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Basri Bey ve refikinin teklifi kanun İsiyle beraber Se
riye ve Dahiliye encümenlerine havale olundu, Mu
vakkat temyiz heyeti teşkili hakkındaki Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edildikten sonra memurin 
muhakematına ait Kanunun müzakeresine başlan
mış ise de İçtimai atîya tehiri hakkında Saruhan 
Mebusu Necati Beyin Dahiliye Vekâleti namına vaki 
olan talebi kabul edilerek Cumartesi günü badezzeval 
saat İki de içtima edileceği Makamı Riyasetten bit-
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Celâlettin Arif Mehmet Rasim 
ıKâtip 
Cevdet 

BİRİNCİ CELSE 

Açılına saati ; Badezzeval 3 

REİS — Birinci Reİsvekiü Çelebi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Haydar Bey* (Kütahya) 

REİSVEKİLf ÇELEBİ EFENDİ — Efendim, j (Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından zaptı 
ekseriyet hâsıl olduğu için celseyi açıyorum. I sabık hulâsası okundu) : 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
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.MUSTAFA NECATI BEY (İzmir) — îçtimaı 
atiye tehiri hakkındaki şey yanlış olsa gerek. Hükü
mete tevdii hakkında idi. 

NEBIL EFENDİ (Karahisarısahip) — Hayır 
mutlak bir içtima sonraya tehir edilmişti. Doğrudur. 

REŞİT BEY (izmir) — Tehiri müzakere edil
sin denildi, 

İNEBİL EFENDİ (Karahisansahip) — İlk içti-
mada mevkii müzakereye koyalım. 

REİSVEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — Efendim za
bıt bu suretle tashih edildi. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Miralay Refet Beyin, 
istirdat edildiğine dair telgrafı. 

Gerede'nin mattan 

ı(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Gerede 
karargâhından Miralay Refet Beyin keşide ettiği 
telgraf okundu) : 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mayıs'ın yirmi beşinci günü Mudurnu'da bekle

yen ve pek sarp ve arızalı bîr mmtakada icra edilen 
harekâtı askeriyemiz hedef ittihaz ettiği Düzceyi iş
galden sonra Mayıs'ın otuz birinci günü de Gere
de'ye girmek suretiyle vazifesini pek seri bir surette 
ifa eyledi. Evvelce usat eline geçen top ve maki

neli tüfekler fazlasiyle İstirdat olundu, usata tevzi 
edilen piyade esiihasının pek mühim bir kısmı elimize 
geçtiği gibi mütebakisi de peyderpey toplanmakta
dır. Düşmanlarımız tarafından ifsat edilen bu mm
takada Allanın inayetiyle tesir ve irşadatımız altına 
girmeyen yer kalmadı. Davamızın meşruiyeti sa
yesinde hâsıl olan bu seri muvaffakiyeti tekmil arka
daşlarımızın hürmet ve tazimlerine terdifen Büyük 
Millet Meclisine arz ederim. 
2 Haziran 1335 

Miralay 
Refet 

ı(Pek âlâ teşekkür olunur sesleri), 

2, — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Antalya (Teke) Mebusu Ali Vefa Diyarı-
bekif Mebusu Kadri, Hacı Şükrü, Yüzbaşı Kadri 
Beylerle, Hamdi ve Mustafa Efendilere, Menteşe 
Mebusu Kâzım Karabekir Paşa, Mahmut, Kâmil, 
Sadettin Beylere, Ergani Mebusu İbrahim Hakkı 
Beye, Kozan Mebusu Fevzi Paşaya, Mus Mebusu 
İlyas Sami Efendi ile Osman Kadri Beye, Mardin 
Mebusu Mithat, Necip, Esat, Derviş Beylerle, 
Hasan ve ibrahim Efendilere ait intihap mazba
taları hakkında Mazbataları Tetkik Encümeni maz
batası.-

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
Tetkiki mezabit encümenince mazbataları tetkik edi
lerek berayi tasdik Heyeti Celilenize arzedilen zeva
tın esamisini okuyorum : 

Suret 
Esami Dairei întihabiyesi 

Korkudefi kaymakamı sabıkı AH 
Vefa Bey Tek» Antalya 

Muş mutasarrıfı sabıkı Kadıti 

Bey Duyarıbekİr 
Binbaşı Hacı Şükrii Bey $ı 
Ulemadan Hamdi Efendi % 
Yüzbaşı Kadri Bey » 

Evkaf başkâtibi satekı Mustafa 

Mirliva Kâzım Karabekir Faşa 
Geyve boğazı kuvayi mitliye 

kumandanı kaymakam Mahmut Bey 
Muğla eşrafından Emin Kâmil Bey 
Muğla eşrafından müftüzade 

Sadettin Bey 
Mehmet Efendizade İbrahim 

S1 

Menteşe 

»1 
» 

V 

Hakkı Bey Ergani Madeni 
Harbiye nazın esbafcı Fevzi Paşa 

Hazretleri 
Hacı İlyas Sami Efendi 
Hakkâri tahrirat müdürü Osman 

Kadri Bey 
MüUzade Mithat Bey 
Mardin Ziraat Bankası Şube 

Müdürü Necib Bey 
Meclisi umumu vilâyet "azasından 

Hasan Efendi 
Meclisi umutndi vilâyet azasmdan 

Mittizade Bsad Bey 
Mardin muhasebe başkâtibi ibra

him Efendi 
Koçhisar nahiyesi müdürü Derviş 

Bey 

Kozan 
Muş 

Muş 
Mardin 

3H 

* 

> 

»' 

3İ 
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REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — Okunan 
zevatın mebuslukları kabul ediliyor mu efendim? 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Hatırımda kaldığum göre Kâzım K&raübelkiiır Paşa 
Edime intihabını kabul etmiştir. Şimdi Menteşeden 
daha sonra bagka 'bir yerden mtâıhato ertüyor. Han
gisi kabul ediliyor efendini? 

REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — Bdîmıe'yi 
•kabul etmişler, Menteşe için de dkğerin'icı inübaibı ya
zılmış ve keza merhum Mahmut Bey için de o su
retle. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Sonra 
bir daha efendim Fevzi Paşa Hazretleri zannederim 
evvelce başka bir yerden intihab olunmuşlardı. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Evvelâ Geyve-
den intihab edilmişti. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
Fevzi Paşa Kozan Mebusu olarak gösteriliyor. Onun 
yerine başka birisi tayin olunsun. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Evvelce 
Gebzeden intihap edilmişti. 

2. — Menteşe Mebusu Emin Kâmil Beyin isti
fası. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Menteşe 
Mebusu Emin Kâmil Bey Heyeti Celileye bir İstifa
name takdim etmiştir. İstifa ediyorlar (Kabul, kabul 
sesleri). 

REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — Emin Be
yin istifasını kabul ediyor musunuz efendim? (Ka
bul, kabul sesleri). 

3; — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile Dersim 
Mebusu Hasan Hayri, Ergani Mebusu Nüzhet, Bur
dur Mebusu Soysallt İsmail Subhi, Mehmet Akif, 
Ali Ulvi Beylerin intihap mazbatalarına dair Maz-
balaları Tetkik Encümeni mazbatası. 

1. — Mebusluğa intihap edilen zevatın memuri
yetlerinin devam edip etmeyeceğine dair Ankara va
liliği tezkeresi, mebusluğa intihap edilen memur ve 
muallimlerin memuriyetlerinin devam edip etmeye
ceğinin bildirilmesine dair Eskişehir mutasarrıflığının 
tezkeresi ve Beyazit mebusluklarına intihap edilen 
zevata ve bunlardan Atıf Beyin müstafi veya mezun 
mu addedilmesine dair Erzurum Valiliğinin tezkere
si vg memuriyette mebusluğun içtimai caiz olup ol
mayacağına dair Niğde Mebusu Abidİn Beyle, arka
daşlarının takriri ve Lâyiha Encümeni mazbatası. 

KATİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
Tetkiki Mezabit Encümeni yine bir mazbata ile Ye
şil İmamzade Mehmet Salih Efendi Erzurum'dan, 
binbaşı Hasan Hayri Bey Dersim'den, Nüzhet Efen
di Ergani madeninden, Soysallıoğlu İsmail Subhi 
Bey, İslâm Şairi Mehmet Akif Bey, Burdur muta
sarrıfı sabıkı Ali Ulvi Bey, Burdur*dan mebus inti
hap olunmuşlar, bunların manii intihap bir halleri 
olmadığım bildiriyor. (Kabul, kabul sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
İsimlerinin kabul ve ademi kabulü hakkında reye 
konulmalıdır. (Kabul edildi sesleri). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — O geçti, muha
lefet eden yok... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Söz ile olmaz, el ile, reyi işarİyle reye konulmalıdır. 
Bİr iki kişi kabul demekle olmaz, 

REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — Esamisi 
okunan mebusların kabul edildiğine dair ekseriyet 
olduğunu anlamak için lütfen ellerinizi kaldırınız 
(Eller kalkar). (Müttefikan kabul sesleri). 

4. — Ayintap Mebusu Kılıç Ali, Ragıp ve Ya
sin Beylerle Şahin ve Abdurrahman Efendilere ait 
intihap mazbatalarına dair Mazbataları Tetkik Encü
meni mazbatası. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
Ayintapdan intihap edilen Kılıç Ali Beyefendi, Şa
hin Efendi, Ragıp Bey, Yasin Efendi, Abdurrahman 
Efendilerin ve intihap mazbataları Tetkiki Mezabit 
Encümenince tetkik edilmiş, intihabın usule muva
fık olduğu anlaşılmış, mazbata ile tasdiki Heyeti 
Celilelerine arz ediliyor. 

REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — Kabul edi
liyor mu efendim? (Kabul sesleri), 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
memuriyet ve mebusluğun içtima edip etmeyeceğine 
dair Ankara ve Erzurum vilayetleriyle, Eskişehir mu
tasarrıflığından İstifsar edilmiş ve mebus arkadaşla
rımızdan Niğde Mebusu Abidİn Bey ve rüfekası ta
raflarından bir takrir verilmiş ve encümene havale 
edilmişti. Şimdi encümen bu mazbatayı gönderiyor ; 

Suret 
Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesİne 

Memuriyetle mebusluğun içtima edip etmeyeceği 
istifsarım mutazammın Ankara ve Erzurum vilâ-

5. — MAZBATALAR 
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yetlerinden ve Eskişehir mutasarrıflığından varîd 
olan tezkere ve telgrafnamelerle bu babda bir karar 
ittihazı lüzumuna dair Niğde mebusu Abidin Bey ve 
rilfekası tarafından verilen takrir encümene havale 
olunmakla mütalaa ve İcabı hal teemmül' olundu. 
BUyük Millet Meclisi azasının herhangi bir memu
riyeti uhdesinde cem edip etmemesi hususunun He
yeti icraiyenin teklif veya mütalaası üzerine Büyük 
Millet Meclisince takarrür ettirilmesi münasip mü
talaa edilmiş olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye 
arzı ve melfuf telgrafname ve takrirlerin beyanı mü
talaa olunmak üzere Heyeti icraiyeye tevdii tezek
kür kılındı. 

5 Haziran 1336 

Lâyiha Encümeni Reisi M. M. 
Eskişehir 

bdullah Azmi 
Kâtip 
Çorum 
Fuad 

Kastamonu 
Dr. Suad 
Antalya 
Ali Vefa 

İçel 
Alı Sabrİ 

İzmir 
Yunus Nadİ 

Bursa 
Operatör Emin 

Kırşehir 
Müfit 

Amasya 
Rıza 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Memur 
oldukları halde Büyük Millet Meclisine aza intihap 
edilen arkadaşlarımızın vazifeleri, tabii mahallerinde 
birtakım vekiller marifetiyle idare ediliyor. Böyle 
uzun müddet bir vazifenin vekâletle ifasındaki mah
zur malûmu âlinizdir. Binaenaleyh memur olarak 
mebusluğa gelen zevatın, mebusluk baki kaldığı müd
detçe, her halde memuriyetten sarfınazar etmesi lâ
zım gelir. Sonra bu Meclis mademki icraî, tesrii sı
nıflarını haizdir, olabilir ki Meclis kendi azasından 
birini, mutasarrıflık, valilik, kaymakamlık gibi bir 
vazife vererek taşraya gönderir, bu gibi zevatın sıfa
tı teşriiyesi baki kalmalıdır. Yani o zevat mebusiyeti 
muhafaza etmiş olmalı ve kendisi gidip orada mu
vakkaten vazifei icraiyesini görmüş bulunmalıdır. 
Çünkü o zat vazifei teşrüyesİni sureti kafiyede terk 
edip gitmiş olmuyor. 

(Gürültüler). (Devam devam sesleri). 
Arkadaşları kendisini aralarından ifraz ederek 

muvakkaten vazifei icraiyesini ifaya göndermiş bu
lunuyorlar, Binaenaleyh Meclisi Milli azası meyanın-
dan gönderilen bir İdare memuru nazarı millette da

ha büyük ve daha muhterem gözetilir. O memur va
zifei mevduasım ifa ve herhalde muvaffak olur. İşte 
bu gibi maruzat ve mütalaata binaen mebus olduğu 
halde memuren taşraya gidecek memurini idarenin 
mebusluklarının uhdelerinde kalması ve mebus İnti
hap edilmiş olan memurinin de memuriyetlerine ni
hayet verilmesi reyindeyim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, memuriyetle mebusluk içtima eder mi, et
mez mi meselesidir. Bu meselenin halli için bu Mec
lisin sıfat, salâhiyet ve vaziyetini tetkik etmek icap 
eder. Malûmu âlinizdir ki bu Meclis, on altı mart 
tarihinde İstanbul'un caniyane bir surette istilâsı 
üzerine toplanmış ve kendisi için kabul etmiş oldu
ğu sıfat da teşrii sıfat olmuştu: 

Makamı Muallayı Hilâfeti kurtarmak ve memle
ketin istiklâli yet ve hâkimiyetini temin etmek ve hu
dudu millimizi kabul ettirmek, bu sıfatı kabul ettik
ten sonra Meclis, ne müessesan ve ne de ihtilâl Mec
lisi olduğunu kabul etmemiştir. Amma belki bu Mec
lis intihabat! itibariyle, salâhiyeti fevkalâdeyi haiz 
bir sıfatla buraya gelmesi itibariyle, bir gün bir hâ
dise karşısında, fevkalâde bir hâdise karşısında ihti-
malki sıfatını değiştirebilir. Ihtimalki biz bir Meclisi 
müessesanız diyebilir. 

