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Sayfa 
23(2:233 

233,240, 

340 

233 

233:236 
3. — Kozan Mebusluğuna intihap edilrraş 

olan Dr. Mustafa Beyin intihap mazbatası 
hakkında Mazbataları Tetkik Encümeni maz
batası. 340 

4. — İsparta Mebusu Nadir Beyin mezu
niyet talebine dair telgrafı. 241 

3. — TAKRİRLER 236,237,240,241 
1. — Trabzon Mebusu Hamit Beyle arka-

dağlarının, Bursa'nın Yunanlılar tarafından 
işgali dolayı siyle celsenin yirmi dakika tatil 
edilmesine ve Riyaset kürsüsünün puşidei si
yah ile örtülmesine dair takriri. 236,240 

2. — Diyanbekir Mebusu Kadri Ahmet 
(Bey ve arfeadajlanttm, Musul Valisinin tehiri 
hareketi için Meclisçe karar verilmesine dair 
takriri, 237 

Sayfa 
3. — Van vilâyetinde iskân edilen Celâli 

aşaki hakkındaki takrir (Sahibi malûm değil
dir). 237 

4. — ŞÛRAYI DEVLET HAKKINDA 
TAKRİR 240^1*1 
(Sahibi malûm değildir). 

5. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin, 
Bursa'yı işgal eden Yunanlıların [yaptıkları 
mezalim ve fecayiin her tarafa nesrine dair 
takrir. 241:249 

6. — Konya Mebusu Refik Beyle arkadaş
larının, Müdafaai Milliye Teşkilâtının takvi
yesi hususunda alınacak tedabirin bir celsei 
hafiyede müzakeresine dair takriri. 249:250 

7. — Canİk Mebusu Hamdı Beyle arka
daşlarının, bütün zabitan, erkân ve ümera için 
seferberlik ilânına ve zabıtandan alaylar teş
kiline dair takriri, 250:251 

4, — MAZBATALAR 

I'. — Hıyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Karacabey kazasının Hüdaven-
digâr mahallesinden Süleymanoğhı Akif hak-
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Sayfa 
kındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. 237:238 

2. — Hıyaneti vataniyeden üçer sene kü
reğe mahkûm Mucur kazasının Kuruköy kar
yesinden Ömeroğlu Yusuf ve dört arkadaşı 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 

REtSİSANt BEY — Efendim zaptı sabık oku
nacak, 

Sayfa 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. 238:240 

S. — İSTİZAHLAR 237 

,1. — Matbuat Müdüriyeti Umumiyesin-
den istizan takriri (Takrir sahibi malûm de
ğildir). 257 

(Zaptı sabık hulâsası kâtip Refik Bey tarafından 
okundu); 

müzakere cereyan efflHten «onra fflüaalkttrenin kifa
yeti ve teklif kabul ve Hamdi Beyin ahzi asker şu
beleri hakkında takriri Lâyiha Encümenine ve liva
lar müstakil hale ifrağ olunduğundan vilâyetlerin de 
tensikine dair Sırrı Beyin takriri Dahilîye Encüme
nine havale edildi. Meni müskirat hakkındaki Ka
nunun biran evvel Meclise takdimi hakkında Diya-
rıbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyle rüfekasının takriri 
kıraat ve kanun müzakeresinin Pazartesi günkü ruz-
nameye ithali kabul edildi. Evvelce verdiği takririn 
kıraati hakkında Maras. Mebusunun takriri kıraat ve 
İktisat Encümenine havale edilerek on dakika tenef
füs edilmek üzere cebeye nihayet verildi. 

İkinci celse 

Refisfeami Odâlettm Arif BeyefendUn riyasetinde 
ikinci celse saat beşi on geçe içtima etti. Erkânı 
Harbiye! Umumiye Reisi tarafından hudutlarda ve 
dahildeki vaziyet hakkında malûmat verildi. Azer
baycanlılar ile muhtelit bir kuvvetin garp cephesine 
muavenet içki gelecekleri alkışlar arasında tebliğ edil
di. Bunun üzerine Sim ve Şeyh Servet ve Besim 

1. —ZAPTI SA 

Birinci celse 
Refeteani Ceiâlettirj Arif Beyefendktin rSyasetfinde 

birinci celse saat iki buçukta inikat etti. Zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Tahlif 
için bir celsei mahsusa tahsis ve kabul edildi İstan
bul'dan vünıt eden Bohı Mebusu Cevat Bey Heyeti 
Vekile namına Makamı Riyasetten Heyeti Umumi-
yey« takdim olundu. Genç, İzmit, Bitlis, Bayazıt ve 
Siverek mebuslarının mezabıtı intihabiyeleri hak
kında encümen mazbatası kıraat edilerek mebusluk
ları tasdik edildi. Meclis ile kuvvei icraiyeye ait j 
vezaifi esasiyenin tespiti hakkında Karahisarısahip 
Mebusu Mustafa Beyin teklifi kanunisi Kanunu Esa
si Encümenine havale olunarak, ahzi asker şubele
rinin lâğvi hakkında İzmit Mebusu Hamdi Beyin 
takriri okundu. Bu babta müzakere cereyan etti. 
Şube ve encümenler teşkili hakkında Sırrı Beyin tak
riri kıraat edildikten sonra takrirler kıraat ve müza
kerenin kifayetiyle riyaseti saniye ve ayan gibi nî-
zamnamei dahilinin fiilen mefsuh olmayıp kabili 
tatbik olan mevaddı kabul edildi. Şube ve encümen
lerin yeniden teşkiline dair teklif Üzerine yeniden 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati ; Badezzeval 2,30 

REİS — ReMsKrf Cdâfettf» Arif Beydendi 
KÂTİPLER : Cevdet Bey (Kütahya), Refik Bey (Konya) 

— 232 — 



t : 31 10 . 7 . 1336 C : 1 

Atalay Beyler noktai nazarlarını izah ettiler. Bunu 
mütaakip Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri be
yanatı vakıa hakkında izahatı lâzime ita ve memle
ketin heyeti umumiyesi ateşler içinde bırakılsa bile 
milletin istiklâl ve şeref ve namusunun muhafaza 
iÇİn müdafaada devam edeceklerim sürekli alkışlar 
arasında beyan buyurdular. Muahharan müzakere
nin kifayeti kabul edilerek Azerbaycanlıların fiilen 
muavenetlerinden dolayı teşekkür edilmesi takarrür 
etti. Bundan sonra ruznamede münderiç evrakın ba
kiyesi kıraat olunarak Bolu Mebusu Abdullah, Sivas 
Mebusu Rauf, ve Karahisar Mebusu Hulusi ve Bi
lecik Mebusu Ahmet Beylerin mezuniyeti kabul ve 
Konya Mebusu Hulusi Beyin müracaatı ret ve Cantk 
intihaba ti neticesi olarak mağdur edildiğine dair 

Niyazi imzalı istida Tetkiki Mezabıt Encümenine ha
vale edilerek Cumartesi saat iki buçukta içtima edil
mek üzere saat yedi buçukta celseye nihayet verildi. 

SReftiteanJ Kâtip 
Celâlettin Arif Cevdet 

Kâtip 
»Haydar 

ıREÎSÎSANI BEY — Efendim Zaptı sabık hak
kında söz söylemek istiyenler var mı? 

BAZI SESLER — Bolu Mebusu yerine Konya 
Mebusu olacaktır. 

REIStSANt BEY — Efendim kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın, (Eller kalkar). Kabul edildi 
efendim, 

2. — AZAYt KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Azayi kiramın şubelere tefriki 

REİSISANÎ BEY — Şimdi efendim geçen cel
sede kabul eylediğimiz veçhile Meclis azalarının şu
belere taksimi! meselesi vardır İki, müsaade buyurursa
nız kura ite kitabet dairesinde ifa edilsin ve şube
lere ayrılacaklar buraya tabloya yazılır, her azanın 
mensup olduğu şube gösterilir. Bu suretle kabul 
buyurulursa bunu yapalım. (Kabul kabul sadalan). 
Bu suretle kabul edildi. 

2. — Azayi kiramın tahlifi 

•REİStSANt BEY — Efendim bugünkü ruzna-
memizde evrakı varide çok değildir. Zannede
rim kfi, tahlif mesetesioi (bir an evvel bitirmek 
lâzım getir. Tensib buyurursanız bugün tahlifi ya
palım. MK&aade buyurudur mu «itendim? 

HAMDI BEY (izmit) — Heyeti İcraüyeden Jdilm-
«e yok. 

REÎStKAİNt BEY — Gelöcefclter efendim. Onlar 
da geldikleri zaman yemin. ederler. Yeminin Heye
ti îcraiye huzurunda olmasına lüzum yoktur. Ruz-
namemizde olduğu gibi sıra ile ini. Yoksa yemini 
evrakı varidenin sonuna mı bırakalım? (Tahfif ev
vel yazılmıştır ısadalan). Tahlif evvel yazılmıştır. Ka
bul buyurulursa şira'düden başlayalım-

RlEHStiSAfNl BEY — Kâltİb Beye hitaben: isim
leri okuyunuz efendim. 

UfKâtİb Cevdet Bey, mebus beylerin esamisini 
ofcudu ve MecMe mevcud olanlar şu suretle yemin 
etKSler): 

UtMafcarru Mlâıfet ve safüanatın ve vattan ve mitle-
tin iMhtâs ve isMâJİnden başka Mr gaye takîb et
meyeceğime vallahi). 

Mecliste hazır bulum* yemin edenlerle mev
cud oftnadddarından taMMerd icra kıimaroayanların 
esamisi berveohi âtidir: 

Hafız İbrahim Efendi İsparta (namevcud), Bora
ttım Bey Adana (ııamevcud), İbrahim Efendi Mardm 
(TatttM olundu). 

IBİR MBBTJS — Efendim yemin hatkfemlda feir 
takrir taktdim etmiştik», 

RBtStSAlNÎ BEY — Efendim aittik bu surette 
fcalbul edildi tafcririntalî görmedim. 

KÂTflB BEY (Devamla) — ibrahim Süreyya 
Bey Saruhaet (natnevcud)> İbrahim Şevki Bey Lâ-
zistan (namevcud), Ahmet Bey Aydın (namevoud), 
Atumed Bey Ertugnıl (namevcud), Ahmıed Efendi 
"Muş (namıevcud), Ahmed Bfendü Batum (nantev-
cud), Ahmet Efendi Yozgat (Tahlif olundu), Edib 
Efendi Batum (namıevcud), Esad Efendi Urfa <na-
mevcud), Esad Bey Lâzistan {Tabüf olundu), Esad 
Efendi Mardin .(Tablîf olundu), İsmail Bey Erzu
rum (Tahlif olurtdu), İsmail Remzi Efendi İsparta 
{namevcud), İsmail Safa Bey Mersin (namevcud), 
tsmail Fazd Pasa Yozgat (namevcud), Dr. Eşref 
Bey Adana (oamevcud), Emir Paşa Sivas (namevcud), 
Hüseyin Bmtİn Bey Erzincan (Tahlif olundu), Emin 
(Bey Eskişehir (namevcud), Dr. Emdn Bey Bursa 
(Tafafltf olundu), Enver Bey femür (Tahlif olundu), 
İsmail tSubbü Bey Burdur (Tahlif ohundu), Alslan- Bey 
ıMaraş (namevcud), Besim Bey Kastamonu <Tahfif 
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olundu), İhsan Bey SFverek (namevcud), Besim Ata-
îay Bey Kütahya (namevcud), Befcir Bey Kırşehir 
(namevcud), Bekir Sam] Bey Tokat (namrevcud), 
ıBazaa Bey Unfa ıfnanıevcud), Basri Bey Karesi (na
mevcud), Bahri Bey Yozgat (namevcud). Passa Ya-
kdb Hamdi ıBey Maras (nattfevcud), Tahsin Bey Ay
dın (Tahfif «km'du), Tahsin Bey Blâziz (namevcud), 
TevfJk Bey Erzincan (Talhl'ff olundu), Tevfik Bey 
Adana (namevcud), Tevfik Bey Van (namevcud), 
Tevfik Bey Dersim (namevcud). 

