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manoğlu Melımed ve rüfekâsı hakkında 
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Musaoğlu Ragıb'm idami hakkındaki ev
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mahallesinden Arabacı Rahim ile Tatar 
Osman'ın üçer sene kalebentliklerine ait 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
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5. — Muhtelif evrak 157 
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bir nahiye teşkiline dair Kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası 160:102 

2. — Kayseri Mebusu Atıf Beyin, Yah
yalı nahiyesinin Develi kazasına ilhakı 
hakkında kanun teklifi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (2/176) 165:167 

BIRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 3 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTlP.- Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim Celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık okunacak. 

(Kâtip Ragıb Bey zaptı sabık hulâsasını 
okudu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bili-
nikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Muvakkat Temyiz Heyeti teşkili hak
kındaki Kanunun 5 nei maddesinin tadiline dair 
lâyihai kanuniye Adliye Vekâletine, Sulh Hâ
kimleri Kanununun bâzı mevaddınııı tadiline 
mütaallik levayihi kanuniye Adliye Vekilinin hu
zuru ile tekrar tetkik edilmek üzere Adliye En
cümenine havale olundu. Usulü Muhakemei Se
riye Kararnamesinin sekizinci maddesinin tadili 
hakkındaki lâyihai kanuniye müstacelen müzake
re, maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi ekseri

yetle kabul olunarak Perşembe günü içtima edil
mek üzere Celseye nihayet verildi. 

Sualler 

1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin mebusların 
yolcular hakkındaki kefaletlerinin ademi kabulü 
esbabına dair sual takirir Dahiliye Vekaletine ha
vale edilmiştir. 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan M. Rragıb Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mı! (Yok sadaları) Zaptı sabık kabul edildi. 

Buyurun Hilmi Bey. 
TCJNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim; cep

heden muvaffakiyet haberleri geliyor. Onun için 
teklif ediyorum: Bir şükran duası okunsun. 
(Hay hay, muvafık sadaları) 

(Aydın Mebusu Hoca Esad Efendi tarafından 
bir dua kıraat olundu.) 
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5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Vilâyetlerde yapılan tezahüratı milliye-
ye dair telgraflar 

REİS — Efendim; tezahüratı mil üyeye dair 
mevrut telgraflar var: Diyarbekir eşrafından, 
Ergani eşrafından, ispir Belediye Riyasetinden, 
Ulukışla Belediye Riyasetinden, Karaköse aşa-
irinden, Aksaray Müftülüğünden, İskilip Müftü
lüğünden, Kurucaşile Belediye Riyasetinden, Van 
eşrafından, Niğde Müdafaai Milliye Heyetinden, 
Düzce Miting Heyetinden, Kozan Müdafaai Hu
kuk Cemiyetinden, Erzincan Belediye Riyase
tinden, Yusufeli ahalisinden, Şiran Müftülüğün
den, Niğde Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Muğ
la Miting Heyeti Riyasetinden, Denizli Belediye 
ve Müdafaai Hukuk riyasetlerinden, İsparta Mi
ting Heyeti Riyasetinden, Fethiye Belediye Ri
yasetinden. 

Efendim, bunlara Divanı Riyasetçe cevap ya
zılacaktır. (Muvafık sadaları) 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Hariciye Encümenindeki münhaller için 
intihap yapılması. 

REİS — Efendim, Hariciye Encümeninde 
dört münhal yer hâsıl, olmuştur. Birisi Hasan 
Beyin Maliye Vekâletine intihabından, diğeri 
Haindi ve Veli beylerin İstiklâl Mahkemeleri âza-
lıklarına intihabından ve biri de geçende vefat 
eden Fuad Beyden... İkinci Şubeden bir, Dördün
cü Şubeden bir, Beşinci Şubeden de iki zatın Ha
riciye Encümenine intihabını rica ederim. 

4. — TEZKERELER 

1. — Hıyaneti vataniyeden dolayı Güğercin-
lik karyesinden Çekiçoğlu Ahmed mahdumu Mus
tafa'nın on beş sene küreğe konulmasına ait evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair Adiliye Vekâ
leti tezkeresi. 

2. — Hıyaneti vataniyeden dolayı Seydişehir -
in Dere karyesinden Hacı Süleymanoğlu M eh-
med ve rüfekası hakkında şahadeti kâzibede bulu-
nan Konya'lı Hasanoğlu Kadir ve arkadaşlarının 
üçer sene kalebent edilmesine ait evrakı Mikmiye
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkere
ni, 
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3: — Hiyaneti vataniyeden dolayı Konya'nın 

Piripaşa mahallesinden İbrahimoğlu Şer Bekir'
in üç sene kalebentliğine ait evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

4. — Hiyaneti vataniyeden dolayı Beyşehir'
in Karadiken karyesinden Jandarma, Gökoğui-
lafından Osmanoğlu ibrahim'in üç sene kalebent
liğine ait evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi. 

5. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, Saideli'-
nin Softalar karyesinde mukim Hafızoğlu Gâvur 
İmamın gıyaben idamına ve Şeyh Gilman Çavuş-
oğlu mahallesinden Jandarma Abdürrahmanoğlu 
Derviş ve refikinin üçer sene kalbentliğine ait 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi. 

6. — Hiyaneti vataniyeden dolayı üç sene ka
lebentliğe "mahkûm İbradt'lı Hafızzade Mustafa 
Efendinin evrakı hükmiyesinin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

7. — Hiyaneti vataniyeden dolayı Söke'de 
Hancı Yanako ve Yorgi ve Erelo'nun birer bu
çuk sene mahkûmiyetlerine ait evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi. 

8. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, Amasya'
nın tli kazasının Kökor karyesinden tsmailoğlu 
Bekir'in, üç sene müddetle küreğe konulmasına 
ait evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi 

9. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, Konya'
nın Sungur mahallesinden Hacı Mustafaoğlu Ba
ğıl)'in idamı hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

10. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, Konya'
nın Kargın mahallesinden ömeroğlu Ali Çavuş'-
un müebbeden ve Ekmekçi Mehmed'in 15 sene 
küreğe ve Şemsi mahallesinden Arabacı Rahim 
ile Tatar Osman'ın üçer sene kalebentliklerine ait 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm olan
lara ait Adliye Vekâletinden bâzı avrakı hük
miye gelmiştir. Onları da Adliye Encümenine 
gönderiyoruz. Adliye Encümeninin de içtima 
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edip vazifelerine devam etmelerini rica edece
ğim. 

3. — TEKLİFLER 

1. —- Cebelibereket Mebusu İhsan Beyle arka
daşının, orduya ve mecruh gazilere gazete ve sair 
evrakı matbua gönderilmek üzere Hariciye Ve
kâleti Bütçesine tahsisat konulmasına dair ka
nun teklifi (2/347 Mükerrer) 

REİS — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, 
ordu mecruhinine gazete gönderilmek üzere Ha
riciye Bütçesine mebaliği kâfiye ilâvesine dair 
bir teklifi kanunisi vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti - Celilesinc 
Ordunun harekâtından milleti haberdar eden 

vesait, tebliği resmiler ve raporlar olup bunlar 
vakit ve zamanında Meclise ve millete iblâğ edil
mektedir. Memleketin aksamı dâhiliyesinde ce
reyan eden ahvalden ve kahraman ordu meıısıı-
bininin sînei millete gittikçe yükselen mevkii 
bülendinden de orduyu haberdar etmek ve bu 
suretle ordu, millet arasında devamlı ve kuvvetli 
bir vasıta! ittisal teşkil eylemek üzere gazete 
ve ajansların bütün ordu aksamına kadar gönde
rilip, yetiştirilmesi lâzımdır. Bu lüzumu takdirde 
bütün memleket ve milletin müttehit olduğunu 
bildiğimizden ve vaziyetin de fazla müsaadesi 
olmadığından âtideki teklifi kanuninin müstace
liyet karariyle bugünkü ruznameye ithal ve ka
bulünü teklif eyleriz: 

Teklifi kanuni 
1. Orduya ve mecruh gazilere gazete ve 

matbu ajans gönderilmek üzere Hariciye Vekâ
letinden 1337 bütçesine (15) bin lira ilâve edil
miştir. 

