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Sayf» 
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Birinci celse 
Reİsİ Sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat 1230'de kıtikat etti. 
Zaptı sabck hulâsası kıraat ve eynen kabul olun
du. Malatya Mebusu LÛtfi Beyte rüfekasının Kon
ya ahvaline dair takririne Heyeti Vefcileden mevrut 
cevap okunarak kâflj görüldü. Trabzon Mebusu Sab
rı Beyin mazbatai intihabiyesiie istifanamesi ve 
Menteşe Mebuslarından Etem Fehmi, Tevfîk 'Rüş
tü, ve Rifat ve Hamza Hayati Beylerin mezabrtı İn-
tiföabryeleri kıraat ve kabul olunidu: Cepheye mütte-
Wü azimet olduklarına dair Konyalıların KaraMsar-
dan mevrut telgrafile müdafaada sebat edilmesine 
dair Bozüyük'ten gelen telgraf okunarak cevap ya-
zılması takarrür etti. Zabıtan maaşaıtımn tezyidine 
dair Kılıç Ati 'Beyle j-üffekasraıa fcekMfi kanunisi Lâ-

Sayfa 
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rüfekasının, düğünlerde meni jsraEat hak-' 
kında teklifi kanunisi ve Trabzon Mebusu 
Hüsrev Beyin, düğünlerde İsraf atın menine 
dair takriri ve Dahilîye Encümeni Mazbatası. 
(2/23) 326 

9. — îzıriit Mebusu Hamdı Namık Beyin, 
jandarmanın ciheti mülkiyeye raptına dair 
takriri ve Dahiliye Encümeni Mazbatası. 326 

9. — Surdur Mebusu Şevket Beyin, müta
rekeden sonra tayin edilen jandarmaların ah
valine dair takriri ve Dahiliye Encümeni 
Mazbatası, 326:328 

• * 

yih'a Encümenine, eşkiya tarafından şehit edilen Yay
lak Nahiyesi Müdürünün ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş itasma dair Urfa Mebusu Hayali 
iBeyin takriri Heyeti Vekrleye havale olundu. Zon-
guîdakta hastahane küşadı hakkındaki lâyihaj ka
nuni ye ye dair Sıhhiye Encümeni Mazbatası Muva-
zenei Maitöye Encümenine havale olundu. Akdağ ma
deni kaymakamı şehit Tabir 'Beyin ailesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair raaddei ka
nuniye ile Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
okunarak müzakere edildikten sonra kanun aynen 
kabul olundu. Akdağ Madeni Ahzıasker şube Reisi 
Ahmed Bey ailesinin de ayni muameleye tâbi tutul
masına dair Yozgat Mebusu Hulusi Efendimin tari
finin Heyeti Vekileye tebliğine karar verildi. Taba
beti adliye kanunu hakkında Sıhhiye Encümeni Maz-

BİRINCff ıCELSE 

AçUnta Saatti': 135 IBaflezaıeval 

REİS — İkinci Reîs Vekili Ve(ıbİ Efendi Hazretleri 

KÂTİP i Kfay&v Bey (KUİtahya). 

•• • « • 

RföîS — Efendim ekseriyetimiz hasıl oldu. Mec- I ((Kâtip Haydar ;Bey tarafından zaptı sabık hu-
lisi açıyoruz. Zaptı sabık okunacak, dinleyelim. I lâsası okundu). 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 
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fotası okunarak tab v» tevzii, fcarargİr oldu. Hıyane
ti vataniye cürmüe mahkûm Mehmet hakkındaki 
hükmün tadiline daîr Adliye Encümeni Mazbatası 
kıraat ve uzun uzadıya müzakereden sonra vicahen 
mahkûm olan Mehmet hakkındaki hüküm tasdik olu
narak celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
(Reisi Sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin tah

tı riyasetlerinde zevali saat 3,45'de kuşat edikti. Kon-
yaya tebit edffmiş olan Geyveli eşhasın mahallerine 
iadelerine dair Lâzistan Mebusu Bsat Beyin takriri 
merkumunun memleketlerine iadeleri temin edilmek 
üzere Heyeti Vekileye havale edildi. Ruznamede da
hil bulunun İstiklâl mehakrml azasının intihabı me
selesi Heyeti Vekilenİn teklifi veçhile Cumartesiye 
talik olunarak tuz resminin tezyidi hakkındaki lâyi-
tiai kanuniyenin müzakeresine mübaşeret olundu. Ka
resi Mebuslarından Abdülgafur ve Basrİ Beylerin tek
lifleri veçhile heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
re kâfi görülerek maddelere geçilmesi takarrür etti. 
Ve Kavanimi Maliye Encümeninin birinci ve ikinci 
maddeleri Ali SUnıri Efendinin teklifi veçhile ve 
Muvazene! Maliye Encümeninin üçüncü maddesi Re
fik Şevket Beyin teklifi veçhile tadîlen ve mezkûr 
encümenin dördüncü maddesi aynen kabul olundu. 
Maliye Vekili Beyin teklifi beşinci madde olarak ve 
Muvazene! Maliye Encümeninin teklifi Hasan Feh
mi Beyin teklifi veçhile tadil edilerek altıncı madde 
olarak kabul ve yedinci madde olarak da Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifi aynen kabul olundu. Ve 
Cumartesi günü ayni saatte içtima edilmek üzere cel
seye nihayet verildi. 

Reisi Sani Vekili Kâtip 
Vehbi Feyyaz AH 

K®tip 
Haydar 

IREÜS — Zaptı sabık hakkında söz söyleyecek var 
mı? 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Konyaya teb-
'it edilen on beş hanenin mahallerine iadesi İçin Da
hiliye Vekâletine denecek yerde Heyeti Veküiye den
miş; zabıt o suretle tashih olunsun., 

FUAT BEY (Corum) — Kanun mucibince bin 
kuruş verilecek, fakat tahlsisatı ile birlikte verilmesi 
takarrür' etmişti; o suretle tashihi lâzımdır. 

ıRBİtS — Efendim benim hatırıma gelen bin ku
ruş İdî. 

HAlMİDl NAMIK BEY (İzmit) — Ben teklif ya
pacağım, ayni zamanda Tabir Beyin ailesi de istifade 
eder. 

MBtS — Tahsisatı fevkalâdesi atiyen görüşül
mek üzere kabul olundu. Daha başka söz söyleyecek 
var mı? (Hayır, hayır sesleri). Bu İki suretle tadıl 
veçhile zaptı sah* hulâsası kabut olundu. 

MEHMET ŞÜKİRÜ BEY CKarahlsarısahİp) — 
Geçen gün Divanı Riyasetten istirham etmiştim ve 
Hükümet de teklif «eliyordu. Şimdiye kadar cetvel
lerin verilmemesi esbabı sual edilmişti. Meclis ka
rar verdiği halde henüz gelmemiş ve verilmemiştir. 
Bunun ruznamei müzakerata ithalini İstirham ey
lerim ve hem bundan sonraki ruznameye ithalini is
tirham ederim. 

jREİŞ — Efendim, zannedersem Hükümet bu 
gün gelir. 

MEHMET Ş0KİRİÜ BEY flKarahisarraamp) — 
Bu, Hükümet meselesi değil, cetvellerin verilmesine 
Meclisi Alice karar verilmiştir ve Heyeti Vekileye 
tebligat yapılmıştır. Zamanında verilemediğinden 
tarafımdan Heyeti Vekİîiye sıial takriri verilmişti. 
Hayli zaman oldu, sual takririme de cevap verilme
di. Binaenaleyh geçenlerde bu surette mevzubas edil
mişti. Heyeti Vekilece de, ruznameye ithal edilsin, 
cevap vereceğiz denildi. , 

[RBtS — Cevap versinler. Burada bir takrir var 
ki, o da ahvale dairdir. 

MEHMET ŞOFÖRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Hayır, hayır o değil. Efendim Meclisi Ali, şimdiye 
kadar tayin edilen memurların, evvelki maaşhrile 
yeni tayin edildikleri maaşîarı ve evvelki memuri-
yetferile yeni memuriyetlerini havi bir cetvelin veril
mesine karar vermişti. Bu karar iki, üç aydan beri 
infaz edilmedi. Tarafımdan iki ay evvel bir sual 
takriri verildi. Ona da cevap verilmedi. Binaenaleyh 
geçenlerde bu suretle mevzuuhafais olduğu zaman; 
ruznameye ithal edilsin, cevap vereceğiz dediler. Bi
naenaleyh ilk ruznameye ithatüe cevap verilmesini 
teklif ederim, 

HAMDİ NAMİK BEY (İzmit) — Efendim, bu
na Heyeti aliyeniz 6 Temmuz 1336 tarihinde karar 
vermişti. îradei seniyeye iktiran etmesi lâzım gelen 
memurin listesi verilecekti, teahhiir etti. Bilahare ben
deniz bir takrir vermiştim ki; tayin olunan memurlar
la beraber ahiren bazı vezaif İçin Avrupaya gönderil
diği haber alman zevatın esamisi ve vazifeleri göste
rirsin. O gün Maliye Vekili Beyefendi buyurdular 
ki; ruznameye ne gün dahil ederseniz cevap veririz. 
Bilmiyorum, şimdi gerek tayin olunan memurlar, ge
rek Avrupaya gönderilen memurlar, tabii Heyeti Ve
kilece görülen lüzum üzerine gönderilmiştir. Fakat 
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vaktîle iradeye iktiran etmesi lâzımgelen memurların 
Meclisten geçmesi kabul edilmişti. Binaenaleyh He
yeti Celilenin kudreti icraiyesini yani - kelime bula
mıyorum - işi tavik suretiyle istihfaf etmesini de mu
vafık bulamıyorum. Binaenaleyh ruzaameye it
halini rica ederim. (Muvafık muvafık sesleri). 

/.•' — Teşkilâtı Esasiye Kanunu Lâyihasını tet
kik edecek muvakkat bir encümen pttihabı. 

'RlEtS — Ruznameye başlamadan evvel bîr şey 
arzedeeeğrm. Hükümetin programını tetkik etmek 
üzere teşekkül edecek encümen, şubelerden intihap 
olunmuş. Birinci şubeden intihap olunmamış, birin
ci fübe reisi ve mazbata muharririnden rica ederim,. 

RtAStH BFBNlDt (Antalya) — Birinci şubeden İn
tihan olundu, 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Beşinci şube 
de iottîhap etti. 

iROBÎS — Birinci şubeden yok efendim, yazılıp ba
na verileni okuyayım. İkinci şubeden Biga Mebusu 

1. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Ankarada 
odun ve kömür buhranı hakkmda Hükümetin ne dü
şündüğüne dair suali ve İktisat Vekili Mahmut Celâl 
Beyin şifahi cevabı, 

TAHSrN BEY (Aydın) — Efendim bir takrir 
vermiştim, İzah edeceğim. Efendim kış geldi çattı, 
Bugün kömürün kıyyesl on beş kuruşa. İşittiğimize gö
re belediye odun, kömür hattında bazı teşebbüsat-
ta bulunuyormuş. Fakat malûmu âliniz üç aydaribe-
ri halka parasile kum ve toprak yedirmekte olduğu 
halde ekmeklere hala bir şekil veremedi, Bunun için 
kış bastrrdığı gibi odunsuz kalacağız. Halk sokaklar
da tezek topluyor. Bu vasttai teshtiniye ite idare olu
namaz. Binaenaleyh Hükümet odun ve kömür mese
lesi hakkında ne düşünüyor? Bunu izah buyursun. 

lİKTTİiSAT VEKİLİ MAHMUT CELAL BEY (Sa
mban) — Müsaade buyurursanız şu'mdj arzedeyim. 

(Kâtip Haydar .Bey, Aydın Mebusu Tahsin Be
yin takririni okudu : 

Riyaseti Oetileye 
Şita hulul etmek üzeredir, elyevm şehirde mah

rukat bulmak kabul olmuyor, odun ve kömür hak
kında Hükümetin ne gibi bir teşebbüste bulunduğu
nun sual edilmesini teklif ederim, 

Aydın 
Tahsin 

RİEÜS — Efendim, şimdi gerek Hamdi Beyin ve 
gerek Şükrü Beyin tekri flerrâin bundan sonraki ruz
nameye ithalini arzu buyuruyor musunuz? Arzu eden
ler el kaldırsın. Bundan sonraki ruznameye dahil ol
mak ve Heyeti Velcjleye yazılmak üzere kabul edil
miştir. 

Hamdi Bey, Kütahya Mebusu Ragıp Bey, Malatya 
ıMebusu Lûtfii Bey, 

ALÎ SÜRURİ EFENDİ (ŞKarahisarışarki) — Lût-
fi Bey gitmiştir. Onun yerme diğer zatın intihabı icap 
eder. 

RJBtS — İkinci şubeden onu değiştirsinler. 
A l i SÜRlURıt EFENDİ (Karahisarışarki) — Re

is de gitti efendim. Kâtibi burada. 
(•REİS — üçüncü şubeden Yunus Nadİ Bey (İzmir,) 

'Mehmet Vehbi Bey (Karesi), Süreyya Bey (Saruhan). 
Dördüncü şubeden Fuat Bey (Çorum), Feyyaz AH 
ıBey (Yozgat), Basri Bey (Karesi). Beşinci şubeden 
Mazhar Bey (Aydın), Mehmet Şükrü Bey (JKarah'isa-
rısahrp), İsmail Suphi Bey ([Burdur). 

JKntSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY (Sa
nman) — Kimden sual ediliyor, hangi vekâletten su
al ediliyor? {Tabii İktisattan soruyoruz sesleri). 

>REİ!S — Efendiler müsaade buyurunuz. Şimdi şu 
takriri kabul ediyor musunuz? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsınlar. Kabul edildi efendim. Bundan sonra 
tktisat Vekili buradadır. Ruznameye geçmeksizin me
selenin birini bitirmek üzere cevabını dinler misiniz? 
(Hay, hay sesleri. 

İKTİSAT VEKiM MAHMUT CELÂL BEY — 
Odun ve kömür tedariki, havayici zaruriyeye taal
lûk etmesi hasahile, doğrudan doğruya belediyelere 
ait bir keyfiyettir, iktisat Vekâletinin yapacağı bir 
mesele varsa, bu jsde halkın ihtiyacatmı temin et
mek için çalışan herhangi bir heyete azami teshİlâtı 
ibraz etmektir. Yaptığımız tetkikatta köylülerin sergi 
ruhsatnamesi istihsalıi gibi süi muamelât İle İzaç ve 
takip edildiklerini gördüm. 

HÜSEYİN BEY (Etâziz) — Meselâ elli yük odun 
müsadere edilmiştir. 

(MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Bunların 
vaktüe memlekette sıkı bir merkeziyet usulü ittihaz 

2. — AZAYI KİRAM MÜAMELÂTT 

8. — SUALLER VE CEVAPLAR 
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etmek zihniyetinden nıürnbais lüzumsuz şeyler oldu
ğuna kanaat ettim. Filvaki Orman nizamnamesi he
nüz meri otmakk beraber, sırf halkın ifotiyacatiûi 
tazyik ve tehdit eden bu muamelenin katdınlmasiie, 
köylülerin serbest serbest çalışmasına meydan bırakı
mı? olmak için telgrafla mülhakata emir verdim. Bu 
suretle mahrukat istihsalini hiç bir kayda tâbi tutma
dım. Bundan fazla olarak belki bu gün ruznamemize 

ithal «ditecek olan bir baltalık kanunnamesi takdim 
ediyorum. Eğer Meclisi âlileri bunu kabul ederse» 
köylülerin hakkı ihtitabıtu, hakkı iatifaını tevsi etmt$ 
ve makbul bir şekle bağlamı? olacağız, İktisat Vekâ
leti de vazifesini bu raddeye kadar ifa etmiştir. Şim
di cevap kâfi görülüyor mu efendim? 

TAHSİN BEY <Aydıo) — Yalnız kararın ahaliye 
ilân edMmesini rica ederim, 

4, — TEKLİFLER 

1. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, bekârlardan 
vergi alınması hakkında teklifi kanunisi, (2/100) 

(REİS — Evrakı varideye geçiyoruz. Bekârlar
dan vergi alınması hakkında Canik Mebusu Hamdi 
iBeyin bir lâyihası var. 

iBİR MEBUS BEY — Şerİ bir meseledir. 
ıREÎS — Lâyiha Encümenine havale edildi efen

dim. 

2* — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, hi-
dematı vataniyeden maaş atanlara tahsisatı fevkalâde 
itasına dair teklifi kanunisi. (2/101) 

ıRBİB — Hklamatt vataniye tertibinden maaş ala
nın zamaîmi fevkalâde İtası hakkında Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin teklifi Lâyiha Encümenine ha
vale olundu. (Muvafık sesleri). 

9. — MAZBATALAR 

L — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, 
ihtiyaeatt askeriye komisyonları teşkili hakkında tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni Mazbatası. (2/61) 

İRBİS — fbtiyacatı askeriye komisyonları teşkili
ne dair Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin tak
ririne dair Lâyiha Encümeni Mazbatası var. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Odunun iaşe Myacatını tebVin için vuku bulacak 
Janat ve teberrüatm hüsnü muhafazasını ve suiistimal
den vikayesini temin zımnında her halde itimadı umu
miye mazhar zevaDtan mürekkep olmak üzere bir ih
tiyacı askeri komisyonu teşkili lüzumuna dair Ertuğ
rul Mebusu Mustafa Kemal Beyin Heyeti Umumiye-
den muhavvel sekiz maddelik lâyihaj kanuniyesi En
cümenimizde mütalea ve tetkik olundu. Her ne suret 
ve sebeple olursa olsun cebren iane ahzi gayri caiz 
ve bu husus kanunu mahsusla mukayyet ve memnu 
ise de vatanın temini selâmet ve ordunun muhafaza! 
hayatı için erbabı hamiyyetin bittavi verrıza ita eyle
yecekleri iane ve teberrüatm gayri mesul ellerde bu
lunması, teberrüat ve İanatı mezkûrenin suistimalinî 
ve mevhübun lehine ademi sarfım istilzam eyliyeceği 
cihetle bu baptaki yolsuzluğun izalesine hadim olan 
teklifi mezkûr encümenimizce de şayanı kayit ve ka
bul görülerek bir kerre de Müdafaai Milliye Encüme

nine tevdi kılınmak üzere Makamı Celfli Riyasete 
takdimi tezekkür ktimdı. 

Lâyiha E. Reisi 
Müfit 

Kâtip 
Ali Vefa 

5 Eylül 1336 
M. M. 
S. Sırn 

MEHMET ŞÜİKIRÜ BEY (KarahİsansahÜp) — 
Müdafaa! Milliyeye gitsin. 

