
DEVRE : I CtLT : 3 İÇTİMA SENESİ : 1 

T. B. M. M. 

ZABİT CERİDESİ 

Ellidördüncü İçtima 

21 . VIII. 1336 Cumartesi 

•< *m* • • 

MÜNDERECAT 

Sayfa 
1. — ZAPTI SABÎK HULASASI 362 
2. — AZAYİ KİRAM MUAMELATI 363, 

364,365,38.8 
1. — Ankara kumandanlığına tayin kı

lınan Trabzon mebusu Hüsrev Beyin mezun 
addedilmesine dair Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi. 363 

2. — Kuvveti seyyare kuımaındamlîıığnnıa mu
vakkaten tayin edilmiş olan Saruhan me
busu Reşit Beyin mezun addedilmesine dair 
Büyük Mıildıet M'eeJlisii R'iıyasıeftii tezkıenesti. 363 

3. — Ertuğrul mebusluğuna Osman zade 
Hamdi Beyin intihap edilmiş olduğuna dair 
Dahiliye vekâleti tezkeresi. 3,64 

4. — İsparta M'ebuisu Hüsıeyıin Hüsnü Efen
dinin, mezuniyet talebine dair takriri. 

5. — Malatya mebusu Hacı Bedir ağanın 
intihap mazbatası hakkında beşinci şube maz
batası. 388 

6. — Ergani mebusu Mahmut Beyin inti
hap mazbatası hakkında şube mazbatası. ,3(88:389 

7. — Ergani mebusu Sırrı Beyin intihap 
mazbatası hakkında birinci şube mazbatası. (389 

3. — LAYİHALAR 365 
1. — Şüpheli eşhas hakkında kanun lâyi

hası. 365 

Sayfa 
4. — TEKLİFLER ,365 

1. — Trabzon mebusu Hüsrev Beyin, An-
karadaki talimgah efendilerine dörder yüz 
kuruş maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 
(2/74) 3,65:366 

5. — TEZKERELER 3ı64 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm, Ür-

gübün Kaptanoğlu mahallesinden Taşçı To-
dora ait evrakın gönderildiğine dair Adliye 
vekâleti tezkeresi. 364 

2. — Bitlis mebusu Resul Beyin, Kon-
yada bulunan vilâyatı şarkiye muhacirleri 
maaşlarının tesviye ettirilmesine dair temenni 
takririne Dahiliye vekâletinin cevabi tezkeresi. 364 

6. — TAKRİJRLER 364 

1. — Ayintap mebusu Yasin Beyin, Ayin-
tap ahvali hakkında malûmat ita edilmesine 
dair takriri. 364 

7. — BEYANAT 366 

1. — Demircide cereyan eden harekâtı 
harbiye ile Ayintap hakkında Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın beya
natı. 366:370 



t : 54 21 . 8 3 1336 C : 1 

Sayfa 
8. — MUHTELİF EVRAK 3i6537Q 
1. — îydi millî tebrikine dair Bitlis vi

lâyetinin tezkeresi. 365 
2. — Şark cephesinde cereyan eden ha

rekâtı harbiye hakkında cephe kumandanı 
Kâzım Karabekir Paşanın telgrafı. 370:371 

9. — MAZBATALAR 3;89 
1. — Anadolu hattı memurlarının müte-

dahil maaşlarının tesviyesi hakkında kanun 
lâyihası ve Nafia, Kavanini maliye ve Mu
vazeneli ımaüüıye eiicümonlıerı mazibaıtailtaıru. 389:3İ9K) 

Sayfa 
2. — Bağdat demir yolu hattının maaşat 

ve masarif atı için 96 bin liranın sarfı hak
kında kanun lâyihası ve Nafia, Kavanini 
maliye ve Muvazenei maliye encümenleri 
mazbataları. 390:3-94 

1Q. — MÜZAKERE EDİLEN MAD
DELER 13171 

1. — Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
da Hukuku esasiye encümeninin teklifi ka
nunisi ve mazbatası. 3711:388 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 3,15 Badezzeval 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgat), MuMMin Bato Bey (Bursa) 
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(Zaptı sabık hulâsası kâtip Feyyaz Âli Bey ta
rafından okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde birinci celse zevali saat üç on beşte 
inikat etti. Zaptı sabık kıraat ve tadilen kabul olundu. 
istanbul'da - teşekkül eden Şûrayi saltanata muahe
denin imza edilmesine karar veren esamileri malûm 
eşhas ile vazı imza edenlerin hiyaneti vataniye ile 
ithamlarına ve isimlerinin lanetle yadedilmesine dair 
Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşanın 
telgrafnamesi kıraat ve teklifi vaki kabul edildi. 
Temennii muvaffakiyeti havi Azerbaycan Şûra Hü
kümeti Reisinden gelen mektup kıraat edilerek Ma
kamı Riyasetçe teşekkür ve yeni Hükümetin teşek
külünden dolayı tebriki muhtevi cevap yazılması 
takarrür etti. Kozan mebusluğuna müntahap Fikret 
Beyin şubeden mevrut mazbatai intihabiyesi kıraat 
ve kabul olundu. Trabzon Mebusluğuna inti
hap olunup ahiren istifa eden Sabri Beyin badehu 
istifası nazarı dikkate alınmak üzere evvel emirde 

mazbatai intihabiyesi ait olduğu şubeye havale olundu. 
izmit mebusu Halil ibrahim Efendinin mezuniyetine 
ait muamelât hulâsasını havi Riyaseti celilenin 
tezkeresi kıraat ve mumaileyhin avdeti lüzumuna 
karar verildi. Divanı Riyasetçe temdidi mezuniyet
lerine lüzum görülmeyen azanın esamisini havi 
Riyaseti celilenin diğer tezkeresi kıraat ve avdet lü
zumu tensip edildi. Seferberlikte hırsızlıkla iktisabı 
servet edenler hakkında Kütahya mebusu Besim Ata-
lay Beyin, istikrazı dahil tahvilâtı hakkında Antalya 
mebusu Ali Vefa Bey ve Büyük Millet Meclisi için inti-
habatı cedideye dair Kastamonu mebusu Besim Bey
lerin teklifi kanunileri Lâyiha encümenine ve ihra
cat rüsumu ile temettü vergisine zam icrasına dair 
kanun lâyihaları Muvazenei maliye encümenine ha
vale olunduktan sonra Kanunu esasi encümeni tara
fından tanzim edilen lâyihai kanuniyenin müzake
resine geçildi. Müzakerenin kifayetine karar verildik
ten ve verilen takrirler kıraat edildikten sonra Tu-

- 362 — 
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nalı Hilmi Beyin tadil teklifi ile temdit ve tebdil 
kelimelerinin, tebdil ve temdit suretine tahvili 
hakkındaki teklif kabul edilerek üçüncü madde 
ttadilen kabul edildi. Ve dördüncü maddenin 
müzakeresine başlanıldı. Müteakiben beş dakika te
neffüs edilmek üzere celse tatil edildi. 

îkinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde ikinci celse saat dört buçukta inikat 
etti. Dördüncü maddenin leh ve aleyhinde müzakere 
devam ve on dakika teneffüs edilmek üzere celse 
tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde üçüncü celse saat altıda inikat etti. 

2. — AZAYt KİJ 

/. — Ankara Kumandanlığına tayin kılınan 
Trabzon mebusu Hüsrev Beyin mezun addedilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

B, M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara 

18 . VIII . 1336 

Büyük Millet Meclisi azasından Trabzon mebu
su Hüsrev Bey Ankara Kumandanlığına tayin kılınmış 
olmakla vazifesinin hitamına kadar mezun addedil
mesini rica ederim efendim. 

B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim Kanu
nu esasinin sekizinci maddesinde hangi memuriyetle 
mebusluk içtima edecektir, orda tezekkür edildi. Bu 
da henüz bugün müzakere edilmektedir. Binaenaleyh 
müzakere neticesine kadar taliki lâzımgelir. 

REİS — Evet efendim. Fakat henüz bu kabul 
edilmiş bir madde değildir, bu, mühim olmakla bera
ber muvakkat bir vazifedir. Bu madde kabul olun
duktan sonra verilecek karara göre, maddenin ahkâ
mına göre icabeden muamele yapılacaktır. 

REFİK BEY (Konya) — Bu yolda bir takım 
takrirler vardır Paşa Hazretleri. 

REİS — Hüsrev iBeyin Ankara Mevki kumandan
lığına tayini vazifei muvakkatesini tensip buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. 'Kabul olundu efendim. 
Kendisinin mezun addedilmesini tensip buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 
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J Müzakerenin kifayetine dair verilen takrir kabul 
edildikten sonra tadil teklifleri kıraat maddenin ta
dilinde nazarı dikkate alınmak üzere cümlesi Kanu-

j nu esasi encümenine havale edilerek cumartesi günü 
I mutat saatte içtima edilmek üzere saat yedide celseye 

nihayet verildi. 
Aynen kabul edildi. 

Reis Kâtip 
M. Kemal M. Rasim 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz söylemek is
teyen var mı efendim?. 

Zaptı sabıkı kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul olundu efendim. 

1AM MUAMELÂTI 

I 2. — Kuvve i seyyare kumandanlığına muvak
katen tayin edilmiş olan Saruhan mebusu Reşit Beyin 
mezun addedilmesine dair Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
21 . VIII . 1336 

Kuvvei seyyare kumandanı Ethem Beyin bir müd
deti muvakkate için muhtacı istirahat bulunması do-
layısıyle yerine Büyük Millet Meclisi azasından Re
şit Beyin tayini tensip edildiğinden mumaileyh Reşit 
Beye müddeti hizmetince mezuniyet itasını rica ede
rim. 

B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Muğla) — 
Ethem Beyin rahatsızlıklarına pek müteessifiz şüphe
siz Reşit Beyin bunun yerine tayini pek muvafıktır. 
Ancak Demircide cereyan eden hâdisat hakkında, bir 
hafta evvelki ajansta aldığımız malûmattan sonra 
hiç bir haber alamadık. Halbuki orada mühim hâ
disat cereyan ettiği teayyün ediyor. Lütfen anlayabi
lir miyiz? 

REİS — Efendim bir defa Eühem Beyin, rahat-
I sızlığına binaen, iadei afiyet edinceye kadar, büyük 
I biraderleri Reşit Beyi muvakkaten oraya tayine lü

zum görülmüştür: Bu muvafık görülüyor mu efen
dim? Muvafık görüldü. 

Tevfik Rüştü Beyefendi Demircide vâki hare-
| kâtı harbi yenin safhası hakkında izahat teklif ediyor

lar. Eğer tensip buyurursanız bu bapta şimdi izahat 
veririm. İzahatı muvafık görenler ellerini kaldırsın 
(Eller kalkar) Peki efendim, şimdi veririm. 
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6. — TAKRİRLER 

1, — Ayintap Mebusu Yasin Beyin, Ayintap ah
vali hakkında malûmat ita edilmesine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ayintabın evvel ve ahir vaziyeti hakkında da iza

hat itasını rica ederim ferman. 
21 . VIII . 1336 

Ayilnlfiap Mebusu 
YıaıSîn 

REİS — Bu takriri nazarı itibare alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

2. — AZAYt KtRAM MUAMELÂTI (Dmım) 

3. — Ertuğrul Mebusluğuna Osmanzade Hamdi 
Beyin intihap edilmiş olduğuna dair Dahiliye Vekâ
leti Tezkeresi. 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
'Büyük Millet Mecisi azalığma Ertuğrul livasınca 

İzmirli Osmanzade Hamdi Beyin intihap edildiği 

7.. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm, Ürgübün 
Kaptanoğlu mahallesinden T<aşçı Todora ait evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti Tezkeresi. 

REÎS — Hiyaneti vataniye kanununa muhalif ha
rekette bulunduğu iddiasiyle maznunu aleyh olan 
ve mevkuf bulunan ve Ürgüp Bidayet ceza mahke
mesince icra kılınan muhakemede binnetice üç sene 
müddetle küreğe mahkûm edilen kazayi mezkûrun 
Kaptanoğlu mahallesinden Lefteroğlu Taşçı Todor 
hakkındaki evrakı hükmiye berayi tetkik ve tasdik 
Adliye Vekâletinden gönderilmiştir... Bunu Adliye 
Encümenine havale ediyoruz efendim. 

2. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Konyada bu
lunan Vilâyatt şarkiye muhacirleri maaşlarının tesviye 
ettirilmesine dair temenni takririne Dahiliye Vekâle
tinin cevabı. 

ve mazbatasının derdesti irsal bulunduğu mutasar
rıflıktan bildirilmekle arzolunur efendim. 

17 Ağustos 1336 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Dr Adnan 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bitlis Mebusu Resul Bey tarafından Makamı 

samilerine verilip Dahiliye Encümeni kararnamesile 
birlikte 10 Ağustos 1336 tarihli 122/443 numaralı 
tezkerei asıfanelerile gönderilen takrir üzerine umum 
vilâyat ile müstakil mutasarrıflıklara yazılan teligraf-
namede, mesaihi harbiye yüzünden mecburi hicret ve 
duçarı envai iztirap ve sefalet olan eşraf ve ağniya-
den bir çok zevata tahsis edilen muhacirin maaşatr-
nın katına meydan ve imkân 'bırakmamakla beraber 
her ay gayesinde muntazaman behemehal tesviyesi 
lüzumu emredilmiş olduğu ve böyle muhalif emir ve 
tebliği muameleye cüret edenler hakkında da derhal 
takibatı kanuniye ifasına tevessül kılınacağı maalih-
tiram arzolunur. Olbapta emrüferman hazreti menle-
hülemrindir. 

16 Ağustos 1336 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Dr. Adnan 

5. — TEZKERELER 

— 364 — 
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3. — U 
1. — Şüpheli eşhas hakkında kanun lâyihası 
Şüpheli eşhas hakknıda maddei münferide! 

kanuniye lâyihasıdır. 
H. — Kavanini mevzuada tasvir edilen efali 

cürmiye ile bunlardan tahziri müemmen mevaddı 
cezaiye haricinde menafii milliye ve vataniyeyi mu
hil harekâtı irtikâp etmesi dolayısile tahtı zanda bu
lunan şüpheli eşhas, rüesayi memurini mülkiyenin 

7. — İydimillî tebrikine dair Bitlis Vilâyetinin 
tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
(tydimillî yevmi mübeccelinin 13 ncü senei dev

riyesini idrakimizi vatanın mükaddemei ikbal ve saa
deti telâkki ederek kemali hürmetle takdimi tebrikâ-
ta müsaraat ve bu hisle Büyük Millet Meclisinin 
âmalî maksadı olan Devleti osmaniyenin nüfuz ve 

4. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin, 
mezuniyet talebine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Memlekette zuhur eden bazı ahvali gayri lâyikayı 
haber aldım. Bunun irşad ve takviyesi zımnında me-
zunen gitmek üzere 28 Temmuz 1336 tarihli Makamı 
Âlii Riyaseti Celileye müracaat etmiş isem de takri
rim halâ Heyeti Umumiyece kıraat olunmadı. Bay
ram takarrüp etmekte, dairei intihabiyem vasi bulun-

1. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Ankara-
daki talimgah efendilerine dörder yüz kuruş maaş 
verilmesine dair teklifi kanunisi (2/74) 

18 Ağustos 1336 

Gençliklerine rağmen şiddeti azim ve meta-
netlerile her türlü müşkilât ve tehlikeleri yenerek 
sinei millete ilticaya muvaffak olan fedakâr harbiye 
talebimizin hu gün Ankarada nasıl bir iman ve aşk 

esbabı mucibeyi havi işarı üzerine Heyeti Vekile 
kararile tayin olunacak mahalle teb'it veya hudut 
haricine ihraç olunur. 

2. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile me
murdur, 

M Ağustos 1336 
•REİS — Heyeti Vekileden mevrut bu lâyihayı 

Lâyiha encümenine havale ediyoruz efendim. 

şevketinin payidar ve mazharı muvaffakiyat olması 
deavatını tezkâr eylerim. 

24 Temmuz 1336 
Bitlis Valisi 

Hüsnü 
REİS — Divanı Riyasetçe cevap yazılmasını 

tensip buyuruyor musunuz? (Muvafık, muvafık 
sesleri). 

duğu için şimdiden bir mah mezuniyetime müsaade 
buyurulmasını teklif eylerim. 

2 Ağustos 1336 
İsparta 

Hasan Hüsnü 
HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Zaten bir kaç gün 

kadar kimlerin mezunen gidip gidemiyeceği tebeyyün 
eder. 

REİS — Takriri verdikten sonra muameleden 
kendilerinin gitmiş olduğu anlaşılıyor., Bir ay mezu
niyeti kabul buyuruyor musunuz? Kabul edilme
miştir efendim. 

ile millet uğrunda fedayi hayata hazırlandıklarını 
görüyoruz. Milletin ve ordunun göz bebeği olan bu 
kahraman gençler burada bu gün kimsesiz ve aile-

sizdirler. Binaenaleyh ihtiyacatı mübremlerine karşılık 
olmak üzere bir miktar harçlığa, paraya muhtaçtır-
llar. 

(Kadirşinas milletimizin vesayetini fiilen izhar et
mek üzere berveçhi ati maddei kanuniyenin kabulünü 
teklif eylerim: 

8. — MUHTELİF EVRAK 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

4. — TEKLİFLER 

— 365 — 
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1. — Mektebi harbiye ıtalimgâhındaki efendilere 
müddeti talimiyelerinin hitamına kadar mahiye dör
der yüz kuruş tahsisat verilecektir. 

Trabzon Mebusu 
iHüsrev 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim Mektebi harbiye talebesinin, maaşlarının 
tezyidi 'hakkında verdikleri bir istida Heyeti âliyele-
rine takdim olunmuş ve Muvazenei Maliye Encümeni 
tarafından da bendenize tevdi edilmişti. Bendeniz 
onun üzerine kendi kumandanlarını çağırdım ve bu 
hıüsusltıa lâzumgieHıen mıuameîıeyti, Müdiafaiali Milliye iıe 
görüşülerek, neticesini bildirmelerini Müdafaai Milli
ye Vekâletinden rica ettim. Binaenaleyh mesele Mü
dafaai Milliye Vekâletindedir. Müdafaai MiMiye 

1. — Demircide cereyan eden harekâtı harbiye 
ile Ayintap hakkında Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşanın beyanatı. 

IMUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Ten
sip buyurursanız maddei kanuniyenin müzakeresine 
geçmeden evvel tensip buyurduğunuz nikat hakkında 
kısaca arzı malûmat edeyim. Demirci vekayii hakkın
da izahat itası tensip buyurulmuşitu. Demirci hava
lisindeki son havadisi izah edebilmek için müsaade 
buyurursanız bir kaç gün evvelki tarihten itibaren 
cereyan eden vukuatı bir silsile halinde arzedeyim. 
Bu maruzatımın bir çoğu cümlenizce malûmdur. Yal
nız bendemiz vekayiıi birbirine mpteitmiş oüıaıaağıım. 
12 temmuz tarihinden evvel, mesmuu âlileri olmuş 
bulunacağı veçhile (Salihli) civarında bulunan Yunan 
(kıtaatında ziyade bir faaliyet hissolunmuştu. Bu faali
yeti müteakip Yunaniler 12 Temmuzda (Burlu) yu 
işgal ettiler. O havalide olan arkadaşlarımızın kâffe
sinin malûmu olduğu üzere ki Demircinin cenubun
da ayni günde Yunanlılar iki kol ile şimal istikame
tinde yürüyüşe devam ettiler. Birisi (Gördüs) istika-
mûti'mde, diğer birisi de (Demirdi) fetiikaımiatliında 
idi. Her iki istikamette yürüyen kol 12 Tem
muz akşamına kadar o istikamet üzerinde bulunan 
('Boz köyü) işgal etti. Bu vaziyette bir kaç gün kaldı
lar. Etrafında bulunan ahalii islâmiyenin ellerinden: 
silâh toplamakla iştigal ettiler. Düşmanın bu hareketi 
üzerine (Demirci) de (Simav) da bulunduğunu kabul 

Vekâletinin tensip edeceği miktar hakkında biz de 
muvafık bir -surette karar vereceğiz. 

REFİK BEY (Konya) — Bu teklifi kanuni ilk 
önce Lâyiha encümenine gider. 

MUSTAFA NECATİ BlEY (Saruhan) — Talebe
ye beş yüz kuruş maaş verilmesi için bizim de bir 
takririmiz vardır. Lâyiha encümeninde duruyor. 
Onunla birleştirilmesini teklif ederim. 