2. Tarihi neşrinden muteber olan işbu kanu
nun icrasına Hariciye ve Maliye vekâletleri 
memurdur. 

Cebelibereket İçel 
İHsan Mehmed Şevki 

REİS — Alelûsul Lâyiha Encümenine ha- * 
valesi lâzımgelirse de teklifi kanuninin bu
günkü ruznameye ithal ve kabulünü teklif edi
yorlar. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahi'b) 
—- .Zaten Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi gazete idarehanelerine oldukça 
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mühim para veriyor. Mubayaa etmiş olduğu 
gazeteleri orduya göndersin. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahih) 
— Mecrurihini ziyarete gittik, Köyhocası ga
zetesini çok istiyorlar. Bundan çokça tabedilsin 
ve fazlaca gönderilsin. 

REİS —• îçel Mebusu Sami Bey bunu na
zarı dikkate almış ve böyle bir teklif de yap
mıştır. Ve zannediyorum ki, Matbuat bütçe
sinde de böyle gazete mubayaası için bir 
meblâğ vardır. Ve bu teklif Muvazenei Ma
liye Encümeninden de çıkmıştır. Binaenaleyh 
İhsan Beyin teklifinin bugünkü ruznameye it
haliyle müzakere edilmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim; hat
tı harbde akşamlara kadar kan ve ateş içinde 
celâdet gösteren zâbitan ve efrat, akşam oldu
ğu zaman eline geçirdiği bir aded gazeteyi za
fer yadigârı olarak telâkki eder ve ondan 
yeni yeni feyizler, ve yarınki hareketi için ye
ni, yeni imanlar ve nurlar alır. 

Hak ve istiklâli ve hürriyeti müdafaa eden 
Türk evlâdı ve cidden büyük olan ecdadına 
lâyık menakip halk eden bugünkü Türk Or
dusu da hiç şüphesiz bu ihtiyaç karşısmda-
dır. 

İşgal edilmiş düşman siperlerinde, düş
man İaşelerinden ziyade düşmanın ceride ve 
gazeteleri görülür. O gazeteleri açtığınız va
kit ve münderacatım tercüme ettirdiğiniz za
man görürsünüz ki, düşmanın cephanesi kal
madığı, hiçbir şeyi kalmadığı ve az bir za
manda ve az bir sebat ile naili emel olacak
ları hakkında kendi millî edipleri ve kendi 
adamları tarafından uydurulmuş yazılar gö
rürsünüz ve bu kıymeti, hakikati olmıyan 
yazılardır ki, düşmanı üzerimize saldırtır ve te
min ettikleri ufak ufak muzafferiyetlerinin saikı 
olur. Bendeniz bizzat harbde bulunduğum za
man kendim bu ihtiyacı her ihtiyacın fevkinde 
olarak telâkki etmişimdir. Ordu, milletin büyük 
ordusu hakkındaki tevkiratmı, ihtiramatmı bil
mek ister, şairlerin, ediblerin yeni yeni feyizler 
bahşeden yazılarını ordu okumak ister, kendi 
kahramanlığının düşman efkârında, Avrupa'da 
husule getirdiği tesiratı, tahavvülü okumak ve 
öğrenmek ister. Bunlar bence harb malzemesi 
kadar mühim şeylerdir. Onun için şöyle bil' he-
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sap yaptım; Garp Ordusu için yevmiye 2 000 ga
zete, Şark için 300 gazete, Eicezire ile mecruhun 
askeriye ve havali kumandanlıkları için beş yüz 
gazeteye ihtiyaç var. Bilmem matbaa ne dereceye 
kadar verebilir? Bendenize nazaran sokakta beş 
kuruşa satıldığına göre dört kuruşa alınabilir. 
Günde yüz lira, ayda üç bin lira yapar. Bu se
nenin beş ayı kalmıştır. Bu ayı ikmal için on 
beş bin lira hesabettim. Benimle hemfikir ve 
benden ziyade bunun lüzumunu takdir etmiş olan 
Heyeti muhteremeden bunun kabulünü ve hemen 
bütün ordulara bugünden itibaren gazete gönde
rilmesini rica ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karamsarı Sahil)) — 
İhsan Bey arkadaşımız nıecruhine ve orduya ga
zete gönderilmesinden bahis buyurdular. Yap
mış oldukları hesaba nazaran bu teklifi hâsılı 
tahsilden ibaret gördüm. Esasen bu iş için mat
buat ve istihbarat dairesinin (Hakimiyeti .Milli
ye) ile akdettikleri bir mukavele vardır. Gazete
ye mahiye üç bin lira tahsisat vermekte olan Hü
kümet böyle bir talepte bulunabilir. Yevmiye 
100 liradan üç bin lira hesabedildiği halde gaze
teyi alır orduya gönderir ve ayrıca bütçede bir 
fasıl açmak lâzımgelmez. Onun için bendeniz 
böyle teklif ediyorum. Mahiye üç bin lirayı al
makta olan gazete idaresi orduya gazete gönder
mesini temin etsin, 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim: İhsan Bey 
biraderimiz talâkati lisaniye ile orduda evrakı 
havadisin ne derecede lâzım olduğunu burada 
teşrih buyurdular. Buna kimse bittabi nıuteriz 
değildir. Cephenin ihtiyacatını tetkik ettikleri 
zaman bilhassa ihtiyacatı mâneviyesinden ajans 
ve gazetenin de dâhil olduğu halde bulunmadı
ğından bahsettiler. Bilhassa bu noktada ısrar et
tiler. Ordu için de her gün ajans çıkarılmasını 
teklif ettiler. Şimdiye kadar ordunun ve efradı 
askeriyenin bu cihetten olan ihtiyacını tatmin 
etmedilerse bu mesuliyet müsebbiplerine aittir. 
Biz, ordu için her ne istenilmişse bilâmünakaşa 
ve itiraz burada kabul ettik. Yeniden bütçede fa
sıl açmaya lüzum yoktur. Mevcut faslından Mü-
dafaai Milliye derhal bunu temin etsin. Biz, bu 
parayı zaten verdik. Bilhassa gazetelere yardım 
etmek mukabilinde orduda lâzımgelen mahallere 
gazeteler gönderilecek. Bendeniz de masraf üze
rine masraf ilâve etmektense alâkadaranını vazi
felerine davet etmek daha münasibolur. 
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BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendi

ler; telkinin ruhu beşere olan tesirini bilirsiniz; 
en büyük peygamberler, en büyük cihangirler 
etrafına topladıkları ümmetleri ve askerleri söz 
ile teshir etmişlerdir. Yavuz'un; itaati askeriyesi 
bozulmuş ve kendi çadırına silâh sıkmış olan as
kere karşı; «Er olan arkamdan gelir.» demesi, şu 
kelime koca İran'ı mağlûbetti. Azerbaycan kıta
sını elimize geçirdi. Bizim gazetelerimizde, aske
rin ruhunu yükseltecek makale yazılıyor. Yazıl
mıyor, meselesi başka. Fakat hepimiz bunu arzu 
ederiz ki, ve hepimiz bunu teslim ederiz ki, aske
rin buna şiddetle ihtiyacı vardır. Din lisanından 
asır lisanından onun kulaklarına ırz nedir? Vatan 
nedir? Irz müdafaası ne demek? Bu toprakların 
üzerinde kaç asırdan beri bizim kanımız akıyor? 
Bu memlekete ne derecelere kadar sahibiz? Bun
ları her halde çarpışan yaralılara anlatmalıdır, 
dııyurulmalıdır. (Onlar bilirler, sesleri) Onlar 
bilir. Fakat, bilgilerini teyit de bir hünerdir. 
Bunun için ister tahsisat kabul edilsin, isterse 
matbuat müdüriyetinin bütçesi dâhilinde sarf 
edilmiyen kısımdan bir para tefrik edilsin, şid
detle buna lüzum ve ihtiyaç, vardır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim; Vehbi Bey 
pek güzel izahatta bulundu. Biz, her şeyden ev
sel bu ihtiyacatı görmüş ve burada söylemiştik. 
Ben, meselenin bidayetinde bulunmadım. Bey 
biraderimizin söylediğine nazaran tekâlifi mun
zama gibi, bir şey istendiğini anlıyorum. Rica 
ederim, evvelce verdiğimiz*paralar nereye gitti? 
Matbuat idaresinden gazetecilere verilen para 
niçindir? Yalnız keselerine koymak için midir? 
Lâzımgelen yere nasıl millet fedakârlık yapıyor
sa onlar da. lâzımgelen yere lüzumu kadar gazete 
irsali için vazifelerini yapmalı değil midirler? 
Efendiler; şimdi yeniden para verecek olursak 
bu iş yine olmaz. Efendiler; Müdafaal Milliyeye 
verilen para ile neden gazete gönderilmiyor? Hü
kümet evvelki teklifi niçin nazarı itibara almadı 
da yeniden bu teklifi meydana koydu? Bu cihete 
ehemmiyet vermedi? Bunu sorarım, efendiler. 
Para zammetmek kolaydır, iş gördürmek güçtür. 
Rica ederim, iş neden görmediler? Ve bunu ne
den temin etmediler ve neden nazarı itibara al
madılar? Bunu sorarım, efendiler. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Matbuat Mü
dürünü çağıralım ve ondan soralım. Her halde 
bu ihtiyaç tatmin edilsin. 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinc 

1. — Konya vilâyetinde Çekil namiyle bir na
hiye teşkiline dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim; Matbuat Müdürü gelin
ceye kadar Ilgın kazası dâhilinde Argıdhan na
hiyesi yerine Çekil nahiyesinin teşkiline dair bir 
lâyihai kanuniye var. Onu müzakere edelim. 

Esbabı mucibe 
Merkez nahiyeden başka hiçbir karyesi olmı-

yan (Argıdhan nahiyesinin lâğviyle Aşağı ve 
Yukarı Çekiller, Belekler, Tigrak, Derat, Gelin, 
Çınar, Âşıkderbend, Çiftliközü, Arabözü, Mena-
vi, Teke, Dekiş karyelerinden ibaret olmak üze
re) Çekil namiyle bir nahiye teşkilinin emnü in
zibat noktasından mucibi muhassenat olacağı an
laşılmıştır. 

Maahaza lâğvedilecek (Argıdhan) nahiyesi
nin 200 haneden mürekkebolmasına göre orada 
bir karye teşkiliyle müdüriyete ait bir vazaifin 
reis tarafından ifası münasip görülmüştür. Bi
naenaleyh her iki taraf için aranılan inzibat 
ve intizamı idare şu suretle nazarı dikkate alm-
tnıştır. 

Lâyihai kanuniye suretidir 

MADDE 1. — Konya vilâyetinin Ilgın ka
zasına merbut (Argıd'hanı) nahiyesi lâğvedile
rek onun yerine (Çekil) namiyle müceddeden 
bir nahiye teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — Tarihi tebliğinden muteber 
olan işbu kanunun tatbikine Dahiliye Vekâleti 
memurdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi Seriye Vekili 
Mustafa Kemal Fehmi 

Müdafaai Milliye 
Vekili Adliye Vekili 
Fevzi Celâleddin Arif 

Dahiliye VekilirN. Hariciye Vekâleti V. 
Adnan Ahmed Muhtar 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Ferid Hamdullah Subhi 

Nafıa Vekili İktisat Vekâleti V. 
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 

Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Adnan Fevzi 

Konya vilâyetinin Ilgın kazasına merbut 
(Argıdhanı.) nahiyesinin lâğviyle yerine (Çekil) 
namiyle müceddeden bir nahiye teşkili hakkın
daki Hükümetin teklifi kanunisi okundu. Teş
kilâtı Esasiye Kanunu mucibince bu gibi neva-
hi teşkilâtının şekli tebeddül ettiğinden Nevahi 
Kanununun hini tatbikinde alacağı şekil daire
sinde muamele edilmek üzere inzibat noktasın
dan Heyeti Vekilenin nrezkûr teklifi encüme-
nimizce kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz ve takdim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karesi Konya 
Melmved Vehbi 
Kâtip Âza Âza 
Gene Kayseri İzmit 

—— Atıf ' Sırrı 
Âza 

Yozgad . 
Feyyaz Âli 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, (Argıd) 
denilen mahal hemen diyebilirim ki, teşkilâttan 
pekçok zaman evvel nahiyedir. Karyeleri çok, 
memleket mamurdur. Şimdi elli altmış sene na
hivdik ile ülfet etmiş olan bir nahiyenin lâğ
viyle yeniden bir nahiye ieadetmekteki mâna
yı anlamam. Fakat (Çekil) dağ içinde ve bu 
defa isyanda âmil olan bir karyedir. Eğer la
zımsa orada ayrıca bir nahiye müdürü bulun
sun. Zannederim bunda bir mâna yoktur. Be
nim memleketim, benim dairei intihabiyem da
hilinde olduğu için bunu pekâlâ biliyorum. Tam 
altmış senedir bir nahiyedir. Bunu oradan alıp 
da diğer yere nakletmenin mânasını anlamam. 
Bunu aklım kabul etmiyor. Reddini teklif edi
yorum. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Bendenizden evvel bu hususta söz söyliyen Ho
ca Vehbi Efendinin buyurdukları veçhile Çe-
kil'de yeniden bir nahiye teşkili meselesi büt
çeye taallûk eder. (Argıthan) nahiyesinde ise 
evvelce müdür nakil ve tahvil edilmişti. Na
hiye olmaklığa ihtiyacı yoktur. Nahiye olma
dığı halde fevkalâde mükemmel surette idare 
olunur. Akşehir'e kariptir. Çekil takriben üç 
saattir. Fakat Çekil mevkien hemen diyebilirim 
üç karyesi vardır. Çekiliulya, Çekilisüflâ ve 
saire. Çekilisüflâ bin beş vüz, iki bin haneye 
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yakındır, burası ormanla muhat, alelekser âsiler 
orada toplanıyor. Burada vak'ai isyaniyede 
(700) kişilik bir alay teşkil ettiler. Başlarında 
on bir tane ihtiyat zabiti bulunuyorlardı. Ah-
zıasker teşkilâtı yaptılar ve Hükümet aleyhin
de çalışmaya başladılar. Hükümet aleyhinde 
asker cemettiler. Uzunboylu meseledir. Bugün 
bu şeyi tasdik edelim. Yarın için tekrar lâğve
deriz. Bugün için Argıt 'da nahiyeye lüzum 
yoktur. Yarın için lüzum tahakkuk ederse ora
ya da bir nahiye müdürü gönderilir. Bugün 
için bunun kabulünü teklif ediyorum. Çünkü 
mesele ehemmiyetlidir. 