Telhisin Bey Maraıs (Tahlif olundu), Salbft Eten
di Kayseri (Tahfif otundu), Şeyh Senvet Efendi Bur
sa (oaıttevcud), Hacı Cami Bey Aydın (Tafalif okul
du), Cafer Tayyar Bey Edime (namevcud), Celat 
Bey Saruhan (namevcud), CetâletMn Arif Bey Er
zurum (TaMîf olundu), Cemil Bey Kütahya (Tah
lif olundu), Cevdet Bey Kırşehir (Tahfif olundu), 
Cevdet Bey •Kütahya (Tahlif olundu), Celâl Bey 
Genç (Tahlif olundu), Hüseyin Bey Elâzüz (namev
cud), Hite'eyin Efendi Bitlis (namevcud), HSlmi Bey 
Ankara (Tahlif olundu), Hasile Bey Maras. (namev
cud), Hafız •Harridî Efendi B%a (Tahfif odundu), Ha
san Fehmi Bey Gümüşhane (Fahl'tf olundu), Ha
san Efendi Denizfli (namevcud), Hasan Bflendi Mar
din {namevcud), Hasan Sadflc Bey Van (namevcud), 
Hastan Tahsin 'Bey Antsalya (namevcud), Hüseyin 
(Bey Eraincan (namevcud), Hüseyin Hüsnü Efendi. 
İsparta (Tahilif orundu), Hüseyin Aıvriı Bey Erzurum 
(TaMf olundu), Hakkı Bey Van (Tahlif olundu), 
Hakkı 'Bey Ergani (Tahlif olundu), Hakkı Behic 
Bey Denizli (namevcud), Haıkikı Hami Bey Smop 
(Tahlif olundu), Hİlmi Bey Bolu (namevcud), Ham
dı Bey Amasya (narrtevcud), Hatndi Bey Tdkad (na
mevcud), Haydar Bey Van (namevcud), Hamdı Efen
di Dİyaıfoefcir (Tahlif odundu), Hamdi Namık Bey 
(Tahlif olundu), Hamdi Bey Trabzon (Tahfif olun
du), Haydar Bey Kütahya (namevcud), Hamid Bey 
Biga (Tahlif okındu), Hamza Bey Aydtn (namevcud), 
Hasan Hayri Bey Dersim (Tahlif olundu), Hasa» 
Fehmi Efendi Bum (namevcud), Hüseyin Hüsnü 
Bey Mersin (namevcud). Hasan Fehmi Bey Canİk 
(Tahlif olundu), Hamdi Bey Canîk (Tahlif olundu), 
Hüsrev Bey Trabzon (Tahlif otundu), Hamdi Bey 
Eskişehir Mehu$laonıda<n 'bu îs'imde kimse yoktur, 
Eskişehir (naamevcud), Hüsrev Sami Bey Eskişehir 
(•namevcud), Hulusi Bey Karafeisarısahib (Tahlif 
olundu), Hulusi Bey Kastamonu (mevcud), Hulusi 
Bey Konya (namevcud), Halü Bey Ertuferul (Tahlif 
olundu), Hala İbrahim Efendi İzmit (Tafalıif olundu), 
Halil İbrahim Efendi Eskişehir (Tahtöf olundu), Ha-
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İH İbrahim Bey Antalya (Tahlif olundu), Halil Hil
mi Efendi Karahİsartsahİb (namevcud), HalÜl Hulfci 
Etendi SBrd (Talhl'rf olundu), Hacı Hayali Efendi 
Urfa (TahlM olundu), Hayri Bey Sivas (namevcud), 
Hamdi Efendi Siverek (namevcud), Sırrı Bey izmit 
(namevcud), Dr. Suad Bey Kastamonu (Tahfif olun
du), Sadetlcjn Bey Menteşe (namevcud), Sadul'lah Bey 
Bîtlİs (Tahlf olundu), Derviş Bey Bîfe (naımıevcud), 
Derviş Efendi Mardin (Tahlif olundu), Diya-M AJa 
Dersim (Tahlif olundu), Zihni Bey Erzurum (namev
cud), Reşad Bey Saruhan (oamieveud), Refet Bey İz
mir (namevcud), Refet Efendi Maraş (Tahlif olun
du), Rasflı Efendi Amtaiya (Tahlif olundu), Ra'sîm 
Bey El&ziz (Tahlif oluodu), Rastfm Bey Sivas (Tah
lif otundu), iRagJb 'Bey Kütahya (namevcud), Recai 
Bey Trabzon •(Tahlif olundu), Rüstem Bey Olti 
(namevcud), Resul Bey Bitlis (Tahlif olundu), Rüştü 
Bey Kastamonu (Tahlif olundu), Reşid Bey izmir 
(namevcud), Resid Bey Saruhan (namevcud), R'üştül 
Bey Maraş (namevcud), Riza Bey Kırşehir (namev
cud), Riza Bey Gümüşhane (Tahlif olundu), Rfea 
Bey Mus (namevcud), Riza Efendü Yozgat (Tahlif 
olundu), Riza Nuri Bey Sinop (namevcud), Riza 
Vaımılk Bey Sinop (Tahlif olundu), Rifat Bey Tokat 
(Tahlif olundu), Rifat Efendi Konya (Tahlif olun
du), Rtfat Efendi Menteşe (namevcud), Dr, Refik 
Bey Bayazit (Tahflİf olundu), Refik Bey Konya (Tah
lif olundu), Refik Şevket Bey Saruhan (Tahlif olun
du), Remzi Efendi Kayseri (Tahfif olundu), Ramiz 
Bey Dersim (namevcud), RagÜb Bey Ayitrtab (na
mevcud), Rüstem Bey Arikara (namevcud), Süley
man Bey Can* (Tahlif olundu), Sami Bey İçel (Tah
lif olundu), Said Bey Kengırı (Tahlif orundu), Sü
leyman Srrı Bey Yozgat (Tahlif olundu), SÜIeymau 
Sudi Bey Bayazıd (TaWK olundu), Seyfi Efendi Kü-
•tabya (Tahlif olundu), Şailcir Bey Ankara (namev
cud), Şerif Bey Sinop (Tahlif olundu), Şüfcrü Efen
di Bolu (namevcud), Hacı Şükrü Bey Diyanbekir 
(namevcud), Memed Sjökru Bey Karahisaırt Sahib 
(Tahlif olundu), Şemsettin Efendi Ankara (namev
cud), Şevkli Bey İçel (Taftlif olundu), Şevket Bey 
Bayazıd (Tahlif ohındu), Şevket Bey Sinop (Tahlif 
olundu), Salih Efendi Ergani (namevcud), Sıtkı 
•Bey Ayİırtab (Tahlif olundu), ŞüflcUÜ Bey Canik (Tah
lif otundu), Saîb Bey Urfa (namevcud), Sadfc Efen
di Aydın (namevcud) Salbri Bey Kastamonu (Tahfif 
olundu), Salm Efendi Ergani (nan^vcud), SadAı 
Bey Malatya (TMit onundu), Sıddık Bey Çorum 
(Tahlif olundu), Salâha*tİn Bey Mersin (namevcud), 
Salih Efendi Siird (namevcud), Satıh Efendi Erzu-
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rom (namevcud), Sabri Bey Trabzon (aamevcud), 
Ziya Bey Bitlis (namevcud), Ziya Bey Sivas (Tahtif 
oıtundu), Ziya Bey Kengın (Tahlif olundu), Ziya 
Hurşid Bey Lâzistan (Tahlif oluadu), Hacı Tahİır 
•Efendi İsparta (namevcud), Tahiir Efendi KengLri 
Tahlif olundu), Mustafa Durak Bey Erzurum 
(Tahlif olundu), Dursun Bey Çorum (Tahlif 
olundu), Doktor Asıim Bey Amasya (namevcud), Ta
hİr Efendi İzraft (namevcud), Ata Bey Niğde (na
mevcud), Ali Haydar Bey Genç (naımevcud), Arif 
Bey Konya (namevcud), Arif Bey Bitlis (namevcud), 
Asım Bey Erzurum (namevcud), AbdüUgani Bey 
Muş (Tahlif olundu), Alim Efendi Kayseri (Tahlif 
otundu), MM Efendi Batum (Tahlif olundu). Atıf 
Bey Kayseri (namevcud), Altsf Bey Bayazıd (Tahlif 
olundu), Aibdütkadür Kemali Bey Kastamonu (na
mevcud), Abdullah Efendi Adana (Tahlif olundu), 
Abdullah Efendi Bolu (namevcud), A'bduMah Efen
di Sinop (namevcud), Abdullah Aami Efendi Eskişe
hir (Tahlif olundu), . Abdülvehhap Bey Botu (na
mevcud), Osman Bey Lâzisltan (namevcud), Os
man Bey ıKaıyıseri (Tahlif olundu), Osman Fevzi 
Efendi Erzincan (namevcutt), Dofctor Adnan Bey 
İstanbul (namevcud), İzzet Bey Tokat (namev
cud), AK Haydar Bey Amasya (namevcud), Hacı 
Ali Efendi İçel (TaMif otundu), M Riza Efendi 
Amasya (namevcud), Ah' Sürurİ Efendi Karahisarışar-
Ikiİ (Tahlif ohındu), Ömer Lûtfi Bey Saruhan (Tahlif 
olundu), Ömer Lûtfi Bey Karahfeansahib (Tahlif 
olundu), Abdüligaıfiur Efendi Kafesi ıfnameveud), 
Aıvni' Bey Saruhan (narrtevcud), Ali Vasıf Bey 
Genç (namevcud), Osman Kadri Bey Muş (Tahlif 
olundu), Hafız Abdullah Efendi İzmit (Tahlif olun
du), Ömer Vehbi Efendi Konya (namevcud), Ömer 
Lûtfi Bey Amasya (TaMif olundu), Atıf Efendi An
kara (Talbitf olundu), Aibdurrahman Lâmi Efendi 
Ayintab (Tahlif olundu), Ali 'UW Bey Burdur 
(Tahlil olundu), AbdüSgani Bey Siverek (namevcud), 
Faik Bey Trabzon (namevcud), FerM Bey Çorum 
<TaWtf olundu), Fahrettin Bey Mensin (namevcud), 
Dofldtor Fuad Bey Bolu (Tahlif olundu), Fuald Bey 
Çorum (Tahlif olundu), Şeyh Fevzi Efendi Erein-
can (Tahlif olundu), Fevzi Paşa Kozan (namev
cud), Feyyaz Ali Bey Ybzgad (namevcud), Feyzi 
Efendi MaıAatya (TıâM odundu), Feyzi Bey 
Elâzİz (Tahlif olundu), Fevai Efendi Battum 
(Tahlif olundu), Fileri Efendi Genç (Tahlif 
olundu), Fuad Bey farntk (namevcud), Fikri 
Faik Bey Genç (namevcud). Kadri Bey Diiyaribe-
Jcır (Tahtif olundu), Karib Aga. Malartya (na- j 

mevcud), Kılıç Ali Bey Ayjfitafe (namevcud), 
Kadri Efendi Sürt (Namevcut), Kâzım Bey Karesi 
(Namevcut), KâmtH Efendi Vaın (Namevcut), Kâzım 
Hüsnü Bey Konya (Namevcut), Lûtfi Bey Malatya 
(Tahlif otundu), Mehmet Akif Bey Burdur (Namev
cut), Mustafa Efendi S&tt (Namevcut), Mehmet Bey 
Eskişehir (Tahlif olumdu), M-ehmet Bey Adana (Tah
fif olundu), Muhittin Bey ESâEİz .(Tahlif odundu), 
Muhtar Bey İstanbul (Tahlif otundu), Mustafa Bey 
Elâztz (Tahlif olundu), Mehmet Efendi Büga (TaMif 
olumdu), Hacı Mehmet Efendi Beyazıd (TahSıif odun
du), Mehmet Bey Gümüşhane (Tahtif olundu), Meh
met Hulusi Efendi Yozgat (Namevcut), ismail Şük-
TÜ Efendi Kaiiabİısamsahip (Namevcut), Mehmet Na.-
dir Bey İsparta (Namevcut), Mehmet Vasti Efendi 
KaraMsart Şarkî (Tahlif olundu), Mahmut Bey Er
gani (Namevcut, Mehmet Ragtp Bey Amasya (Tah
lif «flundu), Mahmut Esat Bey kımir (Namevcut), 
Mahmut Sait Efendi 'Muş (Namevcut), Muhtar (Fik
ri Bey Mersin (Namevcut), Murat Bey Kastamonu 
(Tahlif olundu), Mesut Bey Karabasan Şarkî (Tahlif 
olundu). Müştak Bey Kengın (Tahtif olundu). Dok
tor Mustafa Bey îamir (Namevcut), Mustafa Bey 
AntaJiya (Namevcut), Hacı Mustafa Efendi Ankara 
(Namevcut), Mustafa Bey Denizli (Namevcut, Mus
tafa Bey Diyanbeldr (Tahlif olundu), Hacı Mustafa 
Bey Karahtsarı Şarkî (Tahlif olundu), Mustafa Bey 
Gümüşhane (Namevcut), M-ustafa Tabi Efendi Sivas 
(Tahlif olundu), Mustafa Necati Bey Sarahati (Na
mevcut), Mustafa Bey Niğde (Namevcut), Mustata 
HİJmi Efendi Niğde (Namevcut), Mustafa Fehmi 
Efendi Bursa (Namevcut), Mustafa Kemal Bey Er-
tuğrul (Namevcut), Mustafa Vasfi Bey Tokat (Tafc-
lİf otundu) Dokttor Mazbar Bey Aydın (Namev
cut), Mazhar Müfit Bey Hakkâri (Namevcut), Maz-
4um 'Baba Efendi Denizli (Naırneyout), Müfit Efendi 
Kınsehir (Tahlif otundu), Memduh Bey Engani (is
tifa etmiştir), Memduh Bey Katıahisant Şarkî (Tahlif 
olundu), Musa Kâzım Efendi Konya (Namevcut), 
Mustafa Ağa Demim (Tahlif olundu), Mehmet San 
n Efendi Siverek (Namevcut), Mustafa Lütfü Efendi 
•Sivetıek (Tahlif olundu), MMıast Bey Mardin {Tahflüf 
olundu), Mustafa Zeki Efendi Dercim (Namevcut), 
Naöi Bey Elâziz (Tahlif odundu), Nazım Bey Tokalt 
(Namevcut), Nebil Efendi Kaırahjsarnsatoip (TaMf 
odundu), Necip Bey Denizli {Namevcut), Necip Bey 
Ertuğrul (Tahlif olundu), Necati Efendi Lâztfıstan 
('Namevcut). Necattı Bey Bunsa (Namevcut), Neoaıtii 
Bey Erzurum (Namevcut), Nedrp Efendi Mandfim 
(Namevcut), Nüzhet Bey Ergani (Tahtif otundu), Nle-
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şet Bay Kengrrı (Tahlif olundu), Namı Etendi İçdt 
(Tahlif olundu), Nuri Bey Bolu (Tahlif olumdu), Nec
mettin Bey Siirt (Namevcut), Nuıfi Bey Siirt (Na
mevcut), Nafiz Bay Caöik (Tahlif olumdu), Vefli Bey 
-Burdur (Namevcut), Vehbi Bey 'Nijde (Namevcut), 
Vehbi Bey Diis (Namevcut), Vehbi Bey Karesi {Na
mevcut), Vehbi Efendi Konya (Namevcut), flaşim 
Bey Çorum (Tahlif oJıuödu), Yusuf Bey Denüzü '(Na

mevcut), Yusuf Kemal Bey Kastamonu (Na
mevcut), Yunus Nadî Bey tamir (Namevcut), Yasin 
Bey OLti (Namevcut), Ahmet Nurettin Efendi ıBa-
tum (Tahlif olundu), Emin Bey Eskişehir (Tahlif ohıor 
du), Hamdı Efendi Genç (Tahlif oiumıdu). 

RAStH EFENDİ (AitttaHya) — Yalnız Reis Beye
fendi Bursa'da bazı vekayi, 

3. — TAKRİRLER 

1, — Trabzon Mebusu Hamdi Beyle arkadaşları
mız, Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgali dolayı-
siyle celsenin yirmi dakika tatil eâUmesine ve Riya
set kürsüsünün bir pusidei siyah ile örtülmesine dair 
takriri 

REtSİSANİ BEY — Müsaade buyurun efendim, 
Bursa'nın sefil YunanMar taraflından 'işgaline dalir 
makamı riyasete verilmiş otuz bir liımzaiı bir takrir 
vardtr. (Okunur) ; 

Riyaseti CeKleye 

Birinci ırakarrinıiz olan Bursa'nın sefil Yunan
lılar tarafından işgali ve 'bu 'işgal netlioesiyle anada dün 
ve vatan kardeşlerinim duçar olduğu meealimfa «H 
essüratena iştirak ettiğirrtizijn bir nlişaneBli olmak öze
me Celbatfiin yirmî 'dakika maMİMyte Riyaset kürsüsimünı 
puşiddi ıSiyah lite örtütaııesini teklif «yteıfo 

Trabzon 
Harntît 

Çorum 
Perit 

E^yarttekür 
ıKadıtİ 

İçel 
Mehmet Şükrü 

10 Temmuz 1336 

'İstanbul 
Ahmet Muhtar 

(Kastamonu 
Hıuşftü 

Çorum 
jSıddıfc 

Katfafasaıusahûp 
(Mehmet Şütartü 

Jîzmİıt 
Hamdi 

İçet 
<Şevfci 

-Antalya 
,A« Vefa 
Erzurum 

Mustafa Durak 
Haıyrİ 
>Biga 

Ahmet Hamdi 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Sinop 

Hakkı Hami 
JSayaztd 

yAltlf 

iKaraihÜsan Şarkî 
tbraMm Şevkli 

-Lâaistan 
Esa* 

Antalya 
Halil Ibrahfan 

Eskişehir 
Hali l İbrahim 

Camfik 
Süleyman 

Hulusi 
Biga 
HamBt 
Catııik 

,Ahmet HaıırodK 
'Batytaood 

Mıehmet Nuıni 
Kamahfeatfi Şarki 

Vasffi 
Kastamonu 

:Mura< 
Karabİsaırı Şarkî 

Mustafa 

REİ9ÎSANİ BEY — Efendim, bu «akrM kabul 
edenler lütfen eHerM kaüdıısm (Eller kalkar). Ka
bul adiftdi. 

Efendim, Makamı Riyaset puşiddi siyah İle örftü-
lecektir. Celseyi yirmî daHka -tatil ediyorum. 
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İKİNCİ GELSE 
Acıtana Saati : Badezzeval 4,30 

REİS : Refe&ani CelâMoı Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Retfk Bey (Konya). Cevdet Bey (Kütahya) 

RElStSANİ BEY — Celseyi açıyorum efendtim. 

