıkı şer'i şerif olmakla beraber âlemi mu-
hasımm nazarında hakkı hayata malik olduğu
muzu ispata kâfi bir kaziyedir. Çünkü Halifei 
müslimin Hazretlerinin makamı Hilâfet ve Sal
tanatı olan İstanbul Emirülmümininin hilafı 
marzısi olarak Düveli Muhasama tarafından 
fiilen işgal edildi; asakiri islâmiye eslihasmdan 
tecrit ve bâzıları bigayrihakkin katil makar ve 
Hilâfetin muhafazasını kâfil olan bilcümle is-
tihkâmat ve kıla ve vesaiti sairei harbiye zabt 
ve İstanbul'da idarei örfiye ilâniyle divanı harb-
ler teşkil ve İngiliz kavaniniyle milleti islâmı 
muhakeme ve tecziye etmek suretiyle Halifenin 
hakkı kazasma müdahale ve işgal altına alınan 
yerlerdeki tebaai gayrimüslime ile biliştirak 
islâmları katil ve islâm kız ve kadınlarının ırz 

(İkinci ve üçüncü celseler hafidir) 

mmm 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 6 

RElS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 
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ve namusunu hetk ve mukaddesatı müslimin 
tahkir ve Kitabullah tezyif edildiği haddi te
vatüre vâsıl ve bizzarure bunlara ilmimiz lâhik 
nezdimizde bu ahval sabit ve islâmiyetin has
mı canı ve bütün ehli islâmın cellâdı biamanı 
olan İngilizlerin Hilâfeti îslâmiyemizi dahi or
tadan kaldırarak bütün cihana hâkim olmayı 
ve müslümanları da bilkülliye mahvetmeyi 
tahtı karara almış iken bunlar ile mücadele 
etmemek müslümanlıkla kabili telif değildir. 
Milletimiz hakayıkı âliyei islâmiye ve meza-
yayı cemilei Osmaniyeden hayli servete mâlik 
ve bahşayışı fıtratı sübhaniyeden pek kıymet
tar bir nimeti istidadı haiz olduğu halde şifayı 
âcili devayi ittifakta ariyan evliyayı umur ile 
aylardan beri muhitlerini sarmış olan hâdisatı 
mezkûrenin tatbikatı elîmesi altında dilinin 
olageldiklerinden dolayı istihlâsı vatan ve 
hilâfet ve istiklâli mülk ve millet emrindeki 
harekâtı vataniyeyi bir tehalükü hüdapesen-
dane ile deraguş etmiş ve her tarafta silâhbe-
dest olarak harekete müheyya bir hale gelmiş
tir. Dini mübini islâmm bu husustaki nususu 
hikemiyesini neşir ve tamim edip muhafazai is-
tiklâliyet ve irşadı avam zıırinmda hasbeddi-
yane teveccüh eden farîzai mühimmeyi takip 
ve her ihtimale karşı yukubulacak taarruzu 
takim için (Va'tasimu...) emri celili mucibin
ce ümmeti vifakı ittihada sevk ederek yar ve 
ağyar nazarında din ve devleti her türlü hatar 
ve suinizardan vikaye ve binayı milleti felsefei 
hayatiyemizin istidadı nispetinde tesis eylemek 
mecburiyeti runümun oluyordu. Bu ise .gere'k 
ieabatı şer'iye ve gerekse istidadatı içtimaiyei 
milliyemiz itibariyle halen ve istikbalen müsta
kar vatan ve millet için havası ümmete teveccüh 
ediyordu. Bu sırada millet heyeti mecmuasiyle 
bu hizmeti âliyeye sâi olmak hissiyatiyle meşbu 
olmuş, Ankara'da tBüyük bir Millet Meclisi kü-
şadını nefsülemre muvafık görmüş ve bimen-
nihi taalâ Nisanın yirmi üçüncü Cuma günü 
de müzakerata iptidar eylemiş ve bu ana ka
dar da heyeti içtimaiyemizin ahvali ruhiye-
sine tevafuk edecek hidematta bulunmuştur. 
Böyle bir anı mühimde İstanbul muhitinde he-
vesatı hayvaniyesi melekâtı insaniyesine galip 
olan bâzı bedtıynetlerin İngiliz tegalüp ve 
tahakkümünden bilistifade menasıbı âliyeyi ih
raza heveskâr olmalarından haşi bu vifak ve 