EAGIB B. (Amasya) — Hükümet esbabını 
izah etsin. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HA-
MÎD B. — Efendim; filhakika Vehbi Efendinin 
arzuları veçhile her iki tarafın da nahiye ola
rak kalması daha iyidir. Memlekette nahiye ne 
kadar tevessü ederse idare o kadar suhulet 
kesbeder. Fakat bugün bütçe müsaidolmadı-
ğından bir nahiyeyi bir taraftan diğer tarafa 
nakil mecburiyetindeyiz. (Kâfi sesleri) 

LÜTFİ B. (Malatya) — Nahiye teşkil ede
ceğimiz yerler için muhassasat çaresini bulmak 
lâzımgelir. Buna bugün imkân olmadığına naza
ran inzibat itibariyle nahiye merkezi dediğimiz 
köyde bir karakol teşkil ederek bir miktar jan
darma ile bir jandarma çavuşu bulundurmak 
kâfi değil mi efendim ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, geçen gün 
nahiye teşkili hakkında bir şey söylemiştim. 
Efendim, bizdeki nahiye teşkilâtı bir dereceye 
kadar zaittir. Bu nahiyeler ne inzibat ve ne de 
idareye yarar iratta mahalli olmıyan teşkilât
tan birisi de bizde bu şekildeki^ nahiyelerdir. 
Dahiliye Vekâleti memlekete hakikaten refah 
ve saadet temin etmek için, ahaliye ait kısımla
rın ahaliye terk edileceğine kaani olmamış mıdır 
ki, henüz eski usulde teşkilâta devam ediyor? 
Yoksa bu teşkilâtı zaruret neticesi olarak mı 
yapıyor? Bunu anlamak için Meclisi Âli geçen 
gün böyle bir teklifi tehir etmiştir. Eski teşki
lâttan memleket için kâr yerine zarar hâsıl ol
maktadır ki, bunu tecrübeler de göstermiştir. 
Bendenizin kendi kanaatim üzerine diyorum ki ; 
Hükümet asayişi temin etmek istiyorsa bir an 
evvel Dahiliye Vekâletinden temenni ederiz, 
memleketin halkına ait ve hiç kimsenin nezet-
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mek hakkını haiz olmadığı bu hakkı teslim et
sin, ona ait lâyihayı şurada müzakere edelim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim; İn
san külle nail olamayınca cüze mazhar olur. Al
lah'a şükürler olsun bir kısım halka biraz nefes 
alabilecek bir vasıta bahşedilmek isteniliyor. 
Kül demlen Teşkilâtı Esasiye Kanunu ortaya sü
rülüyor. Fakat şu zamanda olamaz, tatbik ede
bilenin alnını karışlarım. Çünkü gayei milliye; 
evvel emirde hain, murdar Yunanlıları ve ha
in, murdar İngilizleri tepelemekten ibarettir. 
Badehu oraya geliriz. Binaenaleyh Hükümete te
şekkür ederim k i ; bir esası ele alarak buraya bir 
teklifi kanuni getirmiştir, rica ederim bir an ev
vel bunu kabul edelim. 

MUSA KÂZİM Ef. (Konya) — Efendim; 
Hükümetin teklif ettiği lâyihai kanuniye muva
fık değildir. Çünkü Çekil karyesi de Argıdha-
nı nahiyesi de Ilgın kazasına mesafe itibariyle 
müsavidir. Sekiz saat, sekiz saat. Altı saat, altı 
saat. Mesafe itibariyle müsavidir. Argıdhanı ce
sim, daha varidatlı, münevver bir karyedir. Çe
kil, fiilî isyanın merkezi olmuş ise Argıd na
hiyesi de yerli ahalisinden bir kaç kişi de 
buraya isyan erbabını sokmamışlardır, müdafaa 
etmişlerdir. Ve Hükümete bu suretle hizmet et
mişlerdir. Binaenaleyh öteden beri nahiye ola
rak alıştıklarından nahiyelerinin merkezini baş
ka bir karyeye nakletmek, onlara makûs bir 
mükâfat vermektir. Halbuki eğer burada nahiye 
teşkilinden maksat asayişin temini ise, Ilgın'da 
isyan zuhur etmiş, nahiye müdürü Çekil karye
sinde katledilmiştir. Demek bir karyeyi nahiye 
yapmakla maksut, gaye hâsıl olmuyor. Orada 
jandarma karakol ve inzibat memurları ve mıır-
taka kumandanı bulundurmak bunun daha zi
yade vâsi bir surette ifasına kâfidir. Nahiye 
müdürü nedir? Kuvvet itibariyle neyi temin 
eder? Asayiş temin edilecekse isyan nahiye mü
dürünün olduğu yerde zuhur etmiş, ihtilâl 
edilmiş, içtimalar orada yapılmış, asker firarile
ri oraya tecemmu etmiş, vakit ve zamaniyle bun
ların içtimaını Argıdhanı karyesi ahalisi haber 
almışlar ve âsilere karşı müdafaada bulunmuş
lardır. Hoca Efendi Hazretlerinin buyurduğu 
gibi, Argıdhanı eskiden beri nahiye merkezidir. 
Hocası var «uleması var, fudelâsı var» bir Ali 
Efendisi var. Bu adam âsileri, buraya sokma
mış. Kaymakamlar kaçtığı halde o karye kendi 
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inzibatına kendisi temin etmiş. Usatı tenkil et
miştir. Onlara bunun mükâfatını vermek, orada 
nahiye müdiriyetini ipka etmektir. Hilafını ya
parsak makûs bir mükâfat vermiş oluruz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef, (Karahisarı Sahib) — 
Hakikaten muvakkaten görülen lüzum üzerine 
Argıdhanı Müdürü oraya, naklolunmuş ve orada 
isyan esnasında Müdür katlolunmustur. Fakat 
Argıdhanı nahiye olduğundan oraya münevveran 
çok gitmiş, gelmiş, ahaliyi tenvir etmiş, isyan 
alevlendiği esnada ahali isyanı 'bastırmış. 

Mükâfat 'meselesine 'gelince : Bugünden iti
baren Çekü'de nahiye teşkili tahtı vücuptadır, 
Geç kalınmış, çünkü orayı da tenvir etmek lâ
zım. Evvelce tenevvür etmiş. Onun mükâfatın] 
da sonra düşünelim. Rica ederim. Şimdiden ora
ya mükâfat vermeyi düşünmiyelim. Orası da ev
velce tenevvür etmiş, millet oraya para sarf et
miş, nahiye teşkil etmiş. Bunun kabulünü teklif 
ederim. 

TUNALl HİLMİ B. (Bolu) — Madem iki, 
kendi kendilerine idarelerini temin etmişler, ser
bestçe bırakmak lâzımdır. Yaşasınlar. 

MUSA' KÂZİM Ef. (Konya) — Efendim; 
Efendi Hazretleri diyor (ki; evvelce Argıthanı 
nahiyesi tenvir edilmiş münevver bir halktır. 
Binaenaleyh ötede münevver yoktur. Hüküme
tin nakliyle orayı da tenvir edelim. Demek ki 
diğer tarafı cehalete atacağız, hu mugalatadır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; dağa çıkan 
eşkiya affediliyor. İtaat eden halk mutlaka müd
detinin üçte ikisini ikmal etmedikçe «serbest bı
rakılmıyor. Bu da onun gibi. Şimdi Argıd'da 
halk itaat etmiş, Hükümete sadık kalmıştır. 
Siz sadık kaldınız. Onun için Hükümeti sizden 
alacağız. Başka yere göndereceğiz, demektir. 

REİS — Başka süz istiyen yok. Binaenaleyh 
maddeyi okutup, reyi âlinize vaz'edeceğim. 

MADDE 1. — Konya vilâyetinin Ilgın kaza
sına merbut Argıdhan'ı nahiyesi lâğvedilerek 
onun yerine ('Çekil) namiyle müceddeden bir 
nahiye teşkil edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen 'el 
•kaldırsın : (Ret «adaları) Madde <kabul edilme
miştir. Binaenaleyh kanun reddedilmiştir. 