5. — İSTİZAHLAR 

/. — Matbuat müdüriyeti umumiyesinden istizah 
takriri, 

REtStSANİ BEY — Matbuat ve lûaffüılbajnaıt mü-
düriyetıi umumiyesiiBden ifetizahı baevtî bir takrir van 
efendin, dört imzalı. Bu takriri tabiî Ndzaımnamıenı 

3. — TAKRİRLER 

DarMyi kabul eylediğkriEidıen «vvelon Heyetti îlcrai-
yeye gönderelim. Okunur ve cevap da veriSİr. 

TAHSİN BEY — Bir köre okumun ve amûaışihın 
ne olduğu... 

2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Beyle ar-
kadastartnm, Musul Valisinin tehiri hareketi için Mec
lisçe karar verilmesine dair takriri. 

REİSÎSANt BEY — Sorara, bir takrir var «fendim, 
Musul vaMshi'Jn *eWiri hareketi hakkımda, bunu da ay
nı surette Dahiliye Vekâletine gönderelim. 

NEŞET BEY (Kengıın) — Kimin tarafındaıı? 
REÎStSANİ BEY — Efendim, Mzammafnei Da-

bilıi diyor ki : Mevcut olan taJariiınberi R*ıİs Meclise 
İhbar eder, biz de Nksam'inaıneJ DafaM ahkâmını tort-
bik ediyoruz. Bendeniz de Meclisi Âtörto» ihbar «di-
yomun efendim. 

$ÜKRÜ BEY — Rıuzmaraeyj tetylin efcnez nû 
Mecfe? 

REtStSANt BEY ~ Evrakı -varide tmeyanuıdaı-
dır, bendeniz haber veriyorum «Sendim. 

3. — Van Vilâyetinde iskân edilen Celâlt asairi 
hakkındaki takrir. 

REİSİSANÎ BEY — Soma. efendin, Van Vfflâ-
yeEkıde fekân edteı Celâli aışaM hakkımda bir takrir 
var «fendim. 

MUSTAFA BEY (Karattisarı Şaricî) — Okumam 
bakalım. 

RBİSISANÎ BEY — iskân edüfıen aşaıir hakkındakü 
bu takriri araı ederseniz «azan dikkate aftmak itoetıe 
Dalhftttye Nezaretine gönderdûn. 

OSMAN KADRİ BEY <Muş) — Orada 2ntüm»]| 
durmayacaklar. Çünkü kendilerinden ağnam mesmi fü-
İân almıyor, 

•REİSİİSANİ BEY — TabÜî efendim atanacak, Dev-
teftin varidatıdır. 

OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Azaırbaıycuıı-
daa yeni gelmişler. İltica suretiyle, 

REfStSANt BEY — Peki efendim, o halde bu 
takriri Maliye Nezaretine gönderelim de lâzam se
ren kararı ittihaz etsinler. 

4. — MAZBATALAR 
1, — Hıyaneti vatamyeden on sene küreğe mah

kûm Karacabey Kazasının Hüdavendigâr mahallesin
den Süleyınanoğlu Akif hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 

ıREJSJSANt BEY — Efendim, Adliye Encümeni
min tiki mazbatası var, birisi hıyaneti vataniye ite 
maznun 'bir şahsın beraafti hakkında bunlar okunsun. 

«(Kâtip Refik Bey, mazbaıtetaı okudu) : 
>Nwnara : 15 
Çerkeş Ahmet Anzavur çetesûnıe ûfttâhak de gasp 

ve gamet ve kaıttî nüfuse fenan iştirak eylediği îdttia-
smrian dolayı rnazaumıaieyh olup mevkuf buitumıa nimizce tensip edildiğinden olveçhile keyfiyetin He 

Karacabey Ka&abasınn Hüdavendigâr mafaaHiesiBUden. 
SüteymanoğSu Aküfün on sene müddetle muvakkaten 
Küreğe komllmasıra ıdaür Karacabey Kazası bidayet 
roıhkerneskıdea M Mayıs 1336 tarih ve 24 numaralı 
İlâm ile ekseriyetle verilen hükme ait evrak encü
menimizde mütalaa ve tetkik kimdi : Merhum Su-
leymanoğlu Akifin Çerkeş Anzavur çetesine iltikakla 
ceraiimİ mezkûreye fiilen ve feran iştirak eylediği 
emrinde hükme kâfi esbabı sübutiyei kanuniye mev
cut olmadığı cihetle hükmü mezkûr sayam tasdik 
görülemediğinden refine ve sebebi aharle mevkuf 
değilse hemen tahliyei sebiline karar itası encüme-
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yeti Umumİyece tahtı karara alınması arz ve teklif 
olunur. 

7 Temmuz 1336 
REÎStSANİ BEY — Şimdi efendim, demek olu

yor ki, encümen verilen hükmün doğru olmadığını 
tayin ediyor ve o adamı tebriye ediyor. Meclisi Ali
niz eğer encümenin fikrini kabul ederseniz lütfen el
lerinizi kaldırınız. (Eller kalkar) Kabul olundu 
efendini) 

FERİD BEY (Çorum) — Mevkuf olanlar için 
telgrafla tebliğ edilsin. 

REİSISANİ BEY — Pekâlâ< 

2. — Hıyaneti vataniye ile mahkûm olan Mucur 
kazasının KorukSy karyesinden Ömeroğlu Yusuf ve 
dört arkadaşı hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. 

[Bir diğer yine Adliye Encümeninin mazbatası 
Kâtip Refik Bey tarafından okundu]: 

İNumara : 14, 
Hiyaneti vataniyede bulunmak cürmünden dolayı 

maznunu aleyhim olan Mucur kazasının Konıköy 
kariyerinden Ömeroğlu Yusuf ve Kör Ahmetoğlu 
Hüseyin ve taburoğlu Hacı Abdullah ve Numanoğlu 
İbrahim ve Kadiroğlu Mehmedin üçer sene kürek 
cezasiyle mahkûmiyetlerine dair Mucur bidayet mah
kemesinden sadtr olan 30 Mayıs 1336 tarih ve 44 
karar, 45 evrak numaralı ilâm ile işbu hükme İti
razı havi Kırşehir müddeimumiliğinin 16 Mayıs 1336 
tarih ve 205 numaralı tahriratı Adliye Encümeninde 
kıraat ve tetkik olundu. Hiyaneti Vataniye Kânu
nun Merkezi kazada 5 Mayıs 1336 ve Kurasında 
12 Mayıs 1336 tarihinde ilân ve tebliğ edilmesine ve 
merkumuna İsnat olunan fiilin 16 Mayıs 1336 tari
hinde vuku bulduğu anlaşılmasına nazaran müdde
iumumilik itirazatı bu cihetten varit ve beca görül
mekle tasdik edilmiyerek hükmü vakiin refi ve başka 
suretle mevkuf değillerse tahliyeleri lüzumu encüme-
nimizce bittensip Heyeti Umumİyece otveçhile karar 
itasını arz ve teklif eyleriz. 

7 Temmuz sene 1336 
(Kabul sadalan).. 
REÎSÎSANİ BEY — Söz isteyen var mı? Buyu

run efendim, 
RIZA EFENDİ (Kırşehir) — Malûmu âlileridir 

ki, kanun yapıldığı zaman tetkiki lâzım geliyor, Bu 
hükümleri tasdik etmiştik. Fafat doğrudan doğruya 
beraatı caiz değildir, Ya af demelidir, veyahut alelu
sul karar verilmek için mahallî mahkemesine İade 

edilmelidir. (Gürültüler). Doğrudan doğruya bera
atı lâzım gelmez. Yoksa affe tebdili veyahut cür-
mü yoksa beraat ettirmek mahallî mahkemesine ait
tir. (Reye sadalan), (Gürültüler). 

ALI SÜRURI BEY (Karahisarı Şarkî) — Efen
dim tanzim buyurutan hiyaneti vataniye Kanununun 
sekizinci maddesinde diyor ki: «İşbu mehakimden 
sadır olan mukarrerat katı olup Büyük Millet Mec
lisince badettasdik mahallerinde infaz olunur. Tasdik 
edilmediği takdirde Meclise ittihaz olunacak karara 
tevfiki muamele olunur». Şimdi Refiki muhteremi
miz buyuruyorlar ki; bunu af suretinde yapmalıdır. 
Halbuki Meclisi Âlinin yapacağı muamele af değil
dir. Efendiler bu mesele encümenimizde müzakere 
olunduğu sırada bazı rüfekayi kiram (nakz) tabirini 
istimal etmeyi tensip buyurdular. Fakat (nakz) ta
biri Mahkemei Temyizde müstamel bir tabir olup 
halbuki Meclisi Âlinin bu baptaki vazifei tetkikiyesi 
Mahkemei Temyiz makam ve mahiyetinde olmadı
ğına ve alelekser Mahkemei Temyizin nakzı netice
sinde fikrî bir muhakeme vutou bııîmakta idiğüne binaen 
(nakz) tabiri münasip görülmedi. Bendeniz (ref) 
tabirini arz ettim. (Ref) tabiri istimal olunsun de
dim. Arkadaşlardan bir zatı muhterem de «iptal» 
tabirini dermeyan buyurdular, diğer bir zat da «keen-
lemyekün addi» diyelim dediler. Binaenaleyh şim
di bendeniz diyorum ki; mademki Meclisi Âlinize 
bu kabil evrak yeni geliyor, öyle bir tabir bulalım 
ki, badema vürut edecek buna mümasil olan mu-
karreratta o tabir 'istimal olunsun. Yalnız «ref» 
demek de kâfi değildir. Arz ettiğim veçhile «ref» 
tabiri bendenizin söylediğim bir tabirdir Pek de 
kâfi görmüyorum. Şu halde tasdik edilmemesindeki 
esbap izah edildikten sonra şayanı tasdik görülmeyen 
hükmü vakiin ref ve ibatiyle keenlemyekün ad di ne... 
Ve sebebi aharla mahkum değilse tahliyei sebiline 
diyelim» 

BİR MEBUS — Kanunda sarahat vardır. Uzat
maya mahal yoktur. 

ALİ SÜRURI BEY (Karahisan Şarkî) — De
vamla) — Şu halde refiki muhteremin af tabiri 
zannederim varit değildir. Çünkü Meclîsi Âü bu
nu affetmiyor. Efendiler hüküm zaten kesbi katiyet 
etmemiştir. O hükmün icrası Meclisi Âlinizin tas
dikiyle mümkün olabilir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısabip) — 
Cürüm yok ki. 

ALİ SÜRURI EFENDİ (Devamla) — Evet cü
rüm yolktur. Şu halde encümenimiz tetküuutnu 

( 
I 
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yapmıştır. Heyeti Celilenîz de onu tasdik ederse 
bir çok kalpler kazanmış olur. Meclisi Âlinin 
ulviyeti ve bugünkü vaziyeti de onu icap ediyor efen
dim. 

HAMIT BEY (Trabzon) — Efendim okunan iki 
mazbatadan altı kişinin masum olarak aylardan beri 
orada mevkuf tutulduğu anlaşılıyor. Evvelce tan
zim edilen kanunda İsnat edilen fiiller sabit olma
dığı halde müfteriler hakkında takibatı kanuniye icra 
edileceği musarrahtır. Acaba encümen bunu nazarı 
itibara almış mıdır? Bu bapta isnadatta bulunanların 
tafcü'bi için t»u bapta tahkikat yapılması için ne için 
sarahat yoktur? Encümence ittihaz olunan kararda 
sarahat yoktur, Bu cihet izah edilsin. 

NAFİZ BEY (Canik) — Hamİt Beyefendinin 
buyurduklarını bendeniz de arz etmek için söz iste
miştim, evvelâ kendileri bu noktayı istizah ettiler, 
Bendeniz de encümende bulunduğum için bu cihete 
dair arzı malûmat edeceğim; bendeniz encümene bu 
ciheti arz ettim. Şimdi Mucurda vuku bulan vakanın 
esası, evrakın tetkikinden anlaşılacağı veçhile, kaza 
kaymakamı diğer rüfekasiyle beraber Kuradan bazı 
zevatı, heyeti ihtiyariyeyi cereetm işler, makamı kay-
makamide bunlara denilmiş ki; İane vereceksiniz, 
siz (10) lira, siz (5) lira iane vereceksiniz denilmiş ve 
bu maznun olan zat da «ben şimdiye kadar verdi
ğim ianelerden bir faide görmedim ve bunların 
mahalli sarfını görmedim ve bilmiyorum, binaena
leyh beş para vermem». Bunu diyince, siz kuvayi 
milliyetim amaline bilfiil ve kavlen mümaneat ettiniz, 
diyerek bir zabıt varakası yapmışlar, adliyeye vermiş
ler. Adliye derhal bu adamı tevkif etmiş ve iki 
aydan beri ve belki daha uzun zamandan beri mev
kuf kalmış. Tabiî bu mevkuf kalan kimsenin huku
kunu kanunun araması lüzumu cihetîyle encümence 
bendeniz bunun aranmasını teklif ettim, Fakat ka
nunu tetkik ettik, yalnız müfteriler hakkında madde 
vardır. Gerçi bunlar maznun olan zate başka bir 
şey isnat etmemişler, yalnız iane vermediğinden do
layı hıyaneti vataniye atfetmişler. Yani hilafı hakikat 
'bir şey söylememişler. Fakat mahkemenin ademi 
vukufu veyahut ademi liyakati bu adamın mevkufi-
yetine sebep olmuş. Yalnız mazbatada evvelce mev
cut olduğunu zannetmediğim bir kayıt vardır ki: 
Müddeiumumi hıyaneti vataniye kanununun neşrin
den evvel olduğundan esasen bu cihetten cürüm yok
tur diyor. Bunun mücrimiyetine sebep olacak bir 
delil olmadığı gibi yani mücrimiyetine kâfi sebep 
olmadığı gibi esasen heyeti umumiyesine müddeiumu

minin itirazı varit ve becadır. Yalnız bu cihetten de
ğil kanunun reşrinden mukaddem olmuş, muahhar 
ölmüş, esasen fiil ortada yoktur, iane vermek, her
kesin kendi kanaatine, kendi arzusuna tâbi bir me
seledir. İane cebri tazammun ettiği vakit vergi olur. 
Bu noktai nazardan kaymakam hakkında takibatı 
kanuniyeye tevessül olunmalı, çünkü kaymakam 
hodbehot vergi tarhetmiştir. Aharın da uzun miM-
det mağduriyetine sebep olmuştur. Böyle tazyik 
devam ettikçe tazyik daima kabını patlatır, tazyiz 
olmamalıdır. (Alkışlar). Memlekette adalet olmaz
sa emin olunuz hiç gayemize vasıl olamayız ve daima 
mahrumiyet içerisinde kalırız. Bendeniz yine teklif 
ediyorum ki, mahalline emir verilsin, kaymakamın 
bu suretle cebren iane istediğinden dolayı hakkında 
takibatı kanuniye icra edilmelidir. 

BİR MEBUS — Mahkemenin suiistimal etmesi 
mevzubahs olmaz mı? «Müddeiumuminin itirazı 
varit ve becadır» kelimesinin ilgasını teklif ediyo
rum. O suretle kabul edilsin. 