ıhttİmalki daha başflca 'bir ihtilâl Mecfisklr diye
bilir. Faka>t bugün bu sıfatı kabul etmeden ve kabul 
etmiş olduğu bu sıfata göre, söze göre filiyatı buna 
uymak tâzungeliı. Bugün kabul ettiğimiz sıfat itâbar 
riyle bu Meclis bu memlekette mevcut kavanimi mev
zua ve esasiyeyi hüsnü tatbik âe müketleftk. Bean 
şartki ahvali fevkalâdenin kap ettiği ahvalde öü-
mizde mevcut kavanird mevzua kâfi gelmez ise ve
yahut hiç yok ise yeniden ikamın vaz edebilir ve bu 
esası da zaten bu Meclis myaneti vataniye kanunu
nu vaz etmekte kabul etniiştir. Böyle ahvali fevka
lâde ve hâdisaîı fevkalâde olmadan lâalettayin bu 
esasaüa oynamak doğru değildir zarmındayım. Bu 
•ahvali fevkaladeyi, bu ihtiyacı fckn takdir edecek? 
Tabi kür ki içimizden emniyet ettiğimiz zevatı muhte-
remeyi îcra Vekilleri olmak üzere intihab ettik, bu 
zevatı âliye iş ile doğrudan doğruya temasta bulun* 
dukları liçin ihtiyacı datıa iyi takdir ederler. Takdir 
etatiş oldukları bu ihtiyacı bir lâyihai kanuniye şek-
hrkte Meclisin kabul veya âdemi kabulüne arz eder
ler ve Meclisi âlinizde bunu aniz ve âmik tetkik eder. 
İcabatı maslahata muvafık ise kabul eder veyahut 
ret eder. Böyle gelişigüzel surette kavanini esasiyeyi 
tadil etmek ve onunla oynamak doğru değildir. Zira 
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bu memlekette belki birtakım yolsuzluklar ve fenalık
lar husule getirebilir. Bizim kanunu esasimizde mu
harrer olduğu veçhile, memurdyatle mebusluk içtima 
edemez denildiği gibi, dünyacın her tarafında ve her 
devletin kanunu «şasisinde de mebusluk İle memuri
yet İçtima "ödemez ve etmemiştir. Çünkü edecek olur
sa tefrikti kuva ve muvazeneni kuva bozulur, O vakit-

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Usulü mü
zakereye dair söz isterim, Bu mesele ehemmiyetine 
binaen Kanuni Esasi Encümenime havale olunmuştu. 
Kanunu Esasi Encümeni havale edilen bu İsi bir kara
ra raptetmeksizHi sevk ediyor ve diyor ki bu meseleyi 
biz baHedemedflc. Heyeti İeraiyenin mütalaasını al
dıktan sonra halledelim. Mesel», bunu Heyeti icrai-
yenin huzuru ite mi veyahut onları aramaksızın, biz 
mi halledelim şekİindedSr. (Öyle değil öyle değil ses
leri.) 

MÜFlD EFENDİ (Kırşehir? — Bendenizde usu
lü müzakereye daflr 'bir söz söyleyeceğim : 

Refik Bey biraderimizin söylediği gibi, encüme
nimizde böyle bir mesele müzakere edilmemiş, tered
düt hâsıl olmamıştır. Ancak istirham edeceğim mesele 
ehemmiyetlidir. Tabedilsin azayı kiramın hepsime tev
zi olunsun, ondan sonra müzakere edilsin Reis Beye
fendi. (Gürülıtüter). 

MEMDUH BEY (Karahtean Şarki) — Müsaade 
ibuyurunuz bendeniz de söyleyeyim : Tabı ve tevzi 
edildikten sonra müzakere edilecek ise bendeniz söz
leri o zaman söylerim, yoksa bu hakkı muhafaza ede
rim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY <Karahisan Sahip) — 
Mebuslukla memuriyet •rçtima edecek olursa (Disip
lin) denİHen bîr şey vardır ki memurin arasında bu 
îmtidat ederse bunu ihlâl eder. 

Mebus olan bir kaymakam, bir mutasarrıf ne İcra 
Vekilini tanır ne vaJULyi tanır. Çünkü o da mebus, o da 
mabuttur. 

O da ifâyüsel vaziyetinde, o da lâyüsel vaziyetimde 
kim kimi mesul edecek. 

FERÎT BEY (Çorum) — Değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY {Devamla) — Değildir. 
Olduğunu bendeniz ispat eder ve darim ki; mebus 
olan mutasarrıf bir fenalık yapacak olursa ve İcra 
Vekâletince İşten eli çektirilecek otursa nereye gele
cek? Doğru Meclisi âliye gelip mebus srfatiyie arzı 
vücut edecek değilimdir? Mebuslukla buraya avdet 
edecek, ahzı mevki edecek ve kendi nefsini müdafaa
ya başlayacaktır ye belki kanuni emirler verildiği 

halde bunu gayri kanuni oftrrak üzere tefsir etmeye 
çalışacak ve arkadaşlarını da iğfal etmek suretiyle 
Meclisin içinde 'bir anarşi ve bîr iîtifratsızlik husule 
getirecektir. Buma hiç şüphe yok. Eğer o adam gider
ken lütfen daha çok kendisi vatil&tsa, mutasarrıflıkta 
hizmet edeceğine kani he Ve Heyeti îcraiye de onu 
orada istihdam etmekle vücudundan daha çok isti
fade edeceğine kail 'ise gider oraya, o vazifeyi görür. 
O da bîr vazifei vataniyedir. Lütfen mebusluktan vaz
geçer. Bunun yerine yeni bir arkadaşımız, yeni yeni 
fikirlerle, Anadohınun Meclisimiz hakkında düşün
düklerini biterek yeni arkadaşlarımız dahil olur ve 
Meclis vazifei murakabesini ve vazifei teşriiyesini O 
vakit bihakkın yapabilir, (Alkış) ve ifiâ Meclis, vazifei 
murakabesini ve teşriiyesini yapamaz efendim. 'Ben
deniz yapamayacağına kailim, eğer kulaklarımızı sı
manı ruhumuzu şu Meclisin dışına verecek olursak, 
ve biraz daha dışarıdaki şeyleri dinleyecek olursak 
görür ve anlarız tâ, bu kanaatlerimiz daha çok te-
eyyüt eder. Hatta bir misal olmak üzere arz edebili
rim ki; bin yedi yüz doksan üç Fransa infcıüâbı kebi-
rinde Selâmeti Umumiye Komitesi teşekkül ettiği 
zaman bu komite de salahiyeti fevkalade ile teşekkül 
etmişti. Meclisi milimin lüzumu vücuduna kail ol
madı, meclisi dağıtmak İstiyordu. Fakat tefriki kuva 
ve muıvazereei kuva esasını düşünerek ipka etmek za
rureti karşısında kaldı. Bir ihtilâl meclisi burnu böyle 
düşünüyor ise bizim gibî vatanı İstMâya uğramış, mer
kezî saltanatı işgal edilmiş, ondan sonra efendim hu
kuku meşruasına darbeler vurulmuş ve bunu istihsal 
etmek;. istâ'kıMyetmi, hâkimiyetini temin etmek iste
yen bir meclis bu esasa daha çok riayetkar olmalıdır, 
'Böyle olacak 'olunsa tarihimizden de mfealler zikre
debilirim. Kavaklı Mehmet Ali Paşa ve TepedeHnli 
Ali Paşa nasıl ki böyle nefsinde büyük kuvvetleri 
cemettiktm sonra bir zaman geMi, devletini tanımı
yordu. Sonra Napodyon Bonapart, Kromvel bunlar 
da birer misaldirler (Gürültüler). (Sadede sesten). 
Kuvvetin bir taraffiı toplanması 'daima istübdat tevlit 
eder. Efendim, kurvvelt bir tarafta toplanacak olursa1 

•bu sefer Hükümet istibdadı, imparator istibdadı. Pa
dişah istibdadı yerine Meclis istibdadı kaim olun 
Millet biîmtyerek istibdada koşar ve istibdat yaptığını 
da bilmez. Fakat istibdat yapar. Memlekette) bende
niz her şeyden ziyade kanunun nüfuzunu arzu ede
rim* 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Şu haj-
de azalar tedvir ve murakabe şekli ile mtihab edil
meli îdi, 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarı Sahip) — 
Bir adam kî bîr yere gider. Hem mebusluk sıfatını 
hem de valilik gibi bir memuriyeti nefsinde ceme-
decak dursa istibdada doğru koşacaktır ve memle
ket bundan zarandıide olacaktır. Memleketin boyla 
harabiye uğraması kanunun böyle olmasından ziya
de maalesef şahısların tesir ve nüfuzudur k'i bu mem
leketi harap etektir. Benderiiz arzu ederim ve İste
rim ki; daima ve daima kanunun nüfuzu cari olsun. 
Başka hiç bir nüfuz cari tatbik bulmasın ve şu za
vallı milkt, şahsSyetterin esaretinden kurtulsun. Efen
dim, mebusluk İle memuriyetin 'içtima edebilmesini 
Beri sürenlerin kuvvetli olmak üzere öne sürdükleri 
itiraz şudur ki; etimizde adam yok, binaenaleyh Mec
lîste mevcut adamların ve zevatı âl iyenin vücudundan 
her iki suretle istifade etmek istiyoruz diyorlar. Adam 
var veyahut yok. Eğer yoksa varlık olamaz ve mev
cut azanın ivücudundatı istifade etmek isteniyorsa on
lar, daha ziyade kabiliyetlerinden istifade edilecek 
mevkilere gönderilecek olursa lütfen gitsinler, hiç bir 
mâni yoktur. Demekti adam vardır ve memleketten 
yeniden intihap edilip geteoek adam çoktur. Bendeniz 
rica ederim. Mebustuk ile memuriyet içtiima edebilir 
gibi bir fcaydi kanunu kabul etmeyelim. İçtima öde
mez ve kanunu esasimizde de böyle bir şey yoktur ve 
olamaz (Pekâlâ sesleri). 

MEMDUH BEY (Karahtsan Şarki) — Bendeniz 
çokça söylemeyeceğim. Yalnız memurlukla mebuslu
ğun liçöıma edemeyeceğini Şükrü Bey biraderimiz söy
lediler, Memuriyet meselesinde bendeniz şurasını di
yeceğim ki; memurluk fceftimesmi burada ayırıyorum. 
Zina 'bu mec&s hamjyetkârlık ve fedakârlık mecli
sidir. Bunun için de icabında vücuduyla bu Meclisti 
Aliyi müdafaa edecek kimler varsa bunlar yine Meclisi 
Altİden mezuniyet alarak, katiyen memurlukta alâka
sı katmamak şartıyla meclis ve memleketi müdafaa 
delebilirler. Katiyen memurlukla mebusluk bu husus
ta İçtima edemez. İlmi ve derin mütalaayı Şükrü Bey 
beyan etüer. Hayır efendim, icabederse mecliste bu
lunan bir aissker, harp «oktai nazarından, ferdi olarak 
•bu millete hizmet icra edebilir. Yoksia bu gün bîr 
memur, aynı zamanda trteibus olsun ikisini İçtima et
tiremeyiz, çünkü o memuriyet kıta başında değil efen
dim. 

YUNUS NADt BEY (İzmir) — Efendim, meseto 
lüzumundan fazla izam edilmliştir. Encümeniniz me
buslukta memuriyetin mutlaka içtima edeceğine ka
rar vemtiş değildir. İçtima edemeyeceği esasını kabul 
etmiştir. Yalnız bu meclisin fevkalâde bir meclis ol

duğunu da nazarı dikkate almak mecburiyetinde bu
lunulmuştur, Şükrü Bey kanunu esasiye muhalif ola
cağından bahsediyor. Bizim bahsettiğimiz bu meclî
sin kararıyla bazı zevatı mahdude hakkında olacak
tır. Mebuslukla memuriyetin içtimai demek, yani me
muriyet halinde bulunacak bir adamın uhdesinde bit-
kıtvve nnebushık dahi katabileceği merkeztadedJr. Bu 
çok olmayacaktır. Mesela mebusluğa İntihap edİİm'iş 
fakat henüz buraya gelmemiş zeva't hakkında olabile
ceği gibi, buradan bir vazifeı mahsusa île memur 
edilecek zevat hakkında da olabilir. Biz Heyeti Ve
kil e ı>in göstereceği lüzum üzerine Meclisi Alinin vere
ceği karara talik ettik. Kabul edip etmemek Meclisi 
Âtinin elindedir. Kâzım Karabekir Pasa mdbus in
tihap edildi. Bir yerden değil, belki on bir taraftan, 
nihayet bir tanesi ur&tesînde kalıyor. Fakat Öyle bir 
vazife İle, öyle bir yerde meşguldür ki zannetmem ki 
hliç biriniz Kâzım Kara'befcir Paşanın mebusluğuna 
razı obuasın! Büyük Millet Meclisi azası olmak iti
bariyle eğer memuriyette kaldığı (için mebusluğu tar-
hedecek ve bu şeyleri iddia edecek olursak zannede
rim Heyeti Ceffileniiz Kâzım Karabekir Paşaya; orada 
görecek İşimiz daha mühimdir, daha büyüktür, hem 
mebusluk hem de vazifeniz uhdemizde kalsın diye
ceksiniz. Bu, mahdut zevat için kabul ile mukayyet 
olarak verdiğimiz bir şeydir. Yoksa prensipte bizde 
Heyeti Celile île beraberiz. Söz söylerken arkadaşlar
la beraber Şükrü Bey kanunu esasiye muhalif olaca
ğından bahsediyor ve kanunun hâkim olmasını isti
yor. Bunu söylerken şurasını unutmuş oluyoruz; ka
nunu esasi günün birinde böyle bir Millet Meclisi te
şekkül edeceğini düşünmemiş, bizim kanunu esasi
miz bunu muhtevi değildir. Bu meclis, fevkalâde ah
valden doğmuş ve fevkalâde maksadı ifa etmek için 
teessüs etrrJiş bir Meclisi Âlidir, Teşrii ve icraİ vazi
feyi cerrcetmiştir. 'Binaenaleyh bu ahvali fevkalâde ile 
mütenasip olarak bu nevi kuyudu kemdi kararıyla 
tatbik edebilir. Kanuna muhalif olmaz. Çünkü Büyük 
Millet Meclisinin İttihaz edeceği karar fevkalâde bir 
kanun Olacaktır. (Alkışlar) 

NEBİL EFENDİ (Karahİsarı Sahip) — Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretlerinin mebusluğu... 

CELÂLETTfN ARİF BEY (Erzurum) — Efen
dim, memuriyetle mebusluk içtima eder mi, etmez 
mi? Gayet mühim 'bir mesele, daha doğrusu bir kanu
nu esası meselesi. Bendeniz isterdim ki, Kanunu esasi 
encümeninde bulunan- rüfefcam bu meseleyi böyle 
takriıfer üzerine hemen Meclise iade etmekten ziyade 
Heyeti teraiyeye bir haber gönderip, lütfen bu mesele 
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hakkındakli -Sikfsâz nedir? Bunu -birlikte anlayalım, 
tetkik edelim desinler. Bncümende mesele tatnamea 
taayyün ettikten sonra (kanunu esasiye ait birtakım 
mevad vardır, onları tespk buyuruyorlar. Onların 
arasına bu meselenin ilâvesi suretiyle olması dana 
muvafık olabilfidi. Hükümetle encümen ittihat ede
bilir ve anlaşabilir ve Meclise bu surette her iki taraf 
da anlaşmış olduğu halde mesel© gelebilirdi, 
Fakat bakıyorum ki, şahsen malumattar rti-
fekayı koram ıtanafından veyahut vülârtı kiram tora-
fundan sorulan suaMer ve venftea takrir encümene 
ıgıitıriJs ve encümen de (bunu MedNisiımize havale et
miştir. Zannediyorum kü, mesele evvelice söylediğim 
gibi yapılmış olsaydı gayet kolaylıkla halledilirdi. 
Meclisimiz bir İhtilâl tnecM değildir diyorlar. Doğ
ru, Şükntü Bey böyle s&ylüyodaf. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansafaip) — 
Kabul «titîjgimiz sıfat... 

