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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 3 Badezzeval 

REİS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Refik Bey (Konya) 

REİS PAŞA — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reİsisani Celâleddİn Arif Beyefendinin tahtı riya

setinde birinci celse badezzeval saat Üçte inikad etti. 
Zabtı Sabık hulâsası okunarak aynan kabul olumdu. 
Makamat ve mahalli muhtelifeden Ramazanı Şerifi 
tebriken keşide edilen telgraflara Makamı riyasetçe 
cevap yazılması takarrür etti. Ayintab heyeti mer-
keziyesinin İrfan Beye mezuniyet itasına dair telgra
fı okunarak mezuniyetin kendisinin müracaatına ta
liki kabul ve Maraş heyeti merkeziyesinin Aslan 
Beye mezuniyet itasına dair telgrafı kıraat edilerek 
mumaileyhe kendi müracaatı üzerine evvelce mezu
niyet verilmiş olduğu beyan edildi. Malatya, Bitlis, 
Van, Siird mebuslarının vüâyaü şarkiye mültecileri
ne dair takriri müstaceliyet karariyle Muaveneti iç
timaiye ve Dahiliye encümenlerine havalesini müte
akip Niğde mebusları tarafından kömür meselesi 
hakkında evvelce verilip Nafıa Vekâletine havale 
edilen takrirler üzerine Nafıa Vekili Fazıl Paşanın 
izahat i istima edildi. 

Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin Ankara şeh
rine muktazi kerestenin katı hakkındaki takriri tk-
t'İsad encümenine ve İzmir Mebusu Süleyman Be
yin muhasebei hususiye ve muallimin hakkındaki 
takriri Maarif, Maliye ve Dahiliye encümenlerine 
havale olundu. Mecaîisi Umumiye ve encümen aza
larına verilecek yevmiye ve maaşın tezyidine dair 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin ve ayni mealde An
talya mebusu Rasih Beyle refikinin takrirleri cere

yan eden müzakere ve Niğde Mebusu Zeynelâbİdİn 
Beyin kabul edilen teklifi üzerine reddedilerek on 
beş dakika teneffüs edilmek üzere celse tatil edil
miştir. 

ikinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde ikinci celse badezzeval saat beşte içti
ma etti. Erzurum mebuslarına aİd üç kıta mazbataİ 
intihabiye kıraat ve kabul ve bunlardan Ziya Bey 
hastalığına mebni istifa ettiğinden yerine diğerinin 
intihabı hususunun Erzuruma işarı takarrür etti. İs
tanbul gazetelerinde görülen muahedei sulhiyeye dair 
malûmatı havi elli altıncı fırka kumandanlığından 
vürud eden telgraf kıraat edildi. Necati Bey (Erzu
rum), Rasih Bey (Antalya), Refik Bey (Konya), Şük
rü Bey (Trabzon), Necati Bey (Saruhan), Hamdullah 
Subhi Bey (Antalya) taraflarından vaki olan beya
natı müteakib milletin hissiyatım tamamen tercüme 
eden bu heyecan ve teessüratla idamımıza hüküm 
veren düşmanlara karşı daha aztimkârane ve daha 
kuvvetli mukavemet çarelerini düşünmek üzere cel
se tatil ve pazartesi günü öğleden sonra İçtima olu
nacağı Makamı Riyasetten tebliğ olundu. 

Reis Katip 
Mustafa Kemal Haydar 

Katin 
Cevdet 

REİS PAŞA — Zabta aîd bir söz var mı? (Ka
bul kabul sadaları). 

3. — TEZKERELER 

1. — istanbul Hükümetince yapılacak her nevi 
terfi ve taltiflerin keenlemyekün addedilmesi hu
susunda Meclisçe bir karar ittihaz edilmesine dair 
Müdafaa! Milliye Vekâleti tezkeresi, 

KÂTİP HAYDAR BEY — Müdafaai Milliye 
Vekffi Fenik Pevaİ Paşanın tezfcanedi var: 

Büyük Millet Meclisi Heyeti İcra Riyaseti 
Celilerine 

Ankara : 20 Mayıs 1336 
Din ve vatanın temini selâmeti için ihtiyar olu

nan müdafaai mesnıai mili iyeyi amelden ıskat ve 
bu suretle menafri hasiselerine zemini müsaid ihzar 
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etmek isteyen İstanbul kabinesi reisi olup ahiren 
Harbiye nezareti umurunu da tedvir «den Ferid Pa
şanın milleti necibei Osmaniyeyi usul ve nizam ha
ricînde birtakım terfjler ve terakkilerle oradaki za
bıtanı idlâl ve buradakileri de meyusiyete ilka ile 
iki başlı muvaffakiyet teminine çalıştıkları cihetle 
herhalde doğru olmayan ve hasbelbeşeriye bazı gû-
na sui telekkiyaıta sebep olması muhtemel bulunan 
bu nameşru muamelenin neticei muhtetnelesine ma
nii kavi teşkil etmek için İstanbul'un tarihi işgali 
olan 16 Mart 1336 tarihinden sonra istanbul'ca ya
pılan her nevi terfi, taltif ve tayinlerle alâkadarına 
bahşolunan hukukun keenlemyekün addedilmesi 
muvafık gibi mütalea kılındığından keyfiyetin 
ve burada müdafaa! din ve vatan uğrunda İbrazı ha
miyet ve fedakâri eden heyeti zabitan mukadderatı
nın ne suretle temin olunması muvafık görüldüğü
nün bir karara rabfile tarafı âciziye İşarını rica ede
rim efendim hazretleri. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Ferik 
Fevzi 