Efendim; Matbuat Müdürü teşrif ettiler zan
nederim. (Matbuat Müdürüne hitaben) Efen
dim; ordu ve mecruhine gazete göndermek için 
bütçeye on beş bin lira tahsisatı munzama ilâ-
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vesi hakkında İhsan Bey teşrifinizden evvel bir 
teklif vermişlerdi. Arkadaşlar zaten bunun mat
buat 'bütçesinde tahsisatı vardır, veriliyor, ez
cümle Hâkimijreti Milliye'ye üç 'bin lira veril
miş, bu paraya mukabil bittabi gazeteler gönde
riliyor-. Onun için bu teklife lüzum yoktur, dedi
ler. Şimdi buna dair malûmat almak üzere sizi 
davet ettik. 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDİRİ 
UMUMİSİ HÜSEYİN RAGTB B. — Evvelâ şu
nu arz edeyim ki ; Hükümetin (gazetelere verdiği 
tahsisat her yerde umumiyetle mevzuubahsol-
maz. Malûmuâlinizdir ki ; 'matbuat onu alır ve 
neşriyatını nimresmî bir surette yapar, 'bir ga
zetenin aklığı tahsisat mevzuubahsolursa tama-
•miyle resmiyeti meydana çıkmış olur. Mamafih 
madem ki mevzuubahsolmuştur. 13u hususta kı
saca izahat arz edeyim : 

Hâkimiyeti Milliye 'nin aldığı tahsisat üç bin 
lira değildir. Filvaki sekiz ay evvel akdolunaıı 
bir kontra, to mucibince Hâkimiyeti Milliye'nin, 
Hükümetin efkâr ve amal ve arzularını neşret
mek için alacağı tahsisat üç hin liralık yapılmış. 
imiş. Bilâhara biz bunu kontrato sahipleriyle 
anlaşarak ve bir gazetenin masrafını hesa'bede-
re'k 'asgari 1 600 liraya tenzil etmiş ve bu su
retle yeniden hir kontrato yapmıştık. Elyevm 
Hâkimiyeti Milliye'nin tahsisatı (1 500) liradır, 
gazetenin masarifini ancak kapatabilmektedir. 
Bu hususta arzu buyurulursa •zatıâlilerine tafsi
lât arz ederim. 

Gazete tevziatı meselesine gelince : Matbuat. 
Müdiriyeti bundan iki buçuk - üç ay evvel An
kara 'da intişar etmekte olan gazetelerden burası 
merkez itibar olunmak üzere (1 000), (1 500) 
nüsha satmalmakta ve bunun yarısını muhtelif 
ordulara ve yarısını muhtelif 'belediyelere ve 
Müdafaayi Hukuk Cemiyetlerine ikişer ikişer 
olmak üzere tevzi etmekte idi. Fakat Müdiri-
yetin hu gazeteyi 'aldığı ter t ip; masarifi isti'h-
bariye tertibidir. Yeni yaptığımız bütçede asga
ri masrafa riayet hususundaki arzuyu âlinizi 
nazarı dikkate alarak bu tertip son derece ten
zil edilmiştir. Binaenaleyh, bundan bir buçuk ay 
evvel gerek Hâkimiyeti Milliye'den aldığımız 
gazeteleri ve gerekse diğer gazetelerden aldığı
mız nüshaları artık tamamen kat'ettik. 

Bu şüphe yok ki, iyi bir şey olmadı. Tah
sisatımızın tenzili dolayısiyle zaruri bir şey 
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oldu. Çünkü Anadolunun her tarafında ga- 1 
zetelere ihtiyaç var. Maalesef halkımız henüz 
gazetelere abone olmuyor. Malûmuâlinizdir k i ; 
Almanya, Harbi Umumi esnasında İstanbul'u 
ve Anadolunun birçok şehirlerini resimli ve 
resimsiz olmak üzere kiyamet kadar gazete
lerle doldurdu. Onun için bu paraların kesil
mesi maalesef iyi bir şey olmamıştır. 

Orduya gelince : Arz ettiğim gibi 1 000, 
1 500 gazeteyi Garp ve Şark cephelerine tevzi 
ediyorduk. Fakat bilâhara paramız kalmayın
ca gönderdiğimiz gazeteyi taşralardan, bele
diyelerden, Müdafaai Hukuk cemiyetlerinden 
kestiğimiz gibi orduya gönderdiğimiz gaze
teleri do kesmeye mecbur olduk. Bundan bir 
ay evvel ordu bizden gazete istemişti. Onun 
üzerine Hâkimiyeti Milliye ile anlaştık Eli
mizde bir parça kâğıt olduğu için bir miktar 
kâğıt verdik Bir buçuk aydan beri orduya 
yevmi beş yüz ajans gönderiyoruz. Filvaki An
kara 'da ajans çıkmıyor. Fakat ordu için çı
karıp gönderiyoruz Hacmi büyüktür, bir ga
zete hacmma muadildir. Yevmiye beş yüz ajans 
gönderiyoruz. Ayrıca ve vakayii Harbiyeye ait 
Kısası enbiyadaki hârblere ait birtakım mesaili 
beyannameler tarzında ve askere hitabeler tar
zında on bin aded olarak orduya muntazaman 
gönderilmektedir Bunların içerisinde askere 
hitaben destanlar, dinî, millî hitabeler mevcut
tur. Fakat muhterem efendiler, bunlar gayet 
azdır. Çoğaltamamaktan dolayı muazzebiz. 
Eğer bize bir miktar para lütfederseniz maal
memnuniye orduya ait neşriyatı daha esaslı I 
surette yaparız. Başka emriniz varsa arz ede
yim. 

YASİN B. (Gaziaııteb) — Teklif 15 000 li
radır. Elde mevcut kâğıt bulunduğuna naza- ı 
ran orduya ve başka yerlere gönderileceklerin j 
parasını nazarı dikkate alarak kâğıda verilecek | 
parayı istesin. I 