RıEÜS — Müdafaai Milliyeye havalesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

2, — Konya Mebusu Arif Bey ve rüfekasmm. 
Muhasebei hususiye müdüriyetlerinin lâğvi hakkında 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2f68) 

'REİS — Muhasebei hususiye müdüriyetlerinin 
lâğvJne dair Arif ve Cİmil Beylerin teklifinin kabu
lüne dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
{Muhasebei hususiye müdüriyetlerinin lâğvi ve va

zifelerinin deftardar ve muhasebeciliklere tevdii lü
zumuna dair Konya Mebusu Arif ve Kütahya Me
busu Cemil Beylerin Encümenimize muhavvel tek
lifi kanunileri mütalea ve tetkik olundu. Teklifi mezfcûr, 
İdareî hınusiyelerin lâğVj hakkında Siverek Mebusu 
Mustafa Lûtfİ Beyin mukaddema nazarı dikkate alı
narak 10 Ağustos 133Ö tarih ve 21 numaralı mazbata 
ile Heyeti Umumiyeye sevkokınaa lâyihasının ayni 
olmakla brtrtevhit icabı ifa olunmak üzere Encümeni 
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aidine havalesi zımnında Heyeti Celilei müşarüriiley-
haya arz ve takdimi tezekkür kılındı, 

5 Eylül 1336 
(Lâyiha E. Reisi M. M. 

Müfie S. Sarı 
Kltip 

AH Veffa 

i(Dahil>İye Encümenine sesleri) (Maliyeye sesleri). 
RBtS — Efendin, müsaade buyurunuz Siverek 

Mebusu Mustafa Lûtffi Beyin verdiği takrir Maarif 
ve Dahiliye Encümenine gitmiş. Her İkisinin tevhit 
olunması için Maarif ve Dahiliye Encümenlerine gön
derelim. 

OPERATÖR EMİtN HEY (Bursa) — ^Dahiliye-
ye efend'îm. Dahiliyeye, maarifle alâkası yoktur. Da
hiliyeye gitsin, öteki muallimin maaşatı dolayısile 
gitti. Bu mesele öyle değüldlir. 

HASAN PBHMJ BEY (GÜmüşane) — Mesele 
•idarei hususiye kanununa ait bir iki maddenin tadili
ne dairdir. Onun için Dahiliye Encümenine gitmesi lâ
zımdır. Dahiliye Encümeni hakikaten o maddelerin 
tadilini ve muhasebei hususiyelertn İlgasını teklif et
tiği takdirde, o vakit maarifle münasebeti var mı
dır yok mudur düşünürüz. 

İREdlS — O hakte şimdi bunun maarifle alâkası 
yoktur. Dahiliye Encümenine havalesini kabul bu-
turanlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

3^ — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Ankara 
daki talimgah efendilerine dörder yüz kuruş maaş 
tahsisi hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası. (2/68) 

REİS — Harbiye talebesine şehri dört yüz kuruş 
maaş İtası hakkında Tralbzon Mebusu Hüsrev Beyin 
teklifi kanunisine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
var. 

MUSTAFA NECATI ÖEY (Karohan) — Reis 
Efendi Hazretleri; bunun hakkında Heyeti Vekİle-
nin bir teklffi vardır. TeMerk edildi ve muvatf* görül
dü. Binaenaleyh bir takrire lüzum yoktur. 

REEÜS — Efendim bir kerre okunsun. 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Dersaadetten firaren ağuşu millete İKİca eden 
Harbiye talebesine müddeti talimiyelerimn ikmaline 
değin şehri dörder yüz kuruş tahsisat itası lüzumuna 
dair Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin teklifi kanunisi 
Encümenimizde mütalea ve tetkik otundu. Diyarbe-
kir Mebusu Hacı Şükrü ve Sanman Mebusu Necati 
Beylerin Encümenıânizce nazarı dikkate alınarak 1% 
Ağustos 1336 tarih ve 313 numaralı mazbata İle Heye

ti Umumiyeye ta&dim kılman takrirleri meal ve ma
hiyetinde olan ve haddi zatında nazarı drkkete alın
mış bulunan teklifi mezkûrun diğerlerüe tevhidi zım
nında encümeni aidine tevdi kılınmak üzere Heyeti 
Umumiyeye takdimi tezekkür kılındı. 

5 Eylül 13-36 
Oyİha E. Reisli M. M. 

.Müfit S. Sim 
Kâtip 

A*i Vefa 

MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Kanun 
lâyihası Encümenim izce müzakere edilmiş ve Maka
mı Riyasete tevdi kılınmıştır. Binaenaleyh oraca tev
hit edilsin. 

HASAN FEHMİ BEY (öümüşane) — Tevhidi 
iktiza eder. 

RiEtS — Müdafaa1; Milliye Encümeninde olan ka
nun lâyihasile tevhidi için oraya havalelini arzu bu
yurur musunuz? (MuvaM sesleri). 

MUSTAFA NECATÎ BEY (ISaruhan) — Maka
mı Riyasettedir, arzu buyuruyorsa oraca tevhit olun
sun. 

REttlS — Ruznamede bugün strası gelirse okunur. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (IKarahisarısah%)) — 

Sırası gelmiştir efendim. 

•VEHBİ BEY (Karesi) — Birlikte tabedilsin, birbi' 
rile mukayese edelim. ' 

RBÎS — Müsaade buyurunuz. Ruznameye kon
muş ise. (Ruznamede yok sesleri). Bugünkü ruzna
mede yoktur, Okunduğunda tevhit edilecektir. 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, tdarei Umu
miye! Vilâyat Kanununun 138 nci maddesinin tadi
line dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası. (2}69) 

REİS — idarei umumiyei vilâyat kanununun 138 
nci maddesinin Jâgvİne da'İr Cemil Beyin tak
ririne dair Lâyiha Encümeni mazbatası var (kâtip 
okur): 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
idarei vilâyat kanununun yüz otuz sekizinci mad

desinin lüzumu tadiline dair Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin Heyeti Umumiyeden muhavvel tefcMfi kanuni
si ve esbabı mucrbesi encümenimizce mütalea ve tet
kik olundu. Encümeni daimii vilâyetin muntazaman 
ve rmıtarİden içtimaını temine hadim olan teklifi 
mezkûr varit ve encümenimizce şayanı dikkat görül-
mekle taallûku hasebile bir kerre de Dahiliye Encü-
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menine tevdii zımnında Heyeti Umumiyeye ana te
zekkür kılındı. 5 Eylül 13W 

«Lâyftıa E. Rerâi M M. 
(Müfit S. SMTI 

Kalip 
AK Vefa 

IfLüzumu yok, red, red sesleri). 
REfiS — Efendim müsaade buyurunuz. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüsane) — Efendim, 

Mecfis'bu gibi şeylerle iştigal edemem 
RJEftS — Müsaade buyurun reye koyalım. Şimdi, 

|u encümenin mazbatasını kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul olunmadı, reddedildi efendim. 

İSÜUEYMAN SIR/R1 BBY (Yozgat) — Encüme
nin mazbatasının Dahiliye Encümenine havalesine 
lüzum vardır efendim. Encümenin mazbatası redde
dildi, fakat takrir hakkında bir şey söylenmedi Ma
demki nazarı itibare alınmadı, takrir hakkında bdr 
şey söylenecek mi? ıfTakrİr reddblundu sesleri). 

5. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin. Meclis ida
re azalarının sureti intihabında vergi îte mükellefi
yetleri kayd'm'm tayyedilmesine dair takriri ve Dahi
liye Encümeni mazbatasu 

(REftS — Meclisi idare azalarının vergiden istis
nası taMcııırfa Cem'il Beyin takririne dair Dahiliye 
Encümeninin bir mazbatası var. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim idarei umumi -
yei viliyat kanunu nasıl olsa tetiklik ve tanzim edile
cek, bittabi yem zihniyete göre tedvin edilmesi naza-
n dikkate alınacaktır. Şimdi bunu reddetmek, gele
cek kanun hakkında bîr fikri esasi İhsas etmek de
mektir. Binaenaleyh ya şimdilik nazarı dikkate alın
maz, yahut Dahiliye Encümenine verilir. Geldiği za
man diğer kanun onunla beraber düşünülür. Binaena
leyh reddetmek doğru değildir. Ret denince aksi ma
na anlaşılır. Dahiliye Encümenine havale edersiniz, 
Dahiliye Eencümenine tevdi edersiniz. 

MEHMET ŞÜÖÜRIÜ DEY (KJarahisaraahip) — 
Halkçılığın mevzubahs olduğu ve Hükümetin de Mec
lisi âlinizde tetkik edilmek üzere bir program verdi
ği bir sırada, intihabatın vergi kaydinden azade ol
ması hakkındaki bu teklifi reddetmek doğru değil-
dir. Bunu reddetmek, Hükümetin halkçılık progra
mını reddetmektir. ıMecfei âliniz bunu kabul etti ve 
bir komisyona havale etti. Bu teklif ve mesele böyle 
iken bunu reddetmek doğru değildir ve bu teklif gayet 
doğrudur. Çünkü memleketin münevveranı, o mem
lekete daha Çok alâkadar olan fikirler, meclîsi idare
lere giremiyor. Ancak vergi kaydile takyit edildiği 
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için, memleketin ağnJyasına matisus bîr memuriyet 
oluyor ki bu, doğru değildir. Bunun reddedihm'yerek 
Dahiliye Encümenine havalesini Heyeti aüyenizden 
istirham ederim. 

RiBFİK ŞEVKET .BEY (Sanman) — Efendim 
Dahiliye Encümeni kendisine havale buyurudan bir 
şeyi kabul etmiyor. Vazifem değildir diyor. Halbu
ki vazifem değildir demek, havale olunan işe bak
makla mükellef olduğu halde onu yapmamak de
mektir. Evvelâ "Lâyiha Encümeni baksın sonra ben 
bakayım demesi doğru değildir. Rica ederrnı, Dahi
liye Encümenine gönderelim. Hem fikri işlesin ve 
hem de bizim kararımızı ifa etmek suretile İsini yap
sın. 

VEHBİ BBY (Karesi) — Müsaade buyurun, bir 
iki keîîme arzedeceğim (Kürsüye kürsüye sesleri). 

'Bu burada mevzubahs olmadıkça ne tîbalde kala
cağı belli olmaz. Onun için olduğu gibi Dahiliye En
cümenine göndermek muvafıktır. 

(R'BİtS — Efendim şimdi benim anladığıma göre 
Üç rey var. Birisi; Dahiliye Encümeni vazifesini ifa 
etmemiştir, yine iade ederim, vazifesini ifa etsin. 

(ikinci birisi; alelûsul Lâyiha Encümenine gide
cek İken Dahiliye Encümenine gitmesi doğru değil' 
dir, oraya gitsin, sonra Dahilîye Encümenine gitsin 
deniliyor. 

Üçüncü bir fikir, doğrudan doğruya reddedelim 
diyor fRert yok sesleri). 

Efendim ben icat etmedim, bir çok ret, ret diyen 
oldu (Doğru sesleri).. 

Şimdi müsaade buyurun, birer birer reye koya
cağım, Dahiliye Encümeni vazifesini ifa etmemiş, 
oraya havale edelim. Vazifesini ifa etsin, diyenler 
ellerini kaldırsın. Dahiliye Encümenine iadesi kabul 
olundu. 

6. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, nevahi teş
kilâtına dair teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası, 0120) 

REİS — Nevahi kanununun biran eVvel Meclise 
(tevdii hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası var 
okunacak: 

{Dahiliye Encümend Mazbatası 
Çorum Mebuslarından Sıddık ve Dursun Beyler* 

îe rttfekası tarafından muta nevabi teşkilâtı hakkın
daki teklifi kanuniler encümenimizce kıraat edildi. 
Dahiliye nezaretinee vaktite tanzim edilip Meclisi 
Mebusan Dahiliye Encümenince, de tetkikatt ikmal 
edildiği malûm olan nevahi kanununun Meclîsçe 
müzafceratı ikmal edilmek üzere biran evvel encü
menimize tevdii lüzumunun Riyaseti Oelile vasıtasile 
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Heyeti Vekfleye tebliğine kanar verildi. 8 Eylül 1336 
Da. E. Reisi M. M. 
Trabzon Konya 
Hamlt Refik 

Kâtip 
Erzincan 
Tevfik 

•RHtS — Tebliği arzu buyuruyorsunuz değil mi?.. 
(Tabii sesten). Tabii Makamı Riyasetten yazılır, 

7. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyie rüfe-
kasırım, düğünlerde meni jsrafat hakkında teklifi 
kanunisi ve Trabzon Mebusu Hûsrev Beyin* düğün
lerde Israfatm menine dair takriri ve Dahiliye En
cümeni mazbatası. (2/23) 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Trabzon Mebusu Hüsrev ve Karesi Mebusu Bas

ri Beyler tarafından, düğünlerde vaki tsrafatın me
nine dair verilip Seriye w Dahiliye Encümenlerine 
havale buyurulan takrirler bir teklifi kanuni olması 
hasebile evvelemirde Layiha, Encümenine tevdii lâ
zım geldiğinde olveçhile iktizası Ka buyurulmak ipin 
iadeten Makamı samii riyasete takdimine karar ve
rildi, 8 Eylül 1336 

(Da. E. Reisi M. M. 
Trabzon Konya 
Hamît Refik 

Kâtip 
Erzincan 
TevfJk 

•MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — 
Encümen doğrudan doğruya nazarı dfkkate alsın. 

8. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, jandar
manın ciheti mülkiyeye rapttna dair takriri ve Ddıi-
tiye Encümeni Mazbatası.: 

REİS — Efendim bu demlinkinin aynidir. Ne bu
yuruyorsunuz, Söz söyleyen var mı? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim şimdi şurada 
okunan tekâlifi kanuniyeler, tetkik buyurulum, hep
si evvelemirde DevletSo ve belki de milletin takip ede
ceği siyasetin esasatı tanzim ve tertip edildikten sonra 
nazarı dikkate alınacak şeylerdir. Binaenaleyh bun
ları, evvelemirde, teşekkül etmek üzere bulunan encü
meni mahsus bir an evvel teşekkül etsin ve Meclîsin 
programını çizsin, ondan sonra havale ettiğimiz En
cümenler de, Meclisin hututu umumiyesine tevfikan 
tertip ve tanzim edilsin. Bunları burada okumak ben-
denizce bir az lüzumsuzdur. Şimdi jandarma mı ka
bul edecekler, polis mi kabul edecekler, başka bir 
nam mı verecekler, yoksa inzibat kuvvetlerini mahal
li mi teşkil edecek, yoksa Devlet mi teşkil edecek? 

- 3 M 

Bunlar eldeki programın bitmesinden sonra olacak İş
lerdir. Tetkik olunmak üztere Dahtliye Encümenine 
gitsin. 

HAMDt NAM3K BEY (frzmjt) — Bu takriri ben^ 
denil üç ay evvel takdim etmiştim. Dahili
ye vekâleti polisi lağvediyor, jandarmaya kalbediyor, 
tabii derecesini bilmiyor. Binaenaleyh bu takrir Dahi
liye Vekâletine havale edilsin. Bunu tenvir etsin anlı-
yalım. 

(MEHMET ŞÜKIRÜ ;BEY (Karahisansahip) — 
Jandarma kanunu zaten Dahiliyede yatıyor. Jandar
ma kanunu halâ uykuda. Çünkü jandarmaya bir va
ziyet verilmemiştir. 

(HAlMDt NAM1IK BEY (İzmit) — Harbiye neza
reti ile alâkası katedihniş ise doğrudan doğruya me
murini mülkiye emrine verilmiş değildir. Yani bir 
şeddi yoktur. Onun İçm Heyeti Celilelerj münasip gö
rürse Dahiliye Vekâletine havale edilsin, bizi bu hu
susta tenvir etsinler. 

RIBtlS — Efendim müsaade buyurun, reye koya
cağım. Vehbi Bey; bunu uyutmak üzere Dahiliye En
cümenine gönderelim diyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kanahisarısahİp) — 
Nasıl olsa uyuyacak.-

ıRtBÜS — Takrir sahibi diyor ki; Dahiliye Vekâle
tine havale edelim, bizi tenvir etsin. Oraya tebliğ olun
sun, bakalım ne diyecekler. 

Simdi Vehbi Beyin reyini kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul olunmadı, 

Dahilîye Vekâletine havalesini kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul olundu. 

9. — Burdur Mebusu Şevket Beyin, mütareke
den sonra tayin edilen jandarmaların ahvaline dair 
takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

[RIBftS — Efendim Burdur Mebusu Şevket Beyin 
takriri hakkında beyanı mütaleaya lüzum görülmedi
ğine dair Dahiliye Encümeni Mazbatası vardır. 

«([Mazbata okunur.) 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

'işbu takrir Encümence bilkırae Nizamnamei da
hili mucibince bir teklifi kanuni mahiyetinde görüle
mediğinden beyanı mütaleaya lüzum olmadığına 
dair karar verilerek Makamı celili riyasete takdim kı
lındı. 12 Ağustos 131316 

Da. E. Reisi M. M. 
Trabzon Konya 
Hamft Refik 

K&tiip 
Erzincan 
Tevffc 
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.MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahîp) — 
Bu, nizamname! dahili mevcut değil iken verilmiştir. 
Çünkü bir zaman Meclisi Ali Nizamnamei dahiliyi 
kabul etmemişti. 

SÜLEYMAN SIRİRI BEY (Yozgat) — Malûmu 
âliniz bidayeten bir takrir, makamı riyasetten okuttu-
rulmaksızra, filân mebusun takriri, filân encümene 
havale etfitdi Duyuruluyor. Yani takrirlerin mündere-
catından haber verilmiyor. Halbuki şimdi de okun
madı, şu halde takririn mündericatı malûm olmadan 
ortadan kaktırılmış oluyor ki, okunmaması muvafık 
değildir zannederim. 

(REİS — Takririn okunmasını arzu buyuruyor 
musunuz? 

