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B Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 3 sonra 

REİS — Reisisani vekili Faik Beyefendi 
KATIP : Ragıp Bey (Kütahya) 

REÎS —Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. (Zaptı sabık 
hulâsası okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

(Birinci ve ikinci-celseler hafidir) 

Üçüncü Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde sa

at yedide bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Sinob Mebusu Rıza Nur 
Beyle rüfekasınm başkumandanlık vazifesinin 
üç ay müddetle Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerine tevcihi hakkındaki lâyihai kanuniyeleri 
bilâmünakaşa tâyini esami ile reye vaz'editerek 
184 rey ile müttefikan kabul olundu. 

Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi
nin mazereti sıhhiyesine binaen (20) gün müd
detle mezuniyeti tensibedildi. îsmet Paşa Haz
retlerinin Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetin
den istifasına mebni Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi Paşa Hazretleri 183 reyle Erkânı Harbi
yei Umumiye Riyasetine intihabolundu. Ve is
met Paşa Hazretlerine Meclisin muhabbet ve iti
madının İblâğına karar verildi. Inhilâl eden 
Müdafaai Milliye Vekâletine Dahiliye Vekili 
Refet Paşa Hazretlerinin (167) rey ile intihabı 
icra ve Dahiliyeye bir vekilin intihabına kadar 
müşarünileyhin mezkûr makamı vekâleten idare 
etmesi kabul olunarak Pazartesi günü içtima 
edilmek üzere saat dokuzda celseye nihayet ve
rildi. 

Reisvekili Kâtip 
Faik M. Ragıb 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? (Kabul, sadaları) Zaptı sabık 
hulâsasını kabul edenler, lütfen ellerini kaldır
sın. Zaptı sabık kabul olundu. 

2, — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Ur fa Mebusu Pozan Beyin tahsisatına 
dair Divanı Riyaset karart 

REİS — Efendim, Divanı Riyaset mukarre-
ratı vardır. Okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 
Heyeti Umumiyenin 21 Kânunuevvel 1336 

tarihli içtimamda Şubat gayesine kadar mezun 
addedilmiş ve mezuniyeti 28 Şubat 1337 tari
hinde hitam bulduğu hald-e 26 Mayıs 1337 de 
Meclise iltihak etmiş olan Urfa Mebusu Pozan, 
Beyin, tecavüz ettirdiği müddet zarfında hide-
matı vataniyede bulunduğundan bahsile mezun 
addine ve tahsisatın itasına dair takriri ye bu
na mütefcrri o;ereyan eden muhabere evrakı 
7. VII I . 1337 tarihli sekizi Divanı Riyaset iç
timamda tetkik olunmuş ve tarafi Riyasetten 
vukubulan istizaha cevaben Elcezire cephesi 
kumandanlığından mevrut telgraf namede; «Mu
maileyhin geçen Kânun aylarında Aıiteb cep
hesinde bütün aşairi ile beraber beşinci fırkada 
çalıştığı ve muahharan ikinci fırka mıntakasm-
da aşair arasında tahaddüs eden ihtilâfın telifi 
hususunda hidematı meibrurei vataniyesi sebk 
ettiği ve hid'ematı meşkûresinin netayici muvaf-
fakiyetkâıranesi bilfiil müşaliede edildiği beyan 
olunduğundan ve geçen seneye ait tahsisatın
dan kendisi dahi vazgeçmekte bulunduğundan 
ikinci içtima senesi bidayetinden itibaren Mec
lise iltihak eylediği 26 Mayıs 1336 tarihine ka
dar güzeran eden takriben üç aylık bir müd
detinin hidematı vataniyeden addile tahsisatı
nın ona göre itasına karar verilmiş olmakla 
keyfiyet, Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur, efendim. 

8 .VHI .1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisisani Vekili 
Faik 
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İİEİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 
VEHBÎ Ef. (Konya).— Efendiler p«fc söy

liyeceğim, para meselesidir. Böyle nasıl olur, 
ne olursa olsun, hidematı vataniye ile iştigal 
etmedik hiç bir kimse yoktur. 

REİS — Efendim; bilâmünakaşa kabul olun
du. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Nasıl kabul olun
du? Neden söz vermiyorsunuz. 

REİS — Kabul edilmiştir. Efendim rica ede
rim susunuz. 

VEHBÎ E£ (Devamla) — Zaten reddolun-
muş bir meseledir. Niçin böyle oluyor? 

