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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : Z. S. 3,10 

REİS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Refik Bey (Konya) 

REÎS — Efendim, zaptı sabık okunacak. 
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı Ri

yasetinde birinci celse badezzeval saat iki buçukta 
küşadedildi. Zaptı sabık kıraat edilerek isim tashihi 
suretiyle tadilen kabul olundu. Dersim intihabatı ne-
tayicini müşir Dersim Mutasarrıflığının ve aynı me
alde Mamuretilâziz Vilâyetinin telgrafları kıraat 
edildi. Lâzistan Mebusu Necati Beyin Nallıhan'dan 
keşide ettiği telgraf okunarak bu babda izahat itası 
için bir celsei hafiye akdi Makamı Riyasetin teklifi 
üzerine kabul olundu Saruhan Mebusluğuna müntehap 
Biga Mutasarrıflığının telgrafı okunarak mebuslukla 
memuriyetin içtimai hakkında bir karar itasına ka
dar mezun addedilmesi kabili ve Karahisar Mebusu 
Hilmi Efendinin temdidi mezuniyet talebi reddedildi. 
Mütaakıben ger'iye, Maarif, Müdafai Milliye, Nafıa 
encümenlerinin Kanunu Esasi Encümeni için ve Hari
ciye, Maarif, Müdafai Milliye, Nafıa encümenlerinin 
îrşat Heyeti için intihabettikleri zevatı müşir mazba
talarla İrşat Encümeninin Riyaset intihabatı netayici-
ne dair mazbatası okundu. Gekboze ve Feke'den münte
hap Fevzi Paşa Hazretlerinin Feke'yi tercih ettikleri ve 
yeniden intihabat icrası lüzumunun Gekboze'ye işarı 
beyan olundu. Badehu Oltu sancağından Meclise inti-
habolunan azaların mazbatâi iııtihabiyeleri ve mer
but tahrirat alkışlar arasında kıraat ve Hamdullah 
Subhi Beyin kabul edilen teklifi üzerine Oltu Mebusu 
Yasin Bey devam eden alkışlar arasında kürsü hita

bete gelerek Reis Paşa Hazretleriyle müsafaha etmiş
ler ve müntahiplerin Devleti Aliyei Osmaniye hak
kında perverde ettikleri hissiyatı şerh ve izah eyle
mişlerdir. Necati Bey (Erzurum) un teklifi üzerine 
elyevm Oltu'da Hükümet Riyasetini ifa etmekte bu
lunan Ziya Beyin Hükümeti Osmaniye namına livayi 
mezkûra mutasarrıf tâyini kabul edilmiş ve celsei 
hafiye akdedilmek üzere içtima tatil edilmiştir. 

İkinci Celse Hafidir 

Üçüncü Celse 

Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı Ri
yasetinde üçüncü celse badezzeval saat dörtte içtima 
etti. İstarîbul Hükümetince akdedilen muahedat ve 
mukarrerata dair kanun lâyihasının müzakeresine baş
lanmış ise de Saruhan Mebusu Celâl Beyin kanunun 
müzakeresi ruznamei müzakeratta bulunmadığından 
tetkikatta bulunmak üzere müzakerenin celsei atiyeye 
taliki hakkındaki teklifi kabul edildi. Mütaakıben iş
retin men'ine dair Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
takriri üzerine Maliye, Sıhhiye, İktisat ve Şer'iye en
cümenlerinin mezabıtı kıraat edilmiş ve ancak Maliye 
Vekili Hakkı Behiç Bey (Çorum) un keyfiyetin bir 
kere de Heyeti İcraiyeye tevdii hakkındaki teklifi 
müzakere edilerek müzakeratm kifayetine ve Maliye 
Vkâleti tarafından vukubulan teklifin reye vazedil
mesine dair Fuad Bey (Çorum) ile refikinin ve Ka-
rahisarı Sahib Mebusu Şükrü Beyin takrirleri kabul 
ve lâyihai kanuniye berayı Tetkik Heyeti İcraiyeye 
tevdi ve 15 dakika teneffüs edilmek üzere celse tatil, 
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Bördüncü Celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetinde dördüncü celse badezzeval saat beş buçukta 
inikadetti. îdare Memusu Atıf Beyin vukuu istifası
na mebni yeniden intihabat icrası Makamı Riyaset
ten tebliğ olunmuş ise de Fuad Bey (Çorum) un 
beyhude meguliyete mahal kalmamak üzere doktor 
Suad Beyin Reyiaîenî ile intihabı teklifi kabul edi
lerek Suad Bey reyi işari ile idare memurluğuna in-
tihabolundu. Konya Mebusu Arif Beyin Konya'ya beş 
zattan mürekkep bir heyet izamı hakkındaki takriri bu 
babdaki müzakerattan sonra Heyeti Icraiye huzurun
da müzakere edilmek üzere celsei âtiyeye talik ve-
Kütahya Mebusu Refik Şevket Beyin, Meclis müza-
keratınm tanzimine ait takriri Kanunu Esasi Encü
menine ve İsparta Mebusu Hacı Tahir Beyin encü
menlerin içtimai ve işleri bir an evvel çıkarılması 
hakkındaki takriri kabul edildi. Mütaakıben Salı 
günü encümenlerde çalışılmak üzere Çarşamba gü
nü saat altıda içtimai umumi olacağı ve ruznamei 
müzakeratm zaptı sabık hulâsası ile evrakı varide 
ve İstanbul Hükümetince akdedilmiş muahedat, mu-
kavelât ve mukarreratm keenlemyekün olduğuna dair 
kanun lâyihasiyle Dahiliye Encümeninin mazbatasın
dan ibaret bulunduğu Makamı Riyasetten bittebliğ 
zevali saat altıda içtimaa nihayet verildi. 

19 Mayıs 1336 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Kabul sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Sarııhan) — Bendeni
zi Kütahya Mebusu yaptılar. 

FUAD B. (Çorum) — Hakkı Behie B. (Ço
rum) yazılmış, Kırşehir olacak. 

RElS — Başka bir şey var mı? Kabul eden
ler ellerini kaldırsın efendim. (Eller kalkar) Ka
bul edildi efendim. 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi, Rıza, 
Mehmed, Ziya ve Mustafa Beylerin intihap maz
batalarına dair Tetkiki Mezabit Encümeni mazhkt-
tası 

KÂTlP HAYDAR B. — Efendim, Tetkiki 
Mezabit Encümeninin, G-ümüşane Mebusluğuna 
intihabedilen Gümüşaneli Kadir Beyzade Ha
san ve Mebusu Sabık Gümüşaneli Osman Efen-
dizade Rıza, Turul Belediye Reisi Üçüncüzade 
Mehmed Beyler ile Kelkit Malmüdür Muavini 
Ziya ve binbaşılıktan mütekait Hacı îmamzade 
Mustafa Efendilerin mazbatalarını okuyaca
ğım : 

işbu mazbata bittetkik intihabı vakiin mu-
vafıkı usûl ve talimat olduğu tasdik ve Heyeti 
Umumiyeye takdim olunur. 

19 Mayıs 1336 

. 1336 0 : 1 
REİS ,— Kabul ediliyor mu efendim? Lüt

fen eller kalksın., (Eller kalkar) Kabul olundu. 

2. — Trabzon Mebusa Faik, Recai ve Hamid 
Beylerin intihap mazbatalarına dair Tetkiki Me
zabit Encümeni mazbatası 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, Trabzon-
dan intihabedilen (Alaybeyzade Faik Efendi 
ve Recai Bey ve Trabzon Valisi Hamid Bey
efendi) lerin mazbataları encümence tetkik ve 
muvafık olduğu tasdik edilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar). Kabul olundu. 

3. — Gene Mebusluğuna intihab edilmiş olan 
Fikri Faik Beyin iki ay müddetle mezun addedil
mesine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, geçen gün 
Eğin'den bir telgraf gelmişti. Bunda, Eğin Kay
makamı iken mebus intihabedilmiş olan Fikri 
Faik Bey hastalığından bahsiyle Heyeti Celile-
nizden mezuniyet talebetmiş ve bu mezuniyet 
reddedilmişti. Şimdi Umuru Dahiliye Vekilin
den bir tezkere geliyor. 

(Kâtip Haydar Bey tarafından tezkere okun
du) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Aydın Polis Müdürü sabıkı olup Eğin Kay

makamlığına tâyin olunan Fikri Faik Bey Genç 
livası namına Meclisi Âliye Mebus intihabolun-
duğu ve Dersim kürtlerinin kazayi mezkûr ku
rasına vâki olan tecavüzatma karşı mumailey
hin muvasalâtiyle beraber ittihaz eylediği teda-
bir üzerine semeratı görülmeye başladığı bir sı
rada infikâki oranın yeniden eşkıyanın tecavü
züne cesaret vereceği ve yerine bir münasibi bu
lunamadığı beyaniyle mezun addiyle azimetinin 
iki ay kadar tehiri Elâziz vilâyetinden batelgraf 
işar kılınmış olmakla iki mah mezun addedilmesi 
arz olunur. 

17 Mayıs 1336 
Umuru Dahiliye Vekili 

Cami 
(Olmaz ve muvafık sadaları) (Gürültüler) 

RElS — Kabul edenler ellerini kaldırsm. 
(Eller kalkar) . Kabul edildi efendim. 

4. — Kanunu Esasi Encümenine Denizli Me
busu Yusuf ve İzmir Mebusu Yunus Nâdi Bey
lerin intihab edildiklerine dair İktisat Encümeni 
mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunu Esasi Encümenine İktisat Encüme

ninden Yunus Nâdi Bey ile Denizli Yusuf Be
yin ekseriyetle intihab olundukları mâruzdur. 

19 Mayıs 1336 
İktisat Encümeni Reisi Kâtip 

Yunus Nâdi Ömer 
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5. — Encümen Reisliğine Eskişehir Mebusu 

Abdullah Azmi Efendinin, Mazbata Muharrirli
ğine İzmir Mebusu Yunus Nadi ve Kâtipliğe Ço
rum Mebusu Fuad Beylerin intihabolundukla-
rına dair Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

îcra kılman intihap neticesinde Kanunu 
Esasi Encümeni Riyasetine Abdullah Azmi Efen
di (Eskişehir) ve Mazbata Muharrirliğine Yu
nus Nadi Bey (İzmir) ve Kâtipliğe de Fuad Bey 
(Çorum) un intihabedilmiş oldukları arz olunur. 

Kanunu Esasi Encümeni Reisi 
Abdullah Azmi 

6. — Denizli Mebusu Hakkı Behiç Beyin in
tihap mazbatasının tasdikine dair Tetkiki Meza-
bıt Encümeni mazbatası 

Hakkı Behiç Beyin Denizli sancağı Mebus
luğuna keyfiyeti intihabını mübeyyin işbu maz
bata tetkik edildi. Müşarünileyhin mebusluğu
na mâni esbabı kanuniye olmadığı gibi safahatı 
intihap dahi tamamen usulüne muvafık cereyan 
ettiğinden mdbusluğunun tasdiki zımnında he
yeti umumiyesince karar verildi. 

19 Mayıs 1336 

REİS — Kabul ediliyor mu efendim? 

FERİD B. (Çorum) — Kendisi Kırşehir'ini 
mi, Denizli'yi nıi, hangisini tercih edecekler? 

REİS — Kırşehir Mebusluğunu tercih edece
ğini evvelce söylemişti. Soracağız, hangisini 
tercih ederse onu kabul ederiz. Diğerinin ye
niden intihabı için yazılacaktır. 

Efendim, Adliye Encümeninin birçok maz
bataları vardır, şimdi okunacaktır. Fakat rü-
fekamızdan bâzılarının söyledikleri gibi mü
him mesaili hemen evrakı varide meyanında ruz-
nameye ithal ediyoruz, diyorlar. Şimdi okuna
cak, hangilerini tensibederseniz bugün müzake
re ederiz. Diğerlerini başka günkü müzakereye 
ithal ederiz. Muvafık mı efendim? (Hay hay 
sadaları) 

6. — MAZBATALAR 
1. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük

rü Beyin, Düveli İtilâfiye tarafından yapılan 
mezalimin protesto edilmesine dair takriri ve 
Adliye Encümeni mazbatası (1) 

Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü Bey tara
fından ita olunan 13 Mayıs sene 1336 ve mün-
derecatı (Düveli İtilâfiye tarafından vâki olan 
işgal ve tecavüzatm tesbiti ile protesto edil
mesini) mübeyyin takriri müzakere olundu. 

(1) Bu mazbatanın taallûk ettiği takrir 15 
nci İçtima zabıt ceridesinin 288 nci sayfasında-
dır, 

Encümenin, bu gibi vakayii tesfbit için vesa
iti mevcudolmadığından Heyeti İcraiye Vekil
lerince ve Millet Meclisine arz edilmek üzere 
takririn Makamı Celili Riyasete takdimine ka
rar verildi. 

17 Mayıs sene 1336 

REİS — Kabul ediliyor mu efendim, muva
fık mıdır? (Muvafık sesleri) 

Pekâlâ, mazbata kabul edildi efendim. 

2. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Bey ve ar
kadaşlarının, Damat Ferid Paşa Kabinesinin 
Hıyaneti Vataniye Kanununa tevfikan gıyaben 
muhakemesinin icrasına ve Mersin Mebusu İs
mail Safa Beyin, Damat Ferid Paşanın vatan
daşlık hukukundan tecridine dair takrirleri ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 
(İslâmları yekdiğeri aleyhine tahrik ve teş

vik ile beynelislâm irakai deme sebebiyet ve 
şu suretle hiyaneti vataniyeleri sabit olan Fe
rid Paşa Kabinesiyle müzahir ve muinlerinin 
Hiyaneti Vataniye Kanunu ahkâmı münderice-
sine tevfikan icrayı muhakemei gıyabiyeleri 
için bir karar ittihazı) hakkındaki İzmit Me
busu Hamdi Bey tarafından ita ve Meclisi 
Umumiden havale olunan 13 Mayıs sene 1336 
tarihli, Ferid Paşanın Sulh Konferansında (To-
ros'un cenubundaki dört milyona yakın Türkü 
haymeneşin ve yabancı addederek Fransızlara 
peşkeş çekmesi ve Anadolu'nun muhtelif ma
hallerinde şuriş ve fesat ikama kalkışması bü
yük bir hiyanet olduğundan kendisinin vatan
daşlık hukukundan tecridine ve milletimiz ara
sından tardına karar verilmesine) mütedair 
bulunan, Mersin Mebusu İsmail Safa ve Bursa 
Mebusu Emin Beyler taraflarından muta tak
rirler üzerine müzakere olundu. Damat Ferid 
Paşanın vatandaşlık hukukundan tecridine ve 
milletimiz arasından tardına karar verilmesi 
hakkındaki teklif encümenimizce de muvafık 
ve münasip görülmekle keyfiyetin olveç'hile 
karar ita buyurulması zımnında Meclisi Umu
miye tevdiine, Ferid Paşa ile hiyaneti vatani-
yede bulunan rüfekası ve müzalhir ve muinle
ri hakkında takibat ve tahkikatı lâzimei ka
nuniye icra ettirilmesinin de Heyeti lcraiyeye 
berayı havale Makamı Celili Riyasete takdimi
ne karar verildi. 

17 Mayıs sene 1336 

REİS — Şimdi efendim, zannederim ki, Ferid 
Paşa ile rüfekasmm esamisinin de tesbitinden 
bahsedilmiştir. Encümende de bu Kabinede bu
lunan zevatın esamisi de tes'bit edilecekti, öyle 
kalmıştı aklımda... (öyle sesleri) Demek encü
men o vazifeyi tamamiyle ifa edemedi diyeceğiz. 
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ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Mü

saade buyurulur mu ?. 
REÎS — Buyurun efendim. 
ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen

dim, takrir sahibi tarafından yalnız Ferid Paşa 
hakkında bir dâva vâki oluyor. Rüfekası hak
kında bir dâva vâki olmuyor. Rüfekasmm ismi 
tasrih edilmeksizin dâva vukübuluyor. Binaen
aleyh bu şikâyetler ve dâvalar isim tasrihiyle 
yapılmak lâzımgelir. Müşteki tarafından İsim 
tasrih edilmeksizin encümen bu ismi tasrih ede
mez. Rüfekasînın kimler olduğunu tesbit için de 
Kuvvei îcraiyenin vesaiti daha mükemmeldir. 
Çünkü encümen kendilerini Kuvvei tcraiyeden 
soracak, sonra muhakemat, malûmu âlileri' ma-
hakimde icra edilecek, muhakemeyi müddei
umumiler takibeder. Tabiî encümen buna karar 
veremez. Binaenaleyh encümen gerek Ferid Pa
şa, gerek tesbit olunacak rüfekası hakkında ta-

, kibat icrasını Kuvvei îcraiyeye tevdi ediyor. 
Ferid Paşanın tesbit olunacak veya müşteki 
tarafından tâyin olunacak refiklerinin isim
leri her hangi bir mahkemeye tevdi edilebilir. 
Çünkü encümen ve Divanı Âli tahkikat yapacak 
değildir. Hıyaneti Vataniye Kanunu mucibince 
kendileri tecrim edilecektir. Onun için bir mah
kemeye tevdi edilecek, mahkemeye tevdiini 
Kuvvei îcraiye yapabilir. 

REÎS — Yalnız Azmi Beyefendi! Efendim, 
zannederim ki, bendenizin söylediklerim tabiî 
tahkikatı kanuniye hakkında değildi. Vatandaş
lık hukukundan tecrit içindi efendim. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Ha
yır vatandaşlıktan tard Ferid Paşa için idi. 

REÎS — Yalnız şahsi değildir. Rüfekasînın 
da vatandaşlıktan tecridi hakkında. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Va
tandaşlık hukukundan tecrit için olan ikinci 
takrirdi. 

REÎS — Hattâ kabinedekilerin isimleri de 
söylendi. Filân da kabinede dâhildir diye mü
zakere olunmuştur. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Va
tandaşlıktan tard için olan takrir yalnız Ferid 
Paşanın şahsı hakkındadır. Binaenaleyh biz 
ayırdık, Ferid Paşanın vatandaşlıktan tardını, 
takrir mucibince Meclisin reyine havale ettik. 

REÎS — Takrirler okunsun. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İslâmları yekdiğeri aleyhine tahrik ve teşvik 
ile beynelislâm irakai deme sebebiyet veren ve 
şu suretle hıyaneti vataniyeleri sabit olan Ferid 
Paşa Kabinesiyle kendilerine suveri muhtelife ile 
muavenet ve müzaheret eden eşhasın tahrikatı 
vakıaları (Hiyaneti Vataniye) Kanununun birin
ci ve ikinci maddeleri ahkâmına temas etmekte 
bulunmuş olduğundan hukuku umumiyenin tah
riki ile* gıyaben icrayi muhakemeleri için bir 

karar ittihazı lüzumunun Encümeni Adliyeye 
havalesini müstaceliyet kararı ile teklif ederiz. 

13 Mayıs 1330 
îzmit Kastamonu Lâzistan 
Hamdi Mur&d Ziya Hurşid 
Bursa Kayseri Karesi 
Emin Atıf Basri 

Eskişehir Yozgad Saruhan 
Eyüb Sabri Feyyaz Ali Reşid 

Eskişehir 
Hüsrev Sami 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Damad Ferid Paşanın Sulh Konferansında 

Toros'un cenubundaki dört milyona yakın Tür
kü haymenişin ve yabancı addederek Fransızla
ra peşkeş çekmesi ve son günlerde milletimizin 
mukavemet ve müdafaasını yıkmak için Ana
dolu'nun muhtelif mahallerinde şûriş ve fesat 
ikama kalkışması en büyük bir hıyanet olduğun
dan kendisinin vatandaşlık hukukundan tecridi
ne ve milletimiz arasından tardına karar veril
mesini Heyeti Muhteremeye teklif eylerim. 

13 Mayıs 1336 
Mersin Mebusu 

îsmail Safa 
REÎS — Esnayi müzakerede esami... 
FUAD B. (Çorum) — Şimdi efendim, filvaki 

takrirlerde yalnız Ferid Paşa hakkında vatan
daşlıktan tard muamelesinin icrası isteniliyor. 
Diğer rüfekası hakkında da mevaddı kanuniye-
nin tatbikine lüzum gösteriliyor. Geçen müza
kere esnasında mecrayi kelâm başka sahaya inti
kal etmişti. Denmişti ki; Ferid Paşa ve rüfekası " 
hakkında da evvelemirde vatandaşlıktan tard 
muamelesi yapılsın, ondan sonra icabı icra olu
nur, bu cihet takarrür etmek üzere bulunduğu 
esnada bendeniz kalkmış itiraz etmiş ve demiş
tim ki : Hayır diğerlerinin vatandaşlıktan tardı 
hakkında biz o kadar malûmattar değiliz. Şim
diden hemen hükmetmiyelim. Fakat Ferid Paşa 
hakkında behemehal şimdilik bir karar ittihaz 
edelim, bunun için de encümene gitmeye hacet 
yoktur. Demek ki, şimdi esnayi müzakerede bu 
cihet takarrür etmiştir. Eğer yazılmamış ise za
bıtta da yanlış yazılmıştır. Bendeniz böyle bili
yorum. Heyeti Muhteremeniz nasıl takdir ederse 
öyle olur. 

REÎS — O halde efendim, encümenin mazba
tasını reye koyuyorum. Artık yine başka tak
rir verilirse onu encümen mutlaka nazarı dikka
te alır. Şimdi efendim Damad Ferid Paşa hak
kında tahkikat ve t&kibat meselesi vardır ki onu 
doğrudan .doğruya Kuvvei îcraiyeye havale edi
yorum. Bu ciheti kabul buyuruyor musunuz 
efendim? Lütfen eller kalksın. (Eller kalkar) 
Pek güzel efendim, kabul edildi. Bir de vatan
daşlık hukukundan tardı meselesini Kâtip Bey, 
bir daha okuyunuz (Tekrar okunduktan sonra): 
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(1) îsîm mazbatanın taallûk ettiği teklifi ka
nuni Yedinci ve Adliye Encümeninin bu mese
leye dair ilk mazbatası On Dördüncü İçtima Za
bıt ceridelerindedir. 

Kabul ediliyor mu efendim? (Hay, hay, miitte-
fikan kabul edildi, sadaları) 

Şimdi efendim, kendisiyle muhtelif kabineler 
geçen hafaki müzakeratımızda mevzuubahsolmuş-
tu. Geçen kabinelerde rüfekası hakkında takibat
ta bulunulması veya aynı. şeyi, yani vatandaşlık 
hukukundan tecridi esas olarak tatbiki arzu 
ediliyorsa bu bapta bir takrir verilir, yine encü
men nazarı dikkate alır. İşte efendim, müsaa
de buyurulursa Kütahya Mebusu Cemal Beyin 

" bir takriri var. Ferid Paşa ile beraber yaranın
dan Rıza Tevfik, Âdil, Ayan âzasından Hn.mdi, 
Vasfi, İzzet Fuad Paşa, Alemdar Gazetesi sermu
harrirlerinden Refi Cevad. (Ali Kemal, sesleri) 

REÎS — Yazılmamış. Refik, Halid beylerin \ 
de Türklükten tardı teklif ediliyor. 

Adliye Encümeninin diğer bir mazbatası var. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 

Beyin, Geçen seferberlikte harbe iştirak eden 
mahpusinin aflarına dair teklifi ve Adliye En
cümeni mazbatası (2/8) (1) 

Adliye Encümeni mazbatası 
Encümenimiz tarafından tanzim olunan 9 Ma

yıs sene 1336 tarih ve 6 numaralı mazbatanın 
Heyeti Umumiye ve encümen muvafakatiyle tek
rar encümenimize iade edilmesi üzerine 29 Kâ
nunuevvel Ü336 tarihli (Darülharbe gidecek eş
has hakkındaki takibat ve, mücazatm teciline 
dair olan Kanun) un altıncı maddesi ahkâmı'bu 
gibi hususatta kabili tatbik olamadığı için ye
niden bir madde tanzimi ekseriyetle karargir 
olduktan sonra affı hususi hakkında Meclisin 
vazife ve salâhiyeti mevkii müzakereye konul
du: Affı hususi hakkında ve salâhiyete dair he
nüz Meclisçe bir kararı kati verilmemiş, Kanu
nu Esasi Encümeninin bu hususta ittihaz ve 
Meclise arz edeceği lâyihanın iktisabeyliyeceği 
neticeye intizaren işbu keyfiyetin tehiri ekseri
yetle karargir oldu. 

16 Mayıs 1336 
Ad. En. Reisi Mazbata M. Kâip 

Eskişehir Tehirine mu- Sinob 
Abdullah Azmi halifim Mehmed Şevket 

Saruhan 
Refik Şevket 

Denizli İzmir İçel 
Yusuf Reşid Ali Sabri 
İçel Yozgad Sinob 

Şevki Rıza Tehirine mu
halifim 

Hakkı Hami 

Denizli Karahisarı Sahil: 
Mehmed Şükrü 

İzahat REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) 
verelim mi? 

REİS — Kabul ediliyor mu efendim? Lütfen 
eller kalksm. (Eller kalkar) Kabul edildi. Ad
liye Encümeninin diğer bir mazbatası var. 

• 3. — Ertuğrul Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin, Eşkıyalar için Hiyaneti vataniye Kanununa 
bir madde ilâvesine dair teklifi ve Adliye En
cümeni mazbatası (2/16 mükerrer) (1) 

Adliye Encümeni mazbatası 
Ertuğrul Mebusu Ahmed Hamdi Efendi tara

fından muta (ve şekavet cürmünün Hiyanet» va
taniye Kanununa tevfikan rüyeti muhakemesi 
şaiben idam suretiyle tahdidi cezasına) mütedair 
olan takriri kıraat ve müzakere olundu. 