ittihadı tammı âdeta bir isyan şeklinde göste
rerek bir kısım yağmager halkı ecnebi parasiyle 
ıtma ve Anadolu'nun bâzı nıkatma sevk ve bey-
nelislâm sefki demaye tahrik eyledikleri bin 
türlü telinatla yade şayan hâdisatı müessife-
dendir. İnsanların tab'an .menfaatperest olması 
itibariyle menafii zatiye daima her şeye tercih 
edilmekte ve bu da tabiî bir hal olmak üzere 
telâkki olunmaktadır. İnsanlar tab'an böyle 
olduğundan şu esası muhafaza hikmetine bina

en Cenabı Hak Kuranı Keriminde (teavün) ü 
emrediyor ve buyuruyor ki, (teavenu..). Ey Müs
lümanlar, birbirinize iyilik hususunda yardım 
ediniz. Bu âyeti kerimenin hikmet ve menfaati 
dünyeviyesi beynelislâm uhuvvet esasını temin 
ve teyit içindir. İslâmlar, bu emri celile itti
hada berdevam kaldıkça uhuvvetlerinin zeva
line imkân tasavvur edilemez. Her an ve za
manda 'İslâmlar için vaeibülittiba olan bu esa-
satı diniyenin böyle bir anı hatarnakde ihlâline 
çalışan ve binnetiee İslâm arasına tohmü şıkak 
ve nifak saçarak Islâmı birbirine boğazlatmak 
fikri melânetkârisiyle ortaya çıkan fâsikler mil
letin gayei ulviyesini başka bir şekil ve tarz
da göstermekte ve emellerine bu sureti şeni-
anede vusulü tahayyül etmektedirler. Fakat 
emin olmak lş,zımgelir ki; bu gibi telkinatı me-
lûnanenin dimağı millette yer bulamıyacağmı 
takdir ve tâyinden âciz olan satılmışlar pekâlâ 
bilmelidir ki, gaflet ve cinayetlerinin derecele
rini neticenin husuliyle anlıyacaklardır. 

Cenabı Hak; «Incaeküm fasikun beyna ....» 
buyuruyor ki, mânayı münifi : (Size bir fâsik 
gelir de fena bir haber verirse o haberi iyi tet
kik ediniz, bilâtetkik bir şey yapacak olursa
nız siz musibete duçar ve sonra nadim ve 
pişman olursunuz.) Bu münasebetle zamanı sa
adette cereyan eden bir vakanın tafsiline lüzum 
görüyoruz. Beni Mustalık kabilesinden zekâtı 
şer'iyeyi tahsil için sahibi Risalet Efendimiz bir 
zatı memuren göndermişti, kabile halkı bu za
tın istikbaline çıkmışlardı. Istikbalcileri gö
rünce kendisini öldürmeye geliyorlar, zanniyle 
korktu ve derhal geri dönerek koşa koşa Me
dine'ye geldi ve kabile zekât, vermemek için 
silâhlanmış, az kaldı beni öldüreceklerdi, dedi 
ve bu haber beynelmüslimin fevkalâde gale
yanı mucibolarak mukatele vukuuna ramak 
kalmış idi. Sonradan meselenin tavazzuhu üze
rine (ılncaeküm) âyeti kerimesi nazil olmuştur. 
Bir meselenin künh ve hakikatine nüfuz edeme
yen bir adam haddizatında mevsukulkelâm 
tanınmış bir zat olmuş olsa bile yanlış ha
berler vererek uhuvveti İslâmiyeyi haleldar 
edebilmesinin ihtimali vardır, bunun için 
her işitilen sözlerin bilâtetkik sıhhatine ka- * 
naat getirmek ve hele ifsadat kabilinden 
şayiatı kâzibeyi olduğu gibi kabul etmek 
şu ince dakikada pek muzır olsa gerek. Yirmi 
otuz sene zarfında sadrı islâmda yüz mil
yonu mütecaviz nüfus havzai İslama dâhil ol
muş iken beynelmüslimin fitne, fesadu nifak ve 
şikak zuhur etmesinden dolayı insanlar daima 
bir halde bulunmadığından ve ahlâk gittikçe 
bozulmaya başladığından milyonlarca nüfusla 
teşekkül eden Hükümetimiz küçülmeye başladı 
ve binnetiee ecanibin istilâsına mâruz kaldı. 