BEİS — Mezuniyet meselesidir. Reyi işari 
ile olur ve kabul edilmiştir. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Zaten hizmeti ka
bul edilmiştir. Bu adam hizmeti vataniyede bu
lunuyor, nasıl kabul edilmez? (Gürültüler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Malûmuâliniz para meselesi olduğundan... 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângın) — Nizam
name! Dahilî mucibince söz söyliyeceğim. 

HAMDİ B. (Amasya) — Kabul olundu efen
dim. Söz söyliyemezsiniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
—' Nizamnamei Dahilî mucibince tâyini esami 
ile reye konması lâzımdır. (Ayak patırdıları, 
kabul olundu sesleri, gürültüler) 

TEVFÎK E i (Kângın) — Efendim Nizam
namei Dâhil! ve usulü müzakere hakkında 
söz söyliyeceğim. 

REİS — Hangi müzakereye ait söylüyorsu
nuz? (Gürültüler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Tâ
yini esami ile reye konmalıdır. (Gürültüler) 
tâyini esami ile reye konmadan bu mesele hal-
lolunamaz. Esasen paraya taallûk eden şey
ler tâyini esami ile reye konulur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
dim bu adama, bu arkadaşa Kânunuevvelde 
mezuniyet verilmiş idi. Şubatta mezuniyeti hi
tam bulmuş. Malûmuâliniz nisabı müzakere 
kanunu bilâmazeret Mecliste isbatı vücut et-
miyen azayı müstafi addediyor. Acaba buna 
mezuniyetinin hitam bulduğu tebliğ olunmuş-
mudur! 

REİS — Efendim esasen bu kabul edilmiş
tir, fuzuli yere vaktimizi geçiriyoruz. 

L337 O : İ 
2. — Karahisarı Sahib Mebum Batü Jfûmi 

Efendinin müstafi addedilmesine dair JHvam 
Riyasetkaran 

REİS — İkinci bir karar var, o da Karahi-
öan Sahib Mebusu Halil Hilmi Efendi hakkın
dadır] 

Heyeti Umumiyeye * 
7 Kânunuevvel 1336 tarihinde iki ay müd

detle istihsal etmiş olduğu mezuniyeti 7 Şubat 
1337 tarihinde hitam bulduğu halde bu gü
ne kadar Meclise iltihak etmiyen Karahisarı 
Sahib Mebusu Halil Hilmi Efendinin bilâmezu-
niyet aylardan beri Meclise devam etmemesi şa
yanı dikkat görülmüş ve keyfiyet 7 . VIII. 1337 
tarihli sekizinci Divanı Riyaset îçtimamda te
zekkür olunarak Nisabı Müzakere Kanununun 
üçüncü maddesinde Büyük Millet Meclisi âzasın
dan senede iki ay bilâmazeret ve bilâfasıla de
vam etmiyenler Heyeti Umumiye karariyle müs
tafi addolunurlar, diye musarrah olduğundan 
bilâmazeret bu müddeti tecavüz ettiren muma
ileyhin kanunu mezkûr ahkâmına tevfikan müs
tafi addi lüzumunun Heyeti Celileye arzı karar
dır olmuştur efendim 8 . VIII . Iı337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisani Vekili 

Faik 

NEBÎL Kf. (Karahisarı Sahip) — Benim da-
irei intühabiyemdendir. Mazereti falan yok, sırf 
tembellikten,gelmiyor. Binaenaleyh müstafi ad
dedelim. Sukutu tabiîdir. 

HALÎL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim, 
biz hâkim mevkiinde bulunduğumuzdan hüküm 
vermek için tarafeyni dinlemek lâzımdır. Ger
çi biz Divanı Riyaseti dinledik, hükümde istical 
lâzım değildir. Kendisini de dinlemeliyiz. 

BÎR MEBUS BEY —- Nereden getirelim, ne 
demek? 