CELÂLETTIN ARİF BEY (Devamla) ~- Evet 
Mecfe, ihtilâl meclisi degiSIdir. Tarîbben b&r takım 
nutsaUer getirdiler. Bu ne dereceye kadar kabili tat
bik oiabîtecek? O cifoetfene ©irilmek isfiamûyorum'. 
Fakaıt vafeız şurasını arz etmek istiyorum k i 'bâz 
öyle bir meclis meydana getirdik ki, kanu
nu esasimfelte zenne kadar aSâkası yoktur. Mevcut 
oton kanunu esasi ıteşekkül eden bor meclise doğru
dan doğruya bir Ceşnü •salâhiyet vemnSsfll Fakatt bu
gün MedKaorjlBüi, ıfcmai ve teşrii blîr Meclîs olarak bu-
Tada toplamışız ve daha löleriye gitmişiz. Hiç bir ta
rafta gfaülmeyecek 'bir esas da kabıri etmişiz. İcra 
Riyaseffi ile Teşrii rfyasaUöiıîrtî bwtejtünmiş.İ2; ve onun 
İle de iktifa etmemiis Rliyaseöi sanâyeainde getirip 
bir de icra vazdfesM talhmîi etmSşiz, defeH mü efen
dim? Şimdi tcra ile 1eşm birbMyte tevhSd efcmSş, Mec
lis kendi arzusuyla ve kendi ıtatebiyJle (kttühaz buyur
duğu hattı hareketi Öle fearışttrmış ve girift bir halle 
getünmüştür. Tefriki kuva evetl Tefriki kuvaıt kaJmaz 
deniyor. Zaten esas itibariyle nazariyatta hukukflyeyî 
tetkfık edersek Monfteskiyodan kaHma o tefriki kuva 
meselesi ne dereceye kadar doğru veyahut 'yanHnşfcır? 

Bîr konferans yapıp vakti âünüzi fcaa etmek iste
mem, fakat her halde faunada. Meclis bütün SkKÜdan 
kendi elimde ıtuftuyor. tBfh» 'bîr kuvvet veriıyorsursuz. 
Fakat verdiğmfa gibi ertesi günü bizü hesaba çağıınp 
ve be^enmedigmiz bir naklen dolayı bizi de bovana-
mz. Demek ki, Meclis bugün çahıslta değil, bugün 
touvvel iouaftyede yahut Heyetli İcratyeyi ıiotîhte.p et
tiğiniz zevatın elinde değil, o kuvvet doğrudan doğru
ya Meclisi âlinizin elindedir. Mebusluk ile memur

luk ikisi de bir yerde iiçtima ederse (Dfisipön) deni
len o intizam haleldar otur deriiyor, Bendenûz orası-
oın ıtanaftarı değilim. Çünkü esas [kİbarfyte böyle bÜr 
şey otea bile tabii oraya güdenler Heyetti İcrafyemfeı 
tarafından tevkil edihrıistıir. Onu gayri kanuni bir 
hareket icra eylediği satmamda ayrıca yine Meclîse 
(iade edebilmek Heyetti flcraiiyönfin datima elinde olanı 
bir salıahiyattİr. Fakat Şükrü Bey Meclisin, üçünde 
anarşi tevellüd, edebilir, karışık ahval (üaşekktül adar 
diyorlar. Elide bulunan Heyetli tcmaliye daM düşürt* 
<duğü zaman onlar da yüne Meclisin (içellisine gireosk-
'Jerd&r. Ontor da anamsi yapabilir, korku varsa dahaı 
büyüktenden de o korku gelebilir. Onun 'iğin beude-
riiz zannediyorum ki, bunla/r gayri varit bir takım 
titöratzaHfar. Ne yapakm? adanu ffintUyacımız var, Wr-
birimiizden gizleyemeyiz. Hakikaten katrtı dicalllimfa 
var. Sonra ellimizde bulunan (iyi memurtamızın kıs
mı âzami istanbul'da kalmıştır. O halde ne yapaca
ğız? Kendi yağımızla kendimiz kavrulacağız esassu 
düşünerek bunu «içtin bir takun esbaba tevessül ede
ceğiz ve içimizde idare (ite veya askarffikJıe M$as 
peyda eylemiş <bîr (takım zevata sjfcüp tlica edeceğiz* 
Çünkü her halde zannediyorum kil, mebus olarak kal
mayı, ekseriyet tercih edecek. Fakaıt ottu fek vasüfe 
olmak üzene telâkkü edecekler. Buntoı mebuısflıukton 
çıkaracak olursak ne olacak? İdimizden bir çok rü-
feka bu ısuretle gitmişlerdir. -Buntan yerine (intihabat: 
icra edilecek, onu hepânüz bHiyoPtıız, rica ederihiu 
İntihabat memleketâtniede nasıl otuyor? Abatt 
da Wk galeyan» efkâr ve bir asabiyet ıtevSt «tariyor 
mu? Gelen 'isfifasını versin, ahali yeniden Mfaap 
yapsın, sonra bür de bafcacağc ki bir dairdi limrihabiye 
'iki üç defa intihap yapmak mecburfyesjnde İcatacak 
ve ttiır kac defa mtihap mecborSyetimde kalkan lahaSÜde 
dehşeti bir surette bir asabiyet kfeme «ttönilöp gide
cektik. Memleketi böyle asabiyet üçüne sokmak doğru 
mudur? Değil mkfir? Burası duşünıüfeoeic, caıyli mü-1 

t&ham bir meselledir. OJamaz eferıdâm, o v&küt doğulu 
olmaz. 

Sonra efendim 'diyorlar ki; vaffi beyefendi mebus 
olunsa bir de istibdat yapar oasıl? Antemam'. Çünkü 
mademki ahalinin içkiden çıkmıştır. Atız ediyorum. 
Anadolu'dan gelmfcş, anaünân seç'üp ortıasımdaa çak
mış ve ahali kendrsjoe vekâlet vermiş o t o ibür aaitm, 
hiç bir saman ğtdipte, kendİsM ^MÜhap edenlere kar
şı is*îbdad edecek kadar ruhunda fonaJak tasavvur 
edemem (Alkışlar) omun içindir ki madem kfi ahalfetin 
[içinden çıkmıştır ve ahafâ kendlistne emniyet ve fttü-
mat etmiş, öyiefenîni ahaHİ içine gönderdiğârılrz zaman 
da zannederim ki, ahalîye daha mtüşfikane ve daha pe-
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dercine muamele eder ve fcendıfleröne daha. güzetdaha 
doğru yolları gösterir. Sonra •efendim, ellimizıdekli Kanu
nu Esasi ile biz merbut değiliz. Çünkü o karam arz ey
lediğim veçhiile, 'bu M-ecüısi içtima ettiremez. Bn mühim 
esasata İcmal ettük fakat farz edellinı ki, iKanunu Esa
siyi 'Olduğu gibi kabul ediyoruz ve şu Maclüsin (İçti
maini da o Kanunu Esasi 'ile kabili rteilif Uir hale ge
tiriyoruz. Yine o Kanunu Esasi bize salâhiyet veni-
yor. Heyetli tejnteye azasından birisi o Kanunu Esaöi 
mucİbfece kumandan, şeftir ve vali otabUıir. Ayama 
bakıo, Ayan için heyeti teşriiye salâhiyetimi o Kanunu 
esasa taurnıştır ve omlarımı hem Âyaalığı hem seflİrfö-
ği, hem kumandanlığı, hem vafilliği uhıdeterii'nde kalı
yor. 'Bugün Yunus Nadi Bey biradeflimüz 'Kaıralbekür 
Paşadan babis buyurdular. Şimdi telgrafım okudu
ğumuz Refet Bey ve diğer tarafta bıduran Kir tekim 
kolonlu kuınandamtiarı veya mebustoıga lintühap olun
muş vali rüfekamaz vaır. Bunu ceffelkaikm red veyaı-
hut kabul eylemek doğru değildir. Bu bendenizin 
teklifim veçhile encümene gitsdn. Tabidir ki, vakti 
âfaizi daha fazla fişgal etmek isttemtiyoruım. Emcütne 
ne gitsin-. Hükümetle t»u noktada .taımaımiiylıe anlaştık-
tan sonra yapılmakta olan kanunda mebuskıkla me
muriyet kabSİ teliftir, yahut değildir, densin (Mu
vafık seMtetS). 

YUNUS NADt BEY (İzmir) — Oettfcttfa Arif 
Beyefendi zannedîycMumrı ki, kendi namlarıma idaret 
lisan ediyorlar. Encümenimiz, tespit olunacağımdan 
bahis buyurdukları diğer mevaddı tezekkür ve tes
pit ve bir esasa raptettüier. Onu da yakında takdim 
edecektir. Bu meseleyi de ayma tezekkür etti ve 
ederken ve her 'iki meselede, Heyetli Vekile Relisi Ke
mal Paşa Hazretlerini davet ederek müzakeresinde 
hazır bulundurdu. Binaenaleyh biz Hükümetten ayrı 
ve Heyeti Vekilertin gıyabında bir iş yapmış olmadığı
mızı zannediyoruz. Eğer mutlaka lâzım addederse-
ıniz müzakeresinde Heyeti Veklüte Reisii hazır buiıan-
sun. Fakat mesele kam olunacak bir mesele değildir. 
Meclîsim sıfat ve salâhiyeti fevkaMdaaine göre pek 
*ab'ii surette muvafık görülebilecek bir esastır. O ka
dar tehire mahal göroıeksizân müzakeresine devam 
edebiliriz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Esksişehir) — Ben
deniz de bîr şey ilâve etmek isterim efendim. Mevzu-
ubahs oian mesdie doğrudan doğruya hiç bir nezarete 
ait değil, Heyeti Vekİlenin heyeti umumiıyesiine aiit 
olduğu 'için Heyeti Cdîlaûn Heyeti Veklesfam tora 
Reisini davet etti 'yani kenıdiBerline malûmat verilme-
mesinden dolayı kabahat bizde değil. 

C E I A L E T T Î N ARİF BEY (Erzurum) — Hay» 
Beyefendi iadeyi kabul ediyorsunuz zaımsedenm 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — 
İade yokta. Efendim bu ikii sagudıtk bir nıeseledHr, 
Görüyorsunuz, rüfeka meselenin vnahıiyetSoi o kadar 
kavrayamaddar. Bu tab otampta herkes uzun uzan 
dıya (Bettik, «der ve onun üzerine müzakere cereyan 
ederse, meçhul mesele üzerine müzakere cereyan etM 
mi; olmaz. Bu -müzakere cereyan ettiği vakit bir çok. 
emrivakiler hadis ofllur. Çünkü bu mesele usulü fi-
kıhtakü (Müşekkel) meselesi gibi müşekkel bir me
seledir. Böyle çarçabuk halledilecek bir şey değ*-
•dür. Yani düşündüğümüz gürü memuriyetle mebusluk: 
(içtima etsin veya etmesin, ceffetkaAem reddedllpio 
veya kabul edilsin doğru olamaz. Meclisimiz bu em» 
îtivakitotfi kabul etmekle bir tokum esasAar kabul et
miş oluyor. Evvelce intihabat zamanında mafaaiilerline 
yazılmış meselâ; müftüler ve buna (mümasil memur
lar mezun addedilsin denmiş, tnıtfıalbaft bu sekinde 
(icra edilmiş, o müftüler vesaire MecJfee geHmüsjter, 
ellyevm meınıjrjyeüm uhdelerinde oüduğu halde kan 
bul edilrrtiş, bunlar birer emrivaki oümuş oîınaıyabİJir* 
Fakat şimdi Meclis bir kem esas Ubattiyle icra ve 
'teşri vazifesini uhdesinde cem/etmiş otum içtin efofeS 
Kanunu Esasiye tamamı tamamına tatbik edemez, 
Yarii Kanunu Esaside, nazırlıktan başka bfiç bir me
muriyetle mebusluk bk zatt uhdesinde içtima edemez 
kaidesini vaaedemez, Çünkü ordu bumandarJıaıı, fur
ta kumandanları gibi valiler gibi Meclisi temel edem 
zevat var. Bulundukları yerde bunlar Mecttsİ aynen 
'temsil ediyorlar. Binaenaleyh bu «okrtaa nazardan dü
şünerek bir kaide -vazedilmek ikazım gefcü. 

Bu adeta bir şahıs meselesi oldu. Meselâ; bir me
busun mebusluğu kalbuL ed'ildiği vakit nasA o mebu
sun şabstiyeti mevzuubahs ohuda o sureta kabul ve
ya reddolıunursa uhdesinde ıruomurliyet cemetrnek 
isteyen, gerek JâMk ve gerek sabfk Tnemurİn, yanıt 
gerek memur olarak gelmiş butunsun, gerek badehu 
memur olarak gidecek öisun, her îiktei hakkmda ve 
şahıs hakkında Meclisçe karar venih&in, Heyeti Icrai-
lyendn mütalaası ahnmakia ^beraber Meclise sevk! 
olunsun. Meclis karar versin, bu kaâde değ)i3dfir. Böy-' 
de münasiptir diye bir mütalaa dermeyan edü&yor. 
Bu rnütalnayı Mecİfee şu şekilde <büdirmeyi münasip 
gördük ve Kuvveü İcraiye Reisinin de fikri bu reye 
inzimam etti. Çünkü her hangi bk şatusta birlıeşstaı 
kaidesini koyarsak ih*imal o kaideyi nakzedecek ah
val zuhur edecektir, içtima etmesin, yarii Kanunu 
Esaside mevcut olan kaâde ki ipttima etmez; bu esası 
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kabul edecek olursak o vakit bir çok muktedir ze
vatın hıhmetteflindeo istifade edilmek (iktiza emdiği 
vaküt istifade edillmeyeaek, bu gün memiefcööıer müf
tülerini intihap etmiş göndermiş, oniaf avdıett eittSgi 
zaman acaba o halkta ne gSbi düşünce hâsıJı olur? 
Onu fettrajz hissiyata tebariyetHıe düşümmek lâzım gdür. 
Ya, demek bu MedKis müftüleri katbul. etmiyor. Müf
tüler bu Mecliste teşriki mesai etmiyor, acaba ne 
vardır gibi hissiyat uyandırır mı? UyaıiKknrruaz mı? 
Bunun içlin işmdi memuriyetleri istisna ötmek düşü
nülüyor. istisna edildiği vakR müftülüğü listtaaı 
edip ide mutasarrıflığı iistisna etmemek doğru <o1ıa> 
maı. Kezatik kumandanla ğı 'istisna edip valiliği (istis
na etmemek muvafık olamaz. Binaenaleyh 'her hangi, 
bir hadise zuhurunda uhdesinde raeımırriyetle mebus1-
luk İçtima etmesi lâzım gelen ahvaülde - çünkü esaıs 
itibaııSyle içtima etmez kaidesi kabul ödilîmiş gibidir -
Heyeti icraya nmtaOıaa ıdemeyan eder. Kabul edilirse 
kabul edulSr, kabul edilmezse reddedilir. Encümen an
cak bunu bulabildi. Dmaıemafeyh bunun üzerine müza
kere cereyan ederek, takrirler verilerek kabul edffil-
dikten, yani salim bir esas bulunduktan sonra encü
mene gitmelidir. Çünkü encümen Heyeti İcraiye 
Reisiyle müzakere ederek tamamiyfc Heyeti İcraiye-
nîn fikri dahil olduğu halde kendi reyite beraber bu
raya sevkettrtiştk, Binaenaleyh encümene havale et
mek İçin, burada bir kaide vazedilmek lâzımgeh'r. Ya-
Mi biz ancak şu kaideyi kabul ediyoruz, şeklinde bîr 
takrir kalbul edütmek lâzımgeffir ki, o surette iade ediî-
SİOH 

•FERİT BEY (Çorum) — Müzakerenin kifayetine 
dair takrir var, okunsun. 

