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Açılma saati : 2,20 Sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Mahmud SaidBey (Muş) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinle bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve tashihen kabul olundu. Besim Atalay 
Beyin, İdarei Umumiye i Vilâyat Kanunu ıran ta
diline, Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, Kon
ya hareketi arzından duçarı hasar olanların Mü
sakkafat vergilerinin affına ve kendilerine mec-
canen kereste itasına, Muş Mebusu Hacı Ahıned 
Beyin, memurini mülkiyenin vacibülifa vezai.fi-
nin programla tesbitinc, Ankara Mebusu Hacı 
Mustafa Efendinin, kurayı mevkufie aşar bedelâ-
tında akçe farkının nazarı dikkate alınmasına, 
Konya Mebusu Musa Kâzım Efendinin, İstiklâl 
Mahkemesince ncfyedilmiş olan Niyazi Efendi
nin affına dair teklifi kanunileri Lâyiha Encü
menine havale edildi. 

İstanbul Mebuslarından Ferid Beyin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti Paris mümessil
liğine ve Muhtar Beyin* Tiflis mümessilliğine tâ
yin kılındıklarına dair Heyeti îeraiye Riyaseti 
tezkereleri kıraat ve müzakere cereyan ederek 
müşarünileyhi manın mümessil bulundukları müd
detçe mezun addedilmeleri kabul olundu. Sivas 
Mebusu Rasim Beyin, Türk muhibbi Piyer Loti 
cenaplarına Paris mümessili Ferid Beyle selâm 
ve hediye gönderilmesine dair takriri kabul ve 
hediyenin tâyini nev'i Divanı Riyasetin tensibine 
tevdi edildi. Düşmandan tahsil edilen mahaller 
ahalisine muavenet icrası hakkındaki teklifi ka
nuni tâyini esami ile reye vaz'olunarak 4 müsten
kife karşı 161 reyle kabul edildiği tebliğ olundu. 

Sakarya muharebatmda ibrazı fedakâri cyli-
yen 64 zatın takdirname ile 27 zatın da İstiklâl 

Madalyasiyle taltiflerine dair Başkumandan'-Faşa 
hazretlerinin tezkereleriyle esami defteri okuna
rak taltif ve takdirleri kabul olundu. 

İstiklâl marşı bestesinin İstanbul'ca bir he
yeti musikiye marifetiyle intihabedilmesi hak
kındaki Maarif Vekâleti tezkeresi badelmüza-
kere tasvibolunmadı. 

Şayanı müzakere olduklarına dair mazbata
larla Lâyiha Encümeninden mevrut Erzurum 
Mebusu Salih Efendinin, mektep kitaplarının 
Gümrük Resminden istisnalarına dair teklifi 
kanunisi İktisat, Kavanin ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine, Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
mesken icarları hakkındaki teklifi kanunisi İk
tisat Encümenine, mumaileyhin 99 numaralı 
Kanunun tadili hakkındaki teklifinin şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
nıazbatasL müzakere olunarak teklifi kanuni şa
yanı müzakere addolunup Dahiliye Encümeni
ne havale olundu. Ve muhtekirler hakkındaki 
teklifi kanuni Adliye Encümeni mazbatası mu
cibince İktisat Encümenine tevdi ve Safranbolu 
isyanında mahkûm olanların tahliyeleri hakkın
daki Adliyi; Encümeni mazbatası kıraat ve te
neffüs için Celse tatil edildi. 

ikinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat ve Safranbolu isyanında mah
kûm olanların tahliyesine dair Adliye Encü
meni mazbatası badelmüzakere kabul olundu. 

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey tarafın
dan geçenlerde Ankara'da akdedilen Türkiye -
Fransa itilâfnamesinin Fransa Hükümetince 
kabul edildiğine dair telgrafla itilâfname metni 
berayı malûmat kıraat edildi. 

Ardahan Mebusu Hilmi, Siverek Mebusu 
Mustafa Lûtfi, Dersim Mebusu Diyab, İçel Me
busu Naim, Tokad Mebusu Hamdi, Canik Me
busu Süleyman, Çorum Mebusu İsmet. Sivas 
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Mebusu Mustafa Taki, Mersin Mebusu Yusuf 
Ziya Bey ve efendilerin mezuniyetleri hakkın
daki Divanı Riyaset kararı kabul olunarak ayrı 
ruzname ile Perşembe günü içtima olunmak üze
re Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hasmı Fehmi Ziya Hursid 

Kâtip 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı?.. Zaptı sabık aynen kabul olundu. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Hareketi arz 
musabini için Hükümetçe ne yapılıyor? Bunun 
hakkında bir takrir vermiştik. 

3. ^ - LÂYİHALAR 

i. — Umum Jandarma Kumandanlığı bütçe
sine zam icrasına dair kanun lâyihası 

REÎS — Heyeti Vekileden- mevrut levayihi 
kanuniyeden Jandarma Kumandanlığı bütçesine 
zam icrasına dair lâyihai kanuniyeyi Muvazene i 
Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Divanı Temyizi Askerî teşkili hakkında 
kanun lâyihası 

REÎS — Askerî Divanı Temyiz teşkili hak
kında olan lâyihai kanuniyeyi Müdafaai Milliye 
ve Adliye Encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — Teşrinisaniden itibaren bes milyon li
ranın sarfına mezuniyet verilmesine dair kanun 
lâyihası 

REİS —> Teşrinisaniden itibaren beş milyon 
liranın sarfına mezuniyet itasına dair Heyeti Ve
kileden gelen teklifi kanuniyi Muva^enci Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

7. — MAZBATALAR 

7. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm, Bezir
cinin Ali ve diğer rüfekâsınm evrakı hükmiyelö-
rinin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi ve hükmün ref'ine dair Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Be
zircinin Ali ve Mehmed Nuri ile rüfekâsı hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası: 

. 1UOI \J . J. 

Adliye Encümeni mazbatası 
İşbu evrak mütalâa ve tetkik olundu. Konya 

hâdisei isyaniyesine iştirak ederek maznunlardan 
Demircinin Mehmed Nuri'nin motosikletle Hü
kümete geldiği ve Bezircinin Ali'nin müsellâh 
olduğu halde sokaklarda dolaştığı ve cep
heye gidiniz, diye medrese muhacirlerini 
cepheye sevk edenler mey anında bulundu
ğu ve istasyonda tamir edilen topu Alâ-
eddin tepesine çıkaralım mı, diye müracaatte 
bulunduğu, diğer maznun Dülger Hüseyin'
in de Çayırlık nam mahalleye sevk edilen memu
rin ve zâbitana muhafızlık vazifesini ifa ettiği 
ve Hacı Niyazi'nin de hiyaneti vataniyeden be-
raeti karargir olarak efradı yalnız usatın bey-
tutetleri için camilerden aldıkları kilimi alırken 
yanlarında bulunduğundan âhizlik fiiline mu
avenette bulunarak fer'an zi methal olduğu anla
şılmakla mahkûm edildiği ve bunlardan bezir
cinin Ali ile Mehmed Nuri'nin ve dülger Hü
seyin'in onar sene küreğe konmairına ve fakat 
ef'allerinde asıl âmil ve mürettipler meyanında 
bulunmayıp yalnız bu suretle sokaklarda dolaş
tıkları ve topu görelim ini demelerinden başka 
bir fiilleri olmadığı esbabı muhaffifei takdiri-
yeden addolunarak üç sene kalebentliğe ve Hacı 
Niyazi'nin de Kanunu Cezanın 430 ncu maddesi 
veçhile üç maha ve sülüsünün tenziliyle iki ma
lla mahkûm edilmişlerse de Mehmed Nuri'nin 
evvelce Divanı Harbce beraet ettirildiğine dair 
evrak meyanında divanı harp kararı mevcut ol
duğu halde ayrıca muhakemesi ve mahkûmiyeti 
muhalifi kanun görüldüğünden ve bezircinin 
Ali ise reji kolcusu olup isyan esnasında ihtifa 
eden Adliye Müfettişi Tevfik Jandarma Müfet
tişi ve Kaymakam Talıir beyle reji Başmüdürü
nü muhafaza edip sakladığı ve onlara isyandan 
haber ve malûmat getirebilmek üzere hüküme
te gidip geldiği kaymakam Talıir Bey tarafından 
verilip mahkemeye ibraz olunan ve evrakta sureti 
mündericolan şahadetname meydanda iken 
mahkûm edilmesi yolsuz olduğundan ve dülger 
Hüseyin'in de hiçbir fiile ve tertibe iştirak et
meyip yalnız çayır mevkiinde âsiler tarafından 
hapsedilen memurinin yanında bulunup ve fa
kat hiç taarruz ve teeavüzatı fiiliye ve kavliye-
de bulunmamasına ve mahkemece de bu cihet 
esbabı muhaffifei takdiriyeden görülüp cezaları 
tahfif edildiği anlaşılıp şu hal kendisinin mah
kûmiyetini icabetmiyeeeğino ve Hacı Niyaz 'nin 
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kilimler alınır iken başlarında bulunduğu ahiz-
lik fiiline muavenet teşkil edemeyip bilâkis ma
halle camii şerifinin kilimlerinin fazla alınma
ması gibi bir şeye dikkat etmesi kanaatini ve
receğine ve maahaza ceraimi adiye şeklinde gö
rülen böyle bir cürmün Hiyaneti Vatanyie Ka
nununa tevfikan teşekkül eden bir mahkemede 
muhakemesi icra edilmemek lâzım iken bunu da 
muhakeme ve iki maha mahkûm etmeleri kanu
na mugayir görüldüğünden cümlesinin hakların
daki hükmün ref'i ve sebebi aharla mevkuf de
ğillerse hemen tahliyesine karar verilmesi encü-
menimizce ekseriyetle tensip edilerek tasdiki 
Heyeti Umumiyeye arz ve teklif olunur. 

29 Teşrinievvel 1337 

Adliye Encümeni Reisi 
Dülger Hüseyin'in âsiler 
tarafından hapsedilen eş
hasın müsellâhan muha
fazasına memuriyeti hak
kındaki delâili hükmiyeyi 
kâfi gördüğümden mer
kum hakkındaki karara 

muhalifim 
Abdullah Azmi 

Âza 
içel Mebusu 
Ali Şevki 

Âza 
Yalnız Hüseyin'in hak

kındaki karara 
muhalifim 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Âza 
Konya 

Âza 
Kırşehir 

Kısmen muhalifim 
Müfid 

Âza 
Hakkı Hami 

Âza 
Nafiz 

Musa Kâzım 

REÎS — Adliye Encümeni mazbatası aley
hinde söz istiyen var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —İzaha t 
versinler, nedir anlıyalım esas mesele... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Encüme
ni Adliye kendisine tevdi edilen bu evrakı Nu-
reddin ismindeki birisinin vukubulan istidası 
üzerine tetkik ediyor. Nureddin istidasında 
diyor k i : Konya hâdisei isyaniyesinde beni med-
(haldar addederek o vakit teşekkül eden Divanı 
Harb muhakeme etti. Katiyen benim medhalim 
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olmadığına kanaat ve beni beraat ettirdi ve be
raat ettiğime dair olan ilâmı da-ahi ren beni 
hiyaneti vataniye cürmünden dolayı bidayet 
mahkemesine tekrar çağırarak muhakeme ettiği 
esnada ibraz ettim. Benim bir mahkemede mu
hakeme edilip beraet ettiğime dair divanı harb 
ilâmı elimde olduğu halde oradaki cürmün hük
mü başka, buradaki cürmün şekli başkadır di
yerek tekrar muhakeme ederek mahkûm ettiler. 
Bir meseleden dolayı bir adamın iki mahkemede 
muhakeme edilmesi caiz değildir. Hakkımda, lâ-
zimei muadeleti icra ediniz, diye müracaat edi
yor. Diğer mahkûmların da bu suretle evrakı be-
rayı Tetkik Encümeni Adliyeye veriliyor. Bun
ların hakkında lâzımgelen tetkikatı icra ettik. 
Hakikaten Nureddin'in dediği gibi kendisi Di
vanı Harbçe beraet ettirildiği halde o zaman 
bisikletle gezmiş, şimdi de.Alaaddin tepesine çı
kanlar meyanmda bulunmuştur gibi muhakeme 
edilmiştir. Şimdi ikinci; Hacı Niyazi denilen za
tı da ahizlik cürmünden dolayı üç aya mahkûm 
etmiştir. Fer 'an zimethal olmak münasebetiyle 
bir mahını tenzil etmişler. İki aya indirmişler. 
Bu cürüm ceraimi âdiyedendir. Encümeniniz ce
raimi âdiyeden olan bir cürmün muhakemesini 
böyle hiyaneti vataniye cürmünün muhakemesini 
icra eden bir heyette icra ettirmeyi kanuna mu
halif görmüştür. Çünkü hiyaneti vataniye cür-
münü muhakeme sıfatiyle teşekkül eden heyetin 
verdiği kararda istinaf, temyiz hakkı yoktur. 
Ceraimi âdiyede ise turku kanuniye kendileri
ne bahşedilmek lâzımgelirken bu haktan bahs
edilmemiş maahaza bu adamın mahalleden, cami
den kilimler alınırken caminin yanında bulun
ması eski kilimleri alsınlar da iyi kilimler, kal
sın maksadına makrun olduğu da yine evrakın 
içindeki şahitlerin ifadesiyle tebeyyün etmiş. 
Dülger Hüseyin hakkındaki gösterdikleri esbabı 
mucibede yalnız Çayırlık mevkiine gönderdikleri 
memurların yanında keenne muhafız sıfatiyle 
bulunmuş ve âmil ve sairlerin fiillerine iştirak. 
edecek hiçbir şeyi de olmadığını da ilâmında 
zikretmişler. Velhâsıl bu husustaki verilen hü
kümlerde isabeti kanuniye ve gerekse usul nok-
tai nazarından muvafakati kanuniye görmiyen 
encümeniniz bunların cümlesinin tahliyesiyle ve
rilen hükmün ref'ine ekseriyetle karar vermiş
tir. Mesele bundan ibarettir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Cera
imi âdiye eshabı ne oluyor o halde?. 
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MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Aidoldukları mah

kemelere gönderiliyor bittabi. (Kâfi sadaları) 
RElS — İzahatı kâfi görüp Adliye Encüme

ninin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın, mazbata ekseriyetle kabul edilmiştir. 