Esasen Ceza Kanunu bu baptaki ağır cezayı 
ihtiva etmekte olmasına ve Hiyaneti vataniye 
hakkındaki Kanunun maksadı vazı ve neşri ma
lûm bulunmasına binaen teklifi vakiin reddine 
ittifakla karar verildi. 16 Mayıs 1336 
Ad. En. Reisi Mazbata M. Kâtip 

Eskişehir Saruhan Sinob 
Abdullah Azmi Refik Şevket Mehmed Şevket 

Denizli İzmir. İçel 
Yusuf Reşid Şevki 

Yozgad Sinob Denizli Karahisarı Rahib 
Rıza Hakkı Hami Mehmed Şükrü 

REİS ~ Sahibi teklif bir şey söylemek isti
yor mu, efendim? 

AHMED HAMDİ B. (Ertuğrul) — Efendi
ler, memleketimizde öteden beri şekavet devam 
etmektedir ve birkaç seneden beri memleketin 
sinesinde bir kangren şeklini almıştır, köylerde 
vakti, hali olan ne bir zürra oturabiliyor, ne de 
ticaretle iştigal eden tüccar serbest ticaret ya
pabiliyor ve bu hal günden güne tevessü etmek
tedir. Bunun esbabı ise bu gibi eşirranm ceza 
görememesinden ileri gelmektedir. Balkan Har
binde birçok kimseler askerden firar etmiş ve 
şekavette bulunmuş, affolunmuştu. Harbi Umu
mide yine birçok kimseler askerle gifcmiiyerek 
veyahut firar ederek oradaki vatanı müdafaia 
eden kardeşlerimizin evlerini, (ailelerini basa
rak birçok işkenceler neticesi onların bir
çok paralarını aldıktan sonra yine affo-
lunmuşlardm Bu mütarekeden sonra da yine 
başlıyarak bu gibi şekavetlerde bulunmuş olan
ların bâzıları istiman etmişler ve bâzıları ha-
pisaneden çıkarılmış ve yine bu şekavete de
vam etmişler. Bunun için rica ediyorum; bir 
şey kabul edilsin. Fakat Hiyaneti vataniye Ka
nununa zeylolarak kabul olunmazsa Ceza Ka
nununa şiddetli bir madde konulsun. Bu seka-

(1) Mezkûr teklif 15 nci îçtimada verilmiştir. 
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vetin önü alınsın. Bunu böyle bir şiddetli mad
de olarak kabul etsinler, yahut tatbik edilsin. 

SAĞDAN BÎR iMBCBUS — Bu mesele mucibi 
müzakeredir. 

RElS — Şimdi efendim encümenin tekrar 
izahat vermesine lüzum görüyor musunuz? (Ha
yır, hayır sadaları) Peki efendim o halde maz
batayı olduğu gibi reye koyuyorum, kabul eden
ler ellerini kaldırsınlar. (Eller (kalkar) 

SAĞDAN BÎR 'MEBUS — ŞMdetli ceza 
maddesi vardır. Tatbik edilsin. 

REİS — Encümenin mazbatası kabul olundu. 

4. — Memurin Muhakemat Kanununun Şûra
yı Devlete mütaallik ahkâmının tatbiki için Mec
lis Dahiliye, Nafıa ve Maarif encümenlerinden 
müntahap bir heyet teşkiline dair Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

Büyüik Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Memurin Muhakematı Kanununun Şûrayı 

Devlete mütaallik olan ahkâmının bizzarure tat
bik ve infaz olunamamasından nâşi ha'klarında 
tahkikat icra edilmiş memurinin tamamii mağ
duriyetlerine mahal bırakılmamak üzere bir 
merci tâyini lüzumunun teemmül ve 'karara rap
tı Dahiliye Vekâletinden bildirilmesiyle icabı 
hal tezekkür olundu. 

Filhakika Memurin Muhakematı Kanununun 
dördüncü maddesinde musarrah olduğu veçhile 
merkezi vilâyet rüesayı memurini haklarındaki 
tahkikat evrakiyle vilâyat memurin encümenle
rinden sudur edecek meni veya lüzumu muhake
me kararlarını tetkik ile mükellef bulunan Şû
rayı Devlet Mülkiye Dairesi makamına kaim ol
mak üzere bir heyetin teşkili derecei vücupta 
bulunduğu anlaşılmıştır. Heyeti mezkûrenin en
cümenimizden münte'hap dokuz zattan mürek-
kebolması ve zevatı mezkûrenin daimî surette 
bu işle meşgul ve Ihattâ icra Vekaletleriyle de 
muhabereye mezun bulunması esası kabul 'olun
muştur. Yine kanunun mezkûrun sekizinci ve 
dokuzuncu ve 'onuncu maddelerinde musarrah 
olduğu üzere süfera ve valiler müstakil mutasar
rıflarla devairi merkeziye rüesayı memurini hak-
larında' bidayeten itâ edilmiş olan meni veya lü
zumu muhakeme kararlarını sureti 'katiyede in
taç,, yani derecei saniyede tetkik eylemek üzere 
Heyeti Umumiye makamına kaim olmak îçin bir 
heyetin daha teşkili lüzumu hissedilmiş ve bu 
ikinci heyetin dahi Şûrayı Devlet teşkilâtına 
müşabehet noktası gözetilerek Büyük Millet 
Meclisinin Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Maarif 
encümenlerinden intihabolunacak beşer zattan 
mürekkebolarak vücuda .getirilmesi tensip kı
lınmıştır, işbu tedabir muvakkat ve ahvalin âti-
yen iktisabedeceği şekle göre hasbellüzum ilga 
veya tarzı âhara ifrağı mülâhazasına binaen ka
rarname şeklinde neşri daha ziyade muvafıkı 

maslahat olacağı tezekkür edilmiş olmakla iza
hatı anifeye ve bu nıkatı nazara göre tertip ve 

. tanzim olunan âtideki kararnamenin Heyeti 
Umumiyece müzakereye vaz'ı ile kabulünü teklif 
eyleriz. 

MADDE 1. — Memurin Muhakematı Kanu
nu mucibince Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesine 
terettübeden vazai'fi muvakkaten ifa etmek üze
re Büyük Millet Meclisi Dahiliye Encümeninden 
müntahap dokuz zattan mürekkep bir heyet 
teşkil olunur. 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun sekizinci ve 
dokuzuncu maddelerinde musarrah memurin 
hakkındaki evrakı tahkikıye dahi derecei sani
yede iolarak kezalik Büyük Millet Meclisi Dahi
liye ve Maliye, Nafıa ve Maarif encümenlerin
den müntehap beşer zattan ibaret bir heyet va-
sıtasîyle tetkik ve karara raptolunur. 

MADDE 3. — işbu 'heyetler doğrudan doğ
ruya icra vekaletleriyle muhabere eder. 

MADDE 4. — işbu Kararanamenin icrasına 
Heyeti Icraiye memurdur. 

REİS — Efericüm zannederim ki mühim bir 
meseledir. Bu suretle müzakere etmiyelim, tah
taya yazıp ruznameye ithal edelim. 

ABDULLAH AZMİÎ Ef. (Eskişehir) —Efen
dim söz isterim. Bu lâyihanın bir kere de Adliye 
Encümenine havale edilmesini teklif ederim. 

REŞlD B. (izmir) — Adliye Encümenine ha
vale edilsin efendim. (Muvafıktır sesleri) 

REtS — Fuad Bey zatıâliniz buyurun, Dahi
liye Encümeni namına esbabı muhalefetinizi söy
leyiniz. 

FUAD B. (Çorum) — Efendim elde mevcut 
bulunan Memurin Muhakematı Kanunun muci
bince birkaç nevi... 

REtS — Fuad Bey! Adliye Encümenine ha
valesine muvafakat ediyor musunuz, etmiyor 

, musunuz ? Onu söyleyiniz. 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Yal

nız bir şey daha arz edeyim. Dahiliye Vekilinin 
Adliye Encümenine bir tezkeresi var. Adliye En
cümeni ile Dahiliye Encümeni birleışsin, bu hu
susun müzakeresi için bana da haber gönder
sinler diyor. Adliye Encümeninin haberi olmak
sızın bu mazbata tanzim edilmiştir. Bendeniz di
yorum ki, bu lâyiha! kanuniye bir 'defa da Ad
liye Encümenine havale edilsin. Kuvvei Icraiye 
Vekilinin arzusu da böyledir. 

FUAD B. (Çorum) — Şimdi efendim arz 
edeyim: Filvaki Abdullah Azmi Efendinin bu
yurdukları gibi böyle bir tezkere biz de aldık ve 
kendileri de encümeni teşrif buyurdular, encü
menimizde biz -de düşündük, vakaa memurin mu
hakematı bir kanun mevzuudur. Kanun ol
mak itibariyle Adliye Encümenine ıgitse de 
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olabilir. Ekseriya memurini Dahiliye hak
kında olduğu için Şûrayı Devlet Mülkiye 
Dairesi de dahilî bir daire olduğundan biz Ad
liye Encümeni ile istişare edip vakit geçirmiye-
lim, dedik. Kendileriyle görüştük. Kendileri de 
buna razı oldular. O halde siz bir şey yapın ve 
Heyeti Umumiyeye arz edin, dediler, biz de ya
pıp arz ediyorum. Şimdi Heyeti Muhteremeniz 
nasıl arzu ederlerse... 

REŞÎD B. (İzmir) — Adliye Encümenine 
gönderilsin, efendim, madde ve kanun işidir. 

REİS — Adliye Encümenine havalesini ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) 
Pekâlâ Adliye Encümenine havale olundu. 

2. — Konya Mebusu Arif Beyin, Konya'da 
idarei 07'fiye üânma sebebolan hâdisaUn yakın
dan tetkiki için Mecljsten bir heyet izamına dair 
takriri 

REİS — Efendim, .evvelki günkü celsemizden 
bir takrir vardı. Konya Mebusu Arif Beyin, Mee-
lisi Âlinizde okundu ve Dahiliye Vekilinin hu
zurunda müzakeresi karargir oldu. Cami Beye
fendi teşrif ettiler. (Haydar Beye hitaben) Lüt
fen okuyunuz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Konya'da idarei örfiye ilân edildiği beyan bu-

yuruldu. Efkârı ihtilâfiyenin sirayetine meydan 
açan esasen Fahreddin ve Subhi beylerin halim 
ve gevşek davranmalarından mümbaistir. Uzatı
lan desti fesadın âmil ve faili yegânelerini tah
kik ve hâdisatı vakıayı yakından görmek üzere 
Heyeti Muhteremeden beş zatın muvakkaten gön
derilmesini teklif eylerim. 

17 Mayıs 1336 Konya Mebusu 
Karamanlı Arif 

DAHİLİYE VEKİLİ CAMİ B. (Aydın) — 
Konya hâdisesi vukubulmadan evvel Konya Va
lisi Subhi Bey Ankara'ya gelmek üzere izin iste
mişti ve kendisine kumandanı tevkil ederek gel
mesi izni verildi. Hâdise o sırada vukubuldu ve 
tabiî kumandana, vekâlet kendisinde olduğun
dan ve her iki kuvveti elinde cemederek hareket 
etmesi faydalı görüldüğünden o suretle emir ve
rildi. Vali vekili İdarei umumiyei vilâyat Kanu
nunun kendisine verdiği hakkı istimal etti ve 
idarei örfiye ilân edildi. Heyeti Tahkikıye bugün 
vazifesine başlamıştır. Bu gönderilmek istenilen 
heyet vilâyetin fevkinde mi bir salâhiyettle gi
decektir? O halde salâhiyet ve mesuliyetler tea
ruz edecektir. Bunu anlamak istiyorum ve onun 
üzerine fikrimi söyliyeceğim. 

ARİF B. (Konya) — Bendenizin maksadım, 
sırf bir islâm memleketi olmak üzere vilâyet na
mına üç beş adamın hiyaneti umumuna teşmil 
edilmesin. Buradan bir heyet' gitsin, Heyeti 
Tahkikıyenin yapacağı tahkikatı teshil etmek 
ve hem de efkârı umumiyeyi teskin edecek mu

amelâtı lâzimeyi tertibetmek âleme karşı Kon
yalıların ihanete iştirak etmediğini göstermek 
içindir. Maksadım ne idarei örfiye ilânına karşı 
itirazdır ve ne de yapılan tahkikatın vereceği 
ehemmiyetten veya ehemmiyetsizlikten bahset
mek değildir. Sırf buradan dört beş adam git
sin, orada lâzımgelenlere nasayihi lâzimede bu
lunsun. Bu teklifi yaptım. Bendenizin maksa
dım irşattır. Başka bir emelim yoktur. Madem
ki birkaç adam haspsolunuyor. Olur ki, 180 da
ha hapsolur, onların da birtakım akrabaları olur. 
Olmadık vukuata meydan verilmemek için Mec
lisi Âlinizi şu suretle tenvir etmek istiyorum. 
Başka bir emelim yoktur. Arzu buyurulursa. gön-
derilsin, isterse gönderilmesin. 