HAKİKİ HAMDİ BEY (Sinop) — Bendeniz şu 
iki ilâm, vesilesiyle her halde buna benzemiyen ve 
belki daha acı olduğunu bilâhara anlayabileceğimiz 
ırmkarreratın maatteessüf Meclisi Âlinin tasvibine ik
tiran edilmeksizin infaz edilmiş olanların mevcut ol
duğu zannında bulunuyorum. Efendiler şu İki me
selede haddi zatinde bir cürüm yoktur, bir delil 
yoktur. Zaten isnat olunan şey cürüm değildir. Öyle 
bir tabir ki, «Şu sözü sarf etmişti, onu sarf eden
ler haini vatandır» deniliyor. Eğer şimdiye kadar 
asılanlar, şimdiye kadar tecziye edilenler şu ilâm 
mahiyetinde ise şu vebali azim in altından hiç bir 
zaman kurtulamıyacağız. Onun için bendeniz şu 
iki ilâm vesilesiyle bundan böyle tahtı zanna alınıp 
hakkında tahkikat icra edilenlerin evrakı Meclisi 
Âliye kanun mucibince arz edilmedikçe infaz edilme
mesini temenni ediyorum. 

.MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahib) — 
Zaten boledir. Meclisi Âli diğerlerine iştirak edemez 
katiyen! Ondan dolayı yapanlar mesuldür. 

•MEHMET VASFİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) 
— Malûmu âlinizdir ki, tahkikatta tevkifi mucip 
emaratla hükmü mucip emare arasında fark ve te-
favüt vardır. Bu meselede maznunlar zan üzerine 
tevfcrf edilmiş. Yeni malûmu âlinizdir ki, medarı 
tevkif olan bir emare medarı hüküm olamaz. Mad
dede az çok bir şaibei zan vardır. Zan üzerine tev
kif edilmiş, nihayet mahkeme hüküm vermiş. Mah
kemenin hükmü üzerine yalnız mahkemeye bir ihtar-
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name yazılmak icap eder. O da ikinci ilâmdadır. 
Birinci de bu da yok. Bendenizin noktai nazarı bun
dan ibarettir. Böyle yapılmazsa; her tevkif olunan
dan mahkeme mesul olmak Jâzımgelirse mahkeme 
korkar, bîr daha bir maznunu hapsedemez. Husu
siyle böyle siyasî bir meselede. Varit olan zan üze
rine, düzî bir emare ile maznun tevkif edilebilir. 
Meselenin ehemmiyeti nazarı itibara alınarak mah
kemenin veya hapsedenlerim muatap olması lâzımgel-
mez, (Keyfî keyfî sadaları). 

ıREFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Mesele j 
basit iken uzadı. Evvelâ Akif ismindeki adamın 
ika ettiği cürmün tarihinde bizim kanun ilân edil
miş değildir. Binaenaleyh bunun hakkında bu 
kanun tatbik edilmek salâhiyeti yoktu. Saniyen 
tatb'îk edenler haükında müfteri vaziyetini ihdas et
mek de doğru değildi. Çünkü müfteri, bir maksadı 
maihsus tahtında haksız olduğunu bildiği halde bir 
adama bazı İsnadı hata edene denir. Halbuki bu adam 
hakkında takibatı kanunîyeyi icra eden mahal zabıta 
adliyesinde bulunan kaymakam, jandarma kumanda
nıdır. Eğer böyle ika ettiği tesirattan dolayı vazifei 
kanuriiyeyi ifa ediyorum zanniyle, bir garaza müs
tenit olmayarak, bir mecrayı adli takip edenler hak
kında biz böyle hafızsın dersek; o halde bütün Hü
kümetin hükümet makinesinin çarkları durur. Nite-
'kim mahkemeye tevdi edilen zabit varakasını oku
yayım. 

Suret 
9 Mayıs 1336 

Merkumunun makamı kaymakamide şube reisi 
ve müdafaai hukuku milliye heyeti huzurunda ceri-
ıhadar vatanm âlâm ve fecayii müessir esi ne devasaz 

3. — Kozan Mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Doktor Mustafa Beyin intikap mazbatası hakkında 
Mazbataları Tetkik Encümeni mazbatası. 

{Kozan livasına ait Tetkiki Mezabit Encümeninin 
mazbatasını Refik Bey okudu) : 

Suret 
Kozan livası namına ahvali hazıra dolayısiyle Kars 

kazasından intihap olunan Mustafa Beyin manii in-

3 . — TA 

4. — Şûrayı Devlet teşkili hakkında takrir. 
REISİSANÎ BEY— Efendim, Şûrayı Devlet teş

kili hakkında bir takrir vardır. Bunun için de Dahili
ye ve Adliye encümenlerinde birleşmişler, bu husus 

olmak üzere nakdi ve cismani muaveneti hamiyet-
kâranede bulunması hakkında kaymakam beyin nasa-
yM pederanesine karşı olbapdaki şuhudun ifadatı 
sarmasına nazaran vatan ve milletle alâkadar olma
dıklarını, ortada bir hükümeti mesule olmadığı cihet
le hiçbir muaveneti nakdiye ve cismariiyede buluna
mayacaklarını, harekâtı zahirelerine vaziyeti hazıra-
lariyte kavlen muhalif bulunduklarım İbraz ve izhar 
eyledikleri anlaşılmakla İşbu bir kıta feZlekei tahkiki-
ye tanzim kılındı. 

Hangimiz kaymakam olarak bunu mahkemeye 
vermeyiz? Binaenaleyh bu hususta kaymakam ve jan
darma. (GUrüttüler) 

Müsaade buyurunuz efendim. Binaenaleyh kay
makamın ve jandarma kumandanının haklan vardır. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — istedikleri gibi 
tertip etmişler. 

MUSTAFA BEY (Karalhlsan Şarki) — Kayma
kam ve jandarma kumandanı mazurdur. Efendim 
yalnız kanunun tarihî neşrine tesadüf etmemiştir. 
Efendim o noktai nazardan verilen hüküm kanunun 
tarihinden mukadem olduğu için onu muvafık bul
madık, yoksa şayanı takdirdirler. Çünkü vazifelerini 
ifa etmişlerdir. Müfteri olmazlar. (Gürültüler) 

REİSİSANI BEY — Efendim, Encümenin maz-
batasmı kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Üç aylık mah-
busiyeti kim kabul edecek? 

REİSİSANÎ BEY — Kabul edildi efendim. 
HACI ALİ EFENDİ (İçel) — Aynı zamanda ka

nunun tarihi neşrini de nazarı dikkate almaları için 
hiç olmazsa mahkemeye bir ihtar yapılsın. 

ti hap bîr hali olmadığından kabulünü Heyeti Umu
mi y ey e teklif ederiz. 

8 Temmuz 1336 (Hay hay sadaları) 

REtStSANİ BEY — Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul ediMi. 

hakkında lazım gelen karan ittihaz etmişlerdi. Fakat 
Dahiliye Vekâleti bu kanunu berayi mütalaa almıştı. 
Arzu ederseniz bunu da onunla birleştirdim, önü
müzdeki ruznameye ithal edelim. Meclisi Âliniz han-

2. — AZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 
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gi güne emrederse o vakit bunun tetkikine başlarız. 
Kabul ediliyor mu efendim? (Kabul sadaları) 

Hangi günü Meclisi Aliniz muvafık buluyor? 

4. — İsparta Mebusu Nadir Beyin mezuniyet ta
lebine dair telgrafı. 

REtSlSANt BEY — Evrakı varide meyanında 
İsparta Mebusu Nadir Beyin mezuniyeti hakkında bir 
telgrafı vardır. Fakat mademki nizamnamei dahiliyi 
ta'tıb'ik ediyoruz. Buraya yanlışlıkla geçmiştir. Ev
vela Divanı Riyasette mezuniyet takrirlerinin ve tel
graflarının tetkik edilmesi ve sonra Dîvanı Riyasetin 

5. — Burdur Mebusu ismail Subhi Beyin, Bursa' 
yi işgal eden Yunanlıların yaptıkları mezalim ve fe-
cayiin her tarafa nesrine dair takriri. 

REİSİSANÎ BEY — Fevkalâde ahvali müstacele 
dolayısiyle, eğer arzu buyurursanız, Bursa üzerine 
rüfekamızdan bir fkİ zatın takrirleri vardır. Eğer 
Meclisi Âliniz tasvip buyurursa bunu da ruzname-
mîze ithal ederiz. Kabul buyuruluyor mu efendim? 
(•Kabul sadaları) 

(Refik Bey, Burdur Mebusu ismail Subhi Beyin 
takririni okudu) • 

Suret 
'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesîne 

Bu kerre Bursa'ya duhul eden ve maalesef Os
manlı bayrağını hamil halife ordusu ismindeki eş'irrâ 
güruhiyte refik bulunan Yunanlıların oradaki meabidi 
mukaddese ve asarı nefısemizi tahrip ve tahkir ve 
Müslüman Türk kızlarının ırzlarını hetk ve telvis ey
ledikleri işitifmiştir. Cihanda misli görülmemiş dere
cede ağır olan bu mezalim ve fecayjin bugünkü ruz-
nameye ithafı İle memleketin her tarafında neşir ve 
tamim edilerek milli heyecan ve intikam hislerinin 
uyandırılması hususunun Heyeti tcraiyeye müstace-
len tebliğini teklif eylerim. 

10 Temmuz 1336 
Burdur Mebusu 

İsmail Subhi 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — izahat ver
sinler de... 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Efendiler, şu 
siyah Örtünün altında söz alırken son derece bedbaht 
bir Türk. ve Müslüman evladı olduğumu hissediyo
rum. Hiçbir millet hiçbir zaman bu derecelerde ağır, 
bu kadar feci darbelere maruz kalmamıştır. Size söy-

UMUM — Perşembe günü. 
RElStSANİ BEY — Pek âlâ efendim, perşembe 

günü ruznamesine İthal ederiz. 

reyi ile Meclisi Âlinize arz edilmesi İcap eder. Bunun 
için müsaade buyurursanız bunu orada tetkik edelim. 

BİR MEBUS — Ahvali fevkalâde olursa? Öyle 
şeylerde mî? (Usul böyle efendim sesleri) 

REİStSANt BEY — Yalnız o vakit reisten bir haf
talık mezuniyet alabilir, nizamnamei dahili ona mü
saittir. Ruznamemizi hitama erdirdik. 

leyeceğim sözler için kalplerinizden metanet bekliyo
rum. Kulaklarınızdan metanet bekliyorum. Asabınız
dan metanet bekliyorum. Bizim dinî Kâbemiz geçen 
sene İngilizlerin payimali hakareti olurken şimdi milli 
Kâbemiz olan Bursa dünyada en müthiş düşmanı
mız olan İngilizlerle Yunanlıların payimali ihtirası 
oluyor. Şu dakika teneffüs ettiğimiz hava belki mes-
mumdur, Çürtkü orada bulunan yüzlerce hemşirele
rimizin, kızlarımızın, ablalarımızın hunu ismeti dö
külmüş bulunuyor. Feryatları havayı ihtizaza getiri
yor ve benim lisanım bunu size tebliğe tavassut et
tiğinden dolayı pek bedbahtım, çok bedbahtım efen
diler. (Kahrolsun sadaları) Avrupa bizi hiçbir zaman 
affetmedi, kalplerimizi yoklayacak olursanız seneler
den beri, hatta fki asırdan beri mütemadiyen kırılan 
şeylerle doludur. Bir Girit kırıklığının yanına bir Irak'ı 
ilave ediniz, Onun yanına bir Makedonya, onun ya
nına bir Trablusgarp, bir Bosna, Hersek faciası ila
ve ediniz. Efendiler bugün Bursa'da akan hunu ma
sum, hunu ismet yalnız bizim kabei millimizde dö
külmekle kalmıyor. Efendiler, iyi söyleyemiyorum, 
pek müteheyyicim. Tuna boylarında akan kanları 
unutmadık. Makedonya'da daha dört beş sene evvel 
dökülen 'kanları unutmadık. Geçenlerde Çanakkale' 
de döktüğümüz kanları, İzmir'de akan kanları unut
madık. Bizim her şeyimizden mukaddes olan atala
rımızı, kız kardeşlerimizi muhafaza etmek için bütün 
hayatımızda çalıştığımız mukaddes şeyler pamali ih
tiras oluyor. Bunun için biz Bolşevik olacağız, şeytan 
olacağız, icabederse Çinli olacağız ve illa yaşayaca
ğız. (Alkışlar) Efendiler, Bursa fecayiinİ bütün kuv
vetimizle bağırmalıyız, köylerimize, şehirlerimize, 
obalarımıza kadar bağırmalıyız. Bizim milli kâbemiz 
olan Bursa, ecdadımızın makberlerini havi olan Bur
sa, beyaz mabetlerimizi havi olan Bursa, yeşil Bursa 

2, — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

3 . — TAKRİRLER 

— 241 — 



t s 31 10 . 7 . 1336 C : 2 

bugün mülevves ayaklarla ezilmiştir. Yunan ayaklan 
altında ezilmiştir. Evet efendiler, bu ağır fecayi, in
tikam ve mücadele hislerimizi takviye edeceiktir efen
diler. Efendiler biz o membadan kuvvet alacağız, 
efendiler Yunanı bizim üzerimize saldıran kimdir? 
İstanbul Hükümetidir Efendiler, İstanbul Hükümeti 
eline Osmanlı sancağı vererek Anzavur'u bizim, üşera 
dedikleri bir avuç vatanperverler üzerine sevkediyor. 
Saldırıyor efendiler, Osmanlı bayrağı önde olarak 
Bursa'ya giriliyor, asıl fecaat buradadır. Efendiler ne 
feci anlar yaşıyoruz! Her şeyden mahrum olarak, bir 
Avrupa'lı gazetesinin dediği gibi; bü'tün dünyaya İn
giliz azameti, nuhuseti, cebir ve tagallübü çöktüğü 
sırada buna karşı tırnaklarımızla, bütün vesaitsizliğe 
rağmen, mücadele ettiğimiz zamanlarda bizim üzeri
mize İstanbul'dan, makamı muallayi hilâfet dediği
miz yerden, kendi bayrağımız önde olarak geliyorlar. 
Bunu maatteessüf cahil olan halkımıza duyurmamali
yiz. Efendiler çocuklarımıza duyurduğumuz gibi bü
tün ahfadımıza bunu yadigar bırakmalıyız. Efendiler 
istiyorlar ki, Türkler bütün vücuda getirdikleri asarı 
nefheden tecerrüd etsinler, İzleri kalmasın. Yalnız si
yaset için bizim Hıristiyanlara zaruri olarak yaptığı
mızı öne sürdükleri mezalime karsı ceza ,için değil 
efendiler, dünya yüzünden bizi kaldırmak için efen
diler! Tamamiyle bizim izlerimizi, eserlerimizi silmek 
istiyorlar. Bizi güya çadırlar altından gelmiş bir mil
let, olduğumuz yere, kendi iddiaları veçhile, yine ça
dır altına, esersiz olarak iade etmek istiyorlar. Tarih 
sayfalarından bizi kaldırmak istiyorlar. Fakat biz 
kalkmayacağız. Kaziyye gayet mühimdir ve şümul
lüdür efendiler. Bir suttı muahedesinin alelade im
zasından, yahut imzalanmamasından ibaret bir mese
le değildir. Ortada gaye* muazzam bir dava vardır. 
Bir âlemi İslâm vardır ki onun ilerisinde yürüyen, 
onun alemdarı olan Türkler İngiltere'nin en büyük 
düşmanıdır. Türkler uyanmadığı sırada Türkler bir 
istibdat idaresi altında ezildikleri sırada Türkler kor
kunç değildiler. İngiltere için o zaman korkulacak bir 
düşman Ruslardı. Vakta ki Rusfcıra karşı bir Alman
ya belirdi. Almanya İngilizler için Ruslardan daha 
mehib bir düşman oldu ve bu harpte gördük ki ni
hayet İngilizler ikisini de karıştırarak mahvettiler. İn
gilizler için en büyük düşman Türkler oldu. Çünkü 
Türkler on iki seneden beri uyanıklık asarı gösteri
yorlar. Çünkü âlemi İslâm efendiler, uyanıklık asarı 
fiiliyesini tedricen gösteriyorlar : Asarı ilmiyesiyle, 
irfaniyle, harekâtıyla, bunların başında kim vardır efen

