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REİS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık 
hulsası okunacak. (Okundu). (Kabul şadaları). 

ı. —saramBiK HSiasası 
Birinci eeUt 

Reisi sani delâlettin A d î Beyefendinin tahtı 
riyasetlerinde saat bir buçukta inikat ederek 
zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Cuma günü hususi içtima aktedilerek kadroları 
tesbit edecek hususi encümenler intihâbatının icra 
edilmesi hakkındaki Karesi Mebusu Vehbi Beyin 
teklifi ile Mezuniyete müteallik JMvanı Riyaset 
ka/saırı kabul ve idarei kutfa ve neyahi teşkilâtı 
hakk ına (Heyeti Veküeden mevrut Jâyihai ka
nuniye ile idarei kusa ve <nsevahi teşkilâtnm be-
rayi tecrübe bir kaç livada tatbikına dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye Dahiliye 
Encümenine havale olundu. 

Niğde Mebusu Mustafa Efendinin vefatına 
dair Dahiliye Vekâletinden mevrut tezkere kıraat 
ve ailesine taziyetname gönderilmesine karar 
verildi. 

Gümüşane Mebusu Veysel Beyin mutasarrıf
lığa tâyin kılındığına dair Dahiliye Vekâleti 
tezkeresi kıraat ve mumaileyh mebusluktan müs
tafi addolundu. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin aşar hakkında; 
ki teklifi Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ve Ankara Darülmuallimini maaşatımn Muvaze
ne! umumiyeden itası hakkındaki teklif e, Bozüyük 
nahiyesinin kazaya tahviline ve Darende kazası
nın müstakil liva haline ifrağına dair plan tek
lifler reddölundu. 

Teşkilâtı Esasiye kavanîni feriyesinin biran 
evvel yapılması için şimdiden encümenlerin teş
kili hakkındaki teklif Heyeti Vekileye ve seyri 
seyahat nizamnamesinin tadili hakkındaki teklif 
Dahiliye Encümenine havale ve .şehit edilen na
hiye müdürü Tevfik Efendi ile Mehmet onbaşı 
ailesine maaş tahsisi "hakkındaki takrir reddö
lundu. 

Tedrisatı iptidaiye kanununun on beşinci mad
desinin tatbiki ahkâmma dair olan teklifi Da
hiliye ve Maarif Vekâletlerine ve arazii metru-
kenin «ur-eti tevzii hakkındaki teklif Heyeti Ve

kileye havale ve maslub Üsküdar'İr Tevfik Bey aile
sine maaş tahsisi hakkındaki takrir reddolündu. 

Nafia Vekâletinin bir müdüriyete kalbi hak
kındaki teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası kıraat ve bu meselenin Nafia Vekâleti 
bütçesinin müzakeresine taliki kabul ve lüks eş
yadan fazla gümrük alınmasına dair Operatör 
Emin' Beyin teklifi bu babta evvelce verilen 
Hasan Beyin teklifi ile tevhit edilmek üzere Mu-
Vazenei Maliye Encümenine ye Keskin kazası 
teşkilâtı mülkiyesi hakkında Kırşehir Mebusu 
Sadık Beyin ve Yozgad Teşkilâtı mülkiyesi hak
kında Rıza ve Bahri Beylerin teklifleri Lâyiha 
Encümenine havale olundu. 

Bilâhara İktisat Vekili Beyefendi tarafından 
muhtelif sual takrirlerine eevab ita kılındı. Maz-
har Müfit Beyin Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbata Muharrirliğinden istifasına dair takriri 
kıraat ve Konya teşkilâtı mülkiyesi kanununun 
reyleri -hakkındaki Divan kararı kıraat ve kanu
nun yeniden reye vazına dair takrirler kabul 
edilerek karaun yeniden reye vaz olunarak 49 ka* 
bule karşı 73 reyle reddedildi. Ve teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci celse , 
Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde 'bilimikad idam kararlarının Meclisçe tasdi
ki hakkındaki kanunun müzakeresine geçilerek 
Adliye Vekili Beyefendinin talebi üzerine teklif 
Heyeti Vekâleye havale ve Cumartesi günü içti
ma edilmek üzere saat 4,5 da celse tatil olundu. 

Reis vekili Kâtib KâtüV 
Hasan Fehmi Cevdet Feyyaz Âli 

REİg — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? itiraz yok. Binaenaleyh zaptı sabık kabul 
edildi. 

AHMET E t (Yozgad) — Konya teşkilâtı 
milliyesi ne oldu % 

4. — TEZKERELER 

1: — İstiklâl Mahkemeleri dairei kazalarının 
yeniden tesbitine ve mevcutlara daha iki mahke
me i&âvesine dmr -Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi 

REİS — İstiklâl Mahkemeleri dairei vezaifi-
nin yeniden tâyin edildiğine ve yeniden İstiklâl 
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Mahkemesi teşkili lüzumu olduğuna dair Heyeti 
Vekileden mevrut tezkere: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hâsıl olan ihtiyaca ve taksimatı mülkiyede 

vukubulan tebeddülata binaen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi istiklâl Mahakiminin dairei kaza
larının yeniden tâyin ve tesbitine mecburiyet 
hissolunmuş ve bu bapta tanzim kılınan cetvel 
ve harita rapten takdim edilmiştir. Buna naza
ran mevcut İstiklâl Mahakimine ilâveten daha 
iki İstiklâl Mahkemesinin teşkili zarureti vardır. 
Muktazi muamelenin ifasını ve neticenin sürati 
iş'arını rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet, Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

(Melfufu da okunsun anlayalım sesleri); 
Livalar: 
Eskişehir İstiklâl Mahkemesi : Eskişehir, İz

mit, Bursa, Bilecik, Kütahya. 
Kastamonu İstiklâl Mahkemesi : Kastamonu, 

Bolu, Zonguldak, Kengırı, Sinob. 
Ankara İstiklâl Mahkemesi : Ankara, Kırşe

hir, Yozgad, Çorum. 
Konya İstiklâl Mahkemesi : Konya, Karahi-

sarı Sahip, Aksaray. 
İsparta İstiklâl Mahkemesi : İsparta, Burdur, 

Antalya, • Denizli, Aydın, Menteşe. 
Pozantı İstiklâl Mahkemesi : Adana, Kozan, 

Niğde, Kayseri, İçel. 
Sivas İstiklâl Mahkemesi : Sivas, Tokad, 

Amasya, Samsun, Ordu. 
Trabzon İstiklâl Mahkemesi : Trabzon, Lâ-

zistan, Giresun, Gümüşane, Karahisarı Şarki, 
Erzincan, Erzurum, Bayazıt. 

Diyarbekir İstiklâl Mahkemesi : Diyarbekir, 
Mardin, Siird, Bitlis, Van, Muş, Hakkâri, Genç, 
Ergani, Siverek. 

Elâziz İstiklâl Mahkemesi : (Gayri mevcut) 
Elâziz, Malatya, Maraş, Ayintab, Cebelibereket, 
Urfa. 

REİS — Efendim, mevcut İstiklâl Mahkeme
lerine, biri merkezi Trabzon, diğeri Elâziz ol
mak üzere iki mahkeme daha ilâve edilmiş olu
yor. Tensip buyurursanız ruznamemize ala
lım, münasip bir zaman bulduğumuz vakitte 
müzakere edelim. Efendim ruznameye alınması
nı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yalnız 
intihabına mı memuruz, yoksa lüzumu olup ol
madığına karar vermeğe salâhiyettar mıyız? 
Onu anlıyalım. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Onun tak
diri Heyeti Vekileye aittir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yalnız 
emrolunacak, biz de ifa mı edeceğiz? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu mesele hak
kında söz söylemek salâhiyetini haiziz. 

REİS — Efendim, Ruznameye alalım. Arzu 

ederseniz müzakere açalım. Ruznameye alınma
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. Ruznameye alıyoruz. îcabederse 
müzakere ederiz, 

CEMİL B. (Kütahya) — Aksini reye koyun 
Reis Bey. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin, 

mebusların konturatçılık etmemeleri hakkında 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/183) 

REİS — Mebusların konturatçılık etmemek-
liğine dair olan teklifin şayanı kabul olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Teklif şa
yanı müzakere görülüyor ve. ait olduğu Encü
mene gönderiyoruz. (Kabul sesleri). 

2. — Siird Mebusu Salih Efendi ve rüfeka-
sının, Vilâyatı Şarkiyede ağnam resminin za-
maimden istisnası Kakında teklifi kanunisi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/177) 

REİS — Vilâyatı Şarkiye ahalisinin ağnam 
resmi zamaiminden istisnalarına dair teklifin 
şayanı kabul olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. Reddi mutazammın olduğu için okut
turuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Harp dolayısiyle duçarı zarar olan Van, Bit

lis, Erzurum gibi Vilâyatı Şarkiye ahalisinin 
üç yüz otuz yedi ve outz sekiz seneleri ağnam 
rüsumu zamaiminden istisnaları lüzumuna dair 
Siird Mebusu Salih Efendi ve rüfekasmın En
cümenimize muhavvel teklifi kanunileri müta
lâa ve kıraet olundu. Harbi Umumî esnasında 
zarardide olan yalnız Vilâyatı Şarkiye ahalisi 
değildir. Vatanın her noktası ve milletin her 
ferdi birer suretle duçarı hasar ve zarar olmuş
tur. Binaenaleyh mukaddes ve müşterek dâva
mızın hüsnü neticeye iktirana yaklaştığı ve bü
tün efradı milletin elbirliğiyle çalışarak madd: 
ve manevî ihtiyarı fedakâriden geri durmıya-
cağı şu zamanda bilcümle tekâlifin dâhilde bu
lunan ve uhdelerine müterettip vazifei vatani-
yeyi ifa hususunda hiç de emsalinden geri kal-
mıyan üç, dört vilâyete hasrü tahmili muvafıkı 
hal ve maslahat olamıyacağından teklifi mez
kûr Encümenimizce şayanı müzakere ve kabul 
görülmiyerek reddedilmiş olmakla Makamı Ce-
lili Riyasete takdim kılındı. 

22 Kânunuevvel 1336 
Lâyiha En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Sinob Yozgad Kütahya 
Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil Halil 

REİS — Teklifi Encümen şayanı müzakere 
görmüyor. Teklif sahibi izahat vermek isterse 

I söz vereyim. Yoksa reyi âlinize müracaat ediyo-
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rum. Efendim, Lâyiha Encümeni mazbatası - ki 
reddi mutazammındır - kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Mazbata kabul ve teklif 
reddedilmiştir. 

3. — Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşanın, Bü
yük Millet Meclisinin salâhiyetine dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/173) 

REÎS — Büyük Millet Meclisi vezaifi icrai-
yesine dair olan teklifin muvafık olduğuna dair 
Lyiha Encümeni mazbatası. Encümeni Mahsusa 
mı havale edelim, yoksa Kanunu Esasi Encüme
nine mi havale edelim? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, Kanunu 
Esasi Encümeni hic, bir vakit toplanamadı. 

REİS — Encümeni Mahsusa havalesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

3 . — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Ceemil Beyin, Ka
nunu Esasinin angaryacılığa müteallik 24 üncü 
maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi (2/204) 

EEÎS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Kanunu Esasinin angaryacılığa müteallik olan 
(24) ncü maddesinin tadiline dair teklifi kanu
nisini Lâyiha Encümenine gönderiyorum. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, bazı 
şoselerin turuku umumiye mey anma ithali hak
kında teklifi kanunisi (2/203) 

REÎS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, bazı 
şoselerin turuku umumiye meyanına ithali hak
kındaki teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine 
havale ediyoruz. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, hususi mesakine ciheti askeriyece vazıyed 
edilmemesine dair takriri 

REÎS — Hususi mesakine vazıyed edilmeme
si hakkında Mustafa Kemal Beyin takriri 

HAKKI Pş. (Niğde) — Teklifi kanuni mahi
yetinde midir? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tek
lifi kanuni mahiyetinde değildir. 

Riyaseti Celileye 
Bir takım mesakini hususiyeye ciheti aske

riyece vazıyed edilerek aile halkını taşralara 
çıkarmak için icbar edilmekte ve bu kabilden 
olmak üzere Hacı Bayram Mahallesinden Maran
goz Ahmet'i çlahi hanesinden çıkarmak için polis 
vasıtasiyle tazyik olunmakta bulunduğundan ka
nunun menettiği veçhiyle mesakine vazıyed 
edilmemesi lüzumunun Dahiliye ve Müdaf aai 
Milliye Vekâletine işar buyurulmasını teklif 

eylerim. 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

CELÂLEDDÎN ARİF B. (Erzurum) — Efen
dim, Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri-

. nin huzurlariyle bu takrir müzakere edilse zan
nederim daha münasip olur. Bunlar şimdi ge
lecektir efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — As
kerin vazıyed etmesi icabeden yerler hakkında 
sarih bir kanun vardır, vazıyed etmesinde ria
yeti lâzımgelen bir kanunu mahsus var, onun 
ahkâmına riavet edilsin. -

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Söz ve
rirseniz izahat vereyim efendim. 

REÎS — Teklif sahibi değilsiniz ki. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) - - Efen

dim, perşembe günü bir vakanın şahidi oldum. 
Nokta kumandanlığına bir ev lâzım olmuş ve bu 
nokta kumandanı herhangi bir eve göz dikerse 
gidip inzibat memuru, polislerle, falan tahliye 
ettirip evdeki eşyayı dışarı attırıyor. Hattâ 
bundan bir tanesi bundan bir ay mukaddem er
keği olmıyan bir haneye inzibat memurları mü
dahale ederek zavallı kadınları, çoluk çocukları 
feryat ettirerek dışarı çıkardılar. Nihayet muh
terem arkadaşlarımızdan birinin rica ve iltiması 
üzerine işi geri bıraktılar. Perşembe günü' de 
bendeniz Hacı Bayram Mahallesinden bir ada- ' 
nıın ağlıyarak feryat ettiğini işittim ve esbabını 
sordum. Bunun sebebi evine ciheti askeriye göz-
dikmiş, daire yapacaklarmış, herhalde çık demiş
ler, Makamı vilâyete müzekkere vermişler, Maka
mı vilâyet de polis dairesine havale etmiş, polis 
dairesi de; bunu çıkarın ve ailesini atın ve eşya
sını d>.şarı atınız, kapulannı kırınız diye emir 
veriyor. (Oh ne âlâ sesleri) Bu zavallı adamca
ğız hüngür, hüngür polis dairesinde, evlâdı ayali 
de evinde ağlıyor. Perşembe günü müstaceliyet 
karariyle müzakere edilmesi için bir takrir ver
miştim. Bendeniz bu husustaki kanunu tetkik 
ettim. Bu kanunun, yani seferberlikte ciheti as
keriyece vazıyed edilecek Mesakin Kanununun 
birinci maddesinin son fıkrası diyor ki; «Eshabı 
veya müstecirler tarafından işgal edilen mesıakin 
ile kıymeti tarilıiyeyi haiz bulunan müzeyyen 
binalar vazıyed muamelesinden müstesnadır» Bu 
da meskendir. Bilhassa içerisinde kendi ailesi 
oturuyor. Bunu çıkarmak mümkün değildir. 
Bunu Heyeti Vekileye gönderelim. Kirasını ver
sin, rizasını alsan, zorla olmaz. ' Bilhassa efen
dim, Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri ica-
beden memurlara emirler versinler. Böyle halkı 
dil gir edecek muameleler yapılmasın. Maksadı 
âcizanem budur. 

REÎFÎK B. (Konya) — Ne maksatla?... 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Asker 

ikame edilecek. Daha doğrusu, kalem ihdas edi-
lacek, daha doğrusu, Ankara kumandanlığı dai-
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resi olacakmış. Bir kalemin efendileri orada 
oturacak. Velhâsıl buna nihayet verilsin. Zira 
halk taundan müteessir oluyor. Hususi ev için de 
böyle yapıyorlar. Bu bir teklifi kanuni değil, 
mevcut olan 'bir kanunun hüsnü tatbiki ahkamını 
rica ediyorum. 

REİS — Efendim, takrir sahibi noktai na
zarını izah ettiler. Bir Dahiliye ve Müdafaai 
Milliye Vekillerinin muvacehesinde müzakere 
etmek şekli var, bir de alelusul vazıyed kanunu hi
lâfında muamele yapılmamasmı teklif ve havale 
etmek var, reyinize vazedeceğim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) -~ Bu 
teklifi kanuni değil, mevcut bir kanunun ahkâ
mını tatbiktir. 

REÎS — Efendim, Dahiliye ve Müdafaai Mil
liye Vekillerinin huzuriyle müzakeresini kabul 

buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Lütfen elleri
nizi indiriniz. Dahiliye ve Müdafaai Milliye Ve
kâletlerine tebligat icrasını kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsın. (Burada müzakere olsun iza
hat versinler sesleri) Vekiller huzuriyle burada 
müzakeresi kabul olunmuştur. 

2. — Ayıntap Mebusu Abdurrahman Lâmi 
Efendinin Anteb zürrama tahsisat itasına dair 
takriri. 