SESLER — Müdafaai <Mİllryeye. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY •ÇTrabzon) _ Encümen Reisi 

kendisidir. (Encümene gitmesine lüzum volttur. Bizim 
evvelce vermiş olduğumuz karar ve lâyflıai kanuniye 
ite H -Marttan itibaren yapılan her türiü mukavelât, 
mukarreratı keenlemyekün addetmiş idik. Yalnız ara
da bir 'ihtilâf vardır ki, 1'6 Mart tarihinden evvelki mu-
karreratın verilen karara tabi olup olmamasıdır. Bu 

1. — Konya Mebusu Refik Beyle arkadaşlarının* ı 
Sevr Sulh Muahedesinin cebren tatbiki ihtimaline karsı 
Hükümetçe ne gibi tedabir ittihaz edildiğinin bir cel-
sei hafiyede Meclise bildirilmesine dair takriri 

KAlSa? HAYDAR BEY — Yirmi imzalı bir tak
rir war. 

Büyük Mille* Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ondbkuzuncu içtimai umumide istitlâat cümlesin-

den olarak okunan hukuk ve hâkimiyetimizi külliyen 
'imhaya matuf bulunan şeraiti suNıiyenin kıraati mü
nasebetiyle pisi mesaimize (teveccüh eden vezarfi mü-
(himmenin - artık daha ziyade vakit geçirilmesine mey
dan verilmeyerek - berveçfci ati esas dairesinde ve 
müctacelen <nazarı dikkatte alınmasını teklif ederiz, 

1, Başta in%ûiz olmak üzere düsmcuntenınuE» 
hazipküAları mahud .şeraiti suUniye daha doğrusu 

da mütalâası alınmak üzere Heyeti İcraİyeye verilmiş-
tir. Şimdi 4>unu bekleriz, 16 Mart tarihinden itibaren 
olanlarda bir ihtilâf yoktur. Bu da ona dahildir. Bu
nun için iMüdafaai Milliye Encümenine gitmesine lü
zum yoktur, 

FERİD BEY (Çorum) — Bu takrir i'kÜ fıkrayı ib> 
tiva ediyor. Birisi; her ttirtü terfi ve terakkiye taal
lûk eden aksamın keenlemyekün addedilmesidir ki, 
Ali Şükrü Bey biraderimizin buyurdukları gibi kabul 
etmekle mesele halledilmiş olacaktır. 

Diğer ikinci fıkrasında, ifayı vazifei vataniyede 
bulunan zabitanın terfi ve vaziyetlerine ait kısım
dır ki, onun müzakeresi ve teemmülü herhalde lâzım
dır. Onun için (Müdafaai Milliye Encümenine gitmesi 
lâzımdır. (Hay hay sesleri) 

REİS PAŞA — Fikirlerini iki noktada hülasa bu
yurdular. Biri İstanbul'da yapılan gayri kanunî ve 
gayri meşru muamelât ki bunun buraca tanınmaması 
ve diğeri ordu zabkammızın terfihi ahvali için. Her 
ikisinin encümene gitmesini mi tensip buyuruyorsu
nuz? .Birinci kısmı zaten (halledilmiştir. (İkinci kısım 
sadaları) O halde müsaade 'buyurursanız efendim bi
rinci noktayı reye koyacağım. Yani İstanbul'daki gay
ri meşru kabinenin oradaki zabitanı idlâl için yaptığı 
gayri kanuni terfi vesaire keememyefeün hükmünde
dir. Buna iştirak edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
(EKer kalkar) Müttefîkan kabul edildi. O halde zabi-
tanımıztn ahvalini düşünmek için takriri Mü-
dafaai EMitliyeye havale edelim. Kabul buyuruluyor 
mu? HJKabul, kabul, sadaları) 

ı hükmü idamı tatbik ve infaz için dahilden ve hariç
ten Üzerimize tasla edilmiş ve edilecek kuvayı tahri-
biyeye mukabele etmek üzere kuvayı hâkikiyci milli-
yemizin deıbal ve feilâ ifatei vakit tanzim ve her tür
lü tecavüzü katotlar darbeleriyle ezecek bir halde bu
lundurulması hususunda muhterem İcra Heyeti Vekil
lerinin <ve betstasis Müdafaai Milliye Vekâletinin bu 
maksadı esasiye mütedair olarak şimdiye kadar vâki 
oisa toşebbücat ve istihzaratmdan 'Meclisin haberdar 
-ediknesİ. 