AıBÎDİN BEY (Niğde) — Sahibi takrir beriim. 
Söz söylemek salâhiyeti, bize taallûk eder (Gürültü
ler). Şimdi kanunu esasî hükmü bizce mevkii taibârte 
değildir diyorlar. Halbuki kanunu esasî bizim elimiz
de düsturu harekât olmazsa olamaz. Onun için kanu
nu esasi ite bunun teklifi kabil değRdir. Bazılarım ka
imi ötmek, bazılarını kalbul etmemek hiç doğru değil
dir- Mademki kanunu esasinin ahkâmı haricinde bir 
(kanun yoktur, o kanun mucübince tedviri umur ede
ceğimize dair ka'ide vazedilmiştir, Meclisimiz de Mec-
Msı Mebusan olarak vazeditaiştir. Şu halde kanunu 
esasi mucibince hareket etmekligimiz lâzımdır. Ka
nunu esasî mucibince, memurlukla mebusluğu uhde
lerimde içtima ektirmek yalnız Heyeti Vükelâya aittir. 
Heyeti Vükelânın maadasının bunları cemi caiz de
ğildir. Bunun mehazİri adidesini Şükrü Bey birade
rimiz tafsü etkSği İçÜn o hususta söz söylemeye tuzum 

göıSrtiiyorum. Yalnız bu hüküm valiler ve kumandan
lar 'için vazedilmiş değildir. Meclisimizde mebuslukla 
memuriyeti asliyesini ifa etmek üzere rüfekarmz ata
sından şimdi bîr takım zevat memuriyetlere gönderil
miştir, elyevm de gönderilmektedir. Bendeniz bu tak
riri verdiğim zaman müstaceliyet karariyle tezekkü
rünü arzötmiştjm. Kanunu esasi encümeninden ma-
ateessüf geç çıfemıştır. Bir neticei kanuniye istihsal 
ediSmeyerek şimdi tekrar bunu encümene gönderil
mesi maslahatın daha ziyade uzamasını mucip olur. 
içimizden hayli memur gitti, böyle emri vakiieri 
-Meclisimiz tasdik etmek mecburiyetinde değildir, 
Celâîetthı AıÜf Beyefendi diyorlar ki, onun t>ir mah
zuru yoktur. Mahzuru müteaddiddir. Hem de pek 
çoktur. Bu ciheti 'tekrar İzaha lüzum görmüyorum. 
Bir 'kısarı aza buyuruyorlar. Tabı ve tevzi edibin, 
ondan sonra rnüzalkere edilsin. *Neticesi yine muza-
keratı atiye talik etmek. Mesele basittir. Onun içki 
'buna da lüzum yoktur, 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendemiz «öz is
temiştim. Encümen namuna. söz söyliyeceğim. Encü
men kendi hukukunu müdafaa etmek mecburiyetin
dedir. 

NEBÎL EFENDİ (Karamsarı Sahip) — Mazbata 
muharriri müdafaa eder, 

IMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) (Devamla) — Maz
bata muharririnden evvel söz almışım. Onu biliyoruz. 
İhtara lüzum yoktur. Sa&Übi takrir obnak üzere ben
den evvel beyanı mütatea eden muhterem refikimiz, 
Ikanunu esasinin bu maddesi hakkında müstaceli ye* 
karariyle bir madde yapılmasını İsitirham e'MÜğini ve 
'bunun encümene gönderildiğini, maatteessüf encümen
de hayli zaman bekledikten sonra yine matlup olan 
neticeyi, matlup olan faideyi intaç etmiyerek buraya 
geldiğini söyledMer. Bu mesele hakkında arzedeceğim 
ki, eğer encümen böyfe ehemmiyeti derkâr otlan bir 
maddei 'kanuniye hakkında boyacı küpü gibi çıkarıp 
yazımak suretiyle süslü pi&fü bir madde yapıp Heyeti 
MuMteremenize arzedeydi, o vakit encümen' iş mi1 

görmüş olacaktır? 'Encümen memleketi düşünüyor, 
Meclisi düşünüyor. Eldeki kanunu esasiyi düşünüyor. 
Bu günkü bu meclisin namı nedir? Meclisi Mebu
san mıdır, Meclisi müessesan imidir? Kanunu esasiye 
muvafık bir mecfts midir? Orasını halledemiyor. 
Çünkü elde bulunan kanunu esasiye tevfîki muamele 
lâzmıgelse bu meclisin b'İr de meclisi ayanı olmak 
lâzımgelir. Hani bu meclisi ayanı? Burada müzakere 
edilecek bir maddei 'kanuniye kabul .edildikten sonra 
bir de meclisi ayana gider, orada da tetkik edilir. 
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Tetkik edildikten sonra tamamiyle taayyün eder, ve 
arzedüir, huzura gider. Bu büyük Heyeti Muhtereme-
oiz 'hem ayan hem mebusandır, hatta bu gün maka
mı hükumdarinin vazifesini, kanunu esasinin yedinci 
maddesindeki hukuku Padişahİyİ uhdesine almış bü
yük bir Meclistir. Hukuku hükümdariyi kendi uhde
sinde toplamıştır. Binaenaleyh kendi efradı arasından 
göndereceği azanın memuriyeti ile azalığı içtima eder 
mi, etmez mi? Onu kendisi .takdir edecek ve kararı
nı kendisi şahsen ve ferden verecek. Binaenaleyh yaz
dığımız mesele bu esas üzerinedir. İyice anlaşılmadı
ğı için bendeniz encümen namına söylüyorum. Bir 
kere tabedilsin, refiklerimiz güzelce okusun ve oku
duktan sonra müzakere edİism. Acele acele maddei 
kanuniye çıkarıp da neticesinde kendimiz mutazarrır 
ouTOyaiım. Bunu teklif ediyorum, 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahîsarı Sahip) — 
Efendim, bir noktayı söylİyeceğîm. Tabedilecek mad
de nedir? Encümen diyor ki, "biz çatıştık, çabaladık. 
Müfit Efendinin buyurdukları gibi, Meclisin vaziye
tini, ayanın olmadığını, hükümdarın salâhiyeti1 fev
kalâdesini, kanunu esasinin hükmünü bunların bu 
Meclis uhdesinde toplanması itibariyle düşündük ve 
Ibİr şdk'B bulamadık ve Heyeti Umumiyenize arzediyo-
ruz diyor. 

Binaenaleyh tabedilecek bir şey yok. Yalnız şu 
araedilen meselenin tenevvürü vardır. Bundan başka 
ortada hiç bir şey ydkttur. Binaenaleyh bendeniz bu 
lekfİfi zaid görüyorum. Şimdi yapılacak şey, vakit 
kaybetmeden müzakere edelim. 

ABDULLAH AZMÎ BEY (Eskişehir) — Rica 
ederim encümenin fikrini yanlış anladınız. Ferdi şa
hıslar hakkında Meclis karar versin, Mecliste takar
rür etsin diyor (Gürültüler), 

REŞFT BEY (famir) — Rica ederim encümenin 
teklifi anlaşamadı. Encümen diyor ki; biz meseleyi 
haltetrlk ve dedik ki; bir zatın uhdesinde mebusluk
la memuriyet içtima edeceği zaman Meclis kararını 
münferiden versin. Encümen bunu teklif ediyor. Bir 
şey daha söylüyor, Heyeti Icraiyenin mütalaasını al
mak suretiyle 'karar vermek, yani bir mebusun sıfa
tı memuriyeti mebuslukla içtima ettirileceği zaman 
onun memuriyetinin derece'İ ehemmiyetini o memura 
temas Mbariyle Heyeti İcraiye bilir. Mütalaası bu 
surette alınır deniyor. Meselâ kahraman bir kuman
danıma var, Cafer Tayyar Bey, 'Bu gün Trafcyada-
dır. Bu zatın mebuslukta memuriyetini içtima ettir
memeğe zannederim ki Meclis kail olmaz. Sonra bu
na mümasil Karabekir Paşa var, velhasıl bu mesai! 
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encümende çok uzun mübahasatı mucip oldu. Bu 
hususta mütafaat dermeyan «den gerek muhterem 
Şükrü Bey biraderimiz ve gerek muhterem üstadımızı 
Celâtettin Arif Beyefendi fikirlerini tamamen söy
lediler. Hakikaten mebuslukla memuriyetin İçtima 
edemeyeceği meselesi bu gün bir hukuku esasiye me
selesidir, Ve bu böyledir. Fakat bu Meclis, efendiler! 
düşünelim ki, Bir Heyeti tcraiye sıfatmı da haizdir, 
Yani aynı zamanda bir mebus uhdesinde İcra sıfatmı 
da taşıyor. Bu meselenin en büyük sureti hafi budur. 
Dedik. Meclis bu mesele hakkında karar versin, nok
ta budur ve başka bir suretle halledilemez (Doğru 
«esleri). Bendenizce de bir zattın mebuslukla sıfatı 
memuriyeti içtima edeceği zaman bunu Heyeti Ic
raiye bize bndirsîn, bu zat memurdur, mebuslukla 
her iki sıfatı bir yerde içtima ettirmesine siz muva
fakat ediyorsanız karar verirsiniz. Encümende bir 
muallimin telgrafı okundu. Bu zat diyor ki; ben me
bus ve muaM'knim, Zannederim Ki, Meclisi Âtiniz 
bu zatm muatimlikle mebusluğu içtima ettirmesine 
hiç bir zaman muvafakat etmez. Çünkü ,o muallim 
yarın gelir Maarif Vekili huzurunda ben mebusum 
der, böbürlenir ve zannederim ki, hır mülâhaza! se
lime ile bunu Meclisi Âliniz halleledebîlir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karaîman Sahip) — 
Efendim, o zaman arzu edenlere,,. (Gürültüler).. 
(Ayak patırtıları).j 

MÜFİT EFENDİ {Kırşehir) — Yeter artık çok 
dinledik. <KM kâfd> sesleri), 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsarı Sahip) — 
Bir mebus bütün kanaatlerini söylemek mecburiye
tindedir. «Müfit Efendiye hitaben» : Zati âtiniz eğer 
dinlemekten usandı iseniz onu bilmem, 

Reşjit -Bey biraderimizin izahatı üzerine encüme
nin tespit etmiş olduğu şey, her zat tayin edildikçe 
kuvvei İcnüye Meclisi Âlinize, onda mebuslukla me
muriyetin içtima edip ederriİyeceğini arzetsin, karar 
verilsin. Bu esas tabiî yine bir esasa müstenit olacak, 
yan'i 'bîr maddei esasiye kabul etmeliyiz k'İ, biz Meclis 
Heyeti tcraiyesi bunu böyle kabul etsin. Böyle kabul 
edilen bir şekil yoktur. 'Evvelce arzettîğim veçha© 
Ibu bir kanunu esasî meselesidir. Muhterem hukuku 
esasiye muallimi Oelâlettİn Arif Beyin buyurduğu 
gibi, bu mesele bu gün durüdİraz tedkik edilecek bîr 
meseledir. Şimdiye kadar büttin hukuku esasiye mü
ellifleri düşünmüş, taşınmış, üç kuvvet bulabilmişler
dir, Bu da kuvvei İcraiye, kuwei adliye, fcuvvei teş
riiye, Bu üç kuvvettin haricinde başka kuvvet yoktur. 
(Ayak patırtıları), 
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sNBBtL EFENDİ (KaraMsarı Sahip) — Takırtı 
«den hep memurlardır. <Oürültül©r). 

REŞİT BEY (izmir) — Şükrü Bey bîr şekil tek-
ât ediyorlar. Müzakere edilsin.,, (GürüittiüJer)., 

REFİK ŞEVKET BEY (Samhan) — Müsaade 
ibuyurulursa rnazbafa bir defa daha okunsun. Eğer 
R*$k Beyin dediği fikri kabul etmişlerse Mazlbata 
muharriri tarafından anlatısın. Biz meseleyi anlama-
idik.. Sonra efendim bendenizin.., 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KarahSsan Sahip) — 
Eferidfcn, aolaşdimazSik: var, Mesele fraflöditadk içün 
söz söylemek lâzım, rica ederim sözü tahtı inhisara 
almayınız (Gürüftuaer), 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Usulü müza&ere 
hakkındaki teklifi reye koyunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ 'BEY (Karahisan Sahip) — 
Eğer kanunu esasi yok diyorsanız.., {Mütemadi gü-
ıSHlttaer), 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, arkada
şı tahkir estertek ne hak fle oluyor? (Gürültüler), 

REtSt SANI BEY — Celseyi kuşat • ediyorum. 
Müzakerenin kifayetine dair takrirler var, onları 
okuyacağız* 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ahnmı* 
sözlerimiz vardır efendim* 

RElSt SANI BEY — Efendim, müzakerenin ki
fayetine dair takrirler var okuyacağız, kabul edilmez
se o vakit söz verilir, istiroa buyurulur. 

(Kâtip Haydar Bey Lazistan Mebusu Esat Bey 
tarafından verilen takriri okur); 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mebuslukla memuriyetin içtima edip etmemesi 

hakkındaki cereyan eden müzakerat kâfi olduğundan 
reye konulmasını teklif eylerim., 

5 Haziran 1136 
Lâzîstan 

Esat 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Tahkir filân yoktur. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — TaMârârraz bir 
surette yüksek sesle bana hitap edemezsiniz. 

