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B İ E Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : Z. S. 2 

REÎS — Reisisani Celâleıddin Arif Beyefendi 
KATİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Feyyaz Âli Bey (Yozgad) 

REİS — Ekseriyetimiz hâsıl oldu. Celseyi 
açıyorum. Zaptı sabık okunacak : 

1. _ ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci Celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetinde zevali iki buçukta birinci celse inikad-
etti. Zaptı sabık okunarak aynen kabul edildi. Trab
zon azalarından İzzet ve Ziya Beylerin vukuu şeha-
detlerinden dolayı beyanı teessürü havi Trabzon Mü-

dafaai Hukuk Riyasetinden mevrut telgraf okunarak 
. ailelerine beyanı teessür edilmesine ve berayi hürmet 
celsenin beş dakika tatiline karar verildi. 

ikinci Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetinde ikinci celse saat üçü beş geçe içtima etti 
Genç Mebusluğuna intihap kılman Eğin Kaymakamı 
Fikri Beyin telgrafı okunarak talebettiği mezuniyeti
nin ademî kabulü takarrür etti. Heyeti İrşadiyeye tâ
yin edilen azaların esamisini bümeyyin Maliye, Ad
liye, iktisat encümenleri mezabıtı kıraat edildi. De:-
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nizli'deki Divanı Harb hakkında Denizli mebuslarının 
takriri Müdafai Millîye Encümenine livanın müstakil 
liva haline ifrağı hakkında yine Denizli mebuslarının 
diğer takriri Dahiliye Encümenine Ahzıasker Kanunu
na bâzı mevat ilâvesi hakkında Niğde mebuslarının 
takrir Müdafaai Millîye Encümenine havale olundu. 
Karesi mebuslarının Bergama ve daha bâzı kazaların 
Karesi'ye rabtı hakkındaki takrirleri Dahiliye Encü
menine ve yine Karesi Tnebuslariyle Ertuğrul Mebu
sunun Belediye Kanununun tadiline dair teklifleri Da
hiliye Encümenine tevdi kılındı. Mütaakıben Ferid 
Paşanın Hiyaneti Vataniye Kanununa tevfikan lüzu
mu muhakemesine dair îzmit Mebusu Hamdi Bey ve 
rüfekası tarafından verilen takrir Adliye Encümeni
ne, imam ve hatipler yetiştirilmesine dair Sivas Me
busu Tâki Efendinin' takriri Şer'iye Encümenine ha
vale olundu. Niğde mebuslarının posta ile para nak
liyatı hakkındaki takriri Dahiliye Encümenine ve 
yine Niğde mebuslarının kömür hakkındaki sual tak
rirleri Nafıa Vekâletine ve Saruhan Mebusu Celâl 
Beyin Kuvayi Millîye ile müştereken harbedenler 
hakkındaki teklifi kanunisi Müdafaai Millîye Encü
menine havale ve Lâyiha Encümeni için her encü
menden ikişer zatın intihabı Makamı Riyasetin tek
lifi kabul edildi. Badehu Bursa Fırka Kumandanı 
Bekir Sami Beyle Kılıç Ali Beyden mevrut telgraf
lar okundu. Tâyin edilen mebuslar hakkında Refik 
Şevket B. (Saruhan) m takriri Kanunu Esasi Encü
menine ve nizamnamei dahilî ahkâmının meriyülicra 
addedilmesi hakkında Muhiddin Baha Bey ve rüfe-
kasınm takriri müstaceliyet karariyle Kanunu Esasi 
Encümenine havale ve ruznamei müzakerat hakkın
da Saruhan Mebusu Celâl Bey ve rüfekasmın takriri 
kıraat ettirildikten sonra on beş dakika teneffüs 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Üçüncü Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetinde badezzeval saat dört buçukta üçüncü celse 
küşadedildi. İstanbul Hükümetince akdedilen muahe-
dat ve mukarrerat ve ukudatm muteber olamıyaca-
ğma dair Kuvvei îcraiyeye tevdi edilen kanunun 
müzakeresinin celsei âtiyeye taliki hakkında Dahiliye 
Vekili Cami Bey tarafından vukubulan teklif kabul 
edildikten sonra Kuvayi îşgaliye tarafından vukua 
getirilen mezalimin tesbiti hakkında Karahisarı Sahib 
Mebusu Mehmed Şükrü Beyin takriri Adliye Encüme
nine havale ve Bolu Mebusu Abdullah Efendinin Şer'
iye ve irşat encümenleri hakkındaki takriri kıraat 
olundu. Badehu Burdur Mebusu Şevki Beyin katedi-
lecek kerestelerin orman rüsumundan affı hakkındaki 
takriri İktisat Encümenine ve Saruhan Mebusu Celâl 
Bey ve rüfekasmın Heyeti Millîye hakkındaki takriri 
Müdafaai Millîye Vekâletine ve Mersin Mebusu İs
mail Safa Beyin Ferid Paşa hakkındaki takriri Ad
liye Encümenine havale edildi. Ertuğrul Mebusu İb
rahim Beyin Balıkesir ve havalisinin ahvali hazıra ve 
maliyeleri hakkındaki takriri kabul edilmiyerek îçel 
mebuslarının Adana ahvali hakkında en son gelen 
havalii mezkûre mebuslarından malûmat talebi hak
kındaki takrirleri kabul ve Antalya Mebusu Rasih 
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Beyin hilafı hakikat fetva ısdar eden Şeyhülislâm 
hakkındaki takriri Şer'iye Encümenine Hiyaneti 
Vataniye Kanununa bir madde ilâvesi hakkında Er
tuğrul Mebusu Mamdi Beyin takriri Adliye Encüme
nine tevdi kılındı. Mütaakıben içtimai sabıkta müza
keresi ikmal edilmemiş olan Adliye Encümeni maz
batasının müzakeresine devam edilerek mazbata mu
harririnin talebi üzerine encümene iadesine karar ve-
rikdikten sonra kadın oynatmak cürmünün teşdit ce
zası hakkında Konya mebusları Abdülhalim Çelebi 
Efendi ile Refik Beyin takrirleri üzerine Adliye En
cümenince bu babda teşdidi cezaya mahal olmayıp 
kavanini mevcudenin hüsnü tatbiki husulü maksadı 
temine kâfi olacağı hakkındaki mazbatası kıraat edi
lerek müzakereye başlanıldı. Müzakerenin kifayetine 
dair İzmit Mebusu Hamdi ve Yozgad Mebusu Feyyaz 
Ali Beylerin takriri kabul ve Bolu Mebusu Nuri Beyin 
kadın oynatmak meselesinden dolayı kaç mahkûm ol
duğunun Konya'dan istifsarı hakkındaki takriri ile 
Konya Mebusu Rifat Beyin kadm oynatanların darbı 
hakkındaki takriri ve Karahisar Mebusu Şükrü Efen
di ve refikinin encümen mazbatasının tabı hakkındaki 
teklifi İsparta Mebusu İbrahim Efendinin keyfiyetin 
bir kere de Encümeni Şer'iyece tetkiki hakkındaki tak
riri ile Hüseyin Efendinin teşdidi ceza hakkındaki 
takriri reddedilerek encümenin teklifi kabul edilmiş 
ve Cumartesi günkü ruznamenin zaptı sabık hulâsası 
ile evrakı varideden ibaret olduğu ve o gün İzmir'in 
senei devriyei işgali olduğundan saat altıda vâki ola
cak içtimain bu hususa hasredileceği Makamı Riya
setten tebliğ ve saat altıyı çeyrek geçe celseye niha
yet verildi. 

REtS — Efendim, zaptı sabık hakkında bir 
söz söyliyecek var mı? 

SESLER — Muvafık. 
ŞEVKET B. (Burdur) — Burdur Mebusu 

Şevket, denecek yerde Şevki denilmiş. O suretle 
tashihi. 

REÎS — Başka var mı efendim? Muvafık ise 
eller kalksın. (Eller kalkar). 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Hüseyin yazılacak 
yerde Hasan yazılmış. 

REÎS — Peki efendim, tashih edilir. Tekrar 
efendim, zaptı sabıkı kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul olundu. 

4. — MUHTELİF EVRAK 
1. — İzmir işgalinin senei devriyesi dolayı* 

siyle Ankara ahalisi tarafından akdedilen Miting 
Heyeti Reisliğinden Meclise tevdi edilen proUHo-
name 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, bugün 
İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği bir 
gün olmak münasebetiyle Ankara ahalisi bu iş
gali kabul etmiyerek protesto için Meclisi Âli
nizden istirhama gelmişlerdir. Dışarda bulu-
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nuyorlar. Onların istirhamını dinlemek üzere SESLER — Canımızla beraiber... Buyurun 
Heyeti Muhteremenin dıçarıya teşriflerini iben- efendiler... 
deniz Meclis namına teklif ediyorum. Ahalii RElS — / ) hal4e celseyi muvakkaten tatil 
muhtereme hazırdır. ediyorum. 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma sati : Z. S. 3,00 

REÎS — Reisi Sani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütaahya), Feyyaz Âli Bey (Yozgapl) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 
Şimdi efendim, izmir'in işgalinden dolayı 

Ankara ahalii mühteremesi tarafından bir pro-
testoname yazılmış ve Meclisi Âlinize takdim 
edilmiştir. Bu okunacak, okunduktan sonra 
icabının icrası için Heyeti îcraiyeye havale et
mek lâzımgelir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi Umumiden ta mütarekenin akdi tari

hine kadaz biz Osmanlılar mevcudiyeti siyasiye 
ve istiklâli miliyemi:;i muhafaza uğrunda ma-
len ve canen uğraştık. Ne çare ki harb sical 
olduğu cihetle bu defa mağlûbiyetimizle dur
du. Fakat bu tevakkufu hasımlarımızın neşir 
ve ilân ettiği ve Amerika Hükümeti Müttehi-
desi Reisi Mösyö VilsonVn gösterdiği o meşum 
maddeye istinadettirmiştik. Şimdi anladık ki, 
bu vaitler Osmanlılık için değilmiş gibi imza
larını silerek bizi ve binnetice âlemi îslâmı mah
vetmek istediler. Ezan -1 cümle, geçen sene tu
ğun Anadolu'muzun kilidi ve mevcudiyetimizin 
esası sayılan İzmir'i Yunanlılara teslim etmek 
şartiyle de imha politikasını alenen meydana 
koydular, hakka kuvvet galebe eder diyenler 
kendilerini aldatırlar. Hak daima galiptir. Bi
naenaleyh burada içtima eden ve hakkı hayatı 
millîmizi idameye sayeden Büyük Millet Mecli
simizden istirham ediyoruz ki, Osmanlılar hak
larını gasbettirmiyecekler ve bir ferdi kalası-
ya kadar mağsup haklarının istirdadı için uğ
raşacaklar ve Meclisimizin ittihaz edeceği te-
dabiri haseneye umumiyetle inkıyat ve itaat 
edeceklerdir. Binaenaleyh bu milletin hakkı 
meşruunu iade ve istiklâli millîlerini idame et
tirsinler de âlemi insaniyette şimdiye kadar 
döktükleri ve döktürdükleri kanlara nihayet 
versinler diye feryadettiğimizi umum düveli 
muhasamaya ve bitaraf devletlere tebliğ buyur
manızı ansamimülkalb rica ediyoruz ve muba-
sım devletleri dahi haberdar ve protesto ediniz. 
Allah bizimle beraberdir. Herkârda muntazırı 