2. Dört taraftan muhat olduğumuz mehaillifce 
karşı bilhassa İzmir ve Adana vilâyetlerimizde na
mus ve istiklâli millimizi ayiardanbeüi müdafaa eden 
milli kahraman <ve fedakâr kuvvetlerimizin acilen tak-
viyesiyle beraiber Yunan gibi ezici* yıkıcı ve yakıcı 
tahripkâr bir düşmanın tecavüz ve tasallutuna takad
düm »edilerek Yunanlıların sevgili .ve bedbaht İzmir'i-

4. — TAKRİRLER 
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milden 'Fransızların feyyaz yurtlarımızdan tardedilme-
si esbabının her şeye tercihan tenin edilmesi. 

3. Bu esas dairelinde Heyeti Jıcnaiy^traz» şliinv 
diye kadar yapılan tedalbirden Meclisi Alinin haber
dar edilmesi için bir celsei hafiye afcdile istikbali mîl
let ve memleketin teşrihi ve bu suretle vazrfei esasiye 
ve tarMyemize bihakkın 'başlandığı keyfiyetinin izhar 
olunmasını (teklif ederiz. 24 Mayıs 1336 

Konya Sivas 
Refik Mustafa Taki 

(Erzincan Erzincan 
Ahmed Fevzi Tevfik 

'Erzincan Konya 
Hüseyin Rıfat 

Bitlis Dersim 
Şevket Mustafa 

1. — Adapazarı ve Sapanca"nın asilerden temizlen
diğine dair 20 nci Kolordu Kumandanı Fuad Paşadan 
mevrud telgraf. 

Geyve İstasyonu 
Dakika tehiri 
mucibi mesuliyettir. 23, 24 Mayıs 1336 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetin* 

1. Bugün zevalde Adapazarı ve Sapanda üstli-
kametlerine (başlayan taarruzumuz biavnJhi teali kısa 
bir zamanda muvaffakiyet ile neticelenmiş, kısmı kül
lisi kuvayı inzibaltiyeye mensup efradı teşkil eden top
lu usalt kâmüen dağılmış, üç zabit ve bir miktar esir 
alınmış, dört topla dört makineli tüfek külliyetli mal-< 
zeme İğtinam edilmiş, Adapazan ve Sapanca işgal ve 
memurini mülkiye ikame edilerek icraata başlanmış-
tır. Maahaza bu erkam kuvayi tedibiye kumandanlı
ğından telefonla Adapazarı'ndan şimdi verildiği için 
oıekadM hakUuyelerini ve usat grubunun nerelerde 
bulunduğunu ancak yann tespit ve arz etmek kabil 
olacaktır. Bundan başka Sakarya tarafından ve Sa
panca istikametinde ileri hareketimize silahla müma
naat etmek isteyen köyler yakılmış, silahları alınmış
tır. Bu tedabire yarın dahi devam olunacaktır, Ada
pazarı şarkındaki Sakarya köprüleri tahtı isgalrrnizde-
dir. Adapazarı Ue muhaberemiz vardır. Sapanca Üt 
muhaberemiz açılmamıştır. 

Etfaem Bey kuvayi tedibiyesryle, Sapanca'yı işgal 
eden ve boğaz şimalînde itttiyatten bulundurulan kı
taatı nizamiye yarın bulundukları mahallerde istira
hat edecek ve inzibatla meşgul olacaklardır. Bthem 
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Olti Konya 
Yasin Hulusi 

Karahisan SabJib Ay'dın 
Nebil Mazhar 
izmir Dİyarrbekir 

Dr. Mustafa Hamdı 
Hasan 

RiBftS PAŞA — Bu takrir muhteviyatındaki husu-
sata dair izahat verilmek üzere bir celsei hafiye akdi 
teklif buyuruluyor, tensip buyurursanız bundan son
raki iotknada izahatı kâfiye verilebilir. Bunu Heyeti 
tcraiyeye havale ediyorsunuz değil mi? Bu takririn ba
zı noktalarına cevap olmak üzere bir telgrafı okuyaca
ğım. Fuad Paşa Hazretlerinden alıyoruz. Dün geceki 
tarihle. 

Bey, kuvvetlerinin 26 ıMayıs sabahı tekrar harekete 
hazır bulunduğunu bildirmiştir, 

K, 20 K. 
Fuad 

REfeS PAŞA — Efendim malûmu âlileriniz geçen 
gün vermiş olduğum izahatta usatın Geyve boğazının 
şarkındaki taarruzlarının defolunduğundan bahsolun-
muş idi. Fakat 'burada maruzatta bulunduktan sonra 
Fuad Paşadan tekrar aldığım yeni malûmatta usat 
Geyve'nin garbında da taarruza geçmişler. Hatta ora
dan bir çevirme yaparak Geyve istasyonuna kadar ta-
karrüb etmişlerdir. Geyve'ye tah&s olunan kuvvetleri
mizin vürudunda'n evvel orada bulunan kuvvetle-1 

timiz usatı püskürtmüşferdir, Oraya tahsis olunan kuv
vetler geldi ve ertesi gün taarruza geçti. Bu telgraf 
23*de akşama kadar İstihsal olunmuş muvaffafciyatın 
neticesini göstermektedir. Tafsilât bu gece alınabile
cek, Aynı zamanda biliyorsunuz ki, Düzce istikamet 
tinde harekâtımız vardı. Ona dair bazı malûmat var
dır. Bir çok telgrafların hulâsasını gösterebilir iki tel
graf vardır. Malûmu âtiniz mebus arkadaşlarımız var
dı. HÜisrev Bey ve Osman Bey onları esir etmişlerdi. 
Bu grupda muvaffakiyat görülmüş olacak ki, bun-< 
lan bize elçi olarak gönderiyorlar ve Hüsrev Beyin 
böyle bir telgrafı vardır. Mudurnu'ya gelmiştir. 