İşte bunlar bizim için dersi ibret olmalı, 
umum kürrei arzda mevcut 300 milyonu müte-
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caviz Müslümanlara bir melce kalmış ise o da 
burasıdır, buranın Halifei Mukaddesemiz, Pa
dişahımız Efendimiz Hazretlerinin ve Makamı 
Hilâfet ve istiklâli milletin muhafazası husu
sunda milletimiz feünyanı marsus gibi mütte
hit bulunup inayeti süphaniyeye mazhariyeti 
temenni etmelidirler ve minallahüttevfik vesse-
lâmü âlâ menitttebealhüda... 

TUNALI HÎLMÎ B. — Müsade buyurunuz 
efendim, bir şey arz edeceğim. 

RElS — Hamdullah Subhi Bey gelecek, on
dan sonra söyleyiniz. 

HAMDULLAH SUBHlB. (Antalya) —Muh
terem arkadaşlar; biraz evvel Müfid Efendi 
Hazretlerinin okudukları beyannameden sonra 
bendenizin diğer bir beyanname okuması ma
nasız, hattâ münasebetsiz bir şey olacaktır. (Es-
tağfirullah sadaları) Yalnız bu işin küçük, mâ
kul bir ciheti kalır, o da Müfid Efendi Hazret
lerinin Umuru Şer'iye Encümeni namına oku
dukları beyannamenin (bendenizin anladığıma 
göre daha ziyade dâhili memlekete bir hitap 
gibi idare edilmesidir. Eğer bunu tasvip buyu
rur, Meclisi Âliniz aynı noktai nazarı kaibul 
ederse ulemamızın yazmış oldukları beyanname
yi memlekete tevcih ederiz. Eğer ikinci de 
mazharı tasvibiniz olur ise onu âlemi Islama 
hitaben neşrederiz. Mamafih nasıl tasviibeder-
seniz. (Berveçhi âti beyannameyi kıraat etti) : 

Cenup çöllerinin bir köşesinde «arzın sesle
rini dinliye dinliye yatan Paygamiberi Zişanın 
ruhlarım ruhlarımızla birleştirdiği îslâm kar
deşlerimizi, dini mübinin son askeri mahsur 
bir kale içinden size tevcihi hitabediyor. Her 
taraftan üstümüze hücum ederek yüksele yük
sele Osmanlı vatanını 'büsbütün boğmak isti-
yen ölüm kuvvetleri ortasında tehlikelerle mu
hat bir ada içinde kalmış gibiyiz. Size nida
larını yetiştirmek istiyenler gayız ve kin ufuk
larından kopup gelen tahdit ve şutum, kizip ve 
riya gürültüleri arasında hakikatin sadasmı 
duyurmaya muvaffak olabilecekler mi? Sınırla
rında muharebelerin yangını hiçbir zaman sön-
miyen, etrafında husumet dalgalarının meddi 
nihayet bulmıyan Anadolu 'dan, bu ezelî gaza 
ve cihat topraklarından yükselen hitabımız aca
ba iğfal ve desisenin bin maniası arasından ge
çip sizi bulabilecek mi? 