RFjS BEY — Rica ederim', sükûta davet ederim, 
MÜFtT EFENDİ (Kırşehir) — Kendisi sadede 

gelsin, 
'MEHMET ŞÜKRÜ BEY {Karahisarı Sahip) — 

Ben de sİ2Ü davet ediyorum. 
MÜFtT EFENDİ {Kırşehir) — Öyte fee yüksele 

şada ıHe bana karşı söylemiyeceksin, Reis Beye söy
lensin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Celâtetsfcin Arif Beyefendinin 'buyurdukları: gîbi Mec-
ii&îm&z kanunu esasinin.., 

^Azadan ekserisi bu esnada salonu terkötmeğe 
başladılar). 

SESLER — Beş dakika teneffüs edelim. 
rREtS VEKİLİ CELEBİ EFENDİ — Beş dakika 

teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

REİSİ SANİ BEY — Efendim müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerim kaldırsınlar. 

BİR MEBUS — Efendim takrirlerimiz vardır. 
REİSİ ŞANÎ BEY — Evvelâ müzakerenin kifa

yetini reye koyuyorum. Ondan sonra takrirleri oku
yacağız, Müsaade buyurunuz da vazifemi ifa edeyim. 
Efendim tekrar arz ediyorum. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Kâfi 
görüldü efendim. 

tŞimdi takrirler okunacak efendim, 
{Kâtip Haydar Bey Çorum Mebusu Ferit ve Kas

tamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Beylerin takri
rini okudu): 

[Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle işbu takririn Heyeti 

teraiye ile birlikte bir karar ittihaz edilmek üzere 
encümene İadesini teklif ederiz* . 

[Çorum Kastamonu 
Ferit Abdülkadir Kemali 

İKİNCİ CELSE 

Acıtma saati : 3,30 Badezzeval 

REİS — Reisi Sani Cetatettio Arif Bey 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 
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REİSİ SANI BEY — Diğerlerim de okuyunuz 

efendim, 
KÂTİP HAYDAR BEY — Saruhan Mebusu Re

fik Şevket Beyin takriri var, 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — O takrirden 

vazgeçiyorum* 
((Kâtip Haydar Bey Karahisar Mebusu Ali Sururi 

Beyin takririni okur): 
Riyaseti Celileye 

Büyük Millet Meclisi azalığıyle memuriyetin iç
timai caiz olup olamıyacagı kaziyesi pek mühim ve 
durudüraz temmülle muhtaç olmakla bu meseleye 
mütedair müzakerenin diğer bîr celseye tehirini ve 
bu suretle hakikat ve İsabetin daha celi bir derecede 
temini inkişafını teklif ederim. 

5 Haziran 1136 Karahisan Şarki 
Ali Süruri 

(Kâtip Haydar Bey Çorum Mebusu Haşİm Beyin 
takririni okur): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
Mebuslukla memurluğun bir. şahısta cemi caiz 

olamayacağından berveçhi zir maddei1 münferidei 
kanuniyenin kabulünü teklif ederim, 

Çorum 
Haşim 

Madde I. — icra Vekillerinden maada bilûmum 
memurini mülkiye ve askeriyenin müstafi addolu
narak mebus bulundukları müddetçe hidematı sairede 
istihdamları katiyen caiz olamaz. 

{Kâtip Haydar Bey Dİyanbekir Mebusu Kadri 
Bey ve refiklerinin takririni okur): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi leşine 
İntihap hakkında tebliğ edilen esasat malûmdur. 

Şekli matûmeye nazaran İntihap İcrası ve bu meyan-
da askerlerin de bulunması esbabı da zahirdir. Diğer 
memurin gibi askerlerin de sıfatı Tesmiyelerinden 
tecrit mecburiyetini ihdas etmek bir çok istifalara ve 
yeniden bir çok intihaplara sebebiyet verecektir. Bina
enaleyh ilk Meclisi Mebusanm küşadında olduğu gibi 
bu devrenin de ehemmiyeti fevkalâdesine mebrti 
memurinin mezun addedilmesinin Heyeti Umumi ye ye 
teklifini rica ederim. 

DİyarıbekiK Van 
Kadri Ahmet Hakkı 

Bitlis Mardin 
Saduflah Fevzi Mitat 

<Mardİn Mardin 
Esat İbrahim 

Siirt 
Halil Hulki 

{Kâtip Haydar Bey Aydın Mebusu Mazhar ve 
Hasan Tahsin Beylerin takrirlerini okur): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
Fiilen kumanda başında bulunan fırka, kolordu 

ve ordu kumandanları ile muvakkat murahhası 
siyasiler uhdelerinde mebusluğu muhafaza edebilir 
şeklinde kabulünü teklif ederiz. 

5 - VI - 1336 
Aydın Aydın 

Mazhar Hasan Tahsin 
i(Kâtip Haydar Bey Elâziz Mebusu Hüseyin Bey 

ve refikinin takrirleri okur): 
Riyaseti Celileye 

Vilâyet valileri, kolordu kumandanlıkları, müs
takil mutasarrıflıklar müstesna olmak üzere memu
riyetle mebusluğun bir zatta içtima edememesi hu
susunu teklif eyleriz. 

5 Haziran 1336 
Elâziz Elâziz 

Hüseyin Feyzi 

{Kâtip Haydar Bey Yozgat Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin takririni okur): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi! esi ne 
ıMemur olduğu halde mebus olarak Meclise gelen 

zevatın memuriyetlerine nihayet verilerek mebusluk
ta ibkası lâzımdır. Çünkü o memurun müddeti gay
bubetinde vazifesinin uzun müddet vekâletle ifası 
mehaziri adideyi mucip olacağından bittabi muvafdc 
değildir. Saniyen bir mebus bu Meclise intihap edil
diği zaman umuru milleti tedvir ve murakabe şartiyle 
intihap ve izam edilmiştir. Mebus memur olmazsa 
yalnız murakabe şartiyle intihap edilmiş ve tedvir 
kaydinden azade olarak gönderilmiş olur. Binaena
leyh her iki sıfatı cami olan bir mebusun hasbelicap 
umuru milleti tedvir için idareİ umur etmek üzere 
taşraya gönderilmelerinde mahzur yoktur. Bu cihetin 
kabulü için ârayi umumtyeye arzını teklif ederim. 

5 Haziran 1336 
(Yozgat 

Süleyman Sun 

(Kâtip Haydar Bey Saruhan Mebusu Refik Şev
ket Beyle ruf ek asının takririni okur): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
iMebusluk ile memuriyetin bir zat uhdesinde iç-

timaına dair berveçhi ati teklifi kanunide bulunuruz: 
«Madde 1. — Mebusluk ile memuriyetin bir zat 

uhdesinde içtimai zarureti bulunduğu Heyeti İcraiye 
canibinden esbabı mucibe İle Büyük Millet Meclisine 
arz edilir ve bu husus asla müzakereye tâbi tutmak-
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sızın Meclisin sülüsanı ekseriyeti arasına iktiran eder
se işbu mebusun alacağı tahsisatı ekserinden ita 
olunmak üzere tasdik olunur, 

«Madde 2, — Bu suretle memur olan mebuslar 
İcraya müteallik hususattan dolayı ahkâmı umumiyeye 
tabidirler. 

Madde 3. — Memur iken mebus olanlar bu iki 
sıfattan bîrini tercihe mecburdurlar. 

tMadde 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ic-
raiye memurdur,, 

5 Haziran 1336 
fSaruhan Burdur 

Refik Şevket İsmail Suphi 
Erzurum İzmir 

(Asım Mustafa 
Mardin Kangaı 
Necip Müştak 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurursanız Kanunu esasi encümeninin mütalaası 
nedir. Bu okunanlardan hangisi Kanunu esasi en
cümeninin fikrine mülayimdir, malûm olmalıdır. 
Çünkü takrirlerden bir tanesi kabul olunduğu vakit 
diğerleri doğrudan doğruya heyeti umumiyesiyle sa
kıt olacaktır. Bu okunanlara nazaran encümenin 
mütalaası da alınsın, belki tercih ettiği noktalar var
dır, 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Tak
rirler Meclisin malıdır, bu hususta encümenin salâ
hiyeti yoktur,. 

REİSİ SANİ BEY — Encümen bu hususta bir 
tercih göstermiyor. Encümenin mazbatasını bîr 
okuyalım. Müzakere kâfi. Fakat rey verebilmek 
için bir daha derhatır ettirelim. Efendim encümenin 
mazbatasından evvel diğer bir takrir vardır, onu da 
okuyalım. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Siirt Me
busu Halil Hulki Efendinin takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
Mebuslukla memuriyet İçtima edilemez, kanunu 

esasiye mugayirdir deniliyor, Bu, doğru bir naza
riye değildir. Meclisimiz Kanunu Esasiye bağlı 
değildir, mübdi muciz bir kanunu esasiye mer
buttur. Meclisi Âlimizi teşkil eden zevatın kısmı 
âzami memurindir. Bu kaziyeyi kanunu esasiye tat
bik etmek, Meclisi Âliyi dağıtmak ve bu halde ağ
yarın ekmeğine yağ sürmek demektir. Binaenaleyh, 
bu yorulmuş milleti tekrar intMıaiba davet etmek ve 
Meclîsi dağıtmak demek muvafık değildir. Ve alâ-
külli hali meselei mebhusımnhanın encümence Heyeti 
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İcraiyece takarrüründen sonra Meclise tevdiini arz 
ederim, 

Siirt 
Halil Hulki 

REİSİ SANİ BEY — Şimdi encümenin mazba
tası okunacaktır: 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memuriyetle, mebusluğun İçtima edip etmi-

yeceği istifsarını mutazammm Ankara ve Erzurum 
vilayetlerinden ve Eskişehir mutasarr uf lığından varit 
olan tezkere ve teigrafnamelerle bu bapda bir karar 
ittihazı lüzumuna dair Niğde Mebusu Abidin Bey ve 
rüfekası tarafından verilen takrir encümene havale 
olunmakla mütalaa ve icabı hal teemmül olundu. 
Büyük Millet Meclisi azasının her hangi bir memu
riyeti uhdesinde cemedip etmemesi hususunun Heyeti 
icratyenin teklif veya mütalaası üzerine Büyük Millet 
Meclisince takarrür ettirmesi münasibi mütalaa edil
miş olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arz ve 
melfuf telgraf name ve takrirlerin beyanı mütalaa 
olunmak üzere Heyeti İcraiyeye tevdii tezekkür kı
lındı. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beyefen
di bizim tasavvur ettiğimiz dört maddelik kanun ile 
encümenin mazbatası arasında tahalüfü efkâr yoktur. 
Bilâkis biz daha ziyade tavzih ve tespit etmek için 
onu yazdık. Zannederim takririmizi encümen mu
vafık görür, 

REŞİT BEY (izmir) — Bu takrirlerin encümene 
havalesine bendeniz de taraftarım, encümenin teklifi 
ile bu takrir arasında bîr tahalüf görülmüyor. Bir 
esas tespit edilmiş oluyor.. 

REİSİSANİ BEY — Sİz bu hususta encümen 
namına mı söz soyuyorsunuz, yoksa fikri şahsınız 
midir? 

REŞİT BEY (İzmir) — Hayır kendi rey ve tek-
lifimdir. Encümen namına Nadi Bey söyliyecektir. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — 
Malûmu ihsanınız bu gibi takrirleri encümen namına 
ancak mazbata muharriri kabul edebilir. Eğer maz
bata muharriri kabul etmezse, mazbatalar Meclisin 
malı olduğu için Meclis kabul ettikten sonra o maz
bata bir şekil alır. Reisi bulunduğum halde bu hu
susta söz söylemeğe salâhiyettar değilim. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Bu nevî meva-
dı madde, madde tespit etmek, kanunî maddeler 
haline vazı zamanı olmadığından, bu meselenin esas 
olarak Meclisçe kabulünü münasip görmüştük, Encü-
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mende madde halinde, Refik Şevket Beyefendinin 
ve arkadaşlarının teklifi kanunisi gibi tespit hususatı 
da tezehhür edildi. Biz bu esas şeklin de Mecliste 
kabulünü münasip gördük. Binaenaleyh ayrıca bir 
maddei kanuniye halinde tespit edilmesini lâzım ad
detmiyoruz, Meclisin bu meseleye bizim arz ettiği
miz şekilde karar vermesini teklif ederim. Mamafi 
Meclis istediği gibi... 

•REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
bu mühim meselede mazbata ile mazbata muharriri 
arasında tenakuz vardır. Mesele, kabul edilip edil
memesi hususundaki mütalaa alındıktan sonra He
yeti îcraiyenin teklifi kabul şeklinde olacaktır. Bina
enaleyh, tereddüdü bırakılmıştır. Kati soyuyorum 
esasta tenakuz vardır. Bu cihet tenvir edilmelidir 
mazbata kabul edilsin diye teklif olamaz efendim. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Her mebus me
muriyet île mebusluğu uhdesinde cemedecek değil
dir. Edecek var, etmiyecek var. Bunu tayin edecek 
Meclistir^ Cemedip etmemesi meselesi gayet sarihtir. 
Mesele nasıl olur da anlaşılmıyor bilemiyoruz. 

ıREFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
teklif tabiri vardır. Efendim. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Teklif yok. 
RBFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Var efen

dim. Mazbata bir daha okunsun. 
(Kâtip Haydar Bey mazabtayı tekrar okur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Mesele hal-
lolundu. Mazbata muharririnin mütalaasİyle mazbata 
arasında hatta encümen azalan mütalaaları arasında 
ihtilal var., 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — İhtilâf yoktur. 
Heyeti teraiye birisini memur etmek istemiş ise- ve 
o mebus arkadaş kabul etmiş ise Heyeti İcraiye 
Meclisi Âlinize teklif edebilir, der ki: Filân arka
daşımızı filân yere vali tayin ediyoruz. Mebusluğu 
uhdesinde kalsın. Ve bir takım mütalaat dermeyan 
edebilir ve hatta bu mütalaatı Meclis de isteyebilir. 
Mesele sarihtir. Tehalüf neresindedir? 

REİSİ SANt BEY — Şimdi efendim, mazbatanın 
encümene iadesi için bir çok takrirler var, Fafat 
encümen talip değil zannederim, 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Bilâtakrir iade olunacak değil mi? 

REİSİSANt BEY — Encümenin fikri anlaşılsın 
diye bendeniz de soyliyorum. Rüfekayi kiram tara
fından tamamiyle bilinsin. Evvelâ encümene iadesi 
için lâzımgelen takrirleri okuyalım, Sonra diğerle
rini, 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Usulü müzakere hakkında müsaade buyurunuz söz 
söyliyeceğim. İade takrirlerini okursanız onlar maz
batayı cefferkalem iade ediyorlar. Kendilerinden bir 
şey dermeyan etmiyorlar. Yalnız iadesini teklif 
ediyorlar. Diğer teklifler birer esası muhtevidir. 
Diğer takrirler okunsun, Meclisçe kabul edildikten 
sonra ona göre encümene gönderilir. 

REİSİSANÎ BEY — Takrirler Meclisçe kabul 
edilirse meseleye Meclis tamamiyle şekli katiyet ver
miş oluyor. 

(Kâtip Haydar Bey, Çorum Mebusu Hâşim Beyin 
takririni tekrar okudu.) 