diler; Türkler vardır ve Türkleri ezmelidir ki âlemi İs
lâm birkaç asır daha İngilizlerin idaresi altında kala
bilsin, iste bize karşı siyaset bu gün bütüo bu düstur 
•içindedir. Kim diyor ki efendiler biz sulh muahede
sini imzalasaydık, yahut İngiltere'nin ayaklarına ka
pamaydık bizim üzerimize gelmezlerdi? Kim der ki 
efendiler bizi ingiltere affeder? Affetmez efendim. 
Bizi parçalıyor. Nefes alacak bir pencere bırakmıyor. 
Tek bir an evvel Ölsün diye... Fakat biz Ötmeyeceğiz 
efendiler, bir millet sonuna kadar mücadele ettikçe 
ve bilhassa böyle milli kâbesi yıkıldıkça, ecdadına 
ıhakaret edildikçe, kızlarımın hunu masumu ismeti 
akıtıldıkça sonuna kadar mücadele için kendteindfe 
kuvvet bulur. Bizim neyimiz kaldı efendiler? Neyi
niz var, eviniz mi var, barkınız mı var, çiftliğiniz mi 
var, hayvanınız mı var, esbabı refahınız mı var, efen
diler? Bizim hiç bir şeyimiz kalmamıştır. Bizi haya
ta bağlayan ancak bir kuru candır. Onu da sırası ge
lince kemali metanetle Allah'a veririz. Binaenaleyh 
efendiler, bu dersten kemali şiddetle İstifade edeceğiz 
ve bütün obalarımıza kadar, dağ başlarına kadar onu 
neşredeceğiz. Bizim vazifemiz budur. İngiliz düş
manlığını, hatta Avrupa düşmanlığım neşredeceğiz... 
Avrupa burjuvajisi'nlîn altındaki temel taşlannı çek
mek bizim en mufea'ddes vaztfemİz olur. Böyie Yir
minci Asırda üzerimize hunharları saldırıyorlar. 
Efendiler biliyor musunuz BursaMa olan meseleyi? 
Fakat bir kere daha sizi intikam ve heyecana getir
mek için söytemefctiğİme müsaade ediniz. 

Yunanlılar Borsaya giriyorlar, eşrafı Ulucami 
Caddesine diziyorlar. Siz Bursa'yı bizden zaptettiğiniz 
zaman bizden şu kadar kız aldınızdı, onları bize ve
receksiniz diyorlar. O kadar kız alıyorlar ve bunları 
palikaryaların kollarına vererek eşrafın önünden ge-
çiriyorilar. Sonra efendim bizim en nefis, en mukad
des mabedimizi, bütün cihanın hayran olduğu ve bir 
hücresinin Ayasofya'yı yaptıracağını söyledikleri o 
mabeti nefisemizi telvis ediyorlar. Bombalarla tahrip 
ediyorlar. Hiç bir şeyi affetmiyorlar. Efendiler Ni
lüfer Sultan'ın kabrimi, vaktiyle sen bu Türk'e vardın 
diye yedi asır evvelki vakayı affetmiyerek bomba ile 
atıyorlar. Bu efendiler cephe gerisinde kalacaklar için 
ibret olmalıdır. Efendiler Butfsa dört gün evvel uya
nıklık göstermiş olsaydı dört tabur asker teçhiz ede
bilirdi. Bursa nasılsa gaflet gösterdi. Binaenaleyh her 
tarafa bağıralım : Sivaslılara, Kastamonululara, An
karalılara, Konyalılara, işte diyelim efendiler, işte 
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düşman budur. Düşman ne yapıyor, görünüz ve orta 
göre hazırlanınız. 

Garbin cebini zatimi affetmedim senei, 
Türk'üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi. 
Bu bizim şiarımız Olsun daima (Alkışlar). 
AHMET FEVZİ EFENDİ (Batum) — Efendiler 

'bendeniz bir kaç sene istanbul'da bulunidum. Fakat 
•bizim medaris teşkilâtı talebeye serbestlik vermiyor, 
bunun için söz söylemeye alışmamış im dır. Binaena
leyh, bizden sadır olan hatayı affınıza mağruren (ts-
tağfirüHah sadalan) bir kaç söz söylemek istiyorum. 
Geleliden beri her kaç İçtimada bulundu isem de her
kesin bir fikri var. O fiknin bir neticesi var, o neticeyi 
bulmak isterim. Herkesi bendenizin fikrimde bulmak 
ister. Herkes bendenizin fikrimde olan bir nokta var
dır ki o nokta bence hedeftir. Bence hedef olan o 
noktaya efendiler Hiç kimse isabet etmedi. Acaba ne
dir o nokta? Şarktan yeşil ve kırmızı orduları bekli
yoruz. Elimizde dört vilâyet beş vilâyet. Onun İdaresi 
için bîr gün polis teşkilâtı, bîr gün jandarma; bir gün 
kaymakam tesjk'ilâiı, bir gün vali, bîr gün mutasarrıf 
teşkilâtı için çalışıyoruz. Fakat bu teşkilât hususüdİr. 
Halbuki ingiliz idaresinde islâmları sarfınazar eder
sek yalnız Rusya'da otuz beş milyona karşı yapılmak 
icap eder. Onun içindir k'i bugün bu otuz milyon is
lâm eğer ki bir vasrtai nakliye olmuş olsa hepsi bir 
fikirdedir ve üç söz ile senin fikrine canını atar. De
mek ki biz bu teşkilâtlan 35 milyona karşı yapacağız. 
On beş milyona karşı yapmayacağız. Pekâlâ. Çünkü 
on beş milyon bu gün kendimizi kurtaramayacak bir 
halde bulunuyor. Her halde otuz beş milyonla bera
ber çalışacağız. Buna karşı hiç olmazsa âcizlerinin 
fikrince bir kazaya bir efendi göndermek suretiyle 
otuz beş mîlyona, bin üç yüz küsur efendi gönder
mek İcap ediyor, tşte efendiler bu efendiler mutemet, 
itimatlı, namuslu, vicdanlı Mmseler olacak. Belki bir 
memlekette bir kazaya memur etmiş olsanız buranım 
kanununa vâkıf olmadığım için belki sizce şayanı tak
yit bir muamele görmüş olamam. Fakat Rusya mem
leketinde bir kazaya, hatta bir livaya gidip de hem 
asker, hem ameli, hem mülki olmak üzere bir kişi 
olarak o yeri idare ederim ve istediğim o ahaliyi de 
Sevketmeye ilmi yakın İle iman etmişim ve tecrübesi
ni görmüşüm ve hem de size numune olarak ispat 
edebilirim kî kendi mahalli intihabımda bir kişi var
dı, bu gün yirmi yaşında bir çocuktur. Ona delitik 
yaptım ve istanbul'a getirdim. Yedi senelik tâli tah
sili görmüştür. Bugün o çocuk hem İlmi hem mülki 
hem askeri vazifesini görüyor. Her ne kadar ahali 
varsa o kazada o çocuğun emrine bakıyor. Demek ki 
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okur yazar bîr kimse Rusya dahilinde bulunan islâm 
arasına glripte bu vazifeyi ifa etmiş olsun. Halbuki 
burada yirmi kişi idare edemiyor, orada bir kişi idare 
eder. Fakat ehli namustan olmak şartıyla ve ahalinin' 
âdatı kadim esine hürmet etmek suretiyle ahali ona 
riayet eder. Demek ki ahalî onun sözüne itaat eder. 
Danek ki biz o surede bir teşkilât yapar ve bu is
lâm'larla anlaşır isek ve oralara gidip gelecek itimatlı 
kimseleri de müfettiş tayin edipte gönderdiğimiz kim
seler vazifesini bihakkın ifa ediyor mu ve onun ne 
yolda ihtiyacı vardır ve onun mümkün menbete ihti
yacını izale çarelerini düşünmüş olsak otuz beş mil
yon birlikte çalışır. Birlikte çalışıpta tabii otuz mil
yonun çıkardığı bir ordu başkadır, o» beş milyonun 
çıkardığı bir ordu başkadır. Tabii netice ona görediir. 
işte bendenizin burada mingayrihad teklif ve istirham 
ediğim şey varsa o da değil otuz be§ milyon Hindis
tan MüsKimardarını da hesaba 'katarsak o vakit yüz 
on milyon küsur eder, iste bunlara karşı teşkîîât ya
pacağız, İşte o zaman, Paşa Hazretlerinin de beyaro 
buyurdukları gibi, dağlar üzerine çıkarak müdafaa 
edeceğiz. Fakat bir sene, bir buçuk sene lazım. Bu bir 
buçuk sene zarfında bu otuz milyon, yüz milyon ts-
lâmlara h'İç olmazsa fikrimizi anlatacağız. Kuvvetti 
ordular, teşkilât yapacağız. Oralardan sad'alar geîe-
cektirki, mademki her milletin hukuku yani mukad
deratı kendi elindedir, kendi tayin edecekftir, öyle ise 
biz de beni âdemiz, biz de beşeriz, öyle ise biz de 
hakkımızı isteriz. Ne için bizi cebren Ermeni İdare
cine, Hiristiyan idaresine ve Yunan idaresine veriyor
sunuz? Türkiye Hükümeti bugün merkezi hilâfettir 
ve padişahımız orada bulunuyor. O Hükümet niçin 
tazyik olunuyor. Bu sadalan işitmiş olacağız. Fakat 
biz evvelâ teşkilâtı, vazifemizi yapacağız, ondan son
ra o sadalar bize gelecektir. Derdimizi anlatacağız, 
bugün biz dahilde asayişi temin etmek için ne gibi 
vasıtaya müracaat etmek lazımsa onları yapmak mec
buriyetindeyiz. Fakat buralarda biz memur gönder
mek mecburiyetindeyiz, hem az bir memur ile ikmal 
edilir. Bu vazife mukaddestir. Azimdir. Daha fazla 
efendilerin bu günden itibaren seçilip vicdanlı efen
diler olmak şartıyla göndermek mecburiyetindeyiz, 
Bugün aldığımız bir telgrafta, bizim Batum livası bir 
taraftan Ermenilerin, bir taraftan Gürcü Hristİyanla-
rın taarruzlarına maruz kalmışlardır. Birden cephe 
açmışlar ki hemen seksen ile yüz kilometre kadar bir 
cephe oluyor. Bir liva ahalisi bunu bir aydan beri 
ahali köyleri, evleri terketmiş çekiumiş dağlara, ırzım, 
namusunu müdafaa İçin, çünkü birdenbire düşman 
geltpte namusumuz elden gitaıesifl. tşte bu ahali şe-
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caat gösteriyor. Emin olunuz ki buradaki Hüküme
tin, bu kuvayi mıifiiiyenin çektiği zahmeti görüyor, 
yakından yakma müfettişler vasıtasryle zahmeti gö
rüyor Ve yakından yakına mademki bizim müfetitfiş-
ter vasıtasıyla anladı, mademki bizim din kardeşlen 
rimiz bu zahmeti çekiyor. Biz de çekeceğiz dediler. 
Çıktılar. Öyle ise bizi bugün bir noktada cemeden 
dindiâ*. Dizim yaptığımız kanunlar, nizamlar zannede
rim bir mucizedir. Din bir mucizedir, O mucizeyi 
avama tebliğ için anlaşmak için gayet suhuletti bir 
feriki iltizam etmişiz. Yaptığımız kanunlar bundan 
ibarefltör. Demek esas kimdir? Oüroü Hrisıtiyanîarîa 
harp eden yine Gürcü Islâmlardır. Demek oluyor ki 
yine kendi milleti ile harp ediyor demektir. Niçin 
harp ediyor. Niçin çünkü din ayırmıştır. Türk yoksa 
Gürcü yoktur. Çerkez yok'tur, Mademki Gürcü yok
tur. Çerkez yok'sa Hindli de yoktur. Mademfeİ hepsi 
bir dini kabul etmiştir. (Lâilâhe illallah) demiştir. 
îman tarikiyle hepsi bir memeden süt emmiştir. Brr 
din kardeşidir. Bunlara biz derdimizi anlatmış olsak 
nasıl ki Batum Müslümanları çarpışıyor, umum yüz 
milyon tsHtmın da çarpışacağına eminim. Fakat ku
sur kimde? Bizde münevveran sınıfında gideceğiz 
derdimizi canımızı feda edecğiz onlar, ekmeğin içine 
cephane koyup tüfeği mengeneli yapıp cebimize so
kup yahut Atman mavzerini götürüp evîne bırak
mak şartıyla o adamları teshil ve teçhiz edeceğiz, iş
te size silah vardır. Ondan sonra oniar bize muave
net edebilirler. Yoksa ekmeği kesecek bir çakısı ol
mayan adamdan biz muavenet bekiîyoruz. 

O adam cahfSdİr. Koyun gütmekten başka bir şey 
bilmez, Renpberlik yapmaktan başka bir şey bilmez. 
Tüfek tedarikinden acizdir. Biz bulacağız işte bugün
den itibaren Heyeti Umturiiyenİzdett rica ve istirham 
ederim ki biz bunu kabul edeffim ve ne gibi müşkü
lâta tesadüf edilecekse ona da katlanalım. Biz bu iss-
Kmlara büyük bir heyet her biri bir kazada, dağıl
mak suretiyle ve onların içerisinde buiumıpta ahvali 
ruhiyesine vâkıf olup büyük- bir teşkilat yapsın. Son
ra oradan biz, eğer bedenen olmazsa, malen bir mua
venet göreceğiz. Buna ben kanitim ve tecrübem var
dır, Şimdi boğaz bıçağa geldikten sonra maziden 
bahsetmek muvafık değildir. Fafcat bendeniz biraz 
bahsedeceğim. Bizim Padişahlarımız Sultan Reşat'a 
varıncaya kadar ondan sonra harp içindeyiz. Ne yap
sınlar. Suttan Reşat'a varıncaya kadar bizim padi
şahlarımız büyük bir hata ettiler. Benim Mrimcö 
hata etmdşleryür. Çünkü ben bîr adamım, bir adam 
fikrinde hata da eder isalbet de eder. Fakat beftî ben 
hata etmişim, sizde tasdik ederdiniz etmedim. Ne gft» 

hata etmişler? Bunlar her halde mevkaerindten kork
muşlar, MarM Teşkilâtı yapmışlar, hususi olarak Da
rülfünun ve Sultani mektepleri, hiç olmazsa bir se
nede on sefer devir yapmış yani yüz efendi yetiştiri
lir, on sene sonra yüz efendi. Daha demek ki bugün 
elli altmış senelik maarif teşkilâtı, ilerisini katmaya
lım elli sınıf efendi yetişmiş olur. Altışar yüzden 
bu teşkilât hususî kendi idaresindeki memleketlere 
karşı yapmış, halbuki bu teskHât öyle atmayacaktı J 
Umum Marnlara karşı olacaktı. Sonra ikinci hata bi
zim efenditerimizde olmuştur. Ne gibi? Gerek meda-
ris efendileri olsun gerek mekâtipten yetişen efendi
ler olsun, bunlar diplomalarını aMiktan sonra bana 
kaç kuruş vartci memuriyete gideyfan. Bunu biz yap
mayacaktık. Biz fedakârlık yapacaktık. Bizde çok is
lâm vardır. Hindistan'a gidecektik, oraya oranın aha
lisini İrşad edecektik, uyandıracaktık, çocukları oku
tacaktık, onları da bizim fikrimizde bir adam yapa
caktık. işte biz bunu yapmadık. Şimdi herif Türkçe 
söylemiyor. Lisanını anlayamıyoruz maarififen bihaber 
biz bundan «mdaıt bekûryoTuz. (Doğru sadaları). 