REİS — Tensip buyurursanız bunu Lâyiha encü
menine havale edelim. Zaten Müdafaai Milliye Ve
kâletince de bir lâyihai kanuniye hazırlanmakta ol
duğunu işitiyoruz (Müstaceliyetle olsun sesleri). Pe
ki efendim müstaceliyetle. 

l(Bu sırada Hasan Fehmi Beyefendi mevkii riya
sete geçtiler). 

ettiğimiz bazı kuvayi milliye ve gönüllü kuvvetleri 
maatteessüf düşman ile teması dahi kabul etmeksizin 
dağılmışlardır. Düşman 12 Temmuzdan 21 Temmuza 
kadar bu vaziyette kaldı. Ondan sonra tekrar şimale 
doğru yürüyüşüne devam etti ve Temmuzun 21 inci 
günü Demircinin cenubunda bulunan (Hadi değir
meni) ndeki ufak bir müfrezemizle temas ederek bu 
müfrezeye taarruz etti. Faik düşman karşısında kalan 
müfreze geriye çekilmeğe mecbur olduğundan Yu
nanlılar (Demirci) mevkiini işgal ettiler. Bir iki gün 
sonra Yunanlılar (Simav) istikametinde yürüyüşlerine 
devam etmişlerdi. 23 Temmuzda (Hisarköyü) civarı
na kadar geldiler. Fakat burada durmadılar. Biraz 
geriye çekilerek (Demirci) nin biraz şimalinde bulu
nan (Demirci) dağlarında bir vaziyet aldılar. 25 Tem
muzda idi, yani bundan iki gün sonra (Kütahya) ve 
(havalisi kumandanlığına tayin edilen Etem Bey mai
yetindeki kuvvetlerle (Kütahya) dan Simav cihetine 
tahrik edildi. 26 Temmuzda Simavlılar yahut Simav
lılar meyanında bulunan bazı muzır ve muhalif eşhas 
doğrudan doğruya Yunanlılar ile teşriki mesai ettiler 
(Kahrolsun sadaları). Dahi tertibine çalıştıkları ufak 
tefek müfrezeleri şarka doğru (Kütahya) istikameti 
umumiyesine ta (Gedüs) e kadar göndermişlerdi. Etem 
Bey kuvvetleri ile 30 Temmuzda (Simav) civarına 
geldi. Simavlılar iptida sui telkinat tesirile muhalif 
vaziyet aldılar ve kendilerine icra edilen nasayihi 
hüsnü telâkki etmediler. Binaenaleyh tedip edilmek 

7. — BEYANAT 

— 366 — 



İ : 54 21 . 8 s 1336 C : 1 

suretİle (Simav) a dahil olundu ve bu kuvvetler bu
rada katiyen durmaksızın (Hisarköyü) istikametinde 
yürüyüşlerine devam ettiler ve ayni günde 30 Tem
muz günü (Demirci) nin 10 kilometre kadar şimalin
de bulunan Yunan kuvvetlerile temasa geldiler ve bu 
kuvvetlere taarruz ettiler ve bu taarruz neticesinde 
düşmanın vaziyeti sarsıldı ve kendisi beş kilometre 
kadar cenuba ricata mecbur edildi. Ertesi günü 30 
Temmuzda düşman cenubunda 'bir takım takviye kıta
atı almıştı ve bu kuvvetleri aldıktan sonra Etem Bey 
kuvvetlerine mukabil taarruza başladı. Yedi buçuk 
saat kadar şedit ve ciddî muharebenin cereyanından 
sonra Yunan kuvvetleri mağlûp oldu ve Demircinin 
5 kilometre kadar cenubuna çekilmeğe mecbur edil
mişlerdi. Bunu müteakip Yunanlılar tekrar cenupta 
mühimce takviye kıtaatı aldılar ve 4 Ağustosta (De
mirci) nin cenubuna geçmiş bulunan Etem Bey kuv
vetlerine şiddetli ve kuvvetli mukabil taarruza geçti
ler. Muharebe 4 Ağustosta başladı, akşama kadar 
devam etti. 5 Ağustosta tekrar devam etti. Bu muha
rebe neticesinde düşmanın faik kuvvetleri karşısında 
kalındığı anlaşıldı. Vaziyet münasip görülmediğinden 
burada neticei katiyeye kadar muharebenin devamına 
intizar edilmeksizin, Demircide bulunan kuvvetleri
miz (Demirci) nin şarkına, daha münasip, daha mü
sait bir mevzie çekildi. Düşman, bu mevzie çekilmiş 
olan kuvvetlerimizi takip etti ve yeniden taarruza baş
ladı. Cepheden ve cenahlardan olmak üzere, bilhassa 
cephenin sol cenahına şiddetli taarruzlarını tevcih 
ediyordu. Bu taarruzlar 6 Ağustosta bertaraf ve tar-
dedildi. Fakat düşman hakikaten mühim kuvvetler 
almıştı. Gerek muharebede esir edilen Yunanlılardan 
ve gerek bir çok emmarelerden ve gerek civar ahali
nin edinebildiği malûmattan binnetice tahakkuk etti 
ki; burada hali faaliyette bulunan düşman kuvvet
leri, numaralarile malûm olmak üzere, bir fırkaya 
baliğ oluyordu. 31 nci, 32 nıai ve 33 ncü Yuman Pi
yade alayları ve ona göre topçu ve süvari kıtaatı bu
rada muharebe ediyordu. Bu kuvvetler tekrar 14 Ağus
tosta daha şiddetli bir surette Etem Bey kuvvetlerine 
taarruz etti. Muharebe Ağustosun 14 - 15 inci günle
ri devam etti. 15 Ağustos günü bu taarruzu yapan 
düşman kuvvetleri fazla sarsılarak ve mağlûp edilerek 
atılmıştı. Bu düşman kuvvetlerine taarruzdan sarfına
zar ettirilmişti. Bundan sonra 1 7 - 1 8 Ağustos gecesi 
Etem Bey kuvvetleri gayet kıymetli kararlar verdi. 
Düşman kendisini toplamağa vakit bulmaksızın düş
man üzerine sabaha karşı baskın tarzında bir taarruz; 
yaptı. Bu taarruz neticesinde bütün düşman kuvvet

leri tamamen mağlûp ve münhezim olarak (Demirci) 
nin cenubuna atılmıştır. (Şiddetli alkışlar). 

Son aldığımız raporlara göre (Demirci) ye ait ha
vadis bundan ibarettir. Yani düşman kuvvetleri bir 
çok didinmelerde kısa mağlûbiyetlere duçar olmakla 
beraber binnetice uzunca bir darbe ile (Demirci) nin 
cenubuna atılmış bulunuyordu. Ve bittabi elan dahi 
temas ve belki muharebe devam etmektedir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Demir
cinin ne kadar" cenubuna atıldı Paşa Hazretleri? 

IMUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Beş 
kilometre cenubuna atılmıştır. Bu arzettiğim cephe, 
malûmu âliniz, Garp cephesinin merkez mıntıkası-
dır. Bunun şimalinde, Ertuğrul mıntıkası ve cenubun
da Uşak mıntıkası vardır. Bu iki mıntıkada şayanı 
arz bir vaka yoktur. Şimal cephesinin şimaline tesa
düf eden (izmit) mıntıkasında bazı ufak tefek faaliyet
ler mevcuttur. Bu faaliyetler bu gün bizim lehimizde 
cereyan etmektedir. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Paşa Hazretleri «Sın
dırgı» hakkında malûmat verir misiniz? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Sın
dırgı hakkında mı? 

CEMİL BEY (Kütahya) — Evet Simav civarında 
bir yer. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, bizim kuvvetlerimiz, arzettiğim gibi, Demircide 
(Demirci) nin cenubundadır. O halde, Sındırgıda bir 
şey yoktur. 

İMÜFÎT EFENDİ (Kırşehir) — (Kandire) nin is
tirdadı hakkındaki mesele nasıldır? 

IMUSTAFA KEMAL PAŞA — Oraya, şimdi ar
zettiğim izmit cephesine, Yunanlılarla ingilizler müş
tereken girmişlerdi. Sonra mukabil taarruzlar yapıldı. 
Şile istikametine ricate mecbur edildiklerini vaktile 
arzetmîştim, 

Oradaki kuvvetlerimiz Yunanlıları takip etmek 
üzere faaliyete geçti. Böyle ufak tefek bir takım mü
sademe ve temaslar olmaktadır. Diğer taraftan da 
(Düzce, Hendek) âsilerinin ufak tefek faaliyetleri 
vardır. Bilhassa Adapazarı ve Geyve civarında faali
yetleri tamamen düşmanla müştereken cereyan edi
yor. Binaenaleyh bir taraftan onlar da tedip ve ten
kil edilmektedir ve vekayi sureti umumiyede lehimi
ze cereyan etmektedir. 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Geyve buyur
duğunuz, nefsi Geyve midir? 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA , - Geyvenin Şarkı 
şimalisinde, ufak tefek, beş kişilik, on kişilik 
kuvvetlerle temas hâsıl olmaktadır. Bu böyle efendim. 

Şimdi Ayınıtap hakkındada arzı malûmat ©deyim, Fil
hakika Ayıntaptan bazı mebus arkadaşlarımıza mufassal 
telgraf nameler vürut ettiği ve bu telgraf nameler muh
teviyatına göre oradaki vaziyeti bir az acıklı göster
diklerini biliyorum. Bu münasebetle (Yasin) Beyefen
dinin izahat talep buyurmuş olmalarından dolayı bil
hassa teşekkür ederim. Buradaki vaziyeti izah edebil-
mekliğim için müsaade buyurursanız daha evvelki 
safahatından başlayacağım. 3 Ağustostan bu güne ka
dar olan vekayii arzedeceğim. 3 Ağustostan evvel 
Fransızlar, Fıratın şarkında bulunan tekmil kuv
vetlerini Fıratın garbına 'geçirmek suretile o hava
liyi tamamen tahliye etmiş bulunuyorlardı. 3 Ağustos 
vaziyeti tamamen şöyle idi: Fransız kuvvetleri Cirab-
lisin cenubu garbisinde ve şimendifer üzerinde bulu
nan (Akçakoyunlu) da tahaşşüt etmiş bulunuyor ve 
düşmanlarla teması muhafaza etmek suretile, (Cirablis) 
köprüsünü geçip ilerileyen, bize mensup bazı ufak 
müfrezeler de (Akçakoyunlu) karşısında düşmanla 
karşı karşıya temas halinde bulunuyorlardı. Bu tarihte 
Ayıntapta (400) kişiden ibaret olmak üzere bir Fran
sız kuvveti vardı ki bu Fransız kuvveti oradaki kollej-
le kollej civarında bulunan mahallâtta mutahassın bir 
halde bulunuyorlardı. Gerek şehir civarında ve gerek
se şehir kenarında bizim bazı millî kuvvetlerimiz mev
cut idi. Fransızlar 3 Ağustosta Halep ten ve Kilisten, 
her biri takriben birer tabur olmak üzere, yeniden bir 
takım kuvvetler celbettiler ve bu kuvvetlerle 3 - 4 
Ağustosta gece yarısından itibaren şark istikametinde, 
karşılarında bulunan zayif müfrezemize taarruz ettiler. 
Müfrezemiz Fransızların bu taarruzu karşısında cid
dî bir muharebeyi kabul etmeiksizin, düşmanı tevkif 
ve harekâtını tehir etmeğe çalışaraktan çekildi ve 4 
Ağustos günü akşamına kadar düşman (Cirablis) i 
işgal etti ve bizim müfrezemiz de (Cirablis) ten Fıra
tın karşısına, şark cihetine geçti. Biz düşmanın öyle 
şarka doğru giden bu hareketini şöyle tefsir etmiş
tik: Fransızlar kabul ettikleri musalâha ahkâmına gö
re (Urfa) yi ve '(Mardin) i işgal etmek üzere şarka 
yürüyorlar. Bunun için; (Cirablis) te (Birecik) te (Te-
lahrner) de mevcut olabilen bilcümle vesaiti müruri-
yeyı ve köyleri imha ve tahrip etmek ve Fıratı müdafaa 
etmek ve Cirablisten Mardine kadar olan şimendifer 
hattını tamamen tahrip etmek için Elcezire cephesi 
ordu kumandanlığına Erkânı hafbiyei umumiyece 
talimatı iâzime verildi. Derhal o gün Cirablis köprü

sü tarafımızdan tahrip edildi ve mevcut olan vesaiti 
müruriyede bertaraf edildi. 

HACI HAYALÎ EFENDİ (Urfa) — Kamilen 
mi Paşa Hazretleri, yoksa kısmen mi? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Mümkün olduğu kadar malûmu âliniz (Ce-
rablus) köprüsü gavet metindir. Kısmen olsa gerek, 
derecesi bence meçhuldür. Fransızlar bu suretle bu 
vaziyet ve faaliyet karşısında şarka yürümekten sar-
fınazarla, Ayıntap civarından kendi aleyhlerine yapıl
makta olan ufak tefek teşebbüsattan da müteessir ol
dular. Çünkü Ayıntap'taki kuvayi milliyemiz filha
kika bir taraftan (Akçakoyunlu) istikametindeki Fran
sız kuvvetlerine karşı diğer taraftan da (Akçakoyun
lu) daki Fransız kuvvetlerinin (Halep) ve (Kilis) ara
sında muvasalalarını kesecek surette müfrezeler sev-
ketmişlerdi. Binaenaleyh bu faaliyet karşısında Fran
sızlar (Cerablus) ta dahi durmaksızın derhal 5 Ağus
tos günü Garbe yürüdüler ve (Cerablus' tan (25) ki
lometre kadar garpte bir mevkide 5 - 6 Ağustos ge
cesini geçirdiler ve 6 Ağustosunda dahi yine yürüyüş
lerine devam ettiler ve o gün akşam (Akçakoyunlu) 
ya geldiler. Bizim (Cerablus) şarkına geçmiş bulunan 
müfrezelerimiz tekrar garbe geçerek (Cerablus) istas
yonunu işgal etti. Diğer taraftan (Ayıntap) civarında 
bulunan kuvayi milliyemiz de orada bulunan Fransız 
kuvvetlerini tazyik etmeye başladı. Fransızlar 7 Ağus
tos günü, takriben 2 alay piyade, bir süvari alayı ve 
iki batarya kadar toptan ibaret bir kuvvetle (Ayıntap) 
istikameti umumiyesinde olmak üzere (Karacaviran) a 
doğru bir yürüyüş yaptılar ve akşama kadar (Kara
caviran) ı işgal ettiler. Hatta (Karacaviran) m şimali 
garbisinde bulunan (Kızıldağ) a kadar ilerlediler ve 
burada durmaksızın tekrar (Akçakoyunlu) ya döndü
ler ve 9 Ağustosa kadar burada kaldılar. 9 Ağustos 
günü mühimce bir kuvvet olduğu tahmin edilen bir 
Fransız kuvveti (Ayıntap) istikametine yürüdü ve ora
da (Tüzülsuyu) vardı, o suyu geçti ve (Ayıntab) m ce
nubuna kadar vasıl oldu. Bu Fransız hareketine kar
şı (Ayıntab) ta ki kuvayi milliyemizin de bir kısmı 
(Ayıntab) in cenubuna geçerek orada bir mevkii mü
nasip aldılar. Fransızlar 10 Ağustos günü bu mevkie 
taarruz ettiler. Bilhassa mevkiin sağ cenahına yaptık
ları tazyik neticesinde, oradaki kuvvetlerimiz (Sacur 
suyu) şarkına geçmeye mecbur oldular. Bunun neti
cesinde Fransızlar (Ayıntab) in cenup sırtlarına hâkim 
oldular ve şehire girerek oradaki kuvvetleriyle birleş
miş oldular. İleri kıtaatını da (Sacur) nehrinin şarkı 
şimalisine geçirdiler. 10 Ağustosta bizim çekilen kuv-
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vetlerimizin bir kısmı şehri müdafaa etmek üzere 
şehrin içine girdi. Diğer bir kısmı da şehrin kenarın
daki tepelere çekildi. Fransızlar 11 Ağustosta taar
ruzlarına devam ile (Ayıntab) in şimalinde (Beylerbe
yi) istikametinde yürüdüler. Orada (Dölek baba) te
pesi vardır. Orada bulunan kuvvetlerimizle muharebe 
ederek orasını da işgal ettiler ki; bu tepe haritaya gö
re ve işittiğimize nazaran Ayıntab üzerinde hâkim ola
cak kıymetli bir mevkidir. 

ŞAHİN EFENDİ (Ayıntap) — Evet çok mühim 
bir tepedir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bu ve-
kayi cereyan ederken, bittaibi diğer taraftan Fransız 
kuvvetlerine karşı tekabül edecek kuvvetlerimizin 
Ayintab'ta tahşidi için tedabiri lâzimeye tevessül edil
miştir. Biliyorsunuz ki bizim (İslahiye) de, (Kilis) de, 
(Pazarcık) da, (Maraş) da, (Birecik) de ve (Nizip) de 
kuvvetlerimiz vardı ve Fırat'ın şarkında dahi kuvvet
lerimiz' Ayintab'm şimalinde Suboğazı civarında ta-
ğım mahallerden lüzumu kadar kuvvetin sürati müm-
kine ile tahşidi icabedenlere emredilmişti. Filhakika 
12 Ağustos günü bu mevakiden hareket eden kuvvet
lerimiz Ayintab'ın şimalinder Suboğazı civarında ta
haşşüt etti ve tahaşşüdünü müteakiben Ayintab'ın şi
mal cephesine tevcih edilmek üzere, (Beylerbeyi) nin 
şarki şimalisinden mukabil taarruza geçildi. Fransız
lara karşı 12 Ağustosta başlayan bu taarruz Ağusto
sun on ikinci ve on dördüncü günleri devam etti. 
Ağustosun on beşinci günü Ayintab'ın şimal cephesin
den bazı mühim noktalar zaptolundu. Meselâ : (Ha
cı Baba) denilen yer, sonra (Rumi evvelin) sırtları gi
bi ki bunların zaptı üzerine uzakta (Evlekbaba) te
pesinde kalmış olan Fransızlar kendiliklerinden orayı 
terke ve ricate mecbur oldu ve bir taraftan da şe
hir dahilinde bulunan mücahidinle temas hâsıl oldu ve 
onlara cephane vesair hususatta muavenet imkânına 
da mazhariyet mümkün oldu. 1 6 - 1 7 Ağustos günü 
kuvvetlerimiz mütemadi taarruzlarına devam ettiler. 
Nihayet 18 Ağustos günü ki, bundan iki gün evvel en 
son ve kati taarruzlarını yaptılar. Yalnız 12 Ağustos
tan 18 Ağustosa kadar geçen takriben bir haftalık müd
det zarfında (Ayintap) ahalisi büyük istirahata ve ta
kibata maruz kaldılar. Fransız kuvvetleri kumandanı 
ahaliye hitaben gönderdiği bir beyannamede; sulh 
muahedesi mucibince buraları Suriye'den addedilerek 
Fransız mandasına teslim edilmiştir. Burası da Suriye 
mıntıkasına dahildir. İki saat zarfında teslim olmadı
ğınız takdirde bütün şehri toplarımızla yakacağız ve 
hepinizi öldüreceğiz, dediler. Oradaki ahali bu teklif 

üzerine içtima ettiler. Binnetice; (Ayintap) yanar ve 
bütün (Ayintap) ahalisi bu yangının içinde ölür, fa
kat düşmana teslim olmaz, dediler. (Şiddetli ve sü
rekli alkışlar). İşte Islamiyete ve ırkımıza şayeste olan 
bu celâdeti gösterdiler. Bu celâdeti ifsat etmek iste
yen bir kaç kişiyi de derhal bertaraf ettiler. (Hande
ler) Düşmana karşı müdafaati mukaddeselerine devam 
ettiler. Bunun neticesi olarak 18 Ağustos günü öğle
den sonra saat ikide, düşmanın muhasara hattında, 
Şark cephesinde bulunan kuvvetleri kamilen mağlup 
edildi ve mürihezimen parçalandı ve kuvvetlerimiz 
(Ayintab) in içerisine girdi. Düşman kuvvetlerinin bir 
kısmı (Ayintab) in cenup sırtlarında tutunmak isti
yordu. Diğer bir kısmı da münhezim bir tarzda ricat 
ediyorlardı. Bizim de kuvvetlerimiz, bilhassa süvari 
kıtaatımız, bu ricat eden düşmanı takip ediyordu. Bi
naenaleyh (Ayintab) in en son malûmumuz olan va
ziyeti bundan ibarettir. 

YASİN BEY (Ayintap) — Paşa Hazretleri; bu 
kadar muharebatın devamı esnasında (Ayintap) aha
lisinin, hicret, kelimesini katiyen ağızlarına bile al
madıklarının zikredilmesini çok rica ederim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Filha
kika efendiler, (Ayintap) havalisinde bulunan dindaş
larımız, İstiklâl mücadelesine başladığımızdan beri, 
Yasin Bey biraderimizin de ifade buyurdukları gibi, 
hiçbir zaman, hiçbir sebep ve suretle hicretten bahset
memişlerdir. (Ayintap) taki kahraman dindaşlarımızın 
daima bahsettikleri bir şey var ise o da; memleketle
rini düşman ayakları altında bırakmamak ve memle
ketlerine tecavüz cüretini gösteren düşmanı, kendi kuv
vetlerine istinat ederek, daima kahrü tedmir ve mağ
lup ve tardetmektir. (Şiddetli alkışlar) Ayintap ve ha
valisi ahalisinin vatan müdafaasında, izzetinefs ve na
mus ve istiklâl müdafaasında gösterdikleri tavru hare
ket cidden şayanı takdir ve şayanı imtisaldir. 