(Kâtip, Şevket Beyin takririni okur). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Criİlesine 
(Memleketin selâmeti ve milletin refah ve saadeti 

ancak emniyet ve asayişin istlkrarile husul bulacağı 
tabirdir. Mütarekeden bir kaç ay sonra, asker firari* 
terinden bazılarüe eskidenberi erbabı mazanneden 
olan bir çok eşhas Ferit Paşa idaresinin Hükümetsiz-
liğirii görerek bazı mahallerde çete teşkiKIe erbabı 
namus ve ahşabı servete caaddiye başladılar. Taaddi-
yat çoğalınca kendi ihtirasatile meşgul Ferit Paşa ve 
yaran ve bendegânı bir taraftan memleketin menafii 
âliyesini güya nazarı itibare aldıklarını ve halika bir 
cemile, güya, milletin hukukunu düşünür bir heyeti 
•icraiye oldukları kanaatini vermek için Hükümetin 
kuvvei icraiyes! olan jandarma kuvvetini bir misli tez
yide karar vermişlerdi. Bu kararda hüsnüniyet ve 
selâmeti memleket düşünülmemiştir. Çünkü tezyi
di kuvvet suretile seferberlik mevcuduna zammedi
len jandarmanm jandarma silicine kaydinde ne ahlak, 
ne namus, ne vicdan sahipleri arandı. Zira memle
ketin taalisi, milletin selâmeti esbabını düşünecek ve 
tevessül edecek baştaki idare rüesası alelekser müta
rekeden sonra Ferit Paşa yaranının, cahil ve hain va
lilerin fikrine hadim alelhusus ekseriyeti cesareti me-
deniyeden ve bir kaza veya bir livayı idare edecek is-
tîdaddan mahrum kimselerdir. Hulâsa milletin refah 
ve saadetinin temini bir gaye edilmemedi. Mevcude 
zam olan jandarma efradı memlekete iş görecek yer
de bir takım ahvali namarziye tasaddi ettiler. Köylü
lerin esasen eşkjyadan hali iktisadiler] berbat bir hale 
gelmiş olmasından sefalete maruz kalan bu biçareler 
şu ikinci resmi mırtaarriz ve müteaddîlertn daha fazla 
tecavüzlerine manız kaldılar. Halâ bu jandarmalar 
müstahdem bulunuyor. Ara yerde bir çok masumla
ra her yerde işkence ve taaddi ettiler. Mezkûr Httkü-
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met yine bigâne kaldı. Bu sınıfm ekserisi gittikleri 
yerlerde adeta soygunculuk ettiler. Arzettigim gibi, 
bazı mahallerde jandarma mevcudu içinde çoğu as
kerden kurtulmak İçin ağa ve bey evlâtlarına mensup 
asker firarileri, şaki, hepsi mevcut, Artık fukarayi 
millet hakkına karşı, sükût edemez. Bundan sonra bir 
hak ve adle intizar ettiğinden bu mezalimi ref İçin 
mütarekeden sonra jandarmaya kaydolan efradın 
ahvali sabıka ve lahikaları ve yaptıkları ceraim, alel
husus hetki ırz mesaili, liva mütesarrıfları, jandarma 
ve askeri mevki kumandanlarile mecalisi idarei livadan-
nafiz olmryanlardan iki aza tefrik edilip bir heyet ha
linde bu gibi ahvaü müessifeye nihayet vermek için 
'bu heyet vasrtasile ahvallerinin tahkik ve tetkiki ite 
namuslu olanların terki, ahvali tekeli görülenlerin ve 
zadekânın asker ise vazifei vatafiiyelerine şevkleri, 
değil ise köylerine terhisleri surerite hukuku roiliiye-
nin acilen muhafazasını teklif eylerim. 
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Büyük Millet Meclisi Azalarından 
Burdur Mebusu 

Şevket 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Dahiliye Vekâletine efendim. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 

sahibi takrir rahmeti ifâh'iyeye kavuşmuştur. Binaena
leyh, içimizden bîr tanesi, bu takririn dermeyan et
tiği şeyi üzerine almalı. 

(SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Zati âli
niz alırsınız. 

REFİK ŞEVKfET BEY (Saruhan) — tcabeden şey 
söylenmelidir, tekliftir. 

MEMM®r ŞÜKKIÜ BEY (Karahİsarısahip) — 
Hayır Efendim. Bu meselenin Dahiliye Vekâletile 
alâkası var, çünkü jandarma umum kumandanlığı 
Dahiliye Vekâletine merbuttur. Takrir ehemmiyetli 
mütaleatı haizdir. Dahiliye Vekâleti okur, doğru
dan doğruya mutasarrıflara yazar, yahut kendisinin 
çizeceği bir proje dahilinde bakar. Bineanaieyh, Mec
lisi Alinin bununla iştigaline hiç lüzum yoktur. 

Nazarı dikkate alınarak doğrudan doğruya Da
hiliye Vekâletine tebliğ edii'Sin. 

fSMAÎL SUPHt BEY (Burdur) — Yakında jan
darma hakkında Dahiliye Vekâletinin teklifi olacak 
efendim. 

RlEFtK. ŞEVKET BEY <S!aruhan) — Fikir bir 
şahıs tarafından takip edilir. Jandarma suiistimaîâtmı 
takip etmek üzere yine kendilerine havale edeceğiz. 
Onlar taktp etmeyip evrak öylece kalacaktır. Mebus 
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arkadaşlarımızdan biri muvafık görerek üzerine al
madan alamaz. Yine o jandarmaya kalır, Onun için 
bu fikri kabul eden arkadaşlardan biri kabul eder, o 
zat takip eder-

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisaroahlp) — 
Sendeniz üzerime alıyorum efendim. Dahiliye ve
kâletine tebliğ edilsin, 

ıRBlS — Alıyorsun ve Dahiliye vekâletine de teb
liğini teklif «diyorsun değil mü efendim? 

fNEBİL EFENDİ (Karahisan Sahip) — Bu gffl 
takrirler Üzerine alınamaz. Bir istizah takriri olur
sa olur. (Gürültüler). 

1. — Konya'dan cepheye sevkedilen askere dair 
Konya valisinin telgrafı, 

REFİK BEY (Konya) — Müsaade buyurulursa 
ruzmameye geçilmezden evvel dairesi intihabivemden 
aldığım bir telgraftan bahsedeceğim. 

tEtatS — 'BuyumuLı 

(REFİK HEY (Konya) — Efendim, Perşembe 
günkü içtimamızda muhterem Konyalılar bu 
güdktt tehlike karşısında hakikî bir surette fedakâr
lığa baştaddclarıaı söylemiştim. Tehlike karşısında 
teşU ettikten tatarlardan birinci taburun, otuz ka
dar ulema, ite Kanah'isar cephesine geldiklerine dair 
Konya'nın Muhterem valisi tarafından hususi olarak 
bîr telgraf alıyorum. Müsaade ederseniz okuyaca
ğım. 

Mahreç: Koraya, 

Ankara'da Konya Mebusu Refik Beyefendiye 
Dün daha M yüz elli sekiz mevcutlu ikinci Kon

ya taftamı hareket, etti. Derdesti teşekkül üçüncü ta
bur daha gok mevcudu olacaktır. Şimdiye kadar bir 
neferimiz kaçmadı ve cephede selbat edecekterioe «mi
mim Mülhakatta da tabur teşekkül ediyor. İkinci ta
burla da silâh ve cephane ve bir çok levazım göa-
dterİML 
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Haydar 
REFİK BEY (Devamla) — îste efendiler, dai

ma arz ettiğim gibi, daireî intihabiyemiz bu günkü 
tehlike karşısında vazifei vatanîyesine bihakkin sa-
rdmiişttr, înşaSah ikrtit ederiz ki, hain düşmanı mü-

iRıEÎS — Efendim, Dabfliye vekâletine tebliğini 
arzu edenler ellerini kaldırsın. Karargir olmuştur 
efendün, 

Dr. MAıZHAiR BEY (Aydın) — .. Efendim, doğ
rudan doğruya Meclisten havale edilen takrirler, icra 
kaydüle gider. Bu, nazarı dikkate alınmak üzere mi 
gidiyor, yoksa berayi malûmat mı gidiyor? 

RiBİS — Nazarı jtifeare almmafc üzere gidiyor efen
dim. 

Belediyeye ait bir iki maddelik kanun var, onun 
müzakeresine geçeceğiz. 

barek topraklarımızdan pek yakında kovmaya mu
vaffak olacaktır. Ancak müsaadei aileyeleriyle ve bu 
vesile ile bir meseleyi daha Heyeti CeKleye arz et
mek Miyorum. Heyeti tnuhteremenizce malumdur 
k'İ; içtimaimizin saiki yegânesi, memleketimizi dört 
taraftan sanmış olan yangım söndürüp, açmış oldu
ğumuz cihada davayi meşruumuzu kazanmak an
cak çalışmak esasına müstenit idi Ve çok teşekkür 
olunur; Heyeti Muhteretneniz bidayeti ırçtimaıodan 
'bu güne kadar bütün hedefi faaliyetini bu esas üzeri
ne kurmuş ve bu suretle çalışmıştır. Bendeniz dSyo-
rum ki, bu vesileden biKstİfade, bizim için en mü
him, en mukaddes bir iş olmak üzere bu davamızı 
kazanmak için daimi surette bununla meşgul ola
lım. Müdafaai mMye encümeninden, irşat encüme
ninden çok rica ediyorum, milfet; tehlikenin azame
tini anlamış ve vazifesine dört el ile sanhntştır. Bu
nu daimî surette işlemek ve bu müsait fırsattan is
tifade ederek, bizim için hiç mesabesinde olan bir 
avuç palikaryadan müteşekkil Yunan kuvvetlerini 
mübarek topraklanmrzdaû kovmak esasım ihzar ede
lim, Bunun için ne lâzımdır? Para lâzımdır, kuvvet 
lâzımdır. Para ve kuvveü tezyit için ne lazımsa bu
ttun müzakeratımra, bütün düşüncelerimizi buna has
rederim. Diğer kanunları, diğer mevaddı, bilmem 
•neleri uzun -uzadıya burada münakaşa edüp de va-
fcitferimizi izaa etmeyelim. Binaenaleyh para ve as
kere müteallik, gerek Heyeti Vekterm'zİn, gerek muh
terem arkadaşlanmmn düşündükleri kâffei hususatt, 
her şeye tercih edelim ve ettiğimiz gibi bundan böy
le bütün faatryeSmİBİ gösterelim, bu husustaki faali
yetimizi idame ettirelim efendiler. 

6. — MUHTELİF EVRAK 
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HÜSBYİfN BEY (Elâziz) — Bu telgraf zatı afi
nize alt midir? 

İRBFİSK BEY (Devamla) — Vali Haydar Bey 
tarafından ıgöndetüdu;., 

MUSTAFA NECATİ BEY (Sanman) — Efen-
dfleuj, şu telgraf mealinden ve gazetede gördüğümüz 
telgraflardan anlaşılıyor fci, müöî varlığımıza, mev-
cudijyetknize, âlemi islâmm mevcudiyetine taaMÛk 
edeh bir hareket, -bir galeyan başlamıştır. Atfyonka-
ıtahr^ar'ında da böyle bir hareket vardır. Konya da 
bu harekete başlamıştır. Binaenaleyh, >bu harekâtı, 
doğtjudao doğruya miHÜ varlığımıza, mevcudiyetimi
ze, lâlemi islâmiyetin bütün mevcudiyetine taallûk 
eden bu hareketi teşvik ve tergip etmek bizim en 
mühim btr vazifemizdir. Ortada bir yangın var, 
büyük bir yangın, var. Yanıyor diye bağırıyoruz. Her 
taraftan koşuyorlar, biz oturuyoruz. Eğer yangın yan
dığını görürsek hepimiz müştereken koşar, yandığı
nı anlatırsak: halktaki heyecan daha fazla artar, halk, 
daha fazla memlekete müfit bîr unsur haline ifrağ 
edilir. Şimdiye kadar cephelere giden efradın fira
rının en büyük saiki, kendilerinin ne maksatla harp 
etttğM anflayamamasıdtr, Onun için şu galeyandan 
İstifade ederek, Büyük Millet Meclisinin bu varlık
la, bu harekette alâkadar olduğunu anlatmak için 
fıiç olmazsa baş, altı zatın derhal cepheye gitmesi 
lâzımdır. Bitiyorsunuz ki Konya'dan gelen bu heyet 
bizim arkadaşlarımız vasıtasiyle gelmiştir. 

REFİK BEY (Konya) — O arkadaşlarımız ora
dadır. Mebus Kâzrnı Hüsnü Bey ve kumandan da 
yine bizim arkadaşımızdır. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Bina
enaleyh bu harekâtın Büyük Millet Meclisiyle alâkadar 
olduğunu görmek için derhal cephelere bir heyetin 
izamı lâzımdır. 

TJr. MAZHAR BEY (Aydın) — Halâ mebusan 
vali olduğunu bilerek mi söylüyorsunuz? 

(MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Onun 
içlin bu Seklifimhı nazarı dikkate alınarak bir heye
tim derhal cepheye gönderilmesini teklif ederim, 

TUNALI HlDMİ BEY (Bohı) — Zavallı veyahut 
zavallı paralarım mı diyeyim yoksa zavallı Refik 
Bey mi diyeyim, irşat encümeninden bahsetti. Öy
le bir encümen var mı rica ederim? (Var sesleri). 
Lütfen o encümen azalarından biri kalksın da, işte 
ben varım, cenaze halinde değilim desin. O haMe 
irşat encümeni yok arkadaşlar. Milleti İrşattan evvel 
biz İrşada muhtacız. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraaisaröaıİHp) — 
Muhterem arkadaşlar; bendeniz İrşat encümeninden 
atmamakta beraber İrşat encümeninin hukukunu mü
dafaa için buraya çıkıyorum. Daima İrşat encüme
nine tam; yapıyoruz. Bendeniz ouou, Üiç haklı gör
müyorum. İrşat demek, para meselesi demektir. Pa
ra meselesi neşriyat meselesi demektir. Bunun ipin 
•bir Matbuat ve istihbarat teşekkül etti. Bu da gay
retli bir arkadaşımızın eseri faaliyeti ile bir mevcu
diyet göstermeye başladı, Maalesef biraz zaman son
ra üful etti., 

Fakat bu gün yeni bir arkadaş hayat vermek üze
re çalışıyor. Fakat bu mesai yine azdır. Maksadı ka
tiyen teinin edemiyor. Yunanlıların yaptığı propa
gandanın milyonda birini yapamıyor, onlar bizim içe
rimize kadar, envai hiyle ve desais ile, envai neş
riyatla sokuluyorlar, Halan zihniyetini bozuyorlar, 
her türlü ifsadatı yapıyorlar. Biz buna mukabil yap
tığımız mukarreratı bile millete duyuracak bar hal
de değiliz. Bizim buradaki neşriyatımız Ankara mu
hitinden dışarı çıkamıyor. İstihbarat encümeni. Mat
buat ve istihbarat bir propaganda şubesi demektir. 
Büyük Millet Meclisinin her türlü evrak ve risale
sini tabederek ta köylere kadar sevkettnek tazim
dir. 

Efendiler görüyoruz, Yunanhfar bize tayyarelerle 
beyannameler atıyorlar, Biz bütün vesaite malik ol
duğumuz halde ahaliyi, köylüyü hiç bîr şeyden ha
berdar edemiyoruz. Buna İrşat encümeni ne yapa
bilir rica ederim? Buradan havale edilen bir şeyi 
Matbuat ve istihbarata havale veya Mectfsi âlinize 
tevdi ile beyanı mütatea etmekten İbarettir, 

Şimdiye kadar havale edilen şeyler İçin İrşat en
cümeni, olmasın dememiştir. Beyannameler ve saire 
hepsi yazılmıştır. Fafkat tab ve tevzi edilmiş değildir. 
Binaenaleyh Matbuat ve İstihbarat müdüriyetine 
ehemmiyet vermek lâzımdır. Hiç şüphesiz irşat en
cümeninin de bu hususta faaliyete gelmesi lâzımdır* 
trşaıt encümeni ne kadar çalışkan olursa otsun, ve
saitten mahrum olunca hSç bir şey yapamaz ve ar-
'kadaşlanmtzın Ümit ettikleri faaliyeti husule getire
mez, O-eçen gün (Yeniğim) ün bir baş makalesinde 
propagandanın ehemmiyetinden bahsediyordu. Gayet 
vâkrfane yazılmış bir makale idi. İşte onun için te-
messük ederek İrşat encümenine Mde bir bu kürsü
den tariz etmek revayi hak değildir. (Doğru sesleri). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Arkadaşlar; 
irşat meselesi için açılan şu girizgâhtan biraz İstifa
de ölmek isterim. Çünkü bu mesele • beni affedi
niz • cümlenizin malûmu olmakla beraber ne kadar 
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teşrih edilse, az teşrih ekilmiş addedilecek derecede 
mühimdir. Bendeniz seçenlerde daire! intîhabiyetne 
gittim, Burdur cepheye yalkındır. Biliyorsunuz kî Bur
dur, İtalyanların entrika çevirdikleri bîr yerdir. Böy
le olmakla beraber, burada en münevverden en ca
hiline kadar halk, ne için mücadele ettiğinizi kâfi 
derecede vuzuhla biniyorlar. Bunun için mücadele 
ediyoruz cümlesi gayet kısa ve kati bir manayı muh
tevidir. İptMa sulh akdedilecek, edilecek diye bir çok 
sözler cereyan ediyordu. Nihayet istanbul Hüküme
ti sulhu imzalamıştıır dendi,: 

HACI TAHİR EFENDİ (İsparta) — Pek o ka
dar değildir. Öyle oba İdi uç yüz tevellüdünden iti
baren asker gönderemezlerdi. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — Rica ederim. 
Müsaade ediniz. Hiç bir yerde sulh muahedesinin 
şeraitine kimse bihakkın vâ'kıf değildir. Ne şeraiti 
adliyesine, ne şeraiti maliyesine, ne şeraiti askeriye
sine, ne uhudu atika ahkâmına... İlâh, Bendeniz az 
çok Avrupa gazeteleri gördüğümden dolayı bu me-
vaddı dairei intihalbiyemde şerh ve izah ettâm ve o 
zaman aflıaK anladılar. Ke için istİMâlmuz kalmıyor-
muş? Ne için sulhu imzalamak bizim için fenadır? 
O zaman halk vazdıae anlıyabiMMer. Eğer metme-
kette, her tarafta bu anlaşılmayacak olursa, halkı 
mücadeleye gitmiyor diye muabsazeye hakkımız var 
mıdır? Rica ederim, niçin mücadele ediyoruz? Halk 
bunu bihakkın btmiyor ve tabiatiyle, bir arkadaşı
mın söylediği gibi, Yunanlıların fevkatgaye vasi olan, 
İngilizlerin fevkalâde azametli olan propagandaları 
önümde halk yolunu şarınr ve elbette hakkı da var
dır. Bendeniz bunun hakkında geçenlerde bir takrir 
Verdim, maatteessüf nazarı dikkate alınmadı. Bende-
nizoe öyle alelade tahriri irşatla değil, bunun lüzu-
muu olmakla beraber, bilhassa şifahî irşat da lâzım
dır. Matbuat müdüriyetinin son zamanlarda çıkardı
ğı ajanslar kaçınacak bir haldedir. 

Görüyorsunuz, incir çekirdeği dcrMuracak ve hal
kın havadis ihtiyacını tatmin edecek ne vardır?... On
dan maada Matlbuat müdüriyeti eyi havadis vermiş 
olsa bile • giden telgrafları gözümle gördüm • me
selâ (Ren) in öte taraftodaki gazetelerin lisanında 
tahayyül vardır deniliyor. (Ren) in öte tarafındaki 
gazeteler kime aittir? Bunlar hangi pofitilkayı takip 
ediyorlardı, hangi tahavvüt hâsıl olmuştur? TahavviH 
ne demektir? Bunları kim anlar rica ederim? Sonra 
öbür tarafta (Fransız milîter) gazetesi diyor ki... Bu
nu anlamak için benim gibi on beş senelik bir ga
zeteci olmalıdır ve benim gibi onların meslekini, ri
cali Sİyasiyenin isimlerini vesaireyi ezberlemş olmalı

dır. (Fransız miîiter) nedir? Ne ehemmiyeti vardır? 
<Bunu da halk bilmiyor. Sonra öbür tarafta (Etberf) 
çekilmiştir deniyor. Ne demek bunu izah etmelidir, 

(Efendim bunun için eüyevm propagandamız ga
yet fena bir haldedir ve bu bizi her zaman hezimet
lere uğratan en mühim bir şeydir. Rusların şimdiki 
propagandalarınla azameti biliyorsunuz, her zaman 
İngiliz propagandasının kuvvetini biliyorsunuz. VİI-
sonu kait olduğu tafatftan indiren, İngiliz propagan-
dasıdır. İngiliz propagandasıdır ki; cihanın şarkında 
cinayetler İrtikâp edilirken, Amerika efkârı umu-
mîyesini bugün sükûta mahkûm etmiştir. Binaenaleyh 
bu vesileden istifade ile Heyeti aliyyenize tekrar arz 
ediyorum ki; bunu kemali ehemmiyetle nazarı dik
kate almanız ve ajans ve gazeteleri bulunduğu hal 
etkrıden kurtarmanız lâzımdır. Eğer burada Yunus 
Nadi Beyin gazetesi Olmasaydı, halk büsbütün reh-
bersiz kalacak, şaşıracaktı. Böyle 5, 10 tane mükem
mel gazete çıkarmalı, her tarafa hatipler gönderme
li, dakika fevt etmemelidir. Propaganda için sarfe-
deoeğiniz 50 bin lira, emin olun, 50 milyon liralık 
zarardan bizi kurtarır. 