Şam'ın, Kurtaba'nm, Kahire'nin, Bağdad'm 
sukutundan sonra îslâmın son Darülhilâfesi İs
tanbul da düşman silâhlarının gölgesi altına 
düştü. Afrika'nın sahilleri üstünden Akdeniz'i 
baştan başa kuşatan hâtıra engiz diyarlara Tu
na yalılarından Ural 'm şimaline ve îç - Asya-'nm 
ucu bucağı olmıyan bozkırlarına, Ganj'm, Fen-
cap'm velvelei sıytı hâlâ susmıyan mamureleri
ne varıncaya kadar birer birer yâdellerin kahır 
ve cebri altına giren aziz kardeş yurtlarına 

ağlarken nihayet Kıljlegâhı Islâmı, Ravzai Ne
beviyi taşıyan Hicaz ve Yemjen hıttaları, Filistin, 
ve Irak, Hindistan müntehalarma kadar Asya'da ' 
İngiliz saltanatının engin, nihayetsiz bir şehrahı 
oldu. 

Kurunu vusta muharebelerinde vahşi ve ha
in bir idrak ile içinden tehlike gelebilecek kom
şu memleketleri boşluk haline çevirmek siyaseti 
şimdi aynı maksatla Anadolu'ya karşı tatbik edi
liyor. Ta ki mahkûm Hindistan'ı mahkûm Mı
sır'a rapteden yeni esir memleketler, yeni ingiliz 
müstemlekeleri Anadolu içinde gelecek bir teh
dide mâruz olmasın... Bunun için Selçuki Türk
lerinden, dokuz buçuk, on asırlık bir zamandan 
beri me'vayı islâm olan Anadolu'ya taraf taraf 
istilâ orduları çıkardılar. Bunun için Yunan Or
dusu ismini taşıyan eşkıya sürülerinin kaahir bir 
Türk ekseriyetle meskûn olan mamur ve mesut 
bir vilâyetimizi vurgunla, yangınla, kesimle ıs
sız ve viran etmesine karşı ses çıkarmadılar. 
Bunun için beynelmilel bir heyetin mutantan 
bir ilâmı Yunan ordusunu cürmü meşhut halin
de kana bulanmış bir kaatil gibi yakalamış ve ci
hana karşı teşhir etmiş iken «işine devam et, sa
na beyanı itimadediyoruz.» dediler. Bunun için 
defteri amalinde bütün Mora ve Tesalya nıüslü-
manlarmın, Cenubi - Arnavutluk, Makedonya va 
Girit Müslümanlarının kıtali yazılı olan 'bu se
fil orduyu daha fazla muta kılmak için başına 
bir ingiliz Generalini kumandan tâyin ettiler ve 
o, yangını söndürecek, ürpere ürpere kaçıp gi
den muhaceretleri durduracak yerde «Cepheleri
nizi geri alın, yüzlerce köyü Yunan işgaline terk 
ediniz.» dedi. Bunun için Adana, Maıaş, Ayin-
tab, Urfa gibi en kadîm islâm memleketleri 
Fransız zabitlerinin idaresinde Ermeni kin ve 
gayzma, Ermeni ruhunun müfteris gılzat ve 
husumetine yenecek, parçalanacak bir av gibi 
terk edildi. Hükümeti elim bir mütareke ile si
lâhlarından tecridedilmiş, orduları dağıtılmış 
bir millet, ana yurduna musallat olan başıboş 
bırakılmış ve yangıncı, yağmacı müstevlilere 
karşı müdafaadan başka ne yapabilirdi? Biz bu 
sebeple aile ocaklarımızda eski gazalardan ya
digâr kalmış silâhlarımızla analarımız ve kız 
kardeşlerimizle, çocuklarımız ve ihtiyarlarımız
la her tarafta düşmanı karşılıyarak geri iten bir 
halk mücadelesine başladık. 

