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3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
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gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
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BÎRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REÎS — ikinci Reisvekili Faik Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Feyyaz Âli Bey (Ybzgad) 

REtS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu, cel
seyi küşadediyorüm. Zaptı sabık hulâsası oku
nacak : (Kâtip Ziya Hurşid Bey tarafından 
zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — SAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 
bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashih an 
kabul olundu. Elcezire cephesi Kumandanı Ni-
had Paşanın Urfa Mebusu Ali Saip Beyin hi-
dematı bergüzidesine dair tezkeresi okundu. 
tnönü muzafferiyeti münasebetiyle Ardahan ve 
Artvin'den mevrut telgraflara cevap yazılması 
tensip, Heyeti Vekile Riyasetine Pevzi Paşanın 
intihabolunduğuna dair tezkere tebliğ olundu. 
Heyeti Vekileden mevrut orduda kendi hayva
niyle hizmet eden efrada tazminat itasına dair 
lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenlerine, Malatya'daki Sultan-
suyu çiftliğinin furuhtu hakkındaki lâyihai 
kanuniye, Kavanini Maliye Encümenine, Teda
riki vesaiti nakliyei bahriyeye ve Askerî Te
kaüt Kanununun 36 neı maddesinin tadiline da
ir levayihi kanuniye Müdafaai Milliye Encüme
nine, Muafiyeti Askeriye Vergisine dair lâyi
hai kanuniye Kavanini Maliye Encümenine, 
Amele taburları zâbitan ve efradına ikramiye 
itası hakkındaki lâyihai kanuniye Müdafaai 

Milliye ve Muvazenei Maliye encümenlerine, 
hiyaneti vataniye ile mahkûm Söke Reji Mü
dürü Mazhar Efendi ile Sökeli Ipokrat hak
kında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hük
miye Adliye Encümenine, şayanı müzakere ol
duğuna dair mazbata ile Lâyiha Encümeninden 
mevrut Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin muhakematmda müruruzaman usu
lünün ilgası hakkındaki teklifi müstaceliyet 
karariyle Dahiliye ve Adliye encümenlerine ha
vale olundu. Fevzi Paşanın Heyeti Vekilece 
Hariciye Vekilliğine intihap kılındığına dair 
tezkerenin iadesine karar verildi. Edirne Meb
usu Şeref ve Faik Beylerin, Malta'daki mev
kuflara mütaallik takrirleri Heyeti Vekileye 
ve Şeref Beyin Divanı Muhasebat vazifesinin 
Meclisçe görülmesine dair teklifi kanunisi müs
taceliyet karariyle Lâyiha Encümenine, Hey
eti Vekileden mevrut Usulü muhasebei umumi
ye Kanununun 63 ncü maddesinin tadili hak
kındaki lâyihai kanuniye Kavanini Maliye En
cümenine, Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin ta
dili hakkındaki lâyihai kanuniye Adliye ve 
İktisat encümenlerine, Men'i Müskirat Kanu
nunun iki maddesinin tadili hakkındaki lâyi
hai kanuniye Adliye Encümenine, Arazii meş-
gulede teşkilâtı mülkiye icrasına mütaallik lâ
yihai kanuniye Dahiliye Encümenine havale 
edildi. Katil maddesinden dolayı kürek cezası
na mahkûm olup sülüsanı müddeti cezaiyesini 
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ikmal etmiş olan Vasü'in bakıyei müddeti ee-
zaiyesinin affı hakkındaki Kararnamenin red
dine ve Giresunlu Temel ile Mardinli İsa'nın 
bakıyei müddei cezaiyelerinin affının muvafık 
olduğuna ve hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Hoca Emin Efendinin tahliyesine dair Adliye 
Encümeni mazbataları kabul edildi. Âzayi 
Kiramın mezuniyetine mütaallik Divanı Ri
yaset mukarreratı dahi kabul olunarak An
kara - Ereğli tarikinin turku umumiye me
yanına ithali hakkındaki teklif Nafıa Vekâ
letine, Rize - Erzurum yolunun turku 
umumiye meyanına ithali hakkındaki teklif 
Muvazenei Maliye Encümenine, Operatör Emin 
Beyin, Kıptilerin iskânı hakkındaki teklifi Dahi
liye Encümeni mazbatası mucibince Dahiliye" 
Vekâletine havale ve Denizli - Yaranküme tari
kinin tamirine ve vilâyet merkezlerinde intihabı 
memurin encümeni teşkiline ve Van su yolları
nın tamirine ve İktisat Kanunu namiyle bir ka
nım tedvinine dair teklifler; encümen mazbata
ları mucibince reddedildi. Tuz Kanununun bâzı 
mevaddmın ve Tahsili Emval Kanununun.3 neü 
maddesinin tadiline dair levayihi kanuniye Ka-
vanini Maliye Encümenine havale olundu. Ba
dehu posta ve telgraf ücretlerinin. tezyidi hak
kındaki lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere cereyan ederek müzakere kâfi 
görüldükten sonra maddelere geçilmesi kabul olu
nup teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

İkinci Reisvekili Faik Beyefendinin tahtı ri
yasetlerinde bilinikat Heyeti Vekilece (1337) se
nesi için yeniden bittanzinı gönderilmiş olan büt
çe Muvazenei Maliye Encümenine havale ve es
kisinin iadesi kabul edildi. Malatya Mebusu Lûtfi 
Beyin İttihat ve Terakki Klüplerinin maarif 
idarelerine terk edilmelerine dair teklifi Lâyiha 
Encümenine havale ve posta ve telgraf ücret
lerinin tezyidi hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
maddeleri müzakere ve aynen kabul olunarak 
heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye konmuş 
ise de, nisabı ekseriyet meveudolmadığmdan Pa
zartesi günkü içtimada tekrar reye konacağı teb
liğ edilip saat 6,5 t e Celseye nihayet verildi. 

Reisisâni Vekili Kâtip 
Faik. Ziya Hurşid 

Kâtip 
Feyyaz Âli 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 

bendenizin geçen günkü içtimada bir teklifi ka
nunim vardı. Nizamnamei Dahilînin bahşettiği 
salâhiyete mebni Heyeti Umumiyece ruznameye 
alınması takarrür etmişti. O dercedilecekti. Dere-
edilmemiştir, dereedilsin, efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi Heyeti Vekilenin iade edilen tezkeresi, 
Müdafâai Milliye Vekili Paşa hazretlerinin Er-
kânıharbiye Riyasetine değil, Hariciye Vekâle
tine intihabı hakkındaki tekliftir. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Gazete
ciler de bu hususta çok zühul etmişlerdir. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında baş
ka söz istiyen var mı? Zaptı sabık kabul edildi. 
Evrakı varide vardır efendim. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Ordu livasından ihracedilecek fındık, 
fasulye ve kenevirden resim ahzedihnemesine dair 
kanun lâyihası. 

REİS — Ordu livasından ihracedilecek fın
dık, fasulya ve kenevirden resim ahzedilmeme-
sine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye var, bunu Kavanini Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

2. — Akarat ve emlâk vergilerinin artırıl
masına dair.kanun lâyihası 

REİS — Akarat ve emlâk vergilerine dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var
dır. Bu da kavanini Maliye Encümenine gidiyor. 

e 

4. — TEZKERELER 
1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 

ecnebi ismi taşıyan şehir adlarının tebdili hak
kında, Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Gazian
teb livasına merbut Rumkale kazasının Halfeti 
kazası namiyle yâdolunmasma dair tahriri ve Da
hiliye Vekâleti tezkeresi, 

REİS — İslâmiyet ve Türklükle münasebeti 
olmıyan mahaller isminin tebdiline dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Gazianteb livasına merbut Rumkale kazasının 

tebdili namına dair Anteb Mebusu Yasin Bey 
ile İslâmiyet ve Türklükle münasebeti olmıyan 
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mahaller esamisinin tebdili hakkında Kütahya 
Mebusu Besim Atalay Bey tarafından verilip 
9 Mayıs 1337 ve 15 minh 588 - 283, 559 - 272 nu
maralı tezkerei âliyeleriyle mürsel iki kıt 'a tak
rir mütalâa olundu. 3 Şubat 1337 tarihli ve 
13253 - 237 numaralı tezkere ile de işar olundu
ğu üzere Memaliki Osmaniye dâhilinde bu kabil
den çok isimler meveudolduğundan meselenin 
umumi surette tetkiki münasip görülerek mül
hakattan malûmat talebedildiğini arz eylerim 
efendim. 23 Mayıs 1337 

Dahiliye Vekili 
Ata 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İnönü muzafferiyeti münasebetiyle Zü-
rih Türk Talebe Cemiyetinden mevrut tebrik 
telgrafı. 

REİS -—* Sonra efendim înönü muzafferiye'i 
münasebetiyle Zürih Türk Talebe Cemiyetinden 
mevrut tebrikname vardır, okunacak dinliydim 
efendim. (Muvafık sadaları) (Okumaya hacet 
yok, cevap verilsin sadaları) Makamı Riyaset 
münasip cevap verir. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey Zü
rih gibi bir yerden gelen telgraf okunmazsa zan
nederim... 

REİS — Rica ederim bu mesele kapanmıştır. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —' Memle

ketlerin farkı yoktur. (Muvafık sadaları), 

8. — MAZBATALAR 

1. •— Hıyaneti vataniyeden mahkûm Konya'lı 
Otuzbir Ahmet ile rüfekası hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim Otuzbir'in Ahmet ile rü
fekası hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
vardır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
No. 41 
Hâdisei işyaniyeye iştirakle yağmakerlikte 

bulunmak maddelerinden dolyaı Konya'nın Ulu-
jrmak Saka mahallesinden Otuzbir'in Ahmet'in 
on sene kürek ve Muhtar mahallesinden Hâmit 
Ovalı zade Narinci Mehmet ve Nalbant İbrahim'
in üçer ve Kerimdede Mektep mahallesinden 

133tf C . 1 
Apabak Osman'ın beş sene kalebentlik eezasiyle 
mahkûmiyetlerine dair Konya Merkez Bidayet 
Mahkemesinden sâdır olan 7 Nisan 1337 tarihli 
ve 213 No. lı ilâm ile evrakı müteferriası encü-
menimizce tetkik ve mütalâa ve icabı müzakere 
olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ve 
esbabı mucibeye müstenit olmakla tasdiki itti
fakla tensibolunarak Heyeti Umumiyeye tevdi 
kılınır. 21 Mayıs 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Abdullah Azmi Mehmed Şevket 
Kâtip Âza 

Kângırı Sinob 
Neşet Hakkı Hami 

Âza Âza Âza 
Antalya Biga Konya 

Halil İbrahim Hamid Refik 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Efendim muva
fık ise Adliye Encümeni evvel emirde izahat 
versin. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — İzahata 
ne lüzum var? 

REİS —Efendim, Adliye Encümeni Mazba 
ta Muharriri Bey izahat versin. (İzhata hacet 
yok sadaları) 

REİS — Efendim izahat isteniyor mu? İste
niyorsa Mazhata Muharriri versinler. (Kâfi sa
daları) (Mazbata okunsun sadaları) Efendim 
mazbata okunmuştur. O halde mazbatayı kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Kabul sadaları) Ka
bul edildi. 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Sivaslı 
İbrahimoğlu Salih hakkındaki evrakı hükmiyenİ7i 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hâdisei isyaniyede Cenup cephesi Hayvan 

Hastanesi efradından Sivas'ın Lâdik karyesin
den Salihoğlu Hasan çavuş ile iki nefer refiki
nin önlerine geçerek atlarını ve kaputlarını ve 
Hasan çavuşun saatini ahiz ve kendilerini hapis 
ettikleri iddia olunan Keşan'dan Konya'nın 
'Sahrinç mahallesinden İbrahim'oğlu Salih 'in on 
sene müddetle küreğe konulmasına ve Pulatlar 
mahallesinden Sarı'nın Mehmed Emin'in bera-
etine dair Konya Merkez Bidayet Ceza Mahke-
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meşinden sâdır olan 26 Mart 1337 tarihli ve 
169 numaralı ilâm ile evrakı müteferriası encü
menimize havale olunmakla tetkik ve mütalâa 
ve icalbı müzakere olundu. Hükmü mezkûrun 
muvafık usulü kanun olarak verilmiş olduğu 
anlaşılmakla-tasdiki ittifakla tensibolunarak 
Heyeti Umumiyeye tevdi olunur. 

ai/Mayıs/1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 

Kâtip Âza * 
Kângırı Antalya 

Neşet Halil İbrahim 
Âza Âza 

Simob Konya 
Hakkı Hami Refik 

DURAK B. (Erzurum) — Anlaşılmıyor. 
Şimdi bir şeye karar verildi, anlıyamadık, affe
dersiniz. 