Matbuat ve İstihbarat Müdürü Umumisi I 
Hüseyin Ragıb Bey - Efendim elimizdeki kâ
ğıt pek azdır. Vâsi mikyasta kâğıt vermek ik
tidarında değiliz. Müsaaadenizle bendeniz ı 
başka türlü düşünüyorum. Malûmuâliniz or- i 
du içfn, mülhakat için gazeteler kesildiğinden 
beri bilaistisna bütün nahiyelerden, kasaba
lardan, belediye reislerinden, Müdafaai Hu- \ 
kuk riyasetlerinden en aşağı haftada on telg- i 
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raf geliyor. Gazete göndermiyorsunuz, gön
deriniz diye... ((Abone olsunlar, sesi) Efendim, 
o halde taşrayı kabul buyurmazsanız bu (bu on 
beş bin) lirayı bilhassa kabul etmenizi teklif 
ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, Büyük Millet Meclisinin herkese ga
zete teminine mecburiyeti yoktur. Gazete oku
mak istiyenler abone olurlar. Gerek müdafaai 
hukukların, gerek belediye reislerinin paraları 
vardır. Esasen mevcut tahsisatlariyle abone ola
bilirler. Bizim maksadımız arkadaşımızın tek
lif ettiği veçhile yalnız ordunun hâdisattan ha
berdar olmasıdır. Biz bunu temin edeceğiz. Mat
buat ve istihbarata bu kadar para ve bu kadar 
tahsisat verirken ayrıca böyle bir tahsisat ka
bul etmeyi bendeniz mânâsız addediyorum. Ma
dem ki, bu mevzuubahsolmuştur. Az çok ben 
de bu işe vâkıf olmak sıfatiyle beyanı mütalâa 
edeceğim. Dediler ki, arkadaşımız evvelce Hâ
kimiyeti Milliyeye verilen üç bin lira idi. Fakat 
şimdi bin beş yüze indirildi. Efendiler evet hâ
kimiyeti milliye 1 500 gazete veriyordu bu ref'-
edildi. Mademki, Hâkimiyeti Mlliye ayda bin 
beş yüz lira istiyor ve o suretle açığını kapatı
yor. Burada inzimam edecek şey kırk para kâğıt 
parasıdır. Bugünkü mevcut Hâkimiyeti Milliye 
gazetesi hacmmda çıkan bir gazetenin kâğıt es
manı otuz ile kırk para arasındadır Ve esasen 
o yolda tertibatını yapan; neşriyatını yapan ga
zete makinada iki bin, üç bin gazete daha fazla 
tabederek orduya gönderebilir. Bu katiyen fark 
etmez. Yalnız kâğıt farkı vardır. Çünkü ne tertip 
ve ne de tabı farkı vardır. Mademki Matbuat Mü
dürünün kâğdı vardır, üç bin gazete alır ve or
duya gönderir. Eğer kâğıdı yoksa gönderilecek 
gazetelerin kâğıt parasını biz temin ederiz. 
Orada fazla kâğıt mevcuttur. Oradan alır. 
Eğer o da yetmiyorsa ilâve yapılır. Ono 
zam yaparız. Şimdi mesele şu veya bu 
değildir. Arkadaşımızın teklifi, orduya ga
zete irsalini teminden ibaretir. Fakat, temin 
edilip gönderildiği halde kıtaata tevzi edilme
miş. Şimdi mesele, gazeteler karargâhlarda kal-
mıyarak kıtaata kadar tevziini temin etmeli
dir. Buradan gönderilmesini temin ettikten son
ra ne para meselesi vardır ve ne de falan vardır. 
Esasen matbuat ve istihbarat dairesinin kâğı
dı vardır. Mürekkebi vardır. Makinası vardır. 
Basmış olduğu, meselâ beş yüz gazete kâfi de-
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ğilse, bin gazete bassın. Bin tane ajans bassın, 
göndersin. Neden iki bin nüsha basıyorsun der 
miyiz ?. 

Meselâ ajansın basılmasına karar vereceğiz. 
Kâğıdın miktarı bellidir. Onu da hesabederiz 
ona göre kâğıt parası veririz. Ayrıca böyle 15 
bin lira para kabul etmek bâzı yerlere fazla para 
vermekten ibaret kalacaktır. Bendeniz bunun red
dine iştirak ediyorum. 

RE IS — Efendim teklifi kanuni, yalnız or
duya gazete yetiştirmek için yapılmıştır. Mev
zuu müzakere olacak şey, matbuat ve istihbarat 
meselesi değildir. O halde bendenize kalırsa, baş
ka söz istiyen arkadaşlara söz vermiyelim. Tek
lif, Hariciye bütçesine bin beş yüz liralık tahsi
sat ilâvesine dair teklifi kanunidir. Bunu mev-
zuubahs edelim. Buna dair bir takrir, var. 

Riyaseti Celileye 
Ordulara gönderilecek gazetelerin taayyün 

edecek miktarına göre her halde temini sevkı hu
susunda Müdafaai Milliye ve Hariciye Vekilleri
nin ehemmiyetle nazarı dikkatlerinin celbini ve 
îhsan Beyin takririndeki paraya taallûk eden 
kısmının reddini teklif ederiz. 8 Eylül 1-337 

Gazianteb 
Yasin 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Efendiler. He
yeti Celileniz baştanaşağı orduya gazete gön
dermek için teklif edilen bu mevaddı şüphe
siz kabul edecektir. Şunda aramızda bir ittifak 
var. Fakat akabinde bir para meselesi ortaya çı
kıyor. Hepimiz müttefikan diyoruz ki; orduya 
gazete gitsin. Fakat para meselesi mevzuubahs-
olunca (Hâkimiyeti milliye) gazetesi şu kadar 
para alıyor, paraya mukabil gazete göndersin de
niyor. Lâkin sonra istihbarat Müdiri Bey çıkı
yor. Ancak kendisinin açığını kapatmak için kâ
fi gelmiyen bütçesini müdafaa ediyor. Bundan 
başka para vermediğimiz halde (Hâkimiyeti Mil
liye) gazetesine şu kadar daha veriniz diyorlar. 
Bizim gazeteyi tazyik etmeye hakkımız yoktur 
demek istiyorlar. Şu halde ihtiyaç,meydandadır. 
Hakikati hepimiz görüyoruz. Ben hiç zannet
mem ki orduyu ileriye doğru sevk için yegâne 
kuvvet olan bir gazete irsali hakkındaki teklifi 
Heyeti Celileniz katiyen reddetmiyecektir. Ben 
buna sureti katiyede eminim. Efendiler bugün 
bilfarz elinizde 100 bin kuvvet vardır. Daha son
ra inşaallâh 200 bin kişilik bir kuvvet olacaktır. 
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Muhtelif menbalardan, muhtelif yerlerden 
yapılan propaganda tahtı tesirinde bazan şaşı
racak bir vaziyete gelirz. Bugün yirmi kadar 
casus, merkezi yakalanmıştır. Sevk edenleri ya
kalanmıştır. Vazifeleri yakalanmıştır. Her şey 
yakalanmıştır. Bunlar ordunun azmini kırmak 
istiyor. Buna karşı ancak gazete propaganda-
siyle mukabele edebiliriz. Filân matbaa üç bin 
lira, beş bin lira alıyormuş, öbürü bir şey alnu-
yormuş gibi birtakım hasis düşüncelerle buna 
mâni olmıyalım. Bununla zannetmem ki, iyi bir 
şey yapılmış olsun. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, filân matbaa şu kadar lira alıyormuş 
sadedinde hasis düşünceler ibaresinden ne kasde-
dilmiştir? Bunu izah etsinler. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Sözlerim şahsa 
ait değildir. Yani kendilerine arz ederim ki, şu 
gazete alıyor, bu gazete alıyor. Şu gazete almı
yor... Bunlar sırf memleketin menafii için söy
lenmiş ^sözlerdir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Muhik yahut 
gayrimuhik reddedilecektir. (Yok, yok sadaları) 
Yalnız teklifte her nasılsa düşünülmiyerek bir 
hata vâki olmuştur. Fakat o hata bence cevap 
yerine telâkki edilebilir. Müdafaai Milliye bu 
gazeteleri almaya ve dağııtımaya mecburdur. Na
sıl ki, topu, tüfeği, kurşunu, mermiyi mühimmatı 
gönderiyorsun, gazeteyi de göndermeye, yani bu 
mânevi silâhı dahi göndermeye mecburuz. Müda
faai Milliye bu hususta vazifedar olduğu gibi 
aynı zamanda mesuldür. Fakat Matbuat Mü-
diriyeti , Hariciye Vekâleti o kadar mesul ve 
mecbur değildir. Şu halde bu meseleyi kökün
den serian halletmek için Müdafaai Milliyeye 
tevcihinazar edelim. Mesele Müdafaai Milliye-
dedir. Mademki, vazifeten mesuliyet Müdafaai 
Milliyededir, o halde Müdafaai Milliye bu vazi
feyi yapsın. Ve bu bapta itiraz etmiyerek Mecli
simizden çarçabuk bir tahsisat istesin. Binaen
aleyh ben bu lâyihai kanuniyenin bu esasa bina
en Müdafaai Milliyeye havalesini teklif ediyorum. 