HALİL ÎBRAHlM B. (Devamla) — Belki 
yarın olur ki. gelir hakkım arar... (Gürültüler) 
Buna ne diyeceksiniz? O vakit mazeretim var
dır derse... (Mazereti olan bildirir sesleri) Ni
tekim birkaç tane arkadaşımızı böyle iskat-etti
ğimiz halde geldiler, mazeretlerini beyan etti
ler.-/Tekrar kabul mecburiyetinde kaldık. /Gü
rültüler, reye koyunuz sesleri) 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângın) — Efendim, 
Meclisimizin yaptığı kararları Meclis kendi neî-
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sinde tatbik etmek lâzımgelir. Tabiî o arkada
şımız kararımızı bilir. Binaenaleyh altı ayı te
cavüz ettirmiştir. Bunun hakkında uzun uza-
dıya müzakereye hacet yoktur. Şunu söyliyeee-
ğim ki, bundan evvel verdiğimiz kararın sahibi 
de aynı böyledir. (Hayır, hayır sadaları) 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) — Halil Hil
mi Efendi arkadaşımız dairei intihabiyemdendir. 
8 Temmuzda Karahisar'dan infikâk ettim. Ken
dileri orada yok idi, görüşemedim, Akşehir'de 
idi. Haber bıraktım, ya istifa etsin. Çekilsin, ya
hut Meclis iskat edecektir, diye. (Kâfi sesleri) 
Ne istifasına dair, ne de mazeretine dair şim
diye kadar hiçbir teşebbüsatta bulunmadı., Mezu
niyetini bilâmazeret altı ay «tecavüz ettirdi. Ba-
zan Akşehir'de oturuyor. Bazan Karahisar'da 
oturuyor, dâva vekilliği yapıyor, ıskatı tabiîdir. 
Müstafi 'addetmemiz lâzımdır. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim yalnız bir 
şey söylemeye geldim ki, rüfekadan Halil İb
rahim Efendi tarafeyni dinlemek lâzımdır di
yor. Devletin postası var, telgrafı var, mazereti 
olan Meclise Meclis Riyasetine her zaman maze
retini beyan etmeye hazırdır. Bu zat şimdiye 
kadar mazeretini mademki beyan etmemiştir. 
Binaenaleyh sukutu lâzımgelir (Reye, reye sada
ları) (Müzakere kâfi sadaları). 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Mese
le gayet basittir, bendeniz de Vehbi Efendi Haz
retlerinin fikirlerine tamamen iştirak ederim. 
Böyle tarihî günlerde vazifei vataniyede bulun-
mıyan bir arkadaşımızın bizim içimizde otur
ması doğru olamaz, hakkında ıskat kararı ver
mek kadar muvafık bir şey yoktur. Iskatı lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Böyle târihî 
günlerde vatani sözler söyliyen arkadaşlar, rica 
«derim sözlerini kısa kessinler. 

REİS - - Karahisar Mebusu Hilmi Efendi 
hakkındaki Divanı Riyasetin kararını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul olun
muştur-efendim. 

S. — İzmir Mebusu Doktor Mustafa Beyin 
mezun addedilip edilmiyeceğine dair bir Uarar 
verilmesi hususunda Divanı Riyaset karart. 

REİS — Divanın diğer bir kararı vardır, 
okunacak efendim. 

1337 C : İ 
Heyeti Umumiyeye 

Heyeti Umumiye karariyle 6 Teşrinisani 1336 
tarihinden itibaren 28 Şubat 1337 gayesine 
kadar mezun addedilmiş ve berayı tedavi Rodos'a 
gitmiş olan İzmir Mebusu Doktor Mustafa Be
yin, hem askerî istihbarat ve hem de Avrupa 
ile Ankara arasında temini muvasala ve temas 
vazaifiyle meşgul bulunduğundan dolayı muhas-
sasatınm itasına dair vukubulan müracaatı ve 
mumaileyhin vazaifi mezkûreyi ifa hususunda 
faaliyet ve hidematı meşhut olduğuna dair Amas
ya Mebusu Bekir Sami Bey tarafından keşide 
edilen telgrafname; 7 . VIII . 1337 tarihli se
kizinci Divanı Riyaset içtimamda tetkik ve mü
zakere olunmuş ve miri mumaileyhin doğrudan 
doğruya hiçbir makamdan tavzif edilmediği ve 
mahaza Rodos'ta bulunduğu müddet zarfında 
Müdafaai Milliye Vekâleti ile istihbarat müdü
riyeti umumiyesinin bâzı işlerine tavassut eyle
diği cereyan eden muhaberattan anlaşılmış ol
makla beraber, 1 Mart 1337 tarihinden bugüne 
kadar beş ay bir hafta bilâmezuniyet. Rodos'ta 
kalmış olan mumaileyhin vaziyeti hakkında bir 
karar ittihazı hususunun Heyetij Celileye arzı 
tensibedilmiştir, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisani Vekili 