istilâya yardım etmiyen, Yunan garet ve kı
taline yeni sahalar terketmiyen, halkın vücuda 
getirdiği cepheleri geri almıya razı olmıyan 
hükümetlerimiz ingiliz cebri altında birer birer 
mevkilerini terk ettiler. Her ikisi namus ve ha-
miyetiyle tanınmış iki asker olan Rıza ve Salih 
Paşaların Hükümetlerini, haklarında Halife ve 
milletin emniyeti tamamiyle tezahür etmiş iken 
istifa ettirmek suretiyle ıskat ettiler: Halbuki 
Anadolu'nun istilâya uğrıyan kısımları evvelce 
istilâ edilmiş memleketlerimizden muhaceret 
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eden «ıeskensiz, maişetsiz yüz binlerce muhacir
le dolu olan topraklardı. Balkan Muharebesinde 
yakılan köylerin, şehirlerin meşum aleviyle ve 
mazlum bir halkın kaniyle boyanmış kızıl, kor
kunç bir salib önünde fevç fevç yurtlarından dı
şarı uğrryan muhaceretler henüz Anadolu top
raklarında hastalıktan, açlıktan perişan bir 
'halde sürünürken arkalarından eski katilleri ye
tiştirdiler. Başlarına tekrar musallat ettiler. Bir
liğini, istiklâlini müdafaa ettiğimiz Anadolu öz 
vatanından matrudolmuş kaç bedbaht müslüman 
millete darüleman bir topraktır. Kırım'dan, Bos
na - Hersek'ten, Kafkasya'dan düşman akınları 
önünde terki diyar edenler gelip onda kendileri
ne bir vatan buldular, işte parçalamak, dağıt
mak istedikleri memleket, tslâmiyetin birçok 
bedbaht evlâdına 'bağrında yeniden hakkı hürri
yet, hakkı 'hayat veren bu memlekettir. İçeride 
her gün biraz daha 'büyüyen, tesir ve nüfuzunu 
her an biraz daha artıran halk mukavemetini 
kırmak için İngiliz siyaseti her çareye başvur
maya karar verdi. Bu fikri en evvel cihan mat-
'buatma «Türklere sulhu kabul ettirmek için ve
saiti zecriye kullanılacak», suretinde, ilân etti
ler. Tarihi siyasînin hiçbir devrinde (Hükümet 
adamları maksatlarını riya ile örtmekte şimdi 
^görülçlüğü kadar şerir ve küstah olmamışlardır. 
«Türk Payitahtının Türklere terk edileceğini, Ha
life ve Sultanın İstanbul'da ipka olunacağını» 
Hindistan'a resmen tebliğ eden İngiltere aradan 
on gün geçmeden fbu taahhüdü alenisini bilfiil 
nakzetmekte hiçbir beis görmedi. İstanbul işgali 
askerî altına alındı. Askerlerimiz ıgece uykusu 
arasında yataklarında bastırılmak suretiyle şe-
hidedildi. En mâruf ricali mülkiye ve askeriye
miz, erbabı kalemimiz, birçok mebuslar ve ayan 
tahassun'gâ'hmda haydut yakalanır 'gibi tevkif 
ve nefyedildiler. İstanbul İngiliz İdarei örfiyesi 
altına alındı ve ıbunun üzerine Millet Meclisi ec
nebi tahakküm ve tazyikinden hür olan bir kı
sım memlekete çekilmeye mecbur oldu. 

'Sulihu hazırlamak için Payitaht işgal edildi. 
Sulhu hazırlamak için meşru Hükümetlerimiz 
indirildi. Sulhu hazırlamak için İngiliz himayesi 
altına imzasını koymuş, her şeyi Garbın adalet 
ve merhametinden bekliyecek kadar anlayışsız, 
idaresiz bir adam yeniden iSadarete getirildi. 
Anadolu mukavemetini kırmak için kendi Hü-

ı ikümetimizi, kendi milletimiz aleyhine taslidet-
mek, makamı iftayı şerefi islâm için kanını akı
tan mücahidlerin aleyhine kullanmak gibi ibli-
sane 'bir fikri sahai tatbike koydular. İdraksiz
lik ve cehlü gayiz ile gözleri kapanmış olan bir
kaç adamı Anadolu kuvvetlerini arkadan vur
mak üzere harekete getirdiler. Orduyu terhis 
etmek, köylülere Kuvayi Millîyeyi âsi tanıtmak, 
mülleti kendine şeref veren en asil ve civanmerd 
evlâdına karşı şüphe ve tereddüde düşürmek, 
sulhu hazırlamak için İngiliz emri altında çalı
şan vatansızların ilk işi 'oldu. 