REİS — Dinliyeydiniz, efendim. 
DURAK B. (Erzurum) — Kulağımız orada 

ama yüksek söylemiyorsunuz. 
REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın... 
MEHMED ŞÜKRÜ lB. (Karahisarı Sahip) 

— Adliye Encümeni izahat versin. Bu, ceraimi 
âdiye den midir, hiyaneti vataniyeden midir? 

REÎS — Hiyaneti vataniyedir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 

— Hiyaneti vataniye olduğuna dair mazbatada 
bir işaret görünmüyor. 

REİS — Vardır, efendim. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Anlaşıl

mamış ki. Ceraimi âdiye gibi görünüyor efen
dim, okunduğu vakit öyle 'görünüyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ IB. (Karahisarı Sahip) 
— Cürmün tavsifi ceraimi âdiye gibi gösterili
yor, encümen izahat versin. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ŞEVKET OB. (Sinab) — Efendim, hâdisei 
isyaniyede üç askerin önüne çıkmış (Kürsüye 
sadaları, gürültüler) Konya'nın Sahrmç mahal
lesinden Sivaslı 'Salihoğlu ıSalim, Sivaslı İbra
him Salih Konya hâdisei isyaniyesinde fer'an 
zimethal olduğundan dolayı on sene kürek ce
zasına mahkûm edilmiştir. Bu hâdisei isyaniye
de bulunmuş ve kışladan firar eden üç askerin 
önüne geçerek esliha ve eşyasını gasbetmiştir. i 
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Bu, müştekilerin tâyin ve teşhisleri ve kendisi
nin ikrariyle sabit olmuştur. Mahkeme de bu 
hükmü vermiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bir adam 
mıdır ? 

ŞEVKET B. — Bir tek adam. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Madde

ten bunun imkânı yoktur. Bir adamın üç aske
rin silâhını alması, rica ederim, nasıl askermiş 
o? 

ŞEVKET B. (Devamla) — Malûmuâlileri-
nizdir ki, bu evrak bir tane değildir. OBirçok ev
rak şimdi okunacaktır ve bunlar tamamiyle 
Konya hâdisei isyaniyesine aittir. Yalnız burada 
bir kişidir. , 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı 'Sahip) 
— Müsaade buyuru İliyor mu efendim? Okun
masını istiyorum, madem ki, bir hüküm vere
ceğiz. Delâilin zayıf olduğunu anlıyorum, Maz
bata Muharriri Beyin ifadesinden. 

Mazbatanın mahkûma ait kısmı 
İcabı keyfiyet bilmüzakere maznunlardan 

Sivaslı Salih'in hâdisei isyaniyeye tesadüf eden 
günde kışlanın basılmasını raütaakıp firar ede
rek Horozluhan'a gitmek üzere Sadırlar mahal
lesinden geçmekte iken müşteki Hasan çavuş ve 
Mehmed ve İsmail onbaşıların Sadırlar mahal
lesinde halen meçhul kalan birtakım rüfekasiy-
le önlerine geçerek merkuminin atlarını ve ka
putlarını ve Hasan çavuşun saatini ahiz ve ken
dilerini kaydü bent ile diğer eşhasın mevkuf bu
lundukları Abdürrahim'in hanına isal ve sevk 
eylediği müştekilerin taayyün ve teşhis suretiyle 
sebk eden ifadeleri ve kendisinin ikrarı ile sabit 
olmuş ve huzuru mahkemede serd ettiği müda
faasını ledettahkik teyidedememiş olduğundan 
bu suretle hâdisei isyaniyede fer'an methaldar 
bulunmaktan ibaret görülen hareketi vakıasın
dan dolayı Hiyaneti Vataniye Kanununun ikin
ci maddesiyle Kanunu Cezanın kırk beşinci mad
desi mucibince mebdei tevkiften itibaren on sene 
küreğe konulmasına ve yüz yirmi kuruş masarifi 
mahkemenin tahsiline r ve vdiğer maznun Meh
med Emin'in müştekileri derdest edenler meya-
nında bulunduğu merkumun tarafından taayyün 
ve teşhis edilmediği gibi hakkında başka birgıı-
na delil ve haber de mevcudolmadığmdan onun 
beraetine ve sebebi âhara mebni mevkuf değilse 
tahliyesine bilittifak vicahen karar verilerek 
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müddeiumumi bey ve tarafeyn hazır oldukları 
halde tarafı riyasetten metni kanun kıraatle be
raber usulü tefhim alenen icra kılındı. 

26 Mart 1337 
Reis Âza 

Mehmed ihsan Naci 
Âza Mülâzımı Zabıt Kâtibi 

Ali Mehmed Nadir 
(Muvafık sadaları) 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Durunuz 
efendim, izahat versin. Asker firar ediyor, elin
den silâhını alıyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisari Sahip) — 
Malûmu âliniz meselenin ehemmiyeti derkârdır. 
Bir adama verilen hükmü tasdik etmek, ıttıla 
kesbederek bu hüküm doğrudur demek, hâkim 
mevkiinde bulunmak demektir. Binaenaleyh me
seleyi iyice tetkik etmek icabeder. Bendeniz tek
rar okuyorum, bir noktaya işaret etmek için 
(icabı keyfiyet ledelmüzakere maznunlardan 
Sivaslı Salih'in müsellâh halde hâdisei isyaniye-
ye tesadüf eden günde...) Binaenaleyh bu adam 
hâdisei isyaniyeye iştirak etmiş değildir. Şu hal
de bu adam o güne tesadüf eden bir günde firar 
etmiştir. Şu itibarla bu adamın hiyaneti vatani
ye ile tecziyesi caiz değildir. Bu, ceraimi âdiye-
dendir efendiler, asker firarisidir. Asker firarisi 
olduğundan dolayı aidolduğu Divanı Harbde 
muhakeme edilmesi lâzımgelir ve orada teeai-
yesi lâzımgelir. Sonra asker firarisinin silâhını 
alması da, bu da ceraimi âdiyedendir. Bunun da 
aidolduğu Divanı Harbde muhakemesinin icrası 
lâzımgelir. Yoksa Büyük Millet Meclisinin tet
kikine arz edilecek hiyaneti vataniye cürmü de
ğildir. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Zannedersem 
Şükrü Bey arkadaşımız fıkrai hükmiyeyi anla
madılar. Firar eden asker, yani firar ederken 
elinden silâh alman asker tecziye edilmemiştir. 
Kışlaya baskın vukubulmuş ve bu baskın neti
cesinde asker bittabi gelen kuvayi mütecavizeye 
karşı müdafaa edemiyeeeğini görünce oradan 
bir delik bulmuş, kaçmış ve giderken önüne bu 
mahkûm olan şahıs ile hüviyeti gayrimalûm bâ
zı eşhas çıkmış, eşyasını, eslihasmı almış ve ken
disini, diğer yakalayıp hapsettikleri eşhasın ya
nma götürmüşler. 

Yoksa bu adam ne asker firarisidir, ne de 
mahkûm olmuştur, mesele budur. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Anladık 

ama, asker ne için kaçıyor? 
AVNÎ B. (Saruhan) — Konya hâdisei isya-

niyesinde mevki kumandanı bendenizdim. İsya
nın vukuunu gece alaturka, saat dörtte haber 
aldım. Ondan evvel Hükümet bize haber verme
mişti. Müdafaa için yapılması muktazi tedabir 
pek müstacel, pek âni olmuş, elimde mevcut kuv
vet beş gün evvel Ilgın hâdisei isyaniyesine gön
derilmişti. Elde kuvvet yoktu. Vaktiyle haber
dar edilmemek yüzünden lâzımgelen tedabir ve 
teşkilât maatteessüf yapılamamış ve yaptırıla
mamıştır. Onun için icabederse Heyeti Aliyeniz 
bizden lâzımgelen sualleri sorar. Biz de cevabı
nı arz ederiz. Binnetice ayrıca bizler hakkında 
icabeden hükmü tâyin buyurursunuz, yalnız o 
gün elde mevcudolan, yeni gelmiş efrattan bir 
kısmını da depoda bulunan esliha ile gece saat 
dörtte müstacelen teslih ederek bir mangasını 
kışladaki depomuzun muhafazası için terk ettik. 
Bir mangadan ibaret diğer kuvvetle de Alâad-
din Tepesinde tahassun ederek müdafaaya baş
lamış idi. Kuvvetin bir mangadan ibaret olma
sı ve usatm fazla olarak yüklenmesi dolayısiyle 
bizzarure terki mevki ederek çekilmiş ve o su
retle mâruzu hücum kalmıştık. (Mesele anlaşıl
dı, sadaları)... işte silâhları alan usattır, asker 
firarisi değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisari Sahip) — 
Avni Bey müsaadenizle bir şey anlamak iste
rim : Bu zat hâdisei isyaniyeye iştirak etmiş 
midir ? 

AVNl B. (Saruhan) — Efendim, kamilen as
kerî firarileri, ödemiş havalisinden, Ilgın hava
lisinden peyderpey toplanmış Çumra'da Deliba
şı isminde bir adamın kumandasında bu kütlei 
isyanı hazırlamakta bulunmuştu. Bu da onların 
meyanında gelenlerdendir. Tabiî elimizde bun
ların defteri, alelesas künyesi yoktur. Gece -
vakti gelmiş ve isyanda bulunmuş bir adamdır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen varmı? 
(Yok sadaları) O halde Adliye Encümeni maz
batasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir, fendim. 

S.— Hiyaneti vataniyeden-mahkûm Mersinli 
Karabet'e ait evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası. 

v REİS — Mersin'in Şerif mahallesinden Ser-
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kisooğlu Haeı Karabet'in idamına dair Adliye 
Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı Mersin'in Ca-

mişerif mahallesinde Serkisoğlu Hacı Karabet'-
in idamına dair Antalya Bidayet Mahkemesi Ce
za Dairesinden sâdır olan 21 Mart 1337 tarihli 
ve 343 numaralı ilâm ve evrakı müteferriası en
cümenimize havale olunmakla tetkik ve mütalâa 
ve icabı müzakere olundu. Hükmü mezkûr mu-
vafıkı usul ve kanun olmakla tasdiki ittifakla 
tensibolunarak Heyeti Umumiyeye tevdi kılın
dı. 

18 Mayıs 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Alehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Antalya 

Neşet Nâzım Halil İbrahim 
Âza Âza 
Sinob Konya 

Hakkı Hami Refik 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ka
rarname okunsun sadaları) Mazbatayı kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

. 4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ilgırilı 
îbrtihimoğlu Mevlûd hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — İlgın kazasından İbrahimoğlu Meh-
med hakkında Adliye Encümeni mazbatası .var: 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı Ilgın kazasının 

Çekilalevi karyesinden İbişfin ibrahimoğlu 
Mevlûd'ün on beş sene müddetle küreğe konul
masına dair Ilgın Bidayet Mahkemesinin 19 Ni
san 1337 tarih ve 24 numaralı ilâmı ile evrakı 
müteferriası encümenimizce tetkik ve mütalâa 
ve icabı müzakere olundu. Hükmü vâki usul ve 
kanuna muvafık olmakla tasdiki ittifakla tensib
olunarak Heyeti Umumiyeye tevdi kılınır. 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Abdullah Azmi Şevket 
Kâtip Âza Âza 
Kângırı Antalya Biga 

Neşet Nâzım Halil ibrahim Hamid 
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Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 

1 
' Âza 
Konya 
Refik 

REİS — Kabul Duyuruluyor mu efendim? 
TAHSİN B. (Maraş) — Kararname okunsun, 

usule muvafık mıdır? Biz de vâkıf olalım. 

SITKI B. (Malatya) — Efendiler; Okunan 
evrak Ilgın kazasında hadis olan ve Konya hâdi
sesine taallûk eden bir meseledir. Refiki muhte
remim Avni Bey buyuruyorlar ki; Konya hâdi
sesinde ben orada Mevki Kumandanı bulunuyor
dum ve Hükümet haber vermedi. Ancak alaturka 
saat dörtte haberimiz oklu. Mevcut askeri, yeni 
gelmiş askeri depodaki esi İha ile teslih ettik. Fa
kat bu müdafaamıza kâfi gelmedi. Benden sorun 
cevap vereyim. Avni Bey bize burada bir şey ih
tar ediyor. Diyor ki, Hükümetin hatası vardır. 
Bana sorunuz, cevap vereyim. Teşekkür ederiz 
Avni /Beye. Avni Beyden temenni, rica ederim ki, 
işte soruyorum kendisinden, bu kürsüi muallâ-
dan Hükümetin hatasından en ufak noktasına 
kadar malûmatı vardır. Lütfen teşrif etsinler de 
cevap versinler. (Sadet haricidir sadaları). 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim bu hususa 
dair hükümet bir heyeti tahkikiye gönderdi. 
Biz de bu hususa dair bir takrir verdik, ne tak
rire bakan var, ne hükümetin göndermiş oldu
ğu heyetin vermiş olduğu rapor burada okun
muştur. Sebebi nedir? (Gürültüler) 

REİS — Efendim, sözünü kesmeyiniz. 
VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ederim, hükü

metin raporu burada okunsun. Hepimizin söy-
liyecek sözümüz var.. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey usulü müzakereye dair söz isterim. 