HACI HAYALİ EFENDİ (Urfa) — Efendim, 
cepheyi yaran bilhassa (Birecik) ve (Nizip) Kuvayi mil-
liyesidir ki bunların da zikrini istirham ederim. Kuva
yi milliye kumandanının bu bapta bir telgrafı var
dır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, oraya, arz ettiğim gibi (Birecik) Kuvayi milliye-
si geldi, (Nizip) Kuvayi milliyesi geldi ve Cerablus'ta-
ki Kuvayi nizamiye de geldi. Elcezire cephesi kuman
danlığından Kuvayi nizamiye de gelmişti ki, piyade ve 
süvariden ve topçudan ibaret idi ve bu hareketi icra 
eden, Kuvayi milliye ile Kuvayi nizamiye de beraber
dir. Urfa havalisi Kuvayi milliye kumandanı Pehlivan-
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zadeden bana da bir telgraf vardır. 18 Ağustosta ya
zıyor. Orada «Allanın inayeti (Birecik) ve (Nizip) Ku-
vayi milliyesinin şedit taarruzları neticesi olarak kah
raman Kuvayi milliyemiz kasabaya dahil olmuştur» 
diyor. Bu zat orada bulunan Kuvayi milliye kuman
danlarından birisidir. Bunun gibi daha bir çok kah
raman kumandanlarımız vardır. Orada bu Kuvayi mil-
liyeyi sevk ve idare eden Kolordu Kumandanı Salâ-
hattin Beydir. 

Efendim, hazır bu tafsilâta girişmiş iken Şarktan 
da bir kelime ile bahsedeyim. Şarkta Heyeti Âliyenize 
şayanı arz yeni bir havadis yoktur. İnşaallah yakında 
memnun olabileceğiniz malûmatı arza muvaffak olu
ruz. Yalnız Şark Cephesi Ordu Kumandanlığı tara
fından Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine çekilmiş 
bir telgrafname vardır ki bunu Heyeti Âliyenize arz 
edilmek üzere Makamı Riyasete göndermişlerdi. Bun
da Ermenilerden bahis bazı malûmat olduğu için Kâ
tip Beye vereceğim, okusun efendim. Başka bir arzu
nuz var mı efendim? (Hayır, hayır sadaları) 

SIRRI BEY (İzmit) — Etem Bey, bizim sıkıntılı 
bir zamanımızda yetişerek bize pek ferahlı günler ver
di. Onun böyle hasta olduğunu işittiğimiz zaman mü
teessir olduğumuzun Meclis namına Etem Bey bira
derimize bir teessürname ile bildirilmesini teklif edi
yorum. (Muvafık, muvafık sesleri) 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim Etem Bey biraderimizin rahatsızlığından dolayı 
hakikaten bendeniz de o teessürü şahsen kendimde 
duydum ve Riyaset Makamından kendilerine zaten 
bildirmiştim. Maahaza Heyeti Umumiye namına da 
tensip buyurur iseniz tekrar biraderi vasıtasiyle ya
zarız. (Hay, hay sadaları) 

2. — Şark Cephesinde cereyan eden harekâtı har
biye hakkında Cephe Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşadan mevrut telgraf. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine 
1. — Bardiz Cephesinde Ermeniler 19.VIII.1336 da 

mevaziimize topçu ateşi açmışlarsa da yapılan mu
kabele üzerine ateş kesmişlerdir. Topçu ateşimize ma
ruz kalan Abidin Dağı cenubundaki Ermenilerin pi
yadeleri kendi mevzulerine beyaz bayrak çekmişler
dir. 

2. — Olti müfrezesi cephesinde Ermeniler makine
li tüfenkle Baksun zirvesinin bir kilometre cenubu gar
bisindeki tepeden 19.8.1336'da postalarımıza ve Fev-

RAGIB BEY (Kütahya) — Efendim, Paşa Haz
retlerinin verdiği tafsilâttan bilistifade bendeniz, Uşak
ta yeniden husule gelen bir galeyandan bahsedece
ğim. Malûmu âlileridir ki; geçenlerde cepheye gidip 
gelen rüfekamızdan birisi, cepheleri teftiş esnasında 
efrat ile temas ettikleri sırada, ağniya ve eşrafın har
be iştirak etmediklerinden şikâyet ettiklerinden bahis 
buyurmuşlardı. Filhakika efendiler bu, ordularımız 
için mühim bir eksikliktir, işte bu mühim eksikliği 
takdir eden Uşaklılar onu bugün ikmal ediyorlar. 
Hem de pek tarihi ve mutantan bir surette... 

REFİK BEY (Konya) — Müzakere devam edi
yor, ekseriyet kalmıyor. 

REİS — Reye konulacak bir mesele yoktur. Müza
kere devam edebilir. 

RAGIB BEY (Kütahya) — Pek mutantan, pek 
ehemmiyetli bir surette ikmal ediyorlar. Yeni gelen 
bir kaç hemşerimden aldığım malûmata göre; Uşak 
ahalisinin eşraf ve ağniyası silâha sarılmıştır. Cephe 
için hazırlık yapıyorlar. (Allah razı olsun sesleri). 
Uşak, İzmir'in işgali gününden itibaren malını, canı
nı ve her türlü varlığını, İzmir'den düşmanı atmak 
için, fedaya azmetmişti ve bunu ta o zamandan bu
güne kadar fiilen ve maddeten, zaman zaman ispat 
etmişti. Bu defa varlığından ne kalmış ise ortaya at
mış. Memleketin eşraf ve ağniyası bizzat silâha sa
rılmak suretiyle cepheye gitmeye hazırlanmaktadırlar. 
Bendeniz temenni ederim ki her memlekette ayni şe
kilde bir hareket vukubulmalı. İşte o zaman düşman 
derhal mahvedilir. Bir daha bir karış yerimize ayak 
basamaz. (Doğrudur sesleri) 

tek karyesi garbinde tarla biçen ahaliye ateş icra et
mişlerdir. 

3. — 19.8.1336 da Yeniköy garbindeki (Zek) kar
yesinin cenup sırtlarından bir manga kadar Ermeni 
piyade mezkûr karyede bulunan kendi kıtaatına yapı
lan ateşi icra etmesi üzerine Yeniköy'deki efrat Zek-
teki kıtaya karşı ava çıkarak saat yedi sonraya ka
dar avcı hattında kalmışlardır. Ebulbarit köyünde bu
lunan takriben seksen kişilik bir Ermeni bölüğü de 
saat yedi sonrada (Zek) karyesine doğru ilerlemiştir. 

4. — 19.8.1336'da Mecengirdisüflâ mevziimiz kar
şısında Ermeniler beyaz bayrakla nümayiş yaptıkla
rından vaki olan istizaha cevaben Ermeniler kendi
lerinin Bolşevik olduklarını ve 19â 20 gecesi eğlence 

8. — MUHTELİF EVRAK (Devam) 
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tertip edeceklerinden tarafımızdan bir baskın yapıl
mamasını rica ve 20.8.1336'da Kars'ta toplar atılacağı
nı beyan ederek fazla bir şey söylememişlerdir. Fil
hakika 19, 20 gecesi Yukarı Mecengirtte Ermeniler 
müteaddit yerlerde ateş yakarak mütemadiyen bağırıp 
çağırmışlardır. 

5. — Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine arz 
edilmek üzere (8) sonrada karargâh telgraf merkezine 
verilmiştir. 

20.8.1336 
Şark Cephesi K. 
Kâzım Karabekir 

(Namussuzdur, alçaktır onlar sadaları) 
NAFÎA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) 

— Çarşamba günkü ruznamede Bağdat demiryolları 
hakkındaki maddei kanuniye müzakere olunacaktı. 

• • ^ * ı 

/. — Hukuku esasiye ve tahsisat hakkında Hukuku 
Esasiye Encümeninin teklifi kanunisi ve mazbatası. 

REİS — Efendim, bundan evvelki içtimada dör
düncü maddenin müzakeresinin kifayetine karar ve
rilmişti. Verilmiş olan takrirlerin heyeti umumiyesi en
cümene havale edildi. Takrirler muhteviyatına göre 
tadil edilmek üzere encümen tadilnamesini Heyeti Âli-
yenize takdim ediyor. Müsaade ederseniz okuyalım : 

Hukuku Esasiye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeden muhavvel ve dördüncü mad

denin tadiline müteallik takriri muhtelife bilkırae mad-

Sonra Kanunu Esasinin daha ziyade ehemmiyetli ol
duğundan bahsedilerek onun müzakeresine başlandı. 
Perşembe yine o meseleye devam olundu. Bu, geri 
kaldı. Cuma vesilesiyle tatildir, geri kaldı. Cumartesi 
günkü ruznamede görüyorum ki bunun müzakeresi 
yine mümkün olmayacaktır. Eğer bu madde müza
kere olmazsa zannediyor ve korkuyorum ki şimendi
ferlerin harekâtı atalete uğrayacaktır. Rica ederim, 
Meclisi Âlinizden ve Heyeti Umumiyeden şu iki mad
deyi bir an evvel çıkaralım. 

REİS — Efendim, malûmu âliniz, Meclisi Âli ruz-
namesinde isterse bir maddeyi diğerine tercihan mü
zakere edebilir. Kanunu Esasinin süratle müzakeresi 
tatıtı karara alınmıştır. Onu takiben Paşa Hazretleri
nin buyurdukları lâyihai kanuniyeyi de müzakere ede-, 
riz. On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

dei mezkûrenin berveçhiati şekilde tadili bilittifak ka-
rargir olmuştur : 

MADDE 4. — Heyeti Umumiye içtimainin hita
mında ayni hukuk ve salâhiyeti haiz olmak ve senei 
içtimaiye nihayetine kadar ifayı vazife etmek üzere 
her dairei intihabiyeden, Heyeti Umumiye intihabiyle 
tefrik edilecek, ikişer azadan daimî heyet teşkil ve 
bu daimî heyet intihabı her sene temdit olunur. Her 
dairei intihabiye azaları heyeti daime intihabını teshi-
len kendi aralarından iki' veyahut daha ziyade nam
zet gösterebilirler. 

İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 4 Badezzeval 

REİS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Feyyaz ÂH Bey (Yozgat), MulhiiCtin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Daimi heyet azasından biri heyete dahil olmayan 
rüfekasından herhangi birini heyet muvafakatiyle ken
di yerine ikame edebilir. 

21 Ağustos 1336 

Hukuku E. E. Reisi 
Trabzon Mebusu 

Hamit 
Kâtip 
İçel 

Haydar Lûtfi 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Muhtar 

Aza 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
Aza 

Malatya 
Lûtfi 

M. M. 
Saruhan 

Refik Şevket 
Aza 
İzmir 

Okunamadı. 
Aza 

İzmir 
Yunus Nadi 

Aza 
Sinop 

Hakki Hami 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim bu 
tadilnamede bir kelime var, onun tashihini arz edece
ğiz. (Dahil olmayan rüfekasından) fıkrasındaki (rü-
feka) tabirinin, belki her dairei intihabiyeye inhisarı 
mânası varit olduğunu azayı muhteremeden bazıları 
hatırlattılar. Binaenaleyh (rüfekasından) tabirinin yeri
ne (azadan) kelimesinin konulmasına, sonra beşinci 
maddede ufak bir şey var. İleride bir daha bu iş için 
yorulmamak için onu da tashih edelim. Maddei mez-
kûrede (daimî heyet azayi asliyesinin tabiri) var. Onun 
yerine (azasının) kelimesini vaz ile (azayi asliye) ta
birini kaldıracağız ki o fıkrada (azasının sülüsanı ek
seriyeti ile içtima eder) suretinde olacaktır. Sonra ye
dinci maddedeki (Mebusan kelimesi) ile sekizinci mad
dedeki (mebusluk) kelimesi yerine (Büyük Millet Mec
lisi azası) konacak. Sonra efendim : 

Sekizinci maddenin sonunda (sefirler ve valiler ve 
kumandanlar ve müfettişi umumilerden) sonra (müs
takil müdürü umumiler) de konulmuştur. 

BİR MEBUS BEY — Müstakil müdürü umumi
lerden maksat nedir? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Sonra iza
hat veririz, 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim, zannediyorum ki dün encümene gönderdiği
miz takrirler tasnif için gönderilmiştir. Yekdiğerine 
.benzeyen bir çok takrirler vardı. Bu takrirler tasnif 
edilecek ve heyeti âliyelerine arz olunacaktı. Halbuki 
bugün Heyeti Âliyelerine tadil şeklinde gelen şey tak

dim ve tehirli bir surette, ayni kelimeleri muhtevi bu
lunan eski encümen maddesidir. Evvelce takdim edil
miş olan elliyi mütecaviz takrirlerin hiçbirinin nazarı 
itibare alınmadığı anlaşılıyor. Binaenaleyh evvelce ver
miş olduğum takririn nazarı itibare alınmasını Heyeti 
Âliyeden rica ediyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim zannediyo
rum ki Erzincan Mebusu Emin Bey refikimiz madde
ye «ayni hukuk ve salâhiyeti» cümlesinin ilâvesini bir 
takrirle teklif etmişti ve o takrir reddolunmuştu. Ge
çen içtimada bu takrir reddolunduğu halde encümen 
ayni kelimeleri yine iade etmiştir ki bu, Nizamnamei 
Dahilinin yetmiş beşinci maddesine muhaliftir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade bu
yurursanız cevap vereyim. Şimdi efendim birincisi; 
Abdülkadir Kemali Beyin itirazları; (Encümen tasnif 
için takrirleri almış) malûmu âliniz encümenlerin va
zifesi tasnif değildir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Heyeti Umumi-
yede takrirlerin, tefrik edilmek suretiyle encümene tev
dii karargir olmuştur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Velevki tas
nif için olsa bile böyle yirmi dokuz tane takririn tas
nifi zannetmem ki onbeş kişiden mürekkep bir encü
meni işgal edecek kadar mühim bir iş olsun. Onun 
lâakal bir kimse, meselâ bendeniz yapabilirim. Bura
da tasnifin neticesinde husule gelecek kanaati umumi-
yeye göre bir madde tanzimi mevzubahistir. Bina
enaleyh eifendim burada münhasıran tasnif ise, yani 
hangi takrir hangisine benziyor diye tefrik ise bu ale
lade bir zatın ve belki kâtibin yapacağı bir iştir. (Gü
rültüler) Sonra efendim... 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Bu takrirler Mec
lisi fazla işgal edeceğinden dolayı encümene gitti. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Sonra efen
dim, ikinci mesele Ragıp Bey tarafından serdedili-
yor. Efendim dün bütün takrirler, teamülü mahsus 
mucibince okundu. O ikinci defa okunarak her birisi
nin yegân yegân reye konulması teamülü esasının tek
rarı, takrirlerin çokluğu dolayısıyla hepimizde muhte
lif mutaleatın defaten hazmedilemeyeceği kanaatim 
verdi. Öyle zannederim ki hepimiz de bunu mutlaka 
tasnif etmek, fikirleri bir yere getirmek ihtiyacı hâsıl 
olmuştu. Öyle tahmin ediyorum ki, o takrirler yegân 
yegân okunsaydı hiçbirinde ekseriyeti mutlaka filân 
olamayacaktı. 

RAGIP BEY (Kütahya) 
takriri. 

Hassaten Emin Beyin 
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REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — ilk defa ola- | 
rak okunan Emin Beyin teklifi bidayette kabul edildi, 
ikincide talep kabul olunmadı. Bunu müteakip gelen 
takrirler okunmaksızm encümene gönderildi. Fakat 
Emin Beyin takririnin yirmi dokuz takrir meyanında 
kabahati ne idi ki diğerleri bugün mevkü müzakere
ye konduğu halde, aynı zamanda verildiği halde, sırf 
okunduğu için Emin Beyin takriri neden reddolun-
sun? Onun için efendim heyeti umumiyesi itibariyle 
takrirler ya aynı muameleye maruz kalmalı, yahut 
kalmamalı. Birinin mevkii müzakereye konup diğeri
nin konmaması muvafık değildir. Binaenaleyh mey
danda reddolunmuş takrir yoktur. Biz o takrirlerden 
hâsıl ettiğimiz kanaati Heyeti Âliyenize arz ediyoruz. 

HALİL İBRAHİM BEY (Antalya) — Efendim 
bendenizce cephelerden ziyade asıl Meclise taallûk 
eden mesaili büyük dikkat ve ihtimamla takip etmek-
liğimiz lâzım gelir. Cephelerden bazıları; gayri mem
nun şeyler tevlit eder ve bundan müteessir oluruz. 
Fakat Meclise müteallik olan mesaili ve Meclisçe 
dedikoduyu icabeden şeyleri son derece dikkatle takip 
etmek icabeder. Bu encümenin muaddel teklifindeki 
dördüncü madde, dünkü maddenin hemen hemen ay- I 
nıdır. Bu maddede gördüğüm bazı mesaili birer birer 
arz etmek isterim : Bir defa hepimiz biliyoruz ki 
buraya salâhiyeti fevkalâde ile geldik ve ferden ferda 
hiçbirimizden bu salâhiyeti fevkalâdeyi nezedecek bir 
kuvvet yoktur. Halbuki burada hepimiz aynı salâhi
yetle geldiğimiz halde, bütün azalar aynı salâhiyeti 
haiz olduğu halde, bir kısım ekseriyetin o salâhiyeti 
nezediliyor. (Nez yok sadaları) 

Müsaade buyurun. Hatta o derecedeki meselâ, 
dört ay müddetin hitamından sonra o mebusun me
busluğu tasdik edilmek derekelerine kadar indirilir. 
Meselâ, intihap olunamayan bir kimse, bir zat, ikinci, 
yani diğer intihap olunan arkadaşı yerine ikame ede
bilmek için mutlaka Heyeti Daimenin tasdiki lâzım 
geliyor. Bu ne demek? ikinci defa o adamın mebus
luğu tasdik edilmek değil mi? (Hayır Heyeti Daimede 
kalması demektir sesleri) Sonra ben biliyordum ki bu 
Meclisin ismi Büyük Millet Meclisidir. Efendim ma
lûmu âliniz başka bir ismi yoktur. Fakat... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
usulü müzakere hakkında bir şey arz edeceğim : Mü
zakerenin kifayetine karar verildi. Bu madde üzerin
de üç gün müzakere cereyan etti. Bu müzakere, mad
denin kabul veya ademi kabulü için Heyeti Celileye 
kâfi kanaat vermiştir. Onun için esasata girmek iktiza 
etmez. Yalnız nazarı dikkate alınan takrirler için esa- { 
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sa girmek lâzım gelir. Eğer esasa girişmek lazımsa ye
niden müzakereye başlamak lâzımdır. Halbuki müza
kerenin kifayetine karar verilmiştir. 

HALİL İBRAHİM BEY (Antalya) — Yeniden 
bir tadil teklifi karşısındayız. Eğer aynı madde olmuş 
olsaydı müzakere edilmezdi. 

REİS — Madde hakkında söyleyiniz efendim. 
HALİL İBRAHİM BEY (Devamla) — İkinci de

fa o zatın mebusluğa intihabı lâzım gelir. Meselâ ben
deniz bu Meclisi Büyük Millet Meclisi olarak biliyo
rum. Başka bir ismi de yoktur artık. Fakat ... tabii 
bütün açıklığı ile her şeyi söylemekliğimiz icabediyor. 
Meselâ İstanbul mebusu veyahut Büyük Millet Mec
lisi azası... Bendenizce bunu bir heyeti daime azası, 
bir de heyeti muvakkate azası olarak tefrik etmekliği-
miz lâzım gelir. Halbuki biz ne gibi fenalıklara duçar 
oldu isek, her şeyin samimiyet ve safiyetini muhafaza 
edemediğimizden ileri gelmiştir. 

Bendeniz cepheye gidenlerin içerisinde de bulun
muştum ve oraya gidenlerde Bursa'nın sükutuna se
bep propaganda ... (Sadede sesleri) Kendi kanaatimi 
istitrat olarak söylüyorum. Yani bu memlekette en 
ziyade hükmünü, tesirini icra ettiren bir şey varsa pro
pagandadır. Meclis elli azaya kadar insin, lâkin res
mî bir surette değil, resmî bir surette olursa, biliyo
ruz, aleyhtarlarımız pek çok, haricî, dahilî, bu gayri 
kabili inkârdır. Nerede olursa olsun, hatta dost gö
rünen bir çok kimseler düşmanımızdır. Binaenaleyh bu 
gibi dedikoduya meydan vermemek için katiyen ade
din tenakusuna taraftar değilim. Mutlaka bir şey, bir 
nisabı müzakere tayin edilmeli ve herkes bu dört ayın 
hitamında gidebilmelidir. Eğer bu madde kabul edile
cek olursa dört ay bulunmaklığımız fazladır. Çünkü, 
bu dört ay niçin alındı? Her şeyin bir sebebi olmak 
lâzımdır, değil mi ya? Dört ay alınmasına sebep ne 
idi? Diğer İstanbul mebusanı dört ay içtima ediyor
muş da biz de onun için mi dört ay bulunacağız? 
Evet İstanbul mebusanı dört ay içtima ediyorlardı. 
Ama kâfi gelmezse temdit edebiliyorlardı. Halbuki bi
zim, Heyeti Umumiye mahiyetine kaim olmak üzere 
kalacak heyeti daimemiz vardır. O halde iki ay ka
lalım, niçin dört ay bulunalım? 