emirleriniziz muhterem vekillerimiz. 
15 Mayıs 1336 

Miting Heyeti Reisi 
Müftü Belediye Reisvekili 
Rifat Naşid 

MAHMUD CELAL B. (Saruhan) — Muhte
rem efendiler; bedbaht ve esir bir halkın vekili 
olarak sizin huzuru şehametinize bugün çıkmak
la kalbimde derin bir teellüm duyuyorum. Evet 
efendiler, sizin dininizden, sizin ırkınızdan, si
zin kadar mesut yüz bin dindaşımız bugün esir, 
bedbaht, zavallı inliyorlar. Bugün Ümmeti ts-
lâmiye o bedbaht kardeşlerinizin halâsı namı
na ne kadar tezahüratta bulunulmuş olsa ancak 
kendi uhdesine düşen vazifenin binde birini 
ifa etmiş sayılamaz. Bugün pek samimî bir 
tezahüre şahidoldum. Ankaralılar bu Türk di
yarının asil evlâtları dairei intihabiyemin o 
esir kardeşlerimin teessüratma iştirak etmekle 
bizi teselli etmek istediler. Ben, o esir halkı 
temsil eden bir arkadaşınız olmak sıfatiyle en 
hâr ve samimî teşekkürlerimi bu kürsü mual-
lâdan iblâğ etmek suretiyle bir vazife ifa edi
yorum. Ankara halkına teşekkürler ederim. 
Efendiler; îzmir, Aydın, Saruhan livaları Türk 
ve Müslüman hayatiyle bin seneden beri alâ
kadardır. Eğer orada Türklerin hakkı hayat ve 
hâkimiyetlerini temin eden ecdadımız, ahfadı 
hakkında bu kadar feci ve havsalasûz bir va
kanın zuhurunu o zaman tasavvur etmiş olsa
lardı; efendiler, ben zannediyorum ki oranın 
mavi denizlerini kana boyayacaklar; âfaka ser-
çeken dağlarını, şahikalarını hâk ile yeksan 
edeceklerdi, efendiler; oradaki fecayie kısmen 
şahidolduğum için bu fecayiin bir mislini daha 
tarihin kaydetmediğini iddia ediyorum, İzmir 
fecayii denildiği zaman dünyada namusun, şe
refin, bütün mevcudatın ayaklar altına alındı
ğını duymalı ve bilmelisiniz. 

işte o meşum gün bugünden iptidar ediyor, 
başlıyor, her harbin bir sulh ile netice bulması 
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mukarrerdir. Biz bugün Amerikalıların nama- | 
suna, Amerika Reisicumhura Vilson'un Amerika 
istiklâl kahramanlarından Vaşington'un mezarı 
üzerinde bütün Amerika'nın namusiyle tekeffül 
ederek ilân ettiği Vilson prensiplerine istinaden 
mütareke için düşmanlarımıza elimizi uzattık, 
maalesef bugün o (dejenere olmuş) tefessüh et
miş prensiplerle zannediyorduk ki, Avrupa bizim 
hakkımızı teslim edecek. Zannediyorduk ki, 
Amerika bu prensipleri ile bir namus borcu ola
rak Türk'ün derdin.), müslümanm endişelerine 
çaresaz, devasaz olacak, hayır efendiler, çoksâf 
imişiz.... 

Dairei intihabiyem olan Saruhan livasiyle be
raber Aydın ahalisi mütareke akdolunduğu za
man Sulh Meclisi Âlisiyle îtilâf Devletlerinin bü
tün milelü akvama karşı mevaidini pek yakın
dan tetkik ve takibediyorlardı ve onlar ilân edi
len bu yaldızlı fakat yalancı prensiplerle hak
larının daima mahfuz kalacaklarını zannediyor
lardı. Çünkü onlar diyorlardı ki : «Her kavim 
kendi mukadderatını tâyin etmekte hür ve ser
besttir. Her kavim ananei milliyesine, tarihice 
merbuttur, hiç kimsenin tarihine, ananatma te
cavüz olunamaz. Biz mütegallibolanları kırmak 
ve dünyada (Militarizmi) kaldırmak için harb-
ediyoruz». Ne kadar yalancı imişler. Efendiler; 
îzmir bin seneden beri, tekrar ediyorum, islâm 
ve Türk hayatiyle- alâkadar sırf müslüman bir 
memlekettir. Nüfusu umumiyesi serveti umumi-
yesiyle, emlâk ve arazisinin yüzde sekseni müs-
lümanlara aittir ve orada ecdadın bıraktıkları 
camiler ve minareler bugün salibin zulüm ve 
kahrı altında ne kadar mahzun ve mükedder ise 
yarınki mesut bir âti için yine (Allahüekber) 
demeye namzet bulunuyorlar. Biz orada müta
reke esnasında yani Yunan işgalinden evvel bü
yük bir ümidi halâs bekliyorduk ve zannediyor
duk ki, oraya düşman ayak basmıyacak, çünkü 
hakkımız kavi ve mahfuzdur. Böyle olmadı efen
diler; ansızın dünyanın en şeni bir düşmanı en 
cebin bir zalimi karşımıza geldi ve oradaki üm
meti islâmiyeyi bâği gibi arkasından vurdu. Bil
miyorum, o fecayii, o silsilei mezalimi burada 
tekrar etmekte bir mâna var mıdır? Fakat bir 
hakikattir ki, ne kadar tekrar edilirse o kadar 
teeyyüdeder, sırf bu itibarla sizin bildiklerinizi 
burada bir daha tekrar edeceğim ve bilhassa 
hüsnüistimamızı suiistimal edeceğimden dolayı 
affmızı dilerim. (Estağfirullah sesleri). 

izmir, efendiler 15 Mayıs yevmi meşumunda 
işgal edilmiştir. Yunan ordusu o güzel izmir'in 
güzel kordonuna ayak bastığı zaman bana bir 
ecnebi arkadaşımın dediği gibi, kudurmuş bir 
köpek (şiyen anraje) gibi milleti islâmiyeye 
saldırdı. Orada ne ulemanın haysiyeti ve ne eş
rafın şerafeti gözetildi ve ne ahalinin hukuku 
muhafaza edildi. Orada efendiler islamların ka
saları kırıldı, paraları çalındı, hemşirelerimizin 1 
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namusu berbat edildi, ulemamızın boyunlarına 
sarıkları takılarak kordon üzerinde sürüklendi 
ve bütün mevcudatımızla istihza edildi. Size 
isim tasrih ederek aynı zamanda o muhterem 
şehidin ruhunu da tatyibetmek için arz edece
ğim ki, üzerinde Osmanlı sancağı temevvüç eder
ken ki - o sancak lekelenmemiştir. O sancak dai
ma şehamet, daima adalet, daima insaniyetin 
timsal:: olarak temiz kalmıştır - Kışlanın üzerin
de temevvüç ederken Yunan askerleri kışlaya 
girdiler ve karşılarına çıkanları sormadan sün-
gülediler. Orada, muhterem kumandanlarımız
dan Miralay Fethi Bey muvacehelerine çıktığı 
zaman kendisine «Kiralımız namına yemin ede
ceksin, zito diye bağıracaksın» dediler. Bu muh
terem, âlicenap kumandan, Osmanlı ordusuna 
mensup bir zabit ancak hükümdarı için elini 
kaldırır dua eder : «Yaşasın padişahım ve mille
tim» diye bağırdığı için düşman süngüleri ile 
sinesi delindi Ve al kanlar içerisinde yere seril
di. Bu, zannediyorum ki, ufak bir misaldir. Siz 
tevsi edebilirsiniz. Memleketin namusunu müda
faadan başka bir cürümleri olmıyan namuskâr 
zabitlerimizin ele geçenleri umumiyetle aynı 
muameleye hedef oldular, öldüler ve sonra Yu-
naniler izmir'e ayak bastıkları zaman ilân edi
yorlardı ki, işgalimiz sırf izmir şehrine ve izmir 
kalesine münhasırdır. Kullandıkları tezvirat sai-
kasiyle Anadolu'nun içerisine doğru akın etmek 
istediler ve akın ettiler. Yalnız ben burada ta
rihin sinei ihtiramına bir vesika tevdi edeceğim. 
Efendiler; millet bu esnada iki zümreye ayrıl
mış bulunuyordu. Onların birisi tarihimizi, mu
kaddesatımızı, memleketimizi, dinimizi her ne 
pahasına olursa olsun müdafaa etmek ve düşman 
kurşununa sinesini siper etmek ve namusu mil
liyi kurtarmak istiyordu. O zümre efendiler, 
Meclisi Muhtereminizi huzurları ile şerfyabeden 
âzanm; bugün burada ispatı vücudeden arka
daşlarımızın amalini temsil ediyordu. Diğer bir 
zümre ki, maalesef propagandalara âlet olarak 
bozulmuş, maneviyatını kaybetmiş bulunuyordu. 
Onlar da «Düşman varsın ilerlesin, biz kasala-
rımızdaki altınlarımızla başbaşa kalarak bu 
fâni dünyada birkaç gün fazla yaşamak için 
birkaç günün hatırı için sükût edelim, ne olar; 
ne beis var, diyorlardı». Bunlar efendiler, Ferid 
Paşanın siyasetini kabul eden ve onun eserini 
takibeden insanlardı (Allah kahretsin sadaları) 
işgal tevessü ve temadi* etti. izmir'de Avrupalı
ların gözünün önünde yapılan fecayi bu defa 
Anadolu'nun köylerinde, tenha yollarında icra 
edilmeye başlanıldı. Yani kontrolsüz bir zulüm ve 
şenaet devri açıldı. Memleketin münevverani; 
memleketin uleması ve memleketin iktisadiya
tında âmil olan zevat kolları bağlanarak esir 
şeklinde kazalardan kazalara nefiy ve ielâ edil
di ve bu nefiy ve tağrip surî bir şey idi. Ger
mencik'te bulunduğum esnada altmış kişiyi, şa-
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hidiyim efendiler, o betbaht nahiyenin ahalisin
den altmış kişiyi kollarının bağiyle Aydın'a gö
türür iken Karapınar istasyonunda kurşuna diz
diler ve yine aynı Germencik'te bulunduğum 
zaman misafir olduğum bir haneyi bastılar ve 
ailenin sekiz yaşındaki Şadiye ismindeki birj kı
zını validesinin gözü önünde kesmek istediler. 
On beş yaşındaki genç bir kızı başından yara
ladılar. Ailenin bütün metrûkâtmı soyarak ka
çıp gittiler. Bilhassa efendiler, Aydm'a bedbaht 
bir memleket tam mânasiyle bedbaht bir şehir 
ıtlak olunabilir. Dörtte üçü Yunanlılar tarafın
dan ihrak edilen Aydm'a girdiğim zaman daima 
bu manzaranın önünde tedehhüş eder ve her za
man söylemeye başladığım vakit onu daima tek
rar ederim. Feci bir manzaranın muvacehesinde 
bulundum. Kömür gibi simsiyah olmuş genç bir 
insan cesedi yolun üzerine yatırılmış ve yanım
da iki kadın bulunuyor ve ağlıyorlardı. Yanları
na sokuldum, valide nedir dedim? Evlâdım bu
rada yatan benim kızımdır. Bunun düşman ev
velâ namusunu berbat etti. Kolundan tutup alev
ler içine attı. Şu yanan evimizin içinden çıkar
dık; dedi. işte efendiler; bu bir misal değildir. 
Bunun pek çok numunesi vardır ve oradaki bed
baht dindaşlraımızm kaybettikleri yalnız maddi
yat olsaydı belki mazur görülebilirdi. Fakat mu
kaddesat namına tecavüz edilmedik, hiçbir şey 
kalmadı. Ya bizzat Aydınlı arkadaşlarımı işhad-
ederim. Minarede müezzinler Ezanı Muhamme-
diyi okur. Cenabı Hakkın namı azametini ilân 
ederken düşman kurşunu yediler ve bu manzara 
karşısında bu kürsüde tekrar söylüyorum ki : 
Maalesef bir kısım dindaşlarımız düşmanın bu 
zulümlerine boyun eğelim, dediler ki, onlar Fe-
rid Paşayı temsil ediyorlardı. (Kahrolsun, sada-
ları). Diğer bir kısım mukaddesatımızı, mevcu
datımızı kurtarmak için kükremiş arslan gibi 
ortaya atıldılar ve dediler ki, efendiler, dâvamız 
yalnız buradaki bedbaht halkı kurtarmak değil
dir. Dâvamızda üç yüz milyon ehli islâm müşte
rektir. (Alkışlar). Evet efendiler, bugünkü dâ
vamız yalnız Türkiye'deki müslümanlar için de
ğildir. Üç yüz milyon ehli islâmm hâlâsı namı
na açılmış mukaddes bir dâvadır ve bu dâvayı 
yürütmek vazifei vataniyelerini ifa etmek için 
tereddüt göstermediler. Meydanı cihada atıldılar 
ve zannederim ki, mücahitlerin muhterem isim
leri umum milletin sinei tekriminde yaşıyor. He
pimiz ferden ferda o kahramanları biliyor, bütün 
kalbimizle ve ruhumuzla kendilerini alkışlı
yoruz. işte efendiler, Yunan cephesini teşkil 
eden o muhit efeleriyle, zeybekleriyle, askerleriy
le, zâbitleriyle, ulemasiyle, halkiyle yetişir artık, 
dediler ve umumiyetle silâha sarıldılar ve düş
mana, bir adım atma dediler ve tevkif eylediler. 
(Alkışlar). Bugün hunin mücadelede devam 
ediyorlar ve bu mücadele esnasında pek çok 
şecaat ve şehamet gösterdiler ve her zaman ta
rihimizin kaydeylediği besalet numunelerinden 