REİS — Ayıntap zürrama tahsisat itasına 
dair AMurrahman Lâmi Efendinin takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Bir senedenberi sahnei harp olan ve müdafaai 

vatan uğrunda mal ve canlariyle vâki olan feda
kârlıkları Heyeti Aliyeee malûm olan Ayıntap 
aihalii zürraının her vilâyete tercihan zürraa tah
sis edilen anuhassasattan mütsefit ©İmaları içabe-
deceğinden ve elyevm livayi mezkûr ile telgra-
fiyen bile muhabere mümkün olmadığından li
vayi mezkûre iki milyon kuruş muaveneti zira
iye tertibinden tahsisat ita buyurulmasmın İk
tisat Vekâleti Celilesine havale buyurulması. 

6 , 1 . 1337 
Ayıntap Mebusu 

Abdurrahman Lâmi 

REİS — Efendim, bu takririn tasviben İkti
sat Vekâletine tevdiini arzu edenler ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim, İktisat Vekâ
letine : yazacağız, 

6. — SUALLER" 

1. — Konya Mebusu Refik Beyin, Şûrayi 
Âlii hlâm teşkili hakkında Şer'iye Vekâletinden 
sual takriri. 

REİS — Konya Mebusu Refik Beyin, Şûra
yi Âlii İslâm hakkındaki sual takriri vardır efen
dim. Efendim, bunu alelusul ait olduğu Vekâlete 
tevdi edeceğiz. Cevabını aldığımızda müzakere 
ederiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Anlama
dık. 

REİS — Konya Mebusu Refik Bey, Şûrayi 
Âlii İslâm hakkında bir sual takriri veriyor. Alel
usul tebligat yapacağız. 

Celsei hafiye aktedilmesine dair (17) imzalı 
bir takrir vardır. Fakat malûmu âliniz bu, Mec
lisi Âlmizee zaten takarrür etmiştir. ^Celsei ha
fiye teklifini tekrar reyinize vazetmiyorum. 
Zannederim bugün Heyeti Vekile izahat vere
cektir. Bu celseyi vakit bulursak bugün, vakit 
bulunmazsa yarın aktederiz. 

2. — ÂZAYÎ KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Müdafaai Milliye Encümeni âzalvğma 
Tokad Mebusu Mustafa Beyin, intihap olundu
ğuna dair Üçüncü Şube mazbatası 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni âzalı-
ğma Tokad Mebusu Mustafa Vasfi'Beyin Üçüncü 
Şubeden intihap olunduğuna dair şube mazba
tası var, Heyeti Celilenize tebliğ ediyorum. 

4. — Bursa Sanayi Mektebi talebelerinden 
Konya'ya nakil edilenlerin tahsisatına dair ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Konya Sanayi Mektebine umumî 
bütçeden vilâyet muavenet tertibinden (3) bin 
liranın Maliyece itasına dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 
Konya Sanayi Mektebine yerleştirilen Bursa 

Sanayi Mektebi talebesinden elli üç efendinin 
iaşe ve ilbasları hakkında kanun lâyihası suretine 
dair karar: 

Lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik olundu. 
Sanayi mektepleri hattâ idarei hususiyelerin 
teşekkülünden evvel bile mahallerinee tesis ve 
idare edilmekte olmasına ve elyevm mahalli ida
reler tarafından idare olunmakta bulunmasına 
nazaran istisnai bir muameleye imkân olma
dığı Konya vilâyeti hususi bütçesinin ademi isti-
taına nazaran efendilerin perişanisi'de muvafıkı 
vicdan ve muadelet bulunmadığı cihetle umumî 
bütçeye mevzu vilâyata muavenet faslından der
hal üç bin liranın bu husus için Konya vilâyetine 

•itası hususunun Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dimi karargir oldu. 

7 Kânunusani 1337 
Muvâzeııei Maliye En. Reisi M. M. 

Mazhar Müfid Mehmet JRasim 
Kâtip Âza Âza 

Memduh Necdet Mehmet Vehbi Mustafa Kemal 

(Çok muvafık sesleri) 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Zaten 

Maliye Vekili, bu parayı ben veririm dedi. Ev-
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rakı havale ederseniz:, böyle ikinci bir muameleye 
lüzum yoktur. 

RMîS •—r Efendim, kanun tanzim edilmiyor. 
Evvelce vâki olan bir teklifte, bütçede karşılığı 
olduğu.için buradan verilsin deniliyor. Maliye 
Vekâletine tevdi etmekten ibarettir. Maliye Ve
kâletine tevdiini kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Encümenin mazbatası veçhile Maliye Vekâletine 
tevdj edildi. 

3. — Siird Mebusu Mustafa Sabrı Efendinin, 
Diyarbekir'de bazı yolların turuku umumiye me-
yanına ithaline dair teklifi kanunisi. (2/200) 

REİS — Diyarbekir 'de bazı yolların turuku 
umumiye meyanına ithaline ve 15 bin liranın 
sarfına dair bir teklifi kanuni vardır, Mustafa 
Sabrı Efendi (Siird) ile rüfekagmmdır. Alel
usul Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Evrakı varide bitti Ruznamei müzakerata 
geçiyoruz. , 

5. — Linyit kömürü İhracına dair kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

RBÎS — Malûmu âliniz bundan evvelki cel
selerde müstaceliyet karariyle ruznamemize it
hal ettiğimiz demiryollarının igettirilmesi için 
maden kömürlerinin ihracına dair kısa bir lâ-
yihai kanuniye vardır. Müstaceliyet kararı
mıza da iktiran etmiştir. Efendim heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? 

3 . 1 . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Celiîesine 
Şimendiferlerin seyrü hareketlerini idame 

için liynit ve sair kömür madenlerinin işlettiril-
mesi hakkında Heyeti Vekilenin 2 . 1 .1937 
tarihindeki içtimada kabul edilen lâyihai kanu
niye ve esbabı mucibeyi hâvi Nafıa Vekâletinin 
2 kânunusani 1337 tarih ve 15/30 numaralı tez-
keresi sureti musaddakaları raptan takdim kı
lınmakla müstaceliyetle ifayı muktazasmı ve 
neticesinin işar buyurulmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Heyeti Vekile Riyaseti Celiîesine 
Pek nâzik olan vaziyeti hâzrramızın icabet-

tirdîği müstaceliyet ve ehemmiyeti maslahata 
mebni şimendiferlerin seyrü hareketi ve asker 
nakliyatının teşriini teminen lokomotiflerde ih-
rak edilmek üzere şimdiye kadar ormanlardan 
ödün katiyatma devam edilmekte ise de şimen
difer sarfiyatının, mühim miktarda olması 
ve katiyatın ekseriya hat güzergâhına kurbiyeti 
alan mahallere haşır ve tahsis edilmekte Bu
lunması yükünden bu ormanların tamamiyle 
mahiv ve ifna edilmek derecelerine geleceği ve 
bu itibar ile hem serveti milliyemizin en kry-

m^ttârı^vamilindei! olan ormanları tahripten' vi
kaye ettai| olmak ve hfem de kıivvei haruriye 
itibarryîr ocundan daha istifadeli bulunmak 
noktai nazarından umum seferberlikte olduğu 
gibi liynit msnîenîerkrin işlettirilmBSİ suretiyle 
şimendiferlerin temini hareketi düşünülmüş ve 
Anadolu'da m&voufc istimale sâlih maden kö
mürlerinin.. ihragı ve istihsal edilmeleri ehem ve 
elzem. giirtÛmüg ve bıı hapta tanzim kılman ka
nun layifiasiyle? dört maddeden ibaret nizam-
namename TeÖen arz ve takdim- kılınmış ol
makla Heyeti Vekilece bu bapta müstacelen* 
bir karar itasını arz ve-teklif ederim. 

2 kânunusani 1337 
Umuru Nafia Vekili 
' Ömer Lütfi 

Kaaıun lâyiha» suaseti 
MAÖÖE1. — Eâynit .maden kömürü ihraç 

ve naSMilinek üzer« Nafia Vekaleti bütçesin
de (A 271) hamiyle bir fasıl kuşat olunacaktır. 

MADBE 2; — Mat: hasa^înısbaya olıma-
emk Ü̂fefe rm «devafc esmanıile. ü<rpeti ihraciye 
ve nakliye- ve islalhiam.olunaeak memurin ve 
eşfaâ *'TJe amele maaşat ve masarifi ve masari-
fete sarinm- t?sha»«tı mezbure meyanmdan tes
viye 

MAB33İ1 3. — Bu. suretle ihraç* edilecek kö-
mü^Ie^fi^.ın^aspj bir fiyat takdiri ile füruhtu 
Nafıa Tekâleühe aittir. 

M&B&EF4: — tfiraç ve fürufct oktnaeak kö
mür beiefi Bir* taraftan Ma^azenei TMumiyeye 
irat^ve- dğ%r«1s«^ftan Faslı, mahsusuna tahsi
sat o!arâ4e4flS¥e^oiunacak ve bu suretle tezyit 
edilen.tahsisatın sene nihayttiııdiö Böyüfc Jİil-
let Msştrlsrinden bir lâyiha ile tssiikı talep olu-
naeafe&r. 

]̂ ÇACtf)E 5. — Bin>mç yüz. otuz altı senesi 
Naİia Vekâleti-bütçesinde yeniden- kuşat edale-
cek fasla bu maksatla alınmış bin lira vazedil
miştir. 

MADDE 6. — İşbu tahsiste1 şubat gaye-
sindeki mevcndu,,gelecek- sene bütçesİBe -aynen 
devredilerek İstimal olunabilecektir. 

M^DJÛE; 7. — İşbu kanun tarihi neşrin-. 
den, itibaren meriyülicradır. 

MADDE 8. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye ve Nafia Vekilleri memurdur. 

2 Kânunusani 1£37 
Büyük Mîllet Meclisi Reisi Şjeriye V. 

Mustafa Kemal Fehmi 
Mûdafaai' Jtööye V. Adliye V. 

FeVzi Celâdettin. Arif 
Dahiliye Vtfiilî Na. Hariciye V. 

Dr. Adnan Ahmet Muhtar 
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Maliye V. Maarif V. Nafia V. 

Ferit Hamdullah Suphi Ömer Lûtfi 
İktisat Vekâleti V. Sıhhiye V. 

Mahmut Celâl Dr. Adnan 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reis V. 

Fevzi 

Riyaseti Ceiileye 
Şimendiferlerin seyir ve hareketlerini ida

me için liynit ve sair kömür madenlerinin işlet-
tirilmesi hakkında Heyeti Vekile tarafından va-

. ki olup Encümenimize havale ve tevdi buyuru-
lan işbu teklifi kanuni lâyihası Encümenimiz
de mütalâa ve tetkik olundu. Hükümetin esba
bı mucibe mazbatasında dermeyan edildiği veç
hile şimendiferlerin seyr-ühareket ve asker nak
liyatının teşriini teminen lokomotiflerde ihrak 
edilmek üzere şimdiye kadar ormanlardan odun 
katiyatma devam edilmekte ise de şimendifer 
sarfiyatının mühim bir miktarda olması ve kati-
yatın ekseriya hat güzergâhına kurbiyeti olan 
mahallere hasır ve tahsis edilmekte bulunması 
yüzünden bu ormanların tamamiyle mahiv ve 
ifna edilmek derecelerine geleceği ve bu itibar 
ile hem serveti milliyemizin en kıymettar ava-
milinden olan ormanları tahripten vikaye etmiş 
olmak ve hem de kuvvei haruriye itibariyle 
odundan da istif adeli bulunmak noktai nazarın
dan umum seferberlikte olduğu gibi liynit ma
denlerinin işlettirilmesi suretiyle şimendiferle
rin temini hareketi düşünülmüş ve Anadolu'da 
mevcut istimale sâlih maden kömürlerinin ihr 
raç ve istihsal edilmeleri ehem ve elzem görül
müş olduğundan lâyihai mezkûrenin aynen ka
bulü Encümenimizce tensip kılınmış olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

4 Kânunusani 1337 
Muvazenei Maliye En. Reisi M. M. 

Hakkâri Sivas* 
Mazhar Müfit. ^ Mehmet Rasim 

Kâtip Âza Âza 
Karahisarı Şarki Kırşehir Erzurum 
Memduh Necdet Yahya Galib Asım 

Âza 
Kastamonu 

Hasan Sabri 

REİS — Maddelere geçiyoruz. 

MADDE 1. — Liynit maden kömürü ihraç 
ve nakledilmek üzere Nafia Vekâleti bütçesin
de (A271) namiyle bir fasıl kuşat olunacak
tır. 

OPE*RATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
müsaade ederseniz kısa arzedeceğim. (Oluna
caktır) kelimesinin yerine (olunmuştur) diye 
tashihini teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Nafia 
Vekili burada yok. Huzuru lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir şey sormak isti
yorum. Amma burada cevap verecek var m? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Nafia En
cümeni namına arzedeyim. Nafia Encümeninin 
malûmatı vardır. Kömür Afyon Karahisarm-
daki Sultan dağından ihraç edilecektir. Gayet 
yet nâfi bir kömürdür. Yalvaçta'da vardır. 

REİS — Efendim başka söz alan yok, ta-
dilname de yok. Yalnız Nafia Encümeni namı
na « kuşat olunacaktır » kelimesinin (olunmuş
tur » tarzında tashihi teklif ediliyor. «Kuşat 
olunmuştur » suretinde tashih ediyoruz. 

Yalnız Encümenin nazarı dikkatine bir şey 
vazolunmak lâzımgeliyor k i : (Liynit maden 
kömürü) ibaresinde (Liynit) kelimesi zaittir. 
Başka maden kömürü olsa çıkartmryacak mı? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Olabilir, 
Maden kömürü umumî bir kelimedir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) '— Baş
ka yerde daha pek çok maden kömürleri var
dır. Nafia Vekili bulunupta izahat versin. Me
selâ Bozüyük'te de vardır". . Bunlar sehlül-
nakildir. Sultandağı nerede, şimendifer güzer
gâhı nerede? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu ma
den kömüründe çalıştırılacak askerdir, denili
yor. Acaba asker dendiği zaman kendi rnaaşiy-
le mi orada çalışacaktır? Bunu anlıyalım. Bu
na dair bir kayit yoktur. Efendim, asker 
mutalak olarak yazılmıştır. 

ADLİYE V. CELÂLETTİN ARİF B. (Er
zurum) —• Efendim, bu lâyiha tabiidir ki, 
Heyeti Vekilede müzakere olunurken Hüseyin 
Avni Beyin de suali nazarı dikkate alındı ve 
bunun için dendi ki, askerin bir defa masarifi 
zaruriyesi, daha doğrusu Devlete mal olduğu 
bir masraf vardır. Bir de amele yevmiyesi 
var. Bunların ikisi arasındaki fark gözetilecek 
ve askeri memnun edecek ayrıca bir yevmiye 
verilecektir. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
başka mütalâa yok. Birinci madde şekli musah-
hahile okunuyor: 

MADDE 1. — Linyit maden kömürü ihraç 
ve nakledilmek üzere Nafıa Vekâleti bütçesinde 
(271/A) namiyle bir fasıl kuşat olunmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi musahhah şekliyle 
kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu hususta mubayaa oluna
cak âlât ve edevat esmanı ile ücreti ihraciye ve 
nakliye ve istihdam olunacak memurin ve asker 
ve amele maaşat ve masarifi ve masarifatı sair esi 
tahsisatı mezbure meyamndan tesviye olunacak
tır. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalâa var 
mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — '(Olu
nacaktır) kelimesi (olunur) tarzında denilmeli
dir. 
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REİS — Tadilname yok, söz alan da yok. Bi

naenaleyh ikinci maddeyi reyinize arzediyorum 
ve son kelimesi olan (olunacaktır), (olunur) şek
linde Encümenin talebi veçhile tadil edilmiştir. 
İkinci maddeyi, kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. •— Bu suretle ihraç edilecek kö
mürlere münasip bir fiyat takdiri ile furuhtu 
Nafıa Vekâletine aittir. 

REİS — (Tçüncü madde hakkında söz iste
yen yok. Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Üçüncü madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — İhraç ve furuht olunacak kö
mür bedeli bir taraftan nıuvazenei umumiyeye 
irat ve diğer taraftan faslı mahsusa tahsisat 
olarak ilâve olunacak ve bu suretle tezyit edi
len tahsisatın sene nihayetinde Büyük Millet 
Meclisinden bir layiha ile tasdiki talep oluna
caktır. 

REÎS — Dördüncü madde hakkında müta
lâa var mı? (Muvafık sesleri). 

ZEKÂÎ B. (Adana) — İzah edilsin, anlaşıl
mıyor bu madde Reis Bey! Bendenize söz verir 
raisiniz ? 