5. — ÎKlNCÎ DEFA REYE KONULAN MAD
DELER 

1. — îzinnamesiz akdi nikâh ve izdivaçtan 
dolayı maznun ve mahkûm olanların aflarına da
ir kanun lâyihası 

REİS — Evrakı varideyi bir taraftan reyini
ze arz etmekle beraber evvelce müzakeresi icra 
edilip neticesi reyinize arz edilen, fakat reye 
iştirak edenler nisabı müzakere bulmadığından 
dolayı ikinci defa reyinize müracaat mecburiyeti 
hâsıl olan izinnamesiz akdi nikâh ve izdivaçtan 
dolayı mahkûm olanların cezalarının affına da
ir olan kanunu tâyini esami ile ikinci defa ola
rak reyinize arz ediyorum. Lütfen kabul eden
ler beyaz, etmiyenler kırmızı pusla versinler! 
Reyinizi istimal buyurun. Diğer taraftan da ev
rakı varideye devam edelim. Rica ederim; sükû
tu ihlâl etmiyelim. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Adana Mebusu Zamir ve Mersin 
Mebusu ismail Safa beylerin üçer ay müddetle 
mezuniyetlerini Divanı Riyaset kabul etmiş, 
Heyeti Umumiyenin tasdikine arz ediyor. 

Adana Mebusu Zamir Beyin üç ay mezuniye
tini tensibedenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mersin Mebusu ismail Safa Beyin üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Mersin Mebusu Muhtar Fikri Beyin üç ay 
mezuniyetini tensip buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Mersin Mebusu Salâhaddiıı Beyin üç ay me
zuniyetini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Malta'da mevkuf iken Anavatana kavuşan 
Muş Mebusu Hacı Ilyas Sami Efendinin 9 Teş
rinisani 1337 tarihinden itibaren ailesini getir
mek üzere yirmi gün mezuniyetini tensibedenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin tecavüz 

ettirdiği müddet için mezun sayılmasına dair 
Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Bir hafta mezuniyetle 26 Ağustos 1337 ta

rihinde Keskin'e azimet ve 6 Teşrinievvel 1337 
tarihinde Ankara'ya avdet etmiş olan Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin rahatsızlığı hasabiy-
1<3 tecavüz ettirdiği eyyam için mezun addi-
ne dair takriri Divanı Riyasetin 27 Teşrinievvel 
1337 tarihli on üçüncü içtimain da tetkik olun
muş ve mumaileyhin rahatsız olduğu ma
kamı Riyasete gönderdiği iki tabip raporun
dan anlaşılmış olmakla bir haftalık mezuni
yetinin hitam bulduğu tarihten Meclise ilti
hak ettiği 6 Teşrinievvel 1337 tarihine kadar 
geçirdiği otuz üç günün alelusul sene zar
fındaki mezuniyetine mahsubu tensibedildiğin-
den keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur, efendim. 26 . X . 1337 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi Dr. Adnan 

(Muvafık sadaları) 
RElS — Tabip raporuna müstenittir. Kü

tahya Mebusu Cemil Beyin otuz üç gün me
zuniyetini Divanı Riyasetin tensibi veçhile ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3.. — Ergani Mebusu Hakkı Beyin tecavüz 
ettirdiği müddet için mezun sayılmasına dair Di
vanı Riyaset kararı 

H ey eti Umumiyeye 
On beş gün mezuniyetle ve Heyeti Umıı-

| miye karariyle 1 Eylül 1337 tarihinde Kay-
j seri'ye azimet etmiş ve mezuniyeti 15 Eylül 
• 1337 tarihinde hitam bulduğu halde ailesinin 
\ rahatsızlığı hasebiyle Meclisi Âliye 22 Teşrini-
| evvel 1337 tarihinde iltihak etmiş olan Er-
| gani Mebusu Hakkı Beyin tecavüz ettirdiği 
i eyyamın seno zarfındaki mezuniyetine mah-
! subedilmesine dair takriri Divanı Riyasetin 
I 26 Teşrinievvel 1337 tarihli on üçüncü içtima-
' mda tezekkür olunmug ve mumaileyhin maze 
i retine müsteniden tecavüz ettirdiği otuz yedi 
| günü için, alelusul sene zarfındaki üç aylık 
| mezuniyetine mahsuben mezun addi tensibedil-
! miş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin na-
! zarı tasvibine arz olunur, efendim. 
I Büyük Millet Meclisi 

Reisisanisi Dr. Adnan 
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REl'S — Hakkı Beyin otuz yeldi gün mezu

niyetini tensip buyuranlar lütfen el 'kaldıranı. 
Kabul 'edilmiştir. 

4. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin tecavüz et
tirdiği müddetin sene zarfındaki mezuniyetine 
mahsubedilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

.Heyeti! Unnuımiyey'e 
Londra'dam avdetimde ibir hafta 'müddetle 

aldığı mezuniyet 2 Mayıs 1337 tarihinde hitam 
'bulduğu halde münakalâtı öeferiy'edeki onüşkü-
lâittaın dolayı M'eclise 27 Mayıs 1337 tarihinde 
iltihak: edebildiğimden tecavüz eltt'irdiği eyyamın 
'sene zarfınldaJki mezuniyetine ımiahsubedilmesine 
dair izmit Mebusu Sırrı B'eyin takriri Divanı 
Riyasetin 26 Teşrinievvel 1337 tarihli On Üçün
cü içtlimamda tezekkür olunmuş ve mu'miaitey-
hîn mezuniyetinin hitamı bulduğu 2 Mayıs 1337 
tarihinde Meclise dltihaik ettiği 27 Mayıs 1337 
'tarihine kadar güzieran eden yinmi beş gün için 
'alelusul Sen© zarfındaki mezuniyetine (mahsuben 
mezun addi tensilbedilmiş olmakla keyfiyet He-
yelti TJİmumiyenin nazarı tasvibinle tarz olunur, 
efendim. 

27/10/1337 
Büyük Millet Meclisi Reisisârasi 

Dr. Adnan 

REÎS — Sırrı Beyin yirmi heş gün inüezuni-
yetini Divanın tensibi veçhile kabul, edenler 
lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

t 

8. — İNTİHAPLAR 

1. — Memurin Mukakemat Encümeni ve Tet
kik Heyeti için intihap 

REÎS — Memurin Muhakemat Encü'meninim 
ve Teltkik Heyetinin intihabı evvelce icra edil-
<m%ti. Ma'lûlmuâlıini'z ekseriyeti ımutlalka hâsıl 
olmıadığınidan telcrar intihap 'edileceği de zaptı-
ımızda tasrih edilmişti. intihap evraklarınızı 
lütfen hazırlayınız. Evrakı müzakere 'ederken 
yine bir arada intibaln da icra edelim. Yalnız 
rey puslaları hazır bulunsun. Memurin muha
kemat Encümeniyle tetkik heyeti için ceman altı 
zat intihabedilecök. 

SIRRI B. (Yozgad) — Kaçı encüım'ene? Ka
çı heyefce? 

RElS — Evvelki inltifhabıa 'başladığımız za
man Heyeti Oelilen'iz buyurmuştunuz kâ : Altı-
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sini binden intihabıedelim de iikisi Tetkik Encü
menine, dördü heyette. 

intihap icra edildikten sonra Divanca tefrik 
edilir, ikisi encümene dördü heyete. Altı zat 
üzerine intihap icra buyuracaksınız. Buna na
zaran intihap puslalarmı ihzar buyurunuz. 

OPERATÖR EMlN B. (Bursa) — Reis Bey
efendi, evvelki intihabolunanları bilmiyoruz. 
Lütfen esamisini okuyun. 

RElS — Efendim; bundan evvel icra edilen 
intihapta ekseriyeti mutlakayı hiçbir zat kazan
mamıştı. Bundan evvel icra kılınan intihabın _ 
neticesi Heyeti Aliyenizce malûmdur. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — ikinci in
tihapta da yine ekseriyet hâsıl olmıyacağı be-
dihidir. Evvelki intihapta en çok rey kazanan 
zevatın esamisini bildiriniz de ona göre intihab-
edelim. Lütfen bir kere isimlerini okuyunuz. 

REİS — Alelusul intihap icra edilsin de 
üçüncüsü izafi olur. O vakit reyinize arz ede
rim. 

5. — İzmir Mebusu Enver Beyin tecavüz et
tirdiği müddetin sene zarfındaki mezuniyetine 
mahsub edilmesine dair Divanı Riyaset kdrarı 

Heyeti Umumiyeye 
Ailesini Kırşehrine götürmek üzere bir haf

ta mezuniyetle 6 Ağustos 1337 tarihinde azimet 
ve 2 Teşrinievvel 1337 tarihinde avdet etmiş 
olan izmir Mebusu Enver Beyin tecavüzü müd
deti olan elli altı günün sene zarfındaki üç ay
lık mezuniyetine mahsubedilmesine dair takriri 
Divanı Riyasetin 26 Teşrinievvel 1337 tarihli 
on üçüncü ictimamda tezekkür olunmuş ve mu
maileyhin mazeretine müstenidolan tecavüzü
nün alelusul sene zarfındaki üç aylık mezuni
yetine mahsubu tensibedilerek keyfiyet Heyeti 
Unuımiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen
dim. 27 . 10 . H337 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REÎS — Enver Beyin tecavüz müddeti olan 
elli altı günlük mezuniyetini Divanı Riyasetin 
tensibi veçhile kabul edenler lütfen el kaldır
sın; efendim lütfen dinleyiniz. 

(Divanı Riyaset kararı tekrar okundu.) 
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REÎS — Divanı Riyaset kararını kabul eden

ler lütfen el kaldırsın. Lütfen ellerinizi indiri
niz ;• kabul etmiy enler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

6". — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin mezuni
yetinin hidematı vataniye sayılmasına dair Diva
nı Riyaset karan 

Heyeti Umumiyeye 
.13 Eylül 1336 tarihinde altı ay mezuniyetle 

gitmiş ve mezuniyeti 23 Mart 1337 tarihinde 
hitam bulmuş olan Erzincan Mebusu Tevfik Be
yin mezuniyetinin tarihi inkizasmdan Meclise 
iltihak ettiği 19 . V . 1337 tarihine kadar gü-
zeran eden müddetin mezun addine ve harcıra
hının takibeylediği tarik üzerinden tesviyesine 
dair takriri Divanı Riyasetin 29 . VI . 1337 ta
rihli yedinci içtimamda tezekkür edilmiş ve 
mumaileyh Ümraniye hâdisesi üzerine azimeti 
teehhür ettiği ve havalii mezkûrede hidematı 
vataniyede bulunduğu yedinde mahfuz ve ma
hallî Hükümet ile kumandanlıkların şahadetini 
natık evrakiyle sabit olduğundan 23 Mart 1337 
tarihinden Meclise iltihak ettiği 19 . V . 1337 
tarihine kadar hidematı vataniyede bulunmuş 
addi ve tahsisatının tam olarak itasına ekseri
yetle karar verilmiş olmakla keyfiyet heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur, efen
dim : 

30 . VI . 1337 
Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 

Dr. Adnan 

REÎS — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin me
zuniyetini Divanın tensibi veçhile hidematı va
taniye addolunmak şartiyle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

, 6. — TAKRİRLER 

1. — Batum Mebusu Fevzi Efendi ile arka
daşlarının Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikiye 
izamına dair takriri 

REÎS — Elviyei Selâseye bir heyeti tahki
kiye izamı hakkında Kars Mebuslarının takriri. 

Efendim, takrir üç dört sayfalıktır, esbabı 
mueibesi uzundur. Fakat ; onun hulâsası olan 
maddeyi okutuyorum. Bundan anlaşılır. 

MADDE 1. — Balâdaki maruzat o havali 
beylerinin tagallübünü ve masum halkın Hükü-
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I metçe de himaye ve sehabet edilemediğini ve 

Hükümet memurlarının da beylerin lehine tesi-
rata kapıldıklarını ifhaım «yle'mJelktedir. Birçok 
muamelâtı gayri'kanuniye hasebiyle ahalinin 
memurini ihıüikümiet aleyhine vâki hJissiyptı da 
nazarı dikkate 'almaoaJk bir derec'eye varmıştır. 
Binaenaleyh; 'anavatana yeni iltihaik efan&ş olan 
elviyei selâsede ve İğdır ve Sürmeli kaziaların-
da Büyük Mil'M Me'cli^iimiizin nazarı ubu^vett 
ve şefkatini irae Ve tilf'ha'm. ederek görec'ekleıri 
nıugayirikanun ahvali *a)hMlk ve men eylemek 
ve bdlifoaısya Artvin livasının Şavşat havalisinde 
devam edegel'en müitielgiallib'e zulüm, vie ütisafa-
ttıma nihayet vereöelk hususatı mahsalllihdie talt-

I bi'k ve icra etmek vazife ve salâhiyetliSyle Mec
lîsi Âliden üç kişilik bir teftiş hey eltinin izamını 
o havali halkının muhtelif ' cereyanlara karşı 
'înuikavemiet 'ed!ebilere!k hükümetti âdilemize tez
yidi ınerbuitiyeti namınla arz ve telklif eyleriz. 

20/Teş!rinii)evvel/1337 
Batum Mebusu Kars Mebusu Kars 

Fevzi Fahrelddin Ali Rıza 
Kars BaJtuim Mtebusu 

Oavid ÂlMıf 

REÎS — Bu bir itefcMir. Evrakı vâroldemiz 
meyaınındaıdır. Diğer on b'e§ zait da îbu tiefclifin 
.mustaeelen ruznaımıeye alınarak 'müziakjeresifni 
teklif ©diyorlar. 

Evvelâ bu ikindi tdklMi reyinize arz ediyo
rum. Bugünkü ruzıuam'eye ftthali ile ımüstacelen 
müzaikleresini ikabul edenler d klaldırsm. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi ruznamıelmize alldıik, evtfalkı vârildenıM 
çıkaralım. Onun müzakeresine geçelim. 

I 9. — SUALLER 

REÎS — Ef-endilm; Heyeti VdMleye .evvelce 
verilen ve elli bu tadar sualden yedi - selMz ta-
nıeısiWin tahrirî olanak devapları g'elmişltir. Şim
di! suallere geçiyoruz. Bunları okutturduktan 
sonra tensip buyurursanız haftada bir günü
müzü bu meselelere hasredelim ki; o gün vüke
lâyı kiram da burada hazır bulunur. Bir saat, 
yarım saat zarfında sualler sorulur ve cevapları 
alınır. Fakat şimdi gelen cevapları okuyacağız, 
tensip buyurursanız Perşembe gününe aidolsun 
sualler. 

Verilen suallerin cevabını o ıgüne. tahsis ede-
• lim. Vükelâ da o gün 'hazır bulunsun. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim.; gelen cevaplar okunsun. 

REİS — Efendim; şimdi gelen cevapları bu
gün okutturacağım, âtimiz için diyorum ki; inti
zamı muameleyi temin için Pferşembe günü sual 
güuü olsun. Bir saat, yarım saat zarfında bitir
dikten sonna ruzmamemize geçelim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Sualler 
için efendim bu içtima günlerinden başka bir 
gün tâyin ederseniz daha iyi olur. Meselâ Salı 
gününe talik edelim. 

REÎS — O başka mesele. 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle ta
tillerine dair suali ve İcra Vekilleri Reisi Fevzi 
Paşanın tahrirî cevabı 

REÎS — öğle tatilleri hakkındaki Kütahya 
Mebusu Cemil Beyin sual takririne icra Vekille
ri Riyasetinin tezkerei cevabiyesi var. 