REİS •— Efendim, o halde orduya gazete ir
sali için bir çare taharri etmek ve para istemeden 
bunu yapmak mümkün ise o suretle ve kabil de
ğilse, ne miktarda paraya ihtiyacı varsa bildir
mek şartiyle Müdafaai Milliye Vekâletine havale 
edelim. 
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YASİN B. (Gazianteb) — Benim takririm de 

o mealdedir. 
REÎS — Fakat altında ret teklifi vardır. 
Takririn bu suretle Müdafaai Milliye Vekâle

tine havalesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

2. — Kayseri Mebusu Âttf Beyin, Yahyalı na
hiyesinin Develi kazasına ilhakı hakkında kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/176) 

RElS — Yahyalı nahiyesinin Develi kazasına 
raptma dair bir lâyihai kanuniye var. 

Riyaseti Celileye 
Niğde Sancağına tâbi Yahyalı nahiyesinin 

Niğde'ye yirmi, Develi'ye altı saat mesafede ol
ması, Nahiye merkezinde telgraf ve posta merkezi 
olmayıp ahalinin daimi surette Develi'ye gel
meye mecbur olmaları, zahireleriyle yaş ve ku
ru meyva gibi mahsullerini Develi'de satmaları, 
askerî cihetinden Develi şubesine merbutiyetleri, 
memurini mülkiye ve askeriyenin ahaliye vuku-
bulan haksız muamelelerinden Niğde'nin vakti 
zamaniyle haberdar olamaması gibi esbab dola-
yısiyle ahali pek ziyade mağdur olduğundan mez
kûr nahiyenin Niğde'den fekki irtibatiyle Deve
li'ye ilhakını teklif eylerim. 

20 . X I I . 1336 
, ?,, Kayseri Mebusu 

Atıf 

Madde 1. — Niğde sancağına tâbi Yahyalı 
nahiyesi Niğde'den fekki irtibat ile Develi'ye il
hak edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yahyalı nahiyesi hakkındaki merbut evrak 

okundu. Bu husustaki teklif ekseriyetle muvafık 
görülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karesi (Bulunamadığı) 
Mehmed Vehbi 

Kâtip Âza 
Gene İzmit 
Celâl Sırrı 

Âza 
Niğde 

Âza 
Diyarbekir 

Kadri 

Âza 
Kayseri 

Atıf 
Âza 

Karahisan Şarki 
Mustafa 

Yahyalı nahiyesinin Kayseri'ye mi, Niğde'
ye mi raptı hakkında her iki liva meclisi umu
misi tarafından müntehap muhtelit bir meclis 
tarafından tetkikat ifa olunmuş ve bu baptaki 
evrakı tetkikiye her iki livada mevcut bulun
muş ve Yahyalı ahalisinin Niğde'den fekki irti
batlarına müsaade olunmaması hakkında müte-
vali müracaatleri bulunduğu anlaşılmış oldu
ğundan evvel emirde cereyan eden tetkikatı 
evveliyenin mahallerinden istifsariyle neticenin 
inbası için evrakın Dahiliye Vekâletine tevdii 
lâzımgelir mütalâasmdayım. 

Niğde 
Ata 

AHMED HlLMt B. (Kayseri) — Efendim, 
bu (Yahyalı) nahiyesi Kayseri sancağına on se
kiz saattir. Gerek idari ve gerek iktisadi husu
sunda bu kazaya merbutiyeti daha münasibola-
cağmdan bunun Develi'ye raptı için Atıf Bey 
bir takrir veriyor. Dahiliye Encümeni tensib-
ediyor. Bunun bilhassa kabulünü rica ediyoruz. 
Çünkü mesafe itibariyle uzak olduğundan Niğ
de vasıtasiyle nahiyenin idaresi son derece müş
kül bir hale gelmiştir. Kışın her hangi bir em
ri livadan, buraya tebliğ etmek için yollar ka
pandığından Develi Kaymakamına yazıyorlar. 
Jandarma vasıtasiyle gönderiyorlar. Ancak bu 
suretle nahiyenin her hangi muamelesi tedvir 
edilebiliyor. Malûmuâliniz bu hususta ahali çok 
mutazarrır oluyor. Şu vaziyete nazaran şu na
hiyenin dört saatlik mesafede bulunan Develi'
ye raptını arkadaşımız teklif buyuruyorlar. Bu 
suretle halkın işi teshil edilmiş olur. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Yahya
lı W Develi'ye raptı hakkındaki anlıyamadı-
ğım teklife şiddeti lüzum varsa bunu evvelâ 
Kayseri Mebusu Ahmed Beyle rüfekasınm tek
lif etmesi lâzımgeliyordu. Kayseri ile Develi'
nin bir gûna münasebeti yoktur. Olsa bile bu
nu Develi'de birkaç gün kaymakamlık yapan 
Atıf Bey değil, oranın daha ziyade alâkadar 
müntehiplerinin teklif etmesi lâzımgeliyordu. 

Bunun esasını ara edeyim. Yahyalı nahiyesi 
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teşkilâtın iptidasından beri Niğde'ye rapt ve j 
ilhak edilmiş bir nahiyedir. Efendiler; Dahiliye j 
Vekâletince malûm olduğu üzere bu nahiye bir j 
zaman böyle talebedildiği gibi altmış sene ev
vel de bir talep üzerine Develi kazasına rapte-
dilmişti. Bu merbutiyet ancak altı ay devam 
edebilmiş. Sonra adalisinin bin türlü feryadı üze
rine tekrar iade edilmiştir. Bu, Dahiliye Ve
kâletince kayıtlarla sabittir. Şurasını da arz 
edeyim : Üç, dört sene evvel kezalik bu nahi
yeyi Kayseri Meclisi Umumisi kendisine rap
tetmek için bir karar verdi. Dahiliye Nezareti 
Celilesi iki taraf meclisi umumisinden muhtelit 
bir cemiyet huzuriyle Yahyalı'da bir heyetin 
teşekkülü ile hangi tarafa ciheti münasebeti 
varsa o tarafa ithali için bir karar ittihaz edil
mesi hakkında emir verir. Adana Valii sabıkı 
Nâzım Beyin riyaseti altında Kayseri'den âza 
gelerek Yahyalı'da bir encümen teşekkül eder. 
Burada ahaliyi yegân yegân, fert befert çağır
dılar. Kendilerinden sual edildi. Hiçbir kimse 
Niğde'den fekki irtibatı kabul etmemiştir. Zan
nederim,, bu husus Dahiliye Vekâletince malûm 
olabilir. Bu, Kayseri Mutasarrıflığının itirazı 
ile sabittir. 

OSMAN B. (Kayseri) — İki âza orada, mu
tasarrıf, kaymakam da orada. Onun için ekse
riyet kendilerinde olduğundan elbette bu su
retle karar verdiler. 

MUSTAFA HÎLMÎ Ef. (Niğde) — Sani
yen; bu teklif vâki olduğu günden bugüne ka
dar ahali Niğde'ye merbut kalmak için müra
caat »etmişler zannederim. Bu hususta malûmat
ları vardır. 

Sonra ciheti münasebetine gelince; karye 
ahalisi kendisinin kazaya raptmı hiç arzu et
mez. Livayı geçip de kazaya raptolunmak iste
mezler. Sonra ahâlinin adlî münasebeti cinayet 
mahkeme siyledir. Malûmunuz kazalarda cina
yet mahkemeleri yoktur. Bundan dolayı cina
yet mahkemelerine müracaat için livaya mer-
butiyetini bir kat daha arzu ederler. 

Sonra efendim; nahiyenin Kayseri'ye yakın
lığından bahsediyorlar. Kayseri Yahyalı'ya yir
mi saattir. Aradan geçmek için meşru bir dağ 
vardır ki, Erciyeş Dağı derler. Bu dağdan se
kiz ay gelip geçmek mümkün değildir. Bundan 
dolayı ahalinin kış esnasında dâva için ve sa
ire için Kayseri'ye gitmesi kabil değildir. Bu
nu da bertaraf edelim. Bu nahiyeye merbut kar-

I 
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yeler Niğde'ye Kariptir. Keza bu nahiyeye mer
but olan karyelerin ekserisi altı saat mesafede
dir. Şu halde bunu Develi'ye raptedersek uzak 
mesafede kalırlar. 