REÎS — Buyurun. 
ZEKÂÎ B. (Adana) — Efendim, bu mad

de bendenize gayet muğlak geliyor. Encümen 
namına Mazbata Muharriri Beyefendi izah et
seler «ve furuht olunacak kömür bedeli bir ta
raftan nıuvazenei umumiyeye irat ve diğer ta
raftan falsT mahsusuna tahsisat olarak ilâve 
olunacaktır» deniyor. Beşinci maddede (60) 
bin lira vazedilmiştir. Nafıa Vekâleti ihraç et
tiği kömürleri, her defa sattıkça irat olarak elde 
edilen para ayrıca tahsisat sütununa da mı ko
nulacaktır? Bu halde (60) bin lira tezyit edile
cek mi? Yani (60) bin lira indelihtiyaç (80-100) 
ve (120) bin mi olacaktır? 

RASÎM B. (Sivas) — Evet efendim, öyle 
olacak. 

ZEKÂ t B. (Devamla) — Bu maddeden öyle 
anlaşılıyor ki, tahsisat avans olarak verilecektir. 

RASÎM B. (Sivas) — İleride (60), (70) ve 
(100) bin lira ilânihaye tezvit edilecektir. 

OPERATÖR EMÎN B.* (Bursa) — Devrida
im olacak. 

RASÎM B. (Devamla) — Aynı zamanda irat 
kaydedilen miktar bir taraftan da tahsisata ilâve 
edilecektir. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Bu şekil olamaz, büt
çe için şayanı kabul değildir. Masraf, tahsisat 
mutlaka muayyen olmak lâzımdır. Nafıa Ve
kâleti b i r milyon liralık kömür ihraç ederse sat
tıkça bunu ilânihaye tahsisata ilâve etmek hiç 
bir zaman bütçenin mânasiyle tevafuk etmiyor. 
Doğru değildir. Evvelâ bir kere kanunda avans
tan bahis yok. Efendim, avans demiyor. O 
mevzuübahis değil. (60) bin liralık mademki 

tahsisattır, demek ki, Nafıa Vekâleti bu kömü
rü ihraç, için bir sene zarfında 60 bin lira sar-
fedecektir. Kömür ihracına bütün sene çalışmak 
için, ne ise vesaiti mesaisi ona göre 60 bin lira 
ihtiyacı olduğunu hesap etmiştir. Binaenaleyh 
ihraç ettikleri kömürleri de sattıkça o satış pa
rasını da irat kaydetmek lâzımdır. Yoksa irat 
elde ettikçe bir taraftan da tahsisata ilâve ederek 
bu suretle tahsisatı ilânihaye tezyit etmekte hiç 
bir mâna yoktur. 

RASÎM B. (Sivas) — Bu, sermayei iptidai
yedir. Efendim, fazla kömüre ihtiyaç görüldük
çe, fazla masraf lâzımdır. Binaenaleyh senenin 
nihayetinde yine Meclis tasdik edecektir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
bu sermayeyi, €0 bin lirayı verdik, kömür çıkar
dı. Farzedelim ki, bir milyon liralık kömür ih
raç etti. Bir milyon liralık kömür ne miktara 
baliğ olacaksa bize getirip sene nihayetinde tas
dik ettirecektir. Esasen altmış bin lirayı bu se
ne sarfetmesi imkânı yoktur. 30 bin lirayı esa-. 
sen avans aldılar ve senei âtiyeye, yani 1337 se
nesinde artan 30 bin lira dun gösterilecek ve o 
suretle muamele sekteye uğramamış olacaktır. 
Tabiidir ki 1336 senesinin hesabatı katiyesini 
bize arzedecek. Şu kadar sarfiyat yaptım, şu 
kadar kömür çıkardım ve bedeli şudur diyecek. 
Üç yüz otuz yedi senesinde de aynı şeydir efen
dim. Binaenaleyh bunda tereddüt edilecek bir 
şey yoktur ve madde pek sarihtir. 

REÎS — Efendim, başka mütalâa var mı? 
VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey, bu da de

minki gibi tashih edilmeli (ilâve olunur), (talep 
olunur) tarzında olmalıdır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — (Oluna
caktır) kelimesi daha münasiptir efendim. Çün
kü istikbale ait bir meseledir. Daha kuvvetlisi 
(olunacaktır). 

REÎS — Efendim, söz alan yok, tadilname 
de yok. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Dör
düncü maddeyi kabul buyuranlar ellerini kal
dırsınlar. Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Üç yüz otuz altı senesi Nafıa 
Vekâleti bütçesinde yeniden kuşat edilecek fasla 
bu maksatla (60) bin lira vazedilmiştir. 

REÎS — Beşinci madde hakkında söz iste
yen var mı? (Kabul sesleri). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mademki dördüncü 
madde kabul edilmiştir/ Bunu bari (avans ola
rak kuşat edilmiştir) diyelim. Ona zammedi
lince doğru olsun. 

RASÎM B. (Sivas) — Encümen namına ka
imi ediyoruz. Vehbi Beyin beyanatı veçhile. 

REÎS — Demekki (avans) kelimesinin ilâve
sini kabul ediyor encümen. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFÎ B. (Amas
ya) — Efendim, eğer (avans) denecek olursa bit
tiği zaman para istemek lâzımgelir. Halbuki 
Maliye ile görüşülmüştü. Bu yapılırken bize ser-
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mayc olarak verilecek para ve masarifat ve vari
dat zencirleme olarak yürüyecektir. Neticede 
muvazenede hesap vereceğiz. Zannederim sar-
folunacak paraya avans denir. Vâkıa müsmir 
bir şekildedir. Bir taraftan şimendifer idaresi
ne satılacak ve bir taraftan da ticaret edilecek. 
Tensip buyurursanız (avans) demiyelim, (ser
maye) diyelim. Bu bir nevi sermayedir* Tıpkı 
Devlet kinini alıp satmak için bir kanun vardır. 
Onun gibi evvelce mevcut olan kanuna kıyas 
edilerek vapılmıstır. 

HÜSEYİN ÂVNİ B. (Devamla) — Bende
niz (sermaye) diye teklif ediyorum. 

RE.t S — Beşinci madde üzerinde başka söz 
var mî? (Yok sesleri). Efendim, 5 nci maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar (Tas
hih veçhile sesleri). Tashih hakkında bir noktai 
nazar voktur. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Takdim 
ediyorum. 

REİS — (Sermaye) kelimesinin ilâvesini ka
bul buyuranlar elleri kaldırsın. Beşinci madde 
aynen... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Serma
ye ticareti âdiyede olur. 

REİS — 5 nci maddeyi aynen kabul edenler 
ellerini kaldırsın. 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — İşbu tahsisatın şubat gaye-
sindeki mevcudu gelecek sene bütçesine aynen 
devredilerek istimal olunabilecektir. 

REİS — 6 nci madde hakkında mütalâa 
var ııu! (Yok sesleri). Efendim, reyinize vazedi
yorum. (Kabul sesleri). Altıncı Madde kabul 
edildi. 

MADDE 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler el
lerini kaldırsın. Yedinci madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye ve Nafia Vekilleri memurdur. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsınlar. Sekizinci madde kabul 
edildi. 

REİS — Heyeti umumiyesi sarfiyatı tazam-
mun ettiği için tâyini esami ile ve binaenaleyh 
reyi aleniyle reyinize arzetmek lâzımgeliyor. 
Reyi aleniyle mi, tâyini esami ile mi vazede
lim? 

SÜLEYMAN. SIRRI B. (Yozgat) — Reyi 
aleni ile olsun... . 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bu bir 
sarfiyat değil, sermayedir... 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisar sahih) — 
Tahsisattır, tâyini esami lâzımdır. 

REİS —• Efendim, bir defter üzerinde tâ

yini esami ile biri de pusla üzerinde. 
(Pusla atarız sesleri). 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bu sar

fiyat değildir ki, sermayedir ve reyi işari buna 
kâfi gelir. 

Reis — Pusla ile reyinizi istimal buyurun. Ka
bul buyuranlar beyaz, reddedenler kırmızı ata
caklardır. Reyler tasnif edilinclye kadar bir 
iki evrak gelmiştir. Onları Heyeti Oelilenize 
tebliğ edeyim : 

3. —• Karahisan Sahip .Mebusu Mehmet Şük
rü Beyin, İstiklâl Mahkemelerince malikimi edi
lenlerin bir cetvelinin Meclise celbe dilmesine dair 
takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mukaddes gayemizin istihsalini temin için 

teşkil edilen İstiklâl mahkemelerinden şimdiye 
kadar mahkûm edilen kesanın nev'i cürümle-
riyle hükümlerinin neticesini mübeyyin birer 
cetvelin talebiyle - Meclisin İstiklâl Mahke
melerinin muvaffakiyet ve mesaileri hakkında 
tenevvür ve ittilâ peyda etmek üzere - Meclise 
itasını teklif eylerim. 

8 . I .1337 
Karahisan Sahip 
Mehmet Şükrü 

REİS —: Zaten on beş günde bir hulâsayı 
Heyeti Vekile Riyasetine gönderdiklerini zan
nediyorum. Meclisi Âlinize de göndersinler. 
(Biz de haberdar olalım sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Müsaade buyurun. Eğer Meclis Riyasetine de 
on beş günde bir hulâsa verilecek olursa biz de 
haberdar oluruz. O hulâsalardan Meclise de 
tevzi edilsin. Tetkik edelim, ittilâ edelim. 
Müspet midir? Menfi midir?.. Büz de bilelim 
ki : ona göre bu mahkemeler hakkında müta-
lâatımızı serdedelim. Çünkü bir takım tered
dütler var. 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Tasvip edildi efendim. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, An
kara'dan Samsun'a tütün nakleden bazı Gümü-
şanelilerin gasb edilen hayvanları hakkında Mü-
dafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin de bir takriri var: 

Riyaseti Celileye 
Üç gün evvelisi Ankara'dan Samsuna tütün 

nakleden Gümüşaneli bir kısım fukara hem
şehrilerimin altmış kadar hayvanı gasbedilmiş 
ve yapılan takibata rağmen bu hayvanların he
nüz istirdadına muvaffakiyet hâsıl olamamıştır. 
Müdafaai Milliye Vekili bu hyvanlar hakkında, 
ve gâsıplar üzerinde ne gibi bir icraat yapmış 
ise lütfen Heyeti Umumiyeye bildirlmesini tek-
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lif ediyorum. . 

8 Kânunusani 1337 
Erzurum 

Mehmet Salih 

REİS — Efendim, bu, Müdafaai Milliye-
den sual olunuyor. 

AHMET HİLMİ B. (Kayseri) — Memleke^ 
tin asayişi Müdafaai Milliyeye ait değildir ki... 

REÎS — Efendim, vazıyed muamelesi asker
ler tarafından yapıldığı için Müdafaai Milliye
ye tebliğ edeceğiz. Sahibi teklif te onu talep 
ediyor. (Muvafık sesleri). Müdafaai Milliye
ye tevdi edilmiştir. 

4. — İsparta Mebusu Nadir Beyin Ankara,-
daki Karacabey Hamamının Evkafça tamir etti?-
rUmesine dair takriri 

REÎS — İsparta Mebusu Mehmet Nadir Be
yin takriri 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da mesken buhranı ne derece elîm 

ise hamam buharnı da o nispettedir. Yukarı-
yüzde asarı kadimei muteberei mimariyeden 
Karacabey hamamı ııamiyle yadolunur çifte 
hamam muhacir ikamesi sebebiyle muattal ve 
muhtacı tamir bir haldedir. Bu hamamın 
şu sırada tamir ve küşadına imkân müsaittir. 
Mütevellisi de vardır ve müştegilâtı mevcu-
desi ve aelhusus varidatı da az zamanda edile
cek masarifi tamiriyeyi tesviyeye kafidir. 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tamiri 
mutasavver ve askere tahsis olunacağı müstah-
berdir. Bu hamamın mütevellisi ve Evkaf ida
resi marifetiyle bir gün evvel tamir ve küşa-
dı halka pek büyük hizmet edecektir. Keyfiyetin 
Şer'iye ve Evkaf Vekâletine müstaceliyet kara-
riyle tevdiini teklif eylerim. 

8 Kânunusani 1337 
İsparta Mebusu 

Mehmet Nadir 

REÎS — Evkaf Vekâletine havalesi kabul 
buyuruluyor mu? (Kabul sadaları) Evkaf Ve
kâletine havale edilmiştir. 

5. ••— İsparta Mebusu Nadir Beyin, Salâhat-
tin Efendi isminde bir mühendise dair takriri 

REÎS — Yine İsparta Mebusu Mehmet Nadir 
Beyin takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Turuku .meabir müfettişleriyle muavinleri

nin ve alelûmum sermühendisler ile mühen
dis muavinlerinin ve demiryolu ve .müessesatı 
Nafia komiserlerinin Mühendis Mektebi Âlisin
den mezun olacakları 21 mart 1329 tarih ve. 
1420 numaralı takvimi vakayi ile ilân olunan 
nizamnamenin altıncı maddesinde muharrer 

.1337 C : 1 
iken Umuru Nafia Vekâletince geçenlerde Salâ-
luıttin Efendi namında Mühendis Mektebine 
dehalet ve ruhsatname istihsal etmemiş bir kim
se tâyin edilmiştir. Mumaileyh esasen umuru 
Nafia mühendisinin güya tekaüde şevkini talep 
etmesi suretiyle tâyin edildiği ve halbuki asıl 
mühendisin böyle bir talebi resmisi olmadığı 
halde mücerret Salâhattin Efendiyi ikdar mak-
sadiyle işbu gayri kanuni muamelenin icrasın
dan asıl mühendise, maaşı aslisine muadil teka
üt maaşı tahsisi suretiyle Hazine ızrar edildiği 
gibi mektepten mezun olmayan bir kimsenin 
mühendis tâyin edilmesi suretiyle de ahkâmı 
kanuniye ihlâl edilmiş olduğunudan keyfiyetin 
tahkik ve ıslahı zımnında işbu takririmin Umu
ru Nafia Vekâleti Celilesine tevdiini teklif 
eylerim. 

28 Kânunuevvel 1336 
îsparta Mebusu 

Mehmet Nadir 

REÎS — Efendim, Nafia Vekâletine tevdiini 
tensip buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Acaba bu mes
lekten de değil midir bu adam, Reis Bey? 

REÎS — Reye vazolunurken söz söylenmez. 
Nafia Vekâletine tevdiini tensip buyuranlar 

lütfen ellerini kaldırsın. Nafia Vekâletine tevdi 
edilmiştir. 

2. — Vekâletlerin devâiri merkeziye ve taşra 
kadrolarını tesbit edecek encümenlerin intihabı 

REİS — Devairi memurin kadrolarının tan
zimi için evvelce ittihaz buyurulan kararın 
icrası yolunda bir namzet listesi tanzim etmek 
üzere on beş kişiden mürekkep bir komisyon 
teşekkül etmişti. Dünkü celsei hususiyemizde 
bu encümenin ihzar ettiği bir liste vardır 
okunacaktır. Tensip buyurursanız reyi işari ile 
her encümen azasını reyinize arzedeyim. 

Müdafaai Milliyeye : Salâhattin B. (Mer
sin), Yusuf izzet Pş. (Bolu), Hacı Bekir Ef. 
(Konya), Vehbi Ef. (Konya), Dr. Suat B. Kas
tamonu)... 

HASAN Basri B. (Karesi) — Biraz yavaş 
okunsun, yazalım. 

REİS — (Kâtibe hitaben, bir daha yavaş 
okuyunuz). 

Müdafaai Milliyeye : Salâhattin B. (Mer
sin), Yusuf İzzet Pş. (Bolu), Hacı Bekir Ef. 
(Konya), Vehbi Ef. (Konya), Dr. Suat B. (Kas
tamonu)... 

REÎS — Efendim, Müdafaai Milliye Encü
menine namzet olarak gösterilen şu zevatın inti
habını muvafık görenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmiştir. 

Dahiliyeye : Zekâi B. (Adana), Vehbi B. 
(Karesi), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Musa 
Kâzım Efendi (Konya), Hacı Ahmet Efendi 
(Muş)... 
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REİS —: Efendim, Dahiliyeye namzet olarak 

gösterilen şu zevatın intihabını görenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Maliyeye: Yalıya Galib B. (Kırşehir), Os
man B. (Kayseri), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), 
İsmail Safa B. (Mersin), Ata B. (Niğde)... 

REİS — Efendim, Maliye Encümenine esa
misi okunan zevatın tefrikini tensip buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Maarife: Cevdet B. (Kütahya), Hasan Basri 
B. (Karesi), Rasim B. (Sivasi), Ragıb B. 
(Kütahya), Salih Efendi (Siird)... 

REİS — Efendim, Maarif Encümenine esami
si okunan zevatın tefrikini tensip buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İktisada: Halil İbrahim B. (Antalya), Hilmi 
B. (Ankara), Salih Efendi (Erzurum), Sami 
B. (İçel), Abdülgani B. (Siverek)... 

REİS — Efendim, Halil İbrahim B. Riyasete 
verdiği bir takrirde mazeret serdediyor. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Takri
rim okunsun efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, mazeret serdetmeğe kalkarsak hepimizin 
mazereti var... 