2. — Trabzon Mebusu HÜsrev Beyin; Adapazarı, 
Düzce ve Bolu cihetlerindeki Çerkeş rüesasınm dahili 
münazaan selâmeti memleket namına muzır gördük
lerine ve kendisi ile Lâzistan mebusu Osman Beyi ta
vassut için murahhas tayin ettiklerine dair telgrafı. 

S. — MUHTELİF EVRAK 
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Mudurnu 23.V.1336 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Adapazarı, Düzce ve Bolu mukabil harekâtını 
idare eden rüesayı Çerakise Osmanh müsîümanlığt-
nra esaret ve felâketini bugünkü sulh karşısında ikin
ci derecede bazı eşhasın, yanlış hareketleri ve esbabı 
saire yüzünden tahassul eden vafcai âhirei muteessi-
feyl selâmeti milk .ve millete tamamen muzır görü
yorlar ve tarihi millimizin kaydetmediği bu elîm za
manda beynelİslâm münazaat ve müsadematı terk ile 
sevgili vatanımız için yekvucud bir halde haricî teh
like ve taarruzlara göğüs vermeye hazırlanmayı her 
müsfüman için farzıayin telâkki eyhyorlar. Böyle pek 
mukaddes ve mübeccel bir tavassuta âcizleri İle refi
kim Lâz&tan Mebusu Osman Beyi tayin eyledikleri 
maruzdur. 

Trabzon Mebusu 
Hüsrev 

REİS PASA — Efendim, bu müracaat Öyle bîr 
zamanda vaki oluyor ki, Mudurnu'ya Düzce ve Bo
lu havalisinden ıtoplanabilen tekmil usat toplanmış ve 
taarruz etmiş ve bu taarruz bertaraf edildikten sonra 
orada tecemmüü ikmal eden kuvvetlerimiz şimale ha
rekâtı taarruziyeye geçmişlerdir ve bu hareketlerinde 
<Ayaz) silsilesini alıp kemali süratle İlerliyorlardı, öy-
ite bir zamanda, tam Adapazarı'na, Sapanca'ya, Geyve 
kuvvetlerimizin muvaffakiyetle taarruzlarının ilerledi
ği bir zamanda vukubuluyor. Maamafih bu müraca
at yine hüsnü kabule maîJhar olmuştur efendim. Mu-

4- — TA 

2. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin sehid 
olan ümera, zabıtan ve efrad mailelerine mükâfat ve
rilmesine dair takriri. 

(Kâtip Haydar Bey IzmM Mebusu Hamdi Beyân 
tahririni okur.) 

BüyüK Millet Meclisi Riyaseti CeKlesine 
Mucahedatı vataniye uğrunda ihrazı rütbei şaha

det eden ümera ve zabıtanı askeriye efradı ailelerinin 
emrü muvasaHaÖannun âcüFen ıfcra île beraber bunlara 
Müdafaai Mitliye ftainsisatmdan da bir defaya mahsus 
ofrnafc üzere münasip mükd&rda mükâfatı nakdiye 
itasını teklif eylerimi 24 Mayıs 1336 

tlzmît 
Hamdı 

2. — AZ4Yİ Kil) 

I. — Siverek mebuslarına, İhsan ^Mehmet, Mustafa 
ve Abdiilgani Beylerin intihap edildiklerine dair Di-
yarbekir vilâyetinden mevrud telgraf. 

durnu'da umum kumandayı idare eden Miralay Re-
•fet Beyefendi bizzat ileri giderek orada «Safer» Bey 
vesaire rüesayı nezdkıe celbetti. Onlarda geldiler. On
lara ilk verdiği emir derhal usa* dağılacaktır ve bitta
bi kuvvetlerimiz asayişi iade etmek için planı daire
sinde (harekâta devam edecek ve onlar da her şeyi 
kabul edeceklerini söylediler. Bu harekât devam edi
yor ve bittabi Hüsrev Bey, Osman Bey ve şimdiye 
kadar iğfal ederek tevkif ettikleri zabıtan ve bazı ef
radımız gelmektedirler ve bazı ufak müfrezelerimiz
den aldıktan mitralyöz vesair eslîhayı iade ediyorlar. 
Yani btMn mânasîle arzı istiman ediyorlar. Adapa-
zarmda majHÛb usatı doğrudan doğruya Anza-
vun idare ediyormuş. Demek ki, 'bu ĵSaıfer 
Bey» daha akıHı hareket etmiştir. Son dafcifcaya 
intizar etmektetizin bu suretle müracaat etti.. Bu ha
rekât hakkında alacağımız mufassal malûmatı da ay
rıca yine daha bazı ımiltaieat ile bundan sonraki cel
sede arzederjm efendim. 