HAMDİ NAMİK BEY (İzmit) —• Efendim; Meh
met Şükrü Bey biralderimîzın; İrşat encümeninin mü
dafaa! hukukuna ait sözleri heyetimizi, mesuliyeti 
vicdaniyeden tehrîe edecek bir mahiyette değildir. 
Buyurdular kii; para lâzımdır. Acaba soruyorum ken
dilerine, şimdiye kadar İrşat heyeti ve encümeni pa
ra İsıtemSş inidir? Vilâyatta bir heyet göndermeye te
şebbüs etmiş midir? Yani ne yapmıştır? Göndermek 
istemişte ve biz mi mani olmuşuz? İsmail Suphi Bey 
toiradereİMiz Matbuat ve İstihbarattan bahsettiler, 
Hakikaten Hamdullah Suphi Beyin himmetiyle 
Matbuat İdaresi evvelce bir şdM nevin alıyordu, 
yerlerini arkadaşlarınızdan Necati Bey işgal etti. 
Kendileri de çalıştılar. Fakat metahıkla memuriyet 
içtima edemediğinden çeldJdİer. Şimdi Bahtiyar Ga
lip Bey namında bir zat demlide etmiştir. Ne olaca
ğını tabi! bUmlyorum. Eğer biz İrşat encümeni mese
lesine ehemmiyet veriyorsak, bendeniz Heyeti aîîy-
yenlze bir şey teklif edeceğim: Matlbuat ve istihba
rat müdüriyeti, Posta ve telgraf müWüriyetiyîe tev
hit edilmeli ve bir vekil tarafından İdare edilmeli
dir. Yani bu zat Heyeti Vekile azası meyantnda da
hil oîmahdır, 

REFİK. BEY (Konya) — O kadar ihitîyaç vardır. 
HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Ve bu İr

şat vazifesi bıhalkkın ifa edilmeli, yoksa başka bîr 
şekilde İmkânı yoUktur̂  
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsartsabİp) — 
Efendim Hamdi Namık Beyefendiye bir cevap ver
mek isterim. Bendeniz bu encümende değil iken da
ha Nizamname i dahilî tatbik edilmedi. O zaman ir
şat için heyet göndermeye karar verdi. Dahiliye Ve
kâletine müracaat etdıitdi. Yine kafdı, iste bir misal... 
Para olmadığından dolayı geriye kaldı efendim. 

TUNAU HtLMİ BEY (Bolu) — Efendim Ham-
dli Namık Bey söyleyeceğini söyledi, Şükrü Beye ce
vap verdi Fakat bilmem muvafık mıdır. Değil mi
dir? Meramın elinden hiç bir şey kurtulmaz. Eğer 
biz memleketin istrhlâsı meselesine, hayat meselesi 
değil, b&nem nasıl bir mesele gibi bakıyoruz. Çün
kü bu netice o kaklar büyüktür ki hiç bir kellime İte 
onu tavsîf edemem. Onu halledebilmek için eliniz 
den gelen her şeyi yapmalısınız. Hatta geçen gün İs
tihbarat müdüriyetinin buraya gelmiş olan, fakat he
nüz Meclise getirilmemiş bulunan bütçeyi vesilesiyle 
anladın. İşittim ki (800) bin kuruşluk bütçesi var
mış, İnşallah Meclise gelince ben beş milyon lira 
isteyeceğim. Şimdi eferklim sözü hiç uzatmayalım, 
ıblir arkadaş diyor ki şöyle çalışıyorlar böyle çalışıyor
lar, inşalah muvaffak olurlar. Ben burada bir en
cümen istiyorum. Burada bir encümen veyahut bir 
şube buhmalbâirse bulunsun fakat hariçte de bir mü
düriyet halinde bir irşat heyeti bulunmalıdır. Propa
gandacı, nesriya'tçı, her ne olursa olsun, memleketi 
daJhtten, haricen müdafaa edecek bir encümen buhın-
mafrdır. Binaenaleyh mevcut encümenin müstafi ad-
dedihnesim; arkadaşlarımız meyanından kendi isti
dadına güvenenlerin, kendi şıibeleri tarafından intihap 
«dİfaıeterM ve böytece yenliden yeniye bir İrşat en
cümeni MM ederim. 

©İR MEBUS BEY — Tunah da reis olsun. 
REİS — Efendim rica ederim. Bu; ruznameye 

dalbil bir mesele değildir. Konya vilâyetinden gelen 
bir telgraf üzerine açrimış bür şeydir. Eğer bu mü-
zaAoerenlm deVanunı arzu buyurursanız (Arzu ediyo
ruz sesleri) atiz ve amik görüşürüz, 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Tralbzon) — trşatt encüme
ni namma söyleyeceğim, 

ılSMAİL SUFHt BEY (Burdur) — Zatı âliniz 
Heyeti umumiyeye teklif buyurunuz, bendeniz Mat
buat ve istihbarat mÜdüfiyötinm vekâlet haline ifra
ğını Ifidktif ediyorum. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Etra-
fiyle müzakere edelim efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Tralbzon) — İrşat encüme
ni, diğer encümenler misiflû İntihap edİlnuşdrr. Hal
buki Mecaîist teşriîyede bu tarzda encümene lüzum 
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yoktur. Encümene gelen evrakı bendeniz gördüm. 
Yapılacak bir muamele yoktur. Meselâ Muvazenei 
Maliye Encümeni ve Adliye Encümeni gibi bir en
cümen ohnaz. Bu ayrıca mütahassıslartfan mürekkep, 
kim Mer&e bu encümene daltul c&aiMk, Bu itibarla 
beridenizce Meclisteki lıçat encümeni zaitfcir. Çünkü 
Meclisin havale edip oradan çıkaracağı bir evrak 
yoktur. Geçen gün bir telgraf yazılsın demîşler. Bu 
telgrafı kim yazacak? Bu encümenin haricinde bulu
nan, meselâ Hifcni Bey hepimizden daha İyi yazabi
lirdi değil mi efendim? Eğer bu İrşat encümeni la
zımsa, Matbuat müdüıiryetiyle irtibatı olmafc lâzım-
geîir. Resmî bir encümen olacak değS. Hususi ve 
mutahassısıridan mürekkep bir encümenin de doğ
rudan doğruya îrşat Vekâleti veyahut Matbuat Ve-
kâfeti ile İrtibatı olmak lâzftndır. MutalhassısuTdan 
mürekkep bîr encümen yapılsın, fakat Meclisin resmi 
bir encümeni obuasın. Encümenin mazbata muhar
riri istifa etmişti. Bundan dolayı arz ediyorum ki 
böyle bîr encümene Klzum yoktur. Lütfen Heyeti 
umumiye karar versin. Bu vazifeyi hakkiyle yapabi
lecek bir encümen teskin eddtfm. 

NAFİZ BEY (Canik) — Her müzakere edflen 
şeyin bir neticesi oku* ve neticeye ikfciran edecek şe
yin de ruznameye dahil olması lâzımdır. 

RöfcS — Söz evvela Hamdullah Suphi Beyin 
sonra Mazhar Beyindir. 

NAFİZ BEY (Canîk) — Usuhı müzakere hakkın
da söyleyeceğim. Refik Bey, Konya'dan gelen bk 
telgraf münasebetiyle bazı şeyler arz etti. Fakat ne
ticeye raptı lâzungelen her mesele bir takrirle Ma
kamı Riyasete bildirilir. Takrir ruznameye İthal edi
lir, Ona göre Meclis ruznamesine hâkim olur. Böyle 
bir karar verilsin. Ondan sonra Refik Bey, Konya'dan 
gelen bk telgraf münasebetiyle bazı şeyler söyledi. 
Şimdi mesefe, teşkilât noktasına rücu etti. Müzakere, 
Telgraf müdüriyeti umumtyesiyle İstihbarat müdüri
yeti umumiyesi birleştiri'lerek bir vekâlet teşkili su
retinde teceöi etti. Bu, teşkilâtın esasına taallûk eden 
bir meseledir. Bu, ceffelkalem Mecliste müzakere 
edilmez, takrir verilir, ruznameye dabü olur. Ruz-
namede yoktur. Ruznamede birtakım mesaıil var
ken çıkıp da başka mesail ile İştigal edilmez efen
dim. 

REİS — Efendim, bu hususa dair söylenen sözleri 
kati görüyor musunuz? (Hayıf sesleri), 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karafafearısahîp) — 
Arkadaşımızın söylediği söz doğrudur. Fakat bür 
defa Meectisi âli nıüzakereyi kabul etti ve bu bapta 
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söz söjfleo'di. Binaenaleyh bir mesele açılını; iken 
kapanmaması ve bir neticeye Miran etmesi lâzım
dır, Çünkü yattın yine söyleyeceğiz. Binaenaleyh, 
Meclisi AK tenevvür etoıişir. Bazı arkadaşlarımız 
ida söylesin, mesele halledâlsin. Yoksa baz, ruznamede 
ydktaır diye bunu artık atmaklığımız doğru değildir. 

RBÎS — Takrirler vardır, buular okunsun. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ar-

ıkadaşdar; Matbuat ve İstihbarat müdüriyetinde on 
beş, yirmi gün kadar tecrübesi sebketmîş bir arka-
daşmtzm oradan aldığı fikir ve kanaatlere dair söy-
feyecekferM lütfen sabır ile dinlemenizi rica edece
ğim. Muhtelif yerîertten gelen tanıdıklarımız daima 
"büze aynı şeyi tekrar ettiler. Miemleket, îdinde bulun
duğu mücadelenirn eibalhı halkîkryesi hakkmda yeni
ye harbi taltdvrye etmek, cepheleri sağlam tutmak için 
yaptığımız bütün manevî mücadelede biz bir şey iti
raf ötmüş oluyoruz; memleket istilâya uğramış oldu
ğu halde asıl harp cephesinde kâfi derecede meta
net gösterilmedi. Biz iki şıktan birini kabul etmeye 
mecburuz. Ya memfleket esareti kabul etmiştir, hain
dir, alçaktır, korkaktır, namus ve şereften kendisinde 
[bir zerre katmamıştır, düşmanları bekliyor, esaret 
boynunu uzatmıştır veyahut zavallı memleket nasıl 
bir mevkide olduğunu bilmiyor, kâfi derecede ha
berdar edilmemiştir, kendisine yetmiş cihetten ölüm
ler hazırlamısjl'anlır, mutlak bir mevtte doğru sürük
leniyor, bunu anlamamıştır. 

IBİfcincisİnî kabul etmek bizim için mümkün de
ğildir. Mensup olduğumuz milletin tarihi, içinde ya
şadığımız günlerde taraf, taraf tecdHİ eden hakikat
ler ve hareketler bize gösteriyor ki; mensup olduğu
muz eski ve şerefli millet esareti kafeul edemez ve 
isteyemez. O halde ikinci şık kaflıyor: Anlamamıştfl*, 
kâfi derecede i'fcna edilememiştir, telkin edilememiş-
(tir. 

Efendiler; telkin çareleri vardır. Bar defa kendi
mize bir sual tevcüh edefcı. Acaba dinin telkin kuv
vetini muntazam bir surette bu muazzam mücadele 
yolunda kulîaiKuk mı? Sahillerden içerilere ve mün-
fehalara kadar acaba her hangi bir köşeye, tariki di
niye ve Hmiyeye mensup, uyanık bir zat yollayarak, 
müessir îisatt ile nremfeketio nasrl bir karanlığa doğ
ru gittiğim anlattik mı bunlara? Müracaat 'etmedik 
"eferidflec. Elvvelldenlberi, taraf taraf üfemayü dînîyeye 
ve mabetttere müracaat etseydik, her Cumta orada 
toplanan halka, nasıl hır vartaya doğru griliğimizi 
söyîasseydök, tarihimizin nasıl kapanmak üzere oldu
ğunu anlaşsaydık, dinimizin müessir kuvvetinden is-
tjfakfe etseydik ne iyi olurdu? Bundan şimdiye kadar 

İstifade etmedik. Memleketin matbuatı var mıdır 
efendim? Hem vardır hem yoktur. Efendim vardır, 
bir çok kâğıtlar çıkar. Fakat etrafımızda bir demir 
çeober olduğu için, dışarı ite muhasebat mevcut ol-
maidığı için, ne içeriden dışarıya sözümüzü işittirdik 
ve ne de içeridekitere söylemek mümkün oldu. Kon
ya'da çıkan Kastamonu'ya çıkan gazetelere, bizim 
küçük bir emeğimizle nail olacakları inkişafa naza
ran icabden dikkati bezletse İdik, bu işi hakikaten 
anlayanların ellerine 'bıraksaydık, her hangi befli 
başlı bir merkezîmizde, hakikaten etrafını tenvir ede
cek kuvvetli matbuatımız olurdu. Bu işleri baştan ba
şa İhmali ettik. 

IBu gün biz bir sulh muahedesi karşısındayız. Ar
kadaşlar! Bu sulh nrnahedesini, istanbul'da kendi-
'terine Hükümet ricali denilen kimseler ayağa kalk
mışlar ve onu, yani esareti ayakta selamlamalardır. 
Acaba biz bunu alıp da madde, madde teşrih ederek 
gösterıriîş otsaydılk, her hangi bir noktai nazardan 
mütalea edersek, hangi köşesine tevciye dikkat eder
sek edelim, memlekete nasıl bir ÖKim hazırlanmıştır, 
anlatamaz nüydük? Değil İngilizlere vesîr ohnafc, 
efendiler Brmenmin, Rurnıun <esiri olacağız. Bu 
toprağın içinde bu günden dbir güne köleler olarak 
kaHacağız. Bunu ahaliye anlattık • mı, söyledik 
mi? Bu gün Millet Meclîsi daha suüı muahedesini 
kendisi okumamıştır. Arkadaşlar yapılacak şey
ler 'pek çoktur •ve sizi temin ederim fci; o küçük müd
det zarfında aldığım tecrübenin neticesini size arz edi
yorum : Küçücük bir para fedakârlığı, seksen, dok
san, yüz bin lira kadar fedakârlrk ile memlekette, 
kendisinde esasen mevcut olan ruhu hamaseti yeniden 
^verebiliriz:. O halde- bizim yapabileceğimiz basit şey
ler vardır '? 

'Bir defa bir sahil propagandası lâzım. Acaba na
sıl duyorda Karadeniz limanlanndan, Akdeniz iman
larından geçerek bize uğrayanlar, sahillerimize yakla
şanlar, içerideki mücahededen en küçük bir fikir al
mıyorlar. Sabillerîmizdb gemilerle dolaşanlar olü bir 
memlekete temas edip geçiyorlar. Bunun içki dedik 
ki; bir sahil propagandası yapmak Mzımgelir. Muay
yen adamlar, gelip geçen vapuıîarai, Türkçe, Fransızca, 
bizim ne için mücadele ettiğimizi gösterir kâğıtlar tev
zi edecefdir. :Burada za'vaHı bir mület, her taraftan 
düşmanla kuşatılmış, istiklâl noktai nazarından dini 
ve milli noktai nazardan nasıl kendini kurtarmaya 
cehdcdiyor, bunu duyurmak lâzımdır. Sahillerimizde 
en küçük, bir ses yoktur, İçeride nüshalar neşir edebi-
İfirdik. 'Bu nüshalardan bir kaçı hazırlanmış ve bıra
kılmıştı. Fakat görüyorum ki, haftalar geçiyor, bir 
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tanesinin basılmak imkânı yoktur, bastırılamıyor. Size 
arzedebiürim Jd; bir Amerikalı ite yapılan İtilâf, neti
cede kırk dört müyan karta, sizin telfeinaünıza ama
de tutmuştu. Yataız buradan biraz haber yollamak kâ-
fkli. Vaktiyle Halide Hanım propagandayı gayri resmi 
surette idare ettikleri zaman, yoliadrkları yazılar Ame
rika matbuatında intişar etmiştir. Buna ait gazete ke-
sikleri elsizdedir. Bu zat bugün Fransız matbuatını 
buraya yoluyor, îııgitiz matbuatını yoHuyor, parasını 
içendi veriyor, bu gazeteler Hükümete gidiyor, mat-
buata gidiyor. Fakat kendisime lâzım olan parayı ha
la göndemriyoruz. Bu yolda müteaddit müracaatlarım 
akim kaldı. Sahillerde merkezler vardır. Az, çok, 
muattal bir haldedir. 

Sonra diğer bir şeyden size bahsedeceğim efen
dim. Yine hariçten gelen bir arkadaşımız, tanıdığı
mız bir adam; bir Dâvteti muazzamanm İstihbaratı 
vesaitini Hükümetimizin emri altında tutmuştur, ister-
seniz bundan istifade edebilirsiniz demiştir. O adam 
buraya gelmiştir, mercii aıtdüne müracaat etmiştir. Ken
disiyle bu Mâf, bir hiçle yapılabileceği halde, o adam 
kalkıp gitmiştir. O halde biz istiyoruz ki; Yunanlılar 
gibi, İngilizler gibi propagandaların her vasıtasına 
müracaat eden adamlar muvacehesinde muzaffer ola
lım. Bunun İmkânı yoktur. Bizkn kendi köylümüzü, 
Türkleri Yunanlılar iğfal edebiliyorlar; kendi kanaat
leri için kuşanabiliyorlar. Onları İstihbaratın verdiği 
malûmat arasında okuyoruz. Filân yere Yunan aske
ri girmeden evvel bizimkiler silâhlanmışlar, bize kur
şun atmışlardır. Ne için, biliyor musunuz arkadaşlar? 
Çünkü tstanhulun, Venizİtosun kuvvetleri, Loid Cor-
cun kuvvetleri cihanı aleyhimize çevirmekte muvaffa
kiyet kazanmıştır. Bizim aleyhanizde cihanı iğfal ve 
ikna etmiştir. Bizi, hatta Türke karşı düşman göster* 
vritştir .'Bu halde biz manevi mücahedemfci bu sevi
yede 'tuttukça, emin olunuz, yalnız iknam noksanı ne
ticesinde Düzce ve Yozgat İhtilâlleri. tekerrür edecek
tir. Tasavvur edebilir miyiz ki; memleket hainlerle, 
namussuzlarla doludur. Alınız bunları tecziye etmek 
isteyiniz. Yüz 'kişi arasında, ben kaniim ki, doksan 
bes kişi zavallıdır, 'iğfal edilmfîş adamlardır, Bfe söy
lemeyi bildim, onlar da bizimle beraberdir. Karart-
İtk üzerine çökmüş bir mi'Bet, dîni ve mffiü bir izmih
lale giden t>İr minet, düşmanla bemoer olamaz, Onlar 
bizimle 'beraberdir. 'Bunu bütün fecaat ve ehemmiyetle 
nazarı dikkate alalım. Propaganda için para vermek
ten çekînmeyeİKm, bu teşkilâtı takviye etmekten çe-
k inmeyelim. Manevi mücahedemizi takviye edelim. 
Çünkü görüyoruz, muvaffakiyet, İkna üzerine mües
ses manevi kuvvete İstinat ediyor. -(Alkışlar), 
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MEHMET ŞÜKkÜ BEY (Karahrsan Saftlp) — 
Bir noktayı ilâve etmek isterim, Bolşeviklerin propa
gandaları, 

RBFÎK. BEY <Konya) — Bu günkü düşmanlar da 
Yunanlılardır. 