REİS —• Peki efendim, fakat Hakkı Hami 
Bey söyliyecek. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, beye
fendi gayet mühim bir meseleye dokundular, 
gerçi şu okunan kararların müzakeresi esnasın
da böyle bir şeyin#münakaşa edilmesi doğru de
ğil gibi görünürse de eğer Konya hâdisesinin 
iç yüzüne encümeni âliniz ve Heyeti Celileniz 
vâkıf olsa ihtimal ki bu hükümleri tasdik etmi-
yecektir. (Doğru sadaları) İhtimal ki bu hü
kümleri tahfif edecektir. O hâdisenin katiyen 
hükme tesiri vardır efendiler. Bu itibarla ben
deniz arzu ederim ki Konya hâdisei isyaniyesi-
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nin iç yüzünü Heyeti Celilenizin her biri ferden 
ferda bilmiş olsun. Maatteessüf bendeniz de hiç- j 
bir şey bilmediğim gibi Heyeti Celilenizin de j 
hiç birisi bu hususta malûmattar değildir. Ev
rak üzerine, delâil üzerine hüküm vermekteyiz. 
Ortada bir hâdise var, yani Konya'da bir hâ
dise olmuştur. Konya hâdisesi, emin olunuz; 
Büyük Millet Meclisinin tarihi teşekkülünden 
beri vukua gelen hâdisatı dahiliyenin en mü-
himmidir ve sonra Konya hâdisei isyaniyesinin 
iç yüzünü tetkik etmez de bunu böyle bir halde 
bırakacak olursa, Meclisi Âlinin yapacağı bütün 
iyilikler içerisinde hiçbir tarafta hata etmemiş 
dahi olsa, şu Konya hâdisesinde tekâsülden 
- affedersiniz tekâsül diyeceğim - tekâsülden 
dolayı tarihin muahezesinden kendisini hiçbir 
zaman kurtaramıyacaktır. (Bravo sadaları) 

Binaenaleyh bugün hükmü tasdik ederken 
Konya hâdisesini de göz önüne getirmek lâzım
dır. Bendeniz filhakika şu kararlara iştirak et
tim ve mecburum iştirak etmekte. Fakat Konya 
hâdisesi gizli kalmıştır ve şunu da itiraf ede
rim ki, hükümet bir heyeti tahkikiye göndermiş, 
fakat hakkiyle tahkikat yapılamamıştır. Yapıl
mış olsaydı, şimdiye kadar Meclisi Âlinize gelir
di ve şimdiye kadar Meclisi Âliniz de Konya hâ
disei isyaniyesi hakkında Hükümetin mâkul be
yanatta bulunamaması, emin olunuz tahkikatın 
lâyıkı veçhile yapılamamış olmasından ve Heyeti 
Celilenizi ikna edecek vesaiki haiz bulunmama
sından ileri gelmiştir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Hükümet seyyiatmı 
setretmek istiyor. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Onun için 
istirham ederim, Avni Beyefendinin buyurduk
ları gibi, bu meselenin esnai vukuunda orada me
mur bilhassa mebus arkadaşlarımız vardı. Bun
lardan icabeden malûmat alınabilir. Fakat, ben
deniz bu bapta Mecliste yapılacak bir tahkikatı 
kâfi görmüyorum. Çünkü, Meclisi Âlinizce yapı
lacak tahkikat ancak, evrak üzerinde olacaktır. 
Bendeniz isterim ki, Meclisi. Âliniz kendisi biz
zat bir heyet çıkarsın da Konya ve havalisinde 
lâzımgelen tahkikatı inceden inceye yapsın. Hâ
disatı isyaniyenin tohumu hangi zamanlarda atıl
mıştır? Infilâki tarihinden Hükümetin haberi ol
muş mudur? Olmuş ise ne gibi tedabire tevessül 
etmişlerdir? Etmemişlerse neden tevessül etme
mişlerdir? Ve kendilerinin hatası mevcut mudur? 
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Ve hataları meveudolduğu halde bu kadar mâ-

j samların kanı aktığı halde kendilerinin hâlâ 
! mesul edilmemelerinin esbabı, hikmeti nedir? 

Banlar meydana çıkmadıkça bendeniz Konya hâ
disesinin bitmiş olduğuna kaani değilim, efen
diler. Adaleti görmiyen, adaletin bihakkin tecel
lisini görmiyen her hangi bir fert, muti dahi olsa, 
isyan vadisine geçer. Onun için Konya hakkında 
lâzımgelen şey yapılamamıştır ve alâkası vardır, 
bununla. istirham ederim. Heyeti Celilenizden. 
Bunu nazarı dikkate alınız. Serian Konya'ya bir 
heyeti tahkikiye gönderiniz, lâzımgelen vazifei 
tarihiyemizi yapalım. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Mazhar Bey söyliyecek. 
MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efen

dim, Nizamnamei Dahilîye riayet edecek isek 
bunun müzakeresine hakkımız yoktur. Fakat ben
denizin bildiğim Konya hâdisesi için bir şubede 
evrak vardır. Bir de Hükümetin gönderdiği me
murin arasında Hükümetin talebiyle bizim rüfe-
kadan birkaç zat da iştirak ederek bir heyet git
mişti. Bu heyet de tahkikatını yapmıştır, zanne
derim. Şube, Hükümetten gelecek olan bu evrakı 
bekliyordu. Gelecekti'. Birleştirip de bize, Heyeti 
Umumiyeye bir netice verecekti. (Beş sene son
ra, sadası) Beş sene olmaz, efendim. Yapalım. 
Bugün Mecliste Konya hâdisesinin tetkikatmdan 
imtina edecek ve bundan vazgeçecek hiçbir arka
daş yoktur. Hakkı Hami Beyefendinin buyur
dukları pek doğrudur. Kim var içimizde Konya 
hâdisesini tetkik etmiyelim desin? Yalnız bir ih-
mal*var. Nercsindendir, bu ihmal? işte Hükümet 
ten evrak gelecek, şube vazifesini yapacak, bize 
verecek. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Raporunu vermemiştir. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Vermiş
tir, efendim. Hükümetten bir takrirle onu işe
yebilirsiniz. 

Şimdi Hakkı Hami Beyefendi yalnız bir şey 
buyurdular, dediler ki : Heyeti tahkikiyenin ra
poru delâili katiyeyi pek de havi olmadığından 
dolayı Hükümet bize vermiyor. Ne malûm? Gör
medik ki, bilelim. O görmüş mü? (Gürültüler) 
Böyle ezberden hüküm olmaz. Şimdi bizim yapa
cağımız Hükümetten bu evrakı tahkikiyeyi der
hal istemektir. Şube baksın, tetkik etsin, bize bir 
netice versin. Biz de bakarız, Hami Beyin de-
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diği gibi, filhakika tahkikat ve delâil kâfi de
ğilse, Heyeti Âliyeniz muvafık görmüyorsa der
hal bir karar veririz. İçimizden mebus mu tâ
yin edeceğiz, ne yapacak isek yaparız. Bugün 
bunun müzakeresine mahal yoktur. Yalnız Hü
kümetten bunu serian talebetmelidir. 

Riyaseti Celileye 
Konya hâdisesine kesbi ıttıla edinceye ka

dar Konya hâdisesine mütaallik hükümlerin 
tasdiklerinin talikini teklif eylerim. 

30 Mayıs 1337 
Karahisarı Sahip 

Mehmet Şükrü 

(Muvafık sesleri) 
İSMET B. (Çorum) — Efendim, âsilerin 

tecziyesine aidolan hükmü tetkik etmek başka 
mevzudur. O bugünkü ruznameye dâhildir. Fa
kat isyanın zulhurunda Hükümeti mahalliyenin 
hatiatmı tetkik etmek de başka mevzudur. Onun 
diğer bir ruzname ile tetkiki lâzımdır. Bugün 
bu mazbatai hükmiyenin tetkikiyle meşgul ola
cağız. Binaenaleyh bu mazbatai hükmiyenin re
ye vaz'mı teklif ediyorum ki, Nizamnameye mu
vafık hareket ediyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Reis Bey, söz istiyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
bir hükmü, bir ilâmı tasdik edebilmek için ka
naati kâmile hâsıl olmalıdır. Bu müzakere ka
naatimiz üzerinde tesir yaptı. Bunun tehirin
de yalnız Heyeti Umumiyece bir mahzur yok, 
yalnız mahzur mevkuflar hakkındadır, kana
atimiz üzerine büyük bir tesir yaptı. Belki de 
hepsi de beraet edecektir. Bunun esbab ve ava-
milinin bilinmesi lâzımdır. Binaenaleyh Şük
rü Bey birademizin teklifi veçhile bu evrakın-
tetkikinin tehirini talebediyorum. Yalnız mev
kuflar hakkında ne düşünülüyor1? (Tahliye edil
sin, hepsi çıksın sadaları) 

SIDKI B. (Malatya) — Efendim, Mazhar 
Müfid Bey buyuruyorlar ki ; bu ruznameye dâ
hil değildir, binaenaleylh Konya meselesi de 
mevzuubahis değildir, Hükümetten rapor gel
sin o vakit müzakere ederiz. Halbuki bugünkü 
okunan ve tasdik edeceğimiz kararlar Konya 
hadisesiyle alâkadar ve ondan mütevellit bir 
keyfiyettir. Madem ki Hükümet tahkik me
murları göndermiştir, tahkik memurları tah
kikatını yapmış ve evrakını Hükümete vermiş-
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tir. Aradan yirmi veyahut otuz gün geçtiği hal
de el'an Meclise evrakları gelmemiştir. (Dört 
ay sadası) Evrak gelsin, Mecliste okunsun 
ve onun neticesine kadar bu kararlar tehir 
olunsun. Bendeniz de Şükrü Beyin teklifinin 
kabulünü teklif ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, Konya 
hâdisesinin şekli zahirîsini en iyi bilen Hay
dar Bey, Avni Bey, bir de bendenizim. Diğer 
mebus arkadaşlarımız da vardı. Şunu arz et
mek isterim ki; Konya hâdisesi ufacık bir mes
ele değildir. Bunun tetkikatı iki kelime ile ne-
ticelendirilemez. Memleket müzevvirdir diye 
evvelce de arz etmiştim. Memlekette birçok 
adamlar tecziye edildi, teb'idedildi, idam edil
di ve saire yapıldı. Hükümet bunda haklı veya 
haksızdır. Bu adamlar da, Jıiç şüphe etmiye-
lim ki ; o fiile iştirak etmiş birtakım eşhastır. 
Bunlar içerisinde masum da vardı, mücrim de 
vardı, yani bu meselede her şey vardır. Olmı-
yan bir şey yoktur. Efendiler, bu meselede 
gaflet de vardır. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Şu hâlde esas anla
şılsın. 

SALİH Ef. (Devamla) — Evet, esas anlaşıl
mak üzere bu hükümleri tehir edelim. Evvelâ 
meselenin esasına girelim, başından başlayıp 
sonundan çıkmak lâzımdır ki, kimse mutazar
rır olmasın. Mesele bundan ibarettir. Bunu 
temenni ederim. Mesele yekdiğerine zincirlen
miş, zincirin neresinden kırsamz diğer bir 
tanesi olur ki, mutazarrır olur. Kırılacak hal
ka kırılmaz, kırılmıyacak halka kırılır, bundan 
dolayı fena olur. Bu meseleyi tehir edelim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Hâdisei isyaniye ile bugün tasdiki Heyeti Ali-
yenize arz edilen mahkûmiyet meselesi yekdi-
ğerinden ayrılmaz bir meseledir. Başka millet
leri, başka devletleri bilmem. Fakat bizim 
Devletimiz için bu pek mühim bir meseledir. 
Bir hâdise arz edeceğim. Müsaadenizle, o hâ
dise ile bu Konya isyanını ve mahkûmiyetleri 
mukayese edeceğim. Bu vaziyet karşısında 
zannederim silâha sarılmak haktır. Ve biz de 
bunun, neticesi olmak üzere burada toplanmı-
şızdır. 