RHFtK ŞEVKET BEY (Sanman) — Kardeşlerim, 
geçen on beş mayıs'ta İzmir'e çıkan Yunanlrlann vah
isi tesiratından ailece, yalnız can ve namus kurtul
mak şartiyle, iki defa müteezzi ve müteessir olan bir 
kardeşinizin teessüratma, son Bursa faciası, göz yaş
ları dökmek için bir vesilei facia otkrrojtur. BizJer 
Aydın vilâyetinde insanların nasfl kesildiğini... (Şid
det teesBÜraltmdao sözünü ikmal edemeyerek göz yaş
ları arasında lloürsüden inmiştir.) 

RASİH EFENDİ (Analya) — Muhterem arkadaş
larımı Beş dakika evvel samiamıza dokunan ruhnüvaz 
şada bana bir şey hatırlattı. O şada şu idi: Karçmuz-
daiki camiin minaresinden okunan ezan. Arkadaşlar: 
Bana hatırlattığı ne idî biliyor musunuz? Bursa'nın 
Yeşil Camide o sadanın bugün susmuş bulunmasıdır 
Bvet arkadaşlar; ttogün Yeşil Camide o ruhnüvaz şa
da sustu, cemaat namazını eda edemiyor. Cemaatı 
çil yavrusu gibi dağıldı. Fefâket yalnız bununla kaî-
saydı yine alâ, cemaatla eda edemedikleri namazı 
münferiden eda etsinler derdik. Fakat can, namus, 
mal hepsi payimad edildi. Şu kürsüde hatır ve haya
limize gelmezdi ki İzmir'in felâketi için İstanbul'daki 
felâket için, vatanın diğer aksamındaki felâket için 
mersiye okuyan bizler, Bursa için de mersiye okuya-
cakltik. O hatırımıza gelmiyordu. Efendiler, Araıplar 
mersiyeyi kadınlara okuturlar, Biz bu gün vaziyetimiz
le mersiye 'okuyoruz. Bu gün vatan, duayenin en 
deni, milletimizin en zelil bir düşmanı tarafından 
parçalanırken (biz yine ah dfe^ahassürlerie mersiye oku-
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makla mı vakit geçireceğiz Yalnız şunu da sorarım 
ki, bu kürsüden, deminden arkadaşlarımızdan ismail 
Suphi Bey kardeşimiz, Bursa'ya girenlerin bandırası 
arkalarında hilâfet ordusuna da mensup asker var 
dediler. Bumdan ben bir şey sormak istiyorum, o as
kere? Acaba Yunanlıların süngüteriyle dkii teyit et
meye mi geliyorlar? Acaba îngitezlerîn ttoplariyie Bur
sa'ya k&şanei dini mi kurmak istiyorlar? Acaba vak
tiyle din gitti diye 'bağıran o İstanbul'daki Şeyftülis-
ılâm, Anadolu'yu velveleye veren o Mustafa Sabrı 
'denilen (Kahrolsun sadaüarı), deni, Anadolu'yu dini
miz gidiyor diye •velveleye veren ayıklanan Türkler, 
ne durursunuz diminiz gidiyor diyen o Zeynel Âbidin, 
Bursa'da kendisine galiba Yunan eizzesine mahsus 
olmak üzere Yunan askerlerine inzivajgah olmak üze
re bir abide tesis «ittirecek. Yunan askerleriyle orada 
saJtanak kuracak. Gelilba Afoidin Efendi orada salta
natı maneviye kuracak. Kâışki ordunun başında gel
se idiler. Şu millette görse y ; j ^ onlar Yunanlılardan 
daha alçaktırlar. Hakikaten onlar Yunanlılardan dalı a 
deni daha alçak, dinle alâkalan, sırf milleti kendi men
faati şatısiyelerine alet «itmek için tur ihtirastan iba-
reUtir. 'Başka 'bir şey değildir. Bunu mille* anlasaydı 
efendiler! Bendeniz hayatımın beş altı senesini Mısır' 
da geçirdim. Bu gün işitip de yalnız dinlemdkle be
raber kafa sallayıp geçirecek milletime şu kürsüden 
duyurmak isterim ki, ingilizler idaresine geçmek, ec
nebi esaretine geçmek, ölümden daha kötü bir şeydir. 
Bunu anlamalı efendiler! tnsan ölür, fakat şerefi mu
hafaza edilir namı ölmez. Fakat esarete geçerse namı 
muhafaza edecek olan şeref ölür. Namı muhafaza 
edecek şereftir. Bilirsiniz ki, Mısır iptida Fransızlar ta
rafından işgal edildi ne yaptılar? Bütün işgal etftîkJeri 
islâm memleketlerinde ne yaptrlarsa onu yaptılar. 
Yani vaktiyle islamların kuvvetlini, islamların şeifka-
tini muhafaza eden, metaneti ahlâfciyeleri vardı, ona 
hücum «tefler efendiler. Sokaklara saldırdıkları bir sürü 
•ahlaksız arsız oğlanlar kızlar vasıtasiyle Mısır'ın ah
lâkını ifsad ettiler. Efendim, bilâhare o memlekette 
can, âr, namus, hicap namına bir şey katmadı, İngi-
Üzterde bilâhare işgal ettiler/Onlar da aynı yolu talkip 
ettiler. Memlekette öyle bir hal hâsıl oldu ki, her şeye 
Mısırlıların tabiri veçhile (maateyş) demeye başladılar. 
Bizi de efendiler, o noktaya düşünelim ki, bizi de öy
le bir ezici âlet altına, öyle ezici bir makine altona 
koyacallclar ki, her şeye Onaaleyş) diyeceğiz. Ondan 
•sonra başımızı kurtaramayacağız. Onun için vücudu
muzda kan varsa gebermeden ölnremeye çalışalım. 
Yoksa ondan sonra kurtulmak için bizüm ne-teşkilâtı
mız, ne de kanımızda dimağımızda o kuvvet var öten

diler. Bilirsiniz ki, eğer İzmir'in o işgal sahası etrafın-
dakilerm gösterdikleri faaliyetten geridtfciler, geride 
olan vilâyetlerimizde biraz yardım etse, biraz destök-
leseydi bu gün tzmir kurtarılmıştı. Fakat aynı bu gün
kü vaziyetimiz gibi düşman Kütahya'ya gelmek üzere 
İken Ankara'da uyku uyuyan bizler, Jamir'm işgal 
edildiği günde uyku uyuduk. Bugün İzmir'den çıkar
mak için düşündük, onu çıkaracak kuvvet biz isek 
bizde gidelim. Değil kuvvet, yoksa beyhude yere kan 
dökmeyeceksek onu da düşünelim, Bvveloe arz ettiğim 
gibi bu kürsüden mersiye okumakla vakit geçirme-
yelim. 

O kuvvet biz isek biz de gidelim efendiler. Meş
rutiyet İlân edilinceye kadar, IstaflbuFdan Mısır'a o 
vakitki Hükümetin zulmünden kaçan efendilere karşı 
İngilizler orada iyi muamele ettiler. Zahirde gÛya öyle 
görünüyorlardı. Fakat Meşrutiyetin ilânından sonra 
biz de hîraz uyanıklık hissedince, biraz uyanikUk 
asarı görünce 1325 senesinde hemen politikayı değiş
tirdiler. ObJür yüzlerini çevirmeye, aleyhimizde «'Türk
ler hiç bîr ışey değildir, ilmi yoktur, santı yoktur, ser
veti yoktur, fakat askerdir, eğer o beş sene kendi İşiyle 
meşgul kendisini düşünecek toplayacak otursa karşı
sında duracak kuvvet kalmayacaktır» «adasını Avru
pa'ya duyurmaya başladılar. Bu suretle Avrupa'yı 
aleyhimize hazırlayanlar onlardı efendiler. (Maalesef 
bunu takdir edemediler sesleri). 

RASlH EFENDİ (Devamla) — Dün tzmir müda
faasını düşünürken bugün Bursa meselesi çıktı. Ben
denize kalırsa. yapılan mÜÜ kuvvetlerirnize inzimam 
edecek bîr şey hatırıma geldi. Onu bilhassa Heyeti 1c-
raiyenin nazarı dikkatine arz etmek istiyorum. O da 
ordularımızdan açıkta kalmış bu gün binlerce zabı
tan imiz vardır. Bunlar liva, vilâyet merkezlerinde boş, 
can sıkıntısiyle onlarda bizim gibi ah ile vakit geçiri
yorlar efendiler, bu gün onlara iş vermeli, bu gün OA-
lar cephede en kavi cepheyi teşkil edecek kuvvetimiz-
dir. Çünkü lâalettayin toplayacağımız bir kuvvetle 
onlardan teşekkül edecek bir fırka arasında çok fark 
varda*. Onlar bu sun kendilerinden bir fırka teşkil 
edip de cepheyi tutacak olursa onlar bir'demir ordu ola
rak karşılarındaki kuvvete karşı kendilerini nasıl idare 
edeceklerini bilir bir kuvvet olarak İs'lnlhdam edebiliriz. 
Bu hususta bir 'takrir vardır. M'üstaceliyet kaırariyle 
okunsa daha iyi olur efendim, tamike taatnoıüm et
meden, tehlikeyi görmeden millete tehlikeyi duyur
mak ve uykudan uyandırmak lâzımdır. Yalnız Hükü
meti, yalnız kendimizi tahtıa etmeyelim. Efendiler, 
Ibu gün ve daima namus muhafaza edilmeli, müda
faa edilmeli diye bağıran millet, o da biraz bize ken-
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dişim göstermeli. Yalnız muhafaza edilmeli demekle 
olmaz. Efendiler, deminden arkadaşlarım ızdan birinin 
verdiği izahattan öğrendiğimiz, Bursa'da namus ve 
ismet payima! edilmiş ve oradan kovulmuş olan Hü
kümeti islâmiyeyi takviye için millot kendisini göster
meli ve kuvvetini biraz sarf etmeli. Yalnız istemek... 
Kuvveti vermedikten sonra istemek olmaz. Eğer gök
ten bir kuvvet gelecek de o 'kuvvet bizi kurtaracak diye 
•bekliyorsak bu haltadır. Her şeye lâkaıyıit katmak, son
ra da ne yapmalı, bakmadınız demek zannedersem biraz 
manirıksiîZfık olur. Oebir ile, «ilâhla, cepheye bugün as-
Iker şevkiyle cephe müdafaa edilmez. Cephe bu gün 
iman ile müdafaa edilir. Efendiler, millet kendisini 
toplasın, bu gördüğü, işittiği vökaıyiio ne 'kadar dühiraş 
olduğunu gönsün, takdir etsin, koşsun. Biz de onlarla 
•beraber önlerinde gidelim. Onun için yalnız ağlamak
la vakit geçirmeyelim. Ağlamamızı dindirmek için 

esbap taharri edelim. (Alkışlar). O vakit düşmanı bu 
günkü manız kaldığımız tecavüzattan menetnriş olu-
urz. (Alkışlar) 

AUİ SÜRUKt EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — 
Efendiler, korkunun pek çok olduğu yerde cesaret ar
tar derler. Bendeniz de buna bir şey ilâve edeceğim. 
Sözün, hitabenin, nutkun uzadığı vakitlerde maalesef te
essür ve teheyyüç o nispette azairyor. Kelâmın hayırlısı 
(hem kalili ve hem maksada delil olanıdır. Bendeniz 
Meclisi Âliye iştirak İte müşerref olduğuni'dan ıberi, 
affınıza mağruren arz ederim, pek ziyade söze mep-
telâ olduğumuzu görüyorum. Efendiler, Islâmda söz 
devri çoktan geçmiştir. Biz iş zamanındayız, fiiliyat 
ister. Eğer uzun söylemekten bu milleti neeibeye, bu 
zavallı vatana zerre kadar fayda tasavvur buyurulur-
sa bendeniz 'Heyeti CeÜlenizin en âciz ve en malûmat -
siz bir uzvi olduğum halde emrediniz, muhtelif 
mevzular üzerine saatlerce maruzatta bulunayım. Bi
naenaleyh, bir İki sözden ibaret arzım var. Bir düş
man bir mülke girer efendiler, emvali yağma eder, 
tahribat yapar, katiller yapar, sonra da namusa 
taarruz eder. Efendiler, bendeniz evvelkileri hiç gö
rüyorum. Hiç mesabesinde. Fakat tasavvur buyu
runuz, namusa tecavüz ne demektir? Bir hemşire
mizin cevheri namusu lekedar edilmek İçin uzaii'lan 
o Ihanceri zulüm 'İle kanamış 'kalbin ikanı hiç bir 
zaman dinmez. Efendiler? Bir insan ölür, onu 
toprak kapatır unutturur. Hatta en sevdiği kalp
lerden bile. müruru zaman ile yavaş yavaş hayali si
linir. Fakat bir namusa sürülen leke toprakla da ör
tülmez, Ölüm'İe de unutulmaz, o öyle ebedî bir ya
radır ki, ruzu mahşerde kanar. Simdi bir ıslama so

rulsun, hayattım mı muhafaza yoksa namusunu mu 
muhafaza edersin? Bendeniz hiç bîr Müslüman ta
savvur edemiyorum ki hayatını namusuna tercih ede. 
'Elbette namusum kalsm, ben öleyim der. Binaen
aleyh mademki BursaMa bu kadar fecayie inzkna-
men namusa tecavüz ediliyor, bir islâm kalıncaya 
kadar hatta kalmayıncaya kadar çalışmak, şu vatanı 
kurtarmak, herkesten evvel bu Meclisi Aliye bir ve-
cibei zimmettir. Bilfarz efendiler Britanya"}!. o in
giltere'nin mülevves muhitini feth ve teshir örmek 
'lâzımgehe bendeniz bir islâm kanını çok görüüüm.y 
O mülevves muhit bir islâm kanına değmez. Fakat 
bugün biz mütecaviz değiliz, ımüteeaviziaWhüz. Onun 
İçin bîr fert kalıncaya kadar çalışacağız. Bir de mü
saadenizle bir şairi hassas: Vaktiyle kalya hakkında 
•kısacık bir manzume söylemişti, Bendeniz onu şu 
•kürsü tmıallâıden Yunan hakkında söyleyeceğim: 
«... Öç almak, işte kalbimi askiyte dolduran ezmek, 
Yunan zalimi görmek bu milleti, sahrası kan, de
nizleri kan, asumanı kan...» (Alkışlar). 