REİSİSANt BEY — Bu takriri nazarı itibara 
alanlar ellerini kaldırsın (Eller kalkar) ekseriyet yok, 
o halde ret edildi efendim* 

<Kâtip Haydar Bey, Di yar beki r Mebusu Kadri 
Bey ve refiklerinin takrirlerini tekrar okudu).. 

REİSİSANÎ BEY — Bunları nazarı itibara alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) ekseriyet 
yok kabul olunmadı. 

<Kâtip Haydar Bey, Aydın Mebusu Dr, Mazhar 
Bey ve refikini takririni tekrar okudu). 

(Kâtip Haydar Bey, Elâziz Mebusu Hüseyin Bey 
ve refikinin takririni okur): 

ıRElSlSANt BEY — Efendim bu iki takriri na
zarı itibara alanlar ellerini kaldırsın. 

BİR MEBUS — Bu iki takrir arasında fark var. 
Bunların ikisini ayrı ayrı okuyun, evvelâ Mazhar 
Beyin takririni okuyun, bunda valiler ve mutasarrıf
lardan bahsotunuyor, Onun için evvel emirde bunun 
reye konması taraftarıyım. 

REİSİSANÎ BEY — Efendim bu takrirleri nazarı 
İtibara alanlar lütfen ellerini kaldırsın (Eller kalkar). 
Ekseriyet yok. Kabul olunmadı efendim. 

BİR MEBUS — Bendenizin tehiri müzakere hak
kında bir takririm var. 

.REİSİSANÎ BEY — Efendim esas itibariyle bu 
mesele halledilsin, elimizde bir takrir var. Encüme
ne iadesi talep ediliyor. Bunun İçin haylice söyle
nildi. 

^Kâtip Haydar Bey, Elâziz Mebusu Hüseyin Bey 
ve refikinin takririni tekrar okudu): 

REİSİSANt BEY — Bunu nazarı itibara alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın (Ret, ret sadaları). Ekseriyet 
yok efendim, reddedildi, 

:(Kâtip Haydar Bey, Saruhan Mebusu Refik Şev
ket Beyin ve refikinin takririni tekrar okudu): 
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RElStSANÎ BEY — Takriri nazarı itibara alan
lar lütfen ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Kabul 
olunmadı efendim. 

(Kâtip Haydar Bey, Siirt Mebusu Halil Hulkİ Efen
dinin takririni tekrar okudu.) 

tREİSİSANt BEY — Encümene iadesini teklif 
ediyorlar* Lütfen kabul edenler ellerini kadirsin 
(Eller kalkar), Ekseriyet yok kabul olunmadı efen
dim-

İSMAİL SUPHÎ BEY (Burdur) — Müzakerenin 
vakitsiz kifayetine karar verildi. Bunun için mesele 
tenevvür etmedi* 

REÎSİSANİ BEY — Bendenize s Giyemezsin iz, 
Meclise söylersiniz değil mi efendim? 

BÎR MEBUS — Müzakerenin kifayetine takrir
ler bile şahit, 

ıREFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Söz kesil
meden evvel hiç olmazsa teayyüo ve takarrür eden 
mesele tensip edilsin, şimdi bu hususta söylenilen 
mütalaa* kabul olunmadı. Encümenin mütalaan 
kabul olunmadı. Mazbatanın encümene iadesi kabul 
olunmadı. Ne kabul olundu? 

(REtSİSANİ BEY — Hiç bir şey kabul olunma
dı, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Rica ederim 
mazbata muharriri fikirlerini sarihan tasrih etsin. 
Onu reye koyunuz* 

REtSİSANÎ BEY — Mazbatayı daha reye koy
madık, yalnız bizim koyduklarımız takrirlerdir. 

REŞİT BEY (İzmir) — Mazbata muharriri ve 
rü fek ası zannederim ki, beş on defa fikirlerini 
dermeyan ettiler. Bilmem artık bir daha tekrara 
lüzum var mı? 

REÎSISANİ BEY ~ Şimdi efendim, encümen 
mazbatasını reye koyacağız. Hüsrev Beyin bir tak
riri var. O da reddedilen takrir gibidir. 

BİR MEBUS — Usulü müzakerat hakkında bir 
söz söyliyeceğim. Bir takrir reye vazedilmeden ade
mi kabulü ihsas buyuruldu., 

«EİSİSANİ BEY — Hayır efendim, ihsas etme
dim. Çünkü reddedilmiş bir takriri reye koydurmak 
doğru değildir. Tabiî bu takrir de aynidir. Onun 
için o suretle idarei kelâm ettim. 

(Kâtip Haydar Bey, Trabzon Mebusu Hüsrev 
Beyim takririni okudu) :• 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Büyük mevakidekî memurin ve kumandanların 

sıfatı mebusİyetî muhafaza etmeleri nüfuzu memure-
lerini tezyit ve takviye etmek ve Hükümetin halkçıb-

ı ğa yaklaşmış bulunması gibi faideyi mündemiç ola* 
cağından bu keyfiyetin ancak kolordu kumandanları 
ve valilerle müstakil mutasarrıflara kadar teşmili, 
daha aşağı kademelere' ademi tatbikini teklif eyle
rim. 

Trabzon Mebusu 
Hüsrev 

tRElStSANl BEY — Bunu nazarı itibara alanlar 
ellerini kaldırsın (Ret, ret sadalart), (Eller kalklar). 
Ekseriyet yok, reddolundu efendim. 

İhsası rey etmediğini anladınız değil mi efendim? 
(Handeler). Şimdi müsaade buyurunuz. Memuri
yetle mebusluk kabili teliftir denildi, reddedildi. 
Kabili telif değildir denildi, reddedildi. Bazı aksa
ma inkisam edilsin denildi. Onlar da reddedildi, 
Demekki Meclisi Aliniz şimdiye kadar hiç bir fikri 
kabul etmedi. O halde encümenin fikrini reye 
koyacağım., 

HÜSREV BEY (Trabzon) ~- Reis Beyefendi. 
vaziyeti Meclisi Âli şu halde anlamamıştır. Mese
lenin tenevvür etmediğini zannederim, 

REİSÎSANI BEY — Mesele uzun uzadıya mev-
zuubahs oldu. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Hiç bir noktai na
zar kabul olunmuyor, 

REİSISANt BEY — O halde efendim encümenin 
mazbatasını okuyalım. 

(Kâtip Haydar Bey, encümenin mazbatasını tek
rar okudu). 

(REtSÎSANl BEY — Şimdi efendim, encümenin 
mazbatasını reye koyacağım. Bunu kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar (Eller kalkar) Kabul 
olundu. (Gürültüler). O halde efendim encümenin 
mazbatası kabul olundu efendim. (Alkışlar)... 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
bu mesele kanunu esasiye mütaalliktir. Sülüsanı ek
seriyet lâzımdır. 

RElSlSANl BEY — Rica ederim efendim, zati 
âtinizin ve rü fek anızın takriri mevzubahis olduğu 
zaman niçin söylemediniz O vakit esas itibariyle bu
nu mevkii münakaşaya koymalı idiniz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ekseriyeti 
mutlaka bile hâsıl olmadı ki efendim. 

REtSİSANÎ BEY — Tekrar reye koyuyorum. 
(Bitti, bitti sesleri). Müsaade buyurunuz efendim, bu 
bir züfouldür, bunu taımamiyle katftıl ediyorum. Fakat 
burada etler kalktığı zaman sülüsanı ekseriyet oldu-
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ğuna kanaatim vardı. Yeniden reye koyuyorum, gö
receksiniz iki ekseriyeti süKisan var. 

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Tayini esami 
ile kabul edilsin. İcra Vekilleri hakkındaki kanunu öy
le kabul ettik, zabıtlar meydandadır, 

RBİSİSANI BEY — Maarif Vekâletinden sual 
için iki takrir vardır. Onlar okunacak : 

/. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, Ankara 
darütmualliminin başka bir tarafa nakledilmesinin 
esbabı hakkında Maarif Vekâletinden şifahî sual tak
riri. 

(Kâtip Haydar Bey Saruhan Mebusu Refik Şev
ket Beyin takririni okur) : 

Büyük MİÜet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Bütün emel ve mefkûrei millinin son tebarüzgâhı 

tarihîsi olan (Ankara)'yi bu günün ihtiyacatı irfamye-
sinde bir saha ve zemini tarihî görmek lâzimeden iken 
• maalesef - müesses bir mektebin; Ankara darulmu-
biliminin kapatılarak başka tarafa naklolunduğunu gö
rüyoruz. Mektep kapatmak gibi ıbir feciaya büyük 
millet karargâhı şahit olamaz. Mutlak ve esaslı düs
turlara lâyezal bir rabıta ile merbut bulunan Mecli
simiz namına Maarif Vekilliğinden suali keyfiyet olun
masını teklif ederim. 

Haziran 133* 
Saruhan 

Refik Şevket 
MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Takrir hakkında 

söz söyleyeceğim. 
REÎS — Bu takrir Maarif Vekili beye art okluğun

dan onu doğrudan doğruya kendisine göndeririz. 
MÜFlD EFENDİ (Kırşehir) — Söz söyleyeceğim. 

Malûmu âlileri dartihnualliminJer meclisi umumiler 
vasrtasiyle idare olunur. (Nazır Bey cevap verir ses
leri). 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, Ankara 
Maarif Müdürü. Muhiddin Beyle Ankara darülmualli-
matı hakkında Maarif Vekâletinden şifahî sual takriri. 

1.— İzmir Mebusu Resid Beyle rüfekasımn Kü
tahya livası muallimlerinin maasatma dair takriri. 

(Kâtip, Haydar Bey, İzmir Mebusu Res/fd Beyle 
rüfekasımn vermiş oldukları takriri okur) : 

RBİSlSANt BEY — Onun için on beş imzaflı bir 
ta-krir vardı. Şimdi encümenin mazbatasını reye koyu
yorum. Bunu kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar 
(Eller kalkar). (Alkışlar arasmda). O halde efendim 
ittifaka yakın bir ekseriyetle kabul edildi. 

REİS — Diğeri efendim. 
(Kâtip Haydar Bey Operatör Emin Beyin takririni 

okur) -j 
Riyaseti CelÜeye 

BeıveçM zir mevaddın Maarif Vekâletinden sua* 
edilmesini teklif ederim. 

•Bursa 
Operatör Dr. Emim 

1. — Mukaddema Ankara Maarif Müdürü iken 
seyyiatı ahlâkiyesine mebm Halep'e tebkl ve ibjtlâhare 
tekrar Ankara'ya celbedilen Muhiddin Paşa yaranından 
Muhiddin Beyin elyevm ilitm ve irfan mümessili stfa-
tiyle muhafaza! mevki etsnesi esbabı dsnâr? 

2. — Merbut ajansta görülmekte okluğu üzere res
mi bîr mektebin müessesei ticariye şeklinde istimal 
edilmesinden ve darülmualKrnat muallime ve talebe
lerinin bir sureti cebriyede ecir gibi çalıştırimasından. 
Maarif Vekâleti haberdar değil midir? 

3. _ Maarif Müdürü Muhiddin Bey terzihane fcü-
şadını muallimeier için mucibi mesuliyet gördüğü ve 
bu yolda Maarif nazeretirte işarette bulunduğu halde 
aynı hali zevcesi için mubah görüyor. (Şiddetli gürül
tüler). 

BİR MEBUS — Meclis, şahsiyatla oynayamaz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyaıbekir) — Böyle btr 
takrir okunmaz. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Celsei ha
fiye yapılsın. 

BİR MEBUS — İşin içinde hakikat var. Bu tak
riri başka suretle yazsın (Gürültüler red, red sesleri). 

REfSİSANt BEY — Reddedildi efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Kütahya livası muallimlerinin maa>ş zamaimi ala

madıkları vukubulan müracaat ve şikâyetten anlasü-
mtştır. Refalhı halleri her meslek ashabından ziyaıde 

6. — SUALLER 

X — TAKRİRLER 

— 97 — 
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düşünülmesi iktiza eden muallirofeıirnazin bu suretle 
duçarı müzayaka edilmeleri ve düğer memurin nispe
tinde maişetlerinin temin kıhiMramaısı ihmal edilecek 
atfuvaıtden .değildir. Binaenaleyh', Kütahya livası bütçe
si müsait değilse idarei vilâyat kanununun faslı mah
susu ahkâmı veçhile ve münhasıran muallimin maaşa-
tına sarfadİlmek üzere umumi bütçenin muavenet ter
tibinden miktarı kâfi tahsisat verilmesini ve keyfiyetin 
umum muallimine şamil bir tedbîr ittihazı zatın ında 
Heyeti İcraiyeye havalesini teklif eyleriz, 

Iamir Burdur 
ResM ismail Suphi 

Samban Aydın 
Refik Şevket Hayri 

lanrir Saruhan 
Hacı Süleyman Mustafa Necati 

SESLER — Pek doğru... 
RBÎSİSANİ BEY — Heyeti icraiyeye gönderelim 

değil m i efendim? 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bu 

ne şekilde havale edilecek? İcra edilsin diye mi? ha-
vate ediliyor. Mütalaalarını beyan etmek üzere mi ha
vale edaiyor Meclis kararını verir Heyeti icraiyeye 
icra İçtn verilir, veyahut mütalaası alınmak üzere ha
vale .olunur. Böyle havale edilecek olur jse Meclis kıy
metinden kaybeder. Havale Meclisi olur, rica ederim 
bu cihet tespit edilsin. 

RBİSISANÎ BEY — Sahibi takrir gelsin, fükrini 
izah etisin. 

REŞÎD BEY (İzmir) — Efendim, Kütahya'dan 
bir mektup aldık. Mektup değil, bir feryadname, onu 
arz etmek isterim. Bu hal yalnız Kütahya'da değil, 
taiî memleketin her tarafmdadır. ZaıvaUı meslek er
babı pek çok müşkülât çekiyorlar. Maaş alamıyorlar. 
Zarurette kalıyorlar. Düşündük bu takriri verdik. Çün
kü kanunda bir sureti hal vardır. tdareİ vilâyat kanu
nu diyor kî: Vifâyaitın hususi bütçesi kâfi getoezse bir 
muavenet faslı ayrılacak ve verilecek ve gönderilecek. 
Yalnız muallimine değil, vilâyata bir muavenet tertibi 
ayrılacak ve gönderilecek. Maatteessüf merkez bu 
muaveneti yapamadığı gibi vjlâyatm hisselerini de al
dı. Bunu pek ook yerlerde gördük. Bu itibarla aleHhu-
sus Aydın vilâyeti işgali ımmasebetiyte oraları - alel-
husus diyorum, çünkü oradakiler çok ıstırabaita (îü';ar 
oldular - buıgün pek mustarip tyimıevkide bulunuyor
lar. Kütahya'dan aldığım mektup üzerimde obaydı o 
feryadnaımeyi ofcııyacalk'tım. Maatteessüf yoktur. On-
dadeniriyorki; bir Maliye odacısıbin sekiz yüz kuruş 
maaş aldığı halde biz altı yüz kuruş «maaş alıyoruz, 

Sanayii hasise ;ile meşgul olarak o muhterem meslek 
ashabı o suretle temini maişete çalışıyorlar. Biz buna 
bir sureti hal bularak Heyeti İcraiyeye havale edelim. 
Meclisi Âünizce diğer bir sureti hal bulunursa o baş
kadır. Eğer Heyeti Vekile balledemezse o zaman baş
ka suret düşünülür. 