CAMİ B. (Aydın) — Sahibi takririn ifade
sinden anladığım gibi bu heyetin sırf irşat için 
gönderilmesi matlup ise, eğer yalnız bu ise tak
rir bu suretle yazılmamıştır. Takrirde oradaki 
Hükümeti mülkiyenin fevkinde bir salâhiyetle 
gitmesi mevzuubahistir. Maksat bu ise Meclisi 
Âlinizin bileceği iştir. Eğer valinin salâhiyeti 
fevkinde bir salâhiyet' olursa burada mesuliyet 
meselesi var. Emniyet buyurarak tevkil ettiği
niz zevatın o zaman mesuliyet meselesi mevzuu-
bahsolur. Onun fevkinde icrayi fiil ve hare
ket olunacak olursa tabiî o heyetin de mesuli
yetten teberri ederek tamamen o salâhiyetinin 
istimalini Meclise bırakır. Eğer yalnız irşattan 
ibaret ise, Meclis Riyasetinden izin istenilir, gi
dilir ve orada vazifei irşadiye ifa edilir. Bti da 
gayet nafi bir harekettir. Yok eğer oradaki hü
kümeti mülkiyenin fevkinde bir salâhiyetle, mü
dahale suretinde gidilecekse İcra Heyeti tama-
miyle bundan teberri eder ve bunu Meclise terk 
eder. Binaenaleyh, bendeniz irşat için gidecek 
heyete bir şey demem ve temenni ederim. Yalnız 
icra salâhiyetini haiz olmalarını katiyen kabul 
edemem. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bir iti

mat, bir ademiitimat meselesi çıkıyor. Sahibi tak
rir izahat versin. 

ARİF B. (Konya) — Müsaade buyurun, efen
dim. Meclisi Âlinizi bu hususta meşgul etmek 
istemiyorum, gerek Vali Subhi Beyin, gerek Ku
mandan Fahreddin Beyin gevşek ve halim dav
ranmasından ve arz ettiğim veçhile Abidin Efen
dinin uzattığı desti fesat birtakım bîçare halkı 
iğfale vasıta olmuştur. 

Sırf bu memurların işe nazarı bikaydi ile 
bakmalarından bu halet meydana geldi. Bende
niz bu kanaatteyim. Heyet bu hakikata bilfiil 
hâkim olarak gitsinler, tahkikat yapsınlar, sırf 
bunların gevşekliklerini meydana koysunlar, 
maksadım budur. Yalnız bunu istiyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CAMİ B. (Aydın) — 
Müsaade buyurulur mu efendim? İcra Heyeti 
binnetice yapacağı tekmil harekâtın hesabatmı 
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Heyeti Muhteremenize vermeye mecburdur .s Ta
biîdir ki heyeti tahkikiye vazifesini ifa edecek, 
divanı harbler de hükmü verecek, fakat o hük
mün icrası Heyeti Muhterem ey e aittir. Binaen
aleyh îcra Heyeti gerek meselenin hudusuna 
bais esbab ve avamili, gerek tarzı cereyanını 
Meclisi Âlinize arz edecektir ve o zaman hüküm 
vermek, neticede karar ittihaz etmek Heyeti 
Aliyenize aidolacaktır. Şimdi tekrar ediyorum, 
gidecek heyet sırf vazifei irşadı ifa için gidi
yorsa Meclisi Âlinizce bilinecek bir iştir. Bunu 
memnunen telâkki ederim. Yok eğer bir salâhi
yeti fevkalâdeyi haiz olarak oradaki idarei mül
kiyenin fevkinde gidecek olursa o zaman tama-
niiyle mesuliyetler inkısam eder, salâhiyetler 
tearuz eder. 

REFÎK B. (Konya) — Refiki muhteremim 
Arif Bey tarafından verilen takrirde şahıslara 
bir tariz olmadığı gibi Heyeti îcraiyenin icraatı 
hakkında da zerre kadar bir şüpheyi ihtiva eder 
bir şey de yoktur. Arif Beyin gerek geçen cel
sede, gerek bugün izah ettikleri veçhile Kon
ya bir buçuk milyon Türk ve ahalii islâmiyeyi 
ihtiva eden büyük bir memlekettir. Her tarafta 
yapılan zaman zaman vukua geldiği veçhile bir
takım müfsitler tarafından yapılan hainane if~ 
sadat neticesi bâzı cahil halk bunların firit'tei 
tezvir ve ifsadı olarak, Hükümetin meşru nok-
tai nazarına karşı isyan mahiyetinde harekâta 
kıyam ettiği gibi Konya'da da bu ifsadat maa
lesef yayılmış ve bu ifsadata Konya ahalisini 
teşkil eden bir buçuk milyon islâm kütlesi ka
tiyen iştirak etmemiştir. Bu itibarla Konya'da 
isyan vardır sözünün, Konya'da yaşıyan bir bu
çuk milyon islâm namına tarihte bir leke teşkil 
etmesine katiyen taraftar değiliz. Diyorlar k i ; 
buna Heyeti Muhteremeniz de tamamen iştirak 
buyurursunuz. Evet teessüflerle kayda şayan bir 
hâdise olmuştur ve yine teşekkür olunur ki, Hü
kümetin teyakkuz ve intibahı sayesinde fesat 
tertibatı kuvveden fiile çıkmıyarak, mahdut ve 
muayyen olan mürettipleri yakalanmış ve hakla
rında da takibata başlanmıştır. Gerek mahallî 
Hükümetin ve gerek mahallî Hükümetine bu hu
susta evamiri lâzime ita eden ve Meclisi Muh
tereminizden intihabedilen Muhterem Heyeti 
îcraiyenin vazifei takibiye ve tahkikıyeyi bi
hakkın ifa edeceğinden zerre kadar şüphemiz 
yoktur. Şu kadar ki, birçok yerlerde halkı
mızı ıdlâle alet olmak üzere kullanılan 
âleti tezvir hepimizce malûm ve bilhassa 
son zamanlarda yine halk arasında muzır 
birer mikrop şeklinde dolaşan, fena kana
atli insanlar yalan yanlış birçok telkinata 
yol buluyorlar. Evet; işte refiki muhteremimin 
bu teklifi bu fena telkinat dolayısiyle iğfal edil
miş hemşerilerimizi ve dindaşlarımızı ikaz için 
Hükümetin başlamış olduğu tahkikat ve tetki-
katı teshil ederek âtiyen bir fenalığa meydan 

kalmamak için başka taraflara gönderildiği 
gibi Heyeti Muhteremeniz arasından bir heyeti 
irşadiyenin tefrik ve oraya izamını talebet-
mekten ibaretti ve zannederim ki, Heyeti 
Muhteremenizce redde uğramıyacağı bedihidir, 
yalnız diyorum k i ; bizim ahalimiz umumiyetle 
öteden beri Hükümete muti ve münkattırlar, bu 
itaati ihlâl edecekler bulunabilir, eğer biz »ora 
işlerine, .idare işlerine memur ettiğimiz zevatı 
muktedir, iktidarı nispetinde uyanık, muhitinde 
bulunan ahalinin ahvali ruhiyesine vâkıf zevat
tan intihabedecek olursak bu kürsüi muallâdan 
temin ediyorum; zavallı, sırf cehil neticesi olmak 
üzere kendilerine karşı vâki olacak telkinat; her 
ne şekilde olursa olsun hemşehrilerimiz, dindaş
larımız üzerinde en ufak bir tesir dahi yapmaz. 
Yazık değil midir ki, bir idare memurunun sırf 
suiidaresi, ihmal ve tesamuhü neticesinde bir
takım münafıklar uluorta halk arasına yayıl
sınlar ve iblisane tezvirata devam etsinler ve 
bunlar bir cürette, bir icraatta bulunabilsinler 
ve bunun arkasında sâf ve bigünah insanlar da 
bunlara bilmiyerek tâbi olduğu için Hükümetin 
takibatına mâruz kalsın. îşte en ziyade Heyeti 
Muhteremenizin bu noktaya nazarı dikkatlerini 
celbediyorum. (Doğrudur sesleri) Onun için 
îcra Heyetini teşkil eden zevatı muhteremeden 
rica ediyoruz, icra işlerine tâyin edecekleri ve 
elyevm tâyin edilmiş zevatın bu evsafı cami olup 
olmadıklarını tetkik etsinler. Zamanımızın has
sasiyeti fevkalâdedir. Memurini idare vazifesin
de en ufak bir tesamuh ve lâkaydi gösterecek 
olursa bunun getireceği felâket, zararlar yine 
doğrudan doğruya bizim dindaşlarımıza, kar
deşlerimize, ırkdaşlarımıza oluyor. 

işte Beypazarı, Nallıhan, Bolu, Geyve hâdise
lerinde kanları akan biçare kardeşlerimizin bu 
yüzden çektiği felâketler, söylemekten çekinmi-
yeceğim, orada bulunan idare memurlarının ih
mal ve tesamühu neticesidir. Eğer onlar muhi
tinin ruhuna hâkim bulunaydılar ve hiçbir şey
den çekinmiyerek kendi teşkilâtlarını halkın 
kalbine kadar tesir ettireydiler, hiçbir vakit ara
larında yaşıyan fena adamların telkinatları ne
ticesinde isyanlar, Hükümetin maksadı meşru-
ası uğrunda muhalefetler belirmezdi. Bunun 
yegâne mesulü idare memurlarıdır. îdare me
murlarını, yine tekrar ediyorum, Heyeti Muh
teremeniz ve îcra Heyeti Muhteremesi onları va
zifelerini bihakkin ifaya davet etsin ve en ufak 
müsamahalarından dolayı memlekete gelecek 
zararlardan dolayı bilâtereddüt tecziyeleri ci
hetine gidilsin ki, bir daha bu kadar azîm belâ, 
meydana gelmesin ve en ufak müsamahaların
dan dolayı şiddetli ceza görsünler. Bunu istir
ham ediyorum. (Alkışlar) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Refik * 
Bey biraderimiz bir heyeti irşadiye gönderilme
sini teklif ediyor. Şimdi kendilerinden sordum, 
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Cumartesi günü mezuniyetinin hitam bulmasiyle' 
'Çelebi Efendinin avdet edeceğini söylüyorlardı. 
'Mademki Çelebi Efendi Hazretleri 'gelecektir, 
Konya'daki vaziyet hakkında vaziyeti mahalliye 
hakkında izahat verirler. Eğer o vakit ieabeder-
se Heyeti İrşadiye gider, icabetmezse şimdilik 
oraya bir heyetin izamına lüzum yoktur. Ma
demki Konya'da bir 'heyeti tahkikiye vardır, bir 
daha gönderilmesi muvafık değildir. 

ADÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Rüfekayı ki
ram bu meselenin her cihetini tenvir ettiler. 
Yalnız takrirde mühim bir nokta meskût kaldı. 
O da, elyevm orada bulunan idare memuru, vali 
vekili veya kumandan hakkında biraz gevşek 
diyorlar. Acaba bu böyle midir? Bendenizce en 
mühim nokta budur. Eğer gevşek ise bugünkü 
sükûnet hatarlı bir sükûnettir. Müfsitlerin yapa
cak olduğu vukuat; Allah göstermesin ileride 
mühim hâdisata meydan verebilir. îcra Vekili 
Beyefendi bu zata bugün emin midir? Bunu 
•sormak istiyorum. Zannediyorum ki, takrir 
sahibi bunu ileriye sürmüşlerdir. Bu hâdisatm 
müsebbibi bunların gevşekliğidir diyor, eğer ha
kikaten gevşek ise buna şüphe edilemez, hâdise 
taakuhedebilir. 

DAHİLİYE V E K Î I J Î CAMİ B. (Aydın) — 
Şimdiye kadar orada vali vekili ve kumandan 
bulunan zatın tamamen ifayı vazife etmekte ol
duğuna dair emniyetimiz vardır. Saniyen bura
da bir esas meselesi mevzuubahistir. Tabiîdir, ki, 
Heyeti Icraiye memleketin idarei dâhiliyesinde 
ve her vekilin kendi şubei idariyesinde Heyeti 
Aliyenize karşı mesuliyeti vardır. Bu mesuliyet 
sırf ona teveccüh eder ve kendisinin idare umu
runu emniyet edip bıraktığı 'ellerle ve ondan mü
tevellit tekmil avakibin mesuliyetini istimal et
miş olur. Biz şimdiye kadar kumandan ve vali 
vekili olan zatın ahvali hazıra dâhilinde, en mu-
sip bir şekilde ifayı vazife ettiğine kanaatimiz 
berkemaldir. Tabiîdir ki, bu kanaat olmadığı da
kikada onun mesuliyeti tamamen bize teveccüh 
ettiğinden dolayı en evvel işten el çektirmek 
bizim vazifemizdir. Binaenaleyh bu meseleyi ga
yet yakından takib ediyoruz. Hiç kimse hakkında 
ha'ksız bir muamele yapılmasını arzu etmeyiz. 
Mesele bu memlekette sükûn ve asayişi muha
faza etmek ve mebus arkadaşlarımızın dedikle
ri gibi, ıhakikaten efdnâ bir akalliyete istinadeden 
o uygunsuzluğu yine o daire dâhilinde takibet-
mektir. Yoksa o memleketteki milyonlarca va
tandaş, ırtkdaşlarımızı bir akalliyetin hareketin
den dolayı mesul addederek tedibat dairesini 
hissiyat suretiyle tevsi etmek taraftarı değiliz. 
Binaenaleyh, mesuliyeti idrak ederek vazifeyi 
takibediyoruz ve neticeyi Meclisi Âlinize arz 
edeceğim. 