İşte •biz, bir taraftan müstevlileri geldikleri 
yerlere tardetmek, diğer taraftan iğfal ve ifsat 
edilenleri yola getirmekle meşgul olduğumuz bir 
zamanda sizi 'hakikatten haberdar etmek iste
dik. Zira öğrendik ki, Mısır'da ve Hind'de ol
duğu gibi Islâmın başını Islâmm eliyle ezenler 
'bizi Halifeye âsi ve günahkâr bir zümre olarak 
tanıtmak istiyorlar. En eski zamanlarda olduğu 
ıgibi bugün de İslâm dinine ve İslâm âlemine 
karşı deruhde ettiği muazzam vazifeye gevşe
mez, sarsılmaz bir iman ile sadık olan milletimiz 
düşmanların tezvir ve iğfaline kapılmaktan sizi 
tahzir eder. Cenubun kızgın göllerinden, Şimalin 
buzlu iklimlerine ve Şark ' tan Garb'a kadar asır
lar arasında gazadan gazaya koşan milletimiz 
din yolunda kurban ettiği milyonlarca şehitle
rinin vediai mübareki olan maksada merbut kal
makla devam ediyor. Islâmm son yurdunda son 
kurtuluş «Miadını yapan kardeşlerinize karşı en 
büyük zulmü yalnız idlâl ve tezlilden ibaret ol-
mıyan düşmanların, cebir altında neşrettirdik
leri fetvalara cevap olarak Anadolu'nun her ta
rafında dini mübinin sadayi hakikisi yükseldi. 
Yüzlerce müftü ve müderrisin müşterek imzala-
riyle ısdar ettikleri fetvalar doğru yolu milleti
mize ve cihanı İslama işaret etti : «Âdayi musli
nim 'olan düveli muhasama tarafından fiilen iş
gal edilen Makamı Hilâfette cüyüş müslimin si
lâhlarından tecrit, devairi Hükümete vazıyed ve 
idarei örfiye ilân ve hukuku hilâfet gasledildik
ten sonra Halifei Müsliminin istihlâsı hususunda 
kudreti mümkünelerini sarf etmek bilûmum 
müslimine farz olduğunu ulemayı dinimiz tebliğ 
ve tamim ettiler. Bu sadayi şer'iyi siz de işitin. 

• îsl'âm birliği fikrinin muahharan en büyük 
mümessili olan Yavuz Sultan Selim'in dediği gi
bi «İslâm •gönüllerinin toplu olması için kendisi
ni perişan eden milletimize, onun dâvayı istik
lâline, mânevi teyit ve müzaheretinizi bir saniye 
eksik etmeyin; ta ki, tslâmın bir küsufu tanıma 
'giden güneşi büsbütün kararmasın, tekrar âle
mimiz üstünde ışıldamaya başlasın. 

Selâm ve bidayet her zaman din kardeşleri
mizin üzerine olsun.» 

REİS — Şimdi efendim, o halde her ikisinin 
de neşrini kabul ediyor musunuz1? ı(Hay hay sa-
daları, hem dâhile, hem harice) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Cesaretsiz, cü-
retsiz diyemem, fakat tasavvur edebileceğiniz 
bir mertebede mahcup bir surette çıkıyorum. Zi
ra hocalara karşı maatteessüf bir söz söylemek 
mecburiyetindeyim! 