en parlaklarını bize gösterdiler. Aydm'a giriyor
duk efendiler : Biliyorsunuz ki, ilk Aydın mu
harebesi denildiği zaman karşımızda altı bin 
tane cebin asker vardı. Bu altı bin askere karşı 
hücum eden mücahitlerimizin adedi ne kadardı 
tasavvur edebiliyor musunuz? Söyleyiniz; an
cak üç yüz dilâver idi. (Alkışlar). Üç gün üç 
gece kurşun atmak şartiyle o vatan zâlimlerini 
önlerine kattılar ve intikamımızı aldılar. (Ya
şasınlar, sesleri, alkışlar). O intikam hissi ile ha
reket edenler içerisinde memleketin kadınları 
da mevcut idi ve bilhassa büyük kürsüden- id
dia ederim ki, kadınlık namına bu müdafaa uğ
runda bir hissei iftihar ayrılması lâzımgelir. Ka
dınlar Aydın vakasında, Aydm'dan düşmanın 
def ve tenkilinde en büyük âmil olmuşlardır. 
(Alkışlar). Aydın malûmunuz olduğu veçhile 
sıcak bir muhittir ve harb de yazın en hara
retli bir zamanında cereyan ediyordu. Ellerin
de su destileriyle, ayran kablariyle birinci safta 
bulunarak mücahitlere ayran, su dağıtıyorlar
dı ve aynı zamanda, korkmaymız, biz buradayız, 
siz bizim intikamımızı alıyorsunuz, biz de sizin
le beraber silâh atıyoruz, diye bağırıyorlardı ve 
silâh atıyorlardı; ezcümle ismini burada tekrar 
etmeyi bir vazife bilirim; (Emir Ayşe) namında 
bir kadın düşman ateşlerine karşı, elinde sopa-
siyle düşmanın mitralyöz ateşine karşı ilerliyor 
ve neredesiniz kahraman erkekler, benimle be
raber geliniz, diye bağırıyor ve nida ediyordu. 
O namus müdafaasında, o mukaddesat müdafaa
sında böyle pek çok şehamet eserleri gösteril
miştir ve o ruh, o hayat el'an orada yaşıyor. 
Ben sureti katiyede orada düşmanlarla harb eden 
kardeşlerimizin ruhuna, hissiyatına vâkıfım, 
onlar yüzlerini çevirmişler, Anadolu'dan yalnız 
bir şey bekliyor ve iddia ediyorlar, diyorlar 
ki; biz hakkımızdan ve kudretimizden eminiz. 
Siz yalnız gerisini temin ediniz. Bizi kahbece 
arkamızdan vurmasınlar. Yalnız düşmanların al
tınlarına memleket mağlûbolmasm. Yalnız köy 
dekiler, siz bunu temin ediniz, biz önümüzde
kilerini tenkiyle muktediriz, -işte efendiler, ben 
yine bu kürsüden hitabediyorum; o bedbaht 
halkın bir vekili olmak sı fatiyle söylüyorum. Ge
ride kalanlar geriyi tanzim etsinler. Onların 
bizden istedikleri bundan ibarettir ive bu elbet
te olacaktır. Çünkü iddia ediyoruz ki, dâvamız 
yalnız bir Anadolu dâvası değildir, bütün âle
mi islâmm halâsıdır. Elbette vahdeti islâmiye 
teessüs edecektir. Eğer efendiler, Avrupa siya-
siyununda zerre kadar bir merhamet, bir şemmei 
adalet tasavvur etmiş olsaydım, bu millî dâva
mızın protestolarımızın onların huzuruna çıka
rılmasını ben de talebederdim. Görülüyor ki, 
siyaset demek tam mânasiyle hodgâmlıktır. Bu
gün ancak hâkimi âdil olan Cenabı Haktır. 
Milletlerin saf ve nezih vicdanlarıdır. Bu itibar
la dâvamızın kudsiyeti elbette ve elbette bir 
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gün kendini izhar edecektir. Ben buradan o 
milletdaşlarımm hissine iştirak etmek suretiyle 
her şeyi Cenabı Hakkın adaletine bırakıyorum. 
(Alkışlar) 

İSMAİL SAFA B. (Mersin) — Arkadaşlar; 
bendeniz İzmirli değilim, fakat İzmir kadar 
mazlum ve bedbaht bir vilâyetin evlâdıyım, ya
ni Adanalıyım. Fakat memleketimin çektiği ıs
tırapları, gördüğü acıları bugün burada anlata
cak değilim. Ben, İzmir faciası tarihin yüzü
nü kızartırken İzmir'de idim. Yani bu kanlı fa
cianın şahidi oldum. Hâlâ bu kanlı, hunin ve 
meşum hâtıra dimağımda en şedit bir ıstırap 
uyandırıyor. Onun için İzmir'de gördüklerimi, 
İzmir'de gördüğüm facianın ateşi harapkârisini 
burada sizlere anlatmak istiyorum. Yunanlılar 
bizi İzmir'de boş yakaladılar. Mütarekeden son
ra İzmir hakkında birtakım bedbaht şayialar 
ortalığı dolduruyordu. Gerek Avrupa gazetele
ri, gerek Yunan gazeteleri Yunan işgalinden 
bahsediyorlardı. Bu kadar korkunç şayilar 
memleketin yüreği yanık insanlarını tehyic-
etti. Memlekette Türk jıakkmı lâyıkiyle tanıyan, 
Yunanlıların hiçbir hakkı olmadığını bilen in
sanlar İzmir'i müdafaa etmek lüzumunu anla
dılar. Memleketin namuskâr kısmı İzmir, Ay
dın, Manisa, Balıkesir sancakları dâhilinde ka
za ve nahiyelerden murahhaslar istediler ve her 
nahiyesinin ve her kazasının ve her karyesi
nin müftü ve belediye reisleri İzmir'e toplandı
lar. Muazzam bir kongre yaptılar. O kongre
de denildi ki : Burası Türk ve İslâm toprağıdır. 
Burada Yunanın hiçbir hakkı yoktur. O hal
de bu İslâm toprağına karşı harîs ve ihtiras içe
risinde bulunan insanlara karşı milletimizi mü-
dafa etmek lâzımdır. 

Evet müdafaa etmeliyiz. Kalemle, siyasetle, 
icabederse silâhla müdafaa etmeliyiz. 

O vakit orada Nureddin Paşa vali bulunu
yordu. Memleket teşkilâta başladı. İzmir'in 
nüfusu, emlâki, serveti, tarihi itibariyle burada 
Türklerin ne kadar haklı ve payidar olduğu bir
takım neşriyatla Avrupa'ya anlatılacaktı. Bura
da Yunanın hiçbir hakkı olmadığı Avrupa'ya 
gösterilecekti. Hepiniz hatırlarsınız ki, Avru
pa Islâmlara karşı kapılarını ve bilhassa Türk
lere karşı kapamış idi. Sürü, sürü Anadolu'da
ki Hıristiyanlar, Ermeniler, Yunanlılar ve daha 
Türklük aleyhinde bulunan bin çeşit kavimler 
Avrupa'ya bütün akın ediyorlardı. Oraya gidi
yorlar, Türkün ve Islâmm aleyhine bin türlü 
iftiralar ortaya atıyorlar, cihan efkârını Tür
kün aleyhine döndürmek için söylenmedik he
zeyan, yapmadık iftira 'bırakmıyorlardı. Buna 
karşı Avrupa, o medeni Avrupa; hürriyeti neş
riyatı, hürriyeti kelâmı, hürriyeti içtimai kabul 
eden Avrupa, Türkü Avrupa'dan içeri sokmu
yordu. Türkler haklarındaki yanlış neşriyatı 
tekzibederler, . neşriyatta bulunurlar diye hiç
bir Türkü Avrupa'ya sokmak istemiyorlardı. 