Riyaseti Celileye 
Günlerin uzunluğu hasebiyle Marttan itiba

ren Ağustos gayesine değin bütün devairi res
miye öğle yemek tatillerinin idamesi muvafık 
ise de her sene Eylülden itibaren Şubat gayesi
ne değin günlerin tedricen kısalmasından dolayı 
mezkûr öğle yemek tatillerinin idamesi tehvini 
mesalihi ibad noktai nazarından .gayrimuvafık 
bulunduğundan bahisle ref'i hususunu geçen se
ne bu vakitten çok evvele müsadif olan bir za
manda bir takrirle Heyeti Umumiyeye arz ettim' 
ve takririm Heyeti Umumiye karariyle Heyeti 
Vekilenin nazarı dikkatine havale edildi. Takri
rim münderecatını Heyeti Vekile de musip göre
rek fimabad her yerle tatbik olunmak üzere tah
tı karara aldı ve bütün vilâyet ve elviyei müsta-
killeye tamim edildi. Mesmuatıma ve tahkikatıma 
nazaran geçen sene Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin ziri idaresinde bulunan her yerle tatbik 
edilmiş ve erbabı mesaliha tehvini umuru noktai 
nazarından büyük, büyük hüsnü tesir göstermiş 
olan işbu kararı musibm Teşrinievvel ayının eva-
hirinde bulunduğumuz halde elyevm icra edilme-
mesindeki sebep nedir? Bu baptaki Heyeti Ve
kile kararının her sene vilâyat ve evleviyeye tek
rar olarak tamim, tebliğine hacet var madır? 
Keyfiyetin lütfen Heyeti Vekile Riyaseti Celile-
sinden sual buyrulmasını rica ederim. 

22 Teşrinievvel 1337 
Kütahya 

Cemil 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 
Kış mevsiminde öğle tatillerinin hasfı hak

kında geçen sene verilen kararın bu sene tatbik 
edilmemesi sebebine dair Kütahya Mebusu Ce
mil Bey tarafından verilip öğle tatillerinin il
gası umum devaire şâmil bir keyfiyet olduğun
dan bahisle Dahiliye Vekâletinin 17 Teşriniev
vel 1337 tarihli ve idarei umumiye müdüriyeti 
3047 - 1616 numaralı tezkeresiyle gönderilen 
takrir üzerine icra Vekilleri Heyetinin 20 . X . 
1337 tarihli içtimamda ledettezekkür Mart 1338 
tarihine değin devairde bilûmum memurinin sa
bah saat dokuz buçuktan on ikiye ve badezzu-
hur bir buçuktan beşe kadar ifayı vazife eyle
meleri hususu takarrür eylemiş olduğunu arz 
eylerim efendim. 

20 . X . 1337 
icra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekili 
Fevzi 

R E Î S — Cevap bu kadar efendim. 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, İtilâf 
Devletleri tarafından ilân edilen bitaraf mıntaka 
hakkında sual takriri ve Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Beyin tahrirî cevabı 

REÎS — Hariciye Vekâletinin bitaraf mm-
takalar hakkında Tunalı Hilmi Beyin sual tak
ririne tezkerei cevabiyesi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 
1 . VIII . 1337 tarih ve 1955 numaralı tez

kerei âliyeleri cevabıdır : itilâf Devletleri tara
fından bitaraf mıntaka olarak tâyin ve ilân 
edilmiş olan mmtakanm bitaraflığına Yunanis
tan'ın dahi riayet ettirilmesi için Hariciye Ve
kâleti tarafından düveli mütelife nezdinde 10 
Temmuz tarihinde bilvasıta teşebbüsatı lâzime-
de bulunulmuş olduğunu arz eylerim efendim. 

7 Ağustos 1337 
Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Neticesi ne 
oldu? 10 Temmuz tarihinde teşebbüs olunmuş, 
halbuki bugün Teşrinisaninin üçü... 

RElS — Hariciye Vekâleti suale bu kadar 
cevap veriyor. 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Cevabın ya

rım olduğunu arz ediyorum, itmam etsinler. 

3. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, Anka
ra'da ilga edilen Darülmuallimin ve Darülmualli-
mat hakkında sual takriri ve Maarif Vekili Ham
dullah Suphi Beyin tahrirî cevabi 

REİS — Maarif Vekâletinin darülmuallimin 
ve darülmuallimat hakkındaki sual takririne 
tezkerei eevabiyesi : 

Riyaseti Celüeye 
Encümeni vilâyetçe Ankara'da darülmualli

min ve darülmuallimat ve mektebi sanayinin hi
lafı kanunu şeddine karar verildiği haber alın
mış olduğundan işbu karar hakkında iVIaarif 
Vekâletinin aldığı tavır ve vaziyetin vekâleti 
mezkûreden sualini teklif ederim. 

9 Teşrinievvel 1337 
Kastamonu Mebusu 

Hasan Sabri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
24 . X . 1337 tarihli ve 1046/1877 numaralı 

tezkerei eelilelerine cevaptır. 
Muallimler kongresi hakkındaki takririni 

Hilmi Bey geri almış ve bunu bana bizzat ken
dileri söylemişlerdir. Darülmuallimin ve darül
muallimat hakkındaki suale yarınki Perşembe 
günü cevap vereceğimi şifahen arz etmiştim. 
Tahriren de teyidediyorum efendim. 

26 Teşrinievvel 1337 
Umura Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 

REİS — Efendim sahibi sual söz istiyor mu? 
SABRİ B. (Kastamonu) — Vekil şifahen ce

vap versin. 
REİS — Tensip buyurursanız efendim, Me

murin Muhakematına ait encümenler için inti
hap puslaları hazır ise bir taraftan onları toplı-
yalım, diğer taraftan da müzakeremize devam 
edelim. (Muvafık sesleri) Peki; lütfen reyleri
nizi veriniz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Antalya) —• Arkadaşlar Kastamonu Mebu
su Muhteremi Sabri Beyin sualine vereceğim 
izahat tamam olmak için bir teklifi kanunim 
vardır; Riyasete sordum, bu teklifi kanuni ken
dilerine gelmiş midir*: Daha gelmemiş, aradan 
birkaç, gün geçtiği halde bilmem nerede ilişip 
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kalmıştır. Sonra tedbir olarak bir teklifi kanu
nim daha vardır. Tensip buyurursanız ikisini 
Cumartesi günü beraber arz edeyim efendim. 

(Muvafık sesleri) 

4. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 
Elcezire ('ephesi Kumandam Nihad Pa§a hakkın
da sual takriri ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin 
tahrirî cevabi 

REİS -— Siverek Mebusu Lûtfi Beyin sual 
takririne Dahiliye Vekâletinden gelen tezkerei 
cevabiye var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Âtideki mürakkam sualleri havi takririmin 

Dahiliye Vekâleti Celilesine havale Duyurulma
sını istirham eylerim. 

7 . X . 1337 
Siverek Mebusu -

Lûtfi 

Madde 1. — Diyarbekir "de Elcezire Cephesi 
Kumandanı Nihad Paşa Hazretleri islamlardan 
bedeli nakdî alıyor Dahiliye Vekâleti Celilesinin 
malûmatı var mıdır? 

Madde 2. — Nihad Paşa Hazretleri önüne 
gelenlere tüfek hediye ediyor. Ve verdiği tü
fek üzerine gümüşten mamul bilezik üzerine 
(Elcezire Kumandanı Nihad Paşanın yadigârı
dır.) diye savatlı olarak kendisine nispet ediyor. 
Bir kumandanın silâh deposundan silâh alarak 
istediğine hediye vermesi o kumandanın salâhi
yeti dairesinde midir? 

Madde 3. — Ergani madeni livasından Sive
rek'e kadar yollar üzerinde mevcut çayırlık
larda onar, beşer çadır dolusu asker Nihat Pa
şanın kısraklarını rây ederek bekliyorlar; aske
rin vazifesi cepheye mi gitmek; yoksa kumanda
nın yüzlerce kısrağını beklemek midir? Bu ka
dar kısrağı Paşa Hazretleri nereden almış ve 
hangi para ile almıştır?. 

Madde 4. — Paşayı Müşarünileyh Hazretleri 
Haziran'da, Temmuz'da vilâyet dahilindeki bil
cümle malsandıklarma vaziyed etmiş ve her san
dık üzerine bir nöbetçi zabit ikame ederek za
vallı memurine maaş verdirmedi, Vekâleti Celi-
lenin bunlardan malûmatı var mıdır? 

Madde 5. — Halli ve Karakeçi aşiretleri hak-
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kındaki muamelesini geride izah edeceğimden bu ! 
kadarla iktifa ediyorum. j 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine | 
27 Teşrinievvel 1337 tarihli ve 1649 numaralı i 

tezkerei âeizanemle geçen Perşembe günü şifa
hen cevap verileceği arz edilmiş olan sual tak- I 
rirlerine vaktin ademimüsaadesine mebni gerek 
o gün; gerek Cumartesi günü şifahen izahat : 
itası mümkün olmadığından her birine ayrı, ayrı ı 
tahriren arzı izahat olunacaktır. 9 Teşrinievvel I 
1337 tarihli ve 923/1735 numaralı tezkerei aliyei ! 
Riyasetpenahileriyle mevdu Siverek Mebusu J 
Lütfü Beyin sual takririnde : 

1. Diyarbekir'de Elcezire Cephesi Kuman-
danlığmea İslamlardan bedeli nakdî alındığından 
vekâletin malûmatı olup olmadığı; 

2. Cephe Kumandanlığmca bâzılarına tüfek 
hediye edilmekte olduğundan bunun salâhiyeti | 
dâhilinde bulunup bulunmadığı; 

3. Efradı askeriye marifetiyle Ergani liva
sından Siverek'e kadar yollar üzerindeki çayır
larda rayetdirilmekte olan kısrakların kumandan
lıkça nereden alındığı ve bu muamelenin doğru 
olup olmadığı; 

4. Kumandanlıkça Temmuz ayında vilâyet 
dâhilinde malsandıklanna vaziyet edilmesinden 
vekâletin malûmattar bulunup bulunmadığı sual 
olunuyor. 

Alman malûmata nazaran : 
L Diyarbekir'de geçen sene ciheti askeriyece 

bâzı İslamların beherinden 400 lira raddesinde be
deli nakdi alınmış ve fakat Müdafaai Milliye Ve
kâletinin emriyle bilâhara bu muameleye niha
yet verdirilmiştir. 

2. Bu sene İslamlardan bedeli nakdî alın- I 
dığı yoktur. 

3. Cephe Kumandanlığmca bâzı rüesayı aşa-
ire kısa çaplı birer tüfek ve bâzılarına birer ifti
har madalyası verilmiştir. Gerek bu hususta ge
rek üçüncü madde hakkında Erkânı Harbiye i 
Umumiye Riyaseti eelilesinden cevap alınması 
icabeder. 

4. Cephe Kumandanlığmca beş ay evvel mal-
sandıkları murakabeye tâbi tutulmuş ise de bu 
murakabe ve müdahale de hemen ref'edilmiştir. 

Cevaben arzı keyfiyet eylerim, efendim. 
31 Teşrinievvel 1337 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi I 

. lööt u : ı 
REİS — Lûtfi Bey söz söyliyecek misiniz?. 
LÛTFİ B. (Siverek) — Söyliyeceğim. 
REİS — O halde cevabı kâfi görmüyorsunuz; 

şifahi cevap istiyorsunuz, Binaenaleyh Dahiliye 
Vekâletine tekrar yazacağız. Şifahi cevap versin
ler. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Şimdi cevap vermeye hazırını. 

REİS — Peki buyurun Lûtfi Bey. 
(Bu esnada tetkik encümenleri için topla

nılmış olan reylerin tasnifine Rüşdü Bey (Er
gani), Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Şükrü 
Bey (Canik) memur edildiler.) 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Efendi
ler, bendeniz bu sene Mayısın altısında mezu-
nen buradan dairei intihabiyeme gittim.' Gider
ken ve gelirken Diyaı'bekir'e uğrıyarak beş al
tı gün orada kaldım. Bu müddet zarfında ora
da Nihad Paşanın vaziyeti hakkında müşahede 
ettiğim şeyleri muhtasaran sual tarzında arz et
miştim. Şimdi Dahiliye Vekâleti cevabında di
yor ki, geçen sene İslamlardan dört yüz l&a 
bedeli nakdi alınmıştır. 

Halbuki geçen sene 1336, ben ise bu sene ya
ni 1337 de gittim. 

Geçen sene ben Diyarbekir'de iken Nihad 
Paşa İslamlardan iki ay hizmeti askeriyesine 
mukabil yüzer lira alıyordu. Hem de evrakı 
nakdiye.. (Bu sualin istizaha kalbi icabeder sa-
daları) 

Ben Isual takriri vermişim. Eğer- Heyeti Ce-
lile'niz arzu. ederse istizaha kalbeder. (İstizah, 
istizah sadaları) 

REİS — Efendim, istizah için esbabı muei-
beli bir takrir verirsiniz. Bilâmüzakere reyi-. 
nize arz ederim. Alınacak karar üzerine suali
niz istizaha kalbolunur. Binaenaleyh şimdi is
tizah olmaz. Sahibi takrir sualini sorar vekili 
aidi cevabını verir. 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Malatya) — Sual 
varakaları istizaha, kalbolunabilir. 

REİS — Olunamaz efendim. 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Geçende nasıl yap

tınız? Sual sahibi istizaha kalbedebilir. 
REİS — Müsaade buyurunuz, şimdi bir tak

rir geldi, reyinize arz edeyim. 

10. — İSTİZAHLAR 

1. — Kanihisarı Sahih Mebusu Mehmed Sük-
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rü Beyin, Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad*Pa
şa tarafından kanım hilafı acınan vergi hakkın
da Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletinden is
tizah takriri 

Kiyaseti Celüeye 
Meselenin ehemmiyetine ve kanunun hilâfın

da vergi alınması gibi hususattan dolayı Er
kânı Harbiyei Umumiyeden istizaha inkılâbını 
teklif eylerim. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

(Muvafık sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
İzahat versin kâfi görülmezse o zaman isti
zaha kalbedilsin. 

REİS —• Efendim, şimdi verilen takrir es
babı mucibeli değildir. Binaenaleyh takdir He
yeti Celilenize aittir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, gelen cevap okundu. Sahibi sual cevabı 
kâfi görmüyor. İstizaha kalbediyor. Esbabı ınu-
cibesi ne olacak? 