Faik , 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
şimdi tabiî mâruzâtım bir mebus sıfatiyle ola
caktır. Bu arkadaşımız Mustafa Bey hastalığı 
münasebetiyle Meclisten aldığı müsaadeye binaen 
28 Şubata kadar mezun idi. Antalya'dan Ro
dos'a geçmiştir. Malûmuâliniz Rodos'un havası 
kendisinin malûl olduğu hastalığa müsaidolması 
dolayısiyle Rodos'ta ikamet ediyor. Şimdi Ro
dos'ta tebdilhava suretiyle imrarı hayat etmekte 
olan bu arkadaşımız Dodos'un vaziyeti dolayı
siyle, gerek Roma'da bulunan mümessilimiz Cami 
Beyûı ve gerekse oradaki kendi faaliyeti şahsiye 
ve milliyesinden husule getirdiği sairgûna mua
melât dolayısiyle iştigal etmektedir ki,.-mevcut 
evrakta Müdafaai Milliye., Vekâletiyle Erkâjıı 
Harbiyei Umumiye Riyasetiyle muhaberelerini 
mübeyyin vesaik merbuttur. .̂  

LÛTFİ B. (Malatya) — Kendilerine- bura
dan vazife tevcih olunmuş mudur? ,, 

RKFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Arz; ede
ceğim efendim. 
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Şimdi bu arkadaş bir taraftan tebdilhava et

mekle beraber diğer taraftan da çalışmıştır. Şu
rası gayrikabili inkârdır ki : Meclisin muhtelif 
zamanlarda izhar ettiği hissiyat, Meclisten mü
saade almaksızın ifayı vazife edilmemesidir. Her 
mebus ancak, Meclisten aldığı salâhiyete binaen 
icrayı harekât eder. Bunun aleyhinde kimse yok
tur. Yalnız noktai nazarı âlilerini tenvir etmek 
isterim ki; bu zat Makamı Riyasete vaziyetin tâ
yin ve tesbiti zımnında şahsan müracaat ettiği 
ve vazifesini hüsnüifa ettiği gibi şayet kendisiyle 
muhaberat yapılacak olursa Doktor Mustafa 
Beyin tavsiti doğru ve faydalı olacağı hakkında 
Cami Beyin de ayrıca işarı vardır. Bundan mâ
ada işlerin ehemmiyetine binaen Müdafaa Milli
ye dahi kendisini intihabetmiştir. 

Bunların hepsi Meclisin noktai nazarı ya
nında mazeret teşkil etmez. Yalnız şu noktayı 
arz etmek isterim ki, bu zatın esbabı teehhürü 
her halde kendisine tuttuğu işten dolayı hiçbir 
vakit bir ihtar vukubulmamasmdan ileri gelir. 
Fakat bir noktai nazar daha var, bunu kendisi 
takdir etmeli idi, deniliyor. (Gürültüler) Mü
saade buyurunuz, her hangi birimiz iyi olduğu
na kaani olduğumuz bir işte devam için muh
telif makamlardan müracaat vukubulduğu za
man 'onu yapmamaklığı her halde vazife nâşi-
nasi telâkki ederiz. Bendeniz Heyeti Muhtere-
meden rica ederim, bunun beş ay şu kadar za-
manlık tahsisatı mevzuubahsolamaz. Kendisi 
bunu takdir etmeli idi. Fakat tabiatiyle mezun 
addolunur. (îskat, iskat sesleri) Rica ederim, 
mevcut evrak meyamnda hüsnü hizmeti görü
len adamı iskat etmeyiniz. (Gürültüler) 

BÎR MEBUS BEY — Bir mebus bir vazife
ye tâyin olunduğu zaman veyahut mezun oldu
ğu halde diyarı ecnebiyeye gideceği zaman 
Meclisi haberdar etmeden gitmek salâhiyetini 
haiz inidir? 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Mezunen 
gitmiştir, mezuniyetinden sonraki zaman zar
fında ve mezuniyeti zamanında deruhde ettiği 
işleri takibetmiştir. Bendeniz Heyeti Celileden 
rica ediyor ve Heyeti Muhteremenin vicdanına 
müracaat ediyorum. Mevcut vesaik bu zatın 
Müdafaai Milliye emrinde çalıştığını ..müeyyit-
tir. (Memur olarak mı sadaları) Sonra Meclis
ten kendisine gelin denilmiş, cevap beklenıniş-
tir. Binaenaleyh bendenizoe beş aylık tahsisatı 
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verilmesin, fakat mebusluğu sakıt olmasın, bu
nu rica ediyorum. 