Efendiler, İstiklâl mahkemelerinin beyana
tı esnasında maalesef burada bulunmamıştım. 
Eğer bulunsaydım o vakit izahatımı vermiş 
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olacaktım. Yine sizi tasdi etmiyeeektim. Yal
nız, bir meseleyi söyliyeceğim ve bu mesele ile 
alâkadar olduğunu ispat ederek neticenin, Şük
rü Bey biraderimizin verdiği takrirle, talik su
retinde intacını Heyeti âliyeye arz edeceğim. Ko
zan dâhilinde Hamamönü kariyesinde karakol 
kumandanı tarafından firari efrattan sekiz ki
şinin takibine gidildiği esnada kendilerine te
cavüz. vukubulduğundan silâhla mukabele edil
diğinden bahsile, sekiz kişinin istiklâl Mahkeme
sine gönderildiğini zabıt varakası geldikten son
ra anlamıştım. Cürmün vukubulduğu mahalle 
gittik, zabıt varakası kavanine ve nizamata mu
vafık olarak yapılmıştı. Cürmün vukubulduğu 
mahalle gittiğimiz zaman... (gürültüler alâkası 
yok sadalariı) (devam sadaları) Efendiler alâ
kası yok deniliyor. Şu kaidei tâbiiyeyi gözden 
ayırmasınlar; elimi bu masanın üzerine vurma
dığım zaman masa aksini göstermez. Her hâdise
nin bâzı esbabı hakikiyesi vardır, bunlar bilin
medikçe o hâdiseler bastırılamaz, bastırılmış ad
dedilemez. Çünkü kuvvetler hiçbir şeye muk
tedir değildir. (Doğru sadaları) Kavanini dev
lete pek muvafık olarak yapılmış olan o zabıt 
varakası bütün muamelâtı devlete teşmil edil
mek lâzımgelirse, hükümet cani; ehali mazlum 
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vaziyetinde bulunuyordu (hangi hükümet sada
ları) hangi hükümet mi? Bu fiili irtikâbeden her 
hükümet ehaliye gayrikanuni harekette bulu
nan her hükümet efendi. (Bravo sadaları) (Al
kışlar) Zabıt varakası kavanini devlete tama 
miylc muvafık olarak yapılmıştı. Onda bu adam
lar diyorlar ki : (Takibi efrada gittiğimiz zaman 
bizim karşımıza müsellâh olarak çıktılar ve bize 
kurşun attılar.) zabıt varakasını karakol ku
mandanı, jandarma neferi ve efradı ehaliden 
iki kişi imza etmiş. Meselenin şu şekilde zabıt 
varakasına dercedilmesi,' memleketin muhtelif 
taraflarında memuriyet vermiş bir adam olmak-
lığım dolayisiyle, hayretimi mucib oldu. Kür-
diştan'da hükümete isyan eden bir kuvvet yok
tu; hükümet isyanı doğurur, Arnavutluk'ta da 
yoktur. Âsi arnavutları hükümet doğurmuştur. 
Arabistan'da hükümete isyan eden fert yoktur, 
onu hükümetin mezalimi doğurmuştur. Efendiler 
namütenahi mezalim. (Alkışlar) (Doğru sada
ları) (Patırtılar) (Devam sadaları) Arkadaşlar
dan bâzılarının söyledikleri sözler-e cevap ver
meyi tenezzül addederim. Hissiyatım meydan
dadır efendiler. (Devam sadaları) (Şiddetli gü
rültüler) (Fevkalâde gürültüler) 

BEÎS — Celseyi tatil ediyorum. 

Î K Î N C I CELSE 
Açılma saati : 3 sonra 

REİS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgad), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REÎS PAŞA — Celseyi açıyorum, devam edi
niz. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendiler sözümü söylemeden, noktai nazar 
anlaşılmış olmaz ki.. 

BÎR MEBUS BEY — Hangi söz beyefendi? 
ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 

Millet namına söz söylüyorum. 
REÎS — Rica ederim efendim, sözünüzü 

söyleyiniz, hiç kimse hariçten söz söylemesin. 
ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 

Efendim, asker firarisi takibine giden o adam
lar güya kendilerine tecavüz edildiğini ve si

lâhla mukabele olunduğunu iddia ederek maz
bata tanzim ettikleri halde mahallî cürme arka
daşlarımızla gittiğimiz zaman esnayi muhake
mede karakol kumandanı ve karakol kumanda
nının yanındaki iki nefer ve diğer şahit vaziye
tinde bulunan iki şahıs indelistima katiyen bir 
tek kurşun dahi atılmadığını ve bu zabıt vara
kasında sarf edildiği bildirilen kurşunların, 
başka yerler için evvelce sarf edilmiş olan 
70 - 80 kurşunun boşluğunu doldurmak maksa-
diyle vakayı tertip ile meydana çıkardıkları an
laşıldı. Şimdi efendim rica ederim, asker fira-
riliği veziyetinde olmıyan, sinleri itibariyle as-
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ker firariliği ile alâkası olmıyan bu insanlar 
hakkında jandarma dairesi tarafından böyle 
bir zabıt varakası tanzim edilerek hakikatin 
hilâfına kendileri mahkemeye ve hattâ idama 
sevk olunurlarsa, bu adamların firar etmeleri 
neden hak olmasın? Neden hak telâkki edilme
sin? Gayet tabiîdir ki ortada meveudolmıyan 
meseleyi jandarmalar mevcut gibi göstermişler
dir, o suretle zabıt varakası tanzim eylemişler
dir. 

Şu halde Konya meselesinin esasına, arka
daşlarımın bâzılarının söylediği gibi, katiyen 
vâkıf olmadığımız için ve verdiğimiz hükümler 
siyasi idare ile alâkadar bulunduğu için, eğer is
yan bir cürüm şeklinde tecelli etmiş ise, gerçi 
kav anini meveude mucibince tabiî cezası veril
mesi iktiza ederse de, Hükümetin sebebiyet ver
diği böyle bir meselede müsebbiplerin mesuliye
ti şedideleri ve medarı tahfif olacak mesail mev
cut ise tabiatiyle cezaların tahfifi icabeder. Bin 
mesele tahakkuk etmeksizin rasgele hüküm ver
mek, bilhassa Avni Beyin söylemiş olduğu söz
lerden sonra, vaziyet hakkında esaslı malûmat 
alacak bir vaziyette iken Avni Beyin söylediği 
sözler bizi daha başka surette düşündürecek ma
hiyette iken, o sözleri tamamiyle dinlemiyerek gü
rültü yapmakta mâna yoktur. Mesele netice ile 
bendenizce tamamiyle alâkadardır. Yekdiğerin-
den katiyen kabili tefrik değildir. Eğer Konya 
isyanı böyle suiidare neticesinde vâki olmuşsa, ka-
vanini Devlete mugayir harekette bulunanlar lâ-
zımgelen cezalarını görmekle beraber, Hüküme
tin suiidare taayyün ettiği takdirde, suiidare 
erbabının şiddetle tecziyesi ve diğerleri için suii-
darenin medarı tahfif ittihaz Edilmesi icabeder. 
Binaenaleyh mesele yekdiğerine merbuttur, ayrı
lamaz, efendiler. 

Son söz olarak söylüyorum; hitabım gürültü 
eden birkaç efendiye aittir. Ben İngiliz ve Hi-
ristiyan- dostu olamam. Abdülkadir Kemali'nin 
namus ve hayatı buna mânidir. İngilizlere tercü
manlık mı ediyorsun, diyen arkadaşlarım rica ede
rim noktai nazarlarını değiştirsinler. Ben bu 
memleketin öz evlâdıyım. Memleketin muhtacol-
duğu zamanlarda eline bastonunu alarak Avru
pa'ya kaçacaklardan değilim. Ben ancak dedele
rimin mezarlarını sinesinde saklıyan bu müba
rek Anadolu'da, bu topraklarda kalırım. (Alkış
lar) 
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FERÎD B. (Çorum) — Paşa Hazretleri en

cümen namına söyliyeceğim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

evvelâ ben arz edeyim ki, Adliye Vekili sıfatiyle 
söylemiyorum. Bir adliyeci arkadaşınız sıfatiyle 
söylüyorum. 

Şimdi mevkii müzakerede bulunan mesele 
kendi elimizden çıkardığımız bir kanun muci
bince hiyaneti vataniye cürmü irtikâbetmiş bâ
zı eşhas hakkında ittihaz edilen kararları ken
dimizin tasdik etmesi hususundaki cereyanii 
muameleye bir itinadan ibarettir. Bu tetki-
kat esnasında Şükrü Beyin bir meseleyi anla
mak üzere sorduğu suali, Avni Beyin bu me
seleye bugün için taallûku olmıyan bir me
seleyi açması, yeni bir cereyan açtı. Hülâsa 
cereyan şudur: Ortada bir hâdisei isyan mev
cuttur ve bundan dolayı birçok adamlar mev
kuf tutuluyor ve mahkûm da olmuşlardır. 
Biz mademki hâkim mevkiinde bulunuyoruz. Bu 
hükümleri tetkik ederken her hâkim gibi es
babı muhaffifei takdiriy ey i ve esbabı muhaffi-
fifei kanuniyeyi nazarı itibara almakla mü
kellefiz, denildi ve bu gibi mantıki, akli ve ad
lî olan hususatta hiçbir arkadaşımız yoktur 
ki, itiraz için şakkı şefej etmiş olsun. Şimdi 
bu cihet tamamiyle ittifakı tam dahilindedir, 
itiraz yoktur. 

İkinci no.kta kalıyor : İçimizde hiçbir arka
daşımız varandır ki, kendi elimizden çıkan 
bir kanunun gösterdiği çığır dâhilinde yapılan 
tahkikat ve muhakemat ve en nihayet bize ka
dar gelen evrak içerisindeki esaminin ceffel 
kalem hepsinin mazlum veya hepsinin maz
nun ve mahkûm edilmesine kanaat etsin. Za
ten tetkikattan maksat, masum ile maznun ve 
mahkûmu tefrik etmektir. Şimdi bizim burada 
hakem vaziyetimizi tesbit etmek lâzımgelirse 
mesele hallolunur. Ne istiyoruz? Arkadaşlar 
istiyoruz ki, bu meselede yalnız efradı ahali
den olanlar yanmasın ve meselenin ihdasında 
değil, hudusunda vaziyeti resmiyelerini hüs^ 
nü istimal etmiyerek nevama isyana sebebi
yet veren resmî ve gayriresmî zevat tahtı me
suliyete alınsın, yani umde ittihaz ettiğimiz 
adalet herkes hakkında siyyanen tatbik edil
sin. Bu noktai nazardan hiçbirimizin arasın
da ufacık bir şemmei tereddüd olmadığını ben
deniz müsaade ederseniz sizin namınıza burada 
ilân edeyim. 
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Şimdi çarei halle gelelim: Deniliyor ki, 

efendim bunun saikı aslisi Hükümettir. Hiç
bir zaman en iptidai Hükümet, en iptidai bir 
şekli Hükümet kabile Hükümeti, aşiret Hü
kümeti, ezminei kablettarihiye Hükümeti ken
di efradı arasında ihtilâl ve iğtişaş çıkartmaya 
hizmet etmemiştir. Yalnız o kabileyi, o Hükü
meti idare edenlerin idaresizliğidir ki, iğti-
şaşa sebebiyet vermiştir. (Tabiî sesleri) şimdi 
milletler için hakkı isyan vardır, efendiler. 
Biz de nitekim o hak için isyan etmiş bir 
milletin mümessiliyiz, bunu inkâr eden yok, fa
kat bendeniz isterim ki, efendim; filân ve falan 
memurun filân ve falan yerdeki mahallî hükü
metin, filân ve falan mahaldeki suiistimaiâtm 
mevzii olmak üzere ihdas ettiği hakkı müdafaa
lar, şekli malûm ve muayyende mahkemeler du
rurken ve mahkemelerin mafevki dururken is
timal edilmiyerek ve belki tesiratı hariciye ile 
ve çok defalar gördüğümüz gibi, menfaat muka
bilinde umumi kıyamlar olursa ve böyle umumi 
kıyamlara bir şekli meşru vermek, zannederini 
ki, bu makamı mualladan tasdik edilmiyecek bir 
keyfiyettir. (Bravo sadaları) efendim bu şekil
deki isyanlar menfurdur. Sebebiyet verenler de 
menfurdur. İşte isyanların şekli meşruiyetini biz 
temsil ediyoruz. Onun için efendiler (bizim ki, 
isyan jdeğil, kıyam sadaları) kıyam telâkki edi
niz. Bendeniz kelimelerin mânasını-o kadar bile
miyorum. öyle telâkki ediniz. Mahalline masruf 
olmak üzere galeyan diyelim. 