BİR MEBUS — Altı ay kalalım. 
HALtL İBRAHİM BEY (Devamla) — Niçin he

yeti daimemiz bulunduktan sonra fazla kalalım? (Hiç 
kalmasak daha iyi sesleri) Binaenaleyh bendeniz şim
dilik bu kadarla iktifa ediyorum ve bu maddenin he
yeti umumiyesinin gösterdiği bu şekilde, yani resmî 
bir surette Meclisin tenkisine taraftar değilim. 
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Kendi kanaatimce, dört ayın hitamında, dairei in-
tihabiye nazarı itibara alınmayarak, mevcudiyle müza
keresine devam edebilmek üzere, herkes mezuniyetini 
istihsal edebilir. Tabii mezunen gidenler ne harcırah 
alır, ne bir şey. Masraftan çekinilecek olursa masraf 
da tabii bu suretle halledilebilir. Başka bir sebep var
sa, maddenin bu suretle tadiline, ona da yine cevap 
vermeye hazırım. 

MEHMET VASFİ BEY (Karahisarışarkî) — Ben
deniz dünkü celsede dördüncü maddenin tayyini tek
lif etmiştim. Mazbata muharriri Refik Şevket Beye
fendi de (İşitmiyoruz sadaları) dünkü celsede bendeniz 
dördüncü maddenin tayyini teklif etmiştim. Mazbata 
muharriri Bey de, müddete müteallik olduğundan tay 
teklifi varit olmadığı zemininde müdafaa buyurmuş
lardır. Şimdi tay teklifimdeki esbabı izah edeceğim. 

RElS — Efendim müsaade buyurursanız bir şey 
arz edeyim. Müzakerenin kifayetine karar verildi ve 
tadil takrirleri encümenine havale edildi. Binaenaleyh 
tadili karargir oldu demektir. Bu noktai nazardan mü
talaanızı söyleyiniz. 

MEHMET VASFI BEY (Devamla) — Peki, tadil 
tarikiyle arz edeyim, Dördüncü maddenin tanzimin-
deki sebebi yegâne... 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Esbaptan bah
sediyorsunuz, dinlemeyiz. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Sebebi ye
gâne... (Yine oraya geçti sadaları) Bırakmıyorlar ki; 
tadil teklif edeceğim. 

REİS — Söyleyiniz efendim. 
MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Esbabı mu

cibe mazbatasında muharrer olduğu veçhile... (Gürül
tüler) 

REİS — Devam buyurunuz. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Esbabı mu
cibe mazbatasında, Meclisin eşkâli gayri tabiiyede 
olduğu ve bunun da payidar olamayacağı kaziyesi 
muharrerdir. 

Bu kaziye teslim olunduğu takdirde, bundan te
vellüt eden bir kaziye ki, eşkâli gayri tabiiyenin do
ğurduğu bir şekli gayri kanunî ve hukukînin de ka
bul olunmaması kaziyesi, bilbedaha tahakkuk eder. 
Binaenaleyh (Mâna murat olundukta sesleri). 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Binaenaleyh madem
ki bir mâna ifade etmiyor, ne demek istediğinizi söy
leyiniz. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Mânası mı? 
Peki efendim. Mânasını arz edeyim. Müsaade buyu
run. Eşkâli gayri tabiiyenin payidar olmayacağına 
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hükmolunduğu vakit de, ondan tevlit eden bir şeklin 
de payidar olamayacağı kaziyesi tahakkuk eder di
yorum. Bunu anlayamayacağınızı tasavvur etmem. 
Dikkat ederseniz anlarsınız. (Bir şey anlamadık) Mü
saade buyurulursa bu kürsüyü muallaya gelir, tenkit 
edersiniz, sözlerimi anlayamadınız ise... 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Hûda âlim anlaya
madık. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
anlatırım. Binaenaleyh intihap meselesinin gayri ka
nunî ve gayrirneşru ve gayri makûl olduğundan, dör
düncü maddede intihabın tayyini ve maddenin bu su
retle tadilini teklif ediyorum. (Handeler) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim ben
deniz Heyeti Daimeye tefrik edilecek aza meyanında 
Heyeti Vekilenin intihaba dahil edilmemesi hakkında 
bir teklifte bulunmuştum. Encümen, her ne esbaba 
mebni ise, bunu kabul etmemiş. Halbuki... (İşitemiyo
ruz sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Yüksek söyle ne oldu sana? 

REİS — Vasfi Bey! Mütalaatınızı burada dinle
dik. Müsaade buyurun. 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Bendeniz 
Heyeti Daimeye tefrik edilecek aza meyanında yapı
lacak intihapta Heyeti Vekilenin ithal edilmemesi için 
bir teklifte bulunmuştum Encümen, her ne esbaba 
müstenit ise, bunu kabul etmemiş. Yani, demek isti
yorlar ki; Heyeti Vekile esasen asıldır. Binaenaleyh 
intihaba dahil değildir. Halbuki biz «120» kişi olarak 
ve mutlak olarak kabul ediyoruz, yani burada da He
yeti Vekile hariçtir diye bir kaydı istisnai yoktur. 
Binaenaleyh intihapta Heyeti Vekileyi teşkil eden ze
vatı muhtereme kazanmadığı takdirde, vazifei vekâlet
ten sükûtlarını kabul etmesek bile, tahsisat vermek 
imkânı olamaz. Halbuki ifayı vazife eden bir heyeti 
tahsisattan mahrum bırakmak bittabi bu da doğru 
bir şey değildir. 

Binaenaleyh evvelki teklifim mucibince «Heyet ha
linde bulunur» cümlesinden sonra «Heyeti Vekile kay
dı intihaptan varestedir» cümlesinin ilâvesini rica ede
rim ve burada Divanı Riyaset de dahildir. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Ham-
di Beyefendinin irat ettikleri mütalaa Divanı Riyaset 
hakkında varittir. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim, 
bilirsiniz ki; âlemde iki veyahut kötü her şeyin ken
disine göre bir tartısı vardır. Lahanadan tutunuz, şal
gamdan, pırasadan, altına, gümüşe varıncaya kadar 
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her şeyin kendisine mahsus bir vezni, bir tartısı me-
hengi vardır. Mefkürata olan, fikre ait olan, ilme ait 
olan şeylerin de kendisine göre bir tartısı vardır. Onu 
tahmin etmişler, adına mantık demişler. Dün bende 
o noktai nazardan şurada ufak bir tenkit yaptımdı. 
Bugün ben de dördüncü maddenin son fıkrasını ten
kit edeceğim. Diyorlar ki; Daimi Heyet azasından 
biri Heyete dahil olmayan rüfekasından herhangi bi
rini Heyeti Umumiye muvafakatiyle kendi yerine ika
me edebilir. Yani Heyete dahil olan azalardan birisi, 
Heyete dahil olmayanlardan birisini, kendi yerine tev
kil eder. Mebusluk ne demektir? Mebusluk içtihat me
selesidir. Zannediyorum ki; âlemde her şeye tevkil edi
lebilir, tevkil caizdir. İçtihatta vekil caiz değildir. 
Eğer kanunda böyle bir şey varsa, ben kanun bil
mem, itiraf ederim. (Bravo sadaları) Fakat kanunun 
tabii olduğunu bilmem diye kanunu da inkâr etme
dim. Kanuncuların ulûmu içtimaiyeyi inkâr ettikleri 
gibi inkâr edip çıkamam. Fakat merhametim vardır. 
Eğer ilmi hukukta, içtihadda vekil caizdir, dedilerse, 
burada büyük bir pot kırdılar. Sonra arz edeyim efen
dim. Acemin dediği gibi, hangi hatayı düzelteyim. Ba
kınız şurada bir şey daha... Bilûmum insanlar ve ce
miyetler için mabihüttatbik olacak olan düsturlar olur 
ki; azizim burada, mabihüliktifa düsturlar demek ha
tadır. 

REİS — Şimdi zatı âliniz başka hususata ait soy
uyorsunuz. Dördüncü maddenin tadiline ait söyle
yiniz. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Binaen
aleyh dördüncü maddedeki son fıkra mantıka muva
fık değildir. Bunun bu suretle reddi, zannederim, 
mantıkidir. Mantıki olmayan bir şeyin reddi man
tıki ve tabiidir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim ben
deniz en büyük vazifesi milleti temsilden ibaret ol
duğuna ve milletin azim ve iradesini tecessüt ettir
diğine kail olduğum Meclisi âlinizin tasgirine, tak-
liline dair bir tadil teklifinde bulunmuştum. Ve de
miştim ki; her dairei intihabiyeden üç kişi ayrılsın. 
Bendenizi bu teklife sevkeden sebepler şunlardır: 
Onları arz ve izah edeyim. Her dairei intihabiyeden 
iki kişi ayrılacak olursa, burada kalacak olan zevat 
(120) den ibaret olacaklar. Yine bu nizamnameye 
bu mevaddı esasiyeye binaen, bu zevat ancak sülüsanı 
ekseriyetle müzakereye başlayabilecek, yani (120) ki
şiden (80) kişi ile işe başlayabilecekler. 80 kişi ile 
müzakereye başlanıp başlanılmadığını tabiî Makamı 
Riyaset kontrol edebilir. Fakat sülüsanı ekseriyet

le müzakereye başlamak lâzım geldiği halde, müza
kere esnasında bu sülüsanı ekseriyet zail olursa, ta
bii Makamı Riyaset kapuları kilitleyecek değil, her 
zaman görüldüğü gibi, içlerinden on kişi, yirmi kişi 
dışarıya çıktığında, tekrar kontrol da gayet güçtür. 
Kontrol edilse bile seksenin nısfından bir fazlası 
olan 41 kişi ile her şeye karar verebilecek, milletin 
içinde bulunduğu hale nazaran, bu günkü vaziyetin 
ağırlığına nazaran, 41 kişi ile milletin mukadderatını 
hal ve fesletmek caiz midir bilmem? Onun için ben
deniz bu hususa taraftar değilim. Saniyen; bu kalacak 
Heyetin, gerek Kanunu esasi ve gerek mevaddı esa
siye namı altında şimdiye kadar derdesti tetkik olan 
maddeleri tetkik etmiyeceğine dair hiç bir kayıt ve 
sarahat yoktur. Yeniden bunları tadil edebilir. 
Onun için bendeniz bu gibi mehazire mahal kal
mamak üzere, her dairei intihabiyeden üç kişi tef
rikini teklif ettim. Rica ederim, bu meseleyi ke
mali dikkatle pişi teemmüle almanızı tekrar istir
ham ederim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim dün bu 
maddeyi müzakere edüp kifayetine karar verildikten 
sonra Makamı Riyasete takdim kılınan takrirlerin 
adedi pek çoğa baliğ olması münasebetiyle, takrir
lerin hangisinin kabule, hangisinin ademi kabule ik
tiran edeceği tabii anlaşılmamıştır. 

Hatta Reis Paşa Hazretleri takrirleri üç kısma 
tefrik buyurdular ki; takrirlerin bir kısmı ile; bu
radaki «Mahiyet» kelimesi tamam mânayi ifade 
etmediğinden dolayı, Heyeti umumiyenin haiz ol
duğu hukuk ve salâhiyeti haiz olsun diye tadil tek
lif olunmuş, bir kısmı; doğrudan doğruya intihaba-
tın Heyeti umumiye tarafından yapılmayıp ait olduk
ları dairei intihabiyeden tefrik olunmasına aitti. Bir 
kısmı da; azanın iki olarak kalmayıp üç olarak kal
masına aitti. Velhasıl bu takrirlerin mündericatı 
neden ibaret ise Reis Paşa Hazretleri bunları hü-
lâsa-buyurdular. Hülâsa buyurduktan sonra; birer 
birer bunları reye vazetmek imkânı olamıyacağı 
için, bendeniz kendim teklif etmiştim ki; bu takrir
ler bir encümene gitsin, o encümende tasnif edilsin. 
Hangi takrir, hangi takrire muvafık, hangi takrir 
hangi takririn aynıdır; ayrılarak, birer birer reye 
konulmak suretiyle, hangisi kabul olunursa, madde 
bunun üzerine tadil edilsin. Şimdi Kanunu esasi veya 
Hukuku esasiye encümeni almış olduğu takrirlerin 
sureti katiyede hangisini nazarı itibara alarak şu 
maddeyi tadil etti, getirdi? Bendeniz bunu anlaya
mıyorum. Çünkü Meclisçe kabul edilen bir takrir 
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yok ki o takrir esası üzerine ben bu maddeyi ta- \ 
dil ettim getirdim desin. Bendeniz anlıyorum ki 
burada cereyan eden müzakereden sonra, Kanu
nu esasi veya Hukuku esasiye encümeni, kendisince, 
bu maddeyi ben başka bir kalıba sokayım diye kanaat 
hasıl etmiş, almış, o maddeyi tadil etmiş, ortaya koy
muş. Şimdi bu tadili mi müzakere edeceğiz, yoksa 
dünkü buraya verilen bütün , takrirlerin içerisinde, 
bir kısmı 75-80 imzayı havi ve tayini esami ile reye 
vazı teklifini havi, bir kısmı 15-20 imza ile keza-
lik tayini esami teklifini havi, şimdi yine bir takrir 
verilmiş olduğunu biliyorum ki bu da Abdülka-
dir Kemali Beyin bir teklifi... O teklifte de, tayini 
esami ile reye koyunuz diye sahibi teklif ricada 
bulunuyor. Heyeti Muhteremeye, her dairei intiha-
biyeden iki kişi alınsın, onlar burada kalsın, di
ğerleri ihtiyari olsun, ister buraya iştirak ederek mü
zakerede bulunsun, isterse kendisini mezun addederek 
memlekette otursun, bir de böyle bir teklif var. Bun
ların hangisini kabul edeceğiz? Encümenin, tanzim 
ettiği bu yeni teklif tekrar mevkii müzakereye kon
mak icabederse, bu ciheti düşüneceğiz zannederim. 
Encümenin şimdi kendi kendine ihzar ettiği bu ta
dil üzerine müzakere cereyan edecek ise bunun heyeti 
umumiyesi hakkında söz söylemek lâzım. Eğer tak
rirlere ait ise onlar için söz söylendi, bitti. O sözler 
bittiği için öyle zannederim ki bendeniz takrirler 
reye konulmak icabeder ve mesele biter gider. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Efendim bendeniz 
dördüncü maddenin tetvininde gayet büyük bir faide 
tasavvur ediyorum. Muhterem arkadaşlarımın nazarı 
dikkatlerini daimi meclislerin tarihine atfetmelerini 
rica edeceğim. Malûmu âlileridir ki tarihte, bu gün 
bizim mecbur kaldığımız vaziyetlere düşmüş millet
lerin de, bizim gibi böyle mühim meclisler topla
dığı ve daimi meclisler halinde içtima ettikleri var
dır. Fakat maatteessüf bunlar çok zaman geçme
den, pek elim Vaziyetlere duçar olmuşlar ve kendi
lerinin iptidadan tasavvur etmiş oldukları maksadı 
temin şöyle dursun, bilakis onu ihlâl edecek pek 
elim vaziyetlere duçar olmuşlardır. Memleketleri pek 
elim sarsıntılara maruz kalmıştır. Onun için tarihin 
vermiş olduğu bu şekil nazarı dikkate alınarak, 
ulemayi hukuktan bir çoklarının nazarı tasvibine ikti
ran eden bir şekli hukuki tespit etmişlerdir. Cemi
yetlerde, milletlerde daima böyle ahvali fevkalâde 
zuhur edebileceğinden, böyle daimi meclislerin içti-
maına lüzum görüldüğü takdirde, o tarihlerde 
görülen fenalıkların tekerrürüne mani olmak için bir 
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takım esaslar tefrik etmişlerdir. Daimi heyet azası, 
beş sene mi, üç sene mi, ne kadar devam edecekse, 
tabii o ahvali fevkalâdenin hitamına kadar devam 
edecektir. Bu müddet zarfında daima hali içtimada 
bulunmayacak olursa maksat fevt olur. Buna mani 
olmak için, heyet, senenin muayyen bir zamanında, 
heyeti umumiye halinde içtima eder ve lâzım gelen 
esasları tespit eder ve sonra yerine bir heyeti saniye 
bırakarak gider. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bu hangi meclis
te? 

REİS — Devam ediniz efendim. 

NECATİ BEY (Devamla) — İcabederse sonra 
izah ederiz. Onları birer birer gösteririz. Hem bu şe
kil Meclisin tefessühüne mani olur. Hem de giden 
arkadaşlar muhiti içtimaideki fikirlere temas eder 
ve yeni fikirlerle meşbu olarak Meclise avdet eder. 
Bu suretle muhakkakülvuku ahvele nihayet veril
miş olur. Kalan Heyeti daime, bir heyeti icraiye ma
hiyetinde gibi kalır. Diğerleri onların ikinci avdet
lerinde lâzım gelen hesapları sormak mahiyetinde 
kalır. Ve hiç bir zaman daimi içtima halinde hu
sule gelen sui tefehhümlere meydan kalmaz. Bun
dan dolayı madem ki biz bu ahvali fevkalâde kar
şısında öyle bir heyeti daimenin vücuduna mütte-
fikan karar Verdik, bu Meclisimizin bu günkü mu
kaddes amali dahilinde vazifesini başa getirmek 
için bu esası kabul etmek mecburiyetindeyiz zan
nederim. Bunu başka nöktai nazardan, başka fikir
den dolayı muhakeme etmek haksızlık olabilir, doğ
ru değildir. Bu, doğrudan doğruya Meclisin hayatını 
idame etmek için tasavvur edilmiş çok doğru bir 
ilâçtır. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Müsaade buyurun, 
bendeniz de bir şey arz edeceğim. 

REİS — Buyurun. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) Usulü 
müzakere hakkında söz istiyorum. Madde reye kon
mazdan evvel şimdi cereyan eden müzakere usule 
ait olmak lâzımgelir. Yani dün Kanunu esasi encü
menine havale edilen takrirler üzerinde yapılan mu
amelenin neticesine müteallik müzakere cereyan et
mek lâzımgelir. Şimdi görülüyor ki Kanunu esasi 
encümeni, kabul edilen takrirleri hiç reye koymak-
sızın, mazbata muharriri, bu takrirleri, biz encümene 
kabul ederiz derse, alabileceğinden, encümen bu tak
rirleri bu suretle almış ve maddeyi tadil etmiş, fa
kat diğer takrirler meskûtün anh kalmıştır. Diğer 
takrirler de bu Meclisin azası tarafından verilmiş-
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tir, her birerleri birer birer reye konulmak ve karar 
alınmak iktiza eder. Zaten bunun; Meclisin en mü
him bir meselesi olduğu, takrirlerin de taaddüdün
den ve tekessüründen anlaşılıyor. Madem ki bu, 
Meclisin en mühim bir meselesidir, encümen de 
kendine ait olan vazifeyi yapmıştır. Çünkü başka 
türlü yapamazdı. Kendi kabul edebileceği takrirleri 
almış, kabul etmiş ve o suretle tadil etmiş, diğer tak
rirler meskûtün anh kalmıştır. Binaenalyh diğer 
takrirler hakkında, eğer müzakere cereyan edecekse, 
bu noktadan, reye konması ve konmaması noktai 
nazarından cereyan etmeli, yoksa dördüncü maddenin 
esası hakkında cereyan etmemelidir ve edemez. Çün
kü dün müzakerenin kifayetine Meclisçe karar veril
miştir. Şimdi bu takrirlerin reye konması ve konma
ması noktai nazarına gelince; reye konmak lâzım-
gelir. Bu husustaki fikrim; bu takrirler birer birer 
reye konulmalı ve âra hangisini kabul ederse, kabul 
olunan o takriri tekrar encümene göndermelidir. O 
suretle tadil icra edilir. Yalnız tayya ait olan takrir
ler ayrılmak lâzımgelir. Çünkü dün burada Makamı 
Riyaset tarafından bir teklif reye konmuştu. Tadili 
kabul edenler ellerini kaldırsın denmişti ve kabul 
edilmişti. Demek ki tayya ait olan takrirler ayrılmış
tır. Binaenaleyh takrirler birer birer reye konmak 
ve o suretle âra alınmak iktifa eder. 

Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Ben
deniz kendi takririmin müdafaası için bir kaç söz 
söyleyeceğim. Bendeniz bu Meclisi âlinin vazifesini 
iptida şu suretle düşünüyorum: gayet sarih olan ga
yemizi istihsal etmek için gerek icrai ve gerek teşrii 
ve her suretle tertip eden büyük vazife tamamiyle 
bu Meclisin duşu tahammülüne yüklenmiştir ve bu 
vazifeyi yapabilmek için Meclis haricinde dahi bü
yük idare adamlarımız olmak lâzımgelir. Halbuki 
arkadaşlarımız ve adamlarımızın adedi o kadar çok 
olmasa gerektir iki tefmıiinji mıalkslat iiıçiln bu M'edıis ûçe-
risinden valiler, nazırlar intihap, tayin ettik, Meclis 
içerisinden bir çok arkadaşlar ayırmağa mecbur ol
duk. Bu da gösteriyor ki; Meclis deruhte ettiği bü
tün vezaifini yapmak için kendi azası meyanında 
vezaifi taksim etmek ve onları ayrı ayrı yapmak za
ruretindedir. Aynı zamanda bazı arkadaşlarımız bu 
meclisin vazifesinden bahsederken, yabancı memle
ketlerden misal getirdiler. Halbuki yabancı memle
ketlerden getirdikleri misalleri, bilhassa tecviz suretiyle 
söyleyen arkadaşımız, (Asamble nasyonal) in ne ka
dar fena, muzır neticeler verdiğini rana bilir. Müte
madi devam eden heyeti teşriyelerden daima pek 
arzu edilmeyen neticeler meydana gelmiştir. 