HAFIZ ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bugün
lerde tarihî işlerimiz pek çoktur. ^Bununla meş
gul olmıyalım. Madem ki bu adam bu milletin, 
bu vatanın saadeti için çalışıyormuş, kendisini 
mebusluğundan mahrum etmeyiz. Buraya, gel
diği tarihten itibaren tahsisatını veririz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahip) — Maattees
süf bendeniz Refik Şevket Beyefendi biraderi
mizin fikrine iştirak etmiyeceğim. Şubat niha
yetine kadar Meclisin karariyle mezuniyet is
tihsal etmiş gitmiş, Şubattan şimdi içinde bu
lunduğumuz zamana kadar beş ay on gün geç
miştir. Farz edelim ki, müracaat etmiş olsa Mec
lisin kararma iktiran etmeden bu mezuniyetin 
hükmü olur mu idi? Olmaz mı idi Tabiî ol
mazdı. Bir ikincisi elinizdeki kanunu biz ken
dimiz yapıyoruz, fakat kendimize tatbik etmi
yoruz. Burada oturuyoruz, kanun yapıyoruz. 
Kendimiz itaat etmezsek efradı millete nasıl 
tatbik ederiz? Kendimiz itaat etmiyoruz. Rica 
ederim, evvelâ yaptığımız kanunu kendimize 
tatbik edelim. Bir kere mezuniyet istihsal et
miş gitmiş, bunun mezuniyetinden, memuri
yetinden Meclis haberdar olmadığından siz bu 
kanunu ayniyle tatbik edin, kanun, bilâme-
zuniyet, bilâmazeret bir zat Meclise devam et
mezse müstafi addolunur, diyor. Uzun uzadı-
ya müzakereye hacet yoktur. Kanunun emri 
üzerine bunu müstafi addetmek Meclis üzerine 
vacip ve lâzımdır. (Hayır, hayır sesleri) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim; berayi 
tedavi Rodos'a giden arkadaşımız, Rodos'un 
havası, suyu vücuduna iyi geldiğinden orada, 
rahat rahat oturmuş, şimdi (Gürültüler) 

REÎS — Sükûneti ihlâl ediyorsunuz, rica 
ederim dinleyiniz. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Nizamnamei Da
hilîyi tatbik edin, rica ederim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendini; rica ede
rim, iki kelime söyliyeeeğim, dinleyiniz. Arka
daşımızın vücuduna Rodos'un havası, suyu nâ-
fi ve iyi geldiğinden orada rahat rahat oturmuş, 
Allah vücuduna afiyet versin. Bununla bera
ber şimdi beş ay şu kadar zaman geçtiği için 
kanunen mebusluktan ıskatı lâzımgelmiş, şim
di kim bilir Müdafaai Milliye Vekâletinde da
yısının oğlu mu var? Yahut sınıf arkadaşları 
mı var? Daha başka münasebeti mi var? Nedir? 
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Orada ne imiş? Müdafaai Milliye Vekâletine 
mühim işler görmüş. Efendiler Meclis azasının 
mühim iş görmesi için Meclisten mezuniyet al
ması lâzımdır. Meclis haberdar olmaksızın 
Müdafaai Milliye namına iş görüyorsa onun 
mükâfatını Müdafaai Milliyeden araması lâzım
gelir. Meclisten arayamaz. Binaenaleyh kanu
nen sükûtu lâzımgelir. Müzakereye hacet yok
tur. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır.. (Müzakere kâfi sesleri) 
Takrirler okunsun ondan sonra, 

Riyaseti Celileye 
Müzaktre kâfidir. Madem ki, mumaileyh Mus

tafa Bey vazifei vataniye hizmetinde bulunuyor. 
Bugünden itibaren tâyin edilecek bir müddet zar
fında Meclise iltihak etmediği halde müstafi ad
dolunmasını teklif ederim. 

Mardin Mebusu 
İbrahim 

Kiyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, müddeti mezuniyetini ge

çirmiş ve mazereti Meclisi Âlinin sem'i ıttıla ve 
kararına vâsıl olamamış olanlar hakkında yapılan 
muamelenin bunun hakkında da tatbikini teklif 
eylerim. 