HAMOt NAMIK BEY (fesmft) — Bir şey arz et
mek isterim. MuaÜıimierirı maaşlarını temin etmek için 
muallimlerin tam maaş alamamasının en birinci se
bebi, Maliyenin İdarei husu*iyeye ait olan kısmmı mu-
vazenei umumiyenin idarei husu'sryeye teslim etme
mesinden neşet ediyor. Rica ederim, bunu düşünelim. 
'Muallimler için ne kadar para tefrik ederseniz edin, 
zavallı muallimler, yine maaş alamaz. Çünkü yüzde 
'Otuz nispetinde bir kısım olan bu parayı 'tamamiyle 
kendi memurlarına sarfediyor. Muallimlere veremi
yor. Bunun için vaktiyle idarei 'hususiyeye ait olan 
kısmın doğrudan doğruya idarei hususiyenin tayin 
edeceği tahsildar vasıtasiyle tahsili düşürtülmüş ve bu
nu Dahiliye nezareti neden İse reddetmişti. Bu usulü 
•kalbul etmez, idarei hususiyeye ait parayı mü*akiüen 
'tahsil etmez, ımıstakitten bir vezneye toymaz isek, ne 
tedbir ittihaz ederseniz edin katiyen bir fatde memul 
değildir, binaenaleyh, Iteklif ediyorum; idarei hususiye
ye ait paralar ne suretle olursa olsun vesaiti tahsiliyesi 
müstakil olmak şar tiyle kendi tahsitdarlamyle tahsil 
edilsin. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, mesele Ha-
zinei umumiyeden bir muaveneti na/kdiyede bulunul
ması meselesi değildir. Bendenize kalırsa, bu idanei hu-
susiyei viîâyat kanununun tadilini kabettiren bir mese
ledir. Malûmu âliniz rdarei hosustyei vilâyaıt kammun-
da gerek Maarife ve gerek Nafia ve gerek müesseeatı 
saireye •tahsis edilmiş birtakım varidatlar vardır. Vilâ
yetler bunların hepsini birleştiriyor ve milteMen maarif 
tıususaltma sarfedilmek için tahsis edilen parayı ledel-
bace başka kısmtlara «affediyor, bir muvazene bîr te
vazün hâsıl ettiriyor. Bir defa bunların tespit ve tayin 
ve tasrih edilmesi lâzmugelAr ise kanunun tadilini icap 
eftirir bir meseledir. Sonra ondan maada idare memur-
lannın hasbslahval tedrisatı iptidaiye kanununu tatbik 
ve takip öttnelelerinden neşet ediyor. Binaenaleyh, 
bu cihetlerin ait olduğu Maarif vekâletine havalesiyle 
evvelâ bu tadilât m icra ettirilmesini talep ediyorum, 
saniyen idarei hususiye vilâyat .kanununun taıdUi için 
bir encümen teşkil edibin. Esas mesele buradan tevel-
lü'd ediyor. 

HÜSEYİN BEY (EKziz) — Efendim, esasen ida
rei hususiye varidatı .kısmen tahsil o kınamadığı *çin 
memurinin maaşı verilmiyor, 
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BİR SES — Hissed menafii vilâyet vermiyor. 
HÜSEYÎN BEY (Elâziz) — Veriyor. Müsaade bu

yurun bu citıeti biz uzun uzadrya müzakere ettik. An
cak kendi varidatı kendi memurinine kifayet etmediği 
için veremiyor. Kısmen de tahsil edilemiyor. Bir de 
simdi tahsildar ilâvesiyle bunların muhassas&tmı inMün 
bütün tenkis etmek muvafık değildir. Bendeniz şunu 
teklif edeceğim; esası yüz elli kuruş atan Maliye oda
cısı bin sekiz yüz kuruş zam alıyor. Bin kuruş maaş 
alan bir muallim o nispette maaş alamıyor ve zammı 
o kadar olamıyor. idarei hususiye bu maaşı veremez 
ve veremeyecektir. Bu da doğrudan doğruya muva
zene! umumiye tarafından verilsin, rmıvazenei umumi
ye kabul etsin. Mesela : Bu muallimi eğer biz çocuk
ların tahsil ve terbiyesiyle mükellef tutacak olursak 
ve bunları arzu ediyor isek idarei hususiye maaş ve
remez. Muıvazenei Umumiye bunu kabul etsin. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. 

HASAN BASRI BEY (Karesi) — Bendeniz tak
dim edilen takrir ile öyle zannediyorum ki verileme
yen maasatrn biran evvel verilmesi çaresi rica ve İs
tirham ediliyor. Heyeti İcraiyeye tevdii talep edilir. 
Hükümeti merkeziyemn muavenetinden bahsedildi. 
Bendeniz bu muavenetin halen gayri mümkün oldu
ğunu zannediyorum. Binaenaleyh beyhude muavene
te müracaat edilmesini muvafık bulamıyorum. Bugün 
vilayatın hemen kâffesi mali müthiş buhranlar için
dedir. Bu buhran dolay isiyle erbabı maasat maaşları
nı vaktiyle muntazaman alamıyorlar. Bundan bittabi 
mualfimler de müteessir oluyor. Fakat mualliminin 
müteessir olması umumi buhrandan mütevellit olmak
tan ziyade bazı defterdarların, muhasebecilerin İdarei 
hususiye müessesatına üvey evlat nazariyle bakmasın
dan neşet ediyor. Bugün memleketin irfanİyle, sıh-
hafiyle, ziraatiyle ve sa'iresiyle alâkadar olan devairi 
hususJiye mensubini üvey evlat değil, memleketin ha
kîki ve öz evladıdır. Biz gözlerimizle gördük, her ay 
idarei umumiye maaşatı muntazaman verilmeye ça
lışıldığı halde idarei hususiyeye mensup muallimler 
aylarca süründürülmü^tür. (Doğru sesleri) Efendiler: 
Maalkasem arz edeyim ki, bizim livada bayram maa-
şatını almak için müracaat eden muallimler kovul
muş ve bu müracaata rağmen maaşatı verilmemiş, 
İdarei umumiye memurlarının maaşatı bilakis veril
miş, bu suretle muallimin tahkir edilmiştir. Biz böyle 
muhasebeciler, bu zihniyette adamlar gördük, idarei 
umumiye İle İdarei hususiye arasındaki İkiliği kaldı
rınız. Bu buhran, bu mesele mümkün mertebe izale 
edilmiş olur. Vilayat muallimlerinin vaktü zamardyle 
maaş alamaması esbabından en mühimmini bendeniz 
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vilayat varidatı içinde birinci numarayı teşkil eden aşar 
'hissel ianesi havalenamelerinin vakit ve zamanıyla 
Hükümeti Merkeziyeden gönderilmemesinde görüyo
rum. Hükümeti merkeziye havalenameyi vaktiyle gön
dermediği içindir ki vilayatta bulunan idarei hususi
ye merisubini ve muallimini maaş alamıyorlar ve bir
çok ıstıraba* içinde inliyorlar. Binaenaleyh Heyeti 
icraiyeye havale edilecek bu takrir gider iken aşar 
•hissel İanesine ak olan havalenamenin irsali usulü
nün lağvını da Heyeti îcraiyeden isteyelim. Diyelim 
ki, madem ki kanunen devairi hususiyeye verilmiş bir 
hisse vardır ve bu hisse muayyendir, vilayetçe he
sap tahtmdadır, binaenaleyh ayrıca havalename irsa
li intizarında bırakılmayarak bu hisseye ait mebaliğin 
tahsilat vukUbuHukça Maliye sandıklarından verih'r 
tarzında kendilerine bir fikir dermeyan edelim ve bu 
•suretle bu halinjbu muzayikanm önünü kısmen alma
ya çare bulabm. Bu takrirde Kütahya Livasının maaş 
zamaîmi alınamadığından bahsediliyor. Maaş zamai-
mi değil livamızda muallimler maaşlarının dört, beş 
aydır asıllarını bila alamamışlardır. Çünkü öyle bir 
muhitte bulunuyoruz ki o muhit bir seneden beri 
Yunanlılarla harbediyor. Bugün Karesi Livasının te
kalifi resmiyeti beş yüz bin lirayı tecavüz etmez. Fa
kat efendiler; Yunan harbi için ahalinin yalnız nak
den verdiği para, ianeten verdiği para bir milyon li
rayı tecavüz etmiştir. (Aşkolsun sadaları) Ayniyat 
ve zehairi saire bundan hariçtir. Bu liva senelerce 
çekirge ve kuraklık afatına maruz kaldı. Herkes bü
tün mesaisini harbe' hasrediyor. Binaenaleyh öyle 
bir muhitte muallimlere Hükümet kuvvetinden hariç 
bir kuvvetle maaş vermenin maddeten imkânı yok
tur. Binaenaleyh böyle muallimleri, İrfan ordusunu 
sUründürmelktense, İdarei hususiyemiz vardır, vila
yat kanunlarımız vardır diye beyhude yere büyütme
yelim, bunların lağvına bakalım. Zira aç bir muallim 
vazife göremez. Açlık en büyük bir tehKkedir. Bina
enaleyh Heyeti tcraiyenin şiddetle nazarını dikkatini 
celbederim. 

BlR MEBUS — Nazan dikkat yok. Doğrudan 
doğruya bir karar verelkn. 

REFİK ŞEVKET (Saruhan) — Efendim bu mu-
hasebei hususiyetim lağvı hakkındaki bir takrir 
Encümendedir. Bu mesele mevzuuıbahistir. Tevdi et
tiğimiz şekilde bendeniz de bu takrirlere vazı imza 
ettim, binaenaleyh o şekilde icra olunmak üzere He
yeti İcraiyeye havale olunsun. Maliye ve Maarif vekil
lerine havale edelim. 
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REtSlSANt BEY — Bunu bir defa encümen
lere gönderelim. Maarif ve Maliye encümenlerine gön
dererek mütalaalarını alahm. 

©İR MEBUS — Müstaceliyet kararıyla gönderil-
sin. 

SESLER — Heyeti tcraiye, vekiller huzuruyla 
müzakere edikin. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bizim tekli
fimiz yeni bir teklif değildir, mevcut ahlkâmın tatbi
kini ricadır. Mevcut ahkâma Heyeti Umumiyenin 
emri inzimam ederse mesele haltolurtmus olur. Ka

nunda yeri vardır. Meclis emretsin diyoruz. Başka 
bir şey değildir efendim. 

ıREtStSANİ BEY — Maarif Encümeninde... 
REFİK. ŞEVKET BEY (Sanman) — O başka me

sele. Efendim umuma şamil olmak üzere diyoruz. 
REİStSAKt BEY — Sahibi teklif icrayı İcabı 

zımnında Heyeti îcraiyeye havale edilsin diyor. O su
retle nri efendim kabul buyuruluyor? .Hayır, hayır 
efendim umum muallimlere teşmil edilmek üzere ses
leri) tcrayi icabı zımnında Heyeti Îcraiyeye gönderil
mesi taraftarı olanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. (El
ler kalkar) Kabul olundu efendim. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

J. — Botum Mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Edip. Ahmet, Akif ve Ahmet Fevzi Efendilerin in
tihap mazbatalart. 

RBÎStSANt BEY — Efendim Batum Livasından 
intihap edilip şimdi aramıza gelip oturan zevatı muh-
teremenin, arkadaşlarımızın mazbataları var, onlar 
okunacaktır. 

(Kâtip Haydar Bey Batum Livası Cemiyeti Islâ-
miyesî Reisi tarafından gönderilen tahriratı okudu): 

Ankara'da Meclisi Kebiri Milli Riyaseti Canibi 
Alisine 

Evvelce izam kılınan Uç mebusumuza İlaveten 
Şavşat ahalisinden İntihap edilip gelen Süleyman Ağa-
zade Ahmet Fevzi Efendi arzu ve amalimizin müda
faası maksadiyle Meclisi Kebiri Millinize iştirak et
mek üzere İzam kılınan mumaileyhin aranıza ka
bulü suretiyle Batum Livası aıhalii tslâmıyesmi dilsir 
buyurmanızı istirham ve eltafı subhaniyeden o büyük 
emellerinize muvaffak olmanızı tazarru eyler ve bü
tün alhaiii tslâtmyemizın selâm ve ihtiramlarını arz 
eyleriz. 17 Mayıs 1335 

Batum Cemiyeti Islâımyesi 
Reisi 

Hüseyin Rahmi 
IBatum Livası islâm Cemiyeti Riyaseti Alisine 
Kazamız ahalisinden Süleyman Ağazade Ahmet Fev

zi Efendi cemiyet azasından olup ehli namus, vazifesine 
müdavim, milleti hilafeti muazzamai fclâmiye eli 
altma toplamak için durmayıp çalıştığı cihetle mille
timiz tarafımdan vekil irtöhap edilip Deraadete izam 
kılındığını arz ile esnayi ralhta lazangelen teshilatı ita 
buyurmanızı rica ederim. 12 Mayıs 1336 - 1920 
Batum Livası İslâm Ce
miyeti Şavşat Kazası şu

besi Riyaseti Aza 
Hanrçİzade İsa Mehmet Vehbi 

Aza Aza 
ismail Yusuf 

Ankara Meclisi Kebiri Milli Riyaseti Canibi 
Alisine 

Batum livasından evvelce intihap edilip gönderilen 
üç mebusumuza ilaveten dördüncü olarak Şavşat ha
valisi ahalisinin bilintihap mazbatasıyla birlikte hu
kuku mesrua ve metaîibi dfrüyamizin müdafaası mak
sadıyla Meclisi Kebiri Millide müçtemi din kardeş
lerimizle biliştirak teşriki mesai eylemek üzere Süley
man Ağazade Ahmet Fevzi Efendi izam kılınmakla iç-
tiimaatmıza kabul ve hakkında lazımgelen muavenet 
ve insaniyetkâranalerİndzİ istirham ve muvaffakiyet-
terinizi Cenabı Hak'tan tazarru ve niyaz eyleriz efen
dim. 

Batum Livası tslâm Cemiyeti 
Reisi 

Hüseyin Rahmi 

Kuvayi Milliye tarafından vürut eden emre tev
fikan Batum Livasından İmamzade Mehmet Edip, 
Hahutzade Atenet ve Hicabizade Afcrf Efendiler me
bus intihap edilerek işbu musaddak itimatname ile 
makamı aidine İzam kılındığı maruzdur. 