Dr. MAZHAR 'BEY <Aydın) — Zannediyorum W, 
şu Meclîs «fk açıldığından beri hu mühim büyük derde 
hemen her gün temas etais, fakat temas edip geçmiş
tir. Lâyik olduğu kadar tutmamıştır. Efendiler, zan
nediyorum ki, burada bunu ilk defa teklif eden, tn-
giltereyi bize misal olarak göstererek, yüzlerce ma
yon lira sarfetfciğini erkanı ile zikrederek, nazarı döc-
kadîmizi celbetmek istemişti. Zannediyorum o zaman 
trşat nezareti iteşkitini 'Meclise teklS etmiş iken na> 
sılsa bu, alelade bir encümen şekline ifrağ ve bu gtf* 
ne kadar bu sözlerin sekü devam ede gelmiştir. Ha
kikaten bir arkadaşımızın dediği gibi, hariçte muka
bili olmayan bir vekâletin Meclis dahilindeki encü
meni, iâyik olduğu 'kadar faaliyet elbette gösteremez 
ve elbette gösteremeyecektir. Elbette hiç bir kuvvet ve 
kudreti yoktur. 

Yapılacak şey efendiler; işte ekte Matbuat ve is
tihbarat müdüriyeti var, Matbuat ve istihbarat müdüri
yetinin şimdiye kadar gösterdiği mesai netaylcd ma
lûmdur. Bu gün Afyon Karahisarına kadar bîr tel
graf dört güne kadar gitmiyor. Bu gün Meeiğe kadar 
giderseniz ajansın neşriyatından kimsemin haberi yok
tur. Bu kadar elim fecayi karşısında matbuat njüdüj 

riyetinden ne bekliyoruz? Efendiler! Hamdullah Sup
hi Beyin 'buyurduktan gibi, hariçten ziyade dahilde 
muhtaç bulunduğumuz bu propagandaya lâyık olan 
ehemmiyeti, kıymeti verelim ve bunu bu gün, müm
kün ise, müstakil, vasi bir bütçe halinde kabul ede* 
tim. Kıymettar arkadaşlarımız toplansınlar. Matbuat 
müdüriyetinde geçen gün hususi toplanmışlardı, yine 
-böyle içtima yapsınlar, aralarında tertibat tamamen 
çizilsin, bîr şube değil, belki ÜÇ dört encümen olarak, 
adeta vasi bir şekilde teşekkül etsin, ümit ederim ki, 
memleketin hatâsına hizmet edecektir. Binaenaleyh, 
bendeniz daha fazla söz söylemeyi zait görüyorum. 

Dr. TBVPİK RÜŞTÜ BEY .(Menteşe) — Bu hu
susta o ka'dar güzel sözler söylendi1 kî, onlara bir 
şey üave etmek İstemem. 

Yalnız işin müspet bir neticeye iktiranı için kü
çük bir noktayı arz etmek isterim. Hiç şüphesiz
dir ki, maksadımızı neşretmenin, Müdafaa! MÜlîye 
kadar kıymet ve ehemmiyeti vardır. Bunu Meclisi 
Âlinin lâyik olduğu ehemmiyetle nazan ittbare al
ması doğru, eğer kabfl 'ise ÖÖyte bir vekâitet tesisi de 
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belki faideii olur. Görülüyor M, yirminci asırda 
neşriyat, adeta silâhtan sonra en büyük silâhı mu
vaffakiyettir. (Binaenaleyh, esas teklifin, mevcut irşat 
(Encümenine veyahut başka münasip bir encümene 
havale edilerek orada- tetkik edildikten sonra, bir lâ-
yühafi kanuniye şeklinde Meclise teklif edilmesi ve o 
vafck müzakeresine girişitmesi' daha muvafık olacağı 
kanaatindeyim. 

'HHSAN BEY (Cebelibereket) — Erendim; muh
terem kardasımız Hamdullah Suphi Bey; pek vatan-
perverane ve beliğ almak üzere hitabelerinde Avrupa 
Hüfcömetlerinden birisi, bütün vesaitli ihbariyesini bi
ze verdiği halde biz iltifat etmedik, bir Amerikalı 
kırk dört milyon kari buldu, kırk dört milyon kari 
temin etti buyurdular. Bendeniz bu meselemin hakika
tini anlamak istedim. Hakikaten bir Avrupa Devleti 
bütün vesaiti iatih'bariyesini elimize veriyor, bize bü
tün vesaiti istmbariyesini veriyor da, bu en sıkı, en 
dar bir zamanda ona neden itibar etmiyoruz iMfat 
etmiyoruz? Pek az paraya mukabil, kırk milyon kari 
ıbize hazırlayan bîr Amerikalıya karşı ne için ruyi ilti
fat göstermiyoruz? Bunda Heyeti rmihteremenrâm de 
bu hususta • benîmle hemfiktir olduğunu zannedryö-
rum. Hükümet gelsin, Heyeti muftteremenize karşı bu 
bapta rvofetai nazarlarını bize 'söylesin, bîzi ikna etsin. 
VÇök doğru sesleri). Bunu teklif ederim. 

RE'İS — 'Söz bitmiştir. Şimdi takrirler var, onlar 
okunacak, dMeyelim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cetifeairte 
Propaganda ve ihbar ve istihbarat meselesinin 

ehemmiyetine binaen matbuat ve istihbarat raödüriyetir-
nin vekâlet haline kalbini tekKf eylerim. 

(Karaliisarı Sahip 
MebuSu 

'Mdhmet Şükrü 
[Riyaseti Cel'ileye 

'Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umurnryesinîn 
vekâlete kalbini teklif eylerim. 

Burdur 'Mebusu 
ismail Suphi 

HAİMÜÎ NAMIK BEY (izmit) — Bendenizin bir 
teklifi vardır efendim, 

(Riyaseti Celaleye 
Cephede toplanan MUtİ KuVvetlerfe temas et

mek ve asker kardeşlerimizle hasbüıai ederek gayci 
mukaddesemizi onlara anlatmak ve cephe ile alâ
kadar 'olduğumuzu bilfiil göstermek üzere derhal bir 
heyetin izamım tekffif eylerim. 

Saruhan Mebusu 
Mustafa Necati 

IBüyük 'Mittet Meclisi Riyaseti CeElesine 
Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumdyesinin 

Telgraf ve posta ve tetefon jriüdüriyeti umumiyesiyl» f 
tevhit edilerek Heyeti Vekile meyanmda bulunmak 
tizlere ı^îrşat Vekâleti» unvanı tahtında bir vekil inlfcî* 
tabını teklif eylerim. 

ffizmit Mebusu 
Hamdı 

İBiİyÜk Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Şimdiye kadar mövcudiyet eseri göstermesinden 

değil, belki iki üç defa bile ictöma etmemiş olan ir
şat encümeninin müstafi ad ve kendi istidadına güve
nenlerin şubelerce intihap ve yemden bir irşat en
cümeni tesklü edilmesini teklif eylerim. 

Botu Mebusu 
Turtaîı Hilmi 

(Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeKlesîne 
İMeclisimizin hemen bilcümle mesaisi İlmi ve fenni 

tetkikata müHtaç olduğundan ve azayi muhteremenin 
.hususi kitapları bu ihtiyacı katiyen terhine kâfi ola
madığından Meclis namtna acilen bir kütüphane tesis 
edilmek üzere dört bin liranın Meclis tahsisatından 
sarfına karar veniimesim teklif eylerim'. 

Aydın Mebusu 
İMazhar 

Riyaseti CeİHeye 
Posta telgraf işleriyle istihbarat umurunun tevhi-

dile ayrı ayrı bir vekâlete tevdii ve bu surede en çok 
muhtaç olduğumuz bu emri mühimmin bu günkü me
telikle mütenasip bir faaliyet sahasına intikalini tek
lif ederim. 

Konya Mebusu 
Refik' 

TUNALI HtLMit BEY (Bolu) — Şu takrirteria 
toeyeti umuimiyesme iki kelime sözüm vardır. 
efendim. Her Wri pek dehşetli surette ehemmi
yeti haiz olan takrirler vardır. Bu takrirler ara
sında benimki... (Handeler). Müsaade buyurun, ala
yın zamanı değildir. Bu encümen katiyen burada teş
kil edilmeli ve bu takrir encümene havale edilmeli, 
badehu o encümenin, vereceği katar buraya geKr. 
öyle ümit ediyorum ki, katiyeti encümen bir istih
barat müdüriyeti değil, bir İstihbarat vekâleti teşkil 
edecektir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Celsei sa
niyede, o zamanda münasip görürseniz, Heyeti Ve
kile bulunduğu halde müzakere ederiz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya.) — Mat
buat müdüriyeti umumiyesirte ait bir meseledir, Ar-
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zu buyurursanız iki üç kelime ite izah edelim. (Hay 
hay sesleri). 

Arkadaşlar; iki noktaya nazarı dikkati âlinizi 
celbederim, 

Birisi; bir Devleti muazzama; kendi teshilâtını 
bizim maksadımızın tervici yolunda kullanacağını 
söylemiştir. İkincisi; bir Amerikalı Gazete muhabi
ri, mümessili olduğu gazeteler namına, bütün vere
ceğimiz yazıları nesir etmeği vaid ve teahhüt etmiş
ti. Bendeniz arzedebilirim. Bu müracaatlar doğrudan 
doğruya vükelâi Devlete gelmemiştir. Bunun için 
Hükümete sormadan evvel Müdüriyeti umumiyeye 
sual edebilirsiniz. Bildiğimi uç kelime ile arzedece-
ğim. 

BÎR MEBUS BEY — Efendim, Esrarı Hükümet 
olmasm, 

HAMDULLAH SUPHl BEY (Devamla) — 
Efendim, katiyen esrar değildir. Bu mesele açıkça 
bir propaganda meselesidir. Bazı Amerika gazetele
ri, bugün buradan giden ufak tefek yazılarımızı neş
retmekle meşguldür. Son parçalar buraya gelmiş ve 
tercüme ediliyor. Erkânı Harbiyei Umumiye Riyase
tine verilecektir. Demek ki bazı mühim gazeteler 
şirketi, bizim vereceğimiz Mirileri neşretmeği kabul 
etmiştir. Fakat aradan bir buçuk ay geçmiş olduğu 
halde hu zata yalnız bir mektup yazılmıştı ki ta bi
dayete aittir, ondan sonra yeni bir şey yazılmamış
tır. Bu zat bize pek çok gazeteler yolluyor ve para-

/. — Baltalık kanunu lâyihası, 

REİS — Efendim, Heyeti Vekileden Baltalık ka
nununun gönderildiğine dair bir tezkere vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 

Köylülere hakkı kanunilerinden daha serbest is
tifade fırsatını vermek ve mirî ormanların muhafa
za ve inzibatım temin etmek üzere mücavir köylere 
baltalık tefrik ve tahdidine dair umuru iktisadiye 
vekâletince tanzim kılman kanun lâyihası ve esbabı 

sim kendi cebinden veriyor. Biz ikinci kelimeyi da 
ha söylemedik. (Yazıklar olsun sesleri). Berikine ge
lince; efendim, tabii arzu buyurmazsınız ki buna 
dair açık tafsilât vereyim. 

Aranızda doğrudan doğruya meseleden haberdar 
olan mebuslar vardır. 

Onlara bu açılmıştı, kendilerine izahat vermiş
tim. Bir zat ta yaptığı bir itilâfı bize getirdi. Bize ait 
ne göndersek, ne dersek ellerinin altındaki gazete
lerde neşredeceklerdi. Ayda (2500, (300) lira ile bu 
propagandayı yapabilecektik, bundan İstifade etme
dik. Avrupaya esasen propaganda maksadiyle gitmiş 
zevat vardır. Bu işi kendi kendilerine deruhte etmiş
tir. Onlara küçük bir yardım yoUamaJk, omar vası-
tasiyle fikirlerimizi mütemadiyen neşretmek ve aley
himizde vaki olan İddiaları tekzip etmek mümkün
dü. Arkadaşlar; Avrupada, en mühim merkezlerde, 
Londra, Paris ve isviçre'de ve İtalya'da memleketin 
müdafaasiyle meşgul birtakım vatandaşlarımız var
dır. Onlar bugün bunu yapmakla meşguMUrler. 

Fakat sizi temin ederim ki aramızda ittisal he
men hemen yok gibidir. Onlar bu zavallı memleke
tin en yüksek mevkilerine çıkmış olduğu halde bu
gün aralarında hakikî bir zaruret içinde olanlar da 
vardır. Onlar bazı şahsî, ecnebilerin verdiği para ile 
geçiniyorlar. Efendim, emin olunuz teşkilât ve para 
ile bir hafta zarfında bu iş yavaş, yavaş İşlemeye 
başlıyor. 

mucibe mazbatası Heyeti Vekilenin 22 Eylül 1336 
tarihindeki içtimaında ledelmutalaa tasvip edilmiş ve 
leffen takdim edilmiş olmakla ifayı muktezasmı rica 
ederim. 

Büyük Mîflet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

REİS — Efendim, İktisat, Ziraat ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale olundu, 

Celseyi beş dakika tatil ediyorum. 

(İkinci Celse Hafidir) 

3. — LÂYİHALAR 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 5,45 Baıdezzeval 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KATİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REİS — Celseyi açıyorum, ismet Bey! 

7. — BEYANAT 

1. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İsmet Be
yin, harekâtı harbiyeye dair beyanatı. 

ERKÂNI HARBİYBİ UMUMİYE REİSİ İS
MET BEY -(Edirne) — Arkadaşlar! bir müddetten-
beri .gaip cephesinde mühim harekâtı harbiye vuku 
bulmamıştır. Bursa cephesinde düşmanın son zaman
lardaki faaliyeti İznik gölü şimal ve cenubuna ufak 
müfrezeler şevkinden ibarettir. Bu müfrezeler bir 
çok yerlerde yerli Rum ve Ernıeni çeteleriyle birle
şerek ve onian tahrik ederek köyleri basmışlardır. 
Bizim tarafımızdan yapılan mukabil harekât; bu çe* 
{elere karşı, bu taşkınlıklara karşı islâm ahalinin 
mümkün olduğu kadar muhafazasına çalışmaktır. Bu 
faaliyet İzmit cenubundaki köylerde, söylediğim gi
bi, İznik gölünün şimal ve cenubunda idi. Diğer cep
helerde; Gedüs ve Uşak'ın işgalinden sonra keşif ko
lu faaliyetlerinden başka mühim faaliyet olmadı. 

Heyeti umumiyesiyle bu gün şimalde Adapazarı 
ve Sapanca mevkileri münafık kuvvetler elindedir. 
Buraları biz kuvvetle işgal etmiyoruz. Onun cenu
bunda Yunan kuvvetleri Bahçecik, Kiremit, Yıldı
rım, Kumana, Dumaköy, Koyunhisar, Babasultan 
mevkilerindedir. Mahsus teferruatlı soyuyorum. O 
mevkileri bilenler vaziyeti tamamiyle ihata ederler. 
Heyeti umumiyesiyle İnegöl ve Yenişehiri bizim eli
mizdedir ve düşman hattı bunun garbindedir. Ge
düs şarkında düşman Kızık, Yunuslar, Işıklar, Gü
müşlü, Karlrk, Tabaklar hattındadır. Daha cenupta 
Güney, Dursunlar, Hacıbeyli hatları vardır. Bu cep
he hakkında vaka olarak daha fazla söylenecek bir 
şey yoktur. 

Merakla intizar ettiğiniz bir noktaya kısa temas 
ederek söylemek istiyorum. O da; harekâtı askeriye
nin atisini nasıl görüyoruz? Harekâtı askeriyenin ati
sine biz emniyet ve itimatla bakıyoruz (İnşaallah sa-
daları). Bittabi müdafaai memleket noktai nazarın

dan, umumî sevk ve idareyi derutıde etmiş olan ve
killeri n'iz, sırf müdafaai memleket noktai nazarın
dan acı ve tatlı her türlü tesirattan kendisini kurta
rarak, vaziyeti şu tarzda mütalaa ve muhakeme et
mek mecburiyetindedür. Bu tibarta yüksek bir mü
dafaa noktai nazarından söyliyom mki; harekâtı as
keriyeye biz emniyet ve itimatla bakıyoruz. Hatta 
diyebilirini ki; harekâtın en buhranlı zamanları- geç
miştir, 

Garp cephesi harekâtını öledenberi şu tarzda mü
talaa ettik : Düşmanlarımız bu cephede, garp cephe
sinde bize karşı İki silâh kullandılar. Nifak ve Yu
nan - daima böyle görmekteyiz - daima düşmanları
mız harekâtın bidayetinden itibaren bizi yere ser
mek İçîn münafık ve Yunan kuvvetlerini vasıta ad
detmişlerdir, Biliyorsunuz ki; münafık kuvvetler ne
rede faaliyete geçmislerse, en büyük şiddeti göster
mekle beraber, neticede tamamen münhezim olmuş
lardır. Fakat münafık kuvvetler; kendilerine veril
miş olan vazifeyi ifa ediyorlardı. İtilâf, memlekette 
nifak çıkarmak istediği zaman dediler ki; nifak, Yu
nan istilâsını teşdit eder. Hakikaten vukuat bunu 
göstermiştir. Münafık kuvvetlerin semerci faaliyeti 
olarak yalnız Yunan istilâsının teshil edilmesi vaki 
olmuştur. 

Karşımızdaki münafık ve Yunan kuvvetlerini, 
kendi kuvvetlerimizle muvazene noktai nazarından 
soyuyorum. Bu gün bize Düzce'de, Yozgat'da, Ak
hisar'da, SonraMa hücum ettiklerinden daha kuvvet
liyiz. Daha kuvvetli olduğumuzdan vaziyete daha 
hâkim, istiklâli kararımıza ve istiklâli harekâtımıza 
daha ziyade sahip bulunuyoruz. Bizim gördüğümüze 
göre, bu gün garp cephesinde, -aleyhimize hareket 
yapmak için tekrar kuvvet ihzarına ve münafık kuv
vet ihzarına çalışılmaktadır. 
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Yalnız milletteki intibahın kuvvetiyle, nifak ne-
tayicinin acı bir surette her tarafta tezahür etmesi 
buna imkân vermiyor, istanbul'da kuvvet ihzarına 
çalışılıyor, fakat yapılamıyor. Bunu milletmmzin in
tibahı noktai nazarından mühim bir muvaffakiyet, 
mühim bir faii hayır addetmeiiyîz. O halde Yunan
lılar kendine muvaffakiyet ihzar edecek vasıta bek
liyorlar ve bu vasıta henüz bulunamamıştır. Şurada 
burada tekrar hâdiseler vukua getirilmiştir. Bu hâdi
seleri vukua getirebilmek için iğfal ve İdlâl edilen 
Ermeni ve Rumlar müştereken faaliyettedirler. 