VHJPİ B. (Karaâ) — Efendim, bu zat, 
mektebi Hukuk mezunudur. Eğer bunun da 
reyinden istifade edilmezse^ hiç kimsenin reyin
den istifade edilemez ve herkes bu vazifeyi bir 
fedakârlık olarak kaimi ediyor ve hepimiz hami
yetle çalışacağız. 

REİS — Efendim, istifalarında İsrar . eder
lerse sonra icabını düşünürüz. 

İktisat Encümenine esamisi okunan zevatın 
tefrikini tensip edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmiştir. 

Nafıaya : Hüsrev B. (Trabzon), Tahsin B. 

(Aydın), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Abdülhak 
Tevfik B. (Dersin), Kâzım Hüsnü B. (Konya)... 

REİS—• Nafıa Encümenine esamisi okunan 
zevatın tefrikini tensip buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edildi. 

Adliyeye: Nafiz B. (Canik), Mehmet Şükrü B. 
(Karahisarı sahil)), Nusrat Efendi (Erzurum), 
At11 B. (Kayseri). 

REİS — Efendim, Adliye Encümenine esa
misi okunan zevatın tefrikini tensip buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Şer'iyeye : Abdülgafur Efendi (Karesi), Ab-
durahınan Lâmi Efendi (Ayıntap), Feyyaz Âli 
B. (Yozgad), Rüştü B, (Ergani), Esat B. (Lâ-
zistan)... 

REİS — Şer'iye Encümenine esamisi okunan 
zevatın tefrikini tensip buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Sıhhiyeye : Emin B. (Bursa), Fuat B. (Bo
lu), Avni B (Saruhan), Memdulı B. (Karahisarı 
şarkî), Mahmut Said B. (Muş)... 

REİS — Sıhhiye Encümenine esamisi okunan 
zevatın tefrikini tensip buyuranlar ellerini kal
dırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Hariciyeye : Sırrı B. (İzmit), Yunus Nadi 
B. (İzmir) /Hasan B. (Van), Ziya Hurşit B. 
(Lâzistan), Mahmut Esat B. (İzmir)... 

REİS — Hariciye Encümenine esamisi oku
nan zevatın tefrikini tensip buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Bu muamele de bitmiştir efendim... 
Efendim. Maden kömürleri hakkındaki ka

nunda reye iştirak eden: yüz dokuz, yedi redde 
karşı, yüz iki reyle kanun kabul edilmiştir. 

Müsaade buyurursanız beş dakika teneffüs 
edelim... 

2. Sonrada celseye nihayet verildi 

)^e« 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : Badezzeval 2,40 

REİS — Reisisanî VeMli Hasaaı Fehmi Bf. 
KÂTÎP : Feyyaz Ali B. (Yozgad). 

REİS — Celse kuşat edildi. 

4. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin 
hapishanelerin imalâthane haline ifrağına dair 
teklifi kanunisi (2/205) 

REİS — Hapishanelerin ıslahı hakkında Bur
sa Mebusu Operatör Emin Beyin 12 maddelik 
bir teklifi kanunisi vardır. Lâyiha Encümenine 

havale ediyoruz. 
Söz Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinindir. 

8. — BEYANAT 

1. — Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Ke
mal Paşanın Birinci Kuvvei Seyyare Kumanda
nı Etem Beyin isyankâranc harekâtı hakkında be
yanatı 



İ :.İSİ 8.1.1337 C 
MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Muh

terem efendiler; Garp Cephemizi teşkil eden 
kuvayi askeriyemiz meyanmda Birinci Kuvvei 
Seyyare tesmiye ettiğimiz kıtanın başında ku
mandan olarak Ethem Beyin ve bunun biraderi-
Tevfik Beyin bulunduğunu cümleniz bilirsiniz. 
Bunlar hakkında ve bunların son zamanlarda
ki teşebbüsatı hakkında bir iki münasebetle He
yeti Aliyenize bazı izahat vermiştim; fakat bu 
izahatım celsei hafiyelerde vukubulduğu için 
bütün milletçe mesele henüz gayri malûmdur. 
Binenaleyh, En son safha hakkında be
yanatta bulunmadan evvel şimdiye kadar ce
reyan etmiş olan vekayiin gayet kısa bir hulâ
sasını yapmak istiyorum. Fakat vııkubulaeak 
maruzatım pek çok hulâsa olacaktır ve bir çok 
tetkikatm neticesinde elde edilen delâil ve ve
saikin verdiği katı kanaatlere istinadedecektir. 
Ethem ve Tevfik Beylerle beraber, maatteessüf 
mebdeinden son zamanlara kadar bizimle be-
beraber ye içimizde arkadaşlık etmiş bulunan 
Reşit Bey menafii mülk ve milleti müdafaa etmek 
için emrü kumandalarında bulundurmağa m u 
vaffak oldukları kuvvetlere istinadederek bir ta
kım hayalâta saptılar. Bizce kanaati katiyeye 
müstenit olarak inkişaf etmiş olan bu kannat şu 
idi: Evvelâ; Kütahya ve havalisinde kendi tâ
bir lerince bir Hükümet, fakat bizim hakiki ifa
de etmek üzere kullanacağımız tâbirle 
bir derebeylik teşkiline yeltendiler. Bu dere
beyliği Afyon Karahisanna, İsparta 'ya v e belki 
Konya'ya, Eskişehir'e kadar bir taraftan teş
mile teşebbüs etmekle beraber, memleketin ak
samı sairesinde dahi kuvvetler teşkili ile daha 
ziyade tevvessü ve taazzuv etmek ve binnetice 
Türkiye Büyük Millet Meclisini iskat ederek 
yerine Heyeti Umumiyeye hâkim bir Hükümet 
vücude getirmek istemişlerdir. Bittabi bu ka
dar sakim fikirlere zâhip olacaklarını ve fena 
yola sapacaklarını hiç birimiz tasavvur etmek 
istemezdik. Yalnız cümlemizee malûm olan bir 
hakikat var idi ise o da, Ethem Bey ve Tevfik 
Bey kendilerine raptedebildikleri bazı kimseler
le memleket içinde daimî bir anarşinin idame
sine taraftar bulunuyordu. Yine bu adamlar 
memleket ve millet menaf ii namına ifayi vazife 
ederken, her vazife ifa ettikleri yerde, milleti 
mutazarrır ediyorlardı. Şüphe yok ki, Heyeti 
Celileniz ve cümlemiz bu adamların ve kuvvet
lerinin millete ika. etmekte oldukları mazarratı 
yakinen görüyorduk. Lâkin öyle devirler ge
çirdik ki, o devirlerde bittabi her kuvvetten 
istifade etmek zaruretinde idik ve fakat her 
kuvvetin fenalıklarını bertaraf ederek, müsbet 
ve nafi bir hale getirmek ümidini de kuvvetli 
olarak muhafaza ediyorduk. Ethem ve Tevfik 
Beylerin kuvvetleri hakkında ilk tatbik etmek 
istediğimiz tedabir, bunları mantıkî, mâkul, 
meşru ve kabili istifade bir hale getirmek ol
muştu. Bununla uzun «aman mücadele edildi. 

Bittabi Hükümetimiz ve Hükümetimizin mem
leket içindeki bütün teşkilâtı, bir taraftan cep
helerdeki ordularımız günden güne kesbi inti
zam ve mükemmeliyet ve kudret peyda ediyor, 
Ordu ve Hükümet her tarafta tedbirlerini tat
bik ettikçe ve bu tatbikatta kudretini gösterdik
çe Ethem ye Tevfik Beylerin hayalhanelerinde; 
tekevvün eden emel sahai intişar bulmaktan 
mahrum oluyordu. 

Son zamanlarda Garp Cephesinde bir ku
manda tebeddülü oldu. Malûmu âliniz Fuat 
Paşa oradan İnfikâk etti. Yerine; bütün cep
he ikiye ayrılarak, bir kısmına Erkânı Har
biye Reisi ismet Bey, diğer kısmına da 
Dahiliye Vekili Refet Bey memur -'edildiler. 
Hükümetin bu iki zata vermiş olduğu vazife; 
bu iki cephe üzerinde kuvvetli ve muntazam bi
rer ordu vücude getirmek ve diğer taraftan 
bütün o sahada ve bütün o menatıkta Hükü
metin hakikî olarak teesüs ettiğini ve teessüs 
eden Hükümetin şeref ve haysiyetinin daima 
mahfuz kaldığını herkese göstermek ve icabe-
derse fiilen teyit etmek idi. Bu iki zat deruh-
de ettikleri vazifeleri ilk andan itibaren fev
kalâde bir surette, müdebbirane bir tarzda tat
bik etmeğe başladılar. İşte bu Jtatbikat esna
sında idi k i : Ethem ve Tevfik Beyler kendi 
plânlarının bir âz zaman sonra mevkii tatbika 
katiyen ve külliyen çıkmaktan menedileeeğini 
idrak ettiler ve plânlarının tatbiki için istical 
lüzumuna kail oldular. Ethem Bey rahatsızlığı
nı bahane ederek kâh Eskişehir'de ve kâh An
kara 'da çalışıyordu. Reşit Bey Meclisin içinde 
çalışıyordu. Tevfik Bey, kardeşi Ethem Beyin 
Vekili sıfatiyle, Kütahya ve o havalideki kuv
vetlerin başında çalışıyordu ve her üçü ayni 
maksada çalışıyorlardı. Ethem Beyin hastalık 
bahanesiyle burada bulunduğu bir sırada cep
hede bulunan biraderi Tevfik Bey hiç mânâsı 
olmıyan bir takım esbabı zahiriye ile Hükü
met ve Ordunun icraatına itiraz etmeğe başla
dı ve bu itirazlarını Büyük Millet Meclisinin 
kanunlarının tatbik olunmamasına kadar iler
letti. Misal olarak hatırıma gelen bir kaç 
şeyi, söyliyeceğim. Meselâ: Casuslar Büyük 
Millet Meclisinin vazettiği kanun mucibince-
îstiklâl Mahkemelerine tevdi olunur. Firar me
saili İstiklâl Mahkemelerine tevdi olunur. Hal
buki, Kuvvei Seyyarenin başında bulunan tev
fik Bey her iki meseleyi dahi doğrudan 
doğruya kendisi hallediyordu. Yani filân adam 
casustur diye Teffik Bey tarafından derhal idam 
olunuyor, yahut firare sebebiyet vermiştir diye 
Tevfik Bey veyahut Ethem Bey tarafından idam 
olunuyordu. Halbuki, mutlaka her idam olu
nan, casus, veyahut müsebbibi firar değildir. 
Bunlar kendi nüfuzlarını, tehditlerini ika ve teş
mil etmek için böyle (terör); yapıyorlardı. Garp 

Ordusu Kumandanı, bütün kumandanlara ol
duğu gibi, bunlara da yapmış olduğu bir ta-
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mjmdej bir tebüğde bunu menatmişti. Onlar | 
buna itiraz ettiler ve bu itirazlarında haksız 
olduklarını basit bir mükâieme neticesinde ken
dileri dahi itiraf ettiler.. Meselâ, Simav ve hava
lisinden düşman çekildikten som» Hükümet 
memurdan bulunmadığından halkın ahvali 
müzebzep bir halde bulunuyordu. Hükümeti 
merkeziye icabeden memurlarını, jandarma ve 
polis tâyin edip gönderinceye kadar orada sırf 
halka bir merali idarî olmak üzere Garp Ordu
su Kumandanı oraya bir havali kumandanı tâ
yin etti. Simav ve Havalisi \Kumandani diye bir 
zatı tâyin etti ve oraya miktarı-kâfi jandarma 
ve kuvvet gönderdi. Buna da itiraz ettiler. 
Garp Ordusunun böyle bir tedbiri tatbik et
mekten diğer bir fikir ve maksadı da vardı. O 
da ,§u idi. Yunanlılar çekildikçe derhal Birinci 
Kuvvei Seyyareye mensup olan müfrezeler ora
lara gider, halkı soyar veyahut asker yapacağız 
diye ieabedenleri alır ve bir kısmanı, siz Yunan
lılarla beraber hareket ettinâz diye Öldürür. 
Böyle bir takım taaddiyatı n&mütenahiyede bu
lunuyorlardı ve bunun neticesi olarak, hiyanet 
neticesi olarak, oradaki ahali, ya Yunanlılara 
kendilerini yalnız bırakmamaları için rica edi
yorlardı veyahut Yunan'lılarla beraber kaçıyor- • 
lardı veyahutta bu gelen gayri muntazam şaki 
kuvvetlere karşı silâhini istimal ederek cephe 
teşkilme mecbur kalıyorlardı. îşte Garp Or

dusu Kumandanı bu zavallı müslüman hal
kın kalbini tatmin etmek hayat ve menafiini 
siyaset etmek ve düşmanla beraber kendileri
ni yürümekten men için yegâne bir tedbir ol
mak üzere (Simav) ve havalisine, sırf halka 
merci olmak üzere böyle bir heyet göndermiş
ti. Tevfik Bey bunu da istemedi ve gönderilen 
havali kumandanlığını maiyetindeki jandarma-
siyle beraber oradan iade etti. Bu tarzdaki 
muhaJLef etlerini bir gün o raddeye getirdi ki, 
« ben garp ordusunu tanımam » dedi. Yani 
düşman karşısında kuvvei müselleha ile Türki- I 
ye Büyük Millet Meclisinin Garp Ordsu Ku
mandanına isyan ediyordu. Bu vaka Riyasete 
intikal etmişti. Ben bunun bir tarzı musliha-
nede hallini .pek çok arzu ediyordum. Bunun 
içm meseleyi resmen Heyeti Veküeye ve Heyeti 
Aliyendze intikal -ettirmeden evvel bizzat halle
debileceğimi zannederek teşebbüs etmiştim ve 
burada bulunan Rthem ve Reşit Beyleri alarak 
cepheye gittim. 
oradaki kumandanlarla görüştüm, mevzuu mü
nakaşa ©lan esbab o kadar basit, o kadar manasız I 
idi ki: hakikaten ne Beşit Beyce, ne Btem Beyce i 
ve ne de diğer bu işlerle temasta bulunan ve 
alâkadar olan arkadaşlarca haizi ehemmiyet gö-
rüte*di ve bir mesele olarak telâkki edilmedi. 

Ve Garb ordasu kumandanının bu noktai na
zardaki tebligatının herhangi bir zat, herhangi bir 
kumandan tarafından reddedilmiş olmasını mâ
kul bulmadılar. Binaenaleyh böyle bir mesele i 
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adetâ mevhum kaldı. Fakat derakab bunlar bu 
esasın çürük olduğunu görünce ikinci bir esasa 
geçtiler. Dedileı ki: Biz filân, filan, filân kuman
danları istemeyiz, onlar yapamazlar. İstemedikleri 
kumandanların heyeti umumiyesi nazarı- itibara 
almıraa adetâ Garb Ordusunda hiç bir kumandan 
kalmıyordu. Bütün Garb Ordusunu bunların 
emrine tâbi kılmak i cab ediyordu. Halbuki red 
ettikleri kumandanların her biri ayrı ayrı sahibi 
fazilet ve sahibi kıymet insanlardır. Bu hususta . 
dahi iddialarının gayri mâkul olduğunu görünce 
mikyası biraz tebdil ettiler ve dediler ki: yalnız 
filân kumandanı istemeyiz. Meselâ Refet Beyi 
istemeyiz dediler. Ne için Refet Beyi istemiyor
sunuz dedik. Emniyetim yok diye cevab verdi. Biz 
bu emniyetsizliği Refet Beyin noksan mezaya-
sından münbais olduğunu farz etmekte olduğunu 
telâkki ederek bunun böyle olmadığını söyledik. 
Refet Beyin gayet kıymettar, gayet fatin, gayet 
cesur ve kıymetli, müeerreb bir kumandan oldu
ğunu kendisine söylediğim zaman; böyle fazilet
lerin herkesten ziyade Refet Beyde mevcut ol
duğuna , ve herkesten ziyade kanaatları oldu
ğunu beyan ettikten sonra, şahsan ademi emniyet 
beyan ederek Refet Beyin oradan kalkmasını 
ve Refet Bey ile beraber Karahisarda bulunan 
kolordu kumandanı Fahrettin Beyin de kalkma
sını arzu ediyorlardı. Fakat böyle heran başka 
bir safhada, başka bir renkte, başka bir maksat
ta tecelli ettirilen mesele bittabi bizim nazarı 
dikkatimizi celb etmişti ve bunun için Hükümet 
te bu işi bütün vesaitiyle tetkik ve tamika ko
yuldu. Bu esnada gördük ki bunlar, meselâ 
Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe vesaire vesa
ire gibi ne kadar böyle kimseler varsa bunların 
hepsini gizli mektublar, şifreli mektublarla, husu
si adamlarla Hükümet aleyhine kendisiyle beraber 
olmağa teşvik ediyordu. Hükümet bir taraftan* bun
lara nasihat etmek suretiyle dairei akıl ve mantıka 
ircaa çalıştığı sırada bittabi diğer taraftan da 
bunların fenalıklarının memlekete intişar etme
mesine çalışıyordu ve bunun için icabeden ted
birleri alıyordu. Bu adamlar baktılar ki bu ted
birlerinde, bu teşebbüslerinde de muvaffak ola
mıyorlar, o zaman noktai nazarlarını tebdil etti
ler. Tebdil ettikleri noktai nazar şimdi arzedece-
ğim gibi bir zihniyete istinat edyordu. Bu zihni
yet, doğrudan doğruya Reşit Beyin ağzından 
çıkmış, benim ve Meclisi Âlinizde bulunan bir 
çok zevatın huzurunda telâffuz edilmiştir. Bu 
adamlar demişlerdir ki; bizim için, hayatımız, 
haysiyetimiz, bizim menafiimiz bu milletin, bu va
tanın hayat ve menafimden yüksektir. Biz İran'
da da, Turan'da da kendimize yaşayacak bir yer 
buluruz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Tarihini 
söyler misiniz? ne zaman söylediler? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
O kadar hafızam kuvvetli değildir Beyefendi 
Hazretleri. Müsaade buyurursanız bunu işitmiş 
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arkadaşlardan Celâl Beyin haftası daha kuvvet
lidir. Bu on, on beş gün içinde, son zamanlarda 
vukubulmuştur. 