HAMDULLAH SUHHİ B. (Antalya) — 
IKonya Mebusu Muhteremi Arif (Beyefendi tara
fından ilk defa ve sonradan verilen izahat, bizi 

maksadı esasi hakkında tamamile tenvir etmiştir. 
Matlubolan şey, Konyalıların ve Konyalılar va-
sıtasile civar memleketlerin tenvir edilmesidir. 
Bendeniz bu fikri esasiyi nazarı itibara alarak 
muhterem arkadaşlarıma zamanın her zamandan 
fazla vahim ve korkunç bir şekil aldığını ihtar 
etmek isterim. Son zamanlarda şüphesizdir ki, 
büyük bir buhran içinde idik, şüphesizdir ki, 
vaziyetimiz son derece elimdi. Sulh şeraitimiz 
artık resmen tahakkuk ve taayyün etmiştir. Birkaç 
güne kadar Meclisi Âliniz öğrenecek ki, ilk Fe-
rid Paşa Kabinesi zamanında Anadolu'yu taraf 
taraf istilâ ettirmek suretiyle vücuda getirilen 
emrivakiler nihayet bir idam karariyle bitmiştir 
ve bize, imza ediniz, diye teklif edecekleri sulh 
şeraiti doğrudan doğruya, ölmeye razıyız diye 
imzamızı istemekten ibaret olacaktır. Şerait o 
kadar ağırdır. Bir taraftan bu sulh şeraitinin 
bu kadar ağır olması, diğer taraftan Kafkas 
dâhilinde Bolşevik harekâtının 'tevessü etmesi, 
istanbul 'da ingiliz taraftarlarını en büyük bir en
dişeye düşürüyor. İngiliz yardakçıları olan bir 
avuç adam kendi gazetelerinde açık olmak üze
re dünyaya karşı diyorlar ki, Asya içinden Kır
gızların ordulariyle; Başkırlarm ordulariyle doğ
rudan doğruya vahşet geliyor... Bizim burada, 
bize yardımcı olmak üzere beklediklerimizi, is
tanbul'da ingilizlerin amaline âlet olanlar, Ana-
doluya vahşet, şakavet geliyor diye titreye lit
reye- bekliyorlar. Bunun için son günlerde fa
aliyetleri en hâd bir hale gelmiştir. Ne yapa
caklarsa bu son haftalar zarfında yapacaklar
dır. Anadolu'nun içinde bizim vücuda getirmiş 
olduğumuz mukavemeti kırarlarsa, emindirler ki, 
ingilizlerin istedikleri sulh şeraiti tatbik edile
bilecektir. Yine bunun içindir ki, Adana'da va
liyi, eşraf ve ayanı yakalamışlardır. Ve istan
bul'da yaptıkları gibi bunları da Malta'ya sür
müşlerdir ve Fransızların Adana'da nüfuzunu 
takviye için istanbul'dan zabitler, jandarmalar 
ve polisler yolluyorlar, aynı zamanda Geyve'ye, 
bir taraftan da Düzce'ye âsilerini tecavüz etti
riyorlar. 

Aynı günde hemen hemen aynı saatte Yu
nanlıları Akhisar üzerinden üzerimize saldırtı-
yorlar. Demek ki, biz en akur hücum saatlerin
de bulunuyoruz. Mehmed Akif Bey gibi bütün 
memlekette büyük hürmet kazanan bir büyük 
adamı hemen Meclisi Âliniz arasından intihab-
edilecek bir iki zat ile beraber oraya yollasak, 
efkârı umumiyeyi, irşadetmek hususunda bun
ları izam etsek elbette faideden hâli olmaz. 
Memleketin bir köşesinde uyanacak bir fitneyi 
vaktiyle bastırmış oluruz. Bu teşebbüs bizim için 
hayırdan başka birşey olmaz. O halde bendeniz 
de muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
aramızdan iki, üç zatı intihabetmekte olsa olsa 
menfaat vardır, bunu derhal yapalım. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahih) — 
Bunu İrşat Encümenine havale edelim. 
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REÎS — Efendim, bir teklif rar, Elâziz Me

busunun teklifi : 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Heyeti leraiyenin vazifesine müdahale etme
mek üzere Konya'ya bir heyeti irşadiyenin gön
derilmesini ve bu baptaki müzakerenin kâfi ad
dedilmesini teklif eylerim ferman. * 

19 Mayıs 1336 
Elâziz Mebusu , 

Hüseyin 

REÎS — Kabul ediliyor mu efendim? Ka-. 
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Pekâlâ efendim, İrşat Heyeti gidecek... O 
halde şimdi efendim, rüfekayı muhteremeden 
birçok takrirler aldık. Tabiî ramazandır. Yirmi 
sekiz imzalı bir takrir var efendim... (Takrir 
Reis tarafından okundu.) 

5. — TAKRİRLER 

1. — Bolu Mebusu Abdullah Ef. ile arkadaş
larının, ramazan münasebetiyle Şevvalin onuna 
kadar mebusların mezun addedilmelerine dair 
takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şerefhulûlü takarrübeden ramazanı mağ-

feretnişan irşadı ahali için pek güzel bir za
manı fırsat olduğu cihetle devairi intihabiye-
mize azimetle vazifei irşada mülâzemet etmek ve 
efkârı ahaliyi tenvire çalışmak üzere şehri Şev
valin onuna kadar Meclis azasının mezun adde
dilmesini talep ve rica eyleriz. 

11 Mayıs 1336 
Eddai 

Bolu Mebusu, 
Devrek Müftüsü Eskişehir Mebusu Ertuğrul 

Abdullah Halil ibrahim Halil İbrahim 
Ertuğrul Ertuğrul Kütahya 
Necib Mustafa Kemal Seyfi 

Kütahya Müftü Denizli 
Besim Atalay Ahmed Şükrü Mazlum Baba 

Aydın . Ertuğrul Kütahya 
Tahsin Ahmed Hamdi Ragıb 

Saruhan Denizli Denizli 
Reşid Yusuf Mustafa 
Aydın Denizli Denizli 
Sadık Müftü Hasan Ömer Necib 

Kütahya Tokad Saruhan 
Cemil Hamdi Ömer Lûtfi 

Kütahya Sinob Maraş 
Cevded Abdullah Paşa Hamdi 

Eskişehir Niğde 
Mehmed Hakkı 

REİS — Bu; 11 Mayıs tarihinde verilmiş 
takrirdi efendim. Bunu biraz uyutmak mecbu-
rivetinde kaldık, çünkü... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bende
niz izin keyfiyetini, evvelâ maksadı mukaddes

le, saniyen vaziyetin fyugünkü derecei vaha-
metiyle, salisen her birimizin halkımıza karşı 
haiz olduğumuz haysiyeti şahsiye ile muvafık 
bulmuyorum. Henüz daha geleli bir ay olma
dı, arkadaşlarımızın bir kısmı yolda iken bizim 
onlara avdet şeklinde tesadüfümüz rica ederim 
doğru mudur? Daha iki dakika evvel Konya'
ya bir heyet gönderilmesini tensibettik. Biz 
dağılacak olursak Heyeti îrşadiyeyi nereden 
bulacağız? Memleketin, münevverleri, hocala
rı, zevatı muhteremesi umumiyetle hemen he
men buraya toplanmış, her birimizin şahsi me
ziyetlerine bir de millî meziyetler izafe edilmiş, 
biz bu şekilde iş göremezsek yarın burada bı
rakacağımız Heyeti îcraiye her türlü vesaiti 
muavenetten mahrum bir halde kimden istifa
de edecek? Onun için bendeniz bunu siyase-
ten de muvafık bulmam. Daha dün Heyeti îc
raiye Büyük Millet Meclisinin teşekkül ettiğini 
bütün âleme ilân etmiş ve onu bütün dünyaya 
resmen bildirmiştir, onun velev muvakkaten da
ğıldığını işittirmek doğru değildir. Efendim, 
bendeniz daha çok tafsil etmek istemem; arka
daşlardan bâzılarının haklarını ve mazeretle
rini teslim etmekle beraber fedakârlık rica ede
rim. Ramazan işimize mâni değildir. İbadet va
zifei asliyeyi rüyete mâni değildir. Binaenaleyh 
bendeniz tatilin aleyhindeyim. Kaç gün olursa 
olsun izin ihtiyacı olanlar usulü dairesinde is
tihsalde serbesttirler. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Fikrimiz budur. 
Hiçbir veçhile Meclisin dağılması taraftarı deği
liz. 

SABRİ B. (Kastamonu) — Efendim, Meclis 
mesdut değildir. Meclisin de kendisine göre 
bâzı işleri olur. Meclis kalmalıdır. Meclisin 
ekseriyetine halel gelmiyerek yalnız arkadaş
ların işine mâni olmamak için mezuniyet ver
mek Meclisin mesaisini akîm etmek değildir. 
Mezuniyet lâfzı söylenince bâzıları taassup gös
teriyorlar. Meselâ, biz kendi hesabımıza, emlâk 
sahibiyiz, Meclisin içtimaını haber verdiler. 
(Vazifedir sözleri) Dükkânımızı bıraktık, bura
ya geldik. Kırk beş gündür çalışıyoruz. Şimdi 
yapılan mesai programında ramazanda içtima 
olarak dört gün gösteriliyor. Dört günün birisi 
gitmiştir. Ben üç içtima için otuz gün burada 
duramam. Bir memura izin veriliyor. Biz mille
tin menafiini takdir ederiz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Memleket tehli
kededir, kimse gidemez, hep birlikte çalışaca
ğız. 

RÜŞDÜ B. (Kastamonu) — O kadar şiddet 
olmaz. Burada aynı zamanda hukukumuzu mü
dafaa edeceğiz. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
RÜŞDÜ B. (Kastamonu) — Hattâ tahsisat 

almamak şartiyle gideceğiz. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, Mec

lis, yine verilen bir karar üzerine hem icrai 
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^ hm . te§riî *tiahry#i b ş k bt^umıyor, Bu ı 
itibarla Meclisin dağılması doğru değildir; İJhi,« 
tabiî malûm bir keyfiyettir. Verilen karar üze
rine Meclis daima »ıüçtemi bir halde buluna
caktır. Hattâ bugün hukuku hilâfet de Mec
lisin nefsinde müçtemi bulunuyor, Bu itibarla 
Meclis daima müçtemi bulunacak Fakat Mec
lis daima müçtemi bulunacak diye aklın, man
tıkin haricinde herkesi cebren muameleye sevk 
^tmek de caiz değildir zannederini. Dünyâda 
kolayı büluümıyâiı hiçbir §eyı yöktür zanne
derini; Öuğün Trabzon'dan veya Bitlis'ten, VaV-
dan gelen bir mebusun oraya bir ay zarfında 
gidip gelmesi kabil değildir. Binaenaleyh' za-
teiı ö izin talebetmez. Fakat civarda bulu
nan ve gidip, gelmesi bil güüe" mütevakkıf bu
lunan bir arkadaşımızın işi, vatani vazifedir',' 
fakat.aileye karşı da bir vazifesi vardır. Evet 
vatani vazifeyi de bırakmak caiz değildir. Fa
kat denilecek ki uzak yerden gelenlerin aile
si sefil olursa ne olacak1? Bunun çaresine baş
ka bİ.r şekilde kabıiabilir, Rica ederim Mecli
sin bir kere tatili mevzuübahis değildir. Müzâ-
keratı bir ay veya on gün talikte bek yoktur. 
Biliyorsunuz ki Meclisin salâhiyeti tammesi 
ile İcra Heyeti var. $onra, Meclis resmen bura
da okunan bir nutukla ne fesih ve ne de tatil 
edilmiş. Biz ruznamemize hâkimiz, bir ay son
ra bir İçtima yapacağız dersek buna bizim hak
kımız yok mu, ruznamemize hâkim değil miyiz 
rica ederim0? Onun için Meclisin tatili katiyen 

.varit, değildir. Yalnız mantıka ve ieabatı akla 
tamamiyle dikine ve aykırı gitmek de muvafık 
değildir.- Bunun için dairei intihalbiy elerine gi- j 
dip gelebilen varsa ve ihtiyaçları varit ise gide
bilirler. İrşat vazifesini de derühde ederlerse 
zannederim bundan da biz istifade ederiz, ı 

BESİM AT ALAY B. (Kütahya) — İrşat 
için memleketlerine gitmek üzere takrir veren
lerin maksadı Meclisin tatili değildir. Bir se
neden beri silâhı omuzunda memleketi müda
faa edenlerin ve her türlü vesaitten malınım 
olarak çalışanların arkadaşlar kuvvei mânevi- i 
yelerini takviye etmeyi düşünüyorlar. Siz da- | 
hilî Anadolu'nun ahvalini, yakından gördünüz; 
fakat cephelerde neler cereyan ediyor biliyor 
musunuz? Arz ediyorum ki; bugün birçok ve
saitten mahrum ve birçok esba'bı rahatu re
fahtan uzak oldukları halde bir seneden beri 
ellerinde silâh çalışıyorlar. Biz buraya gelme
den evvel bile oralara heyeti nâsıhalar gönde- I 
rerek namusu dinî ve millîyi muhafaza etmek 
için gönderdiğimiz askerlerin kuvvei mânevi-
yelerinin takviyesini düşünüyor idik. Şimdi 
hemşerilerim ve asker sabırsızlıkla buraya in
tizar ediyorlar. Burada geçen, hadis olan va- 1 
kayii onların kulaklarına işittirmek, onlara bir 
miktar daha sabrü sükûnet tavsiye etmek zan
nederim ki muvafıktır. Zaten Ramazanı Şe
rifte muntazam içtimalar yapılamıyacaktır. i 

.1336 C : 1 
(Niçin sadaları) Görüldü. Bugünkü içtima-
4a, muayyen Saatten daha sonra toplanabil
dik. ©öyle ufaktçfek ( şeyler içiii izin verme
mek bilâhara istilayı da mucibölöcaktır. 