Bu, emsali tarihiye ile müspettir. Ayrıca münaka
şaya lüzum yoktur. Binaenaleyh bendenizce burada 
'baki kalan vazifeyi yapmak için, bir kısmımız diğer 
vezaifi deruhte edip giderken, burada elli, altmış ki
şilik bırakacağımız arkadaşlarımız kâfidir. Onlara 
emniyetimiz olacağı kanaatindeyim. Binaenaleyh her 
dairei intihabiyeden bir tek aza kâfidir. (Bravo sesleri) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, rü-
fekayi kiramdan söz söyleyenlerin söyledikleri sözler 
ikiye ayrılabilir. Birisi esas maddeye ait, diğeri de 
usulü müzâkereye... Esas maddeye ait söz söyleyen 
arkadaşlarımızdan Antalya Mebusu Halil İbrahim 
Efendi, dün muhtelif vesilelerle izhar edilen endişeyi 
izhar etmiş ve propagandaya meydan vermeyelim te-
vehhümü ile, çünkü propagandaya meydan verme
mek meselesi mevzubahs olmayahilir, neticede Mec
lisin daimi surette kalmasını teklif etmiştir. Herhangi 
'bir Meclisin toplu olarak müstemirren hali inikatta 
bulunamayacağına en canlı misali, vukubulan tadil 
tekliflerinde ekseriyeti katıa ve kahire ile mutlaka her 
dairei intihabiyeden iki zatın ayrılması hakkındaki 
talep teşkil eder. Demek ki Heyeti Umumiye ile de
vam kabil olamayacağı bir defa büyük bir ekseriyetle 
tekarrür etmiştir. O halde halledilecek mesele, intihap 
ve tefrike münhasır kalıyor ve bu şekli intihap ve tef
rikteki muhtelif efkâr, Encümende nazarı dikkate 
alınmıştır. Encümen kendisine gelen muhtelif tekalifi 
tasnif etmiştir. Yirmi dokuz takrirden, bilmübalağa 
söyleyebilirim, yirmi beş reyde ittihat vardır. 

Bu takrirler reyi müşterekten ufacık bir kayıtla 
biri diğerinden ayrılıyor. Encümen, 'bunların içerisin
den mutlaka filanın teklifini aldık, böyle yaptık, şöy
le yaptık demeye lüzum görmedi. Ancak müşterek 
olanları tevhit ederek huzuru âlinize arz etmeyi mu
vafık buldu. Şurası muhakkak ki Heyeti Umumiye 
ancak iki azanın intihabında müttefiktir. Şekli inti
hapta tavsiye edilen sualler de ikiye ayrılıyordu. Bi
risi : Maddenin aynen kabulü suretiyle, Heyeti Umu-
miyeden intihap, diğeri : Her dairei intihabiye azası 
kendi rüfekasını kendi içlerinden intihap... Üçüncü 
teklif de, namzetler göstermek suretiyle intihabatın 
umumiyetle icrası... İntihap hakkında böylece üç tek
lif vardı. Bunlardan üçüncüsü olan namzet keyfiye
tini, Encümen şekli tadilde, her namzedin omuzuna 
alacağı uhdei mesuliyeti takviye etmek ve kendisine 
yürüyeceği tariki vazifede kuvvet ve mekinet vermek 
için, bunu, Heyeti Umumiyenin muvafakatine iktiran 
etmek şartıyla, muvafık buldu. Onu kabul etti. İkin
ci bir teklif ki gayet muvafıktır, dördüncü madde, 
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heyeti daime müstemirren kalacak gibi bir şekilde ya
zılmıştı. Mana iitbariyle bunların müstemirren kal
mayacaklarını göstermek için (her sene tecdit edilir) 
diye izah ettik. 

Binaenaleyh bu şekiller zaten dün halledildiği için 
zannetmem ki bundan fazla Heyeti mühteremenizi 
tekrar tasdi etmeye lüzum kalmış olsun. Besim Ata
lay Bey burada kalacaklar için, içtihad nasıl tevkil 
olunur? Diyor. Efendiler, biz buraya muhtelif tarzı 
idarei Devleti ve muhtelif içtihadı, muhtelif yollar
dan takip etmek için gelmedik. Bir maksat ve bir gaye 
için toplandık. Binaenaleyh burada içtihat için tevkil 
meselesi olamaz ve buraya gelen ve gidenin içtihadı 
bir ve lâyenfektir. Onun için efendim, Besim Atalay 
Beyin söylemiş olduğu gibi, içtihatta tevkil mevzubahs 
değildir. Haddizatında bir tevkil meselesi de mevcut 
değildir. Ne ahkâmı kanuni y ey e, ne de bizim bildi
ğimiz eşkali adiyeye muvafık bir tevkil yoktur. Bu 
şekilde bir usul, zaten hepimizin yekdiğerine geçen 
mütedahil vazifelerin sureti icrası hakkında bulunmuş, 
eşlem tanınmış bir yoldur. Bunu tevkil veya başka 
bir şekilde tefrik etmeye hiç lüzum yoktur. 

İsmail Suphi Bey diyorlar ki; kanunda mevaddı 
esasiyenin, yani şu mevaddı esasiyenin Heyeti daime 
tarafından tebdil edilmeyeceğine dair bir kayıt yok
tur. Bir defa efendim, Heyeti Mühteremenin bilhassa 
nazarı dikkatini celbederiz. Heyeti daime ve Heyeti 
Umumiye tabirleri, bu şekilde yapılan muameleyi tef
rik için konulmuş elfazdan, tabirden başka bir şey de
ğildir. Heyeti daimede biz, Heyeti Umumiye de biz 
ve Heyeti Vekile de yine biz. Binaenaleyh Heyeti 
Umumiyenin Heyeti daimeden, Heyeti daimenin He
yeti umumiyeden, asarı şin ve asarı iğbirar veyahut 
en ufak bir ifadei tereddüt göstermesi varit değildir. 
Rica ederim, biz burada bulunmazsak mevaddı esa-
siyeyi tebdil ederler. Tebdil ediverecekler kim? Sen, 
ben kardeşlerim. Eğer ben vatanperver isem hepimiz 
vatanperveriz ve siz vatanperver iseniz ben de bittabi 
vatanperverim. Binaenaleyh bu şekilde muhakeme ka
tiyen varit değildir. Bunun esası budur. Zaten üç yüz 
altmış beş mevcutlu olması lazımgelen bir heyetten 
ayrılan yüz yirmi tane arkadaş elbette ve elbette omuz
larına yükletilmek istenilen vazifenin ağırlığını hisset
tikleri zamanda insani ve cibilli ve fıtri bir sevk ile 
arkadaşlarını çağırarak, mesuliyeti taksim ve tevzi et
mek duygusunu duyacaklardır. Binaenaleyh bu me
vaddı esasiyenin tebdili meselesinden endişe izharı ben-

denizce varit değildir. Bahusus kaidei kanuniyeden-
dir ve Meclisi Mebusanda müteamil usullerden ve Ni-
zamnamei dahilimizde de sarihtir ki; hiçbir maddei 
esasiye, hiçbir maddei kanuniye, aynı senei içtimaiye 
zarfında tebdil ve tağyir ve tahvil, tadil, tayyolunamaz. 
Binaenaleyh sekiz ay için yerlerimize ikame edeceği
miz arkadaşlarımızın mevaddı esasiyeyi tebdil edecek
leri bendenizce asla varit değildir. Encümence de bu 
var görülmediği için mevaddı kanuniyeye ithal olun
madı. Sonra, diyorlar ki : Sülüsanı ekseriyetle içtima-
dan sonra, nısıftan bir fazla ile her şeye karar veri
lecektir. Mevaddı esasiyeye taalluk eden şeylerde ke-
mafissabık sülüsanı ekseriyet aranacak, mevaddı adi-
yede sülüsanın, evet sülüsanm nısfiyle karar verilebi
lir. Niçin azayi daimeyi seksen ile her vakit hali içti-
mada göstererek ekalliyette tutuyoruz? Bunun en iyi
si, ikisi ortasından tutmak, daha hayırlı bir iş olur. 
Mevaddı esasiyeye müteallik mesail, doğrudan doğ
ruya kanunu esasi tadilatı gibi, sülüsanı ekseriyetle ve 
hatta mevcudun sülüsanı ekseriyeti ile olacaktır. Bir 
maddei esasiye vazetmek lazımgeldiğinde, yüz yirmi 
iki azadan seksen birinin iştirakiyle maddei esasiye 
vazolunacaktır. Yani mevcudun sülüsanı ile değil, 
adedi mürettebin sülüsaniyle ki, bunu biz şimdiye 
kadar Heyeti Umumiyede tatbik edemedik. Vazettiği
miz mevaddı esasiyeden, mesela Heyeti Vekileye dair 
olan kanunu esasiyi, mevcudun sülüsanı ekseriyeti 
ile yaptık. Katiyyen^ adedi mürettebin sülüsanı ekse
riyetini bulamadık. Buna hâlâ da imkân yoktur. Hal
buki Heyeti daimede bir maddei esasiye vazetmek 
lazımgelse, azayı asliyenin sülüsanı ekseriyeti lazım
dır. Binaenaleyh bu itirazlar, bir defa aza az olmak 
itibariyle, saniyen yine adedin o kadar az olması iti
bariyle zannetmem ki varit ve muteber olmuş olsun. 
Sonra, Müfit Efendi ile Abdullah Azmi Efendilerin 
mütalaatı hemen ikisi de müşterektir ve Müfit Efen
diye ait olan kısımlara zannederim ki ilk defa cevap 
verdim. Dedim ki; takrirleri tasnif ettik, bunun içeri
sinde müşterek olanları ve Encümence muvafık olan
ları ayırdık, kabul ettik, şu şekle koyduk. Heyeti Umu
miye yine bu işte hakemdir. Abdullah Azmi Beyin 
söyledikleri tamamiyle muvafıktır. Dün okunulmayan 
takrirlerin bugün yine birer birer reye konması mese
lesi yine Heyeti Muhteremeye ait bir meseledir. 

REİS — Efendim, iki takrir var, birisi Çorum 
mebusunun, müzakerenin kifayetine dün karar veril
mişti, diyor. 

— 378 — 
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Riyaseti Celileye 
Esasen dünkü içtimada bu madde hakkındaki mü

zakerenin kifayetine karar verilmiş idi. Verilen ta
dil takrirlerine nazaran gerek Encümenin, gerek 
ashabı takririn mütalaatı da anlaşıldığından müzake
renin kifayetiyle Encümen mazbatasının reye vazını 
teklif ederim. 

21 Ağustos 1336 
Çorum 
Ferit 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakere edilmekte bulunan kanunun dördüncü 

maddesinin tayini esami suretiyle reye vazını teklif 
eyleriz. 

21 Ağustos 1336 
Kângırı 

Sait 
Kângırı 
Tevfik 

Kângırı 
Neşet Kâzım 

Çorum 
Haşim 

Malatya 
Feyzi 

Kayseri 
Sa'bit 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Kastamonu 
Hasan Sabri 
Gümüşhane 

Kângırı 
Tahir 

Ertuğrul 
Okunamadı 

Yozgat 
Ahmet 
Tokat 
Rifat 
İzmit 

Hamdi 
Tokat 

İbrahim 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Paşa Haz
retleri; Tevfik Rüştü Beye bir cevap vereceğim. 

REİS — Dördüncü madde hakkında olan bu iki 
takriri reye koyuyorum efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Tayini 
esami teklifi nizamnamede pek sarihtir. Tayini esami; 
maddelerin heyeti umumiyesine aittir. Ret veya ka
bul ancak heyeti umumiyenin kabul ve reddiyle taay
yün eder. Maddeler üzerinde tayini esami teklifi, ne 
teamülen ve ne de nizamname mucibince, varit de
ğildir. Ne on beş kişi, ne de seksen beş kişi istese de 
olmaz. Heyeti Umumiyesi hakkında bu teklif varit
tir. 

REİS — Çorum Mebusunun takririni reye koyu
yorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bir 
şey var efendim. Malumu ihsanınız takrir iki fıkrayı 
havi, birisi müzakerenin kifayeti, birisi de kanunun 

veyahut mazbatanın reye konulması. Yani bir defa 
müzakerenin kifayetini reye koyunuz da fıkradan bi
risi kalksın. 

REİS — Müzakerenin kifayetine zaten dün karar 
verildi. Binaenaleyh bu takririn heyeti umumiyesini 
kabul buyuran zevat müzakerenin kifayetini kabul et
miş olacaktır. Müzakerenin kifayeti ka'bul edildikten 
sonra Encümen mazbatasını reye vaza sıra geliyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurulur mu efendim? Bendenizce tayini esami hak
kındaki takriri şimdi reye koymak lazımgelmez. La
yihanın heyeti umumiyesi hakkında tayini esami tek
lifi demektir. O mahiyette kabul edilmesi lazımgelir. 

REİS — Hayır efendim. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — O suret

le kabul edilmesi lazımgelmez. Layihanın heyeti umu
miyesi hakkında... 

REİS — Tayini esami mevzubahs değildir. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Nizam-

namei dahilide sarahat vardır efendim. 
REİS — Müsaade buyurursanız bu cereyan eden 

müzakerenin kifayetini ka'bul edenler, müzakerenin 
kifayetine kani olanlar ellerini kaldırsın... Kabul olun
du. Bu takririn ikinci noktasını reye koyuyorum. 

Bu takrirde diyor ki : Encümen mazbatasının reye 
vazını teklif ederim. 

BİR MEBUS BEY — Tadil teklifleri okunsun Pa
şa Hazretleri. 

REİS — Encümen mazbatasının reye vazına mu
vafakat edenler ellerini kaldırsın... Muvafık görül
medi. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Tadil teklif
leri evvel okunsun. 

REİS — Tadil tekliflerini birer birer okuyalım. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Takrirler hak

kında bir şey söyleyeceğim. 
REİS — Kimseye söz vermiyorum efendim. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Müsaade buyuru

lur mu Paşa Hazretleri? 
REİS — Söz veremem efendim. Eğer söz söyle

mek lazımgelirse zatıâlinizden evvel on kişi var. 
Riyaseti Celileye 

Dördüncü maddenin berveçhi ati tadilini teklif 
eylerim. 

MADDE 4. — Heyeti Umumiye ieitiim&ıtııiın hitamım--
da Heyeti Umumiye mahiyetinde olmak ve senei iç
timaiye nihayetine kadar ifayı vazife etmek üzere 
birden üçe değin azası olan devairi intihabiyeden bir 
ve birden beşe değin azası olanlardan iki ve birden 
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ona değin azası olanlardan üç aza Heyeti Umumiye 
tarafından intihap olunur. Daimi heyet azasından bi
ri, heyete dahil olmayan rüfekasından herhangi bi
rini, heyet için muvaffakiyetle, yerine ikame edebilir. 
Mezun olan azaların devairi intihabiyelerinden me-
nafii vataniyeye ait olarak gönderecekleri takarir he
yeti daimece nazarı dikkate alınır. 

19 Ağustos 1336 
Kütahya 
Cemil 

REÎS — Efendim bu takriri reye koyuyorum, bu 
takririn muhteviyatını kabul edenler ellerini kaldır
sın... (Ret sadaları) Reddedildi efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
MADDE 4. — Heyiötii Umumiiyıaye daihiil odlaoı aza 

her ne suretle olursa olsun infikakinde heyeti mezkû-
reye dahil olmayan kendi dairei iritihabiyesinden ve 
bulunmadığı takdirde mücavir devairden arzu ettiği 
zatı yerine ikame ve Heyeti Umumiyeye arz eder şek
linde tadilini teklif eylerim. 

19 Ağustos 1336 
Gümüşhane Mebusu 

Mustafa 

HAŞÎM BEY (Çorum) — İmza kimin efendim? 
REÎS — Efendim bu takriri reye koyuyorum. Ka

bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Ret sadaları) 
Reddedildi efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memleketleri düşman istilasına uğrayan mebus

ların memleketlerine avdeti maddeten kabil olamaya
cağından ve bunların yabancı memleketlerde bila va
zife kalmaları Heyeti Celilece de tecviz buyurulmaya-
cağından dördüncü maddei kanuniyenin nihayetine 
zirde maruz fıkranın ilavesini arz ve teklif eylerim 
ferman. 

19 Ağustos 1336 
Bursa Mebusu Biga Mebusu 

Şeyh Servet Mehmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mecliste yüz yirmi kadar azayi daime tefriki için 

beher dairei intihabiyeden ikişer mebusun Heyeti Me-
busece intihabına hiç lüzum olmadığı gibi daimi he
yet azasından biri heyete dahil olmayan rüfekasından 

herhangi birini kendi yerine ikame etmesi dahi makul 
olmadığından bu fıkraların tayyı ile yerine; her me
busun reyine müracaatla azayı daime kalmak isterse 
maatteşekkür ipka ve istihdamı ve gitmek isteyenle
rin müddet ve nispeti münasebe dairesinde terhisi ve 
azayı daimelikte her halde yüzde yirmi mevcut bu
lundurulması suretinde tadilini teklif ederim. 

19 Ağustos 1336 
Burdur Mebusu 

Ulvi 
REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Ret 

sadaları) Reddedildi. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Dördüncü maddenin berveçhi ati tadilini teklif 
ederim. «... beher dairei intihabiyeden üçer mebus 
Heyeti Umumiye tarafından bilintihap tefrik oluna
rak...» 

19 Ağustos 1336 
'Burdur Mebusu 

İsmail Suphi 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Reddo-

lundu. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mebuslardan bir kısmını tefrik ve intihap, bu Mec
lisin dairei salahiyetinden hariçtir. Çünkü; mebusların 
umumu aynı hukuk ve vezaifi haizdir. Bir kısmı mün-
tehap ve bir kısmı da müntehip olmak tercihi bila mü
reccahtır. Kezalik devairi intihabiyemiz gayei milli-
yenin husulüne değin çalışmak üzere her ferdimizi bi
la tefrik ve tercih intihap eylemiştir. Şimdi bir kıs
mımızın diğer bir kısmımızı intihap ve tefrik ile müd
deti içtimalarını temdit ve diğer kısmımızın tahdit 
edilmesi maksadı intihap ile tevafuk edemez. Kezalik 
husulü gayeye kadar intihap olunan herhangi bir 
fert kendi omuzuna tahmil olunan vazifeyi Velev 
muvakkaten olsun diğer arkadaşının omuzuna yük
leterek gitmesi caiz olmadığı gibi burada kalan arka
daş dahi kat kat tezauf etmiş olan bu ban giranı ta
hammül edemez. Binaenaleyh bu tefrik ve intihap 
hakkını sahibi hakikileri olan müntehibi sanilere ve 
diğer heyatı intihabiyeye tevdi eylemek zaruridir. Bir
kaç gün içinde devairi intihabiyede içtima ve icrayı 
intihap eylemeleri mümkündür. Mülâhazatı mezbure-
ye mebni dördüncü maddenin berveçhi ati tadilini 
teklif eylerim : 

MADDE 4. — Heyetli Uımumıiyıe içtimaimin ihiilEa-
mmda, Heyeti Umumiye mahiyetinde olmak ve senei 
içtimaiye nihayetine kadar ifayı vazife eylemek üze
re, beher dairei intihabiyece, evvelce müntehap me
buslardan ikisi, dairei intihabiyece müntehibi saniîeî 

Dairei intihabı yeleri düşman tarafından istila edil
miş olan mebuslar, her kaç kişi olursa olsun, daimi 
heyet azayı asliyesi olarak Meclise devam ederler. 

ı(Hiç olmaz sadaları) 
REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Reddo-

lundu. 

— 380 — 
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ve mecalisi idare ve belediyeden ve müdafaai hukuk I 
heyetlerinden mürekkep hayatı intihabiye tarafından I 
müsaraaten tefrik ve intihap olunarak yani bu suret- I 
Ie intihap olunan zevat daimi heyet halinde bulunur. I 

Sivas I 
Taki 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmedi efendim. I 

(Maddeler okunsun sadaları) 
Riyaseti Celileye I 

Dördüncü maddenin «daimi heyet halinde bulu
nursa» cümlesinden sonra «ve her sene Heyeti Umu
miye içtimainin hitamında yeniden intihap ve tefrik 
olunursa» fıkrasının dercini teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
İsmet I 

(Ret sadaları) I 
İSMET BEY (Çorum) — Reis Paşa bu takrir na

zarı itibara alınmıştır. Encümen bunu kabul etmiştir. 
MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Reye ko

yunuz ki bakalım kabul edilir mi Paşa Hazretleri? 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Kabul edilmedi. (Kütahya Mebusu Cemil Beyin ikinci 
takriri okundu) : 

Riyaseti Celileye 
İkinci bir takririmle dördüncü maddenin berveçhi 

ati tadilini teklif ediyorum : Dört ay içtimala mukay- I 
yet olan Meclis azasına bakıyei müddeti olan sekiz ay I 
için beher azaya mahiye yüzer lira tahsisat verilir. I 
Mezunen memleketine gitmek isteyenlere harcırah ve
rilmeyeceği gibi mezun bulunduğu müddetçe tahsisat I 
da verilmez. 