<NUR!t BEY (Bolü) — Bu m'üiâkat nerede vaki 
oluyor. Abadda mı, Düzcede mi? 

REfS PAŞA — Mudurmmun şimalînde, Bulanık 
köyünün Şimalinde, 'ismi malûm ornıayaift bir köy. 

MURt BEY <Bolu) — Herhalde Abadda vaki ol
muş/tur. ©olu arkadaşîanmızdan bir sarahat yok mu
dur? Şükrü Bey gibi. onlara dair bir şey yok. 

REtS PAŞA — Tevkif edilmiş olan kimseler ser
best 'bırakılmış, isim zücredil'miiyor. 

SESLER — Müdafaai Milliye, Maliye encümenle-
'rine havale edeKın. 

HAŞtM BEY (Çorum) — Ümera ve zabıtanı as
keriye aileleri istifade etsin de efrad neden mahrum 
kalsın. Onlanm sinesi efradi yok mudur? 

SESLER — O da var. 

REfiS PAŞA — O halde bunun Müdafaİ Milliye 
ve Maliye encümenlerine havalesi muvafık mı efen
dim? (Muvafık sesleri). 

REİS PAŞA — O halde Müdafaai Millîye ve 
Matiye encümenlerine havale edeüm, (Havale edikti). 

KÂTİP HAYDAR BEY — Diyartekarden vali 
Mazhar imzasile bir .telgraf var. 

VI MUAMELÂTI 

Umuru Dahiliye Vekâletine 
Siverek tivastnm Büyük Millet Meclisi azalıgt 

için icra kılman intihapta Ankarada bulunan Mardin 
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Mebusu sabıkı İhlsan ve Srvasta bulunan' Iradeî Mil-
töye Gazetesi Müdürü 'SivereÖİ Mehmet ve Mektebi 
İdadi 'Müdürü Ergarriîi Mustafa ve MardMi Ensari-
zade Yüzbaşı Abdüllgani Bey ve Efendilerin ihrazı 
ekseriyet eylemiş olduğu mazbatai mahallî üzerine 
araolunur. 18 , V . 133tf 

Vadi 
Mazbar 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, TetfkM 
Mezabıt Encümeninden üç tane mazbata var, 

2. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyin intihap maz
batasına dair Mazbataları Tetkik Encümeni Mazbatast. 

Malatya Mebusu Lûtfi IBeyin keyfiyeti intihabını 
mübeyyhı atarı işbu mazbata Encümeniraizce bJtfoed-
kik mSindericatı muvafrk görülmekte hera-yi tasdik 
Heyeti Umuraİyeye tevdi olundu. 

•26 Mayıs 1336 
3. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin intihap maz

batasına dair Mazbataları Tedkik Encümeni mazbatası. 
'Malatya Mebusu Sıdkı Beyin keyfiyeti İntihabını 

Trtiibeyym işbu mazbata Encümen'imizce bitteidkSrk 
mündsrieaiü muvafık görülmekle berayi tasdik Heye
ti Umurnltyeye arzı karargir oldu. 

26 Mayıs 1336 
4. — Malatya Mebusu Hacı Karib Ağanm intihap 

mazbatasına dair Mazbataları Tedkik Encümeni maz
batası. 

Malatya azası Karib Ağanm keyfiyeti' 'İnitöhabııu 
ımibeyyin 6tan işbu mazbata Encümen'imizce bGtıtedkik 
mündericaü muvaficı usul görülmekle berayıi' tasdik 
BeyaHi Umumiyeye takdim krimıdı, 

21 Mayıs 1336 
REFİK ŞEVKET BEY <Saruhan) — Efendim, 

İntihap edMen arkadaşlardan Karib Ağa zannederim 
rey alanlar meyamnda derecesi onuncudur. HerAni-
Zİn dairdi intihabiyesiöden beşer İrişi intihap olundu
ğuna nazaran onuncunun kabulü için gelmeyenler 
hakkında ya heyetli urmımiyenBzIİtı reddi veya asfl 
intihap edilenlerin îstüfast veya intihaplarının kanun 
dairesinde olmadığmın sübultu lâzandır. Biz müteba
ki sekiz kısmin terıfa ettiğine veyahud intihaMarmın 
'kanunî olmadığına kanaat gerinmeden onuncu olan 
Karib Ag&mm kabulünü muvafık burmayacağız. Di
ğer artcadaştarMnrzm hukukuna riayet ederim. Bunla
rın ISstrfatam bizce tahakkuk etmeden Karib Ağanım 
kabürü cihetine gtftmryehm Çünkü 5 İlâ 10 arasmda 
herhalde beş kişi fark vardır. Haklarına riayet edelim 
Encümene iade edelim. Onun ıic!m mazbatanın encü
mene iadesini rica ederim. 