NECATI B. (Saruhaiî; ~-̂ . Efendiler, biz cep
heden gelen arkadaşlarınız daha1 hiçbir iş yâp^ 
madan geriye, cepheye gidip de, vazifeleri bi t ir ' 
dik, bir ay sonra tekrar gideceğiz diyemeyiz, Jj.â-
ha henüz Millet Meclisi vazifesine yeni başlı
yor. En mühim mesele, bütün hayatiyle cephe
lerde mevcudiyetini müdafaa edenlerin, vatan 
içiii fedâkârlık edenlerin arkasını takviye et
mektir. Henüz daha buna başlamadık, henüz 
cepheye dair bir iş görmedik. Binaenaleyh cep
helerin mukadderatı mevzuübahsolmadan, bi
zini işimiz bitmiştir, biz bir ay sonra toplanmak 
üzere gidiyoruz demek doğru olamaz. Aynı za
manda cephe arkadaşları hiçbir suretle irşada 
muhtaç değildir, Onlar vazifei vataniye'lerini 
idrak etmişlerdir. Silâhı ele alarak bir sene
den beri memleketi müdafa etmişlerdir. (Al
kışlar) 

Kemali minnetle arz ederim ki cephede arka
daşlarımızı takviye eden, irşadeden arkadaşla
rımız var. Onlar bizi buraya göndererek dedi
ler ki; oraya gidiniz ve bütün zamanınızı Mec
lisi Millîye hasrediniz. Ve Meclisi Millîde vazi
fei milliyenizi tedvir ediniz. Siz işinizi orada 
görün, biz de burada vazifemizi yaparız. Biz bu
raya onların hayatını temin etmek, onların 
kuvvetini takviye etmek, onlara daha fazla bir 
surette muavenet eylemek için geldik. Henüz 
vazifemizi bitirmeden gidemeyiz. Yalnız arka
daşlarımızdan bâzıları hakikaten vazifedar ise, 
mühim vazifesi varsa Meclise arz ederler. Uzun-
ıızadıya tetkikat neticesinde beş on arkadaşın 
memleketine gitmesinde bir zarar görülmez. Fa
kat lâalettâyin Şevvalin onuna kadar İçtimai 
tatil etmek ve ancak o vakit toplanacaktır de
mek doğru olamaz. Onun için beş on arkadaşın 
gitmesinde mahzur yoktur. Arzu edenler kendi
leri mazeretlerini bildirirler, tetkik ederiz, on
dan sonra gidebilirler. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, müzakere kâfi mi? ('Kâfi 
sadaları) 

KÂTİP REFİK B. (Konya) — Bu mesele 
hakkında takrirler var efendim, okuyorum: 

Huzuru Âlii Riyasetpenahiye 
Bendeniz mensubolduğum livada intihab-

edildiğim sırada ahali beyninde iki cereyan gö
rüyordum. Bunlardan biri îtilâfçılar taraftara-
nı idi ki, bunlar bizi âdeta istihfaf ediyor ve 
istihzaya alıyorlar ve gideceğiniz yerde hiçbir 
iş göremiyerek ankarib ve bir sureti malıcuba-
nede avdet edeceksiniz, diyorlar ve Meclisin, 
Zatı Akdem Hümayunun rızaları olmaksızın ak
dedilmiş olması hasebiyle meşru olamıyacağı fik
rinde bulunuyorlar idi. Diğer taraf ise Meclisi
mizin meşruiyetini bittasdik hattâ bizleri dahi 
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t>u Meclise âza intihap ve tâyin ediyorlar ve 
fcizdea büyük büyük hizmetler bekliyorlardı, 
Şimdi ise daha birbirimizi bile tanımadığımız 
ve Mecliste el'an göze çarpacak derecede hiçbir 
iş göremediğimiz halde mücerret Ramazanı Şe
rif münasebetiyle mezun addedilmekliğimÎ2i ta-
lebeylemek doğru, olamaz zannmdayım, Eğer 
mezun-addedilir isek memleketimize iıe yüzî^ 
gideceğimiz çayı teemmüldür. Acaba muhalif
lerin fikirleri ve iddiaları halkça doğru farz . 
ve kıyas olunmaz m ı ! Binaenaleyh âcizane bü
tün mevcudiyetimle talep ve teklifi vâkım red- • 
dini talebeylerinu 

19 Mayıs 13,% 
Sinob 

Mehmed Şerif 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ahvali tabiiyenin hululüne değin Meclisin 

katiyen dağılmamasını ve ekseriyeti muhafaza 
etmek şartiyle Rüfekayi Muhteremeden miVhim 
işleri olan zevata mezuniyet verilmesini ve bu 
bapdaki müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
eylerim. 19 Mayıs 1336 

Niğde 
Vehbi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesîne 
Bizler buraya menafii vataniyeyi hususa ti 

zatiyemize takdim ve tercih ederek geldik ve 
bu hususu takdir ettiğimiz için gönderildik. 
Binaenaleyh Meclisin tatili veyahut azaların 
mezun addedilmesi muvafık •plamıyaca.ğırıdan 
mezuniyet talebinde bulunan Âzayi Kiram bir 
takrirle müracaat eder ve takririn Divanı. Riya
sete havale olunacak orada ariz ve a m i ^ tahki
kat icrasiyle mazereti sabit olanlara melun.iyet 
ita edilmesi lüzumunu teklif eylerim. 

19 Mayıs 1336 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesine 
Meclisi Alinin Ramazanı Şerif münasebetiyle 

tatal edilmesi katiyen doğru olamaz. Ancak bay
ram ertesi avdet imkânı bulunan mahal]erden 
gelen rüfekadan mazeretleri tahakkuk edecek
lere Divanı Riyasetçe mezuniyet verilmesi mu
vafık olacağını teklif ederim. 

19 Mayıs 133H 
Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Mezuniyet talebeden zevatın mazereti JI el

maları Divanı Riyasetçe bittahkik mezuniyet 
ita edilmek üzere Meclisin Ramazan münasebe
tiyle tatilinden sarfınazar olunmasını teklif 
ederim. 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Huzuru Riyasetpenâhiye 
Büyük Millet Meclisi dağltiİmiş ve dağiti-

lacakmiş gibi taşralarda vâki olan iş&at sırf düş
manlar tarafından neşrolunuyor. Şii sırada ar
kadaşların memleketlerine gitmeleri, Meclisin 
içtimaııidan kuvvet alan halkımızın kuvvei mâ-
neviyesini ihlâl edeceğinden hiç kimseye mezu
niyet verilmemesini teklif eylerim, 

19 Mayıs 1336 -
Tokad 
Rifat 

REİS — Şimdi efendim, takrirleri reye ko
yuyorum,. 

(Kâtip Haydar B., &ınob Mebusu Şerif Be* 
.rıh takririni tekrar okudu.) ; 

REİS : - Kabul .edenler ellerini kaİdirsiii. 
(Eller kalkmaz) Reddedildi efendim. 

(Kâtip Haydar B., Niğde Mebusu Vehbi Be
yin takririni tekrar okudu.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkmaz) Kabul edilmedi efendim. 

(Kâtip Haydar B., Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Beyin takririni tekrar okudu.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsıriar. 
(Kiki4 kalkmaz) Kabul edilmedi efendim. 

(Kâtip Haydar B., Tokad Mebusu Rıfat Be
yin takririni tekrar okudu.) 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldımıi; 
(Eller kalkmaz) Kabul edilmedi, efendini, 

Şimdi efendim, edemek ki esas i+ib% 
riyle bir defa bu takrirler reddediliyor. Şimdi 
ikinci bir esasa geçiyoruz. Rüfekayi muhtere-
nıeden Refik Beyle Mazhar Beyin teklifleri, 
Meclisin ekseriyeti muhafaza edilmek şartiyle 
Divanı Riyaset mazereti olanlara... 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Divanı 
Riyasetin izin vermesi olmaz. 

Dr. SÜAD B.-(Kastamonu) — Efendim bu, 
reye konamaz. 

(Kâtip Haydar B., Konya Mebusu Refik Be
yin takririni tekrar okudu.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mezu
niyeti Divanı Riyaset mi verecek, Meclis mi? 

REİS — Şimdi müsaade buyurun, bu bir 
tekliftir. Şimdi refye koyacağız, kabul etmezse
niz reddedersiniz. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Divanı Riya
set tahkikatta bulunur, Heyeti Aliyeye arz öder. 
(Gürültüler) Şimdi bu istisnai bir haldir. Bir 
defa esas itibariyle burada reye konamaz 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Peye 
konamaz diyorsunuz. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Reis 
Bey söz isterim, müsaade verin. 

REİS — Peki efendim, sözümü bitireyim de 
sonra, esas itibariyle burada reye konamaz diyor
sunuz, Stiad Bey! Burada bir defa Nizamn.amei 
Dahilînin kabul edilip edilmediği malûm değil
dir, Günkü Kanunu Esasi Encümeni o meseleyi 
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halledip buraya getirmemiştir ve Meclisi Âlice 
daha kabul edilmemiştir. Onun için Meclis ken
disi ayrıca bir usûl ittihaz etmiş, bu usûl dai
resinde biz müracaat ediyoruz. Onun için ceffel
kalem reye konamaz demek doğru değildir. Red
detmeniz de doğru değildir. Şiındi ben bu teklifi 
reye koyuyorum. Kimler kabul ediyorsa ellerini 
kaldırsınlar, kabul etmiyenler ellerini kaldır
masın. 

(Kâtip Haydar Bey 
okudu.) 

takriri bir defa daha 

— Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul edildi efendim. Şimdi o 
halde efendim burada mezuniyet istiyen birçok 
zevat var, onlar Divanı Riyasete müracaat eder
ler. Divanı Riyaset tahkik ettikten sonra lüzum 
görürse kendilerine izin verir. Efendim %müza
kereyi bir çeyrek saat tatil ediyorum. 

«•Ifc 

Î K İ N C Î C E L S E 
Açılma saati : Z. S. 5 

REÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Refik Bey (Konya) 

REİS —- Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline dair 
kanun lâyihası 

REÎS — Efendim Umuru Adliye Vekâletinin 
muvakkat temyiz heyeti teşkili hakkındaki gön
derdikleri lâyiha var. Arzu ederseniz Adliye En
cümenine gönderelim. 

BÎR MEBUS — Dahiliye Encümenine havale 
edelim. 

REİS — Dahiliye ile ne münasebeti var eten
dim? (Adliye, Adliye sesleri) Adliyeye havai o 
edildi. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin, 
Enbiyayı izama karşı fazahati lisanıyede bulu
nanlar hakkında teklifi kanunisi (2/18) 

KÂTİP HAYDAR B. — Sivas Mebusu Taki 
Efendinin, Enbiyayi izam hazeratı hakkında 
tccavüzatı lisaniyede bulunanlara dair teklifi 
vardır. 

REÎS — Arzu ederseniz bunu da Adliye En
cümenine gönderelim. (Muvafık, muvafık sada-
ları). 

2. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
neferlerle küçük zabitlerin maaşlarının tezyidine 
dair takriri 

KÂTİP HAYDAR B. — Besim Atalay Be
yin, nefer, onbaşı, çavuş, başçavuşların tezyidi 
maaşlarına dair takririni okuyacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Millet ve memleketin muhafazai namusu için 

vazifei mukaddese! askeriyelerini ifa eden beher 
nefere (10), onbaşıya (20), çavuşa (30), başça
vuşa (32,5) ve (35) kuruş maaş verilmektedir. 
Bir tıraş parası bile olmıyan bu maaşların aşa
ğıdaki şekilde tadilini teklif ediyorum. 

19 Mayıs 1336 
Kütahya Mebusu 

Besim Atalay 

Birincisi : Neferlere (50) kuruş. 
İkincisi : Onbaşılara (80) kuruş. 
Üçüncüsü : Başçavuş muavinlerine (90) .'.er

miş.-'' • 
Dördüncüsü : Başçavuşlara (100) kuruş. 

REİS — Bu takriri Müdafaai Milliye ve Ma
liye encümenlerine gönderelim, değil mi efen
dim? (Evet sadaları) 

2. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, 
Mezruatm emri muhafazasına dair teklifi kanu
nisi (2/21) 

KÂTİP HAYDAR B. — Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Beyin, Mezruatm emri muhafazasına 
ait bir teklifi vardır. . 