Fakat bu arada Yunanlıların izmir'e girmelerini 
menfaatlerine muvafık görmiyen İtalyanlar is
tiyorlardı ki, İzmir'den gidecek ve Türkleri mü
dafaa edecek insanları Avrupa'ya kadar götür-
sünler. Bu suretle İzmir'i gerek siyasetle, gerek 
kalem ve silâhla müdafaa etmek için memlekette 
bir teşkilât yapılıyordu. Fakat bu, Yunanlıların 
işine gelmedi. Yunanlılar İstanbul'da teşebbü-
satta bulunarak Nureddin Paşayı kaldırttılar. 
Onun yerine zayıf, âciz ve bu vatanla alâkası 
pek şüpheli zavalı bir adam gönderdiler. Ken
disi toprağında yatmasın, bu adam İzmir'e gel
diği vakit memleketi müdafaa etmek için ya
pılan teşkilâta dehşetli bir surette hücum et-
miye başladı. Şüphesiz bilirsiniz ki, Avrupa'ya 
Türk hakkını, İzmir'in hukukunu müdafaa et
mek için gönderilecek heyete para lâzım idi. 
Bu münasebetle livalardan herkes hissesine dü
şeni veriyordu. Para toplanıyordu, dehşetli hü
cum başladı, evet sizi tekrar soyuyorlar, verdi
ğiniz parayı Avrupa'da, kerhanelerde, meyhane
lerde yiyecekler, milletin parasını yiyecekler, 
mahvedecekler diye bir hücumdur matbuatta 
başladı... Diğer taraftan, bu teşkilâtın içinde 
kirli insanlar vardır, yani ittihatçılar vardır, 
teşkilâtın ruhu ittihatçılıktır diye müthiş neşri
yat başladı. Bir taraftan İzmir'de bulunan va
li mülhakata yazdığı telgraflarda, bu paralar 
niçin toplanıyor, hangi kanunla yapılıyor diye 
sıkıştırmaya başladı. Binaenaleyh bu teşkilâ
tın içerisinde bulunan insanlar o kadar meyus 
oldular, kötürüm oldular ki, bir daha toplana
maz bir hale geldiler. İşte tam teşkilât fel
ce uğradığı zamanlarda namuskâr insanlar, 
memleketi müdafaa etmek lüzumunu anlıyan 
insanlar meyus ve menfur çekildikleri esnada 
Yunan işgali vücuda geldi. Mayısın on iki ve
ya on üçüncü günü idi, uyanık ve ecnebilerle 
temas eden, gençler bu faciayı haber almış
lardı. Avrupalılar birkaç gün sonra İzmir'in 
Yunan işgaline geçeceğini söylemişlerdi. Bu 
meşum haberden müteessiren muhitlerini uyan
dırmaya çalıştılar. Fakat bu teşebbüs yine sui-
telâkkiye uğratıldı. Yine memleketin, milli
yetçi kısmı memleketi karıştırmak istiyor di
ye, kendi entrikasını, kendi menfaatini ted
vir etmek istiyor diye, hattâ bu hakikati mu
hitine söyliyen birkaç kişinin isimlerini bile 
neşrettiler. Diğer taraftan da orada vali, İzmir 
faciasının en meşum, en kaatil şeriki olan Hris-
tofos ile -gece gündüz beraber idiler. (Allah be
lâsını versin sadaları) Efendiler, halk bu kara 
haberlerin tesiri altında mustarip, yorgun, mü-
teheyyiç titreşip duruyorlar. Mütarekeye imza
sını koyan Amiral Galtrap valiye bir nota veri
yor ve notasında diyor ki; Yenikale'yi ve daha 
birkaç yeri düveli müttefika askerleriyle işgal 
edecek ve şehir dahilindeki konsoloshaneleri mu
hafaza etmek için birer müfreze çıkarılacaktır. 
Herkes başta dönen fırtınanın bundan ibaret 
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olduğunu zannederek bir parça müteselli olmak 
istedi. Halk dört gündür dimağını sıkan, ruhu-
nu derin ıstırap içerisine atan bu şayiaların bun
dan ibaret olduğunu zannetmekle müteselli olu
yordu. Filhakika bu da büyük felâketti. Fakat 
Yunanın işgaline karşı bir dereceye kadar hafif 
idi. Düveli müttefika müstahkem mevakii işgal 
etti. Ve şehir dâhiline birer müfreze çıkardı ve 
konsoloshaneleri muhafaza altına aldı. Akşam 
valiye bir nota daha verdiler. Onda; yarın Yu
nan askeri İzmir'i işgal eyliyecek diye muhar
rerdi. Akşam olmuş idi, ortada hiçbir kimse 
yok, Türk ocağında bulunan bir kaç gene bu 
meşum ve elîm haber karşısında şaşırdı. Hiçbir 
kimse ne yapacağını bilmiyordu. Hattâ o güne 
kadar İzmir teşkilâtına hücum etmiş ve unlar 
laleyhinde kan kusmuş insanlar bile bu haber 
karşısında döğünmeye 'başladılar. Biz kendi eli
mizle baltayı ayağımıza vurduk, biz kendi me-
zarımızı kendimiz kazdık, diyerek nedamet asarı 
gstermeye başladılar. O vakit İzmir'deki Türk 
gençleri dediler ki, memleket boştur, hiçbir ha
zırlığımız yok, bizi gafil /avladılar. Elimizde si
lâh yok. Binaenaleyh, şehirde harbi kabul eder
sek çok acı ve felâketli olacaktır. Müdafaayı ar
kada yapalım. Yalnız bir şey var, İzmir Lima
nında Amerika'nın, İngiltere, İtalya ve Fransa-
nm zırhlıları var. O vakte kadar medenî bildi
ğimiz, adaletine güvendiğimiz milletlerin zırh
lıları var, Denildi ki, İzmirde bulunan bütün 
müslümanlar, bütün Türkler, Yunanlılar rıhtı
ma ayak basmjazdan evvel, rıhtıma gitsinler, İz
mir'de yüz binlerce Türk ve İslâm olduğuna Av
rupa'ya gösterelim. Avrupa bu hakikat karşı-

. sında ihtimal utanır, sakınır, bir faciaya, bir ki-
tale meydan vermez. Evet bunu ümidediyorlar-
dı. Geceden bütün mıahallerere haber edildi. 
Halk akın akın Maşatlığa toplanıyor, bir kısmı 
ağlıyor. Bir kısmı gidip, bir kısmı geliyor. Her 
kes ağlıyor. Herkes büyük bir heyecan ve ha-
lecan ve ıstırap içerisinde, kimse ne yapacağını 
bilmiyordu. Sabah oldu. Orada toplanan halk, 
rıhtıma gidilirse ihtimal bir vakaya sebebiyet 
verilmiş olur, bundan sakınalım, bir kaç murah
hası Amjiral Galtrop'a gönderelim, bunlar gitsin, 
Amiral Galtrop'a desinler ki, burarım İslâm 
memleketi olduğunu buraya Yunan çıkarca me
deniyet için, tarih için, beşeriyet için bütün in
sanlık için büyük bir facia meydana geleceğini 
anlatsınlar. Üç murahhas intihabedilerek Ami
ral Galtrop'un bulunduğu zırhlıya gittiler. Galt-
rop onlara karşı dedi ki, siz mağlûb olduğunu
zu bilmiyor musunuz? Mağlûplar her şeye kat
lanacaklardır. Verdikleri cevap bu, efendileı-. 
Heyeti murahhasa döndü, ahaliye anlattı, Ami
ral Galtrop, mağlûb olduğumuzu ihtar etti ve 
hakkımızda yapılacak her şeye katlanmaktan 
başka çaremiz olmadığını söyledi. O vakit sokak
larda toplanmış olan Islâmın boynu büküldü. 
Herkes öksüzlüğünü acı bir surette anladı. Di

ğer taraftan rıhtıma Yunan askerleri çıkıyordu. 
Hepiniz bilirsiniz ki, ramların en çok bulunduk
ları yer rıhtım kenarlarıdır. Orada bulunan tek 
Türk İslâmlar, bir hakarete, bir fena âkibeto uğ
ramamak için Hükümet civarına kaçmış gelmiş
lerdi. Bir taraftan Yunan askerî çıkıyor. Zaten 
Yunanlılar iki üç aydan beri İzmpır metrepolid-
hanesine vapurlar ile silâh ve elbise getirmiş
lerdi. Binaenaleyh, yerli Rumlar da teşkilât yap
mışlar, kilisenin bir tarafından sivil girip, diğer 
taraftan giyinmiş bir asker halinde, omuzunda 
tüfek çıkıyorlar. Bir taraftan evvelce arz ettiğim 
gibi Yunan askeri rıhtıma çıkıyor ve yerli Ram
lar kiliseden çıkarak askere iltihak ediyorlardı. 
Rıhtım üzerimde rumların kesif bulundukları 
yerlerde, çılgınlıklarını, taşkınlıklarını, keyif
lerini bitinceye kadar yaptılar. Sonra haber alın
dı ki, kırk elli bin Rum arkalarında bulunan 
Yunan askeriyle kışlayı işgal etmıeye geliyordu. 
Hakikaten «zito» sadaları bütün İzmir'in sema
sını çınlatıyor. Büyük kalabalıkla ve Yunan 
bayraklariyle geliyorlardı. Kışlanın iki kapısı 
vardır, Arkadaşlar; birisi rıhtım, tarafında, di
ğeri arka tarafta, arka tarafta Yunan askeri, 
önünde ramlar, büyük bir kafile halinde Hükü
metten döndüler, kışlaya gelecekler. Bu arada 
bir silâh patladı. Silâh patlar patlamaz, Yunan 
askeri süngüleri silâhın üzerlerinde olduğu hal
de geliyorlardı, sokakta kimi gördülerse sün-
gülediler. Halk tabiî bu silâh patlar patlamaz 
büyük bir tevahhuş gösterdi. Bir kısmı Maşat'-
lığa, bir kısmı İslâm mahallâtma çarşı içerisine 
doğru omuz omuza kaçmaya başladılar1. Bunları 
arkalarından bir yaylım ateşiyle taradılar. O gün 
orada Kolordu kumandam bulunan Ali iSâdir 
Paşa bütün zâbitanı davet etmiş, birtakım fena 
ihtimalleri düşünerek, birer, ikişer maaş avans 
olarak vermek istiyordu. Şayet başka bir ielâ-
ket gelir, askerler maaş alamaz diye o gün için 
bütün zâbitanı davet etmiş, maaş veriyordu. 
Hakikaten Yunan İzmir Rıhtımına çıktığı vakit 
doksan, yüz kadar zabit, erkân ve ümera kış
lada toplanmışlar' maaş alacaklar ve yine kışla
da yüz kadar veya daha fazla neferciklerimizi 
kumandan, Yunanlıların hareketini çekemez, bel
ki bir vakaya sebebiyet verir diye bunları ko
ğuşlara kapatmıştı. Yani mümkün olduğu mer
tebe ihtiyatlı davranmak ve mümkün olduğu 
kadar en ufak vakaya sebebiyet vermemek için 
ne lazımsa yapılmıştı. Buna rağmen arkadan, 
Önden kışla ateşe tutuluyor. Kimse de zaten mü
dafaa etmek fikri yok ve bir zabit teslim bay
rağı çekiyor ve Yunanlılar teslim bayrağı çeke
ni öldürüyorlar. Nihayet hepsini teslim alıyor
lar. Aşağıya indiriyorlar, hapsi kolordu kuman
danı ve zâbitan aşağıya iniyor, eller vukar-
da ve temiz dipçik darbesinden geçiriyorlar 
ve on beş yirmi neferin muhafazasında gemiye 
sevk ediliyorlar. Bakınız: Arkadaşlar, facianın 
en deşhetli yerine geldik: Yetmiş seksen kadar 
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zabiti elleri yukarda rıhtıma kafile halinde iki
şer, ikişer sevk ediyorlardı. 