Efendilerim; ruh ve mâna itibariyle beyan-
namei şer'i ne kadar ulvi ve istifade bahis ise 
maalesef (Kelliminnas âlâ kaderi ukulihim) 
hikmeti nebeviyesine tevfikan yazılmamıştır. 
Evvelemirde istirham ederim, beni son derece 
mazur görünüz. 
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MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Kabul olundu. Bu

nun üzerine söz söylemek caiz değildir. (Kabul 
olundu sadaları). ' 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, o 
halde bir kelime söylemekliğime müsaade edi
niz (Gürültüler). İstediğiniz kadar gürültü edi
niz yine söyliyeeeğim, rica ederim Reis Bey 
memleket yıkılsın yıkılmasın değil mi? 

FUAD B. (Çorum) — İlk evvel altında sen 
kalırsın. 

' REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi ver
diğimiz karar Büyük Millet Meclisi namına âle
mi islâma beyanname yazmaktan ibaret değil 
mi efendim! Evet bunun için Encümeni İlmi
ye ile Hamdullah Subhi Bey müştereken geçen 
celselerden birinde yazı yazmaya memur edil
mişlerdi. Kendilerine rica etmiş idik (Hayır, 
hayır sadaları). Makamı Riyasetten başka kim
se karışmasın efendim, ikisi müşterek yazacak
lardı. Müfid Efendi Hazretleri çıktığı zaman 
Encümeni İlmiyenin yazdığı beyanname budur 
dediler, okudular, dinledik. Henüz kabul yok 
efendim (Kabul edildi sadaları). Müsaade bu
yurunuz, bizim namımıza gidecek. Hamdullah 
Subhi Bey dediler ki ; bendenizin yazdığım âle
mi islâm için olsun, Müfid Efendinin okuduk
ları da dâhile ait gibidir diye bir mütalâa der-
meyan ettiler. Bu da kabul; olundu efendim. Bi
naenaleyh mesele şimdi Büyük Millet Meclisi 
namına âlemi islâma hitaptır. Yazılan beyanna
melerin, her tarafında, her kelimesinde hepimi
zin ve bütün Meclisin alâkası vardır. Binaen
aleyh kabul olundu diye emri vâki ihdas etme
yiniz efendim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Çün
kü Hamdullah Subhi Bey okuduktan sonra Ham
dullah Beyin teklifini kabul buyurur musunuz 
dedim, hepsi kabul etti. Neşredilsin mi dedik, 
Meclis ekseriyetle ellerini kaldırdı. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaade 
buyurunuz. Madem ki, âlemi islâma hitabecliyo-
ruz,. hepsi Türkçe bilmez efendim, o halde ben
deniz teklif ediyorum, arapça, farisice, tatarca 
da yazılsın onlar da okusun. İçimizde arapça 
bilenler var. Bilip de tashih edecekler var efen
dim. Onun için o müsvetteler de okunsun. Mü
saade buyurunuz. Hamdullah Subhi Beyin fikri 
kabuj olunsun. Onun o yazısı harice aidolsun 
sözü doğru olamaz. Burada Büyük Millet Mec
lisi mevzuubahis, encümen değil. Her iki beyan
name Büyük Millet Meclisine aittir. Mevzu 
hakkında, tarzı tahrir hakkında söz söylemek 
hakkını bizden selbettiler mi? Bendeniz imza 
edeceğim beyannamenin münderecatı hakkında 
hakkı kelâma malik değil miyim? Binaenaleyh 
bu meal ve mevzu hakkında Makamı Riyasetten 
sorarım, bunun hakkında da karar verilmiş ise 
bendeniz kürsüden inmiyeyim. Yani okunan 

şeylerin heyeti umumiyesi tamamiyle kabul edil
medi ise... 