Şimdi ne istiyoruz? Diyoruz k i ; bu adamla
rın evrakını tetkik etmiyelim. Efendim bizim 
elimizde bulunan evrak tştkik edilsin. Neticeyi 
anlıyalım ve ondan sonra bunlara bakalım. Ar
kadaşlar bu, beraet etmesi melhuz olan adam
ların yatması demektir. Muhakemeleri in-
tacedilmesi lâzım olan adamların uzun müd
det intizarları demektir. Tabiîdir ki, bun
ların içerisinde haklı olarak mahkûm olan
lar vardır. Bu; onların ümide düşmesi de
mektir. Haksız olanlar vardır. Bigayrihakkin 
yatması demektir. Şimdi Hükümetin mesulij^eti 
mevzuubahis midir? Hükümet şahsi mânevi ola
rak mevzubahsolursa Hükümeti idare edenler 
mesuldür. 

Şimdi diyorum ki ; efendim biz o tetkikatı 
yapalım, Ali'yi veyahut Veli'yi bir mesul olarak 
bulalım. Bunları bulmak için tabiî zaman gece-
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çektir. Bunu bulmak için usullere müracaat çc!e-
ceğiz. Kanun dairesinde muhakemesi görülecek 
ve ondan sonra Konya meselesinin mahiyeti ha-
kikiyesi budur diyeceğiz ve ondan sonra bu ev
rakı okuyacağız. Bendeniz diyorum ki ; bu ev
rakı okuyalım, efendim bu evrak hakkındaki ka
naatlerimizi bildirelim. Yalnız baktık ki, bunla
rın içerisinde hallettiğimiz meseleden dolayı 
kendilerine esbabı muhaffife gösterilmek lâzım
dır, o vakit bunlar hakkında her türlü teshilâtı 
kanuniye göstermeye salâhiyetimiz vardır. 'Bi
naenaleyh Heyeti Muhteremeye tekrar söylüyo
rum, kendi elimizden çıkan kanunun meriyetini 
bizzat muhafaza edelim. Filân gün çıkan bir 
hâdise, falan yerde zuhura gelen bir 'hal bizim 
kanunumuzun cereyanı mu nt azamini ihlâl et
mesin. Haksızlığa her zaman isyan edelim. Hak
sızlığa meydan verenlerin 'her vakit kafasını 
ezelim. Fakat rica ederim, falan 'hâdisenin se
bebi Hükümettir diye bir lâfzı mutlak ile Hü
kümetin yaptığını, bizzat adalet uğrunda yap
tığını bozmıyalım. Bendeniz Heyeti Mu'htere-
menizden bunu bilhassa rica ediyorum. Yalnız 
öteki meseleyi tesri edelim, ne yapmak lazımsa 
yapalım. Makamı Riyasetten rica edelim. Hükü
met tesri etsin, onu da bir an evvel 'halledelim, 
bunu da. Bir meselenin halli diğerine taallûk 
etmez. Ruhiyat itibariyle belki tehalüf olabilir. 
Fakat kanunu daima muhafaza edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bir sua
lim var Paşa Hazretleri, bu bir meselei müste-
hiredir. Sözümüz oradadır. Bu mesele bir me-
s"ele teşkil eder mi etmez mi? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Peki, 
Hüseyin Avni Beye söylüyorum, meselei müs-
tehire demek, yekdiğeriyle irtibat ve ittisali 
bulunarak 'halli her halde diğerinin halline mü
tedair olan mesaildir. Hüseyin Avni (Beye sora
rım. Eşhası mâneviyenin kanunda cezayi mad
disi var mıdır? Hiçbir şahsı mânevi maddeten 
mesul olmuş mudur? Böyle bir şey var mıdır 
Avni Beyefendi? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
şahsı mâneviyi temsil eden kimseler mesuldür. 
Binaenaleyh o mümessilleri biz maüikûm edersek 
cürüm nedir? Cürme tesir eden saik nedir? Bu
nu anlamış oluruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Pekâlâ 
müsaade buyurunuz efendim. Devriye gezden bir 
jandarma tasavvur edelim, işte Hükümet karşı-
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smda iki tane adam birbirini bıçaklariyle kat
letmişler, bu iki adam tamaıniyle burada mak
tul kalmış. Bu iki adamın katlini nazarı itibara 
almıyarak, jandarmaya siz lâkayıt kaldınız, eğer 
siz derakap kaçmasaydinız bu katlin önüne ge
çebilirdiniz, diye katille bu lâkaydi arasında 
bir münasebet görebilir miyiz? Lâkayıt 'görün
düğünden dolayı polisi ve jandarmayı mesul 
ederiz, fakat o katil cürmünü irtikâbettiklerin-
den dolayı ötekileri de mahkûm ederiz. Rica 
ederim, vazifede suiistimal başka, suiistimalden 
istifade ederek isyan etmek de yine başkadır. 
Onun için efendiler; bendenizin neticei istirha
mım şudur : Kanunun cereyanı muntazamını ih
lâl etmiyelim. 

MAZBATA MUHARRİRİ MEHMED ŞEV
KET B. CSinob) — Efendim, Konya'da zuhur 
eden hâdisenin isyan mahiyetinde olduğunu 
zannederim hepimiz biliyoruz. (Tabiî sesleri) 
Konya hâdisesi isyaniyesinden dolayı maznun 
ve mahkûm olanlar, bir zamanlar İstiklâl Mah
kemesince ma'hkûm 'edilmiş ve bu hükümleri de 
infaz edilmişti; Meclisi Âlice de diğer birçok 
hükümler tasdika iktiran etmişti. Bugün bu is
yanın esbab ve avamili ileriye sürülerek bâzı 
arkadaşlar Heyeti Talıkikiye hakkında itirazat-
ta bulunmuşlardır. IKonya hâdisesinden evvel 
(Çekil) de tekerrür eden hâdiseler 'olmuştur. 
Çekil - ki Ilgın kazasına tâbi bir nahiyedir -
îşte Kürcl Alioğlu Mehmed, îbişoğlu ile rüfe-
kası da bu (Çekil) lidir. Birinci 'hâdisesinde be-
rayı vazife giden jandarmaları, diğer arkadaş-
lariyle beraber, muhtarın hanesinde basarak 
darp ve işkence etmiş ve beş gün de esir eyle
miştir. İkinci defasında da, Hanefi namında bir 
jandarmayı bulmak için hanesini basarak onun 
eşya ve hanesini gasb etmiştir. Bu mesele; şaha
detle derecei subûta vâsıl olmaktadır. Binaen
aleyh ; Encümeni Adliye, bundan dolayı bu hükr 
mün tasdikini tasvip -ve tensibetmiştir. 

İrtibat meselesine gelince : Zanıi'ediyorum ki; 
Konya meselesi, isyanı başkadır; .onun esbab ve 
avamilini ihzar ve izhar edenler veyahut bu bap
ta suiistimal edenler yine başkadır. Bunlar ay
rı ayrı tahkikat mevzuudur. Refik Şevket Bey 
bu ciheti pek güzel izah buyurdular. Bendeniz 
tekrar izah etmek istemiyorum. Malûmuâlinizdir 
k i ; adliyede bir usul vardır, yekdiğerine irtibat 
ve taallûku olan evrak tevhidedilir, yoksa irtibat 
ve taallûku olmıyan evrak katiyen birleştirile-
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mez. Mevzuubatisolan adam on beş sene kürek 
cezasına mahkûm oluyor, Konya isyanında 
fer'an zimethal olduğundan dolayıdır. Eğer me
murinin suiistimalâtı mevcut ise, eğer memuri
nin harekâtı isyaniyede iştiraki rarsa onlar hak
kında da lâzımgelen tahkikat ve takibat yapıla
rak mahalli aidine verilir. 

Sonra Hakkı Hami Bey biraderimiz buyur
dular ki ; Konya tahkikatına giden arkadaşla
rımız tahkikatı ikmal ve itmam edememişler ve
yahut yapamamışlardır.. Eğer Hakkı Hami Bey 
biraderimiz bu evrakı tahkikiyeleri görmüş ol
salardı, zannederim ki, bu sözleri bu kürsüde 
söylemiyeceklerdi. Evrakı talıkikiye; Heyeti Ve-
kileye tebliğ edilmiştir. Yarın; o evrakı talıki
kiye; üzerine şüphesiz Meclisi Âliniz de uzun 
boylu tetkikatını yapacak ve icabederse şubele
rinize de tevdi buyuracaksınız. Bunun için bu 
sözleri bendeniz kendilerine reddediyorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Paşa Hazret
leri bendeniz söz isterim. 

REİS — Müsaade buyurunuz... 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bir sual 

soracağım. Mazbata Muharriri Bey deminki usu
lü müzakere mecrasından çıkarak başka suretle 
müdafaada bulundu. 

REİS — O halde söz istiyorsunuz, bu sözdür; 
sual değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evet... 
| REİS — Söz isteyiniz, sıranız geldiğinde ve-
l ririm. 
; FERİD B. (Çorum) — Efendim, şimdi tet-
| kik edilen mesele ile Konya hâdisei isyaniyesi 

meselesi yekdiğerine karıştırılmıştır. Onun için 
I bendeniz bu bapta birkaç söz söylemek isterim. 
! (İşitemiyoruz, sadaları) Konya hâdisei isyani-

yesinin tetkikine; Hükümet, Meclisi Âlinizden de 
mezuniyet alarak üç mebusun iştirakiyle bir he-

I yeti talıkikiye, bir heyeti mahsusa göndermişti. 
Bu heyet; ifayi vazife etti. Tahkikatını yaptı, 
hâdisatm esbap ve avamilini muvazzahan gös
terdi; oradaki memurinden memuriyetlerini hüs-
nüidare edemiyenleıie vazifelerinde . muvaffak 
olanları da ayrı ayrı zikretti ve umum hâdise
nin tevlidettiği netayiç hakkındaki mütalâatmı 
da yazmış olduğu raporda bildirdi ve bu raporu 
da riyaseti celileye takdim etti. Bir şey için doğ
ru veya yanlıştır, demek, mutlaka o şeyi az - çok 
tetebbu, ederek, malûmatı vâsia değilse bile, ma-
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lûmatı mücmele istihsal edebilmekledir.. Bizim 
raporumuzu arkadaşlarımızdan görenler, içimiz
de hemen yok gibidir. Heyeti Vekile tetkikat ya
pıyor, neticei tetkikatmı da kendi mütalâasiyle 
beraber Meclisi Âlinize tabiî arz edecektir. O 
vakit; bu tahkikat noksandır, veyahut tamamdır, 
denebilir. Yoksa alelımiyya, 'heyeti tahkikıye 
orada ifayı vazife etmemiş, demek büyük bir in
safsızlık olur.... 

Şimdi ikinci meseleye gelince; yani bâzı mah
kûmiyetlerin tasdiki veyahut ademitasdikı me
selesine gelince: bu, zannediyorum ki, hâdisei 
isyaniyenin esbap ve avamiliyle alâkadar bir me
sele değildir. Onu Refik Şevket Bey biraderi
miz pek müdellel bir surette izah buyurdular ki, 
Hükümette bâzı memurinin suiidarede bulunması 
hiç bir ferde hakkı isyan veremez ve bu suretle 
suiidareden istifade ederek isyan eden adamlara 
da esbabı muhaffife gösterilemez. Çünkü esbabı 
muhaffifei takdiriye veyahut kanuniye ancak 
ceraimi âdiyede aranılabilir, hiyaneti vataniyede 
aranılamaz. Hiyaneti vataniye bir cürümdür ki, 
hiç bir zaman kabili af değildir ve hiç bir zaman 
hiffet kabul edemez. Binaenaleyh bendeniz de 
uzun uzadıya arz etmek istemem. Bu mesele baş
ka, tahkikatın netayici hakkında memurini mü-
teallâkasma yapılacak muamele başkadır. Onun 
için bu hükmün tasdiki veya ademitasdikı Heyeti 
ÂJiyenize aittir. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, zannederim 
mesele kemaliyle tavazzuh etmiştir ve bilhassa 
Refik Şevket Beyefendi biraderimiz usulü müza
kereye ait olan kısmını pekiyi izah buyurmuş
lardır. 