(Doğru sadaları) 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 

Efendim, asabileşmekte bir şey görmüyorum. 
Sahibi sual şifahi sual soracağım dedi. Bi
naenaleyh sual edeceği şeyi sorar vekil de şifa
hi cevap verir. Kâfi görülmezse istizaha kal-
bolunur. Usul x böyledir. Her iki tarafı dinle
meden mutlaka istizaha kalbini istemek sui-
telâkkiye mahmuldür.. Yani vekili hiç dinle
meden mutlaka istizah edeceğiz demek, sui te
fehhüme mahmuldür. Binaenaleyh bir kere ve-
kili dinliydim. Eğer izahatı kâfi görülmezse 
ondan sonra istihzana kalbedelim. (Muvafık 
sesleri) 

MUSTAFA LÜTFt B. (Siverek) — Efen
dim bendeniz Haziranda, Temmuzda Diyarba
kır'de idim; Nihad Paşanın islamlardan bede
li nakdî aldığını mevsukan haber aldım hattâ 
öyle adamlardan bedelinakdi alıyor ki; ka
tiyen adamın ciheti askeriyece alâkası yok
tur. Yalnız çağırıyor. Senin bir ay hizmeti 
askeriyen var, ya gelir hizmet edersin yahut 
yüz lira verirsin. O adam bittabi istenilen 
yüz lirayı veriyor. Hem de ciheti askeriye al
dığı bu parayı sandığa yatırmıyor. Parayı alı
yor, mukabilinde; bu adam bir aylık bedelini 
vermiştir, maalinde bir vesika veriyor. Bu mev-

, suktur. Bu bapta verilmiş vesikaları Diyar-
| bekir'den getirtebilirim. Muhakkak biliniz 

ki, bu böyledir. Arzu buyurulursa bu vesikalar
dan bir değil yüzlercesinin buraya celbi müm
kündür. 

İkinci maddeye gelince; rica ederim, bugün 
bizim Başkumandanımız Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine acaba milletin deposundan keyif 
için asker olmıyanlara Mustafa Kemal Paşa 
yadigârıdır, diye silâh vermeye salâhiyet vermiş 
misiniz? Bunu sual ediyorum Heyeti Celilenize. 
(Hayır sadaları) Pekâlâ Başkumandan bile bu 
salâhiyeti haiz olmadığı halde Elcezire Kuman
danı Nihat Paşa depodaki silâhları önüne gelen 
aşiretlere, rüesaya değil, kürtlere, Elcezire Ku
mandanı sNihat Paşanın yadigârı diye üzeri gü
müş bilezikli silâhları ne salâhiyetle veriyor? 
Onlar da mukabilinde kısrak hediye ediyorlar. 
Efendim, Ergani kazasından tutunuz Siverek'e 
kadar sağda, solda ne kadar çadır varsa hepsin
de iki, üç çadır... Bunlar kimin çadırı diye sual 
ettim. Nihat Paşanın kısraklarını bekliyen as
kerlerindir, dediler. Acaba biz askeri Nihat Pa
şanın kısraklarını beklemek için mi veriyoruz? 
Yoksa düşmana karşı gidip vatanı müdafaa için 
mi veriyoruz? Ergani kazasından tutunuz, Si
verek'e kadar dört günlük yerde sağda, solda 
bulunan çayırların her- birisinde iki yüz, üç yüz 
kısrak vardır. (Çok âlâ sadaları) Hem de öyle 
kısraklar ki, her birisinin bedeli üç yüz kırmızı 
altındır. Acaba Nihat Paşa bir sene içinde bu 
kadar kısrağın parasını nereden tedarik etti ve 
bu kısrakları kimden mubayaa etti? Acaba he
diye almak salâhiyetini haiz midir? Hediyeyi 
niçin alır? İşte bu hususatı makamı aidinden 
sual ediyorum. 

Sonra efendim, dördüncü sualim ki, istizaha 
kalbediyorsunuz. Diyarbekir vilâyeti dahilinde
ki memurin sekiz ay, on ay, hattâ bir senedir 
maaş almamıştır. Esbabı ise; malsandığma ge
len vergi paralarını; Nihat Paşa, memurine ma
aş vermiyeceksiniz, ciftıeti askeriyeye verecek
siniz diyerek ve her sandık başına bir zabit ika
me ederek her günkü varidatı septi defter et
mesi ve parayı almasıdır. Bu mesele Müdafaai 
Milliye Vekâletince istihbar edilmiş. Müdafaai 
Milliye Vekâleti tamim ediyor, tamimini bende
niz gördüm. Müdafaai Milliye Vekâleti diyor 
ki; vekâletçe böyle bir şey istihbar edildi, buna 
meydan verilmesin, memurinin maaşı verilsin. 
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Njiıad Paşanın saİâlhiyeıti yoktur, «andıfklana va-
ziyed etmiyen buna karşı muhasebeci istizan 
ediyor, Nihad Paşadan, Nihad Paşa cevaben di
yor ki ; benim emrime itaat etmiyenleri mmta-
kam harieine çıkaracağım. Binaenaleyh muha
sebeciler ve mal memurları da korkularından 
buna itaata mecbur oluyor. Böyle bir şey için 
Nihad Paşa oraya kıral mı gönderildi, prens mi 
gönderildi, yoksa bir kumandan mı gönderildi? 
Kumandan ise ciheti mülkiyeye karışmıya ne 
hak ve salâhiyeti vardır? Bu suallerimin ce
vabını makamı aidinden sual ederim. 

FEVZİ EL (Malatya) — Nihad Paşa Malat
ya'yı da «oymuştur. Birlkaç bin lira para al-
mışıtır. 

REİS — Susunuz efendim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, Elcezire Cephesi Kumandanı 
Niltoad Paşanın bâzı ahval ve harekâtı 'hakkın
da Siiveireik Mebusu Mustafa Lûtfi Bey b&raderi-
mMn vermiş olduğu DahiMye Vekâletîınden su
al takriMne cevap verdim. Kendileri bu cevabı 
kâfi görmediler. Şifahi cevap istediler, müsaade 
'buyurursanız evvelâ esas meseleden hiçbir mad
de Dahiliye Vekâletine ait değildir. Mamafih 
teshilen lilmaslaha birçok cihetleri tetkik et
tim. Bunlardan (birincisi ahalii Müslimeden as
ker olanlardan 'bedeli nakdî alındığına dair mu-
«aimeleyi tetökifk ettim. Filhalkfflka böyle bir mua-
•mele geçen sene vâki olmuş. Fakat sizlerin de 
pek güzel taJkdir buyuracağınız veçhile bu mua
mele doğrudan doğruya Müdafaai Milliyle Ve
kâletine aidolduğu için doğrudan doğruya o 
makasmm nazarı dikkati celbeıdilmiş. Müdafaai 
Milliye Vekâleti tarafımdan kendisine eımiir ve
rilmiş ve bu muaimelenin önü alınırnıştır. İkinci
si; bâzı »meşayiha hediye olarak veya hâtıra 
olarak silâh veriliyormuş bunun da Daihiliye 
Vefkâletiyle hii'çihi'r suretle alâkası yokftur. Ma
mafih mahallinden sordum, aldığum cevapta fü-

* vaki bâzı Tfleşayiha böyle birtakım silâhların he
diye tarikiyle verildiği sabit olmuşltuT. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Mukabilinde kıs
rak almıştır. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHİ B. (Devamla) 
— Bilmiyorum. 

Üçüncüsü kısrak meselesi, bunda efradı as
keriyenin >bu giıbi işlerde istihdamı eailz olup ol
madığına dairdir. Bu gibi işlere memurini mül-

| ikiye bittabi müdahale edemezler. Esas ik&ide-
I miz; nasıl ki' memurini mülkiyenin hudut ve 

salâhiyetine başka taraflardan mümkün merte-
• 

We tecavüz edilmezse biz de diğerlerinin işleri
ne karışmamak niyetindeyiz. Binaenaleyh bunu 
da Dahiliye Vekâletinden »onmamanızı ritea ede
rim. 

Dördüncü madde; yine geçen sene nıialsan-
dıblarma... 

MUSTAFA LÛTFl B. (Siverek) — Bu sene. 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De

vamla) — Bu sene maldandı kıl anına Elcezire 
Kuımanldanı tarafından ıbeş ay evvel vaziyed 
oluamuş ve buradan derhal verilen emir muci
bince bu muameleye nihayet verilmiş ve vaziyet 
hali tabiîye irca edillmiştir. 

MUSTAFA LÛTFİ B, (Siverek) — Nihayet 
verilmemiştir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (De
vamla) — Verilmiştir ve biıziım maihalliî vali ve 
kaymakamlardan aldığımız imalûimait 'bunu mü-
eyyittir. Böyle bir şey yolktur. Tadat ettiğimiz 
suallerin hiçbirisinin görüyorsunuz ki Dahiliye 
Vekâletine ciheti taallûku yokjtur. Binaenaleyh 
Meclis yanlış yola sapmasın, her vekili' kendi 
umurundan mesul tutsun. Bana aidolmıyan bir 
şeyden dolayı sual takririni) arzu ederseniz is
tizaha da kaybedersiniz. Yalnız tahrirî cevabıımı 
kâfi görmediğiniz için şifahi izahatta fbulun-
du'm. Falkat bu cevaJbıım sırf sualinize karşıdır. 
Eğer Heyeti öelile bunu yine Dahiliye Vekâle
tinden sual edecekse bugün cevap vermek ik
tidarında değilim. Binaenaleyh vakti âhara ta
lik etsinler. (Doğru »adaları) 

2. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 
Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad Paşa hak
kındaki sual takririni Müdafaai Milliye Vekâle
tinden istizaha kalbettiğine dair istizah takriri. 

REİS — lîstizah hakkında bir takrir daihla 
var. 

Riyasetti öeliieye 
Nihad Paşa hakkında verdiğim sual takri

rimin Müdafaai Milliyeden istizana kalbini 'tek
lif eyleriim. 

Siverek 
Lûttfi 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey rica ede
rim, İktisat Vekâletinden niye sönmüyoruz? Na-
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fıa Vekâletinden niçin sormuyoruz? Münasebetti 
yok böyle bir şeyin. 

REÎS — Şükrü Beyin tialkririıni meyinize anız 
ekliyorum. 

ABDULLAH AZMİ Bf. (Eskişehlir) — Mü
dafaa! Milliyeden sıtail yapıltaanmştır ki, disltiza-
hıa kallbediMn. Binaenaleyh istizıah takririni 
ba.şli©a, yani re'sen versin, efendim. Madem 
usuliyle 'müzakere eereyaın edecek. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. ( » e r e k ) — Efendlim, 
«taliTibi sual. istiz'aiba feallbedeimez mi? 

ArBDULLAH AZMt Ef. (ÖevaMia) ~ Efen-
dim, (eğer uisuliyle muamıelie yapaoaıksalk, Müda-
fia'ai Miliyeden sorullraaisı lâzıimdm*. Müdafaai 
Milliyeden sual vâlkı otaaımıştır ki, istizahla kal-
bedMn. Bu yanlıştır, efendim. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. CSiiverelk) — Efendim, 
bendemiz ıtaikıM verdiğim valkilt Retfeit Paşa 
Hazrettiler!! hem DaMiye Vekili idi, hıeım Müda-
faaii Milliye Vekilli idi. Onun ziaım'aınındıa verdi
ğim içlin o vekâletten sual etoıişftüm. Cevabı onun 
vermesi icabediyordu. Şimdi geç kalmıştır. Da
hiliye Vekili mademki, cevap vermiştir, kâfidir. 
Müdafaai Milliye Vekilinden istizah edelim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bugün huzuru âlinizde. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim, isti
zah takrirleri bilâmüzakere reye vaz'olunur. 

Mustafa Lûtfi Bey istizahın Dahiliye Vekâ
letine aidolmayıp Müdafaai Milliye Vekâletine 
aidolduğunu söylüyor. Şükrü Beyin teklifi ise 
Erkânı Harbiyei Umumiyeye aittir. Müsaade 
buyurun bunlar ayrı ayrı istizahlardır. Biri, Mü
dafaai Milliyeden olsun diyor. Diğeri Erkânı 
Harbiyeden olsun diyor, bunları ayrı, ayrı reyi
nize arz edeceğim. 

Siverek Mebusu Lûtfi Beyin takriri ki, Mü
dafaai Milliyeden istizahı mutazammmdır. Fa
kat Meclisi Âlinizin nazarı dikkatini bir şeye 
eelbedeeeğim. Nizamname mucibince bir istizah 
vukubulduğu andan üç içtima geçmedikçe o ve
kâletten diğer bir istizah yapılamaz. Üç içtima 
geçtikten sonra yapılır. Bu ciheti nazarı dikka
te alarak reyinizi veriniz. Siverek Mebusu Mus
tafa Lûtfi Beyin takriri ki, Müdafaai Milliye Ve
kâletinden istizahı mutazammmdır. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Bunda ekseriyet 
olmadı. 

Erkânı Harbiyeden istizah takririni reyinize 
arz ediyorum. Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
sinden istizahı mutazammm olan Karahisarı Sa
hib Mebusu Mehmed Şükrü Beyin istizah takri
rini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Erkânı Harbiyei Umumiyeden istizah 
edeceğiz. 

MUSTAFA LÜTFİ B. (Malatya) — Efen
dim, esasen bundan Dahiliye Vekili mesuldür. 
Söyletmiyorsunuz ki... 

REİS — istizah alelusul kabul edildi. Yal
nız tebliğ edeceğiz. Oradan alacağımız cevaba gö
re ruznameye koyacağız... 

LÛTFt B. (Malatya) — Dahiliye Vekâletine 
aittir, efendim. 

REÎS — Lûtfi Bey susunuz, söz vermiyorum. 
Tebliğ edeceğim, cevabını alacağız, yalnız yevmi 
müzakereyi Vekil Paşadan sual edeceğiz. 

5. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, mekteplerin hâlâ açılmaması esbabına dair 
sual takriri ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin 
tahrirî cevabı 

RElS — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin mektepler hakkındaki sual takririne Da
hiliye Vekâletinin cevabı. 

Riyaseti Celileye 
Müddeti muayyenei tatiliye mürur ettiği 

halde henüz mekâtibin açılmadığı ve evlâdı va
tanın dahi sokaklarda serseriyane dolaşmakta 
olduğu maatteessüf görülmekte olduğundan 
mekâtibi mezkûrenin hemen açılmasının temi
niyle beraber bu ana kadar teehhürü esbabını 
Dahiliye Vekâletinden sual ederim. 