NECATİ BEY (Erzurum) — Arkadaşlarımızdan 
birisi kuvvetimiz varsa haydi diye bir söz sarfetti. 
Evet efendiler; kuvvetimiz varıdır. Fakat burada felâ
ketler tevali ettikçe kalbimizde tevali eden bu adları 
ihsas etmekle ne gökten yağar ne yerden blirer. Kuv
vet bu gün 'bu memlekette mevcuttur. Hatırıma gelen 

- bir tedbiri yarından itibaren talrbik için bu heyete arz 
ediyorum. Tevessül edelim burada acı acı ağlamaya 
lüzum yoktur. Hükümet de verdiği izahatta dediği 
gibi, bugün umumi seferberlik itamma lüzum yototar. 
lBu gün hizmeti askeriyeyi ifa etmiş bir çok efradı 
askeriye vardır ki, küçük zabitlik rütbesini İhraz et
mişlerdir. Yeni silah altına alınan kuvvetler hdç bîr 
zaman sahaıi harpte arzu1 ettiğimiz muvaffaıkiyeSi te
inin ediemez. Bİr küçük zabitin yet^mesi uzun za
manlara tovafckuf eder. Yarından itibaren biz dairei 
'intibalbiyelerJmSae dagdınz. Böyle «bîr harpte küçük 
zabit rütlbetsinli ihraz etmiş, harpte yetişmiş adamları 
teşvikarla lâzım gelen menafü nafcdliyeyi temin ede
rek onları orduya derhal idha* ederiz ve 314 - 15 H ef
rat kli her gün hepimiz kemali meserretle geMklerini 
seyrediyoruz. Bunların basma geçerler, bu mîlletin ka
biliyeti fıüriyesmden istifade ederfer. Çok zaman de
ğil, yirmi beş gün zarfında umduğumuz kuvvet hu
sule gelir. Burada niçin birbirimizi taciz edercesine 
uğraşıyoruz? Yapacağımız vazife buldur. Yarından iti
baren dağıtalım, tasavvur etmiyorum ki, böyle şey
lerde yüz bb , yüz eli bin kişi bulanmasın. Bu teş
kil edilirse, bu temlin edöirse ordu teessüs etti demektir. 
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MUSTAFA LÜTFt EFENDİ (Siverek) — Efen-
diler, rica ederim mendffleririizi cebinize koyunuz, ag-
iamaytıuz, Ağlamak kadıca yaktır. Eğer siz eıkek 
iseniz ty&yte fecia önüııdıe ağlamaktansa arelancasma 
toükneyimiz. îsfâmiyetin ulviyetim b'îffiü gösteriniz. Ben
deniz. Azeribaycan müsfümaıılarmdattKiı Azerbay
canlıyım. Rusyada milletime, daha doğrusu âlemi js-
lâmlîyete hizmet ettiğimden dolayı Hükümet hudut 
haricine çıkardı. Bu gün yedi senedir tabiiyeti Osma-
fliyi ihraz ederek yataız hâkimiyetle müteselli oluyo
rum. Bu müddet zarfında Türk roüsKtaanJarmda, 
gençlerde gördüğüm lâübalülik benli bu gün ihtiyar et
ti. Yeni sene bumdan evvel genç iken bu gün hâkim 
olan islâm memlekdtmfde gençlerin hayatsralığmı, genç-
terde bir eseri hayat oHmayarak vatanına, mÜetıiıne 
ibi ikayıt kaldıklarını görüyorum. Ben kiuitstaoı'da 
görtnüşüm. Burası ilk seferimıdir. (GürilMBer.) Rica 
ederim kiraz etmeyiniz. SözSümü söyleyeyim. Bi kay* 
kaldığım gormeMe... (Devanı sadaîan.) Tenkit edile
cek bir şey varsa Efendiler. (Gürültüler.) (Oevam de
vam sadaları.) (Gürültüler.) En eski kelâmı kibardır 
ki, üç cümle İfe ifade eder, bakalım btı üç cümleyi... 
Rica ederim: (itiraz etmeyiniz. 

REtSİSANt BEY — İtiraz edeceğiniz vakit söz 
alınız efendim, Meclisin nizamı vardır. 

MUSTAFA LÜTFt EFENDİ (Devamla) — Ra-
bıtai kaMiye, hadkın metaneti nAiyesini, hayatı içti-
maîyesim, 'vahdeti 'hayatını temin edecek yegâne bir 
raibııtai kaviye varsa o da dinidir. Bir kere bu rabıtai 
kaviye gevşedimi o millet o vakit dağılır, parçalanır, 
intihar eder. Bu bir kaıidei küUiyedtr. Bunu kimsenin 
inkâr etmeye hakkı yoktur. Şimdi metaneti ruhiye 
var mı? Bu gün Osmanlı Hükümeti beş sene Fran
sızlara karşı, İngüizlere, Ruslara, Romanyalılara, feal-
yanlara, karsı beş sene hatibi umumi ederek, isbatı 
vücut ederek arslanca çarpstrtar da bu güm yüzlerce 
senedetfberi taMyetitarz altmda kalan bir küçük er
memden kbık'uyoiKZ. Bu gün FranSEÎapdan, fotgrilkE-
terden kırkmadık da, -aman bu gelen ojidurtutt önün
de Ertneni Rum var diye mi korkacağız? (AiKkıgtar.) 
Hayatı içtîmaiyeye gelince; bayatı içtimaiye var mı 
söyleyiniz? Ben Rusya'da Sİbiryasıın bırakmakmşım, 
ibisüüm memtefceti gezmişim. Falkat hayatı Sçj 

tfmaıiyeye geünce Türkiye'den. adismi görmedim. Ha
yatı rçtfrnaiye yoık, «ani nerede? Memleketimiz harap, 
yollarımız yok, memleketimiz ticaretsiz, ecnebiler «İra
de, hayatı içtîmaiyemiz, bizfcle yokfcur, var mı? 

BİR MEBUS — Anladık yokluğa çare bul canım. 
MUSTAFA LÜTFİ EFENDİ (Devamla) — Çare

sini söyleyeceğim. Bir arkadaşım dedi M Bolşevik ola
cağız, şeytan da olacağız. Hayır şeytan olmayacağız. 
Mam olacağız, felâtniyet, din sayesinde bütün dünya
ya karşı geleceğiz. Bak bu günferi tahlifte gördüm. 
Maatteessüf üç aydır buradasınız, beş yüz meşbusu ku
ramsınız, bir Ankara'nın efkârı umuanfyesinî Mechsâr 
lehine çevirmeye muvaffak olmadınız. R'ioa ederini 
bakınız, bu gün efendi okuyor, Ankara mebustan 
namevcut, yalnız bir kişi var. Gönül arzu eder ki hep-
.si burada ofeun. Bu otur mu? Bu olmaz. Bu günkü 
gün Bursa'nın felaketini ilan için bu asılları tsryahm 
önünde Ankaralılar, o haberi elimi dşiden Ankaralı-
•lar, erkeği, çoluk, çocukları Büyük Millet MecüsMin 
kartşısma geleydiler, efendltter ne duruyorsunuz? Ha
yatiniz, mattanız, çocuğumuz vatan uğranda nazır
dır demeti idler. Bir Ankaralı geldi mi? Herkes ken
di keyfinde bastonu saSamasrada, kadın gibi geziyor
lar. Ben bunu Ankarablara söylüyorum. Hani Anka
ralılar siz de hamiyeti vataniye? Hani? islâm değil 
misiniz? İmsan değil misimiz? Azerbaycamdan gelen 
mır ile iftihar ediyoruz. Azerbaycartda teste ettiğim 
İslâm şûrasmm seksen bin azalarına «Jyaset etamini. 
çalışmışım, dört beş gazete çıkarmışım. Nihayet ar-
zedebiMiğimi bu gün Bursa'nın felaketine karşı Kon-' 
ya'dan bu gün menıaliki şahaneden binlerce telgraf
lar çekerek bu gün Büyük MÜfot Meclisine manen 
maddeten yardim etenelerini tavsiye etseyditer, yar
dım etseydlifcr biai bir derece mütcseöİ ederdi. Şim
di efoıHdier yapılacak iş burada aza samimi olarak 
ktilhat ve ittifak etmeliyiz. Burada üç dört yüz aza 
el ele vererek JMifak etmeliyiz. Görüyorum geziyoruz, 
kendi kendimize lâftan ibaret her şeyimiz. Teksir ve 
teshili izdJvaç hakkında bir takrir veriyoruz Müna
sebeti yok. Bu gün Millet Meclisinin gayesi nedir? 
Makamı ımıaMâyı hilafeti kurtarmak, İstanbullu düş
manların çiıicef ve mülevves ellerinden, ayaklarından 
temizlemek, mülevves ayağın m atandan kurtarmak, 
gayesi o olduktan sonra, bu Millet Meclisi burada o 
gaye hâsıl olduktan sonra kalmayacak. Padişahımız 
Ihalîfeye eskisi gjbi tebaiyyet edeceğiz. Meclisi Mc-
lbusanımrz. orada oiacakltır. Birtakım faidesİz şeylerle 
vakitlerimiz boş geçiyor. Saatlerce efendiler burada 
nutuklar veriliyor. Güya ki konferans vermekle mü
sabaka ediyoruz. 'Maksat ve gayeden pek uzak 
kalıyoruz. Maksat ve gaye nedir? Hilâfeti kurtarmak, 
memleketimizi düşmanın, ecanPbin ayaklarmın altın-
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daa 'kurtarmak. Bunun için ateşli sözler söylenmez. 
Buna karşı tedbir düşünımek lâzRrudrr. Gerek Heyeti 
îcrailyeüe ive gerek bizce el birliğiyle buna çahşarafc, 
her şeyi bırakarak yahMz bıma dair müizakeratta bu
lunalım. Eğer mebusun daîrei İTtfîhaibatına gitmek Ki» 
zulmü varsa, tensip edilirse o yapıteın. Yok müfltü, ho
calarımızdan zinüfus olanı ulemalarımızdan propagan
da için bütün memlekete dağıtmak lâzımgelirse omu 
yapatmı. Hâsılı bir çare, ©ir tedbir dulsünelim. Bu gün 
Bumsaya gelmiş, yarın maazallah Ankara'ya gel'İr. Oe-
odi .gündüzlü ol birliğiyle çalışaıbm." Süslenmeyi, tç-
oteyi, gezmeyi, keyif ve aşkı bırakalım. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarııhan) — Müsaadeniz
le bir şey söyleyeceğim. Kendisini hiürtneltte sevdiğİ-
rrüz bu zatı muhterem İlk çıktığı vakitte gözlerimizin 
yaşlarını kadınlıktan hâsıl öîma diye tavsif etti. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY — Rica ederim kadın 
ağlar. Eıkek ağlamaız, 'içindeni ağlan Evet ben de 
iÇümden aglıiyonJm, gözlerimden değil içimden. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devalmta) — Eifendim 
'Bunsa'nın hunhar, canavar Yunanlılar tarafından iş
gali taıbii hepimizi müteessir ettiğinden neşet etmiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisa« Sahip) — 
Hiç şüphesiz aTiim ve imanımız kavidir. Memîeketi-
tn'İzin müdafaası esbabını düşünürken' söylenilen fi
kirlerden dolayı azim ve imanımız zayıflamamıştır. 
Bu gün müdafaa esbabımı düşünürken arkadaşla rına-
zı zâf ite intiham etmemeliyiz. Geldiğimiz gün nasıl
sa şim'di daha fazladır. Eğer söyteniMetn fikirden do
layı arkadaşlarımızı zaaf ile ittiham edecek olursak 
fcimse fikrini beyan edemez. Fikirler şayanı -hür
met olmalıdır. tyi kötü, diinletMnieii, ondan ıbir netice 
çıkarmaya çalışılmalıdır. Bendeniz tabiidir ki Bur-
«a'mn bu • vaziyeti karşısında müteessir olmakla be
raber, varanımın Yunan tecavüzü altında katması ya
hut kalacağı gibi endişe ite mfüreefssiirim ve bu teessürle 
gürclerdenberî uykumu uyuduğum yok. Elbette mem-
(teketin esbabı müdafaası, vatanın esbabı müdâfaası 
«üye mütevakkıf ise düşünüyorum. Elbette duşüneblil-
diğirrt bir mesde var ki bizim mamıteket'ijnjzdte mem
leketin müdafaası için memleketin parasiyfe bityüıüll-
müş, 'beslenmiş, mektebi haftoiıyede parasız; pulsuz 
milistin parasiyte ckueulmus bîr çok zabitlerimiz var. 
Şüphesizdir ki bu gün bu za'biıüer işsiz fcüçsüz; kahve
de, mektepde yatıyorlar Memleket ise ıbir taraftan 
paıtır, patır artaut gibi düşüyor. Elbette hepimiz mü
teessiriz. Onlar da bizim kadar müteessirdirler. Fakat 
bflmdidirler ki omlar bizden daha fazla, daha çok mü

teessir ofecaMar; bizden daha sefil bir vaziyette ka
lacaklardır. Çünkü bu millet bundan sonra anların 
maaşmı veremeyecek. Hangi memte'ket verecefletiır? 
Bursası gidetk'en İzmiri, bitmem- Konyası alındıktan 
sonra 'bunların hangi rrfemldkeit maaşlarım» verebıle-
cck'tîr? Şüphesizdir ki onlar bizim kadar ve biadeo da
ha çok alâkadardırlar. Bu gün zalbitanm, rütbe, üni
forma biç btr şey gözetmeyerek, mümkün İse apufet-
lerini atıp zabıtan alayları teşkil ederek ve mümkün 
ise yartkrrna beşer, onar nefer huSarak cepheye koş
mak lâzımdır. Ben bu tedbiri düşünebiliyorum. Neca
ti Bey biraderimizin dediği giibi; gidelim de propagan
da' yapalım, küçük zabitler Itandıratom değil. Bu gün 
maaşını verdiğiniz ve bize hayatım sataış oltan (Za
bıtan için tecavüz okımıyor sadalan.) Memleketin 
müdafaası için hayatını paraite satmış otetn.... 

ÖVTER L'ÜTFt BEY (Amasya) — Fasıla oluyor. 
Zaıbi'tan için sabahtan beri söyleniyor. Hayatını sat-
mtçıtır deniyor. Efendim onlar rrnemfllelketi için oku-
m'uştur, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsarı Satoıp) — 
•Hayır beyrm. Memıîeketi jçin satmışlır. Satmak me
selesi değilTdir. Hayatımız da memleket içindir ve 
memleket için yePİşrriiş'izdir. Binaenaleyh memHebetit» 
müdafaası için beslenmiştir. Bu ihususıta bir takrir var. 

ÖMER LÜTFÎ BEY (Amasya) — Satılmış değil
dir beyefendi. 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY {'Devamla) — Bu takrir 
okunsun. Mufafık İse derhal tahtı kanara alınsın ve 
derhal bumun icalbına bakaHım ive bizilm gitmökliğimiz 
lâzım ise gidtlîfn. Ben bu tedbiri düşünüyorum. Ar-
ks^f.ıtmmzm takriri de var, bu da, düşünülsün. (Tak
rir oikunsott sadatarı.) Beser, onar kişi ite gitmek lâ-
zırmsefrrse biz de gkfctim. 

REISÎSANİ BEY — Müzakerenin kifayetin» dair 
b:r takrir var dkaınacaMır. 

ı(Talkrİr okundu.) 
Bursa'nın sukutu haberi elimi üzörine devam eden 

müzakerenin kiifayetiıyîe bu müzakere He alâkadar 
olarak verilen tRkrirîerin kıraaibînden sonra icap eden 
tcdabirin bir an evvel İttihazımı teklif ederim. 

10 Temmuz Sene 1536 

Konya Çorum 
Rüfat Haşim 

R'EfSİSAN't BEY — Müzakereyi kâfi görenler 
lfttfen ellerini kaldırsınlar "(Eller kalkar). Müzakere 
'kâfi görüldü efendim. Şimdi Necati Beyin bir takriri 
vardır efendim okunacak. (Takrir okundu): 
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Riyaseti Celileye 
Vaziyeti ahire <fcfeyrsryie fevkalâde faal olmak 

Lüzumu (kati tahtındadtr. Binaenaleyh Meclisin müza-
ıkerattnı idame edecek kadar aza bırakıldıktan sonra 
mütebaki rüfekanın devairi İntihabiyeye dağılarak teş-
vikat icrası ve medan tmaişetiermin temini suretiyle 
gönüllü küçük zabıt cem ve şevki, orduya hediye ol
mak üzere ianeten sîlâh ve cepane derci hususunun 
kabul buyuruİmasını teklif eylerim. 