REİS — Meclisçe tasvibedildi efendim... 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bendeniz 

o halde iniyorum efendim. Münderecata vâkıf 
olmadan imza koyuyoruz (Gürültüler). 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Mü
saade buyuruluyor mu efendim? Millet Meclis
leri namına nutku hümayuna cevap sureti ya
zıldığı vakit hatırlıyorum. Bundan birkaç ay 
evvel de kelimeleri üzerinde, sarfı nahivleri 
üzerinde eski ve yeni meselelerini de karıştıra
rak on beş gün kadar müzakere ettik. Muh
terem arkadaşım çok doğru bir ihtarda bulunu
yor. Okuduğumuz bir şekil, bir taslaktır. Böy
le bir şeyin yazılması, hususunda bâzı fikirleri 
arz etmekten ibarettir. Zannetmiyorum ki, kara
rınız içinde, bütün satırları, bütün kelimeleri 
aynen muhafaza etmek lüzumunu gösterir bir 
noktai nazar ifade edilmiş olsun. Meclisi Âli
niz arzu ederse her satırı üzerinde tadilât yapar 
ve bu suretle beyannameye yeni bir şekil vere
bilir. Yazanların fikirleri hiçbir zaman aynen 
muhafaza edilmek zaruri değildir. Nasıl arzu 
ediyorsanız öyle yapınız (Aynen kabul edilmiş
tir sadaları). 

REİS — Şimdi efendim bir takrir var. 
RAGIB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi, is

tirham ederim, kabul edilmedi. Reye konmadı 
efendim (Kabul edildi sadaları). 

EMİR Pş. (Sivas) — Reis Beyefendi, beyan
name bir defa okunmakla... (Reye konmadı sa
daları). Beyanname bir kere daha okunsun, son
ra bir defa daha yazılsın. Sonra beyanname ya
zalım (Gürültüler). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kâğıdımız da 
var, matbaamız da. 

REİS — Verilen bir takriri okuyorum : 

11. —Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Bur
sa Mebusu Mustafa Fehmi Efendi ile Osman Nuri 
Beyin mazur sayılmalarına dair takriri s 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Bursa mebuslarından Mustafa Fehmi Bey İs

tanbul'dan vasıtai nakliye bulamıyarak mâşiyen 
firar edip on beş gün kadar çarıklı yürüdüğü, 
için sağ ayağının tırnakları sukut etmiştir ve 
uzun müddet tedaviye muhtaeolduğunu gözümle 
gördüm. Yine Bursa'mn diğer Mebusu olan 
Osman Nuri Bey de ikâmetgâhında dizanteriye 
müptelâ olduğu firari için gönderdiğiniz zatın 
meşhudatiyle tahakkuk etmiştir. Onun için bu 
iki zatın mazur addedilmelerini teklif ediyo
rum. 

9 Mayıs 1336 
Erzurum Mebusu * 

Mehmed Salih 
(Heyeti İeraiyeye sadaları). 
REİS — O halde Heyeti İeraiyeye havale ecli-
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yoruz. Efendim, Salı günü içtima edeceğiz. Son
ra yarın encümenlerde çalışma meselesi efendim 
îrşat Encümeni maatteessüf daha teşekkül et
medi, onun için arkadaşlardan bir an evvel inti-
habediniz efendim. 

REFİK B. (Konya) — Yalnız bir şey arz ede
ceğim. Mezun ve gayrimezun olmaları meselemi, 
Kendileri müracaat etmemişlerdir. 

REİS — Şimdi başka bir işten bahsediyoruz. 
O söylendiği zamanda itirazatmızı dermeyan et
miyorsunuz. Başka işe başlıyorum. Sözümü kesi

yorsunuz ki, bu muvafık değildir. Dikkat edil
meli efendim. İrşat Heyeti için lâzımgelen aza
ları lütfen encümenlerden intihap buyurunuz. 
Bir de lütfen Lâyiha Encümeni de kablezzeval 
saat onda içtima etsin, orada ellerinde bulunan 
işler de vardır, onları da çıkarsınlar. Ruzna-
memizde zaptı sabık, evrakı varide ve eneümen-
lerdeki evrak var. . 

Efendim, Salı günü içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. (Saat yedide celseye niha
yet verildi). 

. . . . • - . > • • < .«<.... 



T. B. M. M. Matbaam 