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesine 
Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Bey tara

rından verilip 23 Teşrinievvel 1337 tarihli 103^ 
No. h tezkerei aliyiei Riyasetpenahileriyle tevdi 
buyımüan takrirde müddeti muayyenei tatiliye 
mürur ettiği halde Ankara'daki mekâtibin he
nüz açılmaması sebebi sual olunuyor. Mekâtibi 
iptidaiyenin zamanı küşadınm tâyini tedrisatı 
iptidaiye kanunu mucibince tedrisatı iptidaiye 
meclislerine ait ve binaenaleyh sual esas itiba
riyle Maarif Vekâletine müteveccih olmakla be
raber bu bapta berveçhi âti arzı izahat ederim, 
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Ankara'da idarei hususiyeye ait sekiz mek- I 

tep mevcuttur. Bunlardan beşinin binası görü
len lüzum üzerine hastane ve birisinin maarif 
dairesi ittihaz edilmesinden ve ikisinin muhaci
rini tarafından meşgul bulunmasından dolayı 
bu mektepler vaktiyle açılamamıştır. Mamafih 
hastane ittihaz olunan binalardan biriyle mu
hacirin tarafından meşgul diğer bir bina ahiren 
tahliye ettirilmek ve darülmuallimat inas kısmı 
için de şimdilik bir yer bulunmak suretiyle mek
teplerden üçü küşadedilmiş ve diğer mebani de 
tahliye ettirilerek yahut mektepler için müna
sip mahaller bulunarak kalan mekteplerin de 
hemen açtırılması Ankara vilâyetine tebliğ edil
miş ve meselenin takib edilmekte bulunmuş ol
duğu mâruzdur, efendim. 31 Teşrinievvel 1337 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

RElS — Sahibi sual Mustafa Kemal Bey bi
raderimiz söz istemiyor. Binaenaleyh, sualin 
muamelesi hitama ermiştir. 

6. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle arkadaşla
rının, Sivrihisar ve Mihalıççtk kazalarında düş
manın ihrak ettiği köyler ahalisinden açıkta ka
lanlara harfi ne gibi tedabir ittihaz edildiğine 
dair sual takriri ve Dahiliye Vekili Ali Fethi 
Beyin tahrirî, iktisat Vekili Mahmud Celâl Bey
le, Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyin şifahi ce
vaplan. 

REİS — Karesi Mebusu Vehbi Beyin düşman 
mezalimine dair takdim ettiği sual takririne Da
hiliye Vekâletinin cevabı. 

BÎR MEBUS Bey — Evvelki sual ne oldu 
efendim? 

RE t S — Sual okunduğu vakitte takririni ve
ren zat bulunmazsa zaten sual hükümsüz kalır. 
Mevcudolup söz istemezse suali kâfi görmüş ad
dolunur. Söz isterse^ izahat verir. Binaenaleyh 
söz istiyen yoktur. Yapılacak muamele de yok
tur. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Zaten 
darülmuallimin binası Maarif Vekâleti olmak 
dolayısiyle kapandı. 

RElS — Harb dolayısiyle tahribedilen kasa-
batın imarı hakkında Dahiliye Vekâletinin ce
vabı: 

71337 O T ! 
Riyaseti Celileye 

Âdi düşmanın Sivrihisar ve Mihalıççık kaza
larında ihrak ettiği köylerin adedi yetmişe baliğ 
olduğu anlaşılmaktadır. Diğer manatıktaki kar
yeler maalesef bu yekûnu pek çok yükseltecektir. 
Kış gelmeden âdânın imhasından masun kalan 
efradı millet iğva edilmek ve bilvesile dağınık 
köyleri toplamak üzere Dahiliye ve İktisat, Sıh
hiye ve Muaveneti içtimaiye vekâletleirnin ne 
gibi tedbir ittihaz ettiklerini sual eyleriz. 

10 Teşrinievvel 1337 
Karesi Karesi 

Mehmed Vehbi Abdülgafur 
Karesi Karesi 

ibrahim Cevdet H. Basri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşmanın Sivrihisar ve Mihalıççık kazaların

da ihrak ettiği köylerin yetmişe baliğ olduğundan 
ve diğer manatıkdaki köylerin maalesef bu yekûnu 
pek çok yükselteceğinden bahsile kış gelmeden 
evvel âdânın imhasından masun kalan efradı 
millet iğva edilmek ve bilvesile dağınık köyleri 
toplamak üzere Dahiliye, iktisat ve Muaveneti 
İçtimaiye vekâletlerinin ne gibi tedabir ittihaz 
ettiği Karesi Mebusini Muhteremesi tarafından 
verilip 11 Teşrinievvel 1337 tarihli 931/1745 
No. lı tezkerei âliyei Riyasetpenahileriyle sureti 
mevdu takrirde sual edilmektedir. 

Eyadii âdâdan istiıdadolunan mahaller aha
lisinin yuva ve iaşesi hakkında Hükümetçe müt-
tehaz tedabir kısmen elyevm Büyük Millet Mec
lisi ruznamesine dâhil olan kanunname ile temin 
edilmiştir. Mamafih bu tedabir ahalinin kıştan 
ve açlıktan muhafazası için müstacelen ittihazı 
icabeden tedabiri muvakkateden olup gerek bu 
havalide ve gerek diğer mahallerde düşman ta
rafından tahribedilen kasabat ve kuranın imar 
ve ihyası için ilk anı müsaidin hululünde tatbi
kata başlanılmak üzere lâzımgelen tedabirin de 
şimdiden teemmül ve tâyini elzem olduğundan 
ve düşman hayatı iktisadiyei memleketi mahvet
mek gayesiyle tahribatı muntazam bir sistem 
dâhilinde icra etmekte ve ahalide servet namına 
bir şey bırakmamakta olmasına nazaran ahali 
harabolan melce ve me'valannı kendi teşebbüs 
ve sermayeleriyle inşa kudretini haiz olmadığı 
gibi milyonlarca liralara baliğ olan bu tahriba
tın Hükümetçe tazmin ve tamirine de imkân 
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bulunmadığından bu maksadın hükümetin halk
la teşriki mesai etmesi suretiyle temini zaruri 
bulunmuş ve bunun için de tedabiri iptidaiyeye 
teşebbüs edilmesi münasip görülmüş ve keyfiye
tin vekâleti, âeizinin teklifi üzerine Heyeti Ve-
kilede bir kanun suretinde Büyük Millet Mecli
sine arzı karargir olmuştur.. Kanunu mezkûr 
lâyihası bugünlerde derdesti takdimdir. 

A) inşaatı ahalinin hukuku ve menafimi 
muhafaza edecek şeraitle şirketlere tevdi etmek 
ve bu bapta şimdiden teşebbüsatta bulunmak. 

B) Bu cihetin temini kabil olamaması ihti
maline ittihaz edilmesi muktazi tedbirlerin tâyi
ni de elzem olmakla böyle bir hal karşısında; 

1. Harabolan şehir ve kasabaların plânları 
masarifi Hükümetçe bittesviye tanzim ettiril
mek. 

2. Muhterik olan kura ve kasabatın yeni
den inşası için lüzumu olan kereste meccanen 
kat'ettirilmek ve yalnız her hane için ne miktar 
keresteye lüzum olduğu yaptırılacak plânlar 
mucibince bilhesap meccanen katiyat bu mik
tara hasredilmek. 

3. Gerek ormanlardan kat'olunacak keres
telerin, gerek inşaat için lüzumu olan malzemei 
sairenin her kaza için o kaza vasıtasiyle bilâbe-
del mevkii inşaata nakline bu kaza ahalisi mec
bur tutulmak, 

4. Her kaza dahilindeki inşaat için lüzumu 
olan kirecin imali de o kaza ahalisine aynı şe
kilde tahmil olunmak. 

5. Aynı zamanda muhtelif mahallerde bağ
lıyacak olan inşaat için mahallerinde bulunan 
amele ve ustaların kifayet edemiyeceği derkâr 
olduğundan muayyen bir ücret verilmek şartiyle 
mükellefiyeti mesai usulü tatbik olunarak muay
yen bir saha dahilindeki mahallerde mevcut usta 
ve ameleler burada ifayı hizmete mecbur tutul
mak. 

6. Çivi ve cam gibi malzeme Ziraat Bankası 
misillû bir müessese marifetiyle imal olundukla
rı mahallerden toptan mubayaa ve celbettirile-
rek ve Gümrük Resminden istisna olunarak mev
kii inşaatta mal oldukları fiyata ufak bir komis
yon zammiyle erbabı ihtiyaca fürüht ettirilmek. 

Sual takririnde müteferrik köylerin cemi ve 
tevhidi hakkındaki fıkraya gelince; Meclisi Âlice 
malûm olduğu üzere dağlık olan ve fazlaca 
nüfusu besliyebilecek menabii iaşeden mahrum 
olan mahallerde küçük köylerin teessüsü tabiat 

ve teşkilâtı arziye icabından olup tevhidedile bi
lecek köyler bu gibi esbabı tabiiye ve ciddiyeye 
müstenidolmıyarak vücuda gelmiş olan karye
lerden ibaret olduğu ve keyfiyetin tâyini mahal
len tethikat icrasına mütevakkıf bulunduğu 
cihetle bu meselenin de imarata başlanıldığı sı
rada nazarı dikkate alınması tabii olup şimdi 
yapılacak şey, ahalinin ibate ve iaşelerinin te
miniyle muhafazai hayatlarından ibaret bulun
duğunu arz ederim efendim. 

31 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Dahiliye 
Vekâletinin şu cevabı karşısında bir âmin de
mekten başka çare yoktur. Biz temenni ederiz 
ki böyle olsun. Fakat bu bir sayfadan ibarettir. 
Biz bunun hakkında ciltler dolusu raporlar oku
duk. Bu memleketin ıslah ve imarı hakkında. 

.Hiçbirisinin",'de tatbik edildiğini görmedik. Bi
naenaleyh bu şerait tahtında şu sayılanların bir 
tanesinin dahi yapılabileceğine kaani değilim. 
Kış gelmiş bastırmıştır. Köylü şimdiden köyünü 
yapacaktır. İlerde o zeminliğini taş çatlasa baş
ka yere nakletmiyecektir. Yaptığı yerde binaya 
tahvil edecektir. Binaenaleyh nazari olmaktan 
ziyade amelî olalım. Bugün köyler yapılırken 
yani köylüler zeminlik yaparken - ki odun keres
teyi bedava vereceğiz. Onlara - en fena muhit
lerde olanlar, yani bataklıkı kayalık yerlerde 
olanlar, müteferrik perişan olanlar için, mahal
lî kaymakamlara salâhiyet verilirse, büyük pro
jelerden sarfı nazar, onlar bunu yapabilirler. 
Plâna tatbik edilecek kasabaları, hükümet şöy
le yaptıracak, böyle yaptıracak, bunların hep
si hayali muhaldir. Yapılmıyacak demektir. Şu 
halde yapılacak cihet bendenizce biran evvel 
bir kondoktör ile mahallî kaymakamına birer 
talimat vermekten ibarettir. Yüksek projelerle 
uğraşmakla bu olacaktır, diyen varsa gelsin 
buraya. Kâğıt üzerinde hepsi olur. Bize bu ra
porları yazmaya hacet yoktur. Bunun hakkın
da ciltlerle kitaplar yazılmış, memleketler na
sıl imar edilir diye kitaplar dolusu yazı var ki 
onları tercih etmek, onları okumak da kâfidir. 
Benim bugün ameli olarak görebildiğim şey; 
bir kondoktör ile birkaç ameleye verilecek 
emirden ibarettir. Parça parça ve perişan köy
ler, on haneli bir köy ne maarifi ve ne de baş-
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ka bir surette terakkiyi temin eder. Bu cihet 
böyle. 

ikinci kısmı ki, ^ İktisat Vekâletinden sor
muştuk. Cevabı gelmedi. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B, 
(Saruhan) — Bugün yazılmıştır. Belki ruzna-
meye dâhil olmadı, arzu buyurulursa arzı malû
mat ederim. 

RElS — Siz de şimdi suale cevap mı vermek 
istiyorsunuz? Celâl Bey? 

ÎKTlSAT VEKlLÎ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Muhterik olan mahaller hakkın
da hükümetin tasavvuru geçenlerde Meclisi 
Âlinizde kabul edilen kanun ile tâyin ve tesbit 
edilmişti. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

VEHBİ B. (Karesi) — O halde demek İkti
sat Vekâleti de maalesef hiçbir şey düşünme
miştir. Bu köylülere araba verilecek. Acaba yi
ne bunlara kağnı mı yaptırılarak verilecektir. 
Bundan istifade ederek dört tekerlekli bir ara
ba imalâthanesi ciheti askeriyece temin edile
rek dört tekerlekli birer araba onlara, yaptırıl-
mıyacak mıdır? Ve hiç olmazsa sokaklarda aç 
ölen hayvanattan birer çift verilmiyecek mi? Zi
raat Bankası bunlara damızlık hayvanat tedarik 
edemiyecek midir? Bendeniz bu cihetleri bilhas
sa iktisat Vekâletinden bekliyorum. 

Sonra Muaveneti içtimaiye Vekâletinin de 
sokakta yetim kalan anasız, babasız ufak erkek 
ve kız çocuklarla, yani baliğ ve bâliğa olmıyan 
çocuklarla amelmande olan ihtiyarlar hakkın
da imalâthaneler ve darüleytamlar hakkında ne 
düşünmüştür? Hiç olmazsa bunlar hakkında ne 
gibi tedabir almıştır. Anka kuşu gibi ismi mev
cut cismi mefkut olan Muaveneti içtimaiye Ve
kâletinden bunu soruyorum. 

RElS — Vehbi Bey zâtâlinizin suali üç ve
kâletten... 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKÎLÎ Dr. REFİK B. (Bayezid) — Bunun 
hakkındaki suali bendenize de teveccüh ediyor. 