Van Mebusu 
Hasan 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Reis Bey 
benim takririm okunmadı. Efendim bu da onunla 
alâkadardır. 

REİS — Rica ederim, Emin Bey oturunuz. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Rica ede

rim ben bir şey istemiyorum, takririmin okun
masını istiyorum. 

REİS — Efendim, skin takririniz müzakere
nin kifayetinden sonra okunacaktır. Rica ede
rim Emin Bey öyle bir şey ile alâkası yoktur. 

OPERATÖR EMİN B (Bursa) — Alâkası 
vardır. 

REİS — Celsei hafiye teklifine hakkınız yok
tur. Rica ederim Riyasetin vazifesine müdahale 
etmeyin. 

MAZHAR B. (Aydın) — Efendiler, bende
niz müzakerenin bidayetinde bulunmadım. Fakat 
her halde müzakerenin kifayetine lüzum yoktur. 
Çünkü arkadaşımın aleyhinde hemen hemen teka
süf etmiş bir fikir görmekteyim, Bendenizee mü-
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zakere henüz kifayet etmemiştir. Bu zat evvelce 
mezun olarak buradan gitmiştir. Rodos'a esasen 
hasta olarak gitmişti... Sonra Hükümet lüzum 
görmüş, İstanbul ve Avrupa ile muhaberatı temin 
için vasatatına müracaat etmiştir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hükümetin böyle 
I Meclis azasını bir işe tâyin hakkı yoktur. 
| DOKTOR MAZHAR B. (Devamla) — Mü-
f saade buyurun, arz edeceğim. 
? Makamı Riyaset her mebusun ve her maka-
I; mm merciidir. Bu zat Makamı Riyasete müra-
j caat etmiş ise Makamı Riyaset ve Müdafaai Mil

liye Vekâleti bu arkadaşımızı tavzif etmiştir. 
İşte bu mesele anlaşılmadığından müzakere kâ
fi değildir. (Kifayet hakkında söyleyin sadala-
rı) Makamı Riyasete müracaat etmiş ve orası 
kendisini oradaki vazife ile tavzif etmiş.. Arka
daşımız oradaki vazifesinden haberdar olmasa 
bile... 

REİS — Mazhar Bey, sadede dair söyleyin... 
DOKTOR MAZHAR B. (Devamla) Mesele 

anlaşılmamıştır ve onun için müzakere kâfi de
ğildir. (Gürültüler)... Bilâ mezuniyet gitmemiş
tir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Bİlâ mezuniyet git
tiği tahakkuk etti... 

REİS —- Rica ederim, Lûtfi Bey, susunuz. 
Söz vermedim... (Gürültüler).. 

Efendiler : Bu zat buradan mezunen gitmiş, 
Rodos'ta bir müddet oturmuş müddeti mezuni
yetini tecavüz ettirmiş, altı ay geçmiş. Mezuni
yeti 6 Şubat tarihinde munkazi oluyor. Divanı 
Riyasetçe Müdafaai Milliye ve Hariciye Vekâ
letlerinden de resmen sorulmuş ve gelen cevap
larda biz bu zata bir vazifei resmiye tevdi etme
dik diyorlar.. (Neee!.... sadaları).. Sonra Müda
faai Milliye Vekâletinin ikinci bir tezkeresi var. 
Bu tezkerede Müdafaai Milliye Vekâleti diyor 
ki; biz bu zata muayyen bir vazife teklif etme
dik... Yalnız kendisinin bâzı teklif atı vardır. Bu 
teklifat üzerine kendisiyle bâzı muhaberat cere
yan etmiştir. 

Divanı Riyasetiniz bu muhaberat ve müzake-
rat hakkında katî bir karar ittihaz edemiyerek 
vaziyeti Heyeti Aliyenize arz ediyor. Buna bir 
vazifei resmiye tevdii hakkında Hükümetin ma
lûmatı olmadığı gibi Meclise de bir müracaatı 
vukubulmamıştır ve mesele bundan ibarettir. 
(Reye reye sadaları) 
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Efendim müzakerenin kifayetini reye koyu

yorum. 
AHMED MUHTAR B. (İstanbul) —%û me

selede yanlış bir nokta var... (Gürültüler) 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) ~ 

Müzakere kâfi ise reye koyunuz, değilse hep söy-
liyelim. (Reye reye sadaları) 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye ko
yuyorum. Müzakerenin kifayetini kabul eden-
ler ellerini kaldırsınlar. Müzakerenin kifayeti 
kabul olunmuştur efendim. 