Yine bu adamlar demişlerdir ki : Biz izmir 
ve havalisinde vâsi araziye, çiftliklere ve servete 
malikiz ve size iştirak etmekle büyük işler ve bü
yük fedakârlıklar yaptık. Biz Yunan'lılarla 
beraber kalabilirdik ve Venizelos'la ben diz dize 
oturabilirdim. Binaenaleyh birinci hayale, birinci 
gayeye vâsıl olamıyacaklarmı gördükten sonra 
ikinci bir noktai menfatın istihsaline teşebbüs 
etmişlerdir. Yeni hiyanet noktası aramaya teşeb
büs etmişlerdir. Bunun için tevessül ettikleri 
tarzı hareketleri şunlardır: 

Evvelâ Bolşevikleri iğfal etmek, Komünist 
renk ve şekil ve kisvesinde görünmek, Bolşevik
leri aldatmak, Bolşeviklere bu memleket içinde 
bir feveran, derhal bir inkilâb, bir ihtilâl yap
mak imkânı olduğu kanaatini verdirmek istedi
ler ve bunun için gönderdikleri memuru mahsus
larla burada bir beyanname yazdılar. Evvelâ : 
Eskişehir'de bulunan ameleyi isyan ettirmek isti
yorlardı. O ameleye hitaben bir beyanname yaz
dılar, tab ettiler^ oraya götürüb tevzi edeceklerdi. 
tabii müsveddesini yazdılar ve makinede tab 
ettiler, ancak ondan sonrasına muvaffak olama
dılar. Bunların bu hareketi evvelce bizce malûm 
idiysede (Fe - Vak'a) halinde . görelim dedik. 
Fakat diğer taraftan Bolşevikler de bu adamların 
böyle mesleksiz ve mezhepsiz olduklarını anla
mışlardır. • Binaenaleyh kendilerine hiyane-
te daha müsait olan bir muhit, bir 
noktai temas aradılar. Onun için Yunanlı
larla dostluk taharri ettiler. Böyle Bolşevik'lerle, 
Yunanlılarla, ayni zamanda istanbul'la ve 
ayni zamanda ingiliz'lerle böyle muhtelif kis
velere ve renklere ve zihniyetlere bürünerek 
muhtelif siyasetler takib ve muhtelif siyasetler 
düzdiler. Hangi siyaset kendi emellerine, men
faatlerine, hiyanetlerine mutabık gelirse derhal 
oraya tevessül için müheyya bulunuyorlardı. Bir 
taraftan da milletin vahdetini ve bilhassa ordunun 
vahdet ve itaatini, inzibatını ihlâl için teşebbü-
satta bulunuyorlardı. Orduya salepei kıyafetinde 
bir takım adamlar soktular ki bunlar askere di
yeceklerdi ki : derhal zabitlerinizi öldürünüz, 
memleketlerinize gidiniz, böyle bir şeye lüzum 
yoktur. Diğer taraftan da bütün zâbitanın ken
dileriyle beraber bulunmaları için ayrı ayrı pro
paganda yapmışlardır. 

Diğer bir istikametteki teşebbüsleri de; bütün 
millet nazarında Büyük Millet Meclisinin muh
terem azalarını lekelemek, Büyük Millet Meclisi
nin kadrü haysiyetini tenkis etmek idi. Dâhile 
ve harice karşı bütün bu teşebbüsler esnasında 
Hükümet tedbirlerini tatbik etmekle beraber, ar-
zettiğim gibi, mümkün olduğu kadar bu adam
ları ıslahı hal ettirmeğe çalıştı. 

Ve en son olmak üzere gerek Heyeti Âliye-
nizden ve gerek onlara emniyet bahş olabilecek 

kıymetli ve faziletli arkadaşlarımızdan hir kaçı 
ta oraya kadar gittiler. Kendilerine icabeden 
nasayihta bulundular. Fakat bu da ınüessir ol
madı. Belki bu arkadaşları iğfal etmek için bir 
çok yalanlar söylemişlerdir. Çünkü bu arkadaş
larla orada müdavelei efkâr ettikleri sırada Hü
kümetin kendi emirlerine vermiş olduğu bir pi
yade alayının, 159 ncu alayın zâbitanmm kâffe-
sini tevkif etmişlerdi ve efradına da birer ve
sika verdiler ve bu vesikalar üzerinde «Artık 
muharebe bitmiştir. Hepimiz Padışahm evami-
rine itaat edeceğiz. Haydi memleketlerinize gi
diniz ve bunu neşrediniz» diye terhis etmişler 
ve ellerinden silâhlarını alarak şuradan, buradan 
topladıkları adamlara ve ondan sonra da Yunan '-
lılara verdiler. 

O sıralarda idi ki, yeni heyet daha orada bu
lunduğu zaman idî ki - hatırıâlmizdedir - doğru
dan doğruya Meclis Riyasetine hitaben yazdık
ları bir telgraf, daha doğrusu bir protestoname 
diyelim, çünkü onlar öyle demişlerdi, bu protes
toname ile doğrudan doğruya Meclisi Âlinizin 
meşruiyetine, mevcudiyetine tecavüz ve taarruz 
etmişlerdi. Bütün manasiyle isyan etmişlerdi. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretleri 
bu telgrafa isyanname desek doğru olur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Evet bu isyannamelerini kendileri için kıymetli 
bir vesika addederek, düşmanlarımız nezdinde 
kendilerini kurtarmağa kifayet edecek bir vesika 
telâkki ettiklerinden, son elde ettiğimiz vesaikta 
bunun bir suretini de düşmanlarımıza vermiş 
oldukları anlaşılıyor. 

Bu adamlar bütün milletin ve memleketin 
menafii mukaddesesini tahkir etmekten, bu 
adamlar Meclisi Âlinize karşı hiç bir ferdi zeli
lin telâffuz edemiyeceği biedebane tahkirata 
cür'et ettiklerinden, bu adamlar müdafaai vatan 
için hududlarda, cephelerde duran askerlerimize 
silâhlarını çevirmekten utanmadıkları halde yine 
Meclisi Aliniz bunların lehinde, bunların sala
hında bulunmak istediniz ve en son kabul etmiş 
olduğunuz karar bu adamların ilticaları halinde 
hayatlarının masun kalacağı ve irtikâb etmiş 
oldukları denaetten dolayı haklarında sadır ol
ması tabii olan hükmü kanuninin delâleti âeiza-
nemle mazharı af olacağı vadinin kendilerine 
bildirilmesinden ibaret idi. Efendiler Heyeti ali-
yenizin bu emrini harfiyyen ifa ettim. Bu tebliğ 

Garb Ordusu Kumandanı ismet Bey tarafından ay
nen bunlara tebliğ edilmiştir. Garb Ordusu Kuman
danı ismet Bey, her insana nasib-olmıyaeâk bir 
büyüklüğü de kendiliğinden göstermiştir. Bu 
adamların kafasını on kerre parçalamak için 
namütenahi fırsatlara malik iken, pek kuvvetli 
kıtaat elinde iken ve bütün vaziyete hâkim iken 
vurmamıştır. Ve vuracağı zaman demiştir ki... (Ha-
tf» etmiş sesleri) o hata etmemiştir, o daima Meclisi 
Âlinizin mukarreratına tevfiki hareket etmekle 
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pek büyük bir sevab işlememiştir. (Doğru sesleri) 
ismet Bey bunlara demiştir ki: «İşte Büyük Mil- i 
let Meclisinin size olan en büyük lütuf ve atıfeti; I 
bunu size resmen tebliğ ediyorum. Fakat hususi ı 
olarak kendiliğimden de diyorum ki: «yaptığınız 
hiyanet cinayet ve denaettir. Güvenecek hiç bir 
şeyiniz yoktur. Maiyetinizdeki kuvvetleri pek mü-
balegah olarak söylüyorsunuz, ben onu üç misli 
addederekten tedabırimi almışımdır. Binaenaleyh 
Büyük Millet Meclisinin emrine itaat ediniz». 
Bu adamlar ona da itaat etmemişlerdir. îşte 
ondan sonra ordu kumandanı, kıtaatı bunların 
bulunduğu istikamete tevcih etmiştir. Halbuki 
bunlar daha evvel Yunan'lılarla ittifak etmişler
dir ve bütün safahat gösteriyor ki, bu ittifakla
rını fiilen izhar etmek için bahane taharri edi
yorlardı. Ordu; Gedis istikametine teveccüh edin- I 
ce bunların maiyetlerinde bulunan ve kısmı kül
lisi zorla tutulabilen insanlar derhal vaziyeti 
anladılar ve kısım, kısım ayrıldılar ve bu ayrı
lanların bir kısmı orduya iltihak etmiştir ve bir 
kısmı da iltihak etmek üzere bulunuyor. Etem, 
Tevfik ve Reşit Beyler doğrudan doğruya ma
iyetlerinde kalan bir kısım kuvvetler ki - en son 
vaziyetle üç yüz kişi kadar görülmüştür - bun
larla bilâ kaydüşart Yunan'İdarin emrine tâbi 
olmuşlardır. (Kahrolsun, lanet olsun sesleri). 
Yunan'lılara şüphe yok ki bunlar bir çok esrar 
tevdi etmişlerdir. Yalnız bu adamlar bittabi ne 
ordumuzu bilirler ve ne de ordumuzun celâde
tini lüzumu gibi takdir edebilirler. Onların esrar 
diye tevdi ettikleri şeyin hüküm ve tesiri yoktur. 
Fakat her halde mübalağalı bir surette vermiş 
oldukları malûmat ve izahatla Yunan ordusunu 
ve İngiliz'leri fevkalâde heveslendirmişlerdir ve 
bunun neticesi olarak iki gün evvel Yunan ordu
su, bütün Garb Cephesinin her noktasında, kendi j 
safları arasında Etem dâhil olduğu halde taar
ruza geçmişlerdir. (Allah kahretsin sesleri). 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretleri 
artık Bey demeyiniz, hain deyiniz. 

3. — Saruhan Mebusu Reşit Beyin mebusluk
tan iskaü 

M U S T A F A K E M A L P A Ş A (Devamla) — 
İşte Etem, Tevfik ve Reşit Beylerin bu hareketi 
hainanelerini fiilen dahi izhar ettikten sonra 
tabii haklarında verilecek olan hüküm pek bariz
dir. Bittabi o dakikadan itibaren bunlar bizim 
için hiç bir sıfatı necabeti haiz olamazlar ve 
ihtarı âlileri veçhile Etem ve Tevfik hainleri 
diyeceğim. Ancak henüz Büyük Millet Meclisi 
âzası sıfatını taşımakta bulunan Reşit Bey hak
kında dahi ayni şeyi kullanmak mecburiyetin
deyim. Heyeti Âliyenize hürmeten teleffuz edebil
mek için Reşit Beyin âzalıktan sukutuna rey ver
menizi istirham eylerim. (Kabul, reye sesleri). 

REİS — Menafii millet ve Memleket aleyhine 
istimali silâh ederek düşmanlarla teşriki mesai 
eden Saruhan Mebusu Reşit Beyin mebusluktan | 
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ihracını kabiıl buyuranlar el kaldırsın. Ekseriyet
le kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Binaenaleyh efendiler artık Etem, Tevfik ve 
Reşit meselesi kalmamıştır. Maiyetlerindeki na
muslu kuvvetler ayrılmışlar ve orduya iltihak 
etmişlerdir ve kendileri de ne kadar âciz ve 
naçiz olduklarını anlamışlardır ve en son kendi
lerine lâyik olan mevkii de ancak Rum saf fi 
harpleri meyanında bulabilmişlerdir. Şimdi Kar-
şmzda bir Yunan meselesi vardır. Bu münasebetle 
belki icabederse Müdafaai Milliye Vekili Pa^a 
Hazretleri de vaziyet inkişaf ettikçe tabiatiyle 
beyanatta bulunurlar. Ben yalnız ufak bir hulâsa 
yapayım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir şey arzedeceğinı. 
Bizim arkadaşlardan Saruhan Mebusu Reşad 
Bey vardı, acaba o ne oldu? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Efendim Saruhan Mebusu Reşad Bey, Saruhan 
Mutasarrıfı Aziz Bey ve Demirci kaymakamı 
Hilmi Bey daha evvel İsmet Beyin yanma gel
mişlerdi ve onlar mahremana, bu adamların Yu
nanlılarla temas ve münasebette bulunduklarını 
bildirmişlerdi ve İsmet Bey, zannederim, onları 
beraberinde bulundurdu. Efendim evvelisi gün 
düşman Yenişehir, İnegöl, Gedis ve Uşak'tan 
yani her noktadan taarruz etmiştir. (Bu sırada 
Tahsin Bey (Aydın) taarruzu tardolundu anlaya
rak alkışlamak istedi). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretleri 
kulaklarında arıza olduğundan taarruzu tard 
anlamış ve onun için böyle harekette bulunmuştur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim kulaklarım 
ağır işittiğinden yanlış anladım, affedersiniz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 
Beis yok. İnşaallah tardolunduğunu da yarın 
söylerim. (İnşaallah sesleri). 

Efendim; Uşak'tan şarka ilerlemek isteyen 
düşamana karşı Oenub Ordusu Kumandanı Ref'et 
Bey ve orada bulunan kolordu kumandanı Fah
rettin Bey taraflarından seri bir surette ittihaz 
olunan tedabir karşısında düşman Uşak'm pek 
yakınında İslâm köyünden ileri geçememiştir. 
Orada tevakkuf etti. Dün ve bugün hiç bir ha
reket ve faaliyeti görülmemiştir. Şimale doğru 
gidiyorum: Gedis'te bulunan kuvvetimize Etem 
(300) kişi kadar bir kuvvetle taarruz etmiştir. 
Tabii püskürtmüşlerdir. Bunun taarruzu üzerine 
tabii oradaki kuvvetlerimiz mukabil taarruza 
geçmiş, takib ediyordu. Son vaziyeti henüz takib 
ediyoruz. 

Bunlar haizi ehemmiyet bir şey değildir. 
Daha çok vekayi halledeceğiz. 

Şimalde efendim, malûmu âliniz, Yenişehir 
ve İnegöl'de büyük kuvvetlerimiz yoktur. İleri 
karakol postası halinde ufak şeylerimiz var. Asıl 
mevzilerimiz daha şarktadır. Meselâ Köprühisar'-
da mevziimiz vardır. Onun cenubunda, Nazif 
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Paşa'da esaslı tahkim olunmuş mevzilerimiz 
vardır. Düşman Köprühisar mevzilerine mühimce 
bir kuvvetle ilerledi, taarruz etti. Fakat bu ta
arruzda muvaffak olamadı, .püskürtüldü, kuvve
tini tekrar bir alayla takviye etti. Dün akşamki 
vaziyette bozulub giden kuvvetlerle onu tazyik 
eden kuvvet mevziin karşısında kalmıştır. Bugün 
de en son malûmatıma göre; düşman tarafından 
yeni bir hareket vukubulmadı. Yeni bir faaliyet 
meşhut değildir. Bunun cenubunda inegöl şar-
kındaki Nazif Paşa mevkiine düşman fazla bir 
kuvvetle fazla bir tazyik yapmıştır. Fakat son 
okuduğum raporda vaziyet, o tazyiki müteakib 
bir eseri faaliyet göstermemiş olduğu merkezinde 
idi. Tabii vaziyete henüz tamamen inkişaf etmiş 
nazariyle bakılamaz. Henüz düşmana karşı mev
cut olan kuvvetlerimizi kullanmamışız ve temas 
eden, tevakkuf eden ufak hareket yapan kuvvet
lerimiz esasen düşman temasında bırakılmış olan 
kuvvetlerdir. 