REÎS — İktisat Encümenine gönderelim, de
ğil mi efendim? (Muvafık sadaları) 

3. — Çorum Mebusu "Dursun Beyin, Nevahi 
teşkilâtına dair teklifi kanunisi (2/20) 

KÂTİP HAYDAR B. — Çorum Mebusu 
Dursun Beyin, Nevahi teşkilâtına ait bir teklifi 
var. 

RE^tS — Bunu Dahiliye Encümenine gönde
relim (Hay hay sesleri) 
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S. — Tokad Mebusu Rifat Bey ve arkadaşı

nın İstanbul'a kimsenin bırakılmamalına ve ora
dan gelecek yolcuların da içeriye alınmamasına 
dair takriri 

KÂTİP HAYDAR B. — Rifat Bey vei refi
kinin takriri var. 

Huzuru Âlii Riyasetpenahiye 
İstanbul - Samsun deniz hattında yolculuk 

tahtı memnuiyete alınmadığı mülâbesesiyle İs
tanbul'a ticaret ve saire vesileleriyle gidip gelen
lere mahut İstanbul fetvaları verilerek Anado-
lui Şarki taraflarına tevzi ettirdikleri dairei in-
tihabiyemizden bildirilmekte olduğundan ahva
lin inkişafına kadar İstanbul'a kimsenin bırakıl
maması ve İstanbul'dan geleceklerin iskelelerden 
içeri alınmaması için bir karar ittihazım teklif 
eyleriz. 

Tokad Tokad 
Rifat Hamdi 

REİS — Müsaade ederseniz bunu da bir de
fa Heyeti tcraiyeye havale edelim. (Muvafık, 
muvafık, sesleri) 

5. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Erzin
can'ın imarı için katedilecek kerestenin Orman 
Resminden muafiyetine, Kütahya Mebusu Besim 
Atalay Beyin, Gedüs ormanlarından serbest ke
reste kesilmesine, Burdur Mebusu Şevket Beyin, 
Burdurca kesilecek kerestenin Orman Resminden 
muafiyetine dair takrirleri ve İktisat Encümeni 
mazbatası (1) 

REİS — İktisat Encümeninin mazbatasını 
okutacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzincan Mebusu Tevfik Beyle Kütahya Me

busu Besim Atalay ve Burdur Mebusu Şevket 
beylerin merbut üç kıta takrirleri İktisat Encü
meninde müzakere olundu. 

Refahiye'de harb ve hicretten. Gedüs'te yan
gından, Burdur'da zelzeleden harabolan meba-
ninin inşası için ahalinin ihtiyacı olan kereste
nin civar ormanlardan meccanen kat'ma müsaa
de itası esas itibariyle kabul edilmiş ise de bu üç. 
kazadan ne miktar keresteye ihtiyacolduğu He
yeti İcraiyece tahkik ve maddei münferide ile 
Meclisten müsaade talebi ve serveti milliye-
mizden olan ormanların muhafazası için orman 
memurlarının irae edecekleri ağaçtan kat ve 
imali hususunun temini zımnında Kuvvei İcra-
iye Vekillerine havalesi ekseriyetle karargir ol
duğu mâruzdur. 17 Mayıs 1336 

(1) Birinci ve ikinci takrirler on dördüncü 
içtima zabıt veridesinin 267 nci sayfasında, üçün
cü takrir de 15 nci içtima zabıt ceridesinin 288 
nci sayfasmdadır, 

TEVFİK B. (Erzincan) — Mahallinden is
tilâm edilirse vakte tevakkuf eder, bu sene eb-
niye yapılamaz. Çünkü, mevsimi inşaat mürur 
ediyor. Bunun için şimdilik elli kadar hane ta
miri inşasına ihtiyaç vardır. Hemen yüz metre 
mikâp kereste kâfidir. Diğeri için kontrat var
mış, bu da doksan bin metre mikâbı kadar ke
reste lüzumu olduğu beyan edilmiştir. Şu halde 
bendenizin takririmin tefrikiyle meccanen kat'
ma dair emri itasını rica ederim. 

REİS — Encümenin mütalâatını alır ve bu
nu Heyeti leraiyeye göndeririz. Encümenin ka
rarı tasvip buyurulursa Heyeti leraiyeye gönde-
rilsin. Tabiîdir ki, bir karar verilir. 

BİR MEBUS — Ne dereceye kadar kereste
ye ihtiyaçları vardır, diye... 

REİS — Rica ederim, kürsüye geliniz, anla
şılmıyor. 

MEBUS Ef. (Devamla) — Ne derece keres
teye ihtiyaçları olduğu mahallerinden sorulsun, 
çünkü, Heyeti teraiye bunu bilemez. Binaen
aleyh, bunu bu suretle teklif ediyorum. 

REİS — Tabiî Heyeti İcraiye onu mahallin
den soracaktır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Âza arkadaşlardan 
birkaçı Refahiye'de, Gedüs'te, Burdur'da harab
olan mebaninin inşası için lâzım olan kereste
nin meccanen katma dair birer takrir vermiş
lerdir. Bizim encümenimiz bunu esas itibariyle 
kabul etti. Bunların miktarı bilinmediği için 
bunda tereddüt olundu. Bunun kanun şeklinde 
Meclisten maddei münferide halinde çıkması lâ
zımdır. Bunu Kuvvei İcraiyeden başka tetkik 
edecek bir kuvvet yoktur. Şimdi sahibi takrir 
diyor ki: Bu az bir şeydir. Binaenaleyh, tahkik 
ve tetkika lüzum yoktur. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) -*- Gedüs'te 
yanan hanelerin miktarı muayyen ve adedi bel
lidir. Bunu Heyeti İcraiye Gedüs'e yazacak, Ge-
düs'teki orman memuru evrakı günlerce masası
nın üstünde bırakacak, sonra heyet oraya gele
cek, komisyon toplanacak, şöyle böyle bir ka
rar verilecek, karar buraya gelecek, derken mev
simi inşaat mürur edecek, kış gelecek, halk yine 
barakalarda aç biillâc kalacak, sürünecek vesse
lam. 

REİS — Teklifi reye koyuyorum. 
BESİM ATALAY B. — Anlaşılamadı. 
REİS — Encümenin teklifini reye koyuyo

rum. Yani Heyeti leraiyeye havale olunacak, 
orası tetkikatı lâzimeyi yapıp sonra Meclisi Âli
nize gelecektir. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. (Eller kalkar). Kabul edildi. 

4. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Beyin, 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti JJmumiyesi 
teşkiline dair teklifi (2/19) 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 

Hukuku Milliye ve tarihiyemizin müdafaası 
hususunda giriştiğimiz mücahedenin azamet ve 
ulviyetini takdir etmiyecek bir islâm ve Türk ta
savvur edilemiyeceği halde maatteessüf bu son 
günlerde bâzı müfsit edaninin vücuda getirdik
leri gayet mühim teşkilât sayesinde en sadık 
ve en vefakâr köylü kütlesi büyük bir hissi ihti
ras ile Kuvayi Milliye aleyhine kıyam ve bir 
çok kanlı vâkayiin hudusuna sebebiyet vermiş
lerdir. Anzavur melunu bundan altı ay mukad
dem birinci isyanında süratle tenkil edildikten 
sonra ikinci bir isyan ihzarından geri kalmamış 
ve bu ikinci isyan Biga ahalisinin himmetiyle ya
tıştırılmış ve Bigalılar Anzavur ile kanlı müsa
demelerden sonra tenkile muvaffak olmuşlar-
dır.â öyle olduğu halde maatteessüf Anzavur'un 
üçüncü isyanında en emin kuvvetini Bigalılar 
teşkil eylemişlerdir. Anzavur'un Balıkesir ve 
Biga sancakları civarında vukua getirdiği isyan
lar daima yatıştırılmış ve avenesi tenkil edil
miş olduğu halde mütaaddit defalar o muhitte 
yeniden gaileler ihdası ikinci propagandasının 
kuvveti ve para tesiriyle olmuştur. Fakat An
zavur'un propagandaya verdiği ehemmiyet ha
kikaten şayanı ehemmiyettir. Otuz haneden mü
rekkep bir köy halkının yedi sekiz yüz mevcutlu 
bir kuvvetimize saatlerce mukavemet ettik
ten ve o köy kısmen harap ve türabolduktan 
sonra arzı teslimiyet etmesi Kuvayi Milliye aley
hinde kendilerine verilen fikrin onların hissi
yatı diniye ve milliyesini tahrik edecek mahi
yette bulunmasından mütevellittir. Bu köy
lüler arzı teslimiyet ettikten sonra kendilerin
den icra edilen tahkikat ve tetkikatta pek sa
mimî olarak itiraf eylemişlerdir ki; (Kuvayi 
Milliye izmir'i Yunanlılara vermiş, İstanbul'da 
Halifemizi İngilizlere satmış, şimdi Padişah el 
altından Anzavur Paşayı ve Gâvur İmamı gön
dermiş, fetva çıkarmış, beni milletim kurtarsın) 
demiş. Bu hisle köylü de silâha sarılmış ve ölü
mü hayata tercih ederek pek şiddetli hücum
lar etmiştir. Şimdiye kadar olan tecrübe netice
si olarak arz ederim ki; kalblerin fethi için si
lâhtan evvel söz lâzımdır. İstihbarat ve irşadat 
Kuvayi Milliyemizin esası, temelidir. Teşkilâtı 
umumiyemizin hüsnüsuretle cereyanı, halkın 
Kuvayi Milliyeye olan merbutiyetiyle kaimdir. 
Fedakârlığın en ulvisini, en şayanı takdirini 
şimdiye kadar yapmış ve yapmakta bulunmuş 
olan İzmir cepheleri kazaları, sancakları ahalisi 
Yunan işgali esnasında yapılan irşadat sayesin
de bu büyük ve millî işe girişmiş, eşrafından, 
müftüsünden en küçük ferdine hattâ kadınları
na kadar çalışmışlardır. Onun için irşadata 
atfı ehemmiyet Duyurulması elzemdir. İrşadat 
için her ne kadar bir encümen teşkil edilmiş ise 
de şimdiye kadar olan mütaaddit tecrübeme is-

I tinaden arz edeyim ki, bu gibi mesaili mühimme 
yalnız para ve şahıs işidir. Encümenler mesai
nin programını tanzim edebilirler, bunun sure
ti tatbikini idare edemezler. Yunan Hükü
metinin bugünkü irşadat ve istihbarat teşkilâtı 
da bizim için bir taziyanei teşvik olmalıdır. (Bu 
hususta icabederse ve arzu buyurulursa malû
mat veririm) onun için : 

1. İrşadat ve istihbarat nezareti yahut mü
düriyeti umumiyesi ihdası ile teşkilât ve lâzım-
gelen terakkiyatm bir zatın idaresinde tedviri, 

2. Her vilâyet ahalisinin vaziyetine, ahvali 
ruhiyesine göre propaganda programlarının tan
zimi ile temini tatbiki ve tatbikinin hüsnüsu
retle cereyanını idare, 

3. Bilûmum Kuvayi Milliye gazetelerinin 
bir program dâhilinde neşir ve tamimi ve mm-
takalara taksimi, gazetelerin en ücra köylere ka
dar tevzii, 

4. Bu Müdiriyeti Umumiyeye oldukça mü
him bir para tahsisi, 

5. İrşat Encümeninin bu Müdüriyeti Umu-
miyeyi daimî kontrol oltmda bulundurması ve 
meselenin Meclisi Millimizde derhal müzakere
siyle lâzımgelen teşkilâtın icrasını talep ve te
menni eylerim, efendim. 16. V . 1336 

Saruhan Mebusu 
Mustafa Necati 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Arzu 
buyurulursa izahat vereyim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, İr. 
şat Encümeni, arkadaşımızın düşündüğü şekli 
daha evvel düşünmüş ve bu hususta karar itti
haz etmiştir. Karar zannederim ki, Heyeti Umu
miyeye arz edilmiştir. Hakikaten bu gibi işlerle 
meşgul olmak ve bu şeyleri yapmak için Müdi
riyeti Umumiye, ihdasına lüzum görmüştük ve 
bu Müdiriyeti Umumiye, İstihbarat ve Matbuatı 
Umumiye Müdiriyeti ismiyle Dahiliye Vekâleti
ne merbut olacaktır. Her halde Heyeti Umumi-
yece bu kabul ediliyorsa bu teşkilâtla vazifesine 
de başlamış olur. Bunun tekrar müzakeresine 
mahal yoktur. O kararname buraya geldiğinde 
müzakere edilecektir. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
diler, şu bir senelik devam eden müeahede dev
resinde irşat ve propagandanın pek büyük bir 
tesiri olmuştur. Kuvayi Milliye muhitinde ha
kikaten ilk tesiri yapan propagandalardır. Fa
kat Kuvayi Milliyeye karşı vukubulan teşkilâtın 
esasatı... 