Kütahya 
Cemil 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... I 
Reddolundu efendim. I 

{Ertuğrul Mebusu Halil Beyin takriri okundu) : 
Riyaseti Celileye I 

Dördüncü maddenin berveçhi ati tadilini teklif I 
ederim. I 

19 Ağustos 1336 
Ertuğrul Mebusu 

Halil 
MADDE 4. — Heyeti Umumiiyie 'içtiiım&mıim faittamıinH I 

da her dairei intihabiye mebusları içlerinden iki zatı I 
bilintihap Heyeti Umumiyeye arz ile daimi bir heyet I 
teşkil olunur. Daimi heyet, yalnız hukuku esasiyeye I 
müteallik kavanini vaz ve tedvin etmemek üzere, He- I 
yeti Umumiyeye ait bilcümle vezaifi senei içtimaiye I 
nihayetine kadar ifa eder. | 
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REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Reddo
lundu efendim. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin üçüncü satırındaki «vazife 

etmek» den sonra «ancak birinci ve ikinci maddede 
muharrer yeni intihap ile Meclisin mebde ve müddet 
hakkındaki vezaifini tezekküre salâhiyettar olmamak» 
ibaresinin dercini arz ve teklif eylerim. 

19 Ağustos 1336 
Diyarbekir 

Mustafa Akif 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Raddö-

lundu efendim. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kanunu esasi mahiyetindeki dördüncü maddenin 
'berveçhi ati tadilini teklif ederim. 

MADDE 4. — Heyeti Umumiye içtimainin hitamın
da yalnız Kanunu Esaside tebdilat icrasına salâhiyet
tar olmayarak Heyeti Umumiye mahiyetinde ifayı va
zife etmek ve her dairei intihabiye azalarınca tefrik 
olunmak ve ihtilafat Meclis Riyasetince kura keşide-
siyle halledilmek üzere iki mebus daimi heyet azasını 
teşkil eder. Tefrik olunmadığı halde Mecliste kalmak 
isteyen mebuslar, daimi heyet azası gibi ifayı vazife 
eder ve tazminat alır. Dairei intihabiyelerine gidecek 
olanlar harcırahlarını alarak mebdei içtimaa iştirak 
için sekiz ay mezun addedilirler. 

Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

Karahisarışarki 
Mesut 
Siirt 

Necmettin 
Mardin 
İbrahim 
Genç 
Fikri 
Siirt 

Osman Kadri 
Siverek 

Abdülgani 
Erzincan 
Tevfik 
Genç 

AH Vasıf 
İsparta 

Mehmet Nadir 
Genç 

Hamdi 
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Bitlis 
Resul 

Mardin 
Derviş 
Mardin 
Mithat 
Elâziz 
Naci 
Siirt 
Salih 
Van 

Hakkı 
Erzurum 

Mustafa Durak 
Bayazıt 

Atıf 
Erzurum 

İsmail 
Kırşehir 
Cevdet 

(Siirt 
Halil Hulki 
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REİS — Bu fıkrayı kabul edenler ellerini kaldır
sın... 

HAŞİM BEY (Çorum) — Ekseriyet var Paşa Haz
retleri. 

REİS — Efendim kabul edenler yüz beş kişi. (Ka
bul kabul sadaları) 

Efendim anlaşılmıyor. Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenleri anlayalım. Takrir ka
bul olunmuştur. 

Beşinci maddeye geçiyoruz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
Ibuyurun efendim. Yirmi dokuz tane takrir meyanında 
'belki bu maddeye dair bir takrir vardır. Diğer takrir
ler de okunsun, hepsi meczolunsun. (Gürültüler) (Bitti 
bitti sadaları) 

REİS — Maddeye geçiyoruz. 
(Kâtip Feyyaz Bey beşinci maddeyi okudu) 
(MADDE 5. — Daliimd heyet, azayi aslüyemim sü-

lüsıanı ekısıeraıyeıtliıylıe !iç*ima öder., 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Şu halde azayi asli
yenin kaydı ilave edilmek icabeder. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Dördüncü 

madde sureti katiyede kabul olunmadı. Beşinci mad
deye geçilemez. Efendim dördüncü madde (şiddetli 
gürültüler) müsaade buyurunuz efendim. (Şiddetli pa
tırtılar) (Gürültüler) Müsaade buyurun. Kabul olun
du. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. Efendiler bu 
Meclis, fikir kabul eder. Kalem ve tarzı tahrir kabul 
etmez. Meclisin kendisine göre tarzı takriri vardır. Bu 
kanundur. Rica ederim. Fikir kabul olunmuştur. Fa
kat kalem ve tarzı tahrir kabul olunmaz. Alelade, 
mektup yazar bir tarzda yazılmış takrir, bir Kanunu 
Esasi mahiyetinde arz olunamaz. Bu bizim için abes
tir. Rica ediyorum, nizamnamede sarihtir. 69 ncu 
madde yazıyor. Tadilname ne diyor? Bir madde hak
kında muhtelif tadilnameler olabilir efendim. Takrir 
kabul olunmuştur. Buna kim itiraz eder? Fakat tan
zim için Encümene gitmesi lazımdır. 

REİS — On beş dakika istirahat. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : 5.45 Badezzeval 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgat), Muhittin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

Abdülkadir Kemali Beyle, rüfekasının takriri na
zarı dikkate alındı. Nizamnamei dahili mucibince bu 
suretle nazarı dikkate alınan tadilnameler Encümene 
havale olunur. Binaenaleyh bu suretle diğer takrirleri 
de sıra ile okuyacağız. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Paşa Hazretleri mü
saade buyurulursa söz istiyorum. 

Zaten bu takrirler Encümenden gelmişti... 
REİS — Diğer takrirler de Encümenden gelmiş

tir. Yapılan bu muamele, Nizamnamei Dahilinin 
68 nci maddesinin nihayet satırlarında müsarrahtır. 
Tadilnamenin nazarı mütalaaya alınıp alınmamasına 
Heyetçe karar verilir. Nazarı mütalaaya alınırsa En
cümene havale olunur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Söz isterim Pa
şa Hazretleri... 

REİS — Buna dair mi? 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Paşa Hazretleri

nin buyurdukları pek doğrudur. Tadilnameler tekmil 
Heyetin kararıyla Encümene verilmiştir. Fakat En

cümen bir hülasa yapmış, yeni bir muaddel madde 
kaleme almış, göndermiştir. Yani tadil şeklinden çık
mış, karar almak üzere buraya gelmiştir ve onun ye
rine kabul edilen takrir de, Encümenin dördüncü mad
desinin makamına kaimdir. O maddenin ihtiva ettiği 
bütün şeyleri ihtiva ediyor ve zannederim o itibarla 
Encümene gidemez efendim. (Hayır sadaları) 

REİS — Müsaade buyurursanız Nizamnamei Da
hiliyi aynen söylüyorum. Dün okunduktan sonra naza
rı mütalaaya alınan takrirler reye vazolunmamıştı. 
Bazı rüfekamız da, biz bunu tadil etmek için Encüme
ne vermedik, tasnif edilmesi için gönderdik. Onun 
için müzakereye devam beyanatında bulunmuşlardır. 
Müsaadenizle okuyacağız efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dördüncü maddenin berveçhizir tadilini teklif 

eyleriz. 
Heyeti umumiye içtimainin hitamında Heyeti 

Umumiye mahiyetinde olmak ve senei içtimaiye ni
hayetine kadar ifayı vazife etmek üzere beher dairei 
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intihabiyeden ikişer mebus her liva mebusları tara
fından bilintihap tefrik olunarak daimi heyet halinde 
bulunur. Daimi Heyet azasından biri Heyete dahil ol
mayan rüfekasından herhangi birini kendi livası me
buslarının muvafakatiyle kendi yerine ikame edebilir. 

Konya 
Musa Kâzım 

Kırşehir 
Müfit 

Kastamonu 
Murat 

Eskişehir 
Halil İbrahim 

Sinop 
Abdullah 

Yozgat 
Mehmet Hulusi 

Kastamonu 
Sabri 

Konya 
Hüsnü Kâzım 

Kângın 
Sait 

Malatya 
Sıtkı 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsınlar... (Nazarı itibara alınmamıştır) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu takriri de 
Encümen istiyor efendim. 

SIRRI BEY (İzmit) — Müsaade buyurulur mu 
efendim? 

REİS — Buyurun. 
SIRRI BEY (İzmit) — Efendim Heyeti Umumiye-

nin reyi alınmadan ona takdimen Encümen bir şey 
isteyemez ki... 

REİS — Encümen ister ve istediği zaman verile
bilir diye de Nizamname müsarrahtır. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti daimeye tefrik edilecek azanın sureti in

tihabına bir suhulet olmak üzere dördüncü maddenin 
ifayı vazife etmek üzere ibaresinden sonra (Her dairei 
intihabiye mebusları tarafından gösterilecek namzet
ler meyanından ikişer mebus) fıkrasının ilavesini tek
lif ederim. 

Çorum 
İsmet 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu takriri 
istiyoruz, Encümen onu da kabul eder. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin birinci fıkrasında ifayı vazi

fe etmek üzere ibaresini müteakip berveçhiati fıkra
nın ilavesini teklif ederim : 
• «İçtimaat ve müzakeratın temini idamesi için her 
dairei intihabiye mebusları arasında adedi mürettep 
olarak iki zat yine o daire mebusları tarafından bilin
tihap senei içtimaiye nihayetine kadar. Heyeti daime 
halinde alıkonularak azayı mütebakiye irşat ve tenvir 
vazifesiyle mezun addolunur. 

Konya 
Rifat 

REİS — Bunu nazarı itibara alanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... (Nazarı itibara alınmadı) 

Büyük Millet Meclisi'Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisinin şekline ait kanunun dör

düncü maddesini {Heyete dahil olmayan rüfekasından 
herhangi birini) cümlesinin (Heyeti daimeye dahil 
olmayan dairei intihabiyesi rüfekasından birini) cüm
lesiyle tadilini Heyeti Mühteremeye teklif eylerim. 

Amasya 
Riza 

REİS — Bunu nazarı dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldırsınlar... 

(Nazarı dikkate alınmadı) 
KÂTİP REFİK BEY — Karahisarısahip Mebusu 

Mehmet Şükrü Beyin takriri. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Takririmi geri alıyorum... 

KÂTİP REFİK BEY — Mehmet Şükrü bey tak
ririni almıştır efendim. Karahisarışarki Mebusu 
Mustafa Beyin takriri... 

Beşinci maddeye aittir. 
MUSTAFA BEY (Karahisarışarki),— Paşa Haz

retleri müsaade eder misiniz? Bu takrir ona aittir. 
İkisi bir takrirdir ama maddeleri muhtelif... Madde
sine göre reye vaz buyurun... 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vaziyeti hazıramızın icabatı muhikkasından ol

mak üzere derdesti müzakere bulunan ufak ve fakat 
milleti muazzamai Islâmiyenin ilelebet necatına reh
ber olmak gibi bir gayei meşruaya müstenit ve mua
melatı milliyeye evfak yeni Kanunu Esasimizin 3 ncü 
ve dördüncü maddelerinin müzakeresi esnasında o 
baptaki içtihadatımı Heyeti Umumiyeye arz etmiş
tim. O içtihadımda sabit kadem olmakla beraber 2 nci 
ve birinci maddelerde musarrah esasatın tatbik ve te
mini için berveçhizir iki maddeden ibaret olan tek
lifi kanunimin yeni Kanunu Esasimize ilavesini arz 
ve teklf ve mezkûr üçüncü ve dördüncü ve beşinci 
maddeler makamına kaim olmak üzere yine atide mu
harrer maddei muaddelenin 2 nci müzakereye bırak
mayarak birinci müzakerede reye vazını istirham ey
lerim. Bu maruzatım rüfekayı kiramdan bir ekseriyeti 
azimenin bahusus Kanunu Esasi Encümeni Âlisinin 
nazarı tetkiklerinden dur tutulmayacağına ümitvar 
olmakla beraber Büyük Millet Meclisinin bidayeti te
şekkülünden beri müteaddit encümenlerde ve Adliye 
Vekâleti Celilesi nezdiride pek büyük bir hamiyeti va-
tanperverane ile meşhut olan mesaii memduhiyetlerine 
zamimeten nezih sima ve beliğ kelimeleriyle teklifatı 
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maruzamın kabul veya reddi hakkında Heyeti Celi-
leye kanaat bahşedecek mertebede izahatta bulunma
larını rica ederim. icrası manutu reyi devletleridir. 

Üç ve Dördüncü Maddeleri 
MADDE 3. — Atıik Kanunu Esasiinün otuz bıiıriiıncli 

ve muaddel 38 nci maddeleri mülgadır. 
MADDE 4. — İcra Vek'iMlariinikı HsyetJİ Um,uırn)iyeye 

karşı mesuliyeti ayrıca bir kanun ile tespit edilecektir. 
Yeni Kanunu Esasinin 3 ve 4 ncü Maddeleri Maka

mına Kaim Olmak Üzere Tadil Teklifi 
.MADDE 5. — Büyük Mlüist MedJlisi (azasından be-1 , 

herinin tahsisatı bin liradır. Azayı müşarünileyhimden 
mezuniyet isteyenlere Heyeti Umum iyenin ekseriye
tine halel gelmemek üzere senede bir defa münasip 
müddetle izin verileceği gibi avdet ve azimet harcırahı 
dahi ayrıca verilir. 

21 Ağustos 1336 
Karahisarışarki Mebusu 

Mustafa , 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Heyeti Umumiye içtimainin hitamında kavanini 
esasiye vaz ve tebdili hakkı müstesna olmak üzere ve 
nihayetine kadar ifayı vazife etmek üzere beher dairei 
intihabiyeden iki mebusun gayrisi berayi irşad ve 
mıntakai iritihabiyelerine avdet etmeye mecburdur
lar. Adedi mürettep yüz yirmi beş adat kabul olunur. 
Kalacak iki mebusa mıntakai intihabiyeleri mebus
ları taraflarından bittefrik Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Aydm 
Dr. Mazhar 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsınlar... (Kabul edilmemiştir) 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin veçhi ati üzere tadilini teklif 

ederim. 
Karahisarışarki 

Ali Süruri 
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KÂTİP REFİK BEY — Süleyman Sırrı Beyin 
(Yozgat) takriri... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Hacet kal
madı efendim. Geri alıyorum... 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının 

nihayetini teşkil eden (... Daimi heyet halinde bulu
nur) cümlesinden sonra, Meclis azası meyanında bu
lunan Heyeti Vekilenin intihap neticesinde vazifei 
vekâletten sükûtları gibi bir mahzura mahal kalma
mak üzere (azayı muhtereme meyanında bulunan He
yeti Vekile kaydı intihaptan varestedir) fıkrasının ila
vesini teklif ederim. 

İzmit Mebusu 
Hamdi 

REİS — Bunu nazarı dikkate alanlar ellerini kal
dırsınlar... (Nazarı dikkate alınmamıştır) Kırşehir Me
busu Müfit Efendinin takriri var efendim. 

AHMET MUHTAR BEY (İstanbul) — Bu tak
rir hakkında sözüm var... Bendeniz riyaset ediyordum. 
Müfit Efendi Hazretleri geldiler ve takriri geri al
dılar. 

ı(Kâtip Refik Bey takrir zirindeki şerhi okudu) 
Sahibi takrir bilmüracaa takririni geri almıştır) 
(Cemil Beyin ikinci takriri tekrar okundu) 

CEMİL BEY (Kütahya) — Zaten bunda fark bir 
harcırah vardır. 

REİS — Bunu nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmadı. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dördüncü maddenin esnayi müzakeresinde rüfe-

kayi muhtereme tarafından irat ve izhar buyurulan 
mütalaattan pek sarih olarak anlaşıldığı veçhile dör
düncü maddenin aynen veya Encümenin son teklifi 
dairesinde kabulü menafii âliyei memleket itibariyle 
bazı gûna sui tefehhümata sebebiyet vereceğinden 
muhtemel bu mahzura mahal kalmamak üzere dör
düncü maddenin şekli atide tadilini teklif ederiz. 

Dördüncü maddenin (ifayi vazife etmek üzere) 
ibaresine kadar ipkasından sonra (her dairei intihabiye 
azası tarafından ikisi müzakeratın temini idamesi için 
tefrik olunarak diğerleri mezun addolunur. Daimi he
yet azasından biri heyete dahil olmayan azadan her
hangi birini kendi yerine ikame edebilir. 

21 Ağustos 1336 
Diyarbekir Konya 

Kadri Ahmet Refik 

MADDE 4. — Hayatıi Umulmliyie içitürniannun îhiiitıamıın-
da beher dairei intihabiyeden lâakal ikişer mebus 
Mecliste mevcut bulunmak şartiyle diğer mebuslar 
azami senei içtimaiye nihayetine kadar olmak üzere 
istimali mezuniyette muhtardırlar. Bir dairei intiha-
hiye mebuslarının cümlesi talibi mezuniyet olursa 
kura ile ikisi Mecliste ipka ve diğerleri mezun addo
lunur ve her iki suretet Meclisten müfarekat eden me
buslar alelusul harcırah alırlar. 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmadı. 
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REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Doğrudur, 
Encümen namına söz isterim. (Ret, ret sadaları) 

REİS — Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti daime hakkındaki dördüncü maddenin ati

de muharrer şekilde tayini esami ile tadilini teklif 
eyleriz : 

MADDE 4. — Heyetli umumiliye içfttaaamın hıiiüamııın-
da her dairei intihâbiye mebusları kendi aralarından 
ikişer zatı bilintihap Heyeti Umumiyeye arz eyler. 
Tesavii âra husulünde kura usulüne müracaat olunur. 
Bu suretle tefrik edilen azamn mecmuundan teşekkül 
eden heyet senei içtimaiye nihayetine kadar Heyeti 
Umumiyeye müterettip vezaifi, hukuku esasiyeye mü
teallik kavait vaz ve tedvini müstesna olmak üzere, 
ifa eder ve buna Heyeti Daime tesmiye olunur. Heye
ti Daime azasından biri, tefrik edilmemiş olan azadan 
herhangi birini kendi yerine ikame edebilir. 

Kângırı 
'Behçet 

Kastamonu 
Hasan Sabri 

Yozgat 
Mehmet Hulusi 

Ertuğrul 
M. Kemal 
Kângırı 

Ziya 
Çorum 
Haşim 

Kastamonu 
Murat 
Sinop 

Abdullah 
İsparta 

Mehmet Nadir 
Yozgat 
Ahmet 
Kângırı 
Neşet 
Tokat 

Mustafa 
Kângırı 
tTahir 

Lâzistan 
Ziya Hurşit 

Tokat 
Rifat 

Siirt 
Mustafa 

Kastamonu 
Dr. Suat 
Kângırı 

Sait 
Kastamonu 

Besim 
Kângırı 
Tevfik 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Sinop 

Rıza Vamık 
Kângırı 
Müştak 

Diyarbekir 
Kadri Ahmet 

Konya 
Rifat 

Konya 
Hüsnü Kâzım 

Elâziz 
Naci 

Erzincan 
Emin 

Siverek 
Mustafa 
Üsküdar 
Salâhattin 

Bolu 
Şükrü 

Ertuğrul 
Halil îbrahim 

Mardin 
Necip 

Malatya 
Sıtkı 

Bayazıt 
Sudi 

Ergani 
Hakkı 

Gümüşhane 
Mustafa 
Denizli 
Hasan 
Ankara 

Kastamonu 
Hulusi 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Çorum 
Dursun 
Malatya 

Hacı Bedir 
Diyarbekir 

Hamdi 
Eskişehir 

Halil İbrahim 
Malatya 

Feyzi 
Canik 

Ahmet Nafiz 
Sinop 

Mehmet Şerif 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bunu da En
cümen ister efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDÎ (Eskişehir) — En
cümen istedikten sonra reye koymaya hacet yoktur 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Hukuku Esasiye Encümeni mevaddı kanuniyesinin 

heyeti umumiyesinin nizamnamede musarrah olduğu 
veçhile tayini esami ile reye konulmasını ve kezalik 
Nizamnamei Dahili mucibince sülüsanı ekseriyetle 
kabulünü teklif ederiz. 

Saruhan 
Ömer Lûtfi 
Kastamonu 

Besim 
Kütahya 

Ragıp 
Burdur 

Mehmet Akif 
Tokat 
İzzet 

Üsküdar 
Hasan Hüsnü 

Yozgat 
Ahmet 

Antalya 
Rasih 

Trabzon 
Ali Şükrü 

Karahisarışarki 
Mesut 
Bursa 
Necati 
Mardin 
Necip 
Konya 

Musa Kâzım 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu, heyeti umu-
miyesine aittir. 

REİS — Evet efendim, heyeti umumiyesine ait
tir. Bittikten sonraya bırakıyoruz. 
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Dördüncü maddenin aynen kabulünü teklif ede

rim. 
Bolu 

Tunah Hilmi 
REÎS — Nazan dikkate alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin (beher dairei intihabiyesin-

den ikişer mebus Heyeti Umumiye tarafından bilin-
tihap) fıkrasının yerine (beher dairei intihabiye me
busları tarafından kendi beyinlerinden ikişer mebus 
bilintihap) fıkrasının ikamesini teklif ederiz. 