<Doğru sasleri), 

SITKI BEY (MalaStya) — Refik Şevket Bey 
biraderimiz miüfcaJealariûda buvuruyorîarki Karib ağa 
onuncu derecede fcazaramıştır ondan evvel kazanan 
efendilerin foüfia ettiğine dair bür sarahat -yoktur 
buyuruyorlar. Evet biz bu ciheti nazarı dikkate aldık 
ve burada' bu hususun nazarı dikkate alınacağını dü
şündük, onun üzerine bettim içim yazılan mazbatada 
o husus da zrkroiunm ustur. Karib Ağadan evvel ka
zanmış olan efendiler gelemiyecekterio'i. bizzat Ma
kamı mütasarriftye bedirdiler ve makamı mutasar
rıfı da o telgrafın tarihinden ayrıca mazbatalara şerh 
verdirdi, tktnci 'içfâmada yine ,bu hiusuâda bir mesele 
mevkii müzakereye konulmuştu. Bekir ağa. narruoria 
bir zat aynı Karib Ağa gibi altıncı derecede kazanmış 
olup kabul edildiği halde Meclisi Âlinizin simdi mu
halif k&rar vermesi rnuvafric değtldir. Binaenaleyh 
Karib ağanın kabul ofummasıoı arzediyoruz. (olmaz 
sesleri) i 

(Bekir ağa mademki beşinci dereceyi geçmişlerdir. 
Atentı derecede bulunur. Akıncı kabul edtfıruş, bina
enaleyh feense onuncu 'derecede olsun, isterse beşinci 
derecede olsun kabulünde bir mahzur yoktur. Karib 
ağanın 'kabul olunması lâzrmgelir. Meclisi Aliden ev
velki karara muhalif bir şeyin südurur muvafık ola
maz. Mazbatadaki şerhler okunsun. Meselâ. Hacı Be
kir ağa gplemiyecektlir. Bizzat kendi tarafından veri
len telgrafın sureti yazılar. Mazaretf mesruası var
dır. Gelemiyecekltar. Bunfarm her birisi ayrı ayrı şerh 
verilmiştir. Binaenaleyh 'Karib ağanm kabul edilme-
isirii taîeb ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karah'isarı Sahip) — 
Bir defa mebusluğu sak* olabilmesi için istifasına 
dair thsttfdayi şahsîsi ofenaW«r. Bir defa bu yoktur. 
Gelemiyeceğim demek bir mazarettrr. 'Elbette esbabı 
vardırkİ ıgeİemiyeceğim diyor. Gelemiyeceğim demek 
Methalde mebusluktan istifa ettiğine delalet eder mi? 
'Bendeniz etmez kaiiaaıüîndeyim ve fcatiyyen edemez 
saniyen 'Bekir ağa kabul edrtmlîştir, .bunun da kabul 
edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh bür hata yapıldı, bu 
batanın tekrarı hiç bir vakit doğru değildir bu .hata-
yi Meclisi ali 'üçüncü bir kaıurile tashih etmiştir. Ma-
raş mebusların» altıncı, yedinci derecede bulunanfe.-
Ti kabul edilmedi ve yeniden 'intihap yapılması için 
darrei intihabiyelerine emlir verildi. Az derecede bi
razı el&eriyet eden btr adamm gelmesini muvafık 
görmedi Bu surede bu, tashih ed*rti§!tir. Bekir ağa
nm bu suretle kabulü iteri: sürüterek onuncu derecede 
buKman bir adamın kabulünün teklif edilmesi batây-
yen doğru dteğfldir ve Meoîiısİ Ali de bunu zarmek-
memk'İ kabul etsin. Saniyen bir defa istrfa edîp et-
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mediğt tebeyyün etmeden bunun hakikat olup olma
dığa» anlamadan bir karar verecek olursak yarın o 
adamlar çftrp gelse bile doğru bir karar vermiş ol
mayız. Bendeniz onuncu derecede bulunan bu ada
mın kabul edilmemesi reyinde bulunuyorum ve za
ten bu tasdik edüfcmstir. Bu dairede yüröyeceğimizi 
ttedbrt «ittik (Encümene İade sadatorı). 

LÜTFÎ BEY (Malatya) — Efendiler bu mesele 
içici elde bir mazbata var, Mazbata diğeririMi resmen 
Sattfa etnftş oMuğumı yazıyor. Buraya gerecek fakat 
mazbatanın tanziminden evvel 'istifa etmişler., intihap 
daha hafi cereyanda İken kendi fcazaftarından ihraz 
eHttikferi araya karşı makamı nnutasarnfiye karşı ge-
lemlyecstoreririi beyan etırtişîer ve bu istifalarda resmî 
mazbatalarda aynen muharreridir. Binaenaleyh bu 
mazbataları resmî tanıyorsak İçindeki istifayı da res
men tatıryacağız. Şu halde başkaca bir istifaya lüzum 
yoktur. '(Encümene iadesi «adaları). 