Fakat bu hâdiseler, adi şekavet mahiyetinden ile
ri geçmemektedir. Hakikati bitmeniz için soyuyo
rum 'ki; son zamanlarda sukutu ahlâka ait acı ve 
elemli misaller maalesef olmuştur. Bursa'da kisveİ 
ulemadan birtakım betbahtlar Yunan vürudunun ha
lâs ve necat getirdiğini söylemişlerdir. 

«EPİK BEY (Konya) — Lanet olsun. 
ERKÂNI HARIBİYÖt UMUMİYE RE*SI İS

MET 'BEY <Etevamİa) — Edirne'die Sultan Selim Ca
miinde bir çok adamlar Yunan mtfvaffakıyaSu için dua 
etmişlerdir. (Kahrolsunlar «adaları.) 

Arkadaşlar! bu elemli misaller ne kadar fena okur
sa olsun bizim için medarı kuvvettir. Çünkü bütün 
mîllet içlinde Mirsiniz ki bunlar zillette yaşamak is
teyen beş, on adamdan ibarettir. (Seffl adamlar sa-
daları). Bütün millet yekpare olarak bunları telin et
mektedir. Hulâsa Yunan ordusunun muValffakiyetini 
teshil etmek için nifak teSebbüsatı maskeli şeklini fcay-
•hfetmiştir. Etemfe arz ettiğim misaller gibi cinayet, 
aleni cinayetler, müstekreh cinayetler manzarasına in
hisar etmiştir. Garp cephesinde düşmanlarımız nifak 
ile ve tefevvuku adedi &e bizi behemehal yere sere
ceklerini tahman ediyorlardı. Akı aylık harekât bu 
tahminin yanlış otdugumı ispat etmiştir. 

İttihaz ettiğimiz tedalbir hakkında bittabi benden 
tafsilât beklemezsiniz. Yalnız garp cephesinde müda
faa! memleket İÇİn en münasip tedlabkli ittihaz ettiği
mizi söyleyebilirim, İttihaz -ettiğimiz tedalbir, yalnız 
hale en muvafık olan değildir, en müessiridir, Tedabi-
rimizin ve teşkilâtımızın, Yunan taarruzu başladığı 
zamana nisbet kabul etmeyen intizamı teşkilâtımızın 
semeratı filiyesini göreceğimize ve göstereceğimize İti
mat ediyoruz (İnşallah sadalan.) 

(Kemali şükranla söyleyeceğini bir esaslı nokta var
dır kî o da; ahalimiz, garp cephesi mıntaikasmdaki aiha-
limiz, büyük 'bir galeyanı vatanperverane ve diyanet-
k âr an e içinde bulunuyorlar. Konyada, Karabisarda 
bir çok günierdenbcri, memleketin -büyükleri, rehber» 
leri bütün şayanı itimat zevatı önlerinde olduğu halde 
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cepheye koşuyorlar. (Teşekkür olunur, varolsunlar sa
dalan). 

Ahalinin bu alâkası maddeten ve manen cepheler
de mucibi kuvvet olmuştur, muai'bi şevk olmuştur. 
Bunu kemali şükranla soyuyorum. {Alkışlar). 

Şark cephesinde, Taşnaklann tecaVüzatına mukabil 
tedabir ittihaz etmekle meşguîüz. Taşnakiar dillerinde 
mazlumriyet feryadı, ellerinde bıçaklar olduğu haîdle 
mütemadiyen köylerimize taarruz ediyorlar. Kıtaatı
mızı zaptediyoruz. Yanımızda bulunan dostlarımız 
ve herkes, bizim tecavüze uğramış mazlum mevkiinde 
'bulunduğumuzu görüyorlar. 

Yunan kıtaatı burada 'Serlerken, Avrupa gazete
lerinde okuduğumuza göre, Ermeni kıraati da ÎErzu-
rumu istila edeceklerini neşrediyorlardı. Bugün Istan-
buida ve her yerde, Türk (ErmenisiCanı denilen vi
lâyetimizi 'işgal -için hazırlıkta bulunuyorlar, istikraz 
yapmakla meşgul bulunuyorlar. Maabaza şark hudu
dumuzda Ermeniler, Taşnakiar nerede tecavüz etmiş
lerse bittabi mukabil darbemizi davet etmişler ve iyi 
ders almışlardır. Tebliği resmide de arz ettiğim veç
hile; Ulti civarında bîr müfrezemizi mütemadiyen ız
rar ve İzaç ediyorlardı. 13 Eylülde müfrezemiz muka
bil tedbir ittihaz etti. Bu darbeye uğrayan bir alay 
bütün toplarını bırakarak çeMmeye ve dağılmaya 
mecbur oldu. Bu tarzda harekât devam ederse, bittabi 
mukabil darbeler ve mukabil harekât kendiliğinden 
tevali edecektir. 

Son zamanlarda Eccezire cephesinde millilerin kı
yamı vaki olmuştur. Mitli aşireti, ötedenberi Viran
şehir civarında bulunduğunu bilmiş olduğunuz mM-
Ierdİr. Bunlar kıyam etmişlerdir. Hatta bazı emareye 
göre bu kıyam, o esnada Fransızların faaliyetiyte ay
nı zamana tesadüf ediyordu. iBu isyan mühim tertibatı 
İstilzam etti. Kuvvetler toplayarak, takriben on, on beş 
gün devam eden sefahat ve harekât esnasında, belki 
şfrndiiye kadar kanun kuvvetinden yedikleri en şidK 
detH darbeye duçar edümSşlerdir. Mesele bu gün bit
miştir. Hadise yoktur. 

Adana cephesi dediğimiz darütharekâfta, Mersin, 
Tarsus, Adana, Ceyhan mevafcii, gerek bir biriyle it
tisalden ve gerek başka bir yerle muvasaladan mah
rum, adeta mahsur bir halde bulunmaktadırlar. Ada-
nadan Tarsusa veyahut Tarsustan Mersine gütmek, 
mühim kıtaatı askeriye ile yapılan bir iştir. Giderler, 
oraya bir kafile götürecekler, müsademeler olur, mu
habereler olur. Ya istedikleri yere girerler, yabut gi
remezler, Girerlerse, mühim muvaffakiyet addolunur. 
Adananın sahH ile, Mersin ve Tarsus "ile muvasalası 
pek müşkül bir hale gelddgi İçin, sahi} ile muvasalasını 
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geriden temin etmeye çalışıyorlar. Burada faaliyet ve 
taarruz ateşi bizim kıtaatımızdariır. Muntazam kuv
vetlere karşı bu cephedeki ataalitım, Âdâma, Tarsus, 
Mersin ve 'bu mıntakadaki ahalinin gösterdiği muka
vemeti, ondan fazla olarak, düşman kıtaatına hücum 
için lâyenkatı faaliyeti, eğer biz 'lâyîfciyle ifade et
miyorsak, fevkalâde heyecan İçinde, fevkalâde aMfca 
içinde Söylenecek söz bUtamadığtmızdandır. Fakat ah
fadımız -ve -tarihimiz bütün mefahiri içinde Adana 
cephesinde cereyan eden vukuatı en ziyade iftihar *le 
telâkki edecek, muazzama* meyanında görecektir. (At-
kışlar). 

Ceyhan şarkında, İskenderun civarına kadar hâ
kim bulunuyoruz. Kıtaatımız Adana mıntaikasındtt ha
reket «den düşman kıtaatâyle, Fırat garbında, Aym-
tap mıntıkasında bulunan düşman arasında 'bir yer bı-
naktnamışlardır. 

Adanadan ta îskertderuna kadar bizim adımız ve 
bizim silâhımızın kuvveti caridir. 

'Maruzatıma Aykıtap mınMkasmdakii harekâta arz-
ederek hitam vereceğim. Aykıtap mıntrkasında son bîr 
buçuk ay zarfında pek müfcim fedakârlıklar cereyan 
etntîjtir. Fransızlar Ayintabı bilhassa hedef ittihaz «dev 
rek mühim kuvvefcterte ilerlediler, 'Bir aralık Ayinta
bı kendileri muhasara ederek vaziyete tamamen hâ
kim kaldılar. İlerlediler, 'bizim kıtaatımızı' şimale at
tılar ve kendileri hakim kaldılar. Bir çok müessif mi-
salîerini gördüğümüz ve dünyanın her yerinde açık 
»bir şehir için vaki olacak neticeyi tahmin ettiler. Ya
ni Ayintap, yukarı ç ıkaktan sonra muhasara edfl-
dükten sfonra kendilerine teslim olacaktı. Ayintap yal
nız 'her -taraüftan rrtateur kaldıktan sonra, açık bir şe
hir olarak, 'kendi kendisini müdafaa etti. Tabii kuv
vetler şevkettik. Fransız hattı muhasarasını açtik. (Al
kışlar) ve Ayintap şehri içindekilerle doğrudan doğ
ruya temas hâsıl ettik. Ayintap civarında Amerikan 
mektepleri, fcollejter vardır. (IJânet olsun sadiaları). Bu 
Amerikan koMejferi, Fransrfann bugün üssüfltareke-
sklîr. Bizim canımızı yakmak için ve ahafömİzi öldür
mek İçin Amerikan mekteplerini üssümareke İttihaz 
«duyarlar. Taarruz ederfer ve oraya top yerleştMrfcr, 
anlbar ofarak kutlanırlar. Hâsılı mektep değil, mem
leketimiz -İçinde bir kale olarak İnşa olunmuş zan olu
nur, 

.Bu -Sssülnarefc'eye «Oinat ederek, Fransız kuvvetteri, 
Nizibe kadar huruç yapmışlardır ve etrafında bulunan 
köylere daima sarkrnırılıfc etmektedirler. Girerler, kö
yün etrafını alırlar, bıçaklarını çekerler, Fransız man» 
dasını istediklerine dair halktan senet isterler ve on
ları alırlar. Muharebe ede, ede, döğüşe, döğuşe Ayin-

ta:ba gelirler ve telsizlerle ahalinin kendüeriai istediği
ni ilan etmeye çalışırlar. Bu safahattan sonra Aym-
tapdaki şiddet ve faaliyet daha ziyade artmıştır. Bugün 
bildiğimiz muharebelerin en fedakar ve en şiddetli 
olanları Ayiıırtapta cereyan etmektedir, Şehir ikiye 
-aynlmıştır. Şehir içinde barikatlar yapılmıştır, AhaÜ 
kendisini, FransızIarHi ve onların vasıtalığım, bilerek 
bilmeyerek, yapan Ermenilere karşı müdafaa ediyor. 
Her gün şehre top atarlar. TabiL kadınlardan ve ço
cuklardan şehit verilir. Çok müteessir oluyoruz. Fa
kat böyle büyük bîr halâs davasında bîr yaşmdası iti
baren 'vatandaşlarımızın bütün kadın ve çocukların 
hisse aldığını görerek yaşamak için ve müstakiMen, 
şerefle yaşamak için azim sahibi olduğumuzu, daha 
kuvvetli isbat ettiğimizi zannediyoruz. Ayintap için 
memleketimizde 'büyük bir alâka göstermiyor. Bundan 
daha büyüğünü göstermek ve oradaki halkımızı mad
deten ve manen tsşci ve yardım etmek hepîmiain bor
cudur. 

'Sureti umumiyede cephelerdeki hMsat maruzatım
dan ibarettir. Heyete Umumiyesiyte esbabı mukatve-
metaıüz davaya başladığımız zaman olduğu kadar kuv
vetli ve ateşfidîr. 'Bu nokta! nazardan vesaiti aske
riye, uhdesine düşen vazifeyi ifa edecek "bâr haldedir 
ve maddeten, manen ifa edebilecek kuvvettedir. 

Arkadaşlarımızdan birisi Şarit Cepheli TaşnaJdarı-
nın tecavüzatma karşı niçin ordumuzu sakladığımızı 
soruyorlar ki bu hususta kısmen 'Hariciye Vekiliniz 
izahat vermiştir. Tertibatı askeriye vesaire gibi tafsilât 
tabii beklemezsiniz 'Maruzatım bundan İbarettir ar
kadaşlar. 

TUNAU HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, ismet 
'Beyefendi Hazrettendin izahatı sırasında, Ayintapta 
Fransızların mektepten bizlere ateş ettüktereoi zifcreKft-
ler. Bu vesile ite tarihe geçmesini daima arzu ettiğim 
bir hatırayı arz etmek isterim. Bundan bîr kaç ay ev. 
vel tahattur edersiniz ki Fransızlar ^EreğUyi işgale te
şebbüs ettiler. Oraya vardığımın ertesi günü birta
kım hilelerle karaya çıktılar. O cihetü bırakalım. Dör
düncü günü; yetmiş kadar kahraman; bunların 300 
kadar, karada, siperler arasında bulunan neferler], kuv
vetleri üzerine ateş açtılar ve kendilerine 26 neferle 
birde zabit maktul verdirdiler. Ramazan bayramı 
sabahı defohip gittüer. Kasabanın şimali şarka tara
fından bir kısmını işgal etmişlerdi ve işgal ettikten* 
kısımda arkadaşlar, hastane bulunuyordu. Osmanlı 
Müslüman hastanesi. Bu hastaneye gittik ve orada 
gördüğümüz manzara 'karşısında «Glâdistonun» bir 
gözünü hatırladım, roefcm vaktiyle diyordu • kî zaten 
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dedikten sonra geberdi gitti - diyordu ki; Türkleri kar
şımda gördükçe insan yaradıîdığıma utanryorum. 

Fransıztann böyle yaptıklarını görüpte insan oldu
ğuma ben de utanıyorum. 

iREFflK 'BEY (Konya) — Medeni demlen millet
lerden daha çok medeniyiz. 

TÖNALI HÎLMt BEY <Devamla) — Sonra efen
diler;. bizim aklığımız bir malumat vardır ki liman fe
nerini orada bulundukları müddetçe söndürmüşler. 
Katiyen geceleri yaktırmıyorlardı ve 'hatta battal et
mişlerdi, Halbuki liman feneri beynelmilel insani bir 
meseledir. O liman fenerinin sönmesi sebebiyle ola
bilir ki bir 'kayık, bir vapur karaya çarpar. İçindeki 
insanlar -telef olur. Biz bunu tetkik ve muhakeme et- i 
mekte İken hastaneye girince bunu tamamdyle unut- . 
tuk. Ne gördük Beyler? ne kadar ilaç şişesi vesaire fca- I 
pı, masalar, defterler, camlar, çerçeveler varsa hepsi • 
kırılmış. Hatta kudurgan ayaklarla yerde çiğnenmiş- i 
ti. Bu da bir şey'değil efendim, 'hastanenin iki odasın- 1 
dan ikisini de, tamamen bizim askerimiz üzerine mfit- j 
ralyöz sıkmak için kullanmışlardır ve orada rmtraJ-
yözterden kalmış binlerce ffeek kovanı bulunuyordu. 
Tarih kaydetsin. I 

B/EFtK BEY <Konya) — Arkadaşlar, bugünkü iç
timaimizin mebdeinden Rİbaren şu dakikaya kadar : 

devam eden müzakerat dolayssiyle ruhumda derin bir 
inştraıh -ve inbisat canlanmıştır. Bu kürsüde, zaman za
man arz ettiğim veçhile. Heyeti muhteremennzin en 
başlı vazifesi memleketlimizi tehlikeden kurtaracak es
bap ve vesaiti düşünmek ve bunun etrafından mütema
diyen münakaşa etmek olduğunu Heyeti mruhtere-
merriz de kabul eutiğı gîbi, bendeniz de bunu Heyeti 
muhlteremenin rfleroümanı hissiyata olarak anz eHmiş-
tim, tşte bugün başlayan muzakeraitamız, doğrudan, 
doğruya maksadı hafeikiyeye hadim olmak İtibariy
le, şayanı şükrandır. Malıûımu âfetiz, bugün memlıe-
ketümiai kurtarmak için MiMat silaha sanlım ıştır. Mil
leti müsetoha olduğumuzu da defaaltâa ilân etmiştik.. 

(Şu hile nazaran burası Büyük MıiM Meclisi ol
duğu kadar, mi'Hat ordıu&iHiıun karargâhı vaziyeriinde-
<ür. Bir ordunun karargâhı, kovayı drruHniytsinıkı 
sevk ve tahriki nokltai naıaanndan ne gibi kuıyut ve 
şurut aîlttnda ise, Meclisi muhteremenfe de, aynlife 
miöat ordusunun karargâhı srfattylie, aynli vazifeyi 
ifa ötmek meobutıiyefcindadir. BioaenaJıeyia, ıbu oök-
taİ nazara hâkim olmak için gönKm arzu ediyor ki, 
her gün sureti umumiye ve diddiyede meşgul oiaSam 
ve bugünkü müzakeremiz gibi her 'gün ttf&tm&â&fea 
yapacağımız müzakereler; bu günkü kuvvetlimiz ne 
kadardır, bu gün kuvvetinuk ne yaptmştır, 'bu gün 

miöötimaz ne kadar muavenet ettöiş, nerdene asker 
sevkedilmiştsr - TaibÜ askeri nototai nazardan bu
rada söylemek İcap etmeyen hususa/t «töylene-
mez • Fakat bunu doğrudan doğruya burada haftaki 
bir alâka ile ruhlaınmıada, vicdanüaıtmızda temer*' 
kuz ettiği şekilde münakaşa edip, müzakere edip, 
bunların etrafında İcap eden bütün mesaili tespit 
edelim, konusaldım, miBıette beraber çatışalım, 'bu iti
barla bu günkü müzakeremizıİ cidden taflM müzake-
Detmzde bir şaheser olmak üzere - Bilhassa kendi 
nobtai nazanmca - sayam tesekktiir görüyorum. He
yeti Vekileye mensup olan zevattı muhtereme şube
lerine ait ofenak üzere -verdldbm 'izahat 'klbariySe He
yeti muhlteremenıid hafcik'i bk surette memnun ve 
müteşekkir bıraktı. 

Jismat Beyefendinin biraz evvel söylemiş olduk
ları bir nokta, kemali teessürle nazarı dikkatimi cdf 
betti. îçtümam bidayetinde açılan mlüzakıere ille alâ
kadar olmak haysiyetiyle bu maktayı biraz; daha tas-" 
rih etmek mecbudiyecittdeytn. Buyurdular ki; Bor
sada bir kaç bedbaht, bîr kaç sefilin, Yunan Iıefrine 
olmak üzere dualarda bulunduğunu işittik. Yunan, 
milletimiz araşma ektiği tohumu infak sayesinde, za~ 
man, zaıman izhar «iümiş oîduğu muvaffakiyeti temin 
•ediyor. Efendiler hakiki bir surette düşünecek olur
sak, bu bizim cümtemıizıi ağlatacak, düşündürecek 
bir vaeiyetâ «timedir. 