Dersim 
Hasan Hayri 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... (Red-
dolundu) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunu Esasi Encümeni tarafından muaddal dör

düncü maddenin berveçhi ati tadilini arz ve teklif 
eylerim. 

İçel Mebusu 
Ali Haydar 

4 ncü Madde — Heyeti Umumiye içtimainin hi
tamında Kanunu Esasiye taalluk eden ahval müs
tesna olmak üzere ayni hukuk ve salahiyeti haiz ol
mak senei içtimaiye nihayetine kadar ifayi vazife et
mek üzere her dairei intihabiyeden Heyeti Umumiye 
intihabiyle tefrik edilecek ikişer azadan daimi heyet 
teşkil ve bu daimi heyet intihabı her sene tecdit olu
nur. 

Her dairei intihabiye azalan heyeti daime intiha
bını teshilen kendi aralarından iki ve daha ziyade 
namzet gösterebilirler. Daimi heyet azasından her biri 
heyete dahil olmayan ve dairei intihabiyesinden bu
lunan rüfekasından birisini Heyeti Umumiyeye arz 
ve kendi makamına ikame edebilir. 

Heyeti Umumiye tarafından intihap edilmeyen 
mebuslara devam ettikleri müddetçe tazminat verilir. 

intihap edilmeyen veya intihap olunup da maze
reti meşruasına binaen yerine aharını ikame edip de 
gaybubet eden mebuslar gaybubetleri müddetince taz
minat alamazlar. 

sRBİlS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar elle
rini kaldırsınlar. Nazarı dikkate alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisinin sureti teşekkül ve ma

hiyetine dair kanunun dördüncü maddesinin her 
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dairei intihabiyeden iki aza yerine bir aza olarak 
tadilini teklif eylerim. 

Menteşe 
iDr, Tevfik Rüştü 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldır
sınlar. (Nazarı dikkate alınmadı). 

Riyaseti Celileye 
Beş seneden beri her türlü felâket ve sefaleti ik-

tiham eden ve elyevm duvar diplerinde aç ve peri
şan kalan muhacirlerin bir kerecik olsun hali esef 
istimaline ihalei nazar etmek Büyük Millet Meclisi
nin bütün azasının âmakı kalbinden kopup gelecek 
en birinci vazife ve en birinci emel olmak lâzım ge
lirken para olmadığı beyanile maatteessüf bu cihet 
kalü kaleme alınmamıştır. Hal bu merkezde iken 
arzusile kalacak mebuslara tahsisat verilmesi hem 
gayri muvafık ve hem de Kanunu esasi maddesine 
taban tabana zıddır. Binaenaleyh umumiyet itiba
ri!© tahsis kılınan (1 250) lira gibi mühim bir para
dan sonra bir de bilâ icap ayrıca yüz lira vermekle, 
bu fukara milletin hazinesini düşünmekle mükellef 
Heyeti mühteremenin vicdanına havale etmek kâfi
dir. Maahaza Heyeti umumiyeye tefrik edilecek iki
şer zevattan maada salifülârz, arzusile kalacak me
buslara yüzer liranın verilmemesi ve hukuku hazi
nenin muhafazasını teklif eyleriz. (Doğru, bravo sa-
daları.. Ret, ret). 

Bayazıt 
Süleyman Sudi 

RBfS — Takriri nazarı itibare alanlar ellerini 
kaldırsınlar. (Nazarı dikkate alındı). 

VAISFİ BEY (Karahisarışarki) — Bu maddeye 
ait değil, bu başka... 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hukuku esasiye encümeninin dördüncü madde

sinin tadiline dair Abdülkadir Kemali Beyin takriri
nin tayini esami ile reye konmasını teklif ederiz. 

Bolu 
Nuri 

Mardin 
fbrahim 
Burdur 

Ali UM 
Kırşehir 
Cevdet 
Çorum 
Dursun 

Kırşehir 
Müfit 

Bayazıt 
Süleyman Sudi 

Yozgad 
Rıza 

Yozgad 
Ahmet 
Mardin 
Necip 
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İsparta 
Mehmet Nadir 

Tokad 
Ham di 
Canik 
Şükrü 

Kângırı 
Ziya 

Ayintap 
Yasin 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Kâmgırı 
Müştak 
Saruh'an 

Ömer Lûfifi 
Genç 

Hamdi 
- Bitlis 

R'esul 

Maraş 
Talh'sin 
Canik 

Hasan Fehmi 
Elâziz 
Naci 

Konya 
Musa Kâzım 

İzmit 
Sırrı 

Mardin 
Derviş 

Kastamonu 
Besim 

Kângırı 
Neşet 
Aydın 
Tahsin 
•Van 

Hakkı 

REİS — Nazarı itibare alanlar ellerini kaldır
sınlar.. (Nazarı itibare alınmadı). 

'KÂTİP REFİK BEY — Saruh'an Mebusu Ömer 
Lûtfi Beyin takriri, 

ÖMER LÛTFİ ®EY (Saruhan) — Takririmi 
geri alıyorum efendim. 

IBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
4 ncü maddede mevzubahis olan encümenin mü-

taleası berveçhi zir gayrikabili kabul mesailden ol
makla arz eylerim. 

1. — Meclisimize Büyük Millet Meclisi unvanı 
verilmiş olmasına ve içimizde lehülhamt gayrimüs
lim aza bulundurulmamasına nazaran bu Meclis 
Türkiye veyahut Osmanlı milleti Meclisi değildir. 
Kürrei arz üzerinde mevcut (300) milyon Ehli islâ-
mın mümessilleri demektir. Şayet Osmanlı Türkiyesi-
ne mahsus bir meclis ise (Osmanlı Türkiyesi Büyük 
Millet Meclisi) diye tashih edilmesi lâzımdır. 

2. — 300 milyon Ehli islâmın siyasiyatı diniye 
noktasından Cumhuru islâm intihabile mümessil ola
rak 300 azanın Mecliste bulunması istiksar edile
cek derece haizi ehemmiyet değildir. 

3. — Bizler inkılâba kimseler olarak buraya gel
dik. İstediğimiz gibi harekâtı vatanperveranede ve 

fakat mantık dairesinde hür ve müstakil olduğumuz
dan irticaa doğru ilk bir harve atılmış demek olan 
4 ncü maddeyi kabul etmek muvafık değildir. Zira 
zamanı sulh ve sükûna mahsus olarak vazolunmuş 
olan Kanunu esasimizde münderiç dört mahın böyle 
inkılâp geçirilen zaman ile tatbiki dahil mütenasip 
olamaz. 

4. — Burada kalacak azayi daimiye hariçte mu
zaherette bulunmak üzere diğer rüfekanın tenvir ve 
irşat gibi taşrada propaganda vazifesıle mükellef 
tutulması şartile ve tekrar Lâyiha encümenince ia-
deten tashihiile 4 ncü maddenin kabulünü teklif ey
lerim. 

Corum 
Haşim 

REİS — Nazarı dikkate alınıyor mu efendim? 
Nazarı dikkate alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
İrşat ve propagandanın efkârı umumiye üzerin

de ne derece derin tesirler husule getirdiği malûm 
ve mücerrep olmakla beraber ahiren zuhure gelen 
hâdisat bunu alenen isbat etmiştir. Şu hale nazaran 
Meclisi Ali, birisi teşrii ve icrai, diğeri irşadı ahali 
gibi iki mühim vazifei vataniye ifası karşısında bu
lunuyor. Binaenaleyh hem şu iki vazife bihakkın ve 
birlikte ifa edilmiş olmak, hem de mebusandan bir 
kısmı sahai faaliyette alıkonularak aksamı sairesinin 
bilâvazife memleketlerine avdetlerinden mütevellit 
kıllükale ve bir takım bethahanın telinat ve icrayı 
mefsedetine mahal kalmamak üzere dördüncü mad
denin berveçhi ati tadilini teklif eyleriz : 

Heyeti umumiye içtimainin hitamında - Huku
ku esasiyeye müteallik kavanin tanzim ve kabulün
den maada - bilcümle hususatta Heyeti umumiye ma
hiyetinde olmak ve senei içtimaiye nihayetine ka
dar ifayi vazife etmek üzere beher dairei intihabiye-
den ikişer mebus yine o dairei intihabiye mebusları 
tarafından birriza veyahut kura usuluile tefrik 
olunarak daimi heyet halinde bulunur ve dahili 
heyet olmayan mebusandan saire irşat ve teftiş me-
muriyetile ve bilâ tahsisat dairei intihabiyelerine 
gönderilir ve işbu vazifeleri gelecek senei içtimaiye 
iptidasına kadar devam eder. Daimi heyet azasuı-
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dan biri heyete dahil olmayan rüfekasmdan her han
gi birini Heyeti umumiye muvafakatile kendi yeri
ne ikame edebilir. 

Ayintap 
Ragıp 
Maraş 
Refet 

Ayintap 
Şahin 
Genç 

Hamdı 
Batum 
Ahmet 

Kayseri 
Alım 
Urfa 

Hayali 
Sarühan 
Necip 

Bayazıt 
Süleyman Sudi 

RE'ÎIS — Nazarı itibare alanlar ellerini kaldırsın
lar. (Nazarı dikkate alındı). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiles'ine 
Divanı Riyaseti teşkil eden zevatın Nizamnamei 

dahilinin maddei mahsusasınea vazifesi yerine de
vam ettiğinden ve Heyeti Vekileyi teşkil eden zeva
tın burada kalması da tabii olduğundan dördüncü 

maddenin nihayetine berveçhi ati fıkranın ilâvesini 
teklif ederim. 

Fıkra : 
Divanı Riyaset ve Heyeti Vekile bilâintihap He

yeti daimeye dahildir. 
'Urfa 
Hayali 

iREtS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldır
sınlar. (Nazarı dikkate alınmıştır). 

HAMİDİ NAMIK BEY (İzmit) — Benim de
minki takririm ayni mealde idi, nazarı dikkate alın
madı, 

REİS — Nazarı dikkate aldığımız takrirlerle be
raber encümenin kabul ettiği takrirleri encümene 
veriyorum ve müsaade buyurursanız dördüncü mad
de hakkındaki muhtelif mütaleat encümence tek
rar müzakere edildikten sonra huzuru âlinizde mev
zubahis olsun., 

Sonra beşinci maddeye geçilmesini muVa'fık bu
luyorum,. 

Beş dakika istirahat.. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : 6,30 Badezzeval 

REtS — Riyaseti Saniye Vekâleti VekiliHasaaı Fehmi Beyef eridi 
KÂTİPLER : Muhittim »aha Bey (Bursa), Rtef ik Bey (Konya) 

ıRBtS — Celse açıldı. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim lütfen 
yoklama icra buyurulsun (ekseriyet var sesleri) ha

yır efendim ekseriyeti hâsıl olup olmadığı için değil, 
maksat devam, ademi devam, meselesidir. 

REİS — Müsaade buyurun celse açılmıştır. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

5. — Malatya Mebusu Hacı Bedir Ağanın inti
hap mazbatasına dair beşinci şube mazbatası. 

REİS — Malatya Mebusu Hacı Bedir Ağa
nın mazbatai intihabiyesi vardır. 

((Beşinci şube riyasetinden gelen mazbata okun
du) : 

işbu mazbata tetkik olundu. Mumaileyhin inti
habı kanunu mahsusuna tevfikan ifa edilmiş ve mu
gayiri usul bir hal görülmemiş olduğundan Hacı 
Bedir ağanın mebusiyetinin kabulüne karar verildi. 

REtS — Kabul buyuranlar lûtifen ellerini kal
dırsın. Hacı Bedir ağanın mebusluğu kabul olundu. 

6. — Ergani Mebusu Mahmud Beyin intihap 
mazbatası hakkında mazbataları tetkik encümeni 
mazbatası. 

'REİS — Ergani Mebusu Mahmut Beyin mazba
tai intihabiyesi Var. 
(Kâtip Refik Bey (Konya) tarafından okundu) : 

Ergani sancağı namına Büyük Millet Meclisi aza-
lığına intihap edilen Mahmut Bey hakkında mahal-
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ünce tanzim kılınan işbu mazbatai intihabiye encü- j 
menimizce bittetkik ol'baptaki usulüne muvafık ol
duğu görülmekle tasdik olunur. I 

21 Ağustos 1336 I 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır- j 
sın. Ka'bul olundu. I 

7. — Ergani Mebusu Sırrı Beyin intihap mazba- I 
tası hakkında birinci şube mazbatası. 

1. — Anadolu hattı memurlarının mütedahil ma
aşlarının tesviyesi hakkınaa kanun layihası ve Nafaıa, 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. (1) 

REİS — Anadolu demiryolu şimendifer memur
ları hakkındaki teklifi kanuni vardır okunacak: 

(Teklifi kanuninin birinci maddesi okundu) : 
Anadolu Hattı Memurlannın Mütedahil Maaşlarının 

Tesviyesi Hakkında Kanun 
1. — Hükümet tarafından vaziyet edilmiş olan 

Anadolu şimendiferi memurin maaşatına mahsuben 
Hazinei maliyeden on altı bin liranın sarfına Maliye 
Vekâleti mezundur. 

REİS — Mütalaa dermeyan edecek var mı efen
dim? 

NAFIA V. İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — 
Efendim Meclisi alinize arz ile sizi taciz etmek iste
diğim şurada iki maddei kanuniye var. Birincisini 
okudular, ve deUer ki: Şimendifer memurin ve müs
tahdeminin maaşatı müterakimelerine mahsuben 16 
bin liranın sarfına müsaade edilmesi. Bu para zaten 
sarf olunmuştur. Binaenaleyh şimendiferler hakkında 
istediğim paraları ne suretle istediğimi ve şimendi
ferlere ne suretle vaziyet olunduğu hakkında biraz 
malumat vermek lazım... Zira malumattar olmanız 
lazımgelir. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Teşekkür ederiz. 
NAFIA V. İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — 

Efendim Martta, İstanbul'un işgali sırasında, malu-
muâlinizdir ki, İngilizler Anadolu şimendiferlerini 
işgal etmişlerdi. Esasen Asyayı garbimizde 'bulunan 
hutuıtü haddi yemiz üç kısıırıdıır. Hutultu hıaddliıyeımiiz-
den binişime Anadolıu damliryoiıaırı diyatıllaır, Mrâsme 

(7) 6 Numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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REİS — Ergani Mebusu Sırrı Beyin mazbatai 
intihabiyesi var. 

'(Birinci şubenin mazbatası okundu) : 
İşbu mazbatanın muvafıkı usul olduğu encüme

nin tetkikinden anlaşılmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsınlar. 

(Sırrı Beyin Mebusluğu kabul olundu efendim) 

'Bağdaıt dömiryoMıaın diyorlar. Biri ide elan limşaaifitıa ıbuılıu-
nan bir kısımdır ki, şimJi onu da ayrıca tafsil ede
riz. Anadolu demiryolları dediğimiz vakit efendim, 
Eskişehir'den Konya'ya kadar ve Eskişehir'den İz
mit'e ve İzmit'ten Haydarpaşa'ya mümtet olan kısım 
ve Alayund'dan Kütahya'ya giden bir şube... 

İşte bunların heyeti mecmuasına Anadolu demir
yolları diyorlar. İsmi böyle ve Devlet de vaktiyle, böy
le bir inşaat için bir imtiyaz vermiş ve ona dair mu
kavele var. Bağda't demiryolu deyince, Konya ? Po
zantı ve daha ilerisine gitmekte olan kısımdır. Lakin 
Bağdat demiryolunun Konya'dan Pozantı'ya kadar 
olan kısmı işletme idaresine devrolunmuş, yani in
şaatı hitam bulmuş, artık bunun idaresini işletme 
müdürü yapıyor. Fakat Pozantı'dan sonra, şimdi 
Adana'nın karşısında bir istasyon var, oraya kadar 
elan hali inşadadır. 

BİR MEBUS BEY — Yenice mi, Durak mı? 
İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — Vakıa şim

di oraya kadar tren işliyor. Malumuâliniz, bu isti
kamet Toros dağlarından geçiyor. Toros dağlarında, 
yalnız on dört kilometrelik mesafede 14 tünel yapıl
mış; 36 kilometrelik mesafede 16 - 17 kadar tünel 
yapılmaktadır. Bu tüneller açılmıştır. Bunların bir ik-
sa meselesi vardır ki, malum ya taşlarla yapılır. Bu 
iksa ameliyesi yapılmamıştır. Yalnız böyle topraktan 
ve taştan olarak birtakım tüneller ki tren bu tünel
den çıkar, öbür tünele girer On iki günlük arasında 
bazı yerlerde iki yüz metre ve bazı yerlerde elli met
re mesafe var. Bu, cesim bir inşaattır. 

Daha doğrusu Avrupa'da bile en meşhur olan 
ameliyatı inşaiyedir, bu da onların sırasına girer. Ha
kikaten cesim bir inşaattır. Fakat bunun iksasma 
şimdi muvaffak olunamıyor... Zira ne para mevcut, 
ne de amele... Trenler geçtiği vakitte bir kaza vuku-
bulmamak için daima tamiratı mütemadiye ile meş-

9. — MAZBATALAR 
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gülüz ki, taşlar düşerse onu bertaraf ederler ve dai
ma trenlerin hareketi için lazım gelen tamiratı yap
maktadırlar. Binaenaleyh bugün Adana ile sevkiyatı 
askeriyemize hizmet edecek surette tren işliyor. Her 
gün tren vardır. Birtakım fenalıklardan sarfınazar, 
tren işliyor diyorum. O da ayrıca meseledir. Şimdi 
efendim İngilizler Anadolu demiryolunu işgal etmiş-
ıllardii Fransızlar da Bağdat demiiırydlıunıu liışgaû ötmüş-
lerdi. Pozantı ve Pozantı'dan sonra elyevm inşa olu
nan kısmı işletiyorlardı. İnşaatta bulunan kısım bir 
işletme idaresine devrolunmamıştır. Şimdi İstanbul' 
un işgali sırasında burada bulunan Fransızlar, İngi
lizler giderken yalnız Eskişehir'de İngilizler yetmiş 
bin lirayı alıp götürmüşler ve en iyi edavatı müte-
harrikenin en iyilerini aldılar ve götürdüler. Trenle
rimizin edevatı müteharrikesi pek nakıs olduğu hal
de böyle sahipsiz, alahalihi, pek, yetim bir faalde 
bırakılmıştı. O vakit Ankara'da yalnız bir Heyeti 
temsiliye mevcut ve bir de 20 nci kolordu mevcut
tu. Memleketimizin müdafaasını temin edecek ava-
mili mü'himmeden olan böyle bir şimendiferin böyle 
sahipsiz bırakılması, müdafaai memleket noktai na
zarından hiç bir vakit ihmal olunacak bir mesele 
olmadığı için, yirminci koiordu ve Heyeti temsiliye-
den mürekkep bir heyet cerhal buna vaziyet ettiler. 
Gerek dekovil hattında bulunan birtakım mühendis
ler, gerek heyeti askeriyeden teşekkül eden bir işlet
me idaresi tesis ve Eskişehir'e konuldu. Fakat me
murini mevcudenin maaşlar», verilmemiş olduğundan, 
yani bu treni hareket ettirebilmek için elzem olan 
bir çok mevat arasında memurinin maaşları veril
mek lazımgelirdi. Eğer verilmemiş olsaydı hiç bir 
halde işlemesi kabil değildi. Binaenaleyh o vakit He
yeti temsiliyenin ve 20 ncı kolordunun vermiş oldu
ğu karar üzerine civar vilayetlerden iktiza eden sek
sen bin lira bir para için. havale verildi. Bu seksen 
bin liradan ancak on altı bin lirası tahsil olundu. O 
memurlara verildi. O memurlar da aldığı para ile 
işletmeye başladılar ve işletmeyi temin ettiler. Bina
enaleyh bu karar ile Maliye Nezaretinden mezuniyet 
verilmesi hakkında zikrettiğim maddei kanuniyenin 
tasdikini istiyoruz ki, işte o vakitten beri sarf edil
miş olan bir paradır. Bu, kanunen tespit edilmiş ol
sun. 

(Muvafık, müzakere kâfi sesleri). 
FERİT BEY (Çorum) — Menafji memlekete ha

dim ve aynı zamanda nafi bulunması cihetiyle Hü
kümetin mütalaası muvafıktır. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

(Kâtip Refik Bey (Konya) tarafından ikinci mad
de okundu). 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa vekâletleri memurdur. 

ALİ SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Madde okunurken (vekilleri) demek lazımdır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edildi efendim. 

Müsaade buyurun (vekilleri) diye tashih olıum-
mıuştuır. Tahslisatı vermek liç'in tbaıylimii esıaımıi ilıe ıröye 
koyimıak lâzımgellir. FaklaJt aynı mıahüydütıe bir ırnajdde 
dahla var. Omu da müzakere edöîjim ve ajyırı ayrı re
ye koruz. 

NAFIA V. İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — 
Teşekkür ederim. Şimdi şimendifer işlemeye başla
yacak. (Handeler) 

REİS — Dağılmayanın Beyler. İkinci kanunun da 
müzakeresini yapalım. Reyler toplanırken. Bağdat 
şimendifer memurları maaşat ve masarifatı hakkın
da maddei kanuniye var. 