Konya'da bir hâdisei isyaııiye vuku bulmuş
tur. Bu hâdisei isyaniyenin esbabı ne olursa olsun 
bunu ihdas eden ve yahut ihdasını teshil eden 
her kim olursa olsun, buna iştirak edenlerin ka
nunun tâyin ettiği cezadan kendisini masun ad
detmesi ieabetmez ve hâdisede alâkadar olup da, 
evrakı hükmiyeleri buraya gönderilen kimselerin, 
evrakının tetkikini tehir şöyle dursun, bende
nize kalırsa her şeye takdimen tesri etmek lâzıııı-
gelir. Bunun tesrii, isyanı kendi sinelerinden 
doğuran Konyalılar üzerinde de gayet büyük 
hüsnütesiri muciptir. Konya hâdisei isyaniyesine 
iştirak edenlerin bir an evvel tecziye edilmesi 
lâzımdır. Konya hâdisei isyaniyesine iştirak 
edip de hâlâ tecziye edilmemiş olanların 
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da bir an evvel tecziyesini Büyük Millet 
Meclisinden istemektedirler. İstirham ede
rim, Konya'nın ruhuna bendeniz muttali 
oldum. Fakat daima bu kürsü muallâdan 
adalet vadeden Büyük Millet Meclisinden 
feryadederek istirham ediyorum; eğer bu ceza
larını yalnız halka hasrederlerse, isyana iştirak 
edenlere verirlerse, vazifei adaletkâranelerini 
tamamen ifa etmiş olmıyacaklar ve Hakkı Ha
mi Bey biraderimizin buyurdukları gibi; Büyük 
Millet Meclisi kendisini tarihin muahezesinden 
katiyen kurtaramıyacaktır. 

Efendiler; cürüm işliyen daima cezaya müs
tahaktır ve kanunu cezamız da bu merkezdedir. 
Bundan kendisini kurtarmak için hiç kimse 
ümit beslemez. Fakat benimle beraber cürnıü 
tahrik eden, cürmü teşvik eden birisi köşede 
oturur da öbürüsü mahkûm olursa, işte bu; 
adalet namına yapılmış bir zulümdür. Başka 
hiçbir şey değildir. Binaenaleyh bendeniz istir
ham ediyorum ki; bu evrakın tehiri katiyen ca
iz değildir. Bunlar kanunun maddei mahsusa 
sına tevfikan verilmiş hükümlerdir. Hâdisei 
isyaniyeyi hükümet çıkarsın, yani şahsı mânevi 
değil, hükümeti temsil eden şahıslar çıkarsın, 
kim çıkarırsa çıkarsın, bu, mevzuubahis değil
dir. Ortada bir hâdise vardır. Mızrak çuvala 
girmez. Yalnız müsebbipleri tecziye edilmiş ol
sun, müzakere kâfidir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Şimdi efendim, 
bilmünasebe, bendeniz Konya hâdisei isyaniye-
sinin iç yüzü tahkik edilmelidir, demiştim. Ya
ni iç yüzünü tahkik edelim demekle, Konya 
hâdisei isyaniyesine iştirak edenler hakkında
ki "muameleyi yüzüstü bırakalım demek iste
mem, bu katiyen doğru bir şey değildir. Bun
lar iştirak etmişler, mutlaka ceza görecekler
dir. Ancak sebebiyet vermiş bir idare memuru 
varsa esbabı muhaffife olur. Yani Meclisi İÂli 
bâzı esbabı muhaffife görür de cezayi aşağı in
dirir. Yahut biraz yukarı çıkarır. İdare memur
larının bu meselede azçok tedbirsizlikleri eseri 
olarak hâdisenin parlamasına veyahut bastır
mak imkânı mevcut iken memurların lâkaydisi 
itibariyle husule gelnıiesine sebebiyet vermişler 
ise ve bundan dolayı hakikaten mazur olanlar 
varsa telâfi yolları vardır. Bu itibarla, bunlar 
hakkındaki meselei müstehiredir diye muamele
yi talik etmek, bunlara iyilik edeceğiz derken 
fenalık yapmaktır. Ancak bunları nazarı dikka-
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te almıyalım. Yüzlerce mevkuf vardır. Bunlar 
iyinde beraet edecekler var, ihtimal cünha de
recesinde ceza görecekler var ve belki Meclisi 
Âlinizee hükmü ref'olunacaklar var. Bunlar ye
niden hükümetin yapacağı tahkikatla Meclisi 
Alinize gelinceye kadar, vereceği son karara 
kadar senelerce sürüncemede kalacaktır. Bunun 
için bunları birbirine raptetmek doğru değildir. 

Sonra bendeniz yine bundan evvelki maru
zatımda demiştim ki : Bilemiyorum ki, heyeti 
tahkikiye yapmış olduğu tahkikatta Heyeti 
Aliyenize, ikna edecek derecede delâili kâfiye 
cem edememiş mi"? Hükümet, Heyeti Celilenizi 
ikna edecek derecede vesaika malik değil mi
dir? Bilemiyorum, her nedense heyeti tahkiki-
yenin yaptığı tahkikat Meclisi Âlinize arz edi
lememiş, Heyeti Celileniz de bihaberdir, dedim. 
Zannederim Meclisi Âliniz de buna iştirak etti. 
Ve bendeniz bunu alelımiyya söylemedim. Eğer 
şu maruzatım hakikat değil ise sözümü geriye 
alıyorum. Fakat hakikat olduğunu Heyeti Ce
lileniz kabul etmiştir. 

Diyorlar ki : Bir tahkikat yapılmış, haberi
miz yok, ne oldu": Ferid Beyefendi diyorlar 
ki ; tahkikat mükemmel olmuştur. Haniya ev
rak?.. Mükemmel yaptılar, pekâlâ Hükümete 
verdiler; Hükümet niye bize beş aydır gön
dermedi? Ferid Beyefendinin kavli mücerre
dinde kalıyor. Arkadaşlarımıza hürmetimiz var
dır. Fakat Meclisi Âli heyeti tahkikiye gön
dermemiştir. Heyeti tahkikiye deyince siz üze
rinize alıyorsunuz, bendeniz zatıâliniziu, Şev
ket Beyin ve diğer arkadaşın gittiğinden habe
rim, yok... 

FERlD B. (Çorum) — Mezuniyet verdiniz! 
HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Efendim, 

sizi Hükümet göndermiştir. Fakat siz bir mec
lis heyeti tahkikiyesi değilsiniz. Meclis heyeti 
tahkikiyesi doğrudan doğruya Meclisin içinden 
çıkar gider. Sizi Hükümet bu vazifeye tâyin 
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j etmiştir. Meclisten mezuniyet alıp göndermiş

tir. Tâyin suretiyle müştereken bir heyet gön
dermek başka, Meclisten intihapla göndermek 
yine başkadır. Hükümet kendisine ait bir mes
ele için göndermiştir. Meclise taallûku yoktur, 

I olsaydı evrakı tahkikiye Meclise gelirdi. Ne 
için raporlarınızı Meclise vermediniz? Bende-

1 niz alelımiyya demedim. İnşallah bütün söyle-
i diklerim hilaf çıkar, gayet parlak raporlar ge

lir, hakikata muttali oluruz ve söylemiş oldu
ğumuz şu sözleri geri alırız. Kolay bir şeydir 
bu, fakat rica ederim ki ; beş ay evvel yapılan 
tahkikatın evrakı bir an evvel Meclise tevdi 
edilsin. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın, müzakere 
kâfi görülmüştür, efendim. 

Efendim, dermeyan edilen mütalâata naza
ran .iki noktayı arz etmek istiyorum. 

Birisi; nıevzuubahsolan bu mesele, ikincisi; 
Konya hâdisesi hakkında Heyeti Celileniz te-

I ııevvür etmek arzu buyuruyor ve bu tenevvüre 
! medar-olacak evrakı tahkikiye de Heyeti Ve-

kilededir. Bunun netayicinin Heyeti Celileni-
ze arz olunması mevzuubahsolmuştur. Müsaade 
buyurursanız bu iki muameleyi ayrı ayrı reyi 
âlinize arz ediyorum. 

Evvelâ Adliye Encümenince usul ve kanu
na muvafık olduğu arz ve tasdik edilen mua
meleyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir efen-

I dim. 
Konya hâdisesi hakkındaki malûmatı, Heye

ti Vekilenin Heyeti Celilenize arz etmesi için 
i kendilerine malûmat vereceğim, eğer bu kadar

la iktifa buyurursanız diğer mevzulara geçelim. 
(Kâfi kâfi sadalan) on dakika istirahat. 

I 4,20 sonrada celseye nihayet verildi. 
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4,30 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Faik Beyefei 

KÂ.TÎP : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS — Efendim ekseriyet vardır, celseyi 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi hak

kında kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf ve Ka-
vanini Maliye encümenleri mazbataları, 

REİS — Efendim, posta ve telgraf ücretle
rinin tezyidi hakkındaki Kanunun tâyini esami 
ile reye vaz'ı muamelesi var. Hem yoklama ya
pacağım, hem de istihsali rey edeceğim. (Rey
leri verdik, sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Nisabı ekseriyet 
hâsıl olmamıştı. 

REİS — Evet efendim, nisabı ekseriyet hâ
sıl olmadığı için tehir olunmuştu efendim. 

(Hulusi Bey Konya'dan başlıyarak esami 
okundu) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

./. — Saruhan Mebusu Avni Beye mezuniyet 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, Saruhan Mebusu Avni Be
yin takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Mütarekeden beri, hanemden ayrı olarak 

muhtelif cephe ve memuriyetlerde mütaakıbcn 
de Mecliste bulunmaktayım. Refikam da muh
tacı tedavidir. Binaenaleyh dört mah müddetle 
i c ray i mezuniyetim müsterhamdır efendim. 

Saruhan 
Avni 

Divanı Riyaset Kararı 
Dört ay mezuniyetine ekseriyetle karar ve

rilmiştir. 
30 . V . 1337 

Eeisisani Reisisani Vekili 
Dr. Adnan Faik 

küşadediyorıım. 

I İdare Memura İdare Memuru 
Emir Haci Bekir 

Kâtip Kâtip 
Feyyaz Âli , Ragıb 

Kâtip 
Ziya Hurşid 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Konya me
selesini mevzuubahsetmiştir. Binaenaleyh neti
cesine kadar kalması lâzımdır. (Ret, kabul sa-
daları). 

REİS — Efendim usulen mezuniyet üç ay
dır. Birtakım esbap dermeyan ettiği cihetle Di
vanı Riyaset kendisine dört ay mezuniyet ve
rilmesini tasvibetmiştir. Heyeti Celile de kabul 
buyurursa... 

VEHBİ Ef. (Konya) — Müsaade buyurun 
efendim. Üç ay mezun bulunduğu sırada tah
sisatın yarısını alacaktır. Ondan fazlası için tah-

I sisat almıyacaktır. Üç aydan fazla mezun bu-
1 lunmasm, diye de bir mâni yoktur, olabilir. 
j REİS — Şu halde efendim, Saruhan Mebusu 

Hüseyin Avni Beyin dört ay müddetle mezuni
yetini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sınlar, kabul edilmiştir. 

7. — SUALLER 

1. — Yozgad Mebusu Bahri Beyle arkadaşı
nın, siyaseti hariciye ve dâhiliye hakkında He
yeti Vekile Riyasetinden sual takriri ve Heyeti 
Vekile Reisi Fevzi Paşanın şifahi cevabı. 