Rıhtımda arz ettiğim gibi bütün müterfLeddin 
devletlerin zırhlıları var. Sonra bu rıhtım üze
rindeki evlerin balkonlarında ramlar bu büyük 
zaferi alkışlamak üzere toplanmışlar. Bu ka
file geçerken arkadaşlar, balkondaki erkekler 
ellerindeki silâhlarını ve tabancalarını çıkarıp 
kafileler üzerine ateş ediyorlar. Hattâ kadın
lar da. Arkadaşlar; sonra orada Yunanlıların 
Liyon isminde bir torpitosu var. Bunun süvari
si ve tayfaları küpeşte üzerinde bu kafileyi sey
rediyor. Onlar da bu kafile üzerine ateş açıyor
lardı. Sonra iki taraftan ateş edildiğini 
gören ve bunların öldürülmesini mü Jah addeden 
muhafız neferlerde iştihaya geliyor. Onlar da 
coşuyorlar. Süngüleriyle arkada önde rasgel -
diklerini süngülemeye başlıyorlar. Bu suretle 
seksen doksan zabitin otuzunu öldürüyorlar. Bü
tün Avrupa devletlerinin gözü önünde otuz ka
darı ağır bir surette mecruh düşüyor. Ancak on 
beş yirmi kadarı yarasız, fakat başları dipçik 
darbesiyle ezik ve perişan olduğu halde gemiye 
sevk ediyorlar. Hattâ bu arada tarihimiz için 
en büyük bir teselli ve şeref olan bir vaka ce
reyan ediyor. Yunanlıların (Liyon) ganbotu 
bu elleri yukarda giden zâbitan üzerine ateş 
ederken limanda küçük bir ganb otumuz bulu
nuyordu. Bu zavallı ganbot bu faciaya taham
mül edemiyor. Binaenaleyh, toplarını çeviriyor. 
Liyon ganbotu üzerine ateş ediyor. Fakat bu 
kahramanlığı, bu büyük celâdeti hazmedemi-
yen İngiliz zırhlısından gönderilen eşhas gi
dip topların kamalarını alıyor. Zâbitanı ka
maralara hapsediyor. Yunanlılar İzmir'e ayak 
bastıkları gün kendi itirâflariyle (Beş bin) 
Türk ün kanını dökmüşlerdir. Buna muka
bil iki Yunanlı ölmüştür. Şüphesiz ölenle
rin, yaralıların miktarını bilmek hiçbir fert 
için kabil değildir. Fakat bunu İzmir'de çıkan 
Yunan gazetesi "ilk günü düşünmiyerek itiraf 
ediyor, diyor ki, (Hâdisede beş bin Türk kanı 
İzmir rıhtımını suladı, bu meyanda ne kadar 
acınır ki, iki Yunanlı ölmüştür). Fakat sonra bu
nun Yunan siyaseti için fena bir tesir yapaca
ğını düşünen matbuat işi çevirmeye başladılar. 
Ve aynı gün yirmi beş bin kişi hapsedilmiştir. 
Sokaklarda kimleri bulmuşlarsa süngü artığı, 
kılıç artığı kimler varsa bunları yakalamışlar, 
büyük ambarlara hapsetmişlerdir. Hapsolanm 
mutlaka tüfek darbesi altında başı ezilmiştir, 
Ve her hapsolan mutlaka çorabından fesine ka
dar nesi varsa alınmıştır. Arkadaşlar sekiz on 
kişinin parmağında yüzüğü geç çıktığı için 
parmakları kesilmiştir. Sonra ne kadar islâm 
dükkânı varsa bunlar da tamamiyle yağma edil
miştir, Bu yirmi beş bin kişi arkadaşlar üç 
dört gün mahpus yattıktan sonra serbest bıra
kılıyor. Bunların içinde her cins insan var, ho

cası, genci, ittihatçısı, itilâfçısı var. Avrupa'ya 
karşı silâh çekelim diyeni var, Avrupa'ya karşı 
boyun eğelim diyeni var, Avrupa ile yaşıyaca-
ğız diyeni var, hakkımız yüksek biz başa çıka
rız diyen var. Fakat büyük bir teessüfle ve bü
tün tarihimiz için en acı hicap satırları olmak 
üzere şunu arz etmek istiyorum ki, hapisten çık
tıktan sonra bâzı muharrirler, Türk ismini taşı
yan gazete muharrirlerinin bâzıları, dayak ye
mişler ceplerindeki saatler alınmış, ayaklarm-
daki kunduraları alınmış, bâzılarının da yakalık
ları ve kıravatları alınmış, hulâsa çırçıplak edil
miş, beş bin Türk'ün de kanı dökülmüş olduğu 
halde Türk gazetelerinden bâzıları dediler ki, 
- Utanarak söylüyorum - o Türk gazeteleri, ka
bahat Türklerdedir. Islâmlardadır, Yunan'm me
deni ordusu hiçbir gün bu faciaya razı değil
dir. Fakat islâmın bozuk kısımları, açık söyli-
yelim hattâ ittihatçı kısımları buna sebeboldu. 
(Lanet olsun sadaları). Beş bin Türk ölmüş, 
yirmi beş bin kişi hapsedilmiş, tepeden tırnağa 
kadar soyulmuş, bin türlü zulüm görmüş, ha
karet altında kalmış olduğu halde buna muka
bil yalnız iki Yunan neferi ölmüş. Buna rağ
men kabahat yine islâmlardadır. Şimdi arka
daşlar ; İzmir'de o gün en çirkin sefaletiyle ken
disini gösteren o sefil zihniyet bugün karşımız
dadır. Bugün başka kisveye bürünmüştür. Ora
da hakaret gören Türk biliyorsunuz ki, düşman
lara karşı silâhını çekiyor ve kendisine güve
niyor. Ben madem, ki varım, İzmir madem ki, 
benimdir, bnu son nefesime kadar kurtarma
ya çalışacağım ve müdafaa edeeeğims, diyor. Bu 
na karşı onun arkasında o gün İzmir'de kendini 
gösteren zihniyet hâlâ çalışıyor. Türk'ü zayıf 
bırakmaya ve birbirine düşürmeye ve arkadan 
vurmaya uğraşıyor. Şu halde arkadaşlar İzmir 
faciası bize öyle acı bir ders veriyor ki, ve bize 
o kadar doğru olarak bir yol gösteriyor ki, eğer 
bu doğru yoldan yürürsek ve acı dersten isti
fade edersek emin olmalıyız ki, hiçbir gün düş
manlar Anadolu'dr kalamıyacaktır. Yani Ana
dolu'nun vahdetini mhafaza edersek ve sefil 
zihniyetle Anadolu'yu mağlûbetm^zsek Anado
lu'da bir tek yabancı kalmıyacaktır. Fakat 
Allah göstermesin ki, bunu teessürle söylüyo
rum, biz yalnız bulada çalışıyoruz. Yani bugün 
o zihniyeti taşıyan insanlardan daha az düşü
n ü y o r Arkadaşlar onlar bizden fazla çalışı
yorlar. Çünkü bu büyük dâvanın karşısında bir 
kısım insanları dönmeye mecbur edecek kadar 
çalışıyorlar. Onlardan daha fazla çalışamazsak 
emin olunuz ki, muvaffak olamıyaçağız.' Yani 
bugün burasını katiyen zihnimize temerküz et
tirelim ki, muvaffakiyet çalışanındır. Dâvanın 
yüksek ve mukaddes olmasında kıymet yok
tur. Çünkü herkes propagandasını mukaddes 
kisveye buruyor. Onun için çalışırsak zafer bi-
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zimdir. Hattâ Allah da bizimle beraberdir. (Al
kışlar) 

MUHÎDDİN BAHA B. (Bursa) — E'fendim, 
bendeniz izmir felâketini yakından görenlerden 
değilim; burada bulunan ve ekseriyeti teşkil 
eden zevat gibi o faciayı, şahidolanlardan istima 
ile uzun günler uzun geceler müteessir oldum. 
Bendeniz İzmir'in işgalini üç müessir surette 
telâkki ediyorum. 

Orada tarihe inkılâbeden birtakım eazım vü
cuda 'geldi, birçok şehitler verdik, birçok aileler 
har ab oldu. Oradan gelen zevatın teessüratma 
kemali şiddetle, en derin bir samimiyetle işti
rak: ederim; fakat iki noktai nazar, iki cihet 
vardır ki, bu teessüre mukabil âti için bize yük
sek bir ümit, hattâ bir f ahir ve mübahat veriyor. 
Orada dökülen kanlar vahdeti islâmiyeyi vücu
da getirdi, orada dökülen kanlar bizi meskenete 
sevk eden mevaidi siyasiyeye mukabil i'kazkâr 
bir münebbih oldu. Mütarekeden sonra ümidimi
zi yalnız Avrupa'nın mugfil medeniyetine, Vil-
son prensiplerinin ekzubelerine rapdetmiş idik. 
Bunlar iflâs eder etmez 'karşımızda İzmir cep
hesi vücuda geldi. îzmir cephesi vücuda gelmek
le ıgaibolan kuvvei mâneviyemiz avdet etti. Av
rupa'nın nasıl müfsM, nasıl sahte bir adalete 
mali'f olduğunu anladık. Bugün bizi burada top
lamaya saik olan sebeplerden birisi de izmir 
cephesinin vücuda gelmesidir. Heyetten şunu ri
ca ediyorum; mazide müthiş bir yangın var Mi. 
Yandı ve hâlâ yanıyor. O yangını yakarken yal
nız mâzili düşünmiyelim. O mazinin, o yangı
nın alevleri istikbalimizi tenvir etsin. Biz istik
bale doğru gidelim, istikbal Şarktadır. Eğer be
ni yine sadede davet etmezseniz diyeceğim ki, 
Şarka teveccüh ediniz ve onu kucaklayınız. İz
mir cephesinin başladığı işi siz ikmal ediniz. İz
mir cephesi Millet Meclisini vücuda getirdi. Bu 
Millet Meclisi de vahdeti islâmiyeyi vücuda ge
tirtsin. (Alkışlar) 

REİS — Efendim, o halde okuduğumuz pro
testo muhteviyatının Heyeti Icraiyeye havale
sini kabul buyurursunuz değil mi efendim ? (Hay 
hay sesleri) 

Efendim, Erzincan Mebusu Emin Beyin bir 
takriri var. 