REİS — Efendim, esas itibariyle İrşat Encü
meni bu esası kabul etmiş değil mi efendim? Ve 
Meclisi Âlinize bir kararname gönderdi. Meclis 
de bunu nazarı itibara alıyor. O halde bu ka-
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mrnameyi tetkik ettiğimiz zaman heyeti umu-
miyesi hakkında söz söylemek zannederim da
ha muvafık olur. (Hay hay sesleri) 

MUSTAFA NECATÎ B. (Devamla) — Ben
deniz yalnız Anzavur hakkında söz söyliyece-
ğim. Onun yaptığı mazalami Meclise arz etmek 
isterim. Arzu buyurulursa bu hususta söz söy-
liyeeeğim, arzu etmezseniz söylemiyeyim. (He
yeti umumiyesinin müzakeresi esnasında söz 
söylersiniz eesleri) 

t : 18 19.61336 Ö:â 
REİS — Efendim, Ramazanı Şerifte celsemi

zi yine eskisi gibi günaşırı mı yapalım, yoksa 
biraz seyrekleştirelim mi? (Haftada iki defa 
sesleri) İşimiz çok, (Evvelki gibi her gün ge
lelim sesleri) 

Encümenlerden çok iş gelmiyor. Biraz da 
encümenlerde çalışalım. Celseyi Cumartesiye ta
lik ediyorum. 

(Badezzeval saat beş buçukta celseye nihayet 
verildi.) 
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T. B. M. M. Matbaası 
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istanbul Mebusu Doktor Adnan, ve Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beylerin, Istanbulun işgalini mütaakıp akdedilen mukavelâtın keen-
lerayekün addine dair teklifi kanunileri ile Karahisarı Sahib Mebusu 
Hulusi Beyle arkadaşlarının, İstanbul Hükümetinin ittihaz ettiği ve 
edeceği her türlü taahhüdat ve mükarreratın kabul edilmiyeceğine 

dair takriri ve Adliye ve Hariciye encümenleri mazbataları 
(2/13, 2/14) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti öelüesine 

İstanbul'un işgali tarihi olan 16 Mart 1336 tarihinden itibaren kuyudu ecnebiye -tahtı tesir ve nü* 
fuzunda bulunan istanbul Hükümetinin akdettiği ve edeceği muahedat ve mukavelâtı esasiye ve ti* 
cariyenin keenlemyekün addedileceğine dair âtideki maddei münferidei kanuniyenin Lâyiha Encü
menine havalesini teklif ederiz, 

Madde — İstanbul'un ecnebi kuvvetleri tarafından işgali tarihi olan 16 Mart 1336 tarihinden 
sonra İstanbul Hükümetince akdedilmiş ve edilecek olan siyasi, ticari ve malî kâffei ukut ve muka-
velât keenlemyekün addolunur ve tekâfili millî tahtında değildir. 

Madde — Bu maddei kanuniyenin icrasına Büyük Millet Meclisi Heyeti İcraiyesi memurdur, 

Aydın Mebusu İstanbul Mebusu 
Cami Doktor Adnan 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Merkezi Hilâfet ve Saltanatın işgaliyle bütün kuvvei Hükümetin Düveli İtilâfiye elinde esir oldu
ğu ve bilcümle muamelât ve harekâtın bizzarure İngilizlerin arzu ve iradesine tâbi ve münkat kaldığı 
malûmdur. Binaenaleyh İstanbul'da gerek Zatı Hazreti Padişahi ve gerek düşman eliyle teşekkül eden 
ve Hükümet adını taşıyan heyet namına vukubulmuş ve bulacak olan bilûmum mukarrerat ve taafchü-
datm keenlemyekün hükmünde bulunduğu izahtan müstağnidir. Bu sebeple âtideki hususatm kabul 
ve neşir ve ilânını teklif eylerim : 

MADDE 1. — Düveli İtilâfiye tarafından Merkezi Hilâfet ve Saltanatın işgal altına alındığı 
16 Mart 1336 tarihinden itibaren düşmanların gerek Zatı Hazreti Padişahi ve gerek İstanbul'daki 
Hükümet namına ittihaz ettirecekleri bilcümle mukarrerat ve taahhüdat ve neşrettirecekleri evarair 
ve fetavayı şerife mahsulü cebir ve ikrah olduğunda milleti Osmaniyece gayrikabili kabul addedil
miştir. 

MADDE 2. — Kuvayı Hükümet tamamen düşman elinde esir bulunduğundan Merkezi Hüküme
tin tahlisine kadar Ankara'da müteşekkil ve salâhiyeti fevkalâdeyi haiz Büyük Millet Meclisi dahilî 
ve haricî bütün muamelât ve münasebatı Devletin merciidir. 

..,«,*,,,* 30 Nisan 1336 
Erzurum j 

Hüseyin Avni 



Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 

İstanbul ve Halifenin esareti dolayısiyle toplanan Meclisi Âli ileride müşkül bir vaziyette kalma
mak için ecnebi tesiri altında bulunan İstanbul'daki Hükümetin ittihaz ettiği ve edeceği her türlü ta-
ahhüdât ve mukarreratm kabul edilmiyeceğine dair bir maddei kanuniye yapılmasını ve bunun bü
tün cihane müstacelen ilânını teklif ederiz. 

29 Nisan 1336 
Kastamonu Mebusu Yozgad Mebusu Konya Mebusu Karahisarı Sahib Mebusu 
Abdülkadir KemçM İsmail Fâzıl Abditthalim Çelebi Hulusi 

Kastamonu Kastamonu Çorum Çorum 
Bû§dü Murad Fuad Ferid 

Adliye Encümeni mazbatam 

u/m 
Cami ve Doktor Adnan (istanbul) ve Hulu

si (Karahisarı Sahib) ve rüfekası ile Hüseyin 
Avni (Erzurum) tarafından İstanbul Hüküme
tinin işgali tarihinden sonra akdedeceği muka-
velât ve muahedatm keenlemyekün addedilmesi 
hakkındaki üç teklifi kanuninin Hulusi Bey ve 
rüfekasına aidolan kısım temenniden ibaret ve 
diğer iki mütebaki tekliften Hüseyin Avni Beyin
in Perid Paşa Hükümetini münhasıran ikrah 
tahtında telâkki edip İngilizlerin ilhahiyle her 
türiü muamelâtı icra ettikleri zehabını vermekte 
ve halbuki Büyük Millet Meclisi Perid Paşa Hü
kümetin İngiliz ve sair Düveli İtilâfiye amaline 
mümaşatkâr bir vasıta kabul eylemekte olmasına 
binaen takririn bu noktai nazardan reddiyle esa
sen varit ve beca bulunan Cami ve Adnan bey
lerin teklifiyle meczedilerek müzakeresi esasen 
kabul olundu. Encümence kabul olunan şekli mu
addelin esbabı mucibesine gelince: 

Kanunları levhasız ve isimsiz olamıyacağı 
için diğerlerinden temyize medar olmak üzere iş
bu kanuna maksatları tamamiyle izah edecek 
surette (İstanbul'un işgalinden sonra Heyeti Vü
kelâca vukubulan bilûmum muahedat ve muka-
velât ve ukudat ve mukarreratm keenlemyekün 
riddi hakkında Kanun) tesmiyesi muvafık görül
müştür. 

Teklifi kanunide istimal olunan ecnebi tâbi
rinin umum devletleri kasdeden bir mânayı 
muhtevi olması muvafık görülmemiş ve kanun 
ancak Düveli İtilâfiye tarihinden mütareke hi
lâfına 16 Mart 1336 tarihinde vâki olan işgal 
sebebiyle mevkii tedvine vaz'edilmig olmakla bu 

işgalin ne şekil ve surette ve hangi Devlet ta
rafından vukubulduğunun tasrihi bâzı iltibasa-
tı siyasiyeyi mucibolacağı mütalâasiyle doğrudan 
doğruya (Merkezi hilâfet ve saltanatın işgal i) 
denmekle iktifa olunmuştur. 

(İstanbul Hükümetince) tâbiri yerine (Heye
ti vükelâca) tâbiri daha muvafık görülmüştür. 

(Siyasi, ticari ve malî kâffei ukut ve muka-
velât keenlemyekün addolunur) cümlesi yerine 
daha ziyade âm ve şâmil olmak ve Heyeti Vü
kelânın gerek efradı ahali ile ve gerek şahsiya
tı hükmiye ve siyasiyelerle akdedeceği her tür
lü ukudata ve neşredeceği kararnamelere de meş-
mul bulunmak üzere (Bilûmum muahedat ve mu-
kavelât ve ukudat ve mukarrerat keenlemye-
kündür) tarzında daha katı bir cümle ikame 
olunmuştur ve bu suretle vaz'ı madde olun
duktan sonra teklifi kanunide muharrer (ve te
kâlifi millî tahtında değildir) cümlesinin lâğ-
volduğu kabul edilmiştir. 

İkinci maddede muharrer (... Heyeti îcraiye-
si) yerine Hiyaneti harbiye Kanununda müzakere 
ve kabul edildiği veçhüe (Büyük Millet Meclisi) 
cümlesiyle iktifa olunması ve işbu mazbatanın 
takrirlerin asliyle beraber Hariciye Encümenine 
takdimi ekseriyetle tensip ve kabul edilmiştir. 

İstanbul işgalinden sonra Heyeti Vükelâca vu
kubulan bilûmum muahedat ve mukavelât ve 
ukudat ve mukarreratm keenlemyekün addi 

hakkında Kanun 
MADDE 1. — Merkezi Hüâfet ve Saltanatın 

işgali tarihi olan 16 Mart 1336/1920 den, itiba
ren Heyeti Vükelâca akdedilmiş ve edilecek bil-

(S. Sayım : 1) 
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umum muahedat ve mukavelât ve ukudat ve 
mukarrerat keenlemyekündür. 

MADDE 2. — işbu maddei kanuniyenin ic
rasına Büyük Millet Meclisi memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Erzurum Mebusu 
CelMeddin Arif 

Mazbata Muharriri 
Refik Şevket 

Kâtip 
Abdülkadir Kemali 

Karahisarı Sahib Mebusu 
Mehmed Şükrü 

Karahisarı Sahib Mebusu 
Halil Hünti 

Denizli Mebusu 
Necib 

îçel Sinob 

Niğde Mebusu 
Zeynelâbidin 
Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 
İsparta Mebusu 

Tahir 
îçel 

Yozgad 

Hariciye Encümeni mazbatası 
24/477 

Heyeti Umumiyeden muhavvel takarir ile Ad
liye Encümeni esbabı mucibe mazbatası ve mad
dei kanuniye üzerine cereyan eden müzakere ne
ticesinde Hariciye Encümeni işbu kanunu ber-
veçhi zir isimle tesmiye ve beş madde olarak ka
bul ve tesbit etmiştir. Esbabı mücibesi, ledelicap, 
şifahen arz edilecektir. 

2 Mayıs 1336 
Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib 

Hulusi 
Âza 

Trabzon 
Ali Şükrü 

Hariciye En. Reisi 
Amasya Mebusu 

Bekir Sami 
Kâtip Âza 

Lâzistan Bursa 
Ziya Hurşid Emin 

Mütarekenin tarihi akdinden itibaren Meclisi 
Millînin tasvip ve tasdikine iktiran ettirilmiyen 
bilcümle muahedat, mukavelât, ukudat ve mu-
karreratm muteber olamıyacağına dair Kanun 

1. Mütarekenin akdi tarihi olan 30 Teşrini
evvel 1334 tarihinden Makam Hilâfet ve Salta
natın işgali tarihi olan 16 Mart 1336 tarihine ka
dar Dersaadet'teki Hükümeti merkeziyelerce ak
dedilip Meclisi Millînin tasdikine iktiran etme
miş bilûmum celi muhahedat, mukavelât, ukudat 
ve mukarrerat Meclisi Millînin tasdiki şartiyle 
muteber olabilir. 

Aynı müddet zarfında akdedilmiş bilcümle 
hafi muahedat, mukavelât, ukudat ve mukarre
rat keenlemyekündür. 

2. Merkezi Hilâfet ve Saltanatın işgali tarihi 
olan 16 Mart 1336 tarihinden itibaren Dersaadet 
Hükümeti merkeziyesince akdedilmiş ve edile
cek olan hafi ve celi bilûmum muahedat, muka
velât, ukudat ve mukarrerat muteber değildir. 

3. İkinci maddede mezkûr Dersaadet işga
linden sonraki İstanbul Hükümeti gerek cemi ve 
tahşit veya şevki asakir ve gerek Anadolu ve 
Rumeli'de millet aleyhinde tahrikat ve iğvaat 
maksadiyle Hazinei milletten sarfedeceği para
dan ve millet tarafından müntahabolmıyarak 
Sulh Konferansına izam edeceği heyeti murahba-
saya verilecek tahsisattan dolayı mesul addedile
cek ve tazmine tâbi tutulacaktır. 

4. Mukadderatı millete vâzıülyed bulunan 
Büyük Millet Meclisi, memleketin mukadderatı
nı tâyin ve sulhun akıt ve îmzasiyle bu maksadın 
temini için icabeden yerlere heyeti murahhasa-
lar tâyin ve izamı hakkını sırf kendisine hasır 
ve tahsis etmiştir. 

5. İşbu kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi memurdur. 

Hariciye En. Reisi 
Amasya Mebusu 

Bekir Sami 
Kâtip 

Lâzistan 
Ziya Hur§id 

Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib 

Hulusi 
Âza, Âza 

Bursa Trabzon 
Emin Ali Şükrü 

(S. Sayısı : 1 ) 