REÎS PAŞA — Müzakereyi kâfi görüyorsanız... 
(Kâfi 'kâfi sadaferı). 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendim Hacı Be
dir ağa olsun Hacı Mahmud ağa olsun intihap olu
nan azanını ekserisi buraya gelmekten istinkâf etmiş
lerdir. 'Böyle istifa edenler arasıtida. meselâ; Hacı Be
dir ağanm çdcıp gelmesi ve kendisinden evvel intihab-
da kazananlarım da isöfa etmeferi her halde kabulü
nü icap ettirir (Doğru sesleri). 

FUAD BEY {Çorum) — Eğer mrvzuubahs olan 
zat Meclisde .ise araya müracaat edilmesi usuldendir 
efendim. Hakkımdaki kabul ve ademi kabul kararın
da kendisinin bulunması İcab eder. Evvelâ bu ciheti 
nazarı İtibare alalım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY {Yozgat) — Evvelce 
intihabat icrası için verlflen emirlerde -mebuslardan 
başka beş azanın intihap ve izamı emir olunmuştu. 

4. — TJ 

S. — Antalya Mebusu Hasan Tahsin Beyin, Sevr 
muahedesi 'ahkâmından vatandaşların müftüler vası-
tasile haberdar edilmesine ve Meclisçe Hilâfet ve İs
tiklâlin muhafazası için ittihaz edilecek mukarrerata 
badelyemin imza vazedilmesine ve azmi millinin An-
karada bulunan Fransız \heyeti vasıtasile 'bir kere 
daha sulh konferansına İblâğ edilmesine 'dair takriri. 

İKATÎP HAYDAR BEY — Efendim. Antalya 
Mebusu Hasan Tahsin Beyin takririni okuyacağım. 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celitesİne 
Sulh konferansının karan melanetinin eşkâli cina-

yeîkârane vebirahmanesİne dair istihbarata müstenİd 
cumartei günkü tebligat ve malûmattan her vatandaş 

Şu halde Malatyadan İntihap edilen beş zattan onun
cu olarak Karib ağa gonderibraş oluyor. fetanbuMac 
gelecek mebuslardan başka mademki her sancaktan 
beş azanm gelmesi maChlb ise Hacı Kar* ağa tabiî 
gelmiş. Yok beşinci dereceye kadar kazananlar, gele 
çekte ondan aşağısı gelmeyecekse şekil değişir. Fakat 
verileri talimatta her saneakttan beş zatm gönder9me-
sd «mroltınmuşta Mademki Hacı Karîb ağadan ziya.-
de rey kazanantar löeifiı ve bu istifaları da mazbata
da muharrer imiş, şu halde mazbata tefrik edilir, Ha
cı Karib ağa gelmiştir, fetinkâfları mukayyed İse ka
bul edilmiştir. 'Bununda beraber Hacı Karib ağa, ben
deniz o havalide idare memurluğu İle bulunmafclığön 
dolayisiyle namusiyle, hamiyetiyte vatanın istifade ve 
'iftiihar edeceği bir zattır. [Şahıs mrevzubahs değil 
sesleri] Binaenaleyh mezabttın tedkikiyîe diğerlerinin 
istinkâfı tahakkuk ettiği takdirde Hacı Karib aganm 
da o zevat meyanmda kabulünü teklif eylerim ['Mü
zakere kâfi »esteri]. 

REİS PAŞA HAZRETLERİ — Bu hususta der^ 
meyan edilen miitaleayı iki nökta'i nazardan tedkifc 
etmek isterim. 'Birinci nıoktai nazar; Malatya üva-' 
sından daha çok rey ile inlflıab edilmiş zevat buraya 
gehnek istememişler. Her ne sebebte ise onlar istifa 
etm'îş ve buraya gelmeden tetifa eden zevattan sonra 
daha az rey atan zevat gelmişlerdir. Binaenaleyh bu
raya gelmekte izharı n&miyye't dtmiş ve fakat diğerle
rine nöbette daha az rey atmış olduğu İçin bu zatın 
kabul edihneme^inden ve bu hususun tedfâki için en
cümene havale edilmekten bahsediliyor. Diğer bîr 
nokta da, bu zevatın kabul edilmesinden bahsediliyor. 
Binaenaleyh ayrı ayrı reye vazedeceğim. Bu mazba
ta mucibince kabule taraftar olanlar lütfen ellerini 
Ikaİdırsıntar. ['Kabul kabul sesleri. ] 

O 'halde kabul olundu efendim. 

ve dindaş gibi bendeniz de fevkalade müteessir ve 
dağdar oldum, Rüfeka ve hütebayi kliramın kürsü 
muRitâyı milfatden çıkardığı sadayı hâk ve hakikatin, 
başta Lokl Corc ve hempaları bulundukça cihanı in
saniyetin ve Avrupanm sarmaşma İsal etmek imkânı
nın külliyen münseiib olduğuna aynen kanaat ettim. 
Esasen fıtraten müstakil olan isrâmriyetin bu kararı 
hainaneyi bütün !euıwet ve safâbetlle parçalayıp kon
ferans heyetinin simayi mutefessih'cne atmak üzere 
bu son ve haitarnak an ve dakikalarda lüzumundan 
faZİa 3ânı teessür ve teheyyüce ve binaberin 1338 şe
nel1* 'istîkilâl'iyet ve sahana.tr Osmaniye ve tarihiye-' 
mize dair lüzum görmekten' ziyade bitö ifatedi vafctü 