3. —TAKRİRLER 

1. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, Ankara 
Miting Heyetinin protestonamesi münasebetiyle 
Saruhan Mebusu Mahmud Celal Bey tarafından 
îzmir fecayii hakkında söylenen nutkun tabetti
rilerek köylere kadar tamimine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Muhterem Saruhan Mebusu Celâl Beyin bu

gün Kürsü Muallâyı Millette izmir fecayii hak-
'kındaki neşriyatını havi nutkun tabiyle bilû

mum kuraya kadar tamimini teklif eylerim. 
15 Mayıs 1336 

Erzincan 
Emin 

REİS — Kabul buyuruluyor mu efendim1? 
(Hay hay sadaları) 

2. — Maraş Heyeti Merkeziye Reisi Asimi Be
yin, islahiye ve Ayıntab cephesindeki harekâtı 
harbiye hakkında telgrafı 

Ankara 'da Büyük Millet Meclisi Maraş livası 
âzasından Reşid ve Paşa Ağa hazaratma : 

islâhiye ve Aymtab cephesine berayı teftiş 
heyeti mahsusa ile gidilmişti. Mâhiyet cephesin
deki mücahidinin vazifei diniye ve vataniyele-
rini ifaya müheyya ve pek âli maneviyata malik 
oldukları görülmüş, Ayıntab cephesindeki mü
cahidin de aynı halde dâhildeki düşmanı ihata 
ve hariçten gelecek düşmana karşı tahkimat ic
rası ile meşguldür. Birkaç gün evvel .gelen bini 
mütecaviz düşmanı Kilis üzerine ricat ettirdik
leri ve iki yüzü mütecaviz telefat verdirdikleri 
gibi vaziyeti umumiye lehimizde olup intizam 
ve sükûnet berdevamdır. Arzı hürmet ve muvaf
fakiyetler temenni eyleriz. 

14/5/1336 
Maraş Heyeti Merkeziye Reisi 

Aslan 
(Alkışlar) 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Niğde Mebusu Hakkı Paşanın, izin tale
bine dair takriri 

REİS — Efendim, rüfeikamızdan Niğde Me
busu mütekaid Mirliva Ahmed Hakkı Paşanın 
bir takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti öelilesine 
Buraya -esnayı hareketimde pek hasta bırak

mış olduğum refikai âcizinin hayat ve mematına 
dair sahih bir malûmat alamadığım gibi mem
lekette vücudu âciziye münhasır işlerim de yüz
üstü kalmış olduğundan âcizlerinden başka mu
inleri olmıyan kesirületfal ailemin hallerine ça-
resaz olmaya çalışmak hem de vatandaşlarımı 
irşat vazifesini de ifa eylemek üzere bayramın 
onuncu gününe 'kadar mezuniyet itasını Heyeti 
Celilei Muhteremelerinden rica eylerim. 

Niğde Mebusu mütekaid 'Mirliva 
Hakkı 

SESLER — Muvafık, muvafık. 
REİS — Kabul buyuranlar lütfen elini kal

dırsın. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul edildi. 
SIRRI B. (izmit) — Hep birer birer .gidiyor

lar. Bilhassa nazarı dikkatinizi celbederim. Bu 
sözümün bir vesika olarak zapta geçmesini is
terim. Neticesini göreceğiz. 
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HAKKI Pş. (Niğde) — Yanımda telgraf.var. 

Onunla ispat ederim. Fakat okumaktan teed-
dübederim. Bir mebustan yalan çıkmaz, zanne
derim. Hakikat, diye kabul buyurunuz. 

SESLER — Şüphesiz efendim. 
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bundan 

sonra izin yok, Paşa Hazretleri. 

RE IS — Bu husus Meclisi Âliye aittir. 
KÂTÎP HAYDAR B. — Tetkiki Mezabıt En

cümeninden gelen tezkereler okunacaktır : 

2. — Ertuğrul Mebusu İsmet Beyin, intihap 
mazbatasına dair Tetkiki Mezabıt Encümeni maz
batası 

îşbu mazbata muvafık görülmüş ve intihap 
kılman Miralay ismet Beyin kabulü karargir 
olarak Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere Ma
kamı Celili Riyasete takdim kılınır. 

13 Mayıs 1336 

RE IS — Kabul buyurulur mu efendim? 
(Hay, hay> sadaları) 

3. — Elâziz Mebusu Tahsin, Naci, Hüseyin, 
Rasim, Feyzi beylerin intihap mazbatalarına dair 
Tetkiki Mezabıt Encümeni mazbatası 

işbu mazbata muvafıkı usul olup âzalığa in-
tihabedilen zevatı mumaileyhimin âzalıklarımn 
kabulü karargir olarak Heyeti Umumiyeye arz 
edilmek üzere Makamı Celili Riyasete arz ve 
takdim kılınır. 

13 Mayıs 1336 

UMUM — Kabul, kabul. 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Mamuretülaziz 

mebuslarından yalnız bendeniz varım. Diğerleri 
gelmemiş. Bu bendenize ait mazbatadır. 

RElS — Evet, yalnız zatıâliniz teşrif etti
niz ama diğerleri de dâhil bulunduğu için on
ları da kabul buyurdular. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Her birine birer 
mazbata verilmişti. 

RElS — Pekâlâ ama hepsinin isimleri var. 
Onun için hepsi kabul edildi. 

4. — Mersin Mebusu Fahreddin, Salâhaddin, 
İsmail Safa, Muhtar Fikri beylerle Emin efen
dinin intihap mazbataları hakkında Tetkiki Me
zabıt Encümeni mazbatası 

Ahval dolayısiyle Mersin livası namına El-
vanlı nahiyesince icra edilen intihabat netice
sinde ihrazı ekseriyet eden zevatı mumaileyhi-
munun kabulleri karargir olarak Heyeti Umu
miyeye arz edilmek üzere Makamı Celili Riya
sete takdim kılınır. 

13 Mayıs 1336 

RE IS — Kabul olunuyor mu? (Kabul, sada
ları) Kabul olundu. 

5. — Karesi Mebusu Miralay Kâzım Beyin 
intihap mazbatasına dair Tetkiki Mezabıt Encü
meni mazbatası 

îşbu mazbata muvafıkı usul olup intihabedi-
len Miralay Kâzım Beyin mebsuluğu karargir 
olarak Heyeti Umumiyeye arze dilmek üzere Ma
kamı Celili Riyasete takdim kılınır. 

13 Mayıs 1336 
(Kabul, sadaları) 

REÎS — Kabul olundu. 

6. — Karesi, Mebusu Basri Beyin intihap 
mazbatasına dair Tetkiki Mezabıt Encümeni 
mazbatası 

îşbu mazbata bittetkik muvafıkı usul oldu
ğu Hasan Basri Beyin âzalığı şayanı kabul bu
lunduğunu arz ile Heyeti Umumiyeye takdim 
olunur. 

13 Mayıs 1336 
(Kabul, sadaları) 
REÎS1 — Kabul olundu. 

7. — Karesi Mebusluğuna intihabedilmiş olan 
Kâzım Karabekir Paşanın Edirne Mebusluğunu 
tercih etmesi üzerine yerine diğerinin intihab-
edilmesine dair Tetkiki Mezabıt Encümeni maz
batası 

îşbu mazbata muvafık görülmüş ve Karesi 
âzalığma intihap kılındığı anlaşılan Kâzım Ka
rabekir Paşa Hazretleri Edirne Mebusluğunu ka
bul etmiş olduğundan yerine diğerinin intihabı 
için Karesi livasına işaratta bulunmak üzere 
Makamı Âlii Riyasetpenahiye arzı takdim kılı
nır. 

13 Mayıs 1336 

REÎS — Efendim, Karabekir Pa şanın Ka
resi Sancağına intihabedildiği fakat kendisi 
Trakya Mebusluğunu kabul eylemiş olduğundan, 
diğerinin intihabı için yazılması. Değil mi efen-
dim? (Evet, sesleri) 

8. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin 
intihap mazbatasına dair Tetkiki Mezabıt Encü
meni mazbatası 

îşbu mazbata muvafıkı usul görülmüş ve 
âzalığa intihabedilen Hoca Abdülgafur Efendi
nin kabulü karargir olarak Heyeti Umumiyeye 
arz edilmek üzere Makamı Celili Riyasete tak
dim kılınır. 

13 Mayıs 1336 

REÎS — Kabul buyuruluyor mu efendim? 
(Kabul, kabul, sesleri) Kabul edildi, efendim. 

9. — İzmir Mebusu Mahmut, Esad, Reşid, En
ver ve Doktor Mustafa beylerle Hacı Süleyman 
Efendinin intihap mazbatalarına dair Tetkiki 
Mezabıt Encümeni mazbatası 
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Ahvali hazıra dolayısiyle izmir livası namına 

Kuş adasmdan intihabedilen zevatın kabulü ka
rargir olarak Heyeti Umumiyeye arz edilmek 
üzere Makamı Celili Riyasete takdim kılınır. 

23 Mayıs sene 1336 
(Kabul, kabul sadaları) 
REÎS — Kabul olundu efendim. 
10. — Adana Mebusu Doktor Eşref, ibrahim, 

Tevfik Beylerle Abdullah ve Mehmed efendilerin 
intihap mazbatalarına dair Tetkiki Mezabıt En
cümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Adana vilâyeti için Karaisalı kazasından in

tihabedilen neferatı mumaileyhimanm kabulleri 
karargir olarak Heyeti Umumiyeye arz edilmek 
üzere Makamı Celili Riyasete arz ve takdim kı
lınır. 

13 Mayıs sene 1336 

REÎS — Kabul mü efendim? (Kabul, kabul 
sadaları). Kabul edildi. 

11. — Saruhan Mebusu Ömer Lûtfi, Refik 
Şevket, Necati, Avni ve İsmail Hakkı beylerin 
intihap mazbatalarına dair Tetkiki Mezabıt En
cümeni mazbatası 

Riyjaseti Celileye 
îşbu mazbata bittetkik muvafıkı usul olduğu 

ve azaların kabulü karargir olarak Heyeti Umu
miyeye arz ve takdim kılındı. 

23 Mayıs sene 1336 
REÎS — Kabul mü efendim? (Kabul sada

ları). Kabul olundu. • 
12. — Antalya Mebusu Mustafa, Hasan Tah

sin, Rasih, Ali Vefa, Halil İbrahim Bey ve efen
dilerin intihap mazbataları hakkında Tetkiki Me
zabıt Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Beş kıta mazbata tetkik kılındı. Muvafıkı 

usûl olup Teke âzalıklarma intihap kılman : 
Mustafa, Hasan Tahsin, Rasih, Ali Vefa, Halil 
İbrahim Bey ve efendiler intihabedilmiş ve âza-
lıkları şayanı kabul görülmüş ve ancak Halil İb
rahim Efendinin nüfus kaydı mutlak olarak 
(1308) olmasına nazaran nüfus kaydı arabî farz-
edildiği takdirde kabul edilebileceği aksi tak
dirde ehliyeti intihabı haiz olmadığından ademi-
kabulü lâzım geleceği karargir olarak Heyeti 
Umumiyeye arz edilmek üzere Makamı Celili Ri
yasete takdim kılınır. 

13 Mayıs sene 1336 
REÎS — Antalya mebuslarının mezabiti mu

vafık oldukları kabul olunuyor mu efendim? 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Yalnız bir nokta var efendim. (308) tevellüt! ü 
olduğu mazbatada işaret edilmişti. 

KÂTÎP HAYDAR B. — Efendim, bu mazba
ta encümenin tasdikine iktiran etmiyor (Gürül

tüler) (Kabul sesleri, arabî itibar olunur, bu 
halde kabulüne mâni yoktur sesleri) • 

REÎS — Bu halde kabul ediliyor mu efen
dim? (Umum kabul). Pekâlâ kabul edildi. 