Erzurum 
Süleyman Necati 

BÎR MBBUS BEY — Beyefendi Heyeti irşadiye 
var. Bir fetihbarat müdüriyeti teşekkül etti. Harp 
yalnız askerle olmaz, Propaganda ile, biraz da İstih
barat ile dur. Bunlar ne yapıyorlar beyefendi? 

REİSİSANt BEY — Müsaade buyurun, bunun 
için lâzım gelen takrir Heyeti îcraiyeye gönderildi. 
Size lâzım gelen izahatı vereceklerdir. Bu hususta 
efendim Mecliste müzakeratı yapacak kadar aza bı
rakıldıktan sonra mütebakisinin etrafa dağılarak teş
kilât İcrası, Bu hususu 'kabul ediyor musunuz? {Eller 
kalkmaz). (Hayır sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY {Karahİsarı Sahip) — 
Hayır efendim olamaz. Bunun mehazirini anladık, 
bayram tatilinde gördük* 

•RBÎStSANt BEY — Kabul edilmedi efendim. 
KÂTİP REFİK BEY <Konya) — Efendim yir

mi zat tarafından bendenizin de iştirakiyle verilmiş 
bir takrir vardır. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Affedersiniz 
Reis Beyefendi, müzakeratm: maksuduileyhi Bursa 
fecayiinin her tarafta neşir ve ifânı idi. Rica ederim 
«fendim, hepsinden evvel onun reye vazını İsterim, 

REÎStSANı iBEY — Efendim neşir ve ilân tabii 
olacaktır, fsınail Suphi Beyin teklifini kabul edenler 
ellerini kaldırsın (Eller 'kalkar). Peki efendim kabul' 
edildi. 

6. — Konya Mebusu Refik Beyle arkadasiarmm, 
Müdafaa! Milliye teskilâtrnm bir an evvel takviyen 
hususunda alınacak tedabirin bir celıei hafiyede mü
zakeresine dair takriri 

(Refik Bey ve rüfekası tarafından verilen takrir 
okundu); 

Suret 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celtlesine 

Bütün mukaddesatı diniye ve milfiyemizle beraber 
bedbaht vatanımızın uğramakta olduğu mütemadi 
ve müteselsil felâketteri izale, hiç değilse tevfik em
rinden azayi mufoteremenm berveçhi ati hususatı lâ-

yik olduğu ehemmiyet ve müstaceliyet île pişi tetkik 
ve mütalaaya almasını ve bu emri rnühimmİn buftfaı 
vuzuh ve sarahatle müzakeresi için bir celsei hafiye 
afcrini teklif ederiz, 

1. — İçtimaimizin saikı yegânesi olan İstStlâsı 
vatan ve muhafazai istiklâl ve hakimiyet hususunda 
azami dereceye ifrağı icap eden ve maalesef şimdiye 
kadar tâyrk olduğu ehemmiyetle tertip ve ihzar edil
mediği vakayı i müeHİmei ahire ile tahakkuk eden 
müdafaai mitliye teşkilâtının bir an evvel ikmali ne-
vakıs ile anbean artan tmehaftki aztmenm Önüne ge
çilmesi İçin her milletin tehlike zamanlarında teşeb
büs ettikleri tedabiri fevkalâde cümlesinden olmak 
ve son zamanlara Almanların, Bulgarların yaptıkları 
gibi büyük ve fcüçük rütbeli zabıtandan mürekkep ve 
her 'bir zabit an m maiyetine asgari1 onar nefer tefri
kiyle bu suretle vücuda getirilecek mühim ve güzide 
bir kuvvetin acilen düşman karsama sevkı. 

Z — Azayİ muhteremeden bir kaç zatin gönüllü 
kuvvetleri teşkili ile ordumuza iltihak ve maksadı 
mukaddes üzerine açtıkları şayanı teberi ve hürmet 
esere tebean diğer rüfekadan da bu şerefli vazifeye 
koşacaktan, azamî tesir yapılacak mahallere bilizam 
tebrike önünde bütün milleti toplayarak zayıf yeri
mizden bizi avlamak isteyen hilekâr ve hunhar düş
mana lâyîk olduğu mukabeleyi temin etmek. 

3. — Her taraftan maruz bırakıldığımız mehalik 
karşısında Meclisin müzakerat ve faaliyeti artık bun
dan böyle olsun yalnız doğrudan doğruya müdafaai 
vatana müteallik hususatı mühknmeye hasrü kasr ile 
nizamnamei dahilî nyünakaşatı ve saire gibi bu gün
kü günlerimizde tali derecede 'düşünülecek hususatı 
terk ile hayatı millet ve memlekete müteallik her 
nevi mesaili birbirimizden saklamryaTak bütün dert
lerimizi açıktan açığa teşrih ve devasını yine aynı sa
mimiyet ve tehalükle düşünmek lâzım ve hattâ el
zemdik 

4. — En ufak bir kuvvetin büe İhmal edilemiye-
ceği su anatı mühimine ve mühirkede şimdiye ka
dar devamı dahi srfatı celîlei askeriye ile gayri kabili 
tevfjfc ve hizmetçi namiyfe maalesef hİdematı süflİ-
yede istihdam edilen ve miktarı büâmübalâğa binlere 
baliğ olan neferatm hemen ve ©ilâ ifatei vakit vazifei 
vataniyelerine şevkleri ve hizmetçiye muhtaç olan 
•zabıtana münasip bir tahsisat verilerek bu ihtiyacın 
temin olunması ve dahili hizmet olan efradm da hüs
nü sevk ve istihdamı emrinde alâkadarana talimatı 
müktaziye ita edilmesini ve işbu hususatın müstace-, 
ten tetkik ve karara raptını teklif ederiz. 
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Konya 
Refik 

Saruıhan 
Refik Şevket 

Canik 
Ahmet Nafiz 

Erzincan 
'Emin 

Lâzistan 
Ziya Hurşit 
Kastamonu 
Hasan Basri 
Kastamonu 

Besim 
Canik 
Hamdi 

Ertuğrul 
Mustafa IKemal 

İzmit 
Hamdi 
Kengırı 

Mustafa Neşet 
Sarıma n 

Ömer Lütfi 
Malatya 

Stfkı 
Aytntap 

Malatya 
Lûtfi 
izmit 
Strrı 

Konya 
Rif-at 

REÎSÎ SANt BEY — Efendim, bu takrir ile, bir 
ceteei hafiye akdi ile okunan mevaddm da müzakere
sini talep ediyorlar Bunu böyle mi kabul buyuruyor
sunuz, yoksa tamı nazan dikkate almak üzere Müda-
faai Milliye Vekâletine mi göndermek istiyorsunuz? 
(GMenler gelmiyor «adaları) 

İMBHM'ET ŞÜKRÜ DEY (Karahisarı gahjp) _-
Bendeniz alenen olmasını istiyorum. Milletten hiç b:r 
çsy gizli olmasın. Bendeniz aleni olmasmı isterim. 

REfSteANİ BEY -— Celseİ hafiye talep ediyorlar 
efendim, zaten yirmi bir imzalı olduğu için nizam-
namei mucibince celseî hafiye yapılır. Celse hafi ol
duktan sonra celsenin hafi olarak devem edip etme
mesi meselesi mevzuubahs olabilir. Onun için bunu 
şimdiden 'bîr ceteei hafiye talik edelim. O vakit Mec
lis de cclsei hafiyeye lüzum var mı yok mu o kara
rını ita eder. Muvafık mı efendim? (Muvafık sesleri). 
Diğer bir takrir daha vardır. 

7. — Canik Mebusu Hamdi Beyle arkadaşlarının, 
bütün zabıtan, erkân ve ümera için seferberlik Uânir 
na ve zabıtandan alaylar teşkil edilmesine d>ctir takriri. 

(Canik Mebusu Hamdi Beyle rüfekasrnın takriri 
Refik Bey tarafından okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müdafaa ve istMâst vatan gayesine bir sureti-
ciddiye ve salimede vâsıl olabilmek için Meclisi Ali
leri iki mesele karşısında bulunuyor. Bunlardan biri, 
keyfiyet itibariyle kavi bir ordu ihzarı ve diğeri de, 
bütün milletin enzarını bu moktaya atf ve imaleye 

sevkedecek esbabın îstikmalidir. Bu cihetlerin temini hu
sulüne hadim bir suret -bularak berveçhi zir arzey-
liyoruz. 

Malûmu âlileridir k'İ harbi umumimin İhdas ey
lediği elim vaziyetlerden en mühimmi ekseriyeti hal
kın badema kuvayi murctazama şeklinde içtima mü
temayil bulunmaması ve daha acikcası, 'geçen bu har
bi mükfhiş esnasında pek harfe bir surette bir cüzü 
kal i l tarafından yapılan suiistimaJât dolay isiyle, 
muhik bile olmasa, umum heyeti zabjtan hakkında 
•emniyet ve itimadı avamın münselip bulunmasıdır. 
'Binaenaleyh bu heyetin evvel emirde bu gün bilfiil 
•vatanın müdafaasına koşmaları ve kendilerini bu 
işte çalışanların ilk safları meyanına İdhal etmeleri 
zaruridir. Kıtaatta istihdam olunmayan ve müstah
dem olanlar arasında dahi müspet bir iş görmeyen 
•bir çok za!b"ttan buluriduğu mımakkakttr. Rütbe ve 
sınıf farkı nazarı itibare alınmayarak 'bunlardan alay
lar teşkili veyahut her zabitin refakatine güzide ef-
raddan onar nefer vererek otuz kırk bin kişilik bir 
ordu ihzarı mümkündür. Şüphesiz ki bu ordu başka 
şekillerde temin ve tedarfle olunacak kuvvetlerin beş 
on misline tefevvuk edecek derecede kıymet ve kud
reti haiz bulunmakla beraber yatanın en güzide ve 
en değerli evlâdı tanıdığı muhterem zabitlerimizin 
bu cidali azime fevkalâde bir fedakârlrk göstererek 
iştirak ötmelerini gören efradı millet üzerine yapa
cağı tesiri manevinin ehemmiyeti tse daha büyük
tür, îşbu miiitalaaıta binaen berveçhi ati mevaddm 
müstaceliyet karariyle kanuniyetini teklif eyleriz. 

Madde I. — Bu günden itibaren sunufu mufhteli-
feye mensup muvazzaf bütün erkân ümera ve zabi
tan ile işe elverişli mütekaidini askeriye için seferber
lik. ilân olunmuştur. 

Madde 2. — Kıtalarda bilfiil kumanda vazifesi
ni ifa edenler 'ihtiyaca göre tefrik olunduktan sonra 
fazla kalan veyahut sair hidematta müstahdem bulu
nan erkân ve ümera ve zabitan işbu kammun tarihi 
neşrinden itibaren Müdafaai Milliye Vekâletinin ta
yin edeeği mevak'İde içtimaa medburdur. 

Madde 3. — Erkân, ümera ve zabitandan müsel-
lâh zabit alayları teşkil olunacak ve bu alaylar fesh 
ve ilga edilinceye kadar apoletler refedilerelk rütbe 
ve sınıf farkı nazarı itibare ahnmıyacaktır. Yalnız 
muktazi kumandanların intihap ve tayini Müdafaai 
Milliye Vekâletine mevdudur, 

Madde 4. — Alaylara dahil bulunan zevatm 
rütbelerine göre muhassasat ve tayinatı şehriyeleri 
kemafissabik kendilerine veya ailelerine tesviye olu
nur. Şehit olanların maaşları ailelerine tahsis olunur. 
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Malûl kalanlar madamelhayat maaşlarından müste
fit olurlar. Mütekaidin dahi bu vazifeyi ifa ettikleri 
müddetçe kablettekaüd rütbelerine mahsus maaşatı 
ahiz ve istifa ederler. 

Madde 5. — İşbu kanunun tatbikine Müdafaai 
Mitliye Vekâleti memurdur. 

ıCanflc 
Hamdi 
Dersim 

>Mustafa 
Diyaribekir 

Hatndi 
Ergani 
Hakkı 
Çorum 
Tokat 
Cam* 

Hasan Fehmi 
Erzincan 

Emin 
Antalya 

Halil İbrahim 

10 Temmuz 1 

Çorum 
Ferit 

Canik 
Ahmet Nafiz 

Tokat 
Mustafa 
Kengırı 
Tahir 

Kütahya 
Cem» 
M 

Ali Sabri 
Kayseri 

Osman Zeki 

(Ret Sadaları). 
REîSffiSANt BEY — Müsaade uyurunuz bilâhara 

itiraz edersiniz, {Anlayamadık sadaları). Müsaade 
buyurursanız müzakere cereyan edecek değildir. Su 
bir tâyihai kanunîye teklifidir. Bu tdklHi müstaceli
yet karariyfe Müdafaai Milliye Encümenine gönderil
mesini teklif ediliyor. Fakat bunun her hatde evvelâ 
Lâyiha -Encümenine gitmesi lâzımdır. <Hani Lâyiha 
(Encümeni sadaları). Müsaade buyurunuz. Rüfekanı-
zı şubelerden örtihap buyuracaksınız, (İsmi olmayan 

Lâyiha encümeni nerede sesleri). Fakat her halde 
arzu buyunılursa bunu müstaceliyet karan üzerine 
doğrudan doğruya eskiden mevcut Müdafaai Milliye 
Encümenine gönderelim. (En doğru sadaları). 

Eğer kabul buyurursanız 'bu ciheti müstaceliyet 
karariyle (Kabul, 'kabul sadaları) Peki efendim, Mü
dafaai Milliye Encümenine gönderelim. 

Müsaade buyurursanız yalnız bir şeyi tashih et
mek İsterim, Mustafa LMi Bey arkadaşımız, Anka
ralı rüfekamıza biraz serzenişte bulundular. Fakat 
yalnız şurasını hem kendilerine ve hem de rüfekayı 
saireye arzetmek isterim ki, Meclisin şu antnda An
kara mebustan lâzmvgelen ianatı toplamak ve teda-
bki ittihaz etmek için belediyeoe içtima ediyorlar 
ve hafta bu gün de devam ediyor. Bu içtima üç gün-
deniberi devam ediyor. Hattâ içlerinden Ankara me
busu Beypazarlı Hilmi [Bey istihsal eylediği mezuni
yete binaen Beypazarma gidip orada mühim bir 
kuvvet toplamağı deruhte eylemiştir ve o vazifeyi ifa 
için oraya bu akşam hareket edecektir. (Allah razı 
olsun sadaları). Rica ©derim söylendiği zamanda zü
hul otdu. Meşguldüm. Onun İÇrn meselenin hal ve 
izalesi için söylüyorum efendim. 

MUSTAFA LÜTFt EFENDİ (Siverek) — Anka
ra mebuslarına karşı serzeniş ettim. Fartı muhabbe
timden dolayı serzeniş ettim. Sevdiğimden dolayı 
arzediyorum. Bu za-tler ispatı vücut etmişlerdi de 
onun için söyledim. Mademki 'böyle imiş bendenizde 
bu hususta sözümü geri alryorum. 

REfSrtKIANl BEY — insan da zaten sevdiğine 
serzeniş eder değil mi efendim? Efendim, celsemizi 
'Pazartesi günü içtima etmek üzere tatil ediyorum. 

Cebeye saalt 7,451e nihayet veriHI, 

! > * « 
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