Şerefiyle, şasiyle, kalbiyle, ruhuyla Türk »tan 
o mukaddes ve mübarek Bursa, Yunanın şefi çfe-
meltsri , seflfl aıyaklfaüiı atomda kahıyor. Yunan oraya 
geldikten sonra bir 'iki kalbi sefil, Yunarım Jehlinıe ofc-
mak üzere, mübarek ve mukaddes yerde dua ediyor
lar. Elbette bu, sayam dikfcaüir. Nasıl otuyor da 
Türfclüa mehdi zuhuru olan bir vikıyette, düşman 
bu kadar ani oiiarak, girdiği yerde muvaffatoiyöt te
min ediyorda biz buna mukabil olmak üzere, kalp
leri, ruhlara, vicdanları bizimle beraber ötem dindaş-
Sarımız arasında o 'bedbaht sefil insanları yaşattıyomz? 
Ve buna meydan veriyoruz? Bu İtibarla bizîim için 
pak müh'im bir vazife teveccüh ettniş bulunuyor. 
Bundan evvelfcî celsede pek vaadi ve »arüı olmak üae-
>re muhterem arkadaşlarımız tavafından beyan edil
diği veçhile, bir noktaya bu münasebette nazarı dtk-
katittka celp ediyorum. Demek ki, biz mukabil pro
paganda yapmıyoruz ve kendi miltetimizi makaradı 
hakiMlye ve irşat hususunda hakikaten ihmalkâr Wr 
vaziyette bırakmış oluyoruz. Bunun için o celsemiade 
mevkii münakaşa vazolunan meseleyi kemali ehem-
raiyötfe tetkik adetin ve bu günden itibaren ona bir 
şek'Dİ kati vereMm. 
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İkindisi; yine İsmet Bey buyurdular kû : Şartfta 
butanan ermeniler, ermeni taşnak kottıltdİKini, bir et
illerinde roaBlûm bayrağı, diğer ' elteninde kanlb saltır 
olduğu halde omdaki dindaşlarımızı öüdlürüyordıar. 
Evet, bunların hunharane ua vahşiyane hatrefcatteılinB 
karşı Hükümetimiz, Heyeti Vetkifetmiz tarafından res
men mukaıbeb edilmasiae ühftimaillkıi vaziyeti siyasiye-
tmiz 'müsait dfaayabjlîr. Falca* bu vaziyıati siyaısiye-
tmİzm vslalhum kadar, oradaki dindaşllarmıızı, o hun-
(har ve yırtıcı caınavtaaflar ellerinde öldürecek miyiz? 
Pek rica ediyorum. Heyeti Vekolemfe, mütemadiyen 
bu yapılan vahşetler hakkında, bitaraf hükümettiler 
nezdinde, oihanı 'iosanayatin nazarı dikkathinü celbet-
tsin. Şarkta biaîm içtin tevecflübkâr bîr kuvvetin öL-
duguou söylüyor ve iddia ediyoruz. Onlara dsnıiltetkı 
fci, siz İnsaniyet mtıihlibibi oGduğunuzu ûödta ediyorsu
nuz, fakatt yam başınızda, gözümmia önlümle dia-
daşkrımız her gün hunrizamıe 'imıkaıtöle kakışanda, 
hunrizane necıım karşısında, tazyik kansısında eaiiip 
malhivoftu'yor. Bunlara karşı sükut ettiğiniz ve daha. 
ziyade mütsathantakâr davraddığııuz takdirde, amtık 
milifeıimi2iin ruhundan kopan hakikî bir İhtiyacı mu
avenetle onlara karşı mıukaıbeteye mecbur ofecağız. 
Şüphesiz bunu Heyeti Vekflıemıizİn yaptıguna kaoiıysz. 
Fakat bumu her vakit muhtelif vesaitte daıhtİMe, ha
riçte behemehal ilân etmek medburtyetiadeyiz. 

Ondan sonra yine temel Beyefendinin izahatın
da; rftüttettümiz, bidayette olduğu gibi, bu gün dıe 
maksadı meşruamızı takip hususunda başlatmış oldu
ğu müşahedeye kamalli fahişte ve kemali faaliyette 
devam ediyor. Bundan dolayı tebrik edüyoıbrdı. 
Bendemiz İsmet Beyefendiye isltirham ediyorum; mür 
»ali, başlamış olduğu şu tezahürat fcanşısmda besle
mek, canlandırmak ve maksadımızı daha ziyade tah-
atik etmefk ve maksadımıza daha ziyade hadim kıla
bilmek için ne lazımsa - O ciheti pek de tasrih etmi-
yeceğfrn - Askerlıik nıoklai nazarından ne lazımsa, ka>-
hıir bir darbe İlle düşmanın kanşısmda vaziydCimizi 
'tespit «deftim. Yani demek Merim kıi; düşmanın daha 
•ziyade ileriıemasine «mkân vermeyeüim. MaacaHah 
olabilir ki, bir sarsıntıya daha uğrarız. MiJltotimizlb 
azim ve iman HU sarsmamakla beraber inkâr cffltrıe-
yeiim kî, onun kaflbine endişeter ginmektten de hali 
kalmıyor. Bunun içtin muhJteılem kımandantairaruz, 
kıymettar Heyeti Vekilemfa: bu meselle karşusımida, 
'bilhassa meşgul oifeunilıar, ınlitölate bir - -muvaıfatoîyet 
hazırlasınlar ve desmler ki; beraber oldunuz, yardım 
dütiniz, işte biz de onun mükâfatını gösteriyoruz. Ku
mandanlar şu vazifeyi yapmıştır. 

Şunu istirhamı ediyoruz: Geçende Konyadan ga-
ten bir telgrafta tasrih ediliyordu. Kumaoda«ıtar*roz 
emin olsunlar, m'iHat kendileriyle beraberdir. Ne 
yapmak istiyorlarsa, çekinmesinler, yürütsünler di
yordu Efendiler, bu biziim içfo cidden teşekküre şa-
tyan tezahürattandır. BİeMm va mliHeıtK* önıunde, omm 
faaliyetime, onun muvetnetine îaıyik bir surete iş gör
düğümüzü ispat edelim. İş balbtnda mütoti kendi et
rafımızda toplayacak olursak, maksadımıeı müdafaa 
hususunda azamî faideyi tenıin etmiş oluruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim İsmet Beye
fendinin beyanatı arasında Arabistan cephesi na-
miyle bir cepheden bahis buyurmadıiar. Halbuki, 
ıtıabHgi resmüerde Arabistan cephesi diye bir cephe
den de bazan tebiigalt vukübuiuyor. 

.REİS — Arabistan Elcezire cephesi. 

VEHBİ BBY (Devamla) — Antoyonım, Yanii 
Bağdat cihetleri ki, Irak havalisinden bahsediiyar. 

' JRşEİS — Orası EJcezire ceplıeslidir efendim. 
VEHBİ BEY (Davamla) — Yalnız şimdi iklinai 

'bîr nıokıta; femet Beyefendinin beyanatını 'istima 
eden yalmz bizler değildir. Burada bir kere bizlim 
cephelerimizin gerisinde, Hilâli mukaddesin altında 
yaşayan ve yasamasını temenni ettiğimiz yerîfer ve 
'bir çok kıtalar varken, bu beyanattı işitince bifttafoı 
kalpleri oldukça mutma'in .olacakıtır ve belki de ta
mamen itminan hâsıl edecek, m>ütesekkir olacak ve 
muvaffakiyet temenni edecekti Bir de bu cephentin 
öbür tarafında. Yunan süngüleri aitmda, bazıları on 
altı aydan beri, bazıları üç aydan beri inleyen ve Os
manlı süvarilerinin geldiğini görüpte ayaklarının toz-
tartın gözlerine sürme edecek otan bir kısım, mazlum
lar var. 

(Bendeniz anladığıma nazaran, bu günkü vaziyetti 
askeriyemiz müdafaayı tamamen teman etmiştir. Bil
hassa teşekklür edenim. Fakat kuntulliustaıi;, .tecavüz
den de bir $ey beklemek isteriz. Onun için İsmet Be-
'yefendiden, gerek umum kumattdanJlaMmazın hep
sinden intizar ederiz ki; bu hımmetiıeftirii - tabu *evtaJli 
ettirecekte!* - Fakat tesri bıjyursoniar ve öbür taraf-
tta inleyen kardeşlerimizi ve ezilen topraktorımızı 
da biran evvel kurtarsınlar. Allah kendtilerme tevfik 
versin, 

MUHİTTİN BAHA BEY (iBuısa) — Muhterem 
efendiller; bu gün Turkıtye deniliınce, bendenizin gö
zümün önüne üç cephe geliyor. Bkıi, her nasılsa Yu-
oanlıİarm kirli çizmeleri akında çiğnenmiş olan meş
gul. vilâyetler, diğeri; her gün mefahiri diniyemize, 
mefahiri miMiyemlze bir mefhame*i aliye daha ilave 
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eden Adana cephesi, bir üçüncüsü de, düşmanla it
tisal peyda ettiğimiz diğer cepheler... Birinrfstine 
baktıkça, bilhassa benim sevgili, benim zümrüdin, 
'benim tarihi Bursatmlıa beraber, büHün o ımeşguSı, o 
masum şehirleri görüyorum. Onlar ağlıyor, onlar 
elini uzatmış bize bakıyor. Vakia etfendühîr, bu meş
gul yerlerde rsmat Beyin dediği gibi, bazı seföJier de 
var. Ben Bursada kimilier olduğunu pek alâ biliyo
rum. 

OnJar üç beş adamdır ki; efendiler; Harbi umu
minin iptidasından beri müdüman kallbini tesrir ede
cek, müsHimıan nazarlarına bir parça gurur, bir par
ça mefharet verecek, müslıüman sinesine bîr paınça 
kıymet, bir parça kudret, Ibir parça azamart verecek 
vakalar karşısında mıustenziyane gülmtüşSierdir. Baz 
me vakıit sevindikse onlar meyus oMular. Biz ne va
ki* güldükse onfar ağladılar. 'Biz ne vakit nazaritur»-
«UZA itafihi vakayiamıize çevirerek ecdadımıza - Biz 
de shotn gibi yaşadık biz de sizıın giilbi yaşıyoruz - di-
yabMikise onfar sefifâne önterıine bakarak kuytu kö-
şdter aradılar. BeyefendilSer biz ne vakit meyus okhık,' 
ne vak'st müteessir aMuksa, bu günkü gibi, mev'ût-
lar okutfuîar. (Kahrolsunlar sa'daları). Evet efendi-
lıar; Yunan ordusu geldiği zaman mfevlöt okütanter, 
bîr babı feaait açanl&rıdur. Şunu da nazarı dikkatimize 
arz edeyim. Ne vakit memSeketimiize sahip oluyor, 
ne vakit îoiJı&iztere, FraosizJara esir ofcrnuyor, ne va-
k.iit kuıvvetlıönüyor, ne vakit Türkler ve miMütnanlıar 
mağrura»» yıüıüyorlarsa, oniann bir kapanmış kapı
ları vardır ve biz her ne vakit d'Uşmanlaiîn Önünde 
'hakir ve zetöl, hayır hakir ve zelil değil, fakart her na
sılsa sahip otoluğumuz kuvvete malik buhmmamış-
'sa!;, onların o sefil, o fitne ocağı olan, o IngİHİz pa-
ırasîyİe açılanı, o husumet ve intikam ocağı olan ve 
kapanması lâzım geten kapıları açtlrmştır. O kapı; 
hürriyet ve ibilâf kapısıdır efendiler. 

Efendiler Bursanm kaybediidliginin ertesi güpu 
camie mevlût okumağa gitmeden evvel o kapıyı aç
mışlar ve orada karar verildikten sonra camie gıt-
mtîter ve kurban kesmiştendir (Kahrolsunlar sadaîa-
rı). Biz onları bîîiiyoruz efendler. Fakafc sisin d» bil
ineniz lazımıdır M; YunanÖer girmeden evveli, Bur-
sanın o güzel ıstokakDûriri'da, o züımnüdiın mestreTıanin-
de şafcnyan sesler susmuştur efendtfar. Bursaya giden1-
1»r pekâlâ bilirler bi; İki hane geçekçe her bir hanredB 
bir piyano sadası, bir ut sesi işitilirdi. Herkesin 
yüzlıarıi güter, o yeşil ovada saadet görür, o 
yeşil -ovanm tarihi mefahiri karşısında sevinir, faih-
rederdi. Fakat efendiler; Yunan iter girdiklten 

sonra o evlerin hiç birisinde ut sesi kalmamıştır. 
Gençlerimizin yüzleri gülmez olmuştur, sokağa çık
maz olmuşlardır. İhtiyarlarımız köşelerde, bizden 
imdat bekleyerek, Allanın merhametine sığınarak, 
secdei tazarrua kapanmaktadırlar. Efendiler, çıkarı
lamayan ses, lııçkınlk sesidir. Efendiler, çıkarılama
yan ses, telin ve takbih sesidir. Fakat pek yazıktır 
ki Yuııanileri alkışlayan sesler bize aksediyor da, o 
masumların hıçkırık seslerini duymuyoruz. Efendi
ler; bu cepheyi iyi müdafaa edelim, bu cepheden 
düşman geçmesin. Artık çiğnetecek bir karış yeri
miz olmadığını bilelim. 

Fakat pek ziyade hürmetkân olduğum, kudreti 
askeriyelerine emin olduğum ismet Beyefendiden 
onu da istirham ederim ki; bu seslere kulaklarını 
versinler, onu duysunlar. Eminim ki onu da duyu
yorlar ve Yunanı durdurmaya değil, oradaki biça
relerin imdadına koşmaya çalışıyorlardir ve İnşallah 
bu cephe durdukça, burada, Konya'da, Afyon Ka-
rahisarın'da intibahı millî husule geldikçe ve bu in
tibahı millî dağıldıkça, ileri gitmek fikri de hâsıl 
olacağına eminim. İstirham ettiğim de budur. O fer
yadı millet duyarsa, Bursalıların bu gün nasıl elîm 
bir vaziyette olduğunu, nasıl mütehassis ve mütees
sir olduğunu duyarsa, bu «intibah daha ziyadelese-
cöktir. 

'Binaenaleyh felâketli yerlerimizin, felâketli hal
kımızın feryatlarını isnıa edelim, Yazalım, propa
ganda vesaitini teksir ve tamim edelim ve bu yeisi 
alût, müessir ve mükeddir levha nasıl intibaha davet 
edecekse, bize hakikaten yüksek asarı mefharet gös
teren hamasetiyle, şecaatiyle, fedakârlığıyle o kadar 
muazzam hadi satı hamaset ve şecaati cemetmriş olan, 
tarihi islâma yeni yetti, yüksek yüksek sahifeler ilâ
ve eden, Adana, Maraş ve Ayirrtap kahramanlarının 
da menakibi hamasetini yazalım, o mübarek adam
ları isimleriyle tarihe kaydedelim. 

tsmet Beyefendi buyurdular ki, Ayintapta şehir 
ikiye ayrılmıştır, Birinde Fransızlar; her türlü vesa
iti harbiyeleriyle, fabrikalarından çıkardıkları bin
lerce, yüz binlerce silâhlariyle bulunuyorlar. Bir ta
rafta da; bizim masum, vesaiti muharebeden mah
rum kahraman Ayintapitlanmız, ellerine geçen si
lâhlarla onlara mukabele ediyorlar. Efendiler! bu 
levha milletin bütün tafsilâtiyle görmesi lâzımgelen 
bir levhadır. Hükümetten rica ederim ki bunu tes
pit etsinler, bu kahramanları İsimleriyle yazsınlar ve 
küçük kitaplar halinde, uyuyan mHletİn gözü önüne 
koysunlar. Efendiler! mîllet uyuyor, miHet uyuyor, 
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hakikati bilmiyor. O bilseydi neler yapmazdı. Efen
diler o buseydi, YunamUerin önünden kaçmaz, o 
buseydi, ikt üç sefil satılmış adamın iğfal ve iğva-
siyle Yunanilerin gelmesine lâkayit nazarla bakar 
mıydı? 

REFİK BEY (Konya) — O halde irşat işlerini 
temin edelim, tarsin edelim 'kâfi. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Binae
naleyh o betbaht levha ile beraber Ayintabın bu 
mefharetaver levhasının da -tespit edtfmesini ve hal
ika, gerek şifahî ve gerek tahrirî isma edilmesini ri
ca ederim. Bu gün bize böyle ümkvarane söz söy
lendiğinden dolayı muhterem İsmet Beyefendiye ar
zı teşekkürü bir vecibe bilirim. 

REİS — Efendim Süleyman Beyefendinin de
min ismet Beye tevcih ettiği bazı sualler vardı. Fa
kat inzibat ve asayişi dahili memlekete ait olduğu 
için o sualleri Dahiliye Vekili Refet Beye takdim et
tim, kendilerinden 'lâzım gelen izahatı vermelerini 
rica ediyorum. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Şuradan 
söylememe müsaade buyurur musunuz? Bursa'da 
Yunanilerin lehine söz söyleyen hocalar; Kütahya' 
da müfti iken Hükümetimizin lûtfüne mazhar olan 
Kırımlı Müfti Ömer Efendiyle yine Kırımlı Hacı 
Ömer Efendilerdir. Yani Bursalı değildir efendim. 

MUHİTTIN BAHA BEY (Bursa) — Ömer Efen
dinin hakkı yenmesin. Ömer Efendi Bursa'da değil
dir, Kütahya'da müftidir efendim. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Menfasın
dan avdet etmiştir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Onu bilmi
yorum. Yalnız Aziz Nuri İsminde birisi vardır, İti
dal isminde bir gazete çıkarıyor. Aü RemaK elli 
kere geride bırakacak kadar şeyler yazıyor. 

REFİK BEY (Konya) — Bursa'da iki fedakâr 
çıikıpta onları neden gebertmedi? 

2. — Dahiliye Vekili Refet Beyin, dahilî vaziyet 
hakkında beyanatı. 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (İzmir) — 
Beyefendiler; Dahili vaziyet hakkında malûmat is
teyen zatın ortaya attığı sualler şunlardır : 

1. İbrahim Bey kumandasındaki kuvvetin vazi
fesi? 

2. Bu kuvvetin elyevra nerede ve ne ile meş
guldür? 

3. Karamustafa ve Nâzım idaresindeki kuvva-
yi asiyenin günbegün kesbi kuvvet ettiği ve Yozgat, 
Afcdağ ve Zile havalisinde icrayı harekât ve şekavet 
ettikleri rivayeti doğru mudur? 