13. — İrşat Encümenine Lâzistan Mebusu Zi
ya Hursid Beyin intihabolunduğuna dair Hari
ciye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Encümenimizce İrşat Heyeti âzalığma Hur

sid Ziya Bey Lâzistan'm intihabedildiği mâruz
dur. 

Hariciye Encümeni M. M. 
Hulusi 

14. — İrşat Encümenine Aydın Mebusu Dr. 
Mazhar ve İzmir Mebusu Dr. Mustafa beylerin 
intihabedildiklerine dair Sıhhiye Encümeni maz
batası 

Riyaseti Celileye 
Encümenimizce îrşat Heyeti âzalığma Dr. 

Mazhar Bey (Aydın), Dr. Mustafa Bey (îzmir) 
intihabedilmekle arzı keyfiyet olunur. 

15 Mayıs 1336 
Sıhhiye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Dr. Âsim Dr. Suad 

15. — Kanunu Esasi Encümenine Kastamonu 
Mebusu Dr. Suad ve Bayezid Mebusu Dr. Refik 
beylerin i?ıtihabolunduklarına dair Sıhhiye Encü
meni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Encümenimizce Kanunu Esasi Encümeni âza

lığma Dr. Şuad ve Dr. Refik beylerin intihab-
edildikleri mâruzdur. 

15 Mayıs 1336 
Sıhhiye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Amasya Kastamonu 
Dr. Âs:m Dr. Suad 

16. — Kanunu Esasi Encümenine Trabzon 
Mebusu Ali Şükrü, Bursa Mebusu Operatör Emin 
beylerin intihab olunduklarına dair Hariciye En
cümeni mazbatası 

Riyaseti Ceîileye 
Encümenimizce Kanunu Esasi Encümeni için 

Ali Şükrü Bey (Trabzon) ve Operatör Emin 
Bey (Bursa) intihabedildikleri mâruzdur. 

15 Mayıs 1336 
Hariciye Encümeni M. M. 

Hulusi 

17. — Lâyiha Encümenine Çorum Mebusu Eu-
ad, Antalya Mebusu Ali Vefa Beylerin intihdb-
olunduklarına dair Dahiliye Encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dahiliye Encümeninden Lâyiha Encümeni na

mına intihabı icabeden iki âzalık için Çorum Me-
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'busu Fuad ve Antalya Mebusu Ali Vefa beyle
rin tensibedilmiş olduğu arz olunur. 

15 Mayıs 1336 
Dahiliye [Encümeni1 Reisi 

Nâzım 

RE&S — Efendim, bu Kanunu Esasi Encü
meninin intihabını biran evvel bitirelim, çünkü 
sürüncemede 'kalan birçok işler var. Bunları çı
karmak için biran evvel intihabın ikmalini is
tirham eylerim. 

18. — Batum mebusluklarına Edib, Hatibzade 
Ahmed ve Hicabizade Ahmed efendilerin inti-
habolunduklarına dair 15 nci Kolorâu Kuman
danlığından mevrut telgraf 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İsimleri zirde muharrer Batum ve mülha

katı namına üç zat Ankara'da Büyük Millet 
Meclisine itihak etmek üzere Trabzon'a gelmiş
lerdir. Bunların SamSun üzerinden Ankara'ya 
hareket edecekleri mâruzdur. 

İmamzade Edib Efendi, Hatibzade Ahmed 
Efendi, Hicabizade Ahmed Efendi. 

K. 15 K. 
Kâzım (Karabekir 

(Sürekli alkışlar) 

HAMDULLAH SUÎBHİ B. (Antalya) — Reis 
Bey, bu zevat buraya geldiler mi?.. 

REİS — Daha gelmediler. Yalnız Elviyei Se-
lâse'den, Oltu'dan intihabedilip Meclisimize gön
derilmiş olan Yasin Bey dürikü 'gün Ankara'ya 
gelmişlerdir. Kendisi zannederim yolda ayakları 
incinmiş teşrif edemediler. Oeldâfklerinde Meclisi 
Âlinize takdim öder ve mazbatasının 'kabulünü 
de istirham ederim. 

19. — Bursa mebuslarından Mustafa Feh
mi ve Osman Nuri beylerin hastalıklarına bina
en mazur addolunmalarına dair Erzurum Mebu
su Salih Efendi tarafından verilen takririn He
yeti İcraiyece de muvafık görüldüğüne dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bursa mebuslarından Mustafa Fehmi Beyin 

İstanbul'dan maşiyen firar ile on beş gün çarık
la yürümüş olmasından sağ ayağının tırnakları 
düşerek uzun müddet tedaviye muhtaç bulundu

ğundan; ve yine Bursa mebuslarından Osman 
Nuri Beyin ikametgâhında dizanteriye müptelâ 
olup İstanbul'dan firarı mümkün olamadığın
dan bahsile mumaileyhimin mazur addedilmeleri 
hakkında Erzurum Mebusu Salih Beyin Büyük 
Millet Meclisi tarafından Heyeti İcraiyeye ha
vale buyurulan takriri Heyeti İcraiyece de mu
vafık görülerek mumaileyhim mazur telâkki 
edilmişlerdir. Olbapta emrü ferman hazreti men-
lehülemr indir. 

12 Mayıs 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 

REŞİD B. — Firar lâfzı tahlisi nefsolarak 
tebdil edilse... 

REİS — Takriri o suretle yapmışlar, Meclisi 
Âliniz de o suretle kabul etti. O hepimizin başı
na geldi. 

20. — îrşat Encümenine Bolu Mebusu Abdul
lah ve Kayseri Mebusu Remzi efendilerin inti-
habolunduklarına dair Şer'iye ve Evkaf Encü
meni mazbatası 

Riyaseti Oelileye 
Şer'iye ve Evkaf Encümenince Abdullah 

Efendi (Bolu) ve Remzi Efendi (Kayseri) nin 
İrşat Encümenine intihabedidikleri berayı ma
lûmat arz olunur. 

15 Mayıs H336 
Şer'iye ve Evkaf Encümeni Reisi 

21. — Kırşehir Mebusu Rıza Beyin, mezuni
yetinin temdidedilmesine dair takriri 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Ctlilesine * 

On beş gün mezuniyetim hitam bulmuş ise de 
üzerime târi olan rahatsızlık idolayı&iyle umuru 
hususiyemi tesviye edemediğimden mezuniyeti
min on beş gün daha temdit buyurulmasını is
tirham ederim. 

12 Mayıs 1336 
Kırşehir Mebusu 

Rıza 
REİS — Kabul ediliyor mu efendim? (Hayır, 

hayır sadaları) 
REFİK B. (Konya) — Hep işlerimizi bıra

karak geldik. 
REİS — 'Celseyi bir çeyrek tatil ediyorum. 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: Z. S. 5,30 

REÎS — Reisisani Celâleddüı Arif Beyefendi 
KÂTtPLEB : Haydar Bey vKütahya), Feyyaz Âli Bey (Yozgad) 

REÎS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi acıyorum bâzı encümenlerden gelen mazba
talar vardır. 

5. — MAZBATALAR 

1. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efen
dinin, hareketzede ahaliye ormanlardan resimsiz 
her este itasına dair takriri ve İktisat Encümeni 
mazbatası (1) 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesine 
İsparta'da ahalinin ihtiyacı olan kerestenin 

meccanen kat'ı için bir an evvel merciince mua
melenin ikmali için İktisat Encümenine havale 
edilen merbut takrir tetkik edildi. 

Takririn mündericatma nazaran mukaddema 
hususu mezkûr bir maddei münferide ile kabul 
edilmiş ve yalnız mütaahhit ile mahallî ortnan 
memurunun tanzim edecekleri kontratın Neza
retçe tasdiki muamelesi kalmış olduğundan kati-
yatın tehir edildiği anlaşılmıştır.. Binaenaleyh 
işbu takririn Kuveü İcraiye Vekillerine havale
siyle alelusul muamelei resm,iyenin ifasından 
ibaret bir muamelei icraiye olduğu ittifakla ka-
rargir olduğu mâruzdur. 

8 Mayıs 13?G 

REİS — Kuvvei îcraiyeye havalesi kabul 
ediliyor mu, efendim? (Kabul, sadaları) 

2.— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin, Konya ve mülhakatında mevcut zahairin 
ihracatının teminine dair takriri ile Antalya Mu
tasarrıflığının, ihracı menedilen zahair hakkın
da Meclisçe bir karar ittihaz kılınmasına dair 
telgrafı ve İktisat Encümeni mazbatası (2) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Anadolu'da zürra ve tüccar yedinde mütera

kim zehairin şevklerinin temini hakkında İktisat 
Encümenine havale edilen merbut iki kıta tak
rir müzakere edildi. 

(1) Mezkûr takrir on İkinci İçtimain 222 nci 
sayfasındadır. 

(2) Mezkûr takrir Yedinci İçtimain 1.47 nci 
sayfasında ve Antalya Mutasarrıflığının telgrafı 
da aynı içtimain 136 nci sayfasındadır. 

Elyevm zürra ve tüccar yedinde ve Düyunu 
Umumiye ambarlarında pek çok zahair mevcud-
olduğu ve bu zahairin ihtiyacımızdan fazla ol
duğu ve zürraın bu zahairi sevk ve füruht ey
lemek ihtiyacında oldukları ve idhalâta mukabil 
başlıca serveti ziraate münhasır olan memleke
timizin ihracatta bulunması bir zarureti iktisa
diye olduğu ve senei hazıra mahsulâtının idraki 
kuvei karibeye geldiği ve mükellefinin mutlu-
batı emiriyelerinin tesviyesinin imkânı da bittabi 
ihracatın müsadesine menut olduğu cihetleri 
tetkik edilerek Erkânı Harbiyei Umumiyece İz
mir hattının küşadmda bir mahzuru askerî mev-
cudolmadığı hakkındaki mutalâai aliyeleri alın
mış olduğundan hemen İzmir hattının küşadı ve 
Antalya ve Adana tariklerinde sevkiyatm temi
ni suretleriyle zahairin ihracına müsaade ita bu-
vurulması ittifakla karargir olduğu mâruzdur. 

8 Mayıs 1336 
(Kabul, kabul, sadaları) 

CELÂL B. (Saruhan) — Encümen namma 
arzı malûmat edeyim. Heyeti İcraiyece bilhassa 
on gün evveli ihracatın yapılabileceğine dair 
karar ittihaz edildi. 

REİS — Karar ittihaz edildi ve ilân edildi, 
efendim. 

PERÎD B. (Çorum) — İzahata lüzum yok, 
efendim. (İzahata hacet yok, sesleri) 

CELÂL B. (Saruhan) — O halde izahata ha
cet yoktur, efendim. Bu tamamiyle kabul edilmiş 
ve tatbik edilmiştir, efendim. Encümeniniz pren
sip itibariyle istihsalâtm harice şevkinde memle
ket için servet hâsıl olacağından sırf iktisadi 
prensip noktai nazarından kabul etmiştir ve 
aynı zamanda bu memleketin mahsulâtı da ora
nın ihtiyacından fazladır. Yani oraları bir i^em-
badır, ambardır. (Kabul, sadaları) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bir şey sora
cağım. İstanbul'a ihracat var mı? 