I REİS — Efendim, siyaseti hariciye ve dâhili
ye hakkında Yozgad Mebusu Bahri ve Kayseri 
Mebusu Ahmet beyler tarafından Heyeti Veki-
leden sual takriri vardır, Heyeti Vekile Reisi 
Fevzi Paşa Hazretleri izahat vereceklerdir. Tak-

| riri okuyoruz. 
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Riyaseti Celileye 

Siyaseti dâhiliye ve hariciyemiz hakkında 
Heyeti Vekilenin izahat vermesini rica ve teklif 
eyleriz. 9 Mayıs 1337 

Yozgad Kayseri 
Bahri Ahmed Hilmi 

HEYETİ VEKİLE REİSİ VE MÜDAFAA! 
MÎLLÎYE VEKİLİ FEVZİ Pş. (Kozan) —^ 
Rüfekai muhteremeden Yozgad Mebusu Bahri, 
Kayseri Mebusu Ahmet beyler tarafından si
yaseti dâhiliye ve hariciyemize dair Heyeti Ve-
kileden vâki olan sual yeni Heyeti Vekileye bu 
hususta izahatta bulunmak için bir zemin teşkil 
etmiştir. Binaenaleyh bu bapta cevabımızı arz 
ediyorum : 

Dahilî ve harici siyasetimizin ana hatların
da değişmiş bir şey yoktur. İstiklâl mücadelesi
ne başladığımız günden beri katettiğimiz mesa
felerle dâhilde ve hariçte elde ettiğimiz netice
ler, yolumuzun sonuna kadar gitmekte bizi teşci 
edecek bir mahiyettedir. Büyük Millet Meclisinin 
vaz'ettiği düsturlara tebean millî hududlarımız 
içinde, siyasi, iktisadi, malî ve harsî tam bir is
tiklâl temin ve bütün milletin Meclisimiz de 
tecelli eden iradesiyle mahfuziyetini talebettiği 
Misakı Millîyi beynelmilel bir ahitname şekline 
kalbedinceye kadar bu mücadelede devam ede
ceğiz. Düşmanlarıfnızın bir kısmı fiilî bir husu
met halinden çıkmış olmakla beraber, diğer 
kısmı uğradıkları mütaaddit muvaffakiyetsiz-
liklerden enl'an tanıamiyle meyus olmuş de
ğillerdir. Aleyhimizde kullandıkları silâhlar 
birer birer sukut ettiği halde talihlerini dene
mekte devam ediyorlar. Fakat biz imanı katî 
ile görüyoruz ki, ecdat toprağından son müs
tevli neferin avdet edeceği gün uzak değildir. 
îdbar ve mağlûbiyetin bizi takibettiği en me
şum zamanlarda millî haklarımızdan bir zer
re feda etmeye razı olmadık. Çok büyük gün
ler görmüş, kanının ve gayretinizin hakkiyle 
bütün t»rih arasında kendine pek büyük 
bir mevki temin etmiş olan milletimiz hiçbir 
zaman kalbinde fütura yer vermedi. Bu de
fa da silâhlarımızın kazandığı mütevali za
ferlerden dolayı yeniden yeniye birtakım me-
talip dermeyan etmiyoruz. Dün olduğu gibi 
bugün de cihanın bütün milletlerine, hakkı 
hayat ve hakkı istiklâllerimizi temin edecek 
bir sulhu şimdiye kadar reddetmediğimiz gibi 
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şimdiden sonra da reddetmiyeceğizi tekrar 
ederiz. Maksadımıza ermek için milletin bü
tün maddi ve mânevi kudretini Müdafaai 'Mil-
liyeye hasredeceğiz. Zaman zaman mazlum mil
letler lehine sesini yükselten cihanı medeni
yetin, Yunan istilâsı altına düşen memleketle
rimizde iki senedir devam eden ve her gün 
biraz daha artan yangın, tehcir ve kıtal siya
seti karşısında nihayete kadar sakıt kalmıya-
cağmdan ümitvar olmak isteriz. Yunan kuv
vetlerinin Birinci ve İkinci inönü ve Dumlu-
pıııar mağlûbiyetlerinden sonra bütün ricat 
yollarına civar olan köy ve kasabalarımızı bi
laistisna yakmak suretiyle gösterdikleri ga
liz ruh - u vahşet karşısında mütemeddin millet
lerin vicdanı umumisinden çıkacak insani 
hükme intizar ediyoruz. Anadolunun en mâ
mur ve müreffeh kısmı olan Garp vilâyetle
rimiz geniş bir kan lekesiyle örtülü büyük 
bir harabeye çevrilmiştir. Bu zavallı toprakla
rımızın halâsını her şeyden ziyade . kendi si
lâhlarımızdan ve onlara mevdu ve mukadder 
olan zaferden bekliyoruz. 

Siyaseti hariciyemizin Şarka aidolan kısmı 
Rus Sovyet Cumhuriyetiyle akdettiğimiz Mu-
hadeııet name ile şayanı memnuniyet bir in
kişafa mazhar olmuştur. Dost kardeş Afganis
tan Hükümeti ile başlıyan münesabatı siyasi-
yemizin takivyesi için de tarafımızdan heyeti 
sefaret izam edilmek üzeredir. 

Rusya ve Afganistan ile akdolunan muahe
deler Heyeti Celilerine derdesti takdimdir. 

Komşu ve kardeş Iran Hükümeti ile müna
sebet tesis ediyoruz. 

Fransa ve italya ile metalibi milliyemiz dai
resinde yeniden akdi münasebata imkân bulu
nacağı memuldur. 

Siyaseti dâhiliyemize gelince; milletimizin _ 
gösterdiği rüşdü idrak bizim için en emin bir 
istinatgah olmuştur. Milletimiz bu rüşdile 
ye onun vücuda getirdiği vahdet ile bugün her 
zamandan daha kavidir. Mücadelemizin uzun 
sürmesi bize yeniden yeniye fedakârlıklar tahmil 
ediyor. 

Şimdiye kadar endişei halâs ve istiklâl ile ka
nını ve malını bezletmekten çekinmiyen milleti
miz şüphesizdir ki, bizi neticeye isal edecek yeni 
fedakârlıkları da aynı ruhu hamiyetle kabul ede
cektir. 
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Şark ve Garp cephelerinde silâhlarımızı par

lak muzafferiyetlere nail eden şerefli askerleri
mizin, halâs ve istiklâlimize en büyük zıman olan 
kahramanlıklarını fahr ve minnet ile tezkâr ede
rek milletimizin rüşt ve kiyaseti ve.onu temşi-
yet eden sarsılmaz azim ve iman sayesinde 
vaziyeti umumiyemizin derece derece mesut 
bir inkişafa doğru gittiğini arz ederim. (Al
kışlar) 

REİS — Müzakere kâfidir, değil mi, efen
dim? (Kâfi, kâfi, sesleri) 

Efendim, posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi 
hakkındaki kanun için reye iştirak eden aza
nın adedi «169» dur, kanun kırk yedi ret ve 
iki müstenkife karşı 147 rey ile kabul edilmiştir. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Sinob Mebusu Rıza Vamık Bey ve ar
kadaşlarının, Anadolu'da Yunan ordusunun yap
tığı mezalim ve tahribata karşı Hükümetçe ted
bir alınmasına dair takriri. 

REİS — Efendim, Sinob Mebusu Rıza Va
mık Beyle rüfekasının bir takriri vardır. 

İzmir'in işgali ve Asyayı Suğra'ya tecavüzle
rinden beri Yunanlıların yıktıkları ev, yaktıkları 
şehir, hedrü hetkettikleri ırz ve namus, öldürdük
leri aceze, nisvan sıbyanı mazlume yekûnu aca
ba ne miktara baliğ oldu? Her gün bir şehir ve
ya birkaç köy ihrak, yüzlerce masum katil, yüz
lerce namus ve ismet çâk edilmektedir. Bu hal 
nedir, ne olacak? Bu canhıraş ahvale ne vakte 
kadar tahammül edeceğiz? Bu ateş, bu fitne, bu 
zulüm, bu kahır ve gadir ne vakte kadar devam 
edip gidecek? Heyeti Vekile bu hususta ne yaptı? 
Ne yapacak, ne düşünüyor? Bu ahvali takat suze 
katî bir nihayet verdirilmesi zamanı çoktan gel
miş ve geçmiştir. Haricî, dahilî,.askerî, icrai her 
ne yapılabilecek ise bir kere daha teemmülü ile 
tedabiri katiye ve seria ifasiyle bu makhur üm
meti biçarenin temini, namus ve canlan çareleri 
her neye mütevakkıf ise ittihazı için takririn 
Heyeti îcraiyeye tevdiini arz ve teklif eyleriz. 

Sinob Aydın 
Rıza Vamık Esad 

Eskişehir Saruhan 
Okunamadı Avni 

REtS — Efendim, bu takririn Heyeti Veki-
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leye havalesini tensip buyuranlar... (Hacet yok, 
sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Ne sual ne de istizahtır. Heyeti Vekile huzu
runda da okundu, zaten sual takriri değildir, 
efendim. 

REÎS — Heyeti Vekileye tevdiine karar ve
rilmesi isteniyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, bu bir temennidir. Meclisi Ali Hükümete 
emir verir, temenni şahsi ise Hükümete gidip 
bizzat söylesin sual değil, istizah değil. Meclis 
temenni yapamaz, emir verir. Kendisi temenni 
yapsın. 

REÎS — Zaten takririn Heyeti VekUeye tev
diini kabul ederseniz mesele hallolunur. (Hayır, 
sesleri) 

HAKKI HÂMt B. (Sinob) —Efendim, oku
nan takrirde iki mesele vardır. (Kürsüye, sesle
ri), (Müzakere yoktur, sesleri) Efendim, deni
yor ki, düşmanın istilâsına geçen aksamı meşgu-
lei memalikte şimdiye kadar düşmanın yapmış 
olduğu fecayi neden ibarettir? Müteessir olan ef
radın adedi neye baliğ oluyor? Tahribatın mik
tarı nedir? Bu soruluyor. Bu bir meseledir. Buna 
dair Hükümet tarafından istatistik yapılmış mı
dır? Bu bir. 

Sonra, bu yapılan mezalime karşı Hükümet 
tedabir ittihaz etmiş midir? İki. Eğer Hükümet 
bu iki şeyi yapmış ise ne âlâ, bu iki meselenin, 
ihmali caiz olmadığından eğer Heyeti Vekileye 
keyfiyetin tevdii ve daha doğrusu Heyeti Veki-
lenin bu meselede az çok teehhür gösterdiği bir 
şey var ise tesri ve yapacağı muameleyi bir an 
evvel icra için Hükümeti ikaz kabilinden bu tak
rir Heyeti Vekileye niçin gitmesin? Alâkası iti
bariyle bu Heyeti Vekileye gönderilmelidir. Bu
na sual takriri deyin, ne derseniz deyin. Maksat 
itibariyle Heyeti Vekileye gönderilmesi muvafık
tır. Bendeniz bunun Heyeti Vekileye gönderil
mesini teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurumf — Hükü
meti ikaza lüzum yoktur. Bir takrir sual ise sual 
şeklinde, istizah ise istizah şeklinde verilmelidir. 
Temenni olmaz. 

REİS — Rica ederim temenni değildir. Ara
da birçok sualler vardır. Heyeti Vekileye tevdiini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar, 
Reddolunmuştur, efendim. 

— 378 — 



I : 38 30.5 
Müsaade buyurun, bir takrir daha var. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu takririn 

reddi... 
REÎS — Müsaade buyurun, mesele bitmiştir 

ve takrir reddolunmûştur. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Usulü mü

zakere hakkında arz edeceğim. Efendim, süite-
fehhümü izale için söylüyorum. 

REİS — Söz vermiyorum. 
MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Bunu 

reddetmekle Meclis mezalimi reddediyor demek, 
değildir, suitefehhüm vardır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hükümet 
tahkikat yapmıyacak mı, Meclis bunu mu redde
diyor? Bu mesele tavazzuh etmelidir. 

REÎS — Rica ederim, Riyasetin vazifesini 
teshil ediniz. (Gürültüler) (Anlaşılmadı sesleri) 

ZAMİR B. (Adana) — Mesele mühim bir 
meseledir. (Gürültüler) 

HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Reis Bey, 
usulü müzakere hakkında söz söyliyeceğim. 

REİS — Usulü müzakere yoktur. 
HASAN BASRİ B. (Karasi) — Vardır, Ni-

zamnamei Dahilî mucibince Riyaset söz vermeye 
mecburdur. 

REİS — Nizamname mucibince reddolunan 
bir takrir hakkında artık söz söylenmez. (Mesele 
anlaşılmadı sesleri) 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
dim, Meclis mezalimi değil, takririn şeklini red
dediyor. 

İSMET B. (Çorum) — Şekli reddin izahını 
istiyor arkadaşlar. Takririn reddi sual mahiye
tinde olmadığından dolayıdır. Yani usule mu
gayirdir ve bu mahiyette verilmediği için redde
dilmiştir. Zapta böyle geçsin. 