RElS — Müsaade buyurunuz. Evvelâ Dahi
liye Vekili söylesinler. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALI FETHİ B. (istan
bul) — Vehbi Beyefendi bu düşündüğümüz te
dabiri gayet nazari ve gayriamelî buluyorlar. 
Fakat bendenize kalırsa bu tedabir muazzam ve 
muğdil ciltler dolusu şeyler değildir. Buna mü
kellefiyeti mesai usulünü tatbik. edeceğiz. Ha-
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rabolmıyan yerler mümkün olduğu kadar ha-
rabolan yerlere muavenet edecekler. Fakat bu 
gibi şeyler ahaliye bir nevi teklif suretinde ola
cağından bunu da bir kanun suretinde Meclise 
bugün yarın tevdi edeceğiz. Bunu Meclisi Âli
niz tetkik edecektir. Noksan olan cihetlerini ik
mal edecektir. Gayriamelî olan cihetleri de tay
yedebilir. Mamafih Meclisi Âlinizde bu hususla
rı bilâhara konuşabiliriz. Yalnız Vehbi Beyefen
di bir noktada ısrar ediyorlar. O da dağınık mü
teferrik olan köyleri behemehal birleştirmek is
tiyor. Bendenize kalırsa bu da pek o kadar ame
lî bir şey değildir. Nazari bir şeydir. Çünkü bu
günkü günde orada bulunan köylüler aç biilâç 
soğuktan ve her türlü mahrumiyetten âdeta öl
mek tehlikesine mâruz bir haldedir. Şimdi bun
ların en çok muhtacoldukları şey, kendilerine 
bir gıda temin etmek ve kendilerini şedaidi ha-
vaiyeden muhafaza edebilmek için izbe şeklinde, 
her ne ise, bunları muhafaza edecek bir yer bul
maktır. Eğer Vehbi Beyefendinin zanm gibi na
zari bir yol takibedersek bu adamlara diyeceğiz 
ki, hayır siz ev yaptırmayacaksınız. Yalnız Hü
kümet yaptıracaktır. Bekleyiniz, bu haneler bu
rada olmıyaeaktır. Hükümet tetkikat yapacak 
yani biz tetkikat yapacağız, hepsini daha mu
vafık bir surette toplıyacağız. Hükümet yaptı
racaktır. Onun için burada ev yaptırmayınız gi
bi birtakım tedabiri cebriyeye tevessül edeceğiz 
demektir. Zannedersem bu halkın bu zamanda 
öyle şeyleri beklemeye ne vakti vardır ve ne de 
tahammülü kalmıştır. Binaenaleyh bizim onlara 
yapacağımız şey nasihat tarzında icbarî olmı-
yarak, mümkün olduğu kadar o muzırrı sıhha 
olan yerleri daha sıhhate muvafık bir şekilde, 
daha sıhhi olan yerlere nakletmekten ibarettir. 
Bunun için de memurini mülkiyeye talimat vere
biliriz. Fakat hiçbir zaman cebrî bir surette köy
lüleri illâ siz burada ev yaptırmayacaksınız ve 
burada yaptıracaksınız gibi bir kayıt altana ala
mayız. Vehbi Beyin buyurdukları dağınık köy
ler meselesi, bunlar zamanın ve arazinin ihtiya
cından tevellüdetmiş birtakım şeylerdir. Böyle 
dağılmış olan köyleri cebren bir araya toplar-
sak gayritabiî bir vaziyete girmiş olacağız ki, 
zannetmem ahalinin menafime ve ihtiyacına 
muvafık olsun. 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. REFlK B. (Bayezit) 
— Efendim burada ki köylülere yardım etmek 
için bendeniz Garp Cephesi Kumandaniyle mu-
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habere ettim. Garp Cephesi Kumandanı tarafın
dan bunlara araba, kağnı, orduda kullanılmıyan 
hayvanat ve çift hayvanatının verilmesine baş
lanmıştır. Bundan başka Vehbi Bey kardeşimi
zin söyledikleri ismi var cismi yok dediği Mua
veneti İçtimaiye Vekâletinin parası olmadığı ve 
ona encümence beş para verilmediği için bunun 
yerini tutan Hilâliahmer tarafından şu eşyayı 
gönderdik. 

Otuz ton buğday, on beş ton tuz, beş bin don, 
beş bin gömlek, üç bin beş yüz fanile gömlek 
üç bin beş yüz fanile don, üç bin Selanik fani-
lesi kalın beş bin çorap bin mintan iki bin met
re pazen, altı bin metre Amerikan, bir miktar 
çocuk elbisesi, kuşak, takye, kadın elbisesi, pan
tolon, caket, kundura. Bunların bir kısmını Kas
tamonu Hilâliahmer deposundan yavaş yavaş 
oraya gönderiyoruz. Aynı zamanda oraya bir 
heyet de gönderdik. Bunlara da tevziat yaptı
rıyoruz. Muaveneti îçtimaiyenin yapabildiği 
bundan ibarettir. (Allah razı olsun sadaları) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaade buyurursa
nız bendenizin suallerim yine cevapsız kaldı. 
Bendeniz plân istemiyorum. Yani büyük köyle
rin tetkikat ve tetebuatım istemiyorum, işte Da
hiliye Vekili Beyin söylediği sebeplerden dolayı
dır ki, yani halkın bugün aç" ve açık bulunması 
dolayısiyledir ki, tevhidi mümkündür ve başka 
zaman mümkün değildir. Bugün köylülerin köy
leriyle rabıta ve alâkası kalmamıştır. Düşman 
orayı dümdüz bırakmıştır. Bahçe vesaire gibi 
bir şey kalmamıştır. Ekilmiş mahsulü yoktur. 
Riea ederim eğer bu memleketin saadetini, se
lâmetini düşünüyorsak başka yol yoktur. Onun 
başka suretle ıslah ihtimali yoktur. On haneyi 
bir köy yaparsak hiçbir zaman terakki ve salâh 
yolu yoktur. Ne muallim tedarik edebilir, ne bek
çi tutabilir, ne muhtar istihdam edebilir. 

BÎR MEBUS BEY — Su bulunmaz. 
VEHBÎ B. (Devanda) — Elli haneye elbette 

kifayet eder su bulunur. Binaenaleyh bendenizce 
bundan daha müsait fırsat yoktur. Hiç olmazsa 
şu fecaatten istifade ederek köyleri ıslah etmiş 
oluruz. Binaenaleyh bu köyleri tevhidetmekten 
başka çare yoktur. İnşallah siz de temas edersi
niz de o vakit öğrenirsiniz. « 

Sonra ben İktisat Vekili Beyin bilhassa kendi
lerinden bekliyorum ki, bu kağnılar meselesi, bu 
memlekette nesli hayvanatı, nesli bakarı mahveden 
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bir alettir. Bir afattır. Binaenaleyh bunu bu mem
leketten kaldırmak için çalışmak hepimize borç
tur. İnsanların da beynini yok eden gıcırtılariyle 
başmdakileri kafasız eden biı» alettir. Binaenaleyh 
bu milleti bunlardan kurtarmak için bu gibi ve
silelerden istifade etmek lâzımdır. Nasıl olsa ve
saiti nakliye tedarik edilecektir. Bu suretle isti
fade edilir. 

Sonra bendeniz Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tinden Hilâliahmer Cemiyetinin muavenetini sor
madım. Bendeniz Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
nin Meclisten tahsisat istemesini beklerdim. O da 
yetimler ve dullar hakkında onlar bu memleket 
uğrunda babalarını, evlâtlarını feda ederek, so
kak ortalarında sürünsünler mi? Dilensinler mi? 
Biz de onlara seyirci mi kalalım?... 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Pekiyi 
şimdi bu köylerde adam var mıdır? Yok mudur? 
Ben zannediyorum ki, yoktur. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim bendeniz 
. olanlar hakkında söylüyorum. Binaenaleyh ben

denizce bu çocukları ihmal etmemeli, elimizde kal
mış bakıyetissüyuf bir nesil vardır. Bunlardan 
istifade etmeliyiz. Bu memleketin âmili onlar 
olacaktır. Bunu bilelim, bunlar hakkında ne dü
şünüyorlar, yahut tasavvurları nedir. Şimdiye ka
dar düşündükleri nedir? Bundan sonra ne ya
pacaklardır?. 

İKTİSAT VEKÎLt MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Kağnı arabalarının mazaratım 
memleketimizde takdir etmiyen hiçbir fert kalma
mıştır. Bunun hayvan üzerine süitesirini, sonra 
çiftçinin elinde fena bir alet olduğunu hepimiz 
biliyoruz ve bu malûm olduğundan dolayıdır ki, 
Hükümet zaman zaman bunların ortadan kaldı
rılmasına çalışmıştır. Fakat yalnız emirle bu kağ
nıların ortadan kaldırılması imkânı olmadığı da 
nazarımızda tahakkuk etmiştir. Yapılacak şey, 
bu vesaiti nakliyeyi köylünün ihtiyacına göre 
tanzim etmek ve eline o ihtiyacını temin edebile
cek daha iyi bir vasıta vermektir. 

LÜTFl B. (Malatya) — Köylünün kağnıyı 
istimalinde bir sebep vardır. Onu tetkik buyur
dunuz mu? 

* İKTISAT VEKILI MAHMUD CELÂL B. 
(Devamla) — Efendim kağnıyı köylü istimal 
ediyor, bozulduğu zaman kendisi tamir ediyor. 
Kağnıda yük hayvanatın boynunun üzerindedir. 
Ve sonra tekerleklerinin devri gayet ağırdır. Me-
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selâ araba ile 600 kıyye cer eden bir hayvan kağ
nı ile ancak 300 kıyye bir yük çekebiliyor. Bina
enaleyh hayvana dalıa ziyade güçlük veriyor. Fa
kat kağnıyı kaldırmaya teşebbüs etmek için mem
lekette kısmen demirci yetiştirmek, marangoz ye
tiştirmek ve sonra köylünün ihtiyacına göre bir 
araba sistemi ortaya koyup köylünün kolaylıkla 
kullanabilmesini temin etmek lâzımdır. Bendeniz 
bunu Ziraat Bankasına gördürmeyi düşündüm. 
Mevaddı iptidaiyesinin tekerleklerine aidolan is
pit kısmı bâzı yerlerdi.» bulunmuyor. Onları da 
tetkik ettim. 

Yalnız benim müşkülâta tesadüf ettiğim bir 
nokta vardır efendiler, bendenizin tasa v vuralım 
kağnı arabalarının muaddelini yaptınnak, zürraa 
taksitle tevzi etmek ve bu işi Ziraat Bankasına 
gördürmektir. Fakat Ziraat Bankasına bu vazi
fe tevdi edilmek için iâakal beş yüz bin lira ka
dar bir sermaye bulmak lâzımgelir. Binaenaleyh 
Ziraat Bankasının bugün beş yüz bin lira serma
yesini tefrik edip de bu işe koydurmak için biraz 
daha beklememiz lâzımgeliyor. Bu daha doğru
su. (Gürültüler) Bendeniz mutlaka bu dört te
kerlekli arabadan bahsetmiyorum. Köylünün ih
tiyacına göre bir model kabul edilmesini söylüyo
rum. Yol olmayınca dört tekerlekli araba nerede 
yürüyecektir? Bu, yol ihtiyacıdır. Aynı zaman-, 
da yalnız kağnı arabasının heyeti ıımumiyesiyle 
dört tekerlekliye tahvili değil muaddel bir mode
lini ortaya atmak lâzımgelir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Burada dört tekerlek
li pekâlâ işler efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Devamla) — Her yerde işlemez efendim. 
Eğer Heyeti Muhteremeniz bankanın maliyede 
alacağı olan paranın tahsiline yardım ederse ve 
tahsili imkânı hâsıl olursa bu mesele için müfhim 
bir miktarda para tahsis edebiliriz. Yoksa baş
ka çare yoktur. 

REİS — Efendim, Konya Mebusu Kâzım 
Hüsnü Beyin... 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, bana sor
madınız. Susuyoruz. Cevapları dinledik. Böyle 
nizamnameyi ihmal etmeyiniz. Hak bizimdir. 

REİS — Buyurun efendim, buyurun. 
VEHBl B. (Karesi) — Susuyoruz, yalnız ce

vapları dinledik. 

7. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya hareketi arzmdmı dolayı açıkta kalanlar 
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hakkında Hükümetçe ne muamele ifa kılındığına 
dair suali ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin tah
rirî cevabı 

REİS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya vilâyeti blâhilinde vukubulan hareketiarz 
musabini hakkında ne gibi tedabir ittihaz edil
diğine dair Dahiliye Vekâletinden sual takririne 
Dahiliye Vekâletinin cevabı okunacak: 

Riyaseti Celi!.ye 
Konya vilâyeti dâhilinde tezelzülâtı arziye 

vukubularak mülhakatta birçok (hanelerin harap 
ve sükkânmın açıkta kaldığı evrakı havadiste 
meşhudolmuştur. Hareketiarzdan nerelerde ne 
kadar hane münhedim olmuştur? Ve açıkta kalan 
ahali nerelere yerleştirilmiştir? Ve iaşeleri temin 
olunmuş mudur? Keyfiyetin Dahiliye Vekâletin
den sual olunmasını teklif ederim. 

11 Teşrinievvel 1337 
Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
11 Teşrinievvel 1337 tarihli ve 1936/1748 No. 

Iı tezkerei aliyei Riyasetpenahileri cevabıdır. 
Eylülün yirmi altıncı günü saat on iki rad

delerinde Konya'da fasılalı surette hissolunan 
tezelzülâtı arziye neticesinde merkezi vilâyette 
bir hasar olmayıp aynı zamanda fasıla ile dört 
defa vukubulan hareketi arzdan Ilgın'da Kasap 
Ali mahallesinde bir sundurma yıkılarak bir ka
dınla iki çocuğun enkaz altından mecrulıan tah
riş edildiği ve birçok hanelerin duvarları mün
hedim ve hasardide olduğu ve altı yüz haneli 
Argıthanı kasabasında beş yüz üç hane ve me-
banii diniye münhedim olup gerek hafif ve fa
sılalı surette devam eden harekâtı ihtizaziyeden 
gerek nüzul eden barandan mütebaki sakat ha
nelerin de yıkılmış bulunduğu ve yüz on dört 
haneyi muhtevi Çavuşcu karyesinin altmış ha
nesi gayrikabili iskân bir hale gelmiş olduğu 
gibi devam eden ihtizaz sebebiyle sakatlarının 
da yıkılmakta olduğu ve Reşadiye karyesinin 
baraka tarzındaki ebniyesi ekseriyetle yıkılmış 
ve atılmış olduğu ve Argıthaneye civar olan 
Akşehir kazasının Ezali karyesinde İstsyon bi
nasının kiremit kısmı yarılarak kiremitleri dö
küldüğü ve karyede bir su değirmeninin kıs
men ve on iki hanenin tamamen ve Mecidiye 
karyesinde altmış hane ile bir camiin kamilen 
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münhedim ve köylüden bir şahsın hafifçe mec
ruh olduğu ve mamuretülhamid karyesinde bir 
cami ve bir mektep ve bir oda ve bir ambar ile 
altmış hanenin tamamen yıkılarak iki çocuğun 
hafifçe yaralandığı ve Kokâri karyesi ha
nelerinin kamilen tehlikeli bir surette çat
ladığı ve inhidamdan üç şahsın yaralan
dığı ve Erdoğdu karyesinde on dört hane 
ve ahırın ve Minlek karyesinde sekiz hanenin 
münhedim ve birçok hane duvarlarının hasar -
dide olduğu ve Çekil nahiyesinde iki duvarın 
yıkıldığı haber alınması üzerine mahallince ha-
reketzedegâna muaveneti seria ifası için Akşe
hir'den ve Hilâliahmer İmdadı Sıhhiye Heye
tinden bir tabiple memurlardan mürekkep bir 
heyeti levazımı tıbbiye ile mahalli hâdiseye izam 
edilerek mecruhin münasip mahallere nakil ve. 
tedavi ettirildiği gibi Meclisi tdarei Vilâyet ve 
Müdafaai Hukuk ve belediye heyetleriyle bil-
müzakere barakalar inşası için civar ormanlar
dan katiyat icra ettirilmek üzere efradı askeri
yeden amele ihzar ve izam ve barakalar inşa 
ettirilinceye kadar felâketzedelerin açıkta kal
maması için çadırlar ihzar ve sevk edilmiş ve 
merkezi vilâyet ve mülhakatında da komisyon
lar teşkiliyle nizamname! mahsusuna tevfikan 
iane derç ve cemine başlanılmış ve belediyece, 
muaveneti nakdiye ifa ettirilmiş olduğu gibi 
Argıthanı'na berayi muavenet gönderilen amele 
vasıtasiyle enkaz altında kalan eşyanın ihraç 
ve mal sahiplerine teslim ettirilmekte olduğu 
ve beş yüz üç aileden mürekkep felâketzedele
rin iskânı için inşa olunacak barakaların mal-
zemei haşebiyesinden nısfının enkaz altından 
çıkacak malzeme ile temini tahmin edilmekte 
olduğu ve Çavuşçu karyesinde enkaz altında 
kalan eşyanın da kezalik amele marifetiyle ih-
racettirilmekte olup felâketzede altmış aile 
için yapılacak barakalara muktazi malzemei 
haşebiyeden üçte ikisinin enkazdan temin edi
leceği ve Reşadiye karyesinde maili inhidam 
bir şekil almış olan mebanide bâzı tahkimat 
ve termimat ierasiyle muvakkat bir zaman 
için izalei mahzur olunabileceği muhaberatı ca
riyeden anlaşılmıştır. Haşarat ve ihtiyacatm 
dereeei vüsat, ve şümulüne göre Hükümeti 
merkeziyece de muaveneti nakdiyeye ihtiyaç ol
duğu ve kamilen asker ailelerinden ibaret olan 
felâketzedelerin emri iskânları temin edilince
ye kadar tahtı silâhta bulunan zevçleriyle he-
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nüz davet edilmiş olanların bir ay kadar te
cili mahallinin Müdafaai Milliye ve Sıhhiye ve
kâletlerine de vâki olan talep ve işarı cümlesin
den olup muaveneti nakdiyenin Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye ve hizmeti askeriyenin de 
Müdafaai Milliye vekâletlerince temini ifası ta
biî buulnduğu arz olunur, efendim. 