1 Mayıs 1336 
Batum Livası Cemiyeti 

tslâta'rye Reisi Reisi Muaveni 
ıBibenzade Hüseyin Rahmi Kikinzade Mehmet 

Aza 
Ömer 

Aza 
Hasan 

Aza 
•Erendi zade 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Ah 

Kâtip 
Behçet 

— n — 
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Suret 
Otuz bin nüfustan ibaret olan biz Şavş&tlüarın 

hissiyatı ubudiyetkâraneterinJ zatı akdesi hazreti hi-
lafetpenahiye arz ve bu havali kullan hakkında mer
hamet ve atıfeti şahanelerim isficlab ederek bilakay-
düşart tebaai sadikai mülûkâneleri olmak istediğimizi 
ve sevgili babamıza kavuşmak aşk ve iştiyakımızın 
emri istihsaline çalışmak üzere kazamız ahalisinden 
Süleymanoğlu Alhmet Efendi salahiyeti lazimeyi haiz 
vdküîmiz olmak üzere seçilmiş ve Dersaadete izam 
kılınmıştır. 

20 ŞUbat 1336 
Batum Livası İslâm Cemiyeti 

Şavşat Şubesi Riyaseti 
Hamşizade ha. 

R'EİSflSANt BEY — Efendim şitndî bu dört re
fikimizin mebustukları kabul olunuyor mu? (Xabul, 
kahul sesleri), (Sürekli alkışlar). 

BİMttifak ve alkışlarla kabul edildi efendim. 
(Batum mebuslarına hftafoen) : Efendim, rüfekayi 

kiram zatı âlinize beyanı hoş amedi etmek vazifesi
ni bendenize havale buyurdular. Lütfen kürsüye teş
rif eder misiniz? 

<IBatum mebuslan Edip Beyle, Akif Nuri ve Ah
met Efendiler alkışlar arasında kürsüye çftarak Reisi 
Sanı Beyle musafaha ettiler.) 

EDİP BEY (Batum) — Efendiler! Kırk küsur se
neden beri vatani a-slisinden ayrılmış ye doksan iki 
muharebesi neticesi olarak, elviyei selâse Rus boyun
duruğa altında kalmıştır. Talbii kırk seneden beri ke
mali hahiste arzu ettiğimiz; Osmanlı anavatanına il
tihak idi. Harbi Umuminin son zamanlarda «Brest 
Lftovsk» Muahedesi bize mukadderatımızı bahşetmiş 
ve bila kaydüşart Hükümeti Osmaniyeye iltihakı 
umum ahali kabul etmiş, hiçbir reyi muhalif bulun
mamıştır. (Alkışlar) Fakat mütarekeyi müteakip ora
dan Hükümeti Osmanryenİn çekilmesi icap etmiş ve 
tekrar bir ecnebi boyunduruğunda kalmış idi. Fa
kat ahalimiz ve milletimiz tabii ecnebi boyunduruğu
nun ne olduğunu aynen müşahede ettikleri için gerek 
harbin bidayetinde çekmiş oldukları felâket ve gerek 
İkinci defa da uğramış oldukları zarar ve ziyan bir şey 
değil, nüfusça uğradıkları zarar ve ziyan neticesini 
bertaraf ederek şimdi yine SHâha sarılmış ve her bir 
maniaya karşı koyup silâh kuvvetiyle ecnebilerin 

karar vermiş ve bizi bugün burada te
şekkül etmiş olan Büyük Mîllet Meclîsine gönder-
ımşterdir. Buradaki efendilerle müşerref olduğumuz 
için kesbi şeref eder ve bütün miHeÜnrian ihtirama-

tmı, aricadaşiarm ve mtHetim namma arz ve takdim 
eylerim. (Alkışlar) İnşallah ittihadı islâmın muavene-
tiyle memleketimiz, tekrar büsbütün Memaliki Os
maniyeye iltihak eder ve şimdiki İngiliz boyunduru
ğundan kurtuknuş oluruz. Cenabı Hak bütün milleti 
Osmaniyeya, idamları ve Türkleri yaşatsın. 

REİSİ SANt BEY — Teşekdcürler ederiz. 

REFtK. ŞEVKET BEY (Siarohan) — Kardeşler! 
Tarihi tuUnmtzin hakikaten emsaM bulunmayan hâ-
disatı meyanında bütün mevcudiyetimizin son kuv
vetim, son ümidini, son şutei rehahasini teşkil eden 
bu Meclis geçirdiği saati saadete M mühim ve tarihi 
hâdiseyi kaydetmekle İlelebet iftihar edecektir. Bun
lardan btirtat; dün OMden gelen kandesknizuı, diğeri 
de bugün Batum'dan gelen kardeşlerimizin burada 
alkışlarla kabulü rasimesfdür. Eğer İnsanlar yacmın 
ümidiyle yaşamak htssine malik, olmasalardı her hal
de bugün varlık denilen şeyden nasibedir atamazlar
dı. İşte her tarafımızdan kâbusu felaket sardığı Ur 
zamanda bize bhı üç yüz küsur sene evvelinden mev
rut ve şimdiye kadar yaşayan ve yaşayacak otan 
Mâırityetin elhamdülillah ilelebet yaşayacağına ve 
daima düşmamanoa kahir ve felah vermez darbeler 
vuracağına en büyük iki canlı misal zannediyorum 
ki, gözleri kör, kırantan mefkud olanların ruhları 
üzerinde de büyük tesir yapacak hâdtsaUandir. İtti
hadı islam, İttihadı «idrak her halde bugünkü fecayii 
beşeriyenim saadete inkmâbına sebep olacak hakikat
lerin en güneşliyidir. Bendertİz de şimdi kendi ara
mızda bulduğumuz kardeşlere inşaattan ilelebet ken
dilerini aramızda götmek, daima hemdesti vifak ve 
ittihat olarak çalışmak ve mUthUca bu çalışmanın 
saadetlerine kavuşmak ümidiyle yaşadığımızı, ya-
şayacağmızı ve nihayetinde bugünkü düşmanlara 
galip geleceğimizi Meclis namına arz ve' kendilerine 
beyanı hoş âmidi eylerim. (Alkışlar) 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
«Brest Litovsk* muahedesinin akdini müteakip Kaf
kasya'ya bir heyet gitmiş idi ve o heyet meyaıunda 
bendeniz de bulunuyordum. Bu sebeple memleketle
rim gezmiş ve kendileriyle bilhassa kırk senelik ay-
nhkltan sonra ilk defa kucak kucağa gefcnîş bir ar
kadaştan, mMtettaşian stfaJryte beyanı hoş âmtdî et
meme müsaade buyurun. Kırk sentetik: ayrdtğıu bı
raktığı teessürattn derecei azameti öyte zannederim 
kî, nazarfanmızda tecrifi edemez. Çünkü biz kırk 
seneden beri kendi İdaremizde, kendi yağtımsla kav
ruluyorduk. Fakat onlar kırk seneden beri, dünya
nın en müthiş istibdadım ta*bflt eden bür memfcfceSte-
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[müthiş bir esaret altında esir ve mazlum idiler. Yal
nız bir vaka. arz edeyim: Onların bize karşı göster
dikleri samimiyetin ne kadar yüksek olduğunu an
latmış olmak için bîr vaka arz edeyim, (Tavsgeıd) 
nahiyesi ki, Olti kasabası civarındadır. Oraya gitti
ğim zaman (2 400) rey vermek hakkını haiz, esaret
ten yem kurtulmuş kardeşlerimizin beni süâhlar ata
rak İStJİkbal ettikleri bir sırada hayvandan inmiş ve 
bunlarla öpüşmeye başlamış İdim. O sırada bir adam 
geldi, hayvanımın sol ayağını kaldırdı ve nalını göz 
yaskıftyfe relaıtarak öptü. Bugün İstanbul'da görme
yen, ÎStanbulMa takdir edemeyen dimağlar, içimize 
bu muhterem aıkıatiaşUrımızın geldiğini görmekte 
âlemi idamın; Mematiki Otfmaniyeye karşı, âciz ve 
kırık dökük idareye bildin gözlerim düktikterini, 
rufeîariıyfe sevdiklerini her halde bu vakayi İşMkten 
sonra inanacaklardır zannederim. O civar halkı bizi 

o kadar seviyorlar kü; efendiler hafta diyeceğim ki, 
birbirimizi onların bizi sevdiği kadar sevmiyoruz. 
Sultan Azliz zamanından kalma muhtar mühürlerini 
gettrdÜer, onları ocaklarda, topraklarda, sandddar 
altında saklamışlar. Odlarla Padaşaha gidecek olan 
mazbatayı temhir etmek suretiyle bize mecburiyetle
rini ispaıt ettiler. Öyle vakayi oldu ki, efendiler, bir 
vaka daha arz etmeMğime müsaade buyurun. Yine 
Battum civarına aittir. Bazı hırisıtiyantattlan rey ver
mek hakkım haiz kimseler de vardı. Onlar Gümüş-
hane taraflarından, Lazizltan cihetlerinden firar ede
rek oralarda tavattun etmiştendi1. Maalesef bunlar 
mazbatanın zirine bilâkaydüşart Memaliki Osmaniye-
ye ilBibalkı mutammmın imzalarını attıkları zaman 
Müslümanlar da mühürlerini çıkardılar. Hangi mü
hürler? Sultan Aziz zamanından kalma mühürleri. 
Bittabi heyetti umumiyesi bu mühürleri çıkaramadı, 
Bazı köylerin muhtarlarında çıktı. Diğerleri okuyup 
yazmayı bUmedSk'leri için büzden kalan usul veçhile 
parmak basalam sözünü söylediler. Bendeniz turisti-
yanlar çekilip gUİklten sonra Onlara hitaben dedim 
feİ; bu mazbata Padişaha gidecektir. Padişah bunu 
gördüğü zaman tıııMyanların imzası var, miMiman-
lann parmak işareti var. Bunu görünce Padişahımız 
ağlayacaktır dedim. Şu halde ne yapalım dediler. 
Her birine birer pusuta verdim. Bu pusulalara Me-
med, Ratsim... İlâh gübi isimlerini yazdım. Efendiler 
sizi temin ederim ki, yaran saat sonra bunlar imza
larını yazabilecek bir hale gelmişlerdi. BSze olan iner-
buftüyetlerinin derecesini şu iki vaka He anlayınız. 

Binaenaleyh orada kıttk seneden ziyade esaret abın
da kalan aıkadaşhumuzın şurada söyledSMeri, kı

rık dökük kefimelerm'i samimiyete telâkki edin (Al
kışlar, zaten aşk İle kabul ettik sesleri). 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHİ BEY (Bur
dur) — Efendiler! Biz bu mülkün bedbaht evlâdıyız. 
Bu öyle bir hakikattir ki; bizler gözlerimizi açtığımız 
günden beri hiç bîr zaman güneşli bir gün görmedfik. 
Bendeniz oluz beş yaşındayım. Devri istibdattan son
ra meşrutiyet geldi. Bizim âfakt millimizde belki ye
ni ümitler, yeni hâdfeat, mesudİyet doğuracağmı zan
nettik. Fakat biliyoruz ki, Avrupa'nın hunin ve ha
ris ellerinin hazırlamış olduğu şeyler bizi birdenbire 
çarptı. Mütemadiyen ricate mecbur oMuk, NShayet 
bugün Anadolunun merkezine toplanmış bir halde 
bulunuyoruz. Fakat elhamdülillah, yeni mucizeler 
doğuyor. Geçen gün (OHi) Mebusunun kudümünü 
buradan alkışlarken bugün de Batum mebusları ge
lip MecMmize teşrif buyuruyorlar., 

Şüphesiz, bendeniz bunları bir mucize telâkki edi-
yoRtm. Belki (Brest Litovsk) muahedesinden sonra 
Osmanlı ordusu Elviyei seJâseyS işgal ettiği zaman, 
derotebifİrdi ki, Osmanlı silâhı, Osmanlı askeri taz
yiki altında orası rey vermiştir, Türklere İltihak et
miştir. Böyle denilebilirdi. Fakat bugün Mnuse diye
mez ki onlar aşklarına uyarak bize iMbak etmiyor
lar ve hiç kimse bu samimiyetten şüphe edemez. Bu 
fevkalâde yüksek İMhara şayan bir şeydir. Geliyor
lar ve diyorlar ki; ittihadı islâmı Türk ittihadını tas
dik için geliyoruz. İngilizler oraya girmiş iken yine 
biz sizden ayrılmayız diyorlar. Onun için, İstanbul 
İngiliz çizmelerinin altında ezildiği şu sırada Maka
mı hilâfet İngiliz tazyiki altında inlediği şu sırada 
îzmirimiz, sevgili Adananuz Fransız mezalimi allın
da ezildiği şu sırada her hakte kalbimizde bin ümSt 
güneşleri doğuyor. (Alkışlar) Çünkü Saiktan doğru 
bizim İçin mütemadiyen (Min tarafillâh) diyeceğim 
takViye kttaatı geliyor. Garbin sefil (Burjuvazi) si, 
harfe (Burjuvazi) si ş̂ imdi ezilecektir. Muhakkak ha
yatının sonuna gelmiştir. (Alkışlar) Avrupa'nın sefil 
etleri, kirili, berbat entrikalı diplomasisi bundan son
ra nihayetle varmıştır. Diyebilirim ki, hayatının son 
günlerini yaşıyor. Osmanlı muahedesi diye bize gös
terdikten şey gizli diplomasinin, Viteonun ağzından 
ingilizlerin söyledikleri anlaşılan ve bizti aldatmak 
içia ve belki Alman ordusunda ihtHâl çıkarmak için 
gizli vasıtalarla aramıza a'Ulan gizili diplomasinin hi
tam bulduğu sözü yalan idî ve yatandır. Bunu da bi
ze teklif olunan muahedenin gayet caniyane otaıa-
siyte görüyoruz. Bu muahede zulmün haddi gayesi
dir, Bir şahı eseri hıyanettir. Efendiler, Allah'ın ada-
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Jeti buna tahammül edemez. Muhakkak Avrupa 
('Burjuvazi) sü sonunu görecektir. Şark hudutlarımıza 
bizim yükseleceğim izi, su, memibaındaa kuvvet ala
cağını büütten içîn bir Ermenistan 'ihdas etmek İs
tediler, güya Şark kapımızı kapayacaklardı. Kapı 
önüne yatağını yapmtş bir Ermenistan yaptılar, îste 
görüyoruz ki, efendiler Ermenistan ezümîşür ve da
ha ezilecekltir. Hiç bir şeye muvaffak olamayacak-
tetirdir. Biz birleşeceğiz. (Alkışlar) Kardeşferintizte 
birleşmekten büzü hiç bîr kuvvet alıkoyamaz. {Alkış-
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lar) Binaenaleyh bütün MedMn hissiyatına tercü
man olarak diğer arkadaçfcmmı, zannederim ki, tem-
sUl ederek ben de Baüum'kı kardeşlerimizin kudümü
nü tesid ederim. İrtşaaltah mil(et!kmz kendini bfthnek, 
«imâ rüşde baliğ olduğunu ispat eyteotek suretiyle 
artık müeBbeden yaşayacaktır. 

REİSİ SANI BEY — Bfenöta, Pazartesi günü 
saat altıdıa içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Saat «Atı buçukta içümaya tafrayc* vetfefi) 

— 93 — 