KRİRLER 
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zaman her âm dairei ioteilhla'tfiyesimıı müftüsü ve ha-
miyyetli rüesayı nafizesl vasitasile 'bütün din kardaşle-
atinli ve vatandasşlarını işbu karan cartiyane ve teca
vüzü leimaneden haberdar ederek ve 'inayeti celüel 
siübhantiyeye ve imdadı Hazredi nebeviye ıstinad edüe-
rek hilâfet ve istüklâfiyetinıfeıİn muhafazasuna a'id 
kâffei esbabın 'ihzar ve (temini ve 'İşbu emri ehemmi 
uzmanm imkân ve vesaitti mevcudemizfe •mütenasSb 
blrr sürat ve mutıaifesatla hayyız ârayü muvatffakiyyet 
olması hususlanttin her neye mütevafcfctf isa Heyeti 
Ümumîyece tedk'ik ve mfünakaşasiyle ve kudsİyeti ra
mazana hürmette vârisi enbiya ve hâzır ıbrlknecKs 
•olan ulâma'yi muhtereme 'başta bulundukları halde 
lütfen cümlemiz abdeslt alarak eydii ıtebcitömıizde bu
lunduracağımız Kuranı Azimüşsan üzerine kasem et-
mek suneftöle i#ihaz editocdk karart 'imza ve karan 
"vâk'iden bütün âlemi !Mâmtn haberdar edilmesi çareı 
adlinin temini "kemali etemmiyetle ve samimiyetle 
tdkfîf ile beraber münadib ve mümkün ise cumartesi 
«amiin meyanında görülen ve sebebi vürudu ztyaret-
feri de anlaşılmak arzu edilen Fransız tıeyeti vaMa-
sife bir kerre daha azmi milR ve dinimizin konferan
sa .iblâğını ilâve eyîerimj 

Şunu da arzedebilirm ki sebebi hilkat ve intiza
mı âfcm olan ve ilâ yevmüliktyam baki bulunduğuna 
frrtanımrz buhırcanı Mâmlyette karşı iıtikâb edfflen bu 
son ve pek çiıflrin ve hayasız suifcasd ve hakarete mu-
•fcabiî alemi peygamberi ve sancağı ımiiMim'îzü kefen 
yaparak bizim de sön vazaifi mukaddese! dinîye ve 
valtarityemlizi ifaya katiyen karar verdiğimizi î balt et
mek zamanının çdktan gelmüş ve belki de geçmekte 
bulunmuş olduğuna aid Ikanaa-ti vtedariiyemi izhar 
ve tekrar ve haltta ısrarla HeyeDİ umuniiyenin nazarı 

i 

diyanet ve dfldkati kerîmaneferini celb ve istiıüam 
ederim. !24 Mayıs 1356 

Antalya 
Masan, Tahsin 

<Hir ses, trşad encümenine gitsin). 
REtS PAŞA — 'îrşad encümenine gütmesini tek

lif ediyorlar. 
BÎR SES — Müd&fa-aİ ,Mflliyeye gihmetidir efen

dimi 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruban) — Efendim, 

evvelâ yemin teklif olunuyor. Yemün meselîesi Kanu
nu esası encümenimde hallblunmus ve mazbatası da 
Meclisi Aliye tafcdim edüfem'ştir. Maksadda hepimiz 
müşterekiz. Binaenaleyh; yeniden sulh şeraitini mev-
zuubahsederek aynca yemin etmeye lüzum yoktur. 
Esasen edeceğirrtEZ yanlın metnimde hepsi dahiMir. O 
nokltai nazar bendenize göre rbalolunnıuştur ve mez
kûr yemin mstnÜ bugün, yaren okunacaktır, ftünci 
doktai nazar iki, mliızakeratımızm Avrupaya İrsattdİr, 
bendeöizce gayrifcabili (altlbSkttlir. Çünkü Fransız heye
ti gitmiştir. Şu hailde Verilen bu takririn hasılı tahsil 
kabilinden olduğuna kaniim. Müsaade buyurufcersa 
malûmat kabilinden okunmasife iktifa edelim. 

REtS PAŞA — Beyefendinin mülaleasınt reye ko
yuyorum, rnovafakat buyuranlar lütfen ellerini kaîdıır-
sınlar:.. 

(̂Muvafık, muvafık sesleri). 
. REİS PAŞA — PeM efendim, muhlteviyaitına #tı-

ta hâsıl oldu. Efendiler encümenlierde çalışmak için 
valtit bulamaıtnafctan bahsettiler. Eğer ten&ib buyurur
sanız cumartesi gününe kadar celseyi tatil edeTim. 
Cumartesi öğleden sonra içtima edilmek üzere celse
yi tatS ediyorum. 

Kapanma wetS t IBadezzeval 4 
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