21 Teşrinievvel 1337 
Dahüiye Vekili 

Ali Fethi 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Ba 
yezit) —• Efendim, bu mesele hakkında mahal
line bizim bütçemizden iki bin lira para gön
derilmiştir. Onu da ilâve etmek isterim. 

REÎS — Kâzım Hüsnü Bey kâfi görüyor mu
sunuz? 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Kâfidir, 
efendim. 

8. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, Na-
fta bütçesinden inşaat ve tamirat için ne mik-
tar sarf edildiğine, Diyarbekir - Ergani şosesi
ne dair sualine Nafıa Vekili Ömer Lûtfi Be
yin tahrirî cevabı. 

RElS —• Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin 
bir sual takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Mevaddı âtiyenin Nafıa Vekâletinden sual 

Duyurulmasını teklif, ederim. 
1. 1337 senesi Nafıa bütçesine mahsus 

mebaliğ miktariyle bu miktardan inşaat ve ta
mirata ve memurin maaşatına sarf edilmiş 
olan miktarı nedir? 

2. Mükerreren vazolunduğu veçhile Er
gani - Diyarbekir şosesinin tamiratına ibtidar 
edilmiş ve hitama erdirilmiş midir? Edilme
miş ise, buna mâni ahval mevcut ise, bu mü
manaat diğer Turku umumiyeye de şâmil olarak 
tehiri tamirata icrayı tesir etmiş midir? 

3. İnşaat mevsiminin hitamına mebni şo
se ve turku cedide köprü ve saire gibi inşaatı 
smayieden ne miktarı yapılmış ve senei âti-
yeye de ne miktarı yapılmak üzere istihzaratı 
lâzimedö bulunulmuş mudur? 

31 . X . 1337 
Diyarbekir Mebusu 

Kadri 

REİS — Kadri Bey sualiniz hakkında bir 
söyliyeceğiniz varsa söyleyiniz. 
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KADRİ B. (Diyarbekir) — Hayır yoktur. 

Vekil Bey izahat versinler; 
NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. (Amas

ya) — Efendim sual üç numarayı ihtiva ediyor. 
Bunlardan birincisi, bütçeye konulan mebaliğ 
ile ondan ne miktarı alındı ve sarf edildi buyu-
ruluyor. Malûmuâlinizdir ki; bu sene 1336 se
nesi bütçesi esasına göre bir- bütçe takdim etmek 
mecburiyeti hâsıl oldu. İkinci bir bütçe yaptık, 
bu ikinci bütçeye yolların inşa ve tamiriyesi için 
konulan para üç yüz bin liradır. Yalnız üç yüz 
bin lira gayet az olmakla beraber bellibaşlı ge
çit noktalarını biraz yapabiliriz diye Meclisi Âli
nizde mülâhaza etmiştik. Bu üç yüz bin liradan 
şimdiye kadar henüz yüz bin lirasını bile tahsil 
edemedik. Yani bugün bütçemde iki yüz bin lira 
kadaf artmış param vardır. Maliye vermemiştir. 
Diğer daha mühim masraflar olduğu için orala
ra sarf edilmiştir. 

Sonra maaşat olarak memurlara ne miktar 
sarf edilmiştir? Buyuruyorlar. Memurlar içeri
sinde Mart maaşını almamış olanlar olduğu gibi 
geçen Şubatta Van'dan Bitlis'e gelmiş olan mü
hendis de henüz harcırahını alamamıştır. Peri
şan bir haldedir. 

Sonra sualin ikinci numarası var. JVIükerre-
ren vadolunduğu veçhile Ergani - Diyarbekir 
şoseleri hitama erdirilmiş midir? Erdirilmemiş 
ise buna mâni olan ahval ve bu mümanaat diğer 
turku umumiyeye de şâmil midir? Tehiri tami
rata icrayı tesir etmiş midir? Buyuruyorlar. Ev
velce mufassalca bir bütçe yaptığımız zaman Er
gani - Diyarbekir şosesinin tamiratını da o büt
çeye ithal etmiş idik. Bu bütçeyi (300 bin) lira
ya indirdikleri zaman encümen hangi yollar üze
rinde çalışmamızı da tahdideti. Memleketin mer
kezini denize isal eden ancak altı yolun tamiriy-
le bendenizi mükellef tuttular. Ve bu para ne 
kadar yetişebilirse bunu sarf et dediler. Halbu
ki, Ergani - Diyarbekir yoluna bu bütçenin için
den para tefriki mümkün olmadığı için bidayet
te başlıyamadık. Para yoktu. Bilâhara DU altı 
yol üzerine kullanılan amele taburları ciheti as
keriyece görülen lüzum üzerine oralardan 
kamilen kaldırılarak Şark tarafına izam edildiği 
zaman o yollara tahsis edilmiş olan para artmış 
bulundu. Faraza İnebolu - Ankara arasında ça
lışmakta olan üç tane amele taburu oradan alı
nıp da Erzurum'a gidince bu yolun üzerine para 

sarf edilemedi. Oradan artan paradan bendeniz 
bu Ergani ile Diyarbekir arasındaki yola sarf 
edilmek üzere havale verdim. Ve orada ciheti as
keriye tarafından teşkil edilmiş olan iki amele 
taburu oraya tahsis edildi. Elyevm oralarda çalı
şıyorlar. Memurini fenniyenin noksanı için de 
adam istenildi. Bitlis'ten oraya bir memur gön
derdim. Ve daha memur ister misiniz? diye ser-
ınühendise sordum. Şimdilik lüzumu yoktur, de
diler ve o kısımda çalışıyorlar. 

Yani buna mâni olan ahval diğer yollara da 
mâni olmuş mudur f Buyuruyorlar; böyle olmuş
tur. Ezcümle İnebolu - Ankara arasındaki ame
le taburları başka yere nakledilmiştir. Samsun -

-" Sivas arasındakiler başka yere nakledilmiştir. 
Antalya - İsparta - Silifke arasındaki amele ta
burları kamilen başka cihetlere sevk edilmiştir. 
Nafıanın şoseleri üzerinde yalnız Gümüşane kıs
mı biraz da Erzincan arası müstesna olmak üze
re bir de Ergani kısmı vardır. Elimizde başka 
amele taburu kalmamıştır. 

Üçüncü sual: İnşaat mevsiminin hitamına 
mebni şose ve turku cedide, köprü ve saire gibi 
ne miktar yapılmış ve senei âtiyede ne miktarı 
yapılmak için istihzaratta bulunulmuştur? Buyu
ruyorlar. 

Bütçemizde bir istatistik kâtibi istemiştim, 
lâzımgelen istatistiği tutsun diye, bu kere encü
mence kabul edilmiştir. Fakat Heyeti Umumiye-
de tasdik edilmemiştir. Bu; esasen istatistik ka
leminin yapacağrbir iştir, bu yoktur. Mamafih 
bu yoktur diye bu iş de geri kalmamıştır. Yapı
lan şeyler dosyalarımızda malûmdur. Fakat mun
tazam bir inşaat takibedemediğimizden parasız
lık ve şaire dolayısiyle yaptığımız şeyler, muhte
lif yerlerde en fena aksamı tamir edebilmek ga
yesine matuf kaldı. Eğer ilk başladığımız gibi 
her şeyi yerli yerinde kalaydı bugün zatıâlinize 
söyliyebilecektim. Faraza diyecektim ki; İnebo
lu ile Ankara arasında şu kadar kilometrelik şose 
üzerinde tesviyei turabiye yapıldı, şu kadar kıs
mına taş döküldü, bu kadar kısmına tamamiyle 
keçildi. Bunu diyebilecektim. Fakat bugün o va
ziyette değilim. Başlanan işler tamamiyle yarı 
kalmıştır. Faraza şosenin üzerine taş kırdırılmak 
üzere getirilmiş, kırılmadan tabur kalkmış git
miştir. Bâzı yerlerde kırılmış, döşenmeden tabur 
kalkmış gitmiştir ve işler yarım kalmıştır. Bina, 
enaleyh şimdi yapabildiğimiz kısım mümkün ol
duğu kadar kışm yolların üzerindeki köprülerin 
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yıkık olan aksamını biraz tamir etmek, çukur
lara taş doldurmak gibi tamiratı muvakkat eden 
ibaret kalıyor. Aldığımız para ve bulduğumuz 
insan nispetinde iş yapabiliyoruz. Sonbaharda 
parlak bh" netice ile huzurunuza gelemedik efen
dim. Çünkü arz ettiğim gibi bütün aldığımız pa
ranın yekûnu yüz bin liraya baliğ olmuştur. 

1\ADRÎ B. (Diyarıbekir) — Bu amele tabur
ları ne vakit'sevk' edilmiş ve kaç. kilometre mahal 
tefriş edilmiş ve yâlnız bu tamirattan ibaret 
inidir?-'Taşları da birçok müddetten beri kırılmış 
olarak yollar üzerinde bulunuyor. Bunlar bu kıs 
bitecek inidir? Esasen yolun otuz kilometre ka
dar tulü vardır. Sonra amele taburlarına edilen 
masraflarla bu yapılan inşaatı mukayese ederek 
biz kârlı mıyız, zararlı mıyız? 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTPİ B. (Devam
la) — Şimdi efendim, oraya amele taburu yaz 
mevsiminden sonra gitmişti. Orasını bendeniz de 
bilmiyorum. Vaktiyle geçmiştim. Yolun hali bir
az .hatırımda kalmıştır. Sene nihayetine kadar 
yolun ne miktarı bitecek buyuruyorlar. Bunu 
katiyen kestiremem. Çünkü amele taburlarının 
efradına bağlıdır. Eğer amele taburunun efra
dının miktarı dolgun ise ve elimde kalırsa bittabi 
o zaman daha iyi iş görülür. Çünkü Ergani ile 
Diyarbekir arasında- kışın çalışılabilir. Çok kar 
tutar bir yer değildir. 

. Pahalılık ve ucuzluk meselesine gelince: Öte
den beri amele taburu ile yapılan işler alelade 
alışılmış amele ile olan işlerden daha pahalıdır-. 
Biz bu amele taburunu kabul edişimizdeki sebep, 
hariçten istediğimiz kadar amele bulamadığı
mı/alandır. Aynı zamanda peşin para Veril
miyor. Verilen sırf bir erzaktan ibarettir. Biraz 
da mütaahhitten alırız. Parasını sonra Maliye 
verir. Bir dereceye kadar idarei maslahat 
kabil olduğu için amele taburunu kullanmaya. 
mecbur oluyoruz. Yoksa bütçesi zengin ve parası 
hazır bir Nafıa Vekâleti olursa zannederim ame
le taburu kullanmaz. Çünkü bu daha pahalıdır 

MÜFİD Ef, (Kırşehir) — Amelei mükellefe 
usulüne bakın. 

-• R E İ S — Efendim, suallerin sekizinin cevabı 
alındı. Bugün bir buçuk saat suallerle meşgul 
olduk. Diğerlerini celsei âtiyeye bırakıyorum. 

Ruznaımieye geçiyorum. YaHıiız ruznameye 
geçmled'en evvel bir iki mesele vardır. Bilâ/izin-
nairn'e nikâh âkit' ve izdivaçtan dolayı maznun 
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ve mahkûım olanların atfınla dair Kanunun 
'ikinci defa. reyi âlinize arzınida reye iştitfaJk eden 
144 tür. İkinci defa r&ye konulduğuna göre reyi 
alenilerde (ikincisi muteb'erdir. Reyi • ihafilerd'e 
üçüncü ekseriyeti izafiye multelberdli'r. Reyi ale
nilerde ikinci muteberdir. Ve Nizamnamemizin 
104 ncü macl'desinide sarahati kâfiye vardır. Bir 
ret, bir müstenkif vardır. Muamele tamamdır. 
142 rey lile kanun kabul edilmiştiır. 

Bir, ilki kâğıt daha var. Bunları da hayale 
edelim kle oııldau sonra ruznameye başlıyalım. 

4. — TEKLİFLER 

, 2 . — Gümüşçüne Mebusu'Hasan Fehmi Beyin, 
Reji beyiye îhcmıurhık (arının malûl gazilere hasrı 
"hakkında kanun teklifi (2/320) 

REİS — Muharebelerde salkat ve alil kalan 
gazilere Devlet inhisarı gibi beyiye halkkının 
ve'rilm'esine dair bir teiklıifi kanuni vardır. Gü-
müşane Menusiyle Karesi M'ebu'su Vehbi Beyin. 
Yalnız burada miistaeeliyet teklif ediyorlar. 
Müstaceliyeti reyinizle arz 'ediyorum. Müstaceli-
yeti 'kabul ed'enier lütfen el kaüidırsın. Müsta
celiyet kabul edilmiştir. Gerçi ruz'namıeye de it
halini teikldf ediyorlar, fakat encümeni aidinden 
gelsin de sonra 'müzakere edelim. 

9. — İzmit Mebusu JJcimdi Namık Beyin, 
Atina'da esir bulunan Miralay Cafer Tayyar Bey 
hakkında Hariciye Vekâletinden sual takriri. 