Yalnız şurasını arzedeyim ki: bu adamlar 
E tem ve Tevfik, bir aydan iki aydan beri fiiliyat 
sahasına nakletmek istedikleri emel peşinde bizi 
ve orduyu dahi. . biraz meşgul etmişlerdir. Bu 
meşguliyetler yüzünden memleket ve millet he
sabına çok büyük zayiat olmuştur, çok fırsatlar 
kaybedilmiştir. Inşaallah bundan sonra o fırsat
ları telâfi ederiz. (Inşaallah sesleri). 

Efendiler; maksadımız meşrudur, muvaffaki
yet imanımız lâyetezelzeldir. Binaenaleyh dâ
hilde ve hariçteki düşmanlarımız, ister çok ister 
az olsun, teşebbüslerinin vüsati ne olursa olsun 
muvaffakiyet kafidir, muvaffakiyeti nihaiye, 
meşru bir maksat takib edenlerde kalacaktır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Takririmden evvel 
bir şey arzedeceğim, kısa bir şeydir efendim. 
Arkadaşlar! Paşa Hazretleri geçenki" Etem hak
kındaki beyanatında pek şüpheli beyanatta bu
lunmuşlardı. Hattâ şunu Paşa Hazretlerinin 
vicdanına karşı söylerim ki beni de çağırdı ve 
dedi ki: Haymana'da bir teşkilât yapılıyormuş, 
sen de alâkadar mısın o mesele ile? Bu meselte 
benim için bir derd oldu. Çünkü ben Erzu
rum'lu bir adamım. Memlekete namusiyle, 
diniyle, ırziyle merbutum. Bu böyledir. Siz de 
böylesiniz. Fakat bu beyanat içimizde şüpheli 
bir iz bıraktı. Hattâ Hacı Şükrü Beyin de bu 
meselede alâkadar olduğunu Paşa dermeyan bu
yurdular. Ben zannediyorum ki, içimizde şüp
heli bir şeyler oluyor. Ben bir arkadaşımın yü
züne bakarken şüphe alıyorum. Madem ki, va
tan tehlikeli bir zamana gelmiştir. Hayat gider, 
vatan kurtulur. Çünkü hayatiyle oynayan herif 
hayatını düşünmez. Yalnız bu şüpheleri def et
mek için aramızda iyi bir tetkikat yapalım. Bi
zim içimizde de şüpheli eşhas varsa tardtedelim. 
Hattâ birisi de içimizde ben olmak şartiyle. Paşa 
Hazretleri hakikati izah etsinler. Mesele mey
dana çıksın. Kapalı bir meseleden dolayı ben 
arkadaşıma, arkadaşım bana karşı bir şüphe 

beslemesin. (Çok doğru sesleri) Fakat ceza bana 
tatbik edilirse ben giderim. Yalnız şüpheli şey
ler kalmasın. Eğer ieabediyorsa Paşa Hazret
leri celsei hafiyede izahat versin (Lüzum yok, 
aleni olsun sesleri) 

4. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Bey 
hakkında tahkikat icrası için meselenin 4 ncü 
şubeye havalesi 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Efen
dim, Meclisi Aliyi teşkil eden âzayi kiramın 
kâffesi milletin samimi ve ve vicdani intihabına 
mazhar olmuş hakikî mümessillerdir. Binaen
aleyh bu âzayi muhteremenin teşkil etmiş ol
duğu bu mecmuai âliyei mübeccele her türlü tari
zin fevkindedir. Tarizlerin yetişemiyeceği kadar 
yüksektir. Heyeti Aliyenizi teşkil eden rü-
fekanın içinde içtihatlar ve kanaatlarda 
ihtilâf daima olabiliyor. Fakat bütün 
bu kanaati vicdaniye mutlaka memleketin 
âzami menafiinin temini istihsaline matuf oldu
ğuna hiç kimsenin şek ve şüphesi yoktur. Fakat 
maatteessüf ismi daima zikredilmiş bulunan - ve 
zikredilmiş bulunduğu için tekrarından beis gör-
miyeceğim - Hacı Şükrü Bey bu meseleye te
mas etmiştir. Bu meseleye ben de temas ettim. 
Buna temas eden arkadaşlar pek çoktur. Fakat 
bütün temas eden arkadaşlar daima iyi yapmak 
için temas etmişlerdir. Herkes mümkün olduğu 
kadar iyi yapmışlardır. Ancak Hacı Şükrü Be
yin teması muzır olmuştur. Hacı Şükrü Bey, 
Etem ve Tevfiki ihanete sevkedenlerden biri
sidir. Hacı Şükrü Bey hakkında bazı vesaik te 
vardır, ihtimal ki bu vesaik, istiklâl Mahkeme
since vesair bir mahkemece tetkik olunduğu sı
rada Hacı Şükrü Beyin mahiyet ve teşebbü-
satı taayyün edecektir. Ancak hakkında takibatı 
kanuniye yapmak için bu işe fena bir fiil ile iş
tirak etmiş bulunan ve iştiraki şüyu bulmuş olan 
Hacı Şükrü Beyin dahi Meclisi Âliniz içinde 
bulunmuş olması Meclisi Âlinizce şeref bahş' 
olmaz. Onun için Hacı Şükrü Beyin da
hi âzayi muhtereme meyanından hariç tutul
ması muvafık olur. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bendeniz 
de söyliyeyim de ... Ondan sonra Paşa Hazret
leri ! 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Ve 
bunu Heyeti Âliyenize Hükümet Reisi sıfatiyle 
teklif ediyorum ve Reis Beyden rica ederim reye 
vazolunsun. 

MEHMET Şükrü Bey (Karahisarı sahib) — 
Bu baptaki vesaik verilsin, tetkik edilsin, Meclisçe 
ıttıla hâsıl edildikten sonra reye konsun. Çün
kü diğeri, Reşit Bey fiilen iltihak etmiştir. Yu
nan ordusuna iltihak etmekle hiyanet göstermiş
tir. Ve bu suretle biz buna kaniiz, buna rey ve
ririz. Fakat Hacı Şükrü Bey hakkında kanaati 
tammemiz olabilmek için Paşa Hazretlerinin bu-
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yurduklan vesaiki Meclise tevdi etmeleri lâzım
dır. 

xMUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Ufak 
bir misal daha. Hacı Şükrü Bey hakkında mevcut 
olan vesaikten bir tanesini bir celsei hafiyede 
Heveti Umumi-veve arzetmistim. 

"lIACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — P a ş a m ; 
bendeniz onun valan olduğunu söyledim. 

MUSTAFA'KEMAL Pş. (Devamla) — Eğer 
diğer vesaik yalansa o da yalandır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hepsi ya
landır. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Otu
runuz yerinize, söz alırsınız söylersiniz! O vesika 
Heyeti Al iyenin kendi hakkında hüküm vermesi 
için kâfidir. Buna şunu dâ ilâve edeyim ki: 
maalesef rüfekadan daha bir iki kişi mevzuübahi^ 
olacaktır. Fakat onlar hakkında, Mehmet Şükrü 
Beyin buyurduğu gibi, Mevcut olan vesaik henü'z 
Heyeti Aliyenize itminaribahş olacak derecede' 
bulunmadığından isimlerini telâffuz etmiyorum.' 
Binaenaleyh Hacı Şükrü Beyin artık bu Meclisi 
Âlide yeri yoktur. Eğer Heyeti Aliyeniz müsa
maha ederseniz tabii salâhiyet size aittir. 

HACI ŞÜKRÜ B.(Diyarbekir) — Sor: isti
yorum. 

HÜSREV B. (Trabzon) =—Bir şey arzedece-
ğim. Usulü müzakere hakkında. Şüphesiz ki, ar
kadaşımız kendi hakkını müdafaa etmek için ba
zı şeylerde bulunacaktır. Adetâ burası bir mah
keme salonuna benziyecek. Bunu katiyen doğru 
görmiyorum. Zaten Salih Efendinin takriri yü
zünden bu meselenin açılmaması icabederdi. Me
sele naziktir. Bence doğru değildir. Şükrü Beyin 
dediği gibi.; bu /vesaik gelir ve Meclisçe tetkik' 
edilir. Ondan sonra... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hayır 
Beyefendi af buyurunuz. Burada benim haysi
yetim mevzuubahis olmuştur. Alenen söyliyece-
ğim. Geçen celsei hafiyede bu meselenin meb
deinden nihayetine kadar ne suretle cereyan et
tiğini bu kürsüden söyledim. Zabıtlarda mev
cuttur. Binaenaleyh Paşa Hazretlerinin ' benini 
hakkımda söylemiş oldukları sözlerin hepsinin 
keenlemyekün olduğunu ispat ettim ve zabıtta da 
mevcuttur. Yalnız Paşa Hazretleri, son olarak 
bir şifre, bir muhabere emri göstermişlerdir. Bi
naenaleyh ben burada kendilerine dedim ki: bu 
size burada hiç mevkii yok olan bir takım adam
lar tarafından verilmiştir. Benim hiç bir zaman 
postaneye gidip, telgrafhaneye gidip; Etem ve 
Reşit Beyle beraber postaneye gidip Etem Beyle 
muhabere etmediğimi söyledim. Reşit Beyle mu
habereye gidenler Yusuf îzzet Paşa Hazretleri
dir. Yusuf izzet Paşa kalksınlar. Söylesinler. 
Desinler ki, Hacı Şükrü o gün onlarla gelmiş ve 
onlarla muhaberede bulunmuşlardır. İşte Yusuf 
îzzet Paşa burada, Posta ve Telgraf Nezareti bu
rada herkes bunu söyliyebilir. Ben bunu söyleye
bilirim, bir yere gitmedim ve bulunmadım. 

MUSTAFA KEMAL Pş. — Canım imza ve 
mühürün tahtında mektuplar var, dolaşıyor orta
da. İstiklâl mahkemelerine tevdi edilmek üzere. 

HACI, ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — O mektu
bu çıkarın getirin buraya okunsun efendim. Ne
rede ise... ' 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
me&ıele celsei hafiyede açılsın efendim. 

REÎS — Bu Meselenin tahkiki için Adliye 
Encümenine. 

NAFÎZ B. (Canik) — Usulü müzakere hak
kında söyliyeceğim. 

MEHMET Şükrü Bey (Karahisarı sahib) — 
. Bu mesele hakkında Hacı Şükrü Bey müdaf aatını, 
bir encümen tetkikatını yaptıktan sonra söyliye
bilir. Paşa Hazretleri Reisi Hükümet olmak iti
bariyle ve Meclisin Reisi olmak sıfatiyle diyor
lar ki, ve iddia ediyorlar ki; Hacı Şükrü Bey 
hakkında vesika var, bu vesika Meclisi Âliye ve
rilir, bir encümende tetkik edilir, Meclisi Âlide 
okunur: îttiham kararını tasvip ettikten sonra 
Hacı Şükrü Bey dışarı çıkar. Hakkında lâzımge-
len ceza tatbik edilir. Böyle bir mesele yapılma
dan burada Hacı Şükrü Beyin kendisini müdafa
aya hakkı yoktur. Bura mahkeme salonu değildir. 

' CELÂLEDDÎN ARÎF B. (Erzurum) — E-
ı'endim, müsaade buyurulursa bu bapta kanunu 
esasi ahkâmı sarihtir. 

MUSTAFA KEMAL Pş. — Efendim, Hacı 
Şükrü Bey hakkında mevcut olan vesaiki Makamı 
Riyaset alelusul Encümene havale eder. 

CELÂLEDDÎN ARÎF B. (Erzurum) — En
cümene değil, Paşa Hazretleri Kanunu Esasi 
mucibince şubeye gider. 

REÎS — Şubeye tevdiini arzu buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Şubeye tevdi edildi efendim. 
Kur 'a Dördüncü Şubeye isabet etmiştir. 

Dördüncü Şube tetkik edecektir. 
Müdaf aai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin-

dir söz. 
2. — Müdaf aai Milliye Vekili Fevzi Paşanın 

Yunan taarruzuna dair beyanatı 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ Pş. (Ko
zan) — Efendim, bendeniz harekâtı askeriye 
hakkında biraz tafsilât vereceğim. Malûmu âli
niz Yunanistan'daki intihap neticesinde... 

NUSRET* Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretle
ri yüksek söyleyiniz, 

FEVZÎ.Pş. (Devamla) — Efendim, bendeniz 
harekâtı askeriye hakkında biraz malûmat ve
receğim. Cephelerde bir tebeddül hâsıl oldu., 
Uşak, ve Bursa'da tecemmu eden Yunan kuv
vetleri, kısmen mezunen memleketlerine gitmek
le beraber, Yunanistan'daki intihap neticesin
de cephelerde bir tebeddül hâsıl oldu. Cephe
lerdeki açıklıklar takviye edilmek üzere bir kı
sım kuvvetleri cepheye şevke başladılar. Alınan 
malûmat, intihabat . ve Yunanistan'daki siyasi 
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'tebeddülat dolayısiyle Yunanlıların harekâtı 
harbiyeyi durdurdukları ve Avrupa'da hasıl 
olacak kanaate göre yeni bir siyaset takip ede
cekleri hususatından ibarettir. Filhakika bu son 
zamanlarda hayli kuvvetlerin geri gittiğini is
tihbar ettim. Malûmu âlinizdir ki evvelce iki 
fırka kadar Uşak'ta, iki fırka kadar da Bur
sa'da bulunuyordu. Son zamanlarda bu fırka
ların kuvvetleri azaldîğında,n Uşak Cephesini ay
rıca mevcudu az fırka ile takviye ettiklerine 
dair-malûmat aldım ve bundan da cephedeki 
azalan kuvvetlerin mevcuduna muadil yeni kad
rolarla mevcudu ikmal ettikleri anlaşılıyordu. 
Bittabi buna karşı cephelerdeki kuvvetlerimiz 
takviye edildi ve icabında Yunanlıların bir taar
ruzuna karşı değil; hattâ Yunanlılara taarruz 
ederken lâzımgelen kuvvet ve mikneti göstere
cek tezyitler ve tertibat ittihaz ediliyordu. De
minden burada Reis Paşa Hazretlerinin tafsil 
buyurdukları vaka zuhur ettiği esnada vaziyeti 
askeriye bu merkezde idi. 

"Kânunusaninin ikinsİnde Etem Yunanlılar
la temasa geldi ve bizim cephelerden kuvvetle
rimizi kamilen çektiğimize ve saireye dair bazı 
haberlerle Yunanlıları harekete teşvik ettikle
ri anlaşılıyor. Çünkü bu tarihten itibaren sü
kûneti mutlaka.içinde bulunan cephelerde faa
liyet başlamıştır. Evvelâ Otakcı 'dan cenuba ge
çen bir müfreze küçük bir taarruz icra etti, püs
kürtüldü. Bilâhare Nazilli'den cenuba taarruz 
eden bir müfreze orada bir nümayiş icra ede
rek geriye çekildi. Nihayet altı tarihinde, yani 
bundan iki gün evvel Uşak'ta sunufu selâseden 
mürekkep bir kuvvet şarka doğru harekâtı 
tâârruziyeye başladı. îslâmköy 'ünde tevkif olun
du. Bu müddet zarfında Bursa'da düşman bazı 
kuvvetler tahşit etti. Bu iki gün arasında bu 
kuvvetlerle daha ciddi bir taarruza kıyam,etti. 
Üç gündehberi hareketi taarruziye devam ediyor. 

Hareketi taarruziyenin birinci safhasında 
Köprühisar'da düşman kuvvetleri , tardedildi. 
Fakat mütaâkıben düşmanfn takviye edilen kuv
vetleri bugün taarruzlarına devam ederek Pa
zarcıkrs doğru hareketlerini tevsi ettiler. Bu
gün orada bizim kuvvetler tahşit olunuyor. Yu
nan kuvvetleri de tahşit olunuyor. Bu iki gün 
zarf nida 4mit ederiz, neticei katiye istihsal olu
nacak. (îrişaallah şadaları). îslâmköy'ünden 
henüz ileri hareket yapmıyor. Fakat buradaki 
kuvvetleri de, aldığımız malûmata nazaran, tak
viye olunmuştur ve taarruz muhtemeldir. Ma-
amafih oraya karşı lâzım olan kuvvetler cem ve 
tahşit edijmiştir. , 

D'i^er, tertibatı askeriyeye dair müsaade eder
seniz fazla tafsilât vermiyeceğim. Henüz vazi
yet inkişâf etmemiştir, tnşaallah ankarip neti
cei muzafferiyeti arzederim. (înşaaİlah, Allah 
muvaffak etsin Jadaları) . 

" R E İ S — Etem, Tevfik, Reşit meselesine ait 
olan izahat bitti. Söz alan kalmadı. Başka bir 

| meselenin müzakeresine geçiyoruz. 
gÎLMÎ B. (Bolu) — Takririm vardır. 

ÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, Reis Paşa Hazretleri beyanatı devletle
rine^ başladığı zaman milletin itimat ve emniye
tini haiz olan Etem diye telkip buyurdular. Bu
nun tashihini teklif edeceğim. Zannediyorum 
Millet^ Meclisi buna hiç bir ehemmiyet ve iti
mat atfetmemiştir. îlk defa, evvelce hiyanet-
leri melcşuf olan bu gibi eşhası böyle sonu elim 
olan vaziyetlere t kadar yükseltmekte biraz ted
birsizlik görüyorum ve istirham ediyorum ki; 
böyle vukuat Tmrsüye geldiği zaman gayet elîm 
oluyoru. Bu vukuata karşı tedabiri mania itti
haz ederek, Konya hâdisesi gibi ve bu gibi hâ-
disatın zuhuruna meydan vermemeğe biraz da
ha gayret etmelerini Hükümetten istirham ediyo
rum. Yoksa buraya geldiği zaman bunların hikâ-
vesi cidden bizi müteessir edivor. Daha evvel baş-
başa venp çarelerini ararsak daha iyi olur. Bir 
çok "böyle elîm bâdisat vukubuldu. Biz de burada 
dilh'ûn olduk. Hükümetin bundan daha ziyade 
tedabiri "maniaya tevessül etmelerini kendilerinden 
istirham gederim. Çünkü bu adam, Etem mese
lesi cidden pek' barizdi ve çirkin bir vaziyet ol
duğu evvelinden sabitti, ilk icraatına başladığı 
zamanlarda,, alkışladığımız devreler de oldu, 
Meclisin selâm göndermesi de vukubuldu. Bilâ
hare ̂ anladık ki, Yozgad'a gitti, hiyanet yaptı. 
Yoldan, geçenleri soydu, , köylüyü soydu. Hır
sızlık yaptı, Paşa,Hazretlerinin buyurduğu gi
bi, TfCömtihist kisvesine bürünerek bir meslek 
namını berbat ederken bunlara muttali oluyo-
ruz t 

Sonra, P.aşa Hazretleri Reşit Beyi, biz Ve-
nizelçVla/dizemize geliriz diyen bir arkadaşımı
zı BJze. zâmaniyle anlatsaydılar, zannederim, 
Etem filân Yunanistan 'a iltihak etmez, teca
vüz vukttbulmaz ve bir çok kanların da heder 
elmasına meydan vermemiş olurduk. İşte istir
hamımız ; bundan • sonra belki bu gibi kesan 
yine içimizden zuhur edebilir. Amik . tetkikata 
girişerek, olmadan evvel haber vererek, tedabiri 
mânasını ittihaz ederek bizi dilhûn etmesin. 
Benim bildiğim, hikmeti Hükümet bundan iba
rettir, 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
dim, Hüseyin Avni Beyefendinin söylediği söz
ler çok makuldür. Yalnız makul olmakla bera
ber, yapılmamış olması kusur ve kabahatini biraz 
teşmil etmek istiyorum, müsaade, buyurulursa. 
Buyurdular ki; Reşit Beyi bugün kürsüden 
tavsif ederken, kullandığım tâbirlerle mahiyeti 
asliyesi anlaşıldı, eğer bunu daha evvel bize an-
laton^ojşa^jdi, ,böyleMbir adam bizim içimizde 
yer bulamazdı mânasında, • mealinde ifadatta bu
lundular. Çok doğrudur. Hakikaten mâruzâtı
mın, samimi ve cicfdi olan mâruzâtımın her va
kit mazhan tasvibiniz olacağına kanaatim olsa, 
bunda zerre kadar kusur etmem. Fakat bunun 
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böyle olmadığını şimdi vâki olan bir mesele ile } 
nazarı âlinizde ispat etmek isterim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — İtima
dımız vardır Pasa Hazretleri. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — De
minden arzettim ki, Hacı Şükrü Beyin Mecli
si Âlinizde bulunması, Meclisi Âliye şerefbahş 
olamaz ve bunun dâhil olduğu mesele d e 

fi ACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Reis Pa
şa, başka misal getiriniz, eğer öyle ise ben Mec
lis kapısında kendimi asarım. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Müsa
ade buyurunuz. Bu hususa lüzum yoktur, vesika 
Tnrî l7 PflPİlTYl I 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
Paşayı severiz. Fakat kanunu hepisinden ziya
de severiz. Hacı Şükrü Beyi kanuna teslim et
tik, kanun hâkimdir. Binaenaleyh emir yerini 
bulmuştur. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Reis Beyefendi; 
bir şey arzedeceğim Hüseyin Avni Beyin söyle
dikleri Meclisin sükûneti... (Kürsüye sadalan). 

REÎS — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin 
bu mesele ile münasebattar bir takriri vardır. 
Etem ve rüfekasının emval ve emlâkinin hac
zini teklif ediyor. Malûmu âliniz bu, mahkeme
ye ait bir meseledir. Binaenaleyh Meclisi Âlini
ze arzediyorum. Tunalı Hilmi Beyin de bir tak- I 
riri var. Düşmanlar hakkındaki beyanatın he
men tab ve tevziini teklif ediyor. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — B u 
takrir müeddasını Heyeti Vekile pek lüzumlu 
olarak daha evvel nazarı dikkate almıştı ve bu
rada vukubulan mâruzâtımızın hulâsasını ve 
hakikati meseleyi bütün millet nazarında ve 
düşmanlarımız nazarında tecelli ettirebilecek mâ
nada bir beyanname yazmayı takarrür ettirmiş
lerdi. Ancak bu beyannamenin neşrini Heyeti 
Aliyenize arzettikten sonraye talik etmiştik. 
(Pek muvafık sadalan). 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yuruluyor mu? Meselenin zemini gayetle tehli
kelidir. Rahmani ve şeytani olmak üzere pro
pagandaya gayet müsaittir. Binaenaleyh o ze
mini muhaliflerimiz, düşmanlarımız, hainleri
mizden evvel biz kavrarsak biz galebe çalarız. 
Onlar kavrarsa onlar galebe çalarlar. Bunu is
tirham ederim. 

REÎS —: Efendim, zaten lüzumu takdir olu
nan beyanname ihzar edilmiş. Arzu buyurursa
nız okunsun. (Okunmağa hacet yok sesleri). Bu 
mesele de kapanmıştır. 

Söz Adliye Vekili Celâlettin Arif Beyindir. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Muş Mebusu Mahmut Sait Byle rüfeka

sının, idam cezalarının Meclisçe tetkikına dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/186) I 
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• HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis 

Bey, müsaade buyurunuz da bir şey arzedeyim. 
Efendiler, malûmu âlileridir ki, bizim en bi
rinci vazifemiz Kanunu Esasi meselesidir. Bu
günkü şu idamlar meselesi o Kanunu Esasi mü
zakeresine temas eder. Binaenaleyh bugün bu
nun müzakeresini yapsak yarın yine mevzuuba-
his olacaktır. îdam kararları Meclisi Âlide mi 
tasdik olunacak? Hükümette mi? Zannediyo
rum ki, elde derdesti müzakere bir Kanunu Esa
simiz var, müsaade buyurulursa bunun müzake
resine tehir edelim ve biranevvel de her şeye 
takdimen, tercihan bunu müzakere edelim ve 
tesbit edilsin de Hükümeti de hergün buraya 
getirip vazifesiz bırakmıyalım. Şu takririm de 
bu mealdedir. Müsaadenizle okunsun. 

CELÂLETTİN ARÎF B. ( Erzurum ) — 
Efendim, bu meselede Heyeti îcraiye lâzımgelen 
cevabı vermeğe hazırdır ve kendisi noktai naza
rını tesbit etmiştir ve yegân yegân, bu meseleleri 
tetkik edecek ve Meclisi Âlinize arzedecektir. 
Hüseyin Avni Beyin bu takririni kabul edecek 
olursanız o başkadır. Fakat esas itibariyle ica-
beden cevabı vermeğe her zaman hazırız ve lâ
zımgelen izahatı veririz. Bu izahatımız üzerine 
de Meclisi Âliniz yapılacak Kanunu Esasiye de 
aynı şerait dâhilinde bunu ithal edebilir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Müsaade 
buyuruluyor mu Reis Bey ? 

REÎS — Hüseyin Avni Beyin takriri okun
sun da ondan sonra söz veririm. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli her türlü mesaile takdimen Ka

nunu Esasisini tanzim etmek mecburiyetinde 
olduğundan mevzuu müzakere olan idam kara
rı ve daha buna mümasil mevat ile iştigalden 
sarfınazar ederek esasen taallûku hasebiyle bu 
gibi mevadm Teşkilâtı Esasiye Kanunu, müzake
resinde yeniden bahsi icabedeceği cihetle evvel
ki kararın tadiliyle hemen Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun müzakeresine geçilmesini teklif ede
rim. 

Kânunusani 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Müsaade bu
yuruluyor mu Reis Beyefendi? 

REÎS — Söz Emin Beyindir. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müsaade 

buyuruluyorsa buradan arzedeceğim. Biz bu İs
tiklâl Mahkemeleri Kanununu bu senei devriye 
zarfında yaptık efendim. Bu kanunu bu sene ta
dile hakkımız yoktur. Bu ancak 1337 senesinde 
tadil edilebilir. Hiç olmazsa o zamana kadar te
cilini talep ederim efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — îdam o 
demek değildir. Bir sene bekliydim mi haksız 
muameleye ? 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Esasen 

idam cezaları buradan tasdik olunuyor. Yalnız 
İstiklâl Mahkemelerininkî tasdik olunmuyor. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Yanlış 
efendim, anlıvamadınız. O öyle değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Muhterem arkadaşlar, hatırlarsınız ki, bu 
Meclis 23 Nisan 1336 da içtima ettikten sonra 
Heyeti îcraiyenin sureti intihap ve teşekkülü
ne dair olan beş maddelik bir kanun huzuru âli
nizde kabul edilirken bendeniz bu kürsüde de
miştim ki : Bu kanun gayet nakıstır, Meclisin 
icra Vekillerine ve İcra Vekillerinin Meclise 
karşı vaziyetini tâyin eder bir de nizamname ve 
mevaddını gösterir maddeler lâzımdır. O vakit
ler Oelâlettin Arif Bey buyurmuştular ki : Bir 
Encümeni mahsustan peyderpey onlar da gele
cek, o zaman bu zaman peyderpey hiç bir şey 
gelmedi.' Burada ayrıca İcra Vekilleri Hükü
meti yoktur. Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
vardır ve .biz de itiraf etmeliyiz ki, bütün bu 
salâhiyetlere vazralyed iken hiç birimiz bir şey 
yapıp ortaya koyamadık. Bundan dolayı hepi
miz kendi nefislerimizi muahaze etmeliyiz. Ya
ni yalnız Heyeti Vekileyi muahaze etmek doğru 
değildir. Bununla beraber zaman, zaman Mec
lisle İcra Vekilleri arasında hadis " olan ahval 
gösteriyor ki, böyle bir nizamnameye şiddetle 
ihtiyaç vardır. Çünkü öyle haller oluyor ki, Hü
kümet sürat noktasından, icra noktasından ken
disince bir şeyi derhal yapıyor. Meclis öyle mü
talâa ediyordu ki, bizim mütalâamız alınmalı, 
burada görüşülmeli, ondan sonra yapılmalı. İş
te bu, Meclisle İcra Vekillerinin samimiyetini 
ihlâl eden esbap oluyor. Bunlar birer birer tâ
yin edilmiş bulunmalıdır ki, bizim onlara, onla
rın bize söz söylemeğe ve siz bunu niçin yap
madınız? Sizin hakkınızdaki talimat, nizamat 
bunu iktiza ediyordu, mesulsünüz demeğe hak
kımız olabilsin. Bunu yapmadık. Hüseyin Av-
ni Bey biraderimizin şu takriri pek mühimdir. 
Biranevvel yapılmalıdır, yapılması lâzımdır. 
Çünkü zaman zaman, demin de buyurdukları 
gibi, zaman zaman emrivakiler karşısında kalın
mıştır. Efendim, yalnız böyle şakavet yapan bu 
adamlar değil, bir çok adamlar memleket dâhi
linde şakavet yapıyor. Bütün halkı müteezzi edi
yor, bir çok âvazei şikâyet asumanlara kadar yük
seliyor, bizim kulaklarımıza geliyor, Heyeti Ve-
kilenin, İcra Vekillerinin dosyalarını dolduru
yor. Niçin bir şey yapılamıyordu? Çünkü öyle 
bir hal zuhur etmiş ve öyle vakayi karşısında bu
lunmuş idik ki, vaktiyle Ferit Hükümetinin, 
o hain Hükümetin Müdafaai Milliyeye taraftar 
olmaması, her tarafta müdafaai milliyede bulu
nacak kuvvetlerin teessüs etmesi itibariyle bun
lar münferit, kuvvetli ve vaziyeti hâkimanede 
bulunuyorlardı. O zamanlar Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti, itiraf ederim, o zaman bunları 
ezecek, bertaraf edecek bir kudrette değildi. 

Büyük Millet ' Meclisi Hükümeti, Denizli hâ
disesini vücude getiren bir Demirci Efe'yi bü
tün yürekleri sızlatan, en küçük yaştan en bü
yük yaşa kadar kendisine lanetler okutturan o 
adamı bildiği halde, bir zamanlar geldi ki, 
Konya harekâtı isyaniyesine sürmek ve o kuv
vetten istifade etmek zaruretinde kaldı ve ona 
muavin olanları da ona muavin yaptık. 

Diğer taraftan ikinci bir kuvvet yine Yoz-
gad ve havalisinde, Yozgad Mebuslarından ve o 
havali insanlarından işitiyoruz, yürekleri sız
latacak vakayi yapıyor. Elbette Heyeti Vekile 
bunları dinliyor ve biliyordu. Fakat bunlar hak
kında da bir şey yapmamıştır. Acaba yapmağa 
kudretyap idi de yapmadı mı, yapamadı mı? 
Yoksa yapmak zamanını bulmuyor mu idi? öy
le olmalıdır ki, memleket dâhilinde biz bugün 
Etem meselesini onun böyle hainane bir surette 
Yunanlılara iltihak ederek veyahut hayalhane
sinde taşıdığı, ötedenberi bir Hükümet, bir dere
beylik şeysiyle Yunanlılara iltihak edecek kadar 
hainane bir vaziyet alan bu adamı tepeliyecek ka
dar kuvvet gösteren Büyük Millet Meclisi ve ordu
su, böyle memleket dâhilinde şurada, burada fena
lık yapanları da artık'tepelemeli. Büyük Millet 
Meclisi ve onun Hükümeti hakikî kuvvetini mil
letten almalıdır. Bu fevkalâde lâzımdır. Binaena
leyh bu vesile ile tekrar arzediyorum. Emin Bey 
bir şey buyurdular : İstiklâl mahakimi bu sene 
teessüs etmiştir, teşekkül etmiştir. O kanunun ta
dili dahili nizamname mucibince gelecek seneye 
bırakılır. Biz nizamname haricinde bir çok ka
nunlar yaptık. İcra Vekilleri kanununu, bu sene 
dahilinde kabul ettiğimiz namzet meselesiyle de
ğiştirdik. 

Namzet koymak şeysini kabul ettik. Eğer za
ruret varsa ve memleketin menafii icabediyorsa, 
İstiklâl Muhakiminin mukarreratı, memleketin 
menafiine mugayir ise bunu tetkik edelim. Dün 
de arzettiğim veçhile, müspet, menfi mesaisini 
öğrenelim. Bugün ona dair bir takrir de verdim. 
Ondan sonra karar ittihaz edelim. Biz işitiyoruz 
ki, bazı rüfekamızdan, bazı menatıktan gelen 
adamlardan, İstiklâl muhakimi iyi bir tesir bı
rakmıştır. Bazı arkadaşlar da diyorlar ki, hayır! 
fena bir tesir yapmıştır. Bunun hangisi doğru
dur? Benim kanaatımca iyi tesir yapıyor. Bu
nun için, bütün bunların yapmış olduğu icraat
ları, mahkûm ettiği insanların cürmü şahsilerini 
hâvi birer liste gelir, tetkik ederiz, kanaat hâ
sıl ederiz, eğer memleket için nâf i ise idame 
ederiz ve o suretle yürürüz. Çünkü maksada, 
gayeye o suretle vâsıl olabiliriz. Eğer nâfi de
ğilse, onun hakkında tadilât yaparız. Binaen
aleyh bunun gelecek seneye tehiri elbette caiz 
değildir. Dahili Nizamnameye tâbi olacağız diye 
memleketi mutazarrır edemeyiz. 

PIÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Nizam
namede zaten öyle bir şey yok. 
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MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Arka

da lar; Şükrü Beyin vukubulan beyanatından 
bir iki noktaya temas edecek bir kaç söz söyle
mek isterim. Şükrü Bey Heyeti Vekileyi tenkit 
ederken; Heyeti Umumiyenin vazifesini ifa et
memiş olduğunu ima eder sözler söylediler. Efen
diler; Meclisi Âli kuvvei teşriiye ve icraiyeyi nef
sinde cemetmiş ve bütün mukadderatı millet ve 
memlekete fiilen vaziülyed bir heyettir. Yani 
Hükümet kendisidir. Bu esas, ilk celsenizde 
Heyeti Umumiyenizce takarrür etmiş katı bir 
esastır. Fakat yine ilk anda bu esasın teferrua
tından ve tetümmatmdan olmak üzere kabul edil
miş olan bir şey varsa o da şudur ki: Heyeti 
âliyeniz - 360 azadan mürekkeptir - aynı zaman
da mehamı umuru devletin her türlü teferrua-
tiyle iştigal edemez. Eğer bu işleri deruhde et
mek arzu buyurulursa bütün işler çok teehhüra-
ta uğrayabilir.» Binaenaleyh mesaili mütaaddi-
de için, hususatı muhtelife için birer vekil inti
hap etmiştir ve bu vekillere Meclisi Âli noktai 
nazarı aslisini bildirir ve teferruatının icrasını, 
mesuliyet onun üzerinde olmak üzere, kendisine 
terkeder. Kabul edilmiş esas bundan ibaret
tir ve bu esas dâhilinde-Meclisi Âli, bendenizce 
ve zannediyorum bütün milletçe, mebdeinden 
bugüne kadar vazifei hakikiyesini, vazifei va
taniye ve milliyesini bihakkın ifa etmektedir. 
Binaenaleyh ikide birde Meclisi Âli; selâhiyeti-
ni gayri müdriktir, vazifesini ifa etmiyor demek 
doğru değldir. 

Efendiler! Meclisin çıkaracağı namütenahi iş
ler vardır. Kanundan bahsediyoruz. Bu Meclisi 
Âliye düsturu hareket ittihaz edilmek üzere arz 
ve takdim edilmiş olan kanun nerededir ve ne 
için çıkmıyor ? Muhteviyatı noktai nazarı âlinize 
mutabık ve gayri mutabık olabilir. Fakat bunu 
istediğiniz gibi tadil ve ıslah.etmek elinizdedir. 
Fakat niçin çıkmıyor? Bunu Şükrü Beyden sor
mak isterim. Binaenaleyh bu Meclisi Âlinin ha
zarı teveccüh ve itimadına mazhar olmuş bir re
is sıf atiyle bütün arkadaşlarımdan istirham ede
rim, Meclisi Âlinin kuvvetini tenkis edecek su
rette beyanatta bulunmak caiz değildir. Bahusus 
bigayrihakkın olursa . . . 

CELÂLEDDÎN ARİF B. (Erzurum). — E-
fendim, şahsıma ait bir mesele vardır. Onu izah 
etmek isterim. Şükrü Beyefendi dediler ki, Ce-
lâleddin Arif; diğer kavanin de peyderpey ge
lecektir demişti. Evet ben bu sözü söyledim, fa
kat zannederim ki onu söylediğim zaman daha 
Heyeti Hükümet, Heyeti icraiye teşekkül etme
mişti ve o zaman teşekkül etmiş olan encümeni 
mahsusun mazbata muharriri sıf atiyle o sözleri 
söyledim. Onun için yani heyeti icraiyede bu
lunmadığım bir zamanda verilmiş olan bu sözde 
zannederim ki hulf etmedim. Bunu arzetmek is
terim. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) —Bendeniz, Ka
nunu Esasinin tarizimi hakkında Meclisi Âlinin 

son kararı ne merkezdedir? bilmiyorum. Çünkü 
burada yoktum. Yalnız idamların mercii tas
diki hakkında verilen bir lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle her halde bir Kanunu Esasinin tan
zimi için Mecliste bir kanun olduğunu anladım. 

Şu kadar ki, Kanunu Esası zannederim, tan
zim edilen ve edilecek olan kavanin meyanmda 
en mühimmini teşkil eder. Binaenaleyh bunu 
bir ayda, beş ayda ikmal ederiz, fikir ve ka
naatinde bulunmak, Kanunu Esasiyi iskat et
mek demektir. Çünkü Meclisin tarihi küşadrn-
danberi mütaaddit defalar encümenler teşkil 
edilmiş ve mütaaddit defalar bu mesele Meclisi 
Âlide mevzuubahis olmuş olduğu halde şimdiye 
kadar esaslı bir Kanunu Esası meydana getire
medik. Binaenaleyh eğer bu kanun lazımsa, 
Kanunu Esasinin müzakeresine talik etmek 
doğru bir şey değil. Lâzım değil ise o; meselei di
ğerdir. Bendenizce istiklâl mahkemelerinin teşkili 

ile ifayi vazifeye mübaşeret tarihindenberi, bilhas
sa mmtakamda bulunan istiklâl mahkemesinin 
yapmış olduğu vezaifi, dairei intihabiyemde bu-
lunmakllğım itibariyle yakinen gördüm ve feva-
idi azimesini bizzat müşahede ettim (Her yerde 
öyledir sadaları). Eminim ki her arafta da öy
ledir. Yalnız şu kadar ki, istiklâl mahkemeleri
nin bugünkü şu vazifesini hüsnü suretle ifa et
mesi, ebediyen bu halde devam edeceği kanaati
ni tamamen bendenize verir diyemem. Zira şim
diye kadar, bir sene zarfında, pek çok vatan
perverlikle yâdettiğimiz kimselerin ve pek çok 
hüsnü hizmetlerini takdir ettiklerimizin bilâ-
hara hiyaneti vataniyede bulunduklarını bizzat 
gördük. Gerçi muhterem arkadaşlarımızı tahsil 
ve terbiyeleri itibariyle onlarla mukayese etmek 
istemezsem de her ne olursa olsun mademki 
insanız, insan bulunmak itibariyle ve bilhassa şu 
muhiti Osmanideki fesadı ahlâkiyi da nazarı 
itibara alacak olursak... 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Fesadı ahlâkî 
yoktur. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Rica ede
rim, bunu inkâr etmeyiniz. Ususlü muhakematı 
hukukiye kanununda bazı tadilât icra edilmiştir. 
Bin kuruşa kadar olan düyunat için mutlaka se
net ibraz edilecektir. Bu; yüz para için bir ya
lancı şahit tedarik etmek ve edebilmek ihtima
line binaendir. Şu memlekette fenalık yapılmak 
istenirse, değil, para için hatır için de yalancı şa
hit tedariki imkânı vardır. Onun için fesadı ahlâ
kî yoktur demeyiniz. Eğer fesadı ahlâkî olmasa 
idi şüphesiz bu millet bu dereceleri, bu vartaları 
cceçirmezdi (Bütün millet demeyiniz sadaları). 
Bütün millete fesadı ahâk atfedilemez. 

CELÂLEDDÎN ARÎF B. (Erzurum) — Yal
nız efendim, bu kürsüi milletten millete edilen 
bu hitabı tecviz edemem. 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Bütün mil
lete değil, bendeniz bütün millete demiyorum 
efendim. Milletin arasındaki müfsitlere diyorum. 
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Yoksa bütün millete ati edemem. Ben de o mil
letin efradındanım. Rica ederim, maksadı sui-
tefsir etmeyiniz. Tarihler, kanunlar, vukuat 
meydandadır. Onun için bendeniz bugün faidesi 
mevcut olan . . . 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Arz ile se
ma arasında fesadı ahlâk mevcuttur. 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Bu istiklâl 
mahkemelerinin istikbal için, belki mehaziri o-
labilir korkusiyle idam gibi büsbütün telâfisi 
gayri kabil bir meselenin böyle yüzüstü bırakıl
masını pek de muvafık görmüyorum. Heyeti 
Celileri bendenizin kanaatim haricinde böyle bir 
karar verirse ona herkes tebaiyete tabiatiyle 
mecburdur. Yani arzetmek istediğim; eğer bu 
kanun lazımsa bugün müzakere edilmelidir. De
ğilse bugün reddedilmelidir. 

REİS — Efendim, söz alan pek çok arkadaş
lar var. Bir meşelei müstehare tahaddüs etmiştir. 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey, bu kanu
nun Teşkilâtı Esasiye Kanununun kabulünden 
sonra müzakeresini teklif ediyor. (Muvafık sa
daları) Reye vazedeyim. Kabul buyurursanız 
tehir ederiz. Kabul buyurmazsanız müzakereye 
devam ederiz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Müsaade 
buyurun. Benim takririm iki ciheti muhtevidir. 
Reis Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları, yal
nız bunun tehiri, ayni zamanda her şeye tak-
dimen, tercihan Kanunu Esasi müzakeresine gi
rişilmesi, diğeri de ikisi bir müzakere edile
ceğidir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bendeniz Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa dair olan sözleri kaydettim. 
Fakat mesele! müstahare... 

REİS — Reye vazedeceğim, oturunuz efen
dim. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Reis Bey; şu Teş
kilâtı Esasiye hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

REÎS — Heyeti Celilenin bir kararı vardır: 
Pazartesi, şali günleri Encümeni Mahsus ka

nunun müzakeresine hasır ve tahsis edimiştir. 
Fakat bazı mesaili mühimme için hafi celseler 
oluyor veya evrakı varide uzuyorda onun için 
müzakere edemiyoruz. Heyeti Celileniz o ka
rarında tabii sabittir. O kararını muhafaza edi
yor. Pazartesi ve salı günleri Teşkilâtı Esasiye 
kanununa mahsustur. İkinci bir karara hacet 
yoktur. Hüseyin Avni Beyin takririni reyi âlinize 
arzediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) —Reis Bey, burada bir 
noktanın anlaşılması lâzım gelir. Kanunu Esasi
den bahsediliyor. Kanunu Esasi mevzuubahis 
olamaz. Evvelâ memleketin hududu, istikbali is
tiklâli kurtarılır. Ondan sonra memlekette Ka
nunu Esasi tanzim olunur. 

MUSTAFA B. (Tokad)— En doğrusu budur. 
VEHBÎ B. (Devamla) — Yalnız elimizde bir 

Kanunu Esasi vardır. O Kanunu Esaside ilcaatı 
hal ve maslahat dolayısiyle fiilen ve kanunen teb
dil ettiğimiz mevad var. O mevadın harieinde 
olan Kanunu Esasi mevadı elyevm meriyülicradır. 
Diğer mevad ki tadil edilir, o Meclisimizin vazi
yetine aittir o da Teşkilâtı Esasiye Kanunudur. 
O kanun zaten Meclisin hukuk ve salâhiyetinden 
bahsediyor. Bu idam hakkındaki teklifi kanuni, 
o da onunla heraber müzakere, edilir. O çıktıktan 
sonra müzakere edilir. 

REÎS — Teşkilâtı Esasiye Kanununun; Hü
seyin Beyin teklifi veçhile kabulüne kadar, idam 
kararları! teklifinin tehirini kabul buyuranlar el
lerini kaldırsın. Lütfen indiriniz Beyim. Ekseri
yet yok (Aksini koyunuz sadaları) Müzakeresinin 
tehirini kabul buyurmjyanlar lütfen el kaldır
sın. Ekseriyetle tehir, edildi. Teşkilâtı Esasiye ka
nunu. çıkıncaya kadar. 

HÜSEYÎN AVNÎB. (Erzurum) —Efendim, 
diğer ciheti de reye koyun, Kanunu Esasi me
selesini. 

MEHMET ŞÜKRÜ B, (Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar, Paşa hazretlerinin beyanatına 
cevab. vermek isterim. (Vakit yok sadaları) Bir 
iki noktayı, arzetmek istiyorum. Efendim sözle
rim sui tefehhüme uğradı veyahut uğratılmak 
istenildi. Bejdeniz, Meclisi Alinizin vazifesini 
müdrik, olmadığını iddia edenlerden değilim. 
Eğer biz vazifemizi müdrik değilsek ben de de
ğilim.. Bu hakaret tarzında söylenmiş bir şey de
ğildir. öyle bir tariz kasdiyle söylenmiş bir şey # 
değü4W: Bir arkadaş ty*\z c^ye bağrıyordu,, Tariz * 
değîİcÜr, Bizim, deguhde ettiğimjz, vazifenin me
suliyetini, ağırlığını idrak ederek çalışmaklığı-
mızın lüzumunu söyledim ve bu bir temennidir, 
temenniden başka bir mahiyeti haiz değildir. 
Saniyen Paşa Hazretleri buyurdular ki: Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu Encümeni mahsusdan niçin 
çıkjoıamıştır? JEncümeni mahsus, bu Teşkilâtı Esa
siye kanun lâyihası tevdi edildiği tarihten iti
baren her gün muntazaman çalışarak çıkarmış, 
Heyeti Âliyenize takdim etmiştir. Çıkmadıysa 
maatteessüf Heyeti Umumiyeden çıkmadı. "• 

MUSTAFA B. (Tokad) — Maatteessüf bu 
dediğinizden orada hiç birisi yok. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — O baş
kadır. Eencümeni Mahsusun liyakati, sizin inti
hap ettiğiniz arkadaşların liyakati okadarmış. 
Daha liyakatli arkadaşlar gönderirsiniz, daha iyi
sini çıkarttırırsınız. Başka bir şey yoktur Efen
dim. 

REİS — Pazartesi günü içtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 
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Maden kömürü ihracı hakkındaki kanunu kabul edenler 

Mustafa B. (Diyarbekir), Hüsnü B. (Bitlis), 
Rifat Efendi (Konya), Operatör Emin B. (Bur
sa), Cevdet B. (Kütahya), Abdülgafur Efen
di (Karesi), Vehbi B. (Karesi), Haydar Lûtfi 
B. (İçel), Rüstem B. (Oltu), Kasım B. (Muş), 
Derviş B. (Mardin), Mehmet Şükrü B. (Kara
hisarı sahib), Mehmet Emin B. (Ergani), Meh
met Hulusi Efendi (Yozgad), Refik B. (Konya), 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Zekâi B. (Adana), 
Şerif B. (Sinob), Ziya B. (Sivas), Yasin B. 
(Oltu), Ahmet Ferit B. (İstanbul), Ahmet 
Hilmi B. (Kayseri), Ömer Mümtaz B. (Ankara),-
Abdülgani B. (Muş), Rüştü B. (Ergani), Nus-
rat Efendi (Erzurum), Asım B. (Erzurum), 
Mahmut Said B. (Muş), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Yusuf İzzet Paşa (Bolu), Salâhaddin 
B. (İstanbul), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Emir 
Paşa (Sivas), Esat B. (Lâzistan), Mesud B. 
(Karahisarı şarkî), Celâleddin Arif B. (Erzu
rum), Sadık B. (Kırşehir) Yahya Galib B. 
(Kırşehir), Hamdi B. (Amasya), Dr. Ali Hay
dar B. (Genç), Mustafa Sabri Efendi (Siird), 
Hacı Bekir Efendi (Konya), Filosof Feyzi Efen
di (Malatya), Fikri Faik B. (Genç), Fikri B. 
(Genç), İsmail B. (Erzurum), Hacı Mustafa 
Efendi, (Ankara), Mehmet Akif B. (Burdur), 
Mehmet Sami B. (İçel), Mehmet Nadir B. (İs
parta), Ziya'Hurşit B. (Lâzistan), Dr. Suad 

B. (Kastamonu), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Mustafa Kemal Paşa (Ankara), Rifat B. (To
kat), Hasan Basri B. (Karesi), Ragıb B. (Kü
tahya), Nuri B. (Bolu), Atıf Efendi (Ankara), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Mustafa Kemal B. 
(Ertuğrul), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), 
Mehmet Efendi (Adana), Rasim B. (Sivas), 
Necib B. (Ertuğrul), Bahri B. (Yozgad), Ha
san B. (Van), Derviş B. (Bitlis), Riza B. (Muş), 
Nüzhet B. (Ergani), Vehbi B. (Niğde), Mu-
hiddin Baha B. (Bursa), Mustafa Hulusi Efen
di (Karahisarı sahib), Celâl B. (Genç), Riza 
B. (Yozgad), Halil İbrahim B. (Antalya), Yu
suf Ziya B. (Mersin), Hüseyin Avni B. (Kozan), 
İsmail Safa B. (Mersin), Ahmet Efendi (Yoz
gad), Tahir Efendi (Çankırı), Yunus Nadi 
B. (İzmir), Musa Kâzım Efendi (Konya), 
Mehmet B. (Biga), Esat Efendi (Aydın), Dr. 
Fuat B. (Bolu), Hüseyin Hüsnü Efendi (Üs
küdar), Diyap Ağa Dersim. 

İsmail Remzi Efendi (Isıparta), Halil İb
rahim Efendi (İzmit), Zamir B. (Adana), 
Ata B. (Niğde), Muhtar B. (Mersin), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Ali Riza Efendi (Batum), 
Mustafa Hilmi Efendi (Niğde), Mustafa B. 
(Karahisarı şarkî), Salih Efendi (Erzurum), 
Dr. Ali Haydar B. (Gneç), Salâhaddin B. Mer
sin). 

Maden kömürü ihracı hakkındaki kanunu kabul etmiy enler 

Rifat B. (Kayseri), Ali Ulvi B. (Burdur), 
Ziya B. (Kengırı), Sabit Efendi (Kayseri), 

Abdullah Efendi (Bolu), Nazım B. (Tokad), 
Hacı Ahmet Efendi (Muş). 

> ? - • • « 

T. B. M. M. Matbaası 