Beyefendiler; variyeti dahiliye hakkında ne va
kitten beri izahat verildiğini bilmiyorum. Bendeniz 
henüz vaziyeti layikiyle (kavrayıp arzı malûmat ede
bilmek fırsatına nail olamadım. Bunun için işe baş
ladığım. zamandan beri bitmek üzere bulunan, baş
layan ve hitam bulan işler hakkında ufak bir icmal 
yapacağım. O meyanda bu hususta da arzı malûmat 
edeceğim. Yalnız bu gün böyle bir izahat karşısında 
bulunacağı mı bilmediğim ve bu suallere ani olarak 
maruz kaldığım için doğrudan doğruya dakikasiyle, 
tarihiyle söyleyemeyeceğim. Fakat Heyeti Umumi-
yeye ufacık izah edeceğim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
Dursun, başka bir celseye tehir buyurunuz. 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — 
İse başladığım zaman orta yerde bir hareket başla
mış ve hemen bitmek üzere bulunmuştu. O da, Dİ-
yarbekir havalisinde millî aşiretinin hareketi. Bu ha
reketin saiki, diyebilirim fci, alelade, mahallin her 
vakit yarattığı haleti ruhiye idi. Az çok bir şekavet 
meselesi, az çok bir intifa meselesi ve bunun içerisi
ne, uzaktan, yakından karışmış, İngiliz propaganda
sı. Bu mesele kamilen halledildi. Bu gün artık o ha
valide, bizim millî emellerimize, bizim büyük gaye
lerimize karşı tevcihe edilmiş bir silah kalmadı ve o 
mesele tamamen sükun bulmuştur, Şarkta hiç bir 
şey yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Ne suretle sükun buldu? 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — 
Tabii harekât yapıldı. Ufak müfrezelerle teskin edil
di. 

REİS — Kuvvet gönderildi ve teskin edildi. İs
met Bey izah etmişti. 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — 
İkinci mesele; garpte Düzce havalisinde doğrudan 
doğruya yine orada mahallî halkın bîr kıyamı var
dı. Bunları pek çok dinlediniz. Sebeplerini bilirsiniz. 
Bu; doğrudan doğruya bir kıyamdı. Fakat bu kıyam
da zannederim ki siyasi bulanıklıklar olmakla bera
ber, az çok bir hoşnutsuzluk meselesi de vardı. Fa
kat şimdi, bu gün aldığım telgrafta bu mesele esa
sından halledilmiştir. Zaten halledilmişti, bir şey (kal
mamıştır. 

Yalnız Hendekle DUzce'nİn arasındaki dağlarda, 
bilhassa Düzce - Hendek hattının şimalindeki dağ
larda oraya çekilmiş bazı insanlar vardı. Onlar he
nüz aşağı inmek emniyetini kendilerinde bulmuyor
lardı. Biz onlara, kendilerini affettiğimizi, yaptıkları 
kusurların o kadar ehemmiyetli olmadığını, asıl mtic-
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rimlerin tecziye edildiklerini söylediğimiz halde bi
raz ürkeklik vardı. Şimdi bunlar da gelmişler, arzı 
mutavaat etmişler, silahlarım bırakmışlar, evletine 
çekilmişler ve hatta mühim bir kısmı da doğrudan 
doğruya o havaliye gelen Yunan kuvvetine karşı si-
lâhlariyle beraber gitmişler ve kavga etmişlerdir. 
Çünkü miHet kendisini iğfal edenlerin kimler oldu
ğunu nihayet görüyor ve gördükten sonra düşman
lara karşı gidiyor ve düşmanları kaçırıyor. 

Fakat beyefendiler; yalnız burada ben, propa
gandanın, telkinin, irşadın azlığını kast ve murat et
miyorum. Halk, bizim halk çok lâftan bıkmıştır. Bi
zim halk iş istiyor, İstediğiniz kadar söyleyiniz, iste
diğiniz kadar vadediniz. Artık diyor iki; çok duyduk, 
biraz da iş diyorlar. Biz bu adamlara çök söyledik, 
ben gittim, kendim bizzat söyledim, halkın diliyle 
söyledim, dinlettiremedim. Fakat düşmanın yakın 
geldiğini gördüğü zaman silahına sarıldı ve koştu, 

Dr. FUAT BEY (Bolu) — Pek şimale çekilen 
eşhas evlerine avdet etmemişlerdir. Çünkü evleri 
yok. 

REİS — Müsaade eder misiniz, söz İstiyor mu
sunuz? 

Dr. FUAT BEY (Bolu) — istiyorum. 
DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (izmir) — 

Bu meseleye cevap vermek İsterim, Evet o insanlar, 
hakîkaten oradan gelen bir çok adamların bana va
ki olan beyanatları veçhile, bu son hareketin en 
esaslı âmillerinden biri idi ve bunlarla o harekâtı 
isyaniye esnasında, ıslahat esnasında tabiî müsade
me yapıldı. Bunlar o müsademe neticesinde dağılmış 
insanlardır. Bunlar felâkettir. Fakat esasen isyan acı 
bir felâkettir. Bir İsyan hiç bir zaman günlerle sön
dü rülemez, isyan tenkiline memur olanlar, doğru
dan doğruya isyan edenleri günlerle yola getirmek 
isterlerse, daha fazla ziyan ederler. Elbette orada te-
dibat ta yapıldı, fakat bu tedip edilenler elbette ka
bahatli insanlardı ve nihayet bu gün yine Hükümet 
oradaki insanlara hak yolunu gösterdi ve bunlara 
dedi ki; evet, 'karşımızda kavga edecek müşterek 
• düşmanlarımız vardır, oraya gidelim ve bu oldu. 
Asıl İstediğimiz bu değil mi? Sonra asıl merkezde 
hiç yoıktur demeyeceğim, fakat belki evvelcede... 

VEHBİ ıBEY (Karesi) — Burada bir sual sorma
ma müsaade buyurulur mu? Asiler îzmit mutasarrıf
lığına müracaat etmişler ki; biz sizinle beraber olup 
kuvayi m'İlliye ve çetelere karşı muharebe edeceğiz. 
Onlar mutasarrıftan cevap almışlar ki; Yunan ku
mandanlığına müracaat ediniz, o size talimatı mah
susa verecektir ve oradaki Rum ve Ermenilerle tev-
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hidi mesai ediniz. Onun üzerine hakikati anlayarak 
beri tarafa İltihak ettikleri söyleniyor bu; vaki mi
dir? 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (İzmir) — 
Bu hususta resmen hiç bir malûmatım yoktur. Yal
nız izmit ve havalisine sokulan İstanbul kundakçı
ları, ileri sürdükleri elleriyle - ve bu eller İçerisinde 
doğrudan doğruya Rum ve Ermeni elleri en bariz
di - bunlarla beraber çalıştılar ve bunlarla beraber 
bazı islâmları aldattılar ve isyan ettirdiler ve bu tne-
yanda halkın bir kısmı da asıldı. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Bu Rumları ve Erme
nileri her halde şimdiden alalım. 

DAHlLİYE VEKİLİ REFET BEY (İzmir) — 
Kalpleri kararmayan kısım, istanbul'un bu kundak
çılarına aldanmadılar. Kundakçıların bu müfsit etle
rini eyice gördüler, hakikati anladılar. Hatta bu de-< 
fa dağda bulunanlara karşı katiyen kuvvet istimal 
etmiyorduk ve istiyorduk 'ki onlar kendi kendilerine 
hak ve hakikati anlasınlar, bir kere daha görsünler 
ve bizimle bir kat daha iyi anlaşsınlar. Kuvvet isti
mal etmediğimiz halde, onların kendileri, bu söyle
diğimiz yoldan indîler ve hak ve hakikati bîr defa 
daha görerek düşmana karşı hücum ettiler ve düş
mana karsı silahlarını çevkıdriter. Evvelce kısmen 
dağlarda kalmış limanlar vardı. Fakat bugün o dağ
ların üzerinde katauş. insanlar yototar. Buniar doğ
rudan doğruya mukadderatı mâlteti tespit edecek olan 
düşman önlerinde, hiç olmazsa bir kısmı silatıferını 
kulilanuyorlar. 

Üçüncü mesete ki; demin arz ettiğim mesele, 
merkezdeki meselledir. Malûmu âlTıüeridir beyefendi
ler. Tarihini bilmiyorum, bundan iki üç ay evvefei; 
Züe, Yozgat ve Akdağtnadenıi dte Sivasm Yeoihan 
tarafında bir İsyan çıktı, İsyan ilk evvel Zile tarafın
dan başlamış, o taraf tedip edildiği sırada idi ki Yoz-
gait'a aşmış, tekrar Zileye düşmüş e dolayısiyte daha 
az evvel Yenihanda başlayan isyanla bİriieşmek üze
re Yemihaoa doğru uzanmış ve riflhay&t Yenthan, To
kat, Zile, Yozgat arasındaki mınttaka hemen döıyebi-
•larim ki baştan aşağıya bir isyan mmfakası hallini al-
rmtştı ve orada bir hareketi askeriye yapıldı, bu hare
ketti askeriyenin neticesi oradaki isyan söndürüldü. 
ıBiiyük yığınlar, büyük âsi yığınları kalmadı, yani iş 
'işyara mahiyetimden çıktı. Bu -İsyanın şekli şu idi : 
Doğrudan doğruya İstanbul'un kundakçıları burayı 
da kuradaklanîi$lar, orada muayyen yerlerde vasıta
lar bulmuşlar, planlarını tanzim eteoişler ve işe iğfali 
ile başlamışlardır. Bizim iyi ve saf köyllülerimıız» doğ-
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rudan doğruya atdaiamadtkr, onların ancak pek az 
müstesnasını aldattılar ve köylüyü tazyik ve cebir ile 
'İşe sürdüler. O havalide evvelden beri mevcut olan 
çetelerden, alemde eştoiya çetelerinden isltifade etfi-
İer, 

Beyefendiler; ben orasını gezdiiğsm zaman, orada 
garip bir mttttaka gördüm. Bu mıntakanın tam orta
sında, şarktan garba doğru uzaman, Ökre Dağları de
nilen sarp arızalı arazii vardır ve bu dağlık arazi, .ga
rip bir şey olmak üzere, bor tiirfru .teşkilâtı idariyeden 
mahrum kalmıştır. Bu söylediğim mtntakada ne bir 
kaza vardır, nede beHli başlı bir nahiye. Bu mmtaka-' 
dan, ıbütbassa hiç telgraf hastı ve tjiç bir ıteıfefon halt
tı geçmez:. Bu mmtakaya diyebilirim ki; uzun zamanL 

dan beri büyük rütbeli, büyük mevkili bir idare me
muru ayağı uğnamanuştfr.: 

/Buraları, Hükümet namma, yalıruz jandarmalar. 
o da pek az taiMyabİJraiştfir. Bunum 'için bu havalide 
Ibu teşkilatsızlık yüzünden daima birJbîrİrte şekavetti 
miras bırakan aileler yetişmiş ve bunlar daıima yüz 
ve eBi köyJüyii etlerinde istedikleri gibi işletmişlerdir. 
'Köyflii bunlardan adam akrU.ı korkmuş, bunlara kar-
•şı mukavemet imkânını kaybetmiş, artık bordam kar-
şı ımümaşat ettirilir. Bu tstanbufldan gelen kundak-' 
çtLaff bu adanılan iğfal İte ellerine aJtaışlar. Bunlara 
yağma vadetm'i^erdiir, bun$a<ra eti: güzel, en mamur 
en zengin bîr yerimiz olan Zîteyı yağma etfcinmeyi va-
detmıiştıerd'tr. (Kahroüisun^ar sadalan). lîıtimalki ge
çen sefer burada bu geoti, ben bikmiyonum. Züıeyİ bu 
adamlar yağma etmek istemişlerdi ve bu yağmada 
rgarip garip düşünceler göstermişlerdir. 

Zilleylİ yağma edemediler, fakat yaktılar. Yalnız 
•Ortaköy ve dana bazı köyleri adam akıllı yağma et
tiler ve halk bu yağmaya k«smıen ve pek az miktar, 
da, yağma için - yani köylüyü murad ediyorum - so
pa İle tehlikeye sevketm işlerdir. Nihayet onaya giden 
kıuvayü Hükümet kuvvetimi gösterince, halk oradan 
kaçmış ve bizim kuvvetlerimize yardım etmeye baş-
Damtşttr. Meselle bu suretle bitH Yafouz iş ufak çete-
fer haline inkılâp etti, Dağlarm -tepeteri içerisindeki 
ıdelikterde, ormanlar içerisinde bulunan 'iki üç kişi-' 
Sik çeteleri büyük kuvvetler takip edemez. Çünkü 
büyük kuvvetlerle, toplu tüfekti kuvvelerle bunların 
takibine İmkân yotatur. 

.Zira o sizi uzaktan geçerken görür, siz onu göre-
mezsin'iz, o kalır, siz geçer gidersiniz. Ondan sonra. 
-yapılacak iş, mahaslılî hükümetin, jandarmanın, ufak 
ftalrtp kollarının yapacağı -iştir ve bu yapdmadıfcşa, 
ıbumu yapmak mümkün olmadıkça, bu çeteler burada 
baki kalacak ve bu adamlar yine ufak tefek köjfcri 

kışkırtacaklardır ve bu defa yine bu kundakçılar, yi
ne bu Ötede beride kalan çetelerin eliyle zavallı halr 
fcı tazıyike başladılar ve halk mukavemet edemeyece
ği için feryada başladı ve halk mukavemet edernedii-
ği -için tekrar bunlia'nn emirterme taıbı oSmuş ve 
bu suretle yine, tamamen teşkilâtı mülfaiyesi olmıyan 
o m intak ada. Zile İle Çorum ve Yozgat arasında, Ay
nacı oğulları denilen bir şaki ailesinıin ilk icraatti'yle 
yavaş yavaş etrafta kuvvetler toplamağa ve büyüme-
'ye başladı. Bunlar yüz effi oldular. 

Fafcalt arz ettiğim gibi bunlar yıütz eöi de olabilür-
ler, yüz bin de olabilirler, karşflannda kuvvet görmez
lerse. Çünkü halk bunlarla olmak meoburiıyeti eli-
mesrudedir. Çünk tekrar arz ediyorum; o dağîar 'içe
risinde teşkilatı idariye kâfi derecede değildir. Bu
nun için kuvvet şevkettik, kuvvet gitti, kuvvet te
mas etti, bunlar dağıtiL'fdı. Köylü köylerime çekûbdi. 
Ve bu çetelerden kurtulduğumdan dolayı bahtiyar 
olduğunu söyfedi. Bu gün oraya üç taraftan hareket 
yaprlmıştır. Bir taraftan Amasyadan giden bir kuv
vet, bir tanesi Yozgafttan giden bîr kuvvet, diğeri de 
arkadaşımız Yozgat Mebusu Bahri Beyin beraber bu
lunduğu Afcdağroadetri kuvveti. Bunlar doğrudan 
doğruya merkezî bir vaziyette rlerjemıişter ve Deveci 
dağı etrafında rasftgek&ieri çeteleri dağttmiıslaırıdır. 
Bunlardan bir kısmını, pek azmi vurmuşlar ve pek 
azım da yaralamışlar .Şimdi hat'k köylerine kamilen 
çek ilmi sterdir. Bu kuvvetler, demin arz ettiğim gibi, 
şaki kuvvetleri arasındadır. Şaki kuvvetini tafcip et
miştendir. Vaziyet budur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu ayna
cı oğlıu denilen şaki Hasanı bendeniz biliyorum. Bahri 
Beye iltihak ederek cepheye gitmek üzere Yozgada 
gelmişti. Cepheden tekrar firarı vaki midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — 
Vattdir efendini. Çünkü kendilerine daima mülâye-
mat tarafı göâterüımtştir. Bahri Beyle beraber cep
heye gitmek üzere yola çıkmıştır, Yozgada geldikten 
zaman ük evvelâ bir fantaziye yapmak için yola çık
tığım zannederken hakikaten garp cephesine doğru 
gittiğini görünce dağda soluğunu almıştır, (Handeler). 
(Aynaeıoğlu zaften sadaJan). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Çapan--
oğullartnın yaveri haşsı idi o vakit. 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (Devamla) 
— Şimdi bu vaziyette mesele hafeJmuştur. Yalnız 
arz eütigim gibi, bu mmıtafcayı sefiffierin elinden 
-asilerin dem'iyeoeğiım - âdi şafcifcerîn elamdan kurtar
mak, halka muhtaç olduğu bir nefes asayiş vermek 
işi kalmıştır ve bunu yapıyoruz. Fakat onu daha esas-
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lı yapmaya muvaffak olabilmek için bir layiha hazır
ladım. Muhterem Meclisinize, Heyeti Âliyenize ya 
geldi, ya gelecek. O ha vadideki teşkilatı mülk'Dyerıin 
lam hakkında bazı maruzatta buliimruıştum. 

Oralarda yeni bazı tadilât yapılacak. Bir iki ka
za, nahiye teştcil edilecek. Çünkü arz etltiğim bu yer, 
tamamen boş bir yerdir. Onu da Heyeti Allyentiz 
kabul buyurduğu anda, doğrudan doğruya ihtimal/k i, 
bu merkezî Anadolu yaylasının dört asınhk dertdine 
çaresaz olacağız. Ondan sonra bu ufak tefek çapul-

5, — T/ 

/. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, Müdajacd va
tan hususunda Mecliste cereyan eden müzakeratın 
zabıt ceridelerinden ikiibasen kalka aynen neşredil-
meşini' dair takriri. 

.REİS — Yalnız verilen takrirler meyanmda «Mü-
dafaai vatan hususunda bu gün bu celsede cereyan 
edan müzakeremin zabıt ceridelerimden aynen ikıtflba-
siyie bütün halka neşrini tektif ediyorum» dîye Canlrk 
Mebusu Hamdi Beyin bir takriri var. 

.HASAN FEHMt BEY (Gütnüşane) — Efendim, 
mümkünse bu zabıt fazla miktarda tabedilsin, ayrıca 
tabına lüzum yoktur. (Yemgün gazetesine sadaları). 

,REİS — Bunu reye koyuyorum. Kabul edenler 
ellerimi kaldırsın. Kabul edildi. 

2, — Saruhan Mebusu Reşat Beyin, Akhisar cep
hesi millî kumandanı merhum Hafız Hüseyin Beyin 
ruhuna Hactbayram camiinde okutturulacak mevîû-
da mebusları daveti rmttazammm takriri 

-RıBİS — Efendim, celseyi tatil etmeden evvel ar
kadaşlarımızdan Saruhan Mebusu Reşat Beyin da
vetnamesi var, onu okuyayım : 

culann ve bu zavaliı halkı zorla, tüfenkle. yumruk
la. sopa Üe önJsrine sürükleyip götürmelerine mey
dan vermiyeceğİz. (inşallah sadaları). Maruzatım 
tondan ibarettir. (Alkışlar), (Kâfi efendim. İzahat 
kâfi sesleri). 

REİS — Müzakerenin kifayetline dair takrirler var. 
HASAN FEHMİ BEY (Oümüşane) — Müzake

re yok, hasbıhal var, 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen elleri

ni kaldırsın. Müzakere kâfi gönüldü. 

Büyük Millet Meclis: Riyaseti CelilesÜne 

Akhisar cepheteri millî alay kumandam şehidi 
mağfur Hafız Hüseyin Beyin ve muhterem rüfekayî 
şahadetinin rumına ittihaf olunmak üzere Akhisar 
müdafaa i hukuk heyeti tarafından yaradan sonraki 
pazartesi günü Hacı Bayramı Veli camii şerifinde 
öğle namazını müteakip mevlûdıü şerif kıraat eutiri-
teceğİmden yevmi mezkurde azaıyi muftteremen'm de 
teşrif buyurmalarınT rica ederim efendim. 
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Akhisar Müdafaai Hukuk 
.Reisi 

•Saruhan ıMebusu 
ıReşat 

REİS — Efendim, mutat olan saatte içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Zeva&ten sonra saat 6,30 da celseye nihayet ive-
rclmîştâr.) 

«... 
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