Şimdi efendim bu mesele hakkında Bursa 
Mebusu Operatör Emin Beyin bir takriri vur, 
o okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
İzmir Mebusu Doktor Mustafa Bey hakkın

daki resmî dosyanın bir celsei hafiyede tetkiki 
ile mumaileyh hakkında ona göre bir karar it
tihazını teklif eylerim. 

Bursa 
Operatör Emin 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim sa
lon tahliye edilir. Bu takrir ondan sonra oku
mu' ve sahibi takrir izahat verir. Şimdiden bu 
takrire ret ve kabul denemez. (Celsei hafiye 
takriri on beş imzalı olur, sesleri) Reis Bey 
usulü müzakeıre hakkında... (Gürültüler... Arka
daşlar istirham ederim bu sıcakta... (Ayak pa
tırtıları) ne oluyor o eller ve o ayaklar bilâ 
münasebet ve bilâ mâna oynuyor. Nedir o pa
tırtılar... (Dinliyoruz, sesleri) Saçma sapan iş-
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lerle meşgul oluyoruz. Ordu orada çalışıyor, biz 
de «ehemmiyetsiz şeylerle uğraşıyoruz... 

REİS — Efendim Emin Beyin takririni ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul olun
mamıştır. 

Efendim; Canik Mebusu Nafiz Beyin de bir 
takriri var: 

Riyaseti Celileye 
Meclis Âz#yr- Kiramı gerek vazifeten mer

kezde ve gerek mezunen taşrada bulunsun, mülk 
ve milletin menafime muvafık hidemat ifası 
vazaifi asliyesi cümlesindendir. Binaenaleyh 
Meclis Karariyle kendisine muayyen bir vazife 
tevdi edilen zevattan maada hiçbir zata hiçbir 
suret ve bahane ile hilafı kanım tahsisat veril
memesinin tahtı karara alınmasını teklif ede
rim. 

Canik Mebusu 
- Ahmed Nafiz 

(O başka, sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) Reis Bey bu mesele
ye ait değildir, o başkadır... 

NAFİZ B. (Canik) -— Reis Bey takririm bu 
meseleden sonra mevzuubahsolsıın, başka mese
ledir ve buna ait değildir. 

REİS — Efendim, kanunen Doktor Mustafa 
Beyin müstafi addedilmesi lâzımgeliyor. Doktor 

* Mustafa Beyin müstafi addini kabul edenler el
lerini kaldırsınlar... Kabul olunmuştur. 

On beş dakika teneffüs. 
3,45 sonra celseye nihayet verildi. 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 5,30 sonra 

REÎS — Reisisânivekili Faik Beyefendi 

KÂTÎP : Bagıb Bey (Kütahya) 

REÎS — Efendim celseyi açıyorum. îsmet 
Paşadan bir telgraf vardır, o okunacak. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Meclisin itimat ve muhabbetinin tsmet 
Pa§aya iblâğına dair telgrafa müşarünileyhten 
mevrut cevap. 

B. M. Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine 

Büyük Millet Medlisnin tebliğ buyuruian 
muhabbet ve itimadına arzı şükran eder ve Bü
yük Millet Meclisi ordularının ehemmiyetini bi-
hakkin müdrik oldukları vazifelerini ifa ede
ceklerini teyit ve temin eylerim. 

Garp Cephesi K. 
îsmet 

(Allah muvaffak etsin, sadalan) 

2. — Başkumandanlığın Mustafa Kemal Pa
şaya tevcihi münasebetiyle Merkez Ordusu Ku
mandanı Nureddin Paşadan mevrut telgraf 

REÎS — Efendim Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddin Paşadan da bir telgraf var. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclisi Âlilerinin haiz olduğu şahsiyet ve sa

lâhiyeti mâneviye cümlesinden olan Başkuman
danlık sıfatının Reis Paşa hazretlerinin uhdei 
liyakatlerinde şekli maddiyet iktisabettirilmesin-
deki vücup ve isabeti müdrik bulunan Anadolu 
Merkez Ordusu mensubiyni ile nâçiz Kumanda
nının Ahid ve Misakı Millî dairesinde gayei meş-
ruamızm tamamii husulüne değin Meclisi Âliye 
karşı lâyetezelzel revabıtı sıdku samimiyetle mü
tehassis ve vatan için her türlü fedakârlığa ama
de olduklarının bilvesile arziyle kesbi şeref ey
ler ve inayeti samadaniyeden her an hayırlı mu
vaffakiyetler ümit ve tazarru ederim, efendim. 