YASİN B. (Gazianteb) Bu nahiye kami
len Türk müdür? 

xMUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Türktür. 
YASİN B. (Gazianteb) — Niğde'ye merbut 

kalsın. 
MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Sonra 

efendim! Niğde'den üç saat mesafeden başlıyan 
bir mera vardır. Üçkol yaylası derler. Yaz müd-
detince bu kasaba ahalisi orada kalırlar. Göçebe 
halindedirler. Kasabalarında üç ay ikamet eder
ler. Diğer zamanda yani yaz vaktinde tamamen 
Niğde'ye yakın olan üç saat mesafesinde bulunan 
bu yaylaya gelirler. Eğer bu nahiye Develi'ye 
raptedilmek lâzımgelirse ahalinin üç ay Develi 
ve dokuz ay da Niğde toprağında bulunmaları 
lâzımdır. Mera cihetinden de bu suretle Niğde 
ile münasebetleri ve iştiraki vardır. Kezalik bun
lar arazilerini Niğde'ye giden sudan iska eder
ler. Eğer bu nahiyeyi Develi'ye raptetmek lâ
zımgelirse mera nizamdan başka bunların susuz 
kalması icabeder. 

Sonra münasebeti iktisadiyesine gelelim; mü
nasebeti iktisadiye noktasından Yahyalı nahiye
sinin iskelesi Mersin'dir, Ulukışla'dır. Buralara 
gitmek için ahalinin Niğde'den geçmesi mecbu
ridir. Develi'den geçemez. İşte bu suretle nahi
yenin münasebeti iktisadiyesi noktai nazarından 
yine Niğde'ye raptedilmesi lâzımgeliyor ve aha
linin talebi de budur. Dahiliye Vekâletine umum 
halk tarafından verilmiş talepname bu yoldadır. 
Bunun elli senelik evrakı Dahiliye Vekâletinde 
mevcuttur. Bunlar birer birer okunur ve Dahi
liye Vekâletinde olan mesele tamamen açığa çık
mış olur. Bundan dolayı teklifi vâkıın reddini 
teklif ederim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hilmi 
Efendi refikimizin ifadatmdan bir şey anlaşılı
yor ki : Esasen Niğde ve Kayseri meclisi umu
misi müştereken Yahyalı'da içtima etmişler, bir 
karar vermişler ve bir mazbata yapmışlar. (Gü
rültüler) 

BEİS — Hamdi Bey encümen namına söyli-
yecekler, meseleyi izah edecekler. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bendeniz me
seleyi encümen namına arz edeyim. Mademki, 
Heyeti Aliyenizin birinci gayesi halka menfaat 
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| makamına kaim olan ve ondan fazla salâhiyeti 
| haiz olan Meclisi Aliniz bu gibi vazaifi mahal-
| liyeyi, arazinin münasebatı iktisadiye ve içtimai-

yesini daha yakından tetkik etmek kudretini 
haiz olan meclisi umumiye vermelidir, diyece
ğim. Binaenaleyh meclis fek ve ilhak vazife-
leriyle meşgul olmazsa daha iyi isabet eder. 
Yahyalı nahiyesi Develi'ye dört saat, dediler. 
Halbuki bâzan merkez filhakika bir tarafa ya
kın olabilir. Fakat o nahiyeyi teşkil eden kar
yeler, kazanın diğer aksamı daha uzak olur. 
Aladağ nahiyesinin merkezi Karaman'a sekiz 
saatten ibaret olmasına rağmen diğer kurası 
on sekiz - yirmi saate baliğ oluyor. Yalnız mer
kezin kurbiyetinin nazarı itibara alınması doğ
ru değildir. Bahusus Hilmi Efendi pek iyi teş
rih ettiler ki; bir nahiyenin bilâvasıta merkezi 
livaya mülhak olması, her türlü menafi itiba
riyle ahalinin menfaatinedir. Mahkemeye git-

I miş olur, bidayete giderken istinafı da orada 
halletmiş olur. Livada bidayet, vilâyette isti-

I naf gibi ayrılıklar halkı gûnagün müşkülâta 
duçar ediyor. Bu, evveli malûm olmıyan bir 
zamandan beri Niğde'ye mülhaktı ve Niğde ile 
münasebeti iktisadiye peyda etmişti. Belki de 
karabeti sıhhiye de hâsıl olmuştur. Halk yekdi
ğerine kenetlenmiş bir hale gelmiştir. Bunu bu
radan ayırıp diğer tarafa vermek, etten deriyi 
ayırmak gibidir, doğru değildir. Onun için ka
nunun reddini teklif ederim. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Reis Bey mü
saade buyurulur mu? Müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. 

EEÎS — Müzakereyi kâfi görenler lâtfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okuyup reyinize vaz'edece
ğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) (Ret sada-
ları) 

RElS — Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Teklif reddo-
lunmuştur. 
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ve suhulet temin etmektir. Yahyalı nahiyesinin 
Develi kazasına mesafesi, itiraf ettikleri veçhile, 
dört saat ve Niğde'ye on sekiz saattir. Hilmi 
Efendi biraderimiz buyurdular ki; Niğde cina
yet mahkemesine merbut olmak itibariyle De
veli'ye raptı halinde duçarı müşkülât olacak. Hal
buki Niğde'ye 18 saat mesafede olduğu halde De
veli'ye dört saattir. Binaenaleyh, Dahiliye En
cümeni mesafenin gerek kurbiyeti itibariyle ge
rek inzibati bâzı mülâhazat dolayısiyle bunun 
Develi kazasına raptını münasip görmüştür. 

BlR MEBUS Bey — Bu meclisi umuminin 
salâhiyeti dahilindedir. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Efendim! Arz 
ettiğimi yanlış anlamışlar. Onlar halledemedik
lerinden dolayı buraya gelmiştir. 

REİS — Dahiliye Vekâletinin maksadını an-
lıyalım. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HÂ-
MlD B. — Dahiliye Vekâletinin bu hususta bir 
mütalâası yoktur. 

RE IS •— Dahiliye Vekâletinin bu hususta bir 
mütalâası yokmuş. 

HASlB B. (Maraş) — Encümenden soruyo
rum efendim; Develi kazasının, Niğde'nin hava
lisinde birçok Rum köyleri vardır. Bu Yahyalı 
nahiyesinde ise Türk vardır. Ayrılması halinde 
tevellüdedecek mahzur nazarı itibara almıyor 
mu? 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Encümen 
bunu tamamiyle nazarı mütalâaya almıştır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim! 
evvel emirde bu gibi nevahinin bir taraftan di
ğer tarafa raptmın müzakeresiyle iştigal doğru 
değildir. Çünkü, gerek kuranın ve gerek nevahi
nin bir kazadan diğerine raptı hidematı mahal-
liyeden, meclisi umuminin vazifesi cümlesinden-
dir. Her iki livanın meclisi umumilerden münte-
hap azaları bunu yaparlar. Dahiliye Nezaretine 
onu bildirirler ve o suretle raptolunur. Bu gibi 
ilhak veya fekkedilecek kura ve nevahinin vilâ
yeti olan dereeei münasebetini, iktisadi ve siyasi 
menafiini temin için bu gibi şeyler mahallî mec
lisi umumilerine verilmiştir. Bununla Meclisi 
Mebusan meşgul olmamalıdır. Meclisi Mebusan 

Efendim, Cumartesi günü saat 2 de içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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