2. — Karahisarı Sahip Mebusu İsmail Şükrü 
Efendi ile arkadaşlarının gelecek içtimain Hazi
ranın 18 nci gününe taliki hakkında takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Gelecek içtimain Haziranın 18 nci Cumartesi 

gününe talikini teklif ederiz. 30. V. 1337 

Karahisarı Sahip İsparta Erzincan 
Şükrü Mehmet Nadir Hüseyin 
Dersim Canik Tokad 
Mustafa Süleyman Hamdi 
Tokad Maraş Yozgad 
İzzet Tahsin Bahri 

Canik 
Süleyman 

Kastamonu 
Besim 

(Ret, kabul sesleri) 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 

söz isterim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Efendim, malûmâlileri olduğu üzere yeni bütçe 
Heyeti Celilenize takdim edilmiştir. Muvaze-
nei Maliye Encümenine diğer encümenlerden 
ikişer âza intiihabedilmek suretiyle kırk beş ki
şilik büyük bir encümen sureti mahsusada teş
kil edilmiş bulunuyor. İstirhamım senenin üç 
ayı geçmiştir. Bütçenin ikmali, tetkiki, Heye
ti Celilenizin tasdikine iktiranına kadar mu
amelâtı Hükümeti durdurmak imkânı yoktur. 
Yeni yeni avans kanunlariyle huzurunuza gel
mek istemiyorum. Bir an evvel encümen tetki-
katmı ikmal edip 'bütçeyi heyeti umumiyesiyle 
Heyeti Celilenize sevk etmek üzere faaliyetinin 
tanzimi ve mütemadiyen çalışmasını tahtı vü-
eupta görüyorum. Bu cihetin nazarı dikkate 
alınmasını rica ederim. Tatil münase'betiyle de 
Muvazenei Maliye Encümeninin faaliyetini ta
tile uğratmamalıyız, bütçe meselesi 'büyük bir 
buhrana girmektedir. 

İSMET tB. (Çorum) — Efendim, tatil teklifi 
muvafıktır. Yalnız 18 gün uzundur. Heyeti 
Umumiyenin tatili, encümenlerin tatili demek 
değildir. Fakat Haziranın 12, 1İ3 ncü gününe 
kadar (Hayır sesleri', gürültüler) Efendim bay
ram değildir. Haziranın on üçüncü günü 'bayra
mın dördüncü günüdür. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
50 - 60 kadar mesele vardır, 'bunlar ne vakit 
müzakere edilecektir! Tatil ne demektir? Bay
ram münasebetiyle üç gün tatil olabilir, müza
kereler üç gün tehir olunur, o kadar. Bundan 
başka tehiri doğru değildir, efendiler. (Doğru 
sesleri) 

HAKKI HAMİ B. (Siııob) — Efendim, ben
denizin söyliyeceğim şeyleri diğer rüfekam izah 
buyurdular. Bendeniz maalesef İsmet Beyefen
dinin bu baptaki' mütalâalarına iştirak edemi
yorum. Tatil denildi nıi; o Meclisin Heyeti Umu-
miyesme şâmil bir şeydir. (Hayır sesleri) Rica 
ederim, tatil denildi mi 13-14 gün o müddet 
zarfında rüfekayı kiramdan herkes istediği yere 
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Sinob 

Mehmed Şevket 
Canik 

Mehmed 
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gidecektir. Eskişehir'e gider, bilmem nereye gi- I 
der ve Muvazenei Maliye Encümeni tevekkül 
edemez. Rica ederim, Bütçe Kanunu daha nere
dedir'? Elde daha ne kadar çok iş var? 

MEHMED ŞÜKRÜ IB. (Karahisarı Sahip) 
— Taliki .Makamı Riyasete aittir. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Fakat daha 
birçok mesail var elde, bunlar ne olacak? Üç 
günlük bayram için 14 günlük mesaiyi atmaya 
sevk eden saik nedir? Bunu aulıyamıyoruın. I 
Mektep talebesi bayramda biran evvel tatil et- j 
mek ister. Bunu arzu edenler tenezzüh ya])ar. 
Fakat biz milletin mukadderatını üzerimize al
dığımız halde nasıl olur da mektep talebesi gi-
bi%14 gün tatil yaparız? (Yaşa sadaları, alkış
lar) Bu katiyen efendiler doğru değildir. Bizim 
dinen Ramazan-ı Şeriften sonra üç gün bay
ramımız vardır. Üç gün bayramda istiyen iste
diği yere gider. İstiyen arkadaşımız burada \ 
oturur. Mesele bu kadar. (Gürültüler) | 

f Posta ve telgraf ürretleri 

(Kabul 

Doktor Eşref B. (Adana), Zamir B. (Ada
na), Ali Rıza Ef. (Amasya), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Hasan Tahsin B. (Antalya), Halil 
İbrahim B. (Antalya), Ali Vefa B. (Antalya), 
Hamdullah Sul^ıi B. (Antalya), Şemseddin Et'. 
(Ankara), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Hacı 
Atrf Ef. (Ankara),, Esad Ef. (Aydın), Tahsin 
B. (Aydın), Doktor Mazhar B. (Aydın), Emin . 
B. (Aydın), Şeref B. (Edirne), Faik B. (Edir
ne), Hâmdi Namık B. (İzmit), İsmail 43. (Erzu
rum), Salih Ef. (Erzurum), Nusret Ef. (Erzu
rum), Hüseyin AvniB. (Erzurum), Haindi B. 
(Ertuğrul), Halil B. (Ertuğrul), Necib B. (Er-
tuğrul), İbrahim Hakkı B. (Ergani), Sırrı B. Er
gani), Enver B. (İzmir), Haeı Süleyman Ef. (İz
mir), Mahmud Esad B. (İzmir), Yunus Nâdi B. 
(İzmir), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (İstanbul), Neşet B. (İstanbul), Ad
nan B. (İstanbul), Mulltar B. (İstanbul), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), Hüsrev Sami B. (Eskişe
hir), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Hacı Ve
li Ef. (Eskişehir), Feyzi B. (Elâziz), Hüseyin 
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I MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) — Tatil 

nedir efendim? Geçen hafta dokuz gün tatil ol
duk? Bu ne idi ve ne yaptık? Efendim Meclisin 
en büyük işi bütçeyi tetkik etmek ve biran ev
vel çıkarmaktır, bu işi intacetmiyeıı heyetler 
vazifelerini ifaya ihmalkâraııe hareket etmiş
lerdir. Vaktiyle söylediğim veçhile, bütçeyi ge
lecek senenin arifesinde yapacağız ve devam 
ettirmemek istemiyorsak bâzı mesaili terk ede-

I rek bütün günlerimizi bütçeyi çıkarmaya gay-
I ret ederek hattâ, bayramda dahi çalışır isek 

daha iyi olur. Çünkü ne düşmanlar duruyor, 
ne de memleketteki hâdisat duruyor. Biz tatil 
yapacak vaziyette değiliz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— (Reise hitaben) hakkı tatil zatiâlinize aittir. 

REİS — öyle ise bendeniz Haziranın on se
kizinci günü içtima etmek üzere celseyi tatil 

\ ediyorum. 
[ 5,30 sonra da içtimaa nihayet verildi 

edenler) 

I B. (Elâziz), Rasim B. (Elâziz), Muhiddin B. (E'lâ-
ziz), Hacı Hayali Ef. (Urfa), Ali Saib B. (U'r-
fa), Haydar Lûtfi B. f İçel), Ahnıed Nuri Ef.- (Ba
tilin), Edib Ef. (Batum), Doktor Refik B. (Bcya-
zit), Atıf B. (Beyazit), ResulB. (Bitlis), Opera
tör Emin B. (Bursa), Muhiddin Baha B. (Bur
sa), Necati B. (Bursa), Mehmed Akif B. (Bur
dur), Ali Ulvi B. (Burdur), Veli B. (Burdur), 

| Doktor Fuad B. (Bolu), Şükrü B. (Bolu), Nuri 
B. (Bolu), Yusuf İzzet Paşa (Bolu), Tunalı Hil-

| mi B. (Bolu), Hafız Hamdi Ef. (Biga), Hamid B. 
| (Biga), İzzet B. (Tokad), Mustafa Vasfı B. (To-

kad), Hamdi B. (Canik), Süleyman B. (Canik), 
Şükrü B. (Canik), Nafiz B. (Canik), Emin B. 
(Canik), Rasim. B. (Cebelibereket), FaikB. (Ce
belibereket), Dursun B. (Çorum), FeridB. (Ço
rum) , Fuad B. (Çorum), İsmet B. (Çorum), Tev-
fikB. (Dersim), Mazlum babaefendi (Denizli), 
Yusuf B. (Denizli), Hacı ŞükrüB. (Diyarbekir), 

I Kadri Ahmed B. (Diyarıbekir), Rıza Vamık B. 
(Sinob), Şerif B. (Sinob), Şevket B. (Sinob), 

! Ziya B. (Sivas), Bekir Sıtkı E. (Siverek), 

• m • 

ain tezyidi hakkındaki kanunu 
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Refik Şevket B. (Saruhan), Avni B. (Saruhan), 
Mustafa Necati B. (Saruhan), Mahmud Celâl 
B. (Saruhan), Recai B. (Trabzon), Hüsrev B. 
(Trabzon), Nebizade Hamdi B. (Trabzon), Ha
fız Şahin Ef. (Gazianteb), Yasin B. (Gazianteb), 
Mehmed Vasfi B. (Karahisan Şarki), Mustafa 
B. (Karahisan Şarki), Memduh B. (Karahisan 
Şarki), Şükrü Ef. (Karaftıisarı Sahip), Mehmed 
Şükrü B. (Karahisan Sahip), Nebil Ef. (Kara
hisan Sahip), Hulusi B. (Kastamonu), Dr. Fik
ret B. (Kozan), Dr. Mustafa B. (Kozan), Fev
zi Paşa (Kozan), Abdülhalım Çelebi Ef. (Kon
ya), Refik B. (Konya), Musa Kâzım Ef. (Kon
ya), Sadık B. (Kırşehir), Cevdet B. (Kırşehir), 
Rıza B. (Kırşehir), Sabit B. (Kayseri), Âlim 
Ef. (Kayseri), Rifat B. (Kayseri), Hacı Muşta-
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fa Ef. (Gümüşane), Ruşen B. (Öümüşane), 
Mehmed B. (Gümüşane), Hamdi B. (Genç), Ali 
Haydar B. (Genç), Vasıf B. (Genç), Fikri B. 
(Genç), Celâl B. (Genç), Neşet B. (Kângm), 
Besim Atalay B. (Kütahya), Haydar B. (Kütah
ya), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Ragıb B. (Kü
tahya), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Ziya Hurşid 
B. (Lâzistan), İbrahim B. (Mardin), Esad B. 
(Mardin), Devriş B. (Mardin), Necib B. (Mar
din), Mitad B. (Mardin), Salâhaddin B. (Mer
sin), Yusuf Ziya B. (Mersin),'Refet Ef. (Ma-
raş), Tahsin B. (Maraş), Reşid Ağa (Malatya), 
Sıdkı B. (Malatya), Sadeddin B. (Menteşe), Ab-
dülgani B. (Muş), Osman Kadri B. (Muş), Hak
kı Paşa (Niğde), Hakkı B. (Van), Tevfik B. 
(Van). 

(Kanunu reddedenler) 

Mehmed Ragıb B. (Amasya), Mustafa B. 
(Antalya), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Asım 
B. (Erzurum), Seyid Hüseyin B. (Erzincan), 
İsmail Remzi B. (İsparta), Nüzhet B. (Ergani), 
Naci B. (Elâziz), Hacı Mehmed B. (Bayezit), 
Süleyman Sudi B. (Bayezit), Şevket B. (Baye
zit), Ziya B. (Bitlis), Şeyh Servet Ef. (Bursa), 
Mehmed B. (Biga), Hamdi B. (Tokad), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Ramiz B. (Dersim), Mus
tafa B. (Dersim), Hasan Ef. (Denizli), Musta
fa B. (Diyaribekir), Hacı Nuri B. (Siird), Sa
lih Ef. (Siird), Kadri B. (Siird); Necmeddin 
B. (Siird), Abdullah Ef. (Sinob), Mustafa Ta-
ki E l (Sivas), Ragıb B. (Gazianteb), Hasan 

Basri B. (Karesi), Abdtilgafar E l (Karesi), 
İbrahim B. (Karesi), Hulusi B. (Karahisan Sa-
hib), Ömer Lûtfi B. (Karahisan Sahib), Mus
tafa Hulusi Ef. (Karahisari Sahib), Sabri B. 
(Kastamonu), Besim B. (Kastamonu), Abdül-
kâdir Kemali B. (Kastamonu), Hüseyin B. (Ko
zan), Mehmed Vehbi E l (Konya), Ziya B. 
(Kângm), Behçet B'. (Kângın), Esad B. (Lâzis
tan), Hasib B. (Maraş), Lûtfi B. (Malatya), 
Ahmed B. (Yozgad), Feyyaz Ali B. (Yozgad), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Mehmed Nadir 
B. (İsparta), Arif B. (Bitlis), Mustafa Ağa 
(Dersim). 

(Müstenkif kalanlar) 

Tevfik B, (Emuean), Ali Süruri fil (Ka
rahisan §arM). 
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