Merkez Ordusu Kumandam 
Nureddin 

(Allah muvaffakiyetler versin, sesleri), (Ce
vap yazılsın, sadalan) 

REÎS — Pekâlâ efendim, Makamı Riyaset ce
vap verir.... 

4. — Malatya Mebusu Sıdkı Beye izin veril
mesine dair Divanı Riyaset karart 

SIDKI B. (Malatya) — Muhterem refikle
rim : On beş gündür hâsıl olan rahatsızlığımdan 
dolayı her halde iki ay kadar tebdilhavaya ihti
yaç görüyorum. Hastalığım dolayısiyle Heyeti 
Celilenizce iki ay mezuniyetime müsaade buyu-
rulması için bir takrir takdim ediyorum. Reis 
Bey tarafından lütfen okutturulsun. (Divana, 
sesleri) Zaten Divanı Riyasetçe de tensibedildi. 
(Muvafık, muvafık, sadalan) 

REÎS — Sıdkı Beyin takriri okunuyor, efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
Her ne kadar Meclise devam ediyor isem de 

rahatsız olarak gelip gidiyorum. îki mah kadar 
tebdilhavaya ihtiyacım vardır. Şayet işbu takri
rim münderecatına kanaat hâsıl olmıyaeak olur
sa rüfeka meyanmda mevcut etibbadan icabeden-
lere muayenemin icrasiyle tanzim edecekleri ra
pora göre ifayı muamele olunmasını Heyeti Ce-
lileden istirham ederim. 

Malatya 
Sıdkı 

Mirimumaileyhin iki ay müddetle mezun 
addi Divanı Riyasetçe tensibolunmuştur. 

Reisvekili Reisisani îdare Memuru 
Faik 

îdare Memuru İdare Memuru 

Kâtip Kâtip 
M. Ragıb z 

Kâtip Kâtip 

- 3 Ü -
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REİS — Efendim, Sıdkı Beyin mezuniyetini 

kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. v 

5. — Van Mebusu Tevfik Beye izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset Karart 

REÎS — Efendim, Van Mebusu Tevfik Be
yin de bir takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hicrette bu havaliye dağılmış olan ailem 

efradını henüz memlekete iadeye muvaffak ola
mamışım. Bunlardan buraya celbedebildikleri-
mi birkaç gün evvel yola çıkardımsa da onların 
da başlarında kimseleri yoktur. Yol uzak, mev
sim o havaliye göre dardır. Binaenaleyh sene
lerden beri yurtlarına mütehassir bulunan bu 
zavallıları yerlerine ulaştırabilmek ve azimet 
ve avdet dâhil olmamak üzere bir buçuk ay 
müddetle mezuniyetime müsaade buyurulmasmı 
istirham ederim, efendim. 

Van Mebusu 
Tevfik 

RElS — Efendim, Tevfik Beyin takrir ve 
mezuniyetini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 
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3. — TAKRİRLER 

1. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Ankara'ya 
gelen alaylara hoşamedi beyan edilmesi için Di
vanı Riyasetçe bir heyet seçilmesine dair takriri 

REİS — Efendim, rüfekadan bir zatın bir tak
riri var. 

Riyaseti Celileye 

Gelen alaylara Meclisimiz namına beyanı 
hoşamedi edilmek üzere arkadaşlardan mü
rekkep bir heyetin Divanı Riyasetçe intihap bu
yurulmasmı teklif eylerim. 

Tokad Mebusu 
Rifat 

REİS — Efendim, heyetin Divanı Riyaset
çe intihabedilmesini kabul edenler ellerini kal
dırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Müdafaai Milliye Encümeni bir 
celsei hafiye teklif ediyor. Celsei hafiye yapa
cağız. Binaenaleyh samiinin dışarı çıkmalarını 
rica ederim. (Bu celsenin mabadi hafidir.) 

(Üçüncü celse hafidir.) 
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