2. — Bağdat demiryolu hattının maaşat ve masa
rifatı için 96 bin liranın sarfı hakkında kanun layi
hası ve Nafıa, Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. (1) 

MADDE 1. — Bağdat demiryolları idaresinin 
7 Temmuz 1336 tarihinden Ağustos - 1336 gayesine 
kadar maaşat ve masarifatı için doksan bin lira tah
sis kılınmıştır. 

MADDE 2. — İşlbu Kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? İza
hat verilecek mi efendim? 

NAFIA V. İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — 
Ehemmiyetli kısmı bu ikincidir, şimdi deminden de
miştim ki: 20 nci kolordu ve heyeti temsiliye bu ha
li ihmal etmeyerek ve vakit geçirmeyerek vaziyet et
meye mecbur oldu. Fakıt nasıl oldu. Eskişehir'de 
Anadolu şimendifer kumpanyasının ashabı imtiya
zının ikinci derecede memurları vardı. Hareket me
murları ile umuru cerriye müdürü ve atölye memur
ları ve daha saire gibi... Bunlar güya kumpanyayı 
temsil edecek birer memur gibi addedilerek ve onu 
da kumpanya gibi farz ederek muamele yapıldı. Se
ferberlik zamanında Hükümetin bir çok salahiyeti 
vardır ki, istediği hututu hadidiyeyi, askerlik noktai 
nazarından kullanır fakat karşısında mevcut bulu
nan kumpanyada istediği gibi istihdam eder. Anlaşıl
dı mı efendim? Fakat bu vaziyet öyle değil, bu vazi-

(7) 7 Numaralı matbua zaptın sonuna merbuttur. 
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yette ashabı imtiyaz meydanda yok. Çünkü bu şi
mendiferlerin sahibi hakikisi tamamiyle mefkut, son
ra ingilizler vaziyet ettiler ve Fransızlar vaziyet et
tiler. Bilahara bunlar da kaçtılar. Şimendiferler orta
da sahipsiz kaldı, binaenaleyh, Devlet esasen kanu
nen salahiyettar olduğu seierberliktekinden. daha zi
yade salahiyetle vaziyet etti. Malsahibi gibi vaziyet 
etmek yani, umuru maliyesine de tamamiyle karış
mak icabetti. Şimdi Hükümet askerini sevk ediyor, 
trenlerin tarifelerini vesairesini tespit ediyor. Çünkü; 
kumpanyanın büyük memurları olmadığı için doğru
dan doğruya Hükümete geçmiştir. Meclisi âlinizin te
şekkülü üzerine bilintihap tayin edilen Heyeti Veki
le 7 Temmuz tarihinde bu kararı vermiştir. Bunun 
üzerine artık karşımızda kumpanya vesaire yoktur. 
Bunlar bizim malımızdır. Binaenaleyh her türlü iş
letmesine müdahale ettik. Bunun için Eskişehir'de, 
malumunuz olduğu veçh üzere, Miralay Behiç Bey 
gibi bir adam esasen şirrendifercilikte ihtisası var
dır. Bu zatın maiyetinde birtakım diğer memurlarla 
orada işletme idaresini tesis ettik. Bu memurların 
içerisinde ekseriyetle pek çok gayrimüslim vardır ve 
bunların ne derece ihanetkâr oldukları hakkında 
artık ne suretle hüküm veı ileceğine kendi hükmünü
ze, vicdanınıza havale ederim. Maatteessüf içimizden 
onların yerine kullanılabilecek memurlar yetiştirme
diğimizden onları tarassut altında kullanmak mec
buriyetindeyiz. Fakat ele her ne vakit böyle müsait 
bir memur geçti mi bila tereddüt onu tebdil ediyo
ruz. Şimdi bu Eskişehir'de olan işletme idaresi, de
miryolunun Konya'ya kadar olan kısmının işletmesi
ni temin etmişti. Ancak, Bağdat demiryolunu, Kon
ya'da Şerf Efenıdli namııında mıuısavideın bir zat vaırdı, 
öteden beri o idare ediyordu. Halbuki bunu da doğ
rudan doğruya bir musevi ile işletmeyi vicdanımızla 
mütenasip görmeyerek Behiç Beye yalvardım, Pozan
tı ve daha ileriye (Belemedik) e kadar gittik. Bir tah
kikat icra ettik. Ondan sonra sana müdürü umu
mi namım vereyim, bir kadro tertip et, umuma bir
den nezaret et dedim. Müdürü umumiliği kabul etti. 
Yalnız (Şerf Efendi) Konya müdürü oü/dıu. Simidi 
müdürü umumi Behiç Bey olacaktır, umum hatlar 
üzerine. İşte şimdi derdest1 müzakere bulunan ka
nun, teşkil olunan Bağdat demiryolları memurları 
maaşatıdır. Daha doğrusu teşkil edilmiş olan Bağdat 
demiryolları işletme idaresinin memurlarının maaşa
tıdır. Fakat ne kadar? Temmuz tarihinden sonra. Ya
ni bir ay, 23 günlük muvakkat bir bütçe gibidir. Ma
liye Vekili cehline rica ve istirham ettim ve kabul 
buyurdular. Şu adamların (96) bin lira maaşatını ve-
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rirsek, maaşatını ve masarifatı müteferrikasını temin 
etmiş oluruz. Dikkat olunsun burada mahrukat için 
Anadolu demiryolları (40) bin lira para istiyor. Ne 
için? Vakıa şu kürsüde Heyeti mühteremeye vadet-
miştim ki, Marta kadar fevkalade bir hal zuhur et
mezse, bunu idare edecek demiştim. Halbuki olma
dı. Çünkü malum olan ahval mani oldu. Malumu 
alileridir ki, dahilen ve haricen olan birtakım mani
alar mucibince birbiri üzerine haftada bir tren işlet
mek suretiyle olan vadimi bugün her gün bir tren iş
letildiğinden yapamayacağım zaruridir. Bunu mazur 
görürsünüz. Binaenaleyh bundan sonra artık odun
la işleteceğiz. Bundan bir ay sonra bunun için de 
(4-0) bin lira lazım. İnşallah bunu da kabul ederiz. 
Umum bütçenin tasdikinde onu da tasdik edersiniz 
ve bu parayı alırız. Şimdi (96) bin lira, Bağdat de
miryolları memurin ve rriistahdemininin bir ay yir
mi üç günlük, yani Ağustos nihayetine kadar maaş
ları. Zannederim ki, bundan sonra bir (145) bin lira 
daha isteyeceğim. Yine böyle bir maddei kanuniye ile 
isteyeceğim. Yüz on bin, yüz yirmi bin lira isteyece
ğim. O da ne dir bilir misiniz? Tecdidiye ve tamiriye 
için mubayaa olunacak birtakım malzemeye ait... 
Bunu isteyeceğim. Maamafih bu para istihlâk olu
nur bir para değildir. Sarf edersek varidatını alabi
liriz. Fakat onun varidaanı alabilmek inşallah yakın
da açacağımız Antalya ve bursa kapılarında varidat 
daha ziyadeleşir zannederim. Memul ederim ki, bu 
masrafların telafisi kabil olur. Binaenaleyh bu mad
denin kabuliyle <96) bin liranın da sarfına mezuni
yet verilmesini rica ederim. 

YASİN BEY (Ayıntap) — Yalnız maaş mı, za-
maimi var mı? 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Efendim, (96) 
bin lirayı verirken bu münasebetle sormak istiyorum 
Paşa Hazretlerine; acaba şimendiferlerin mahrukatı 
için ne yaptılar. Ve bu şimendifer memurları için 
şimdiye kadar ne hazırlıkta bulundular ve (96) bin 
lira tabii müfredatı yok burada ne nispette veriyor
lar? Devairi saireye nispetle orada istihdam ettikleri 
memurlara ne veriyorlar? Kumpanyanın eskiden beri 
kullandığı memurlar tabii maaş alıyorlar, onlara ne 
veriyorlar? Mahrukat için şimdiye kadar ne ihzar 
ettiler? Lütfen cevap verirlerse... 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Muhterem Nafıa 
Vekili Paşa Hazretlerinden iki noktanın tenvirini ri
ca edeceğim. Birisi; madem ki şimendiferlere vaz 
edilmiştir, şimendiferlere mevcut nizamat dahilinde 
mi idare ediliyor? İkincisi de, yine refiki muhtereme-
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miz Lûtfi Beyefendinin buyurdukları mesele ki, ta
bii esasen müstahdem olanlar bir nispet dairesinde 
maaş alıyorlardı. Onlardan tenkis etmek zannetmem 
ki, muvafık olsun. Hükümetin kabul ettiği nedir? 
Bu noktalar tenvir buyurulursa... 

HAMDİ NAMİK BEY (İzmit) — Bendeniz Pa
şa Hazretlerinin mühim bir nokta üzerine nazarı dik
kati alilerini celbetmek istiyorum. Bir çok gayrimüs
lim memurlar istihdam ediyoruz, maatteessüf gerek 
Eskişehir ve gerek Afyonkarahisar'ında bir ço'k er
meni ve rum memurlar istihdam ediliyor. Halbuki 
zannederim İzmir vilayeti vaktiyle bize bir çok şi
mendifer memurları yetiştirmişti ve^elyevm onlar 'baş
ka vazifelerde meşgul bulunuyorlar. Bunları Nafıa 
Vekâleti ararsa bu ihtiyacı tatmin eder ve bu hıristi-
yanlann vazifesine nihayet vermiş olur. Ezcümle zan
nederim Tanaş ve Anascas isminde bir memurları 
v.ardır 'ki; bu adam Yunan muharebesinde de iha
netle itham edilmişti. Mahkûm edilmişti. Bu müna
sebetle arz edeceğim: Paşa Hazretleriyle beraber 
Uşak'a, cepheye giderken makinistin, şoförün bir rum 
ve ateşçisinin de bir ermeni ol'duğunu anladım. Fa
kat tren hareket etmişti. Zannederim orada arkada
şımızla hasbehaller ediyorduk ve büyük bir tehlike 
içinde ve karşısında bulunuyorduk. Bunlar cürette 
bulunsaydı bizi (Eynay) istasyonuna çıkaracaklarına 
son süratle düşmanın kucaklarına atarlardı. Binaena
leyh Paşa Hazretlerinden bilhassa rica ederim. Bu 
gayrimüslim memurların vazifelerine nihayet ver
sinler. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu münasebetle yalnız 
bir kısmının böyle (96) bin lira tahsisatı... 

SADIK BEY (Kırşehir) — İdare maaşatı (40) bin 
bu kadar da kömür masarifatı olmak üzere birtakım 
masarifatı icabeden şimendifer hattının varidatı ne
den ibaret olduğunun izah buyurulmasını teklif eyle
rim. Tabi bu kadar tahsisatın bir varidatı olur, bize 
bildirsin. 

ESAT BEY (Lazistan) — Balkan muharebesinde 
Kırkkilise'de bulunduğum zaman İstanbul'a geliyor
duk, ordu bozulmuştu. Şimendifer memurları meya-
mnda birtakım hıristiyanlar müstahdem olduğundan 
şimendiferin şevkinde bir çok fenalıklar göstermiş
lerdi. Bu sefer de öyle. Ezcümle Adapazarı'na gitti
ğim esnada Bozöyük'ten avdet ediyordum. Çükurhi-
sar'a gelince tren müsademe ediyordu. Sebebi, ora
daki istasyon memuru haber vermemiş. Hatta tren
de Arif Beyin fırkası vardı Malumat almadığından 

dolayı istasyona yaklaştığımızda makinist gördü ve 
ansızın durdurdu. O münasebetle trenin birdenbire 
durmasiyle ufak bir sarsıntı oldu ve bir çokları düş
tü. Sonra Arif Bey istasyon memurunu celbedip ni
çin böyle olduğunu sual etti. Dedi ki; Bozöyük is
tasyon memuru haberdar etmedi. Ondan dolayı bu 
kaza vukübuldu. Binaenaleyh demek istiyorum 'ki, is
tasyonlarda bulunan memurlar, makinistler, rum ve 
ermeniden katiyen istihdam olunmamalıd'ir. Bunla
rın iki dakika tevakkufu, Devlet ve millet için büyük 
bir zarardır. Esbabının temin olunmasını rica ede
rim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
dim memurin meselesi dolayısiyle bir noktayı arz et
mek istiyorum: Malumu âliniz Harbi umumide de 
şimendiferler bizim tarafımızdan idare edilmişti. O 
zaman şimendiferlerde istihdam edilecek memurları 
yetiştirmek içjn mektep açılmıştı. Üç ay zarfında 
makinist, biletçi ve istasyon memuru ve saire bilu
mum memurlar yetiştirilmiş ve bunlar idare ediyor
lardı. Tabiidir ki; böyle v.ıziyetimiz mühim ve para
mız az olduğu bir zamanda 90 bin lira Bağdat de
miryolu için, 140 'bin 'İra Anadolu demiryolu için 
veremeyiz. Bunun için şimendifer mektebinden yetiş
miş memurlar, elyevm şurada burada dolaşıyor. Bun
ları toplamak basittir ve bunlar toplanır. Aynı za
manda burada şimendifer memuru yetiştirmek için 
sinini askeride bulunan efrat alınır ve şimendifer 
mektebinde üç ay okutulur. Bunlar hem makinist, 
hem istasyon memuru, hem biletçi olurlar. İzmir'de 
böyle oluyordu. Binaenaleyh bu suretle masraftan 
kurtuluruz. Hem gayrimüslim yerine müslüman me
murlar yetiştiririz ve bir h<şla iki kuş vurmuş oluruz. 
Bu noktayı Paşa Hazretlerine arz ederim. 

REİS — Paşa Hazretleri buyurun! 

NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — Efen
dim evvela Ömer Lûtfi Beyin mahrukat ve maa-
şat hakkındaki sualine cevap vereceğim: Bundan ev
velki vadimde mahrukatı mevcudemizin ne kadar 
idare edeceğini söylemiştim. Halbuki vaziyet buna 
mani oldu. Ahvali fevkalade 'başka türlü bir hale 
koydu. Mahrukatımızı çabuk sarf ettik. Şimdi mah
rukat için yapacağımız şey, öteden beriden tedarik et
mektir. Talbir mazur görülsün. Teşkilatımız daha ço
cuk halinde, çünkü kolay değildir. Şimendifer idare
lerini tanzim etmek var. Bu da pek kolay değildir. 
Binaenaleyh mahrukat için de ayrıca bir komisyon 
teşkil edeoeğjz. Parası bizim tarafımızdan verilmek 
üzere kömür mubayaa edecek. 
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ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Kömür yok 
mu? Ormanları da mı tahrip edeceğiz? 

NAFIA V. İSMAİL FAZIL PAŞA — Şimdi ona 
cevap vereceğim, hatta Müdafaai Milliye Vekâletine 
yazdığımız tezkerede de, bize zabit veriniz, lazımge-
len memurları veriniz, Eskişehir'de bu zatın nezareti 
tahtında mübayaatta bulunsun diye yazmıştım. İşte 
yapacağımız tedarikât şudur, Kömür meselesine ge
lince : Memleketimizin her tarafında kömür made
ni, bir de linyit madeni şurada burada görünüyor. 
Şimdi biz bugün yevmi nafakaya muhtacız. O sizin 
dediğiniz kömürleri ihraç için bugün bir tek mühen
disimiz yoktur. Anka kuşu gibidir. O kömür mühen
disi ve mütehassıslarını bulduktan sonra 'bunları gi
dip keşfedecek ve sonra işletmek için dehşetli masa
rife, ameliyata ihtiyaç var. Çünkü ileriye doğru git
tikçe onu bağlamak lazımgelir. Binaenaleyh 'bizim 
şimdi yapacağımız ıbu ameliyat ile mahrukatı temin 
edemeyiz. Ama bugün herhangi bir kumpanya, bir 
şirket imtiyaz alırsa - ki o da İktisat Vekâletine ait
tir. O imtiyazı alır, işletmeye başlar. Biz de şimen
difer için satın alırız. Yoksa bugün meydanda bulu
nan kömürlerle idarei maslahat pek güçtür. Yalnız 
sathi arzda görülen 'birtakım kömür madenlerini top
lamak suretiyle belki ondan da istifade edebiliriz. 

Maaşat meselesine gelince : Şimendifer kumpan
yasının, esbabı imtiyazın, vrktiyle teşkil etmiş olduk
ları işletme heyetinde kullandığı adamları biz yine 
şimdi istihdam etmek mecburiyetindeyiz. Muhassas 
olan maaşları ne ise o maaşları vermek zarureti bu
lunduğu Heyeti Vekilece tahtı karara alındı ve on
lara eski maaşjlarını veriyoruz. Hikmeti idare noktai 
nazarından böyle icabediyor Amir diye koyduğumuz 
birkaç zabit ve sairenin elbette onların fevkinde ol
ması lazımgelir. Eskişehir'de şimendifer işletme mü
dürü umumiliğine tayin edilen Miralay Behiç Beyin 
maaşı on bin kuruştur. Başka türlü idare edemez. 

BİR MEBUS — Bila zam mı? 

NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — Zam 
iledir efendim. «Çok seslerim 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Rütbei askeriyesi... 

NAFIA V. İSMAİL FAZIL PAŞA — Rütbei 
askeriye üzerinde yoktur. Müdürü umumidir efen
dim. Efendim size cevap vereyim: Farz edelim ki; bu 
adama miralay maaşını verelim. Halbuki kendisinin 
maiyetinde bulunan biri »i de 250 lira maaş alıyor. 
Sonra ona nasıl amirlik edebilir? (Zaruret vardır, za

ruret vardır sesleri) zannederim ki, sizin suallerinize 
cevap verdim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Mevcut nizamat 
ile mi idare ediyor, yoksa başka suretle mi? 

ıNAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — 
Efendim mevcut nizamat dediğimiz vakitte, Devletin 
eshabı imtiyazla yaptığı bi rmukavelename var. Fran-
sızcası «Kayyedüşarj.» O mukavelenamenin bazı ak
samını biz tadil edeceğiz ve işimize gelen ahkâmını 
kabul ve tatbik edeceğiz. Çünkü karşımızda kumpan
ya yok. Sahibi, sahabet vazifesini biz yapıyoruz. On
lara müteallik olan şeyleri tatbik etmeyiz. Yalnız 
büfeler hakkında ve işletmeler hakkında bazı kava-
idi tatbik ederiz. Bir de nizamatı dahiliyeleri vardır. 
Onu tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü trenler 
başka türlü hareket etmez. Sonra Hamdi Bey güzel 
bir noktaya temas buyurdular. Ben de zannederim 
ekseri arkadaşlarımdan istirham ettim, bu benim yü
reğimi tırmalıyor. Bugün hasmi canım olan ermeni, 
rumu kullanıyoruz. Zannederim ki, bu benim pek çok 
uykumu kaçırmış ve asabiyetimi mucip olmuş ve 
şimdi Hamdi Beyle Necati Beye cevap veriyorum. 
(Necati Beye hitaben) — Size geçen gün de yalvar
dım ve ben dedim ki, hemen şimdi kabul edeyim. 
Malumu alinizdir ki, rastgelen bir müslüman memu
rumuzu; istediğim bir kor-doktor olsa, bir gardifren 
olsa veyahut adi ıbir memııı olsa zararı yok. Fakat 
öyle mühim bir iş olur ki, onu ifa edebilmeli. Mese
la Korali namında bir Yunanlı memur var. Bu adam 
atölye memuru. Atölye dediğimiz zaman, tekmil şi
mendiferlerin tamiratını yapıyor, dehşetli bir suret
te tamir ediyor ve mehareti kadar da haindir. Size 
açıkça söylüyorum. Şimdi değiştireyim. Lakin bula
mıyorum. Efendim şimendifer mektebi vardı, bu ka
dar adam yetiştirdi diyorsunuz. Ben bu kadar aradım 
bulamadım. Bugün getirin, ben yapayım, ben tayin 
edeyim dedim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Zannederim 
var. 

NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — Zan
nederim öyle olmaz birader. Bakınız bir şimendifer 
bölüğü... 

(BİR MEBUS — Ne gibi? 

NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — Şim
di söyleyeyim rica ederim... 

REİS — Esas hakkında izahat veriniz. 
NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — Ba

kınız dün şimendifer bölüğü geldi. Kumandanlarını 
çağırdım. Bunların içinde kimler varsa gittim aldım 
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ve nerede görüyorsam bu sermayeyi derhal almaya 
teşebbüs ediyorum ve almaya mecburum. Yani bu
nun için hiç endişe etmeyiniz. Bana muavenet ediniz, 
müteşebbisim bundan dolayı bana muavenet ediniz. 
Bölük yapayım. Bilmem ciaha başka... (Varidat me
selesi sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun müzakerenin kifaye
tine dair bir teklif var. Dah beş refikimiz söz almış. 
Fakat ekseriyet kalmamıştır. Bunun için reye vaze-
demeyeceğiz. Kabul ettiğimiz 'bir madde vardı ki, 

...>-.. 

onu tayini esami ile reye koymak istiyorum. Arz edi
yorum Meclisi alinize. Kalan evrakı varsa... 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Usulü müza
kere hakkında söz söyleyeceğim. Dağılmaları müza
kereyi tatile sebep değildir. Müzakere devam eder 
âra toplayamayız. 

REİS — Müzakerenin devamını arzu edenler el
lerini kaldırsın. (Ekseriyet yok) celseyi tatil ediyo
rum. 

Zevali saat 7,5 celseye nihayet verildi. 
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