REİS — Alelûmum ihracattan bahsedildi bu 
ihracat da dâhildir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. — Kısmı âzamini Avrupalı
lar çekiyor.. 

REİS — Bursa tarikiyle ve İzmir ve Antalya 
koliyle Adana tarikinin de açılmasına çalışılıyor. 
Fakat esas itibariyle ihracatın serbestisi emre
dilmiştir ve Heyeti İcraiyece kabul edilmiştir. 
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2. — Niğde Mebusu Abidin Efendi ve arka

daşlarının memuriyetle mebusluğun içtiniaı caiz 
olup olmıyacağının sureti katİyede halledilmesi
ne dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Eiyaseti Celilesine 
Meclise âza olarak gelmiş olan zevatın mühim 

bir kısmı muhtelif meslekte memurini Devlet
ten olup zevatı mumaileyhimin elyevm memuri
yetlerini muhafaza etmekte olmalariyle vazifeleri 
tevkil eyledikleri zevat tarafından vekâleten 
rüyet edilmekte olup halbuki işbu vekillerin 
deruhde eyledikleri vazaifin ruh ve mahiyetini 
lâyikiyle idrâk edebilmek iktidarından mahrum 
olabilmeleri pek ziyade muhtemel ve bundan 
masalihi Devlet ve milletin ne derecelere kadar 
mutazarrır olacağı âzadei arz olduğu gibi mev
cut azadan bir kısmı da peyderpey memuri
yetlere tâyin edilmekte olduğundan ve Meclis 
âzalığiyle Hükümet memuriyetinin bir arada 
içtimai Meclisi Mebusan intihap Kanununa mu
halif bulunduğundan ve zatî maslahat daha zi
yade tehire mütehammil bulunmadığından işbu 
hususun müstaceliyetle bugünkü Mecliste sureti 
kâtîyede hallini arz ve teklif eyleriz. 

15 Mayıs 1336 
Niğde Niğde Niğde 

Mustafa Vehbi Abidin 
(Kanunu Esasi Encümenine, sadaları) 

REÎS — Oraya havalesi kabul buyurulur mu 
efendim? (Kabul, sadaları). 

ABÎDÎN B. (Niğde) — Bu mesele hakkında 
evvelce de Kanunu Esasi Encümenine gitmiş tak
rir bulunduğundan ve elyevm çıkarılmamış ol-. 
duğundan bu takririn Heyeti Umumiyede behe-
mahal. (Gürültüler). 

REÎS — Encümen bir defa mademki Kanu
nu Esasi ile iştigal etmiştir. Şu halde bu Kanunu 
Esasiye ait bir meseledir. Encümen meseleyi 
hal ve fasledip buraya arz eder.. 

BÎR MEBUS — Zaten kanun da muayyen 
bir vazifenin ifasını kabul ediyor. (Gürültüler). 

REÎS — Yalnız bir ciheti unutuyorsunuz, 
Meclisiniz hem icrai meclis ve hem de teşriî mec
listir. Orayı nazarı itibara almak şartiyle Kanu
nu Esasi Encümenine havalesi münasibolur, de
ğil mi efendim? 

(Müstaceliyetle, sesleri) Bu halde müstaceli
yet karariyle havale ediyoruz, efendim. 

3. — Yozgad Mebusu Riza Beyin, Zile - Ak-
dağmadeni yolunun bu seneki inşaat meyanına 
ithaline dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sivas vilâyetinin Zile kasabası ile Yozgad 

Sancağının Akdağmadeni'ni vasliçin her iki 
kaza arazisinde on üç saat mesafelik bir şose 
ve bir de Sükrap nehri üzerine tamiren köprü 
inşası şiddetle ve hattâ müstaceliyet ile lâzım

dır ki, bunun inşa ve ikmali halinde Kayseri ve 
Boğazlıyan ve Maden kazası kâffei mahsulâtını 
Zile'ye sevk ve füruhta ve muhtacolduğu ve 
arada Deveci dağı denilen bir dağın bulunması 
hasebiyle yolunun arızalı olması bütün yolculara 
ve münakalâta kış mevsiminde mâni olduğu 
ve mevasimi sairede tasibettiği bu yüzden aşar 
ihalesi de haddi lâyıkmı bulamadığı ve dûn sa
tıldığı cihetle tarikin inşasına bir defalık edi
lecek masarifat miktarı nispetinde hazinei mil
let her sene mutazarrır oluyor. Gerçi bu sene 
müceddeden mâruz cüziyeti mesafe derpiş buyu-
rularak bu tarikin bu seneki inşaat meyanına 
ithalini teklif eylerim. 

14 Mayıs 1336 . 
Yozgad Azası 

Riza 
(Kuvvei îcraiyeye, sadaları) 

FERÎD B. (Çorum) — Hükümetin salâhı-
yeti dahilindedir, efendim. 

REÎS — Efendim, bendeniz zannediyorum 
ki, rüfekayi muhtereme bu takrirlerinde biraz 
şey ediyorlar. Çünkü, birçok mesail vardır ki, 
vekiller ile görüşülürse mesele^ kolaylıkla hal ve 
faslolunabilir. Sonra Meclisi Âlinin vakti böyle 
takrirle işgal edilmez. Onun için zannederim ki, 
icraya ait mesail bir defa îcra Vekilleriyle görü
şüldükten sonra Meclise arz edilse daha muvafık 
olur. Umum (Çok münasip, sadaları). 

4. — Yozgad Mebusu, Riza Beyin, kasaba aha
lisinin de köylüler gibi eşcar kat'etmesine mü
saade olunmasına dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Orman İdaresince ittihaz olunmuş bir karara 

müstenidolarak ebniye inşaatı için kereste kat'ı 
ahalii kuraya hasredilmiş kasaba ve nahiye mer
kezleri ahalisi sükna inşaatı ve kendi ihtiyacatı 
için ağaç kat'ı hakkından mahrum bırakılıyor. 
Bu hal bilâsebep bir müzayaka ihdas ettiği gibi 
müsavatı da muhil olduğundan kura ahalisi ile 
kasaba ahalisinin bu bapta dahi siyyan tutul
malarım ve köylülere gösterilen müsaadenin ka
sabalara da teşmilini teklif eylerim. 

14 Mayıs 1336 
Yozgad 

Riza 

REÎS — Efendim, müsaade ederseniz, bunu 
İktisat Encümenine havale edelim. Meseleyi tet
kik etsinler. (Muvafık, sesleri) 

22. — Kanunu Esasi Encümenine İçel Me
busu Ali Efendi ile İzmir Mebusu Reşid Beyin 
intihabolunduklarına dair Adliye Encümeni maz
batası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Âliyesine 
Adliye Encümenince Kanunu Esasi Encümeni 

için Hacı Ali Efendi İçel, Reşid B. î zmir intihab-
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edilmiş oldukları mâruzdur. 

15 Mayıs 1336 

23. — Adliye Encümeni Riyasetine Eskişehir 
Mebusu Abdullah Azmi Efendinin intihabolun-
duğuna dair Adliye Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni Riyasetine Eskişehir Mebu
su Abdullah Azmi Efendi iiitihabedilmiştir. 

5. — Konya Mebusu Arif Beyle arkadaşı
nın, mebusların harcırahlarına dair bir karar it
tihaz olunması hakkında takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dairei intihabiyelerinden esnayı infikâkle-

rinde bâzı rüfekanın harcırah almadıkları ve 
buraca vâki olan müracaatlerinde bu husus için 
bir karar ittihaz edilmediği cevabını almakta 
olduklarından iktizasının ^ icrası zımnında bir 
karar ittihazını teklif eyleriz. 

15 Mayıs 1336 
Konya 

Arif 
Konya 
Hulusi 

REÎS — Müsaade buyurulursa Heyeti ida
reye havale edelim, orada tetkik edilsin ve ne
ticesi de Meclisi Âlinize bildirilsin. (Muvafık 
sadaları) 

6'. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, meclisi 
idare âzalarının sureti intihabında vergi ile mü
kellefiyetleri kaydının tayyedilmesine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mebusini kiramla meclisi umumi âzalarının 

sureti intihabında vergi ile mükellefiyetlerinin 
aranılmadığı malûmdur. Halbuki meclisi idare 
âzalıklarına intihabolunacak zevatın yüz ku
ruştan fazla bir vergi ile mükellef Olanlar me-
yanmdan tefrik ve intihabedildiklerine ve bu 
usulün devamı ise yüz kuruştan fazla vergisi 
olmıyan ve lâkin ilminden, irfanından, fazıl ve 
kemalinden istifade olunan zevattan edilebile
cek her türlü fevaidi refi ve izale eylemekte bu
lunduğuna binaen eğer münasip ise meclisi ida
re âzalarının da sureti intihabında vergi ile mü
kellefiyetleri kaydının tayymı teklif eder ve be-

rayı tetkik işbu takririn Dahiliye Encümenine 
havalesini talebeylerim efendim. 

15 Mayıs 1336 
Kütahya 

Cemil 
(Pek münasip sadaları, gürültüler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— (Dahiliye ile Adliye Encümenine), (Kanunu 
Esasi Encümenine sadaları) 

BMÎN B. (Erzincan) — Belediye Riyaseti 
hafekmda bir takrir vardı onunla tevhidedilsin. 

REİS — Bunun da Dahiliye Encümenine git
mesi muvafıktır. Kabul ediliyor mu efendim? 
(Kabul sadaları) 

7. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, haymeni-
şin Kıptüerin iskânı hakkındaki takriri 

Büyük Millet. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Daima seyyar olarak Memaliki Osmaniye 

dâhilinde geştügüzar etmekte bulunan hayme-
nişin tavaifi Kıptiyenin icra etmekte oldukları 
şekavet ve envai sirkat yüzünden mutazarrır 
olmıyan pek az olsa gerektir. İran tebaasından 
öldrMarını öne sürerek asker bile vermek iste-
miyen bu eşirranm izplei şekavet ve sirkatleri
ne medar olmak üzere iskâna icbarlarının tet
kiki zımnında işbu takririmin Dahiliye Encüme
nine havalesini teklif eylerim efendim. 

15 Mayıs 1336 
Kütahya 

Cemil 

(Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiyeye sesleri) 

REÎS —- Dahiliye ve Muaveneti İçtimaiyeye 
havale ediycruz efendim. Asayişe mütaalliktir. 

Efendim, ruznamemizde başka müzakere edi
lecek bir şey yoktur. Rüfekayı muhteremeden 
istirham ederim. Kanunu Esasi ve İrşat encü
menleri fevkalâde mühimdir. Diğer encümen
lerle beraber yarın her halde bu her iki encü
men içtima etsinler. Ve Pazartesi günü de mü-
zakerata devam ederiz. Tabiî evrakı varide ile 
encümenlerden gelecek mazabıt dahi ruzname-
mize ithal edilecektir. Celseyi tatil ediyorum. 

(Zevalden sonra saat 6,15 te celseye 
nihayet verildi.) 

» e « 

T. B. M. M. 