HAMDİ NAMIK B. (l'anıiıt) — Muhterem 
arkadaşlar, Yuııian oıxlus\ınun islâmlar hakkın
da ta'tıbilk ettiği imha siyaseti maOKımüâlinizdir. 
Bunun yeni ve garip bir ııııfealliine dalha şahid-
oldum. Atina'da bir laılkiakliaşımızı caisu'slüMa 
itli anı eder efk hapisia nieye ilik a ve İkendiisini Di
vanı Harbi: Askeriyeye tevdi eitaelk suretiyle 
yapılan şu muameleyi aynen okuyacağım. Pruü-
düs'ten naklen Vakit gazetesi yazıyor : Atina'
mla casusluk yapmakla maznun Cafer Tayyar 
Bey ki; Edirne Mebusudur. Malûımuâliniz hak-
'kıiKİa tahkikat icra ^d/ilmektedir. Mumaileyh 
hastaöığını ibaihanie ittihaz ederek: hastaneye be-
rayı tedavi ithal edilmiş ve mecruh Yunan zâ-
bitlteriııiden cephedeki faaliyetlerine dair izahat 
talebetmeye başlamıştır. Zabitler mumaileyhin 
Cafer Tay.yar Bey olduğunu an'lıyaralk hüküme
te haber vermişler, tahkikat neticesinde Cafer 
Tayyar Beytin casusluğu tebeyyün etmiş, eşyası 
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meyanınJda enkânı haııbiye haritaları ve Yunan 
ordusunun faaliyetime dair bâzı nıalûnıat ve 
notlar 'bulunmuştur. Yunan Adliyei Aslkeriye. 
Dairesi Reisi Miralay Berfidiis Cafer- Tayyar 
'Beyi hapsederek Sdnos hapfeanesi'i^ gön'dermiş-
tir. Oafer Tayyar Beyin tahkikatına d'evam 
olunimiaiklt'adiT. Malûmualiııizdir ki; her türlü 
efal. ve harekâtı daima takyidat altında bulu
nan nir esirin esir bulunduğu bir îiıömleketfe 
casusluk yapmasına imkân yoktur. Maiksat bu
nu ifna •etim'e'kti'r. Bin'aenaleyh ıbendeniz bir sual 
takriri -talkdim eitaieiden evvel Hariciye Vekili 
Beyle görüştüm. Hüküm'et şayet teşeibnüsatta 
bulunlınuş ise ayrıca Meclisi Âli'nizi tasidi etmi-
yeceiktiîm. Elimizde Yun'an zabitleri vardır. Ma-
lûmuâliniz eğer bu adam halkkında 'böyle keyfî 
ve gayrikanıini bir casusluk tö'bm'etiyle bir şey 
yapmak isterlerse veyahut böyl'e bir teşebbüsle 
bulıl'Mirlarsa, biz de muikailyele bilımiksil olmak 
üzere buradaki zâbitan hakkında aynı şeyi ya
pabileceğimizi Yunan Hükümetine vesaiki di]i-
löm'asiye ile telbliğ -ve ihtar etmeliyiz. Bunu Mec
lisi Âlinizden rica, ediyorum. Sual takririni Ha
riciye Veladetine tevdi 'edilsin. 

REİS — Efendim, bu bir sual mahiyetinde
dir. Tensip buyuru rsianız bu hususta Hanıdi Be
yin* talkrird vardır. Hariciye "Vekâletine gönde re -
liım. (Doğrudur s adaları) 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim, 
bundan on gün evvel -'makamı âlinize bir takrir 
taikdim etmiştim. Bu takrirde Hindistan 'elkâbiri 
İHİâımiyeainlden Mehmed Ali.. 

REİS — Ruznaımelmıi'zde yoktur. Evrakı va
ridemizde ycMur. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Okunulma^ 
sı için rica e'diyoru'm. Maksadı âlilerini 'atıl ıya-
•miyoruz, (»okutmadınız. 

REÎS — Rica ederim, bendeniz mevcudolan 
'evrakı, birer birer Heyeti Aliyenize arz ediyo-
rom. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Arkadaşını 
Basri Bey geçen celsede söylemişti, bendeniz 
yin/e rica ediyorumı. 

REÎS — Bendeniz şahsını itibariyle arz edi
yorum ki; efendi hazretlerinin mevzuulbahset-
tikleri takrirden hatberder değilim. Ve burada 
da.mevcut değildir. KaJletmde ktaMıysa taharri 
edeı4z. 

7T337 C~TT 
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Takrir Ma

kamı Riyasettedir, üç defa da istirham 'etmiş
tim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, mev
zuu müzakere değil, söz almadınız. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Makamı 
Âlinize istirham ederken arz ediyorum.. 

11. MUHTELİF EVRAK 

1. — M alta'dan avdet edip İnebolu'ya gelmiş 
olan zevattan mevrut telgraflar 

REİS — Malta'dan kurtulup İnebolu'ya ge
len zevatın telgrafları vardır, tensibederseniz 
okuyalım. 

^İnebolu 
8 Teşrinisani 1337 

Ankara'da Büyük Millet Meclisine ve 
Reisine 

En azı bir buçuk sene süren hayatı esareti
mizde yüreklerimiz endişei istiklâli vatanla tit-
riv.erek fakat uhdemize düşecek vazaifi ifadan 
düşman eliyle menolunarak mevkufu zulüm 
iken İstrabul 'un hükümetlilerine evlâdını dü
şünmek dersini veren ve bizi kurtaran Büyük 
Millet Meclisine ve bu Meclisin Büyük Reisine 
bugün yüzümüzü mübarek vatanın toprakları
na sürerek şükranlarımızı ref'eder ve millî 
borçlarımızı maddeten ve kısmen olsun eda ede
bilmek için mesleklerimize göre vatanın her 
türlü hizmet ve külfetine müheyya bulunduğu
muzu arz eyleriz. 

Bermucibi karar tahliye edilen 
elli bir Malta esiri namına 

Halep Valii sabıkı 
Mustafa Abdülhalik 

Mütekait Mirliva Tabip Mirliva 
Refet Süleyman Numan 

Sinob Mutasarrıfı sabıkı 
Mustafa Reşad 

İnebolu 

1 Teşrinisani 1337 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Milleti necibemizin sayei atıfetinde esareti 

elîmeden kurtularak İnebolu'ya geldim. Anka
ra 'ya gelerek arzı hizmet etmek isterim. Maa
lesef gerek şahsım ve gerek ailece pek büyük 
mazeretlerime binaen İstanbul'a dönmeye ıııee-
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bur olduğumu arz eyliyorum. Ve şükran ve 
mahm.edetl.erimin kabulünü istirham eylerini. 

Ayandan 
Said 

İnebolu 
1 Teşrinisani 1337 

Ankara Büyük' Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Ana toprğuıa yüzümü sürerek önerken bizi 
ve mübarek vatanı kurtaran Büyük Millet Mec
lisine ve hükümetine ve şanlı orduya teşekkür 
ve hürmetlerimi arz ile muvaffakiyetlerine dua 
ederim. \ 

Anteb Mebusu 
Cenani 

*•- tnebolu 
1 Teşrinisni 1337 

Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Gazi 
Mustafa Kemal P^şa Hazretlerine 

Avni hakla mübarek vatana kavuştuk. Kud
reti bâhıraneleriyle- şanlı zaferler ihraz eden 
kahraman ordunun ve muhterem kumandanın 
mütevali muvaffakiyetlerine ve muk^ides vata
nın halâsı namına milletin refah ve saadetine 
duacıyız. Ankara'ya müttehii hareket olduğumu
zu arz ile tazimatımızın lütfen kabul buyuru! -
masını istirham eyleriz. 

Miralay Dyarbakır Mebusu 
Şevket Zülfü 

İnebolu 

1 Teşrnisani 1337 

Ankara, Büyük Millet Meclisi Reisi Alisi ve Baş
kumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Azimkar milletimizin mesai ve fedakârlığını 
bihakkin temsil eden Büyük Millet Meclisimi/. 
ve onun Muhterem Reisi bizi intikamcı bir dev
letin esaretinden şanlı bir surette kurtardı. Va
tan toprağına ilk adımı atarak dâhil olduğumuz 
hür âlemimizde tebrikâtı hususiye ve hissiyatı 
uhuvvetkâranei sâmilerini havi telgraf name ile 
karşılanmak bizi bir kat daha mütehassis ve 
minnettar kıldı. Pek derin ve kalbi olan hissiyatı 
şükranımızın kabulünü ellerinizi öperek rica ve 
bilvesile Meclisteki Muhterem rüfekamıza hür
metlerimizin arzını istirham eyleriz efendim. 

Rauf Vâsıf 
tnebolu , 

1 Teşrinisani 1337 
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Ankara'da Büyük Millet Meclisi Reisi Başkuman

dan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
llimematı celileleri sayesinde kaydı esaret

ten kurtularak İnebalu'ya geldik, arzı şükran 
ve tazimat içleriz. Ailemizi görmek ve kendimi
zin ve arkadaşlarımızın levazımı sairesini teda
rik etmek üzere aynı vapurla İstanbul'a dönü
yoruz. tik posta' ile tekrar İnebolu'ya avdet ve 
oradan Ankara'ya müteveccihen hareket edeceğiz, 
Mazeretimizin kabulünü istirham ederiz. Cenabı-
hak hükümet ve milletimizi istihlâsı vatana mu
vaffak buyurusun. 

Meclisi Âliye arzı tekrimat ederiz. Ferman. 
Gelibolu Mebusu İstanbul Mebusu 

Celâl Nuri Numan 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyle 
arkadaşlarının, Malta'darı avdet etmiş olan zeva
ta bir resmi istikbal tertibedilmesine dair tak
riri 

REİS — Efendim buna dair Erzurum Mebu
su Hüseyin Avni Beyle altı arkadaşımızın bir 
takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şerefi millîmize tecavüz etmek suretiyle Mal

ta'ya götürülen bilcümle kardeşlerimizin halâsı 
şerefine olmak üzere Malta'dan avdet eden rüfe-
kaya resmî bir istikbal tertibini teklif ederiz. 

Erzurum Erzurum 
Hüseyin Avni Süleyman 

Dersim Dersim 
Necati Mustafa Hasan 

Oltu Siverek 
Hayri Vasin Sırrı 

REİS — Makamı Riyasetiniz Divan Heyetin
den birkaç zatı Meclisi Âliniz namına münasip 
bir mahalle göndermeyi düşünüyor. Diğer cihet 
Hükümete, yani İcra Heyetine aittir. Meclisi 
Âlinizin bu arzusunu Dahiliye Vekâletine tebliğ 
ediyoruz. 

12. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Sulh hâkimleri Kanununun 4 ncü mad

desinin tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası (1) • 

(i) Birinci müzakeresi 97 nci îçtimadadvr. 
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BEİS -— Efendim, ruznamei müzakerata ge

çiyoruz. 

Sulh Hâkimleri Kanununun 4 ncü maddesi
nin tadili hakkındaki maddenin ikinci müzakere
si var. 

Sulh hâkimleri Kanununun 4 ncü maddesinin 
tadiline dair Kanun 

MADDE 4. — Sulh halcimi mahiyet ve kıy
meti nazarı itibara almmıyarak bilcümle deavii 
mütekabileyi dahi rüyet eder. Müddeinin şahsi 
vahit zimmetinde cihatı muhtelifeden mütaad-
dit matlubatı bir dâvada cem olunduğu takdir
de matlubatı mezkûreden her biri elli bin ku-
ruştan dün olsa bile mecmuu dâva elli bin ku
ruşu mütecaviz olursa sulh hâkimi niyete haizi 
salâhiyet değildir. Ancak dâvayı asliyeye mü-
teferri faiz ve masraf ve zarar ve ziyan ve me
nafi miktarı her neye baliğ olursa olsun" rüyet 

' REÎS — Celseyi küşadediyoram, efendim. 

7. — Yoklamada hazır bulunmıyanlardan 
kıstelyevm icrasına dair karar 

* REÎS — Şimdi icra edilen yoklamada hazır 
bulunmıyanlardan kıstelyevm icrasını Karesi 
Mebusu Vehbi Bey teklif ediyor. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bundan 
sonra vukubulacak kıstelyevm için karar mı ala
caksınız. Nizamnamei Dahilî vardır. 

REÎS — Hayır efendim, Nizamname muci
bince üş içtimada hazır bulunmıyanlara kıstel
yevm yapılır. Fakat bu teklif,mutlak olarak ve
riliyor. Nizamnameye taallûku yoktur. Mutlak 
olarak icra edileceği için reye arz edilmiştir. 
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ve hükmedeceği gibi münhasıran dâvayı asliye
den mütehaddis zarar ve ziyan dâvayı müteka-
bilesi dahi her ne miktarda olursa olsun rüyet 
ve hükmeder. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey Müfetti
şi Umumilik Kanununu müzakere edeceğiz. 

RElS — Efendim, sulh hâkimleri hakkında
ki bu kanunun ikinci müzakeresi var, bunun her 
şeye takdimen yapılması lâzımdır. Umumi mü
zakere açılmaz. Tadilname varsa ona bakarız, 
efendim, ikinci müzakeresidir, söz istiyen yok, 
tadilname de yok. Katiyetle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Katiyetle kabul edilmiştir. Za
ten bir maddedir. Heyeti umumiyesi yokki reyi
nize arz edeyim. Tensip buyurursanız on dakika 
teneffüs edelim. (Meriyetine dair madde yoktur 
sadaları) Efendim mevcut kanunun bir madde
sinin tadilidir. Serlevhası da o yoldadır. Meri
ye tini de tesbit için maddeye lüzum yoktur. On. 
dakika teneffüs etmek üzere celseyi kapatıyo
rum. 

» I ' 

Memurin Muhakematı Heyetiyle Encümeni 
için icra kılman intihabatta ara 17 -18 zat üze
rine taksim olunmuş, ekseriyeti mutlâkayı hiç
biri kazanamamış, ikinci intihabolduğuna ve bu 
intihaplarda esasen nizamnamemizin reyi hafi 
ile sarahaten gösterdiği intihabattan madut bu
lunmadığına göre üçüncü defa icra edilecek in-
tihabatm ekseriyeti izafiye ile olacağına naza
ran tensip buyurursanız bunlardan en çok rej' 
kazanan zevatı reyi işari ile arz edeyim. (Muva
fık sesleri) Muamele bitsin. Arzu ederseniz yine 
reyi hafi ile yaparız. (Hayır sesleri) 

Reyi işari ile arz ediyorum. En çok rey ka
zananlardan Necati B. Erzurum'u kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Sırrı Bey izmit'i kabul edenler ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ CELSE 
REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Mahmud Said B. (Muş) 

— §3 — 
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Zekâi tBey Adana'yı kabul edenler, ellerini 

kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Vehbi Bey Karesi'yi kabul edenler, ellerini 

kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Müfid Efendi Kırşehir'i kabul edenler, elle

rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Hafız Mehmed Bey Trabzon'u kabul edenler, 

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. (Ze
kâi Bey evvelce dâhildi sesleri) 

Zekâi Beyden sonra kazanan bir zat ister. 
(Efendim dâhil değildir sesleri) 

O halde muamele tamam, intihap bitmiştir. 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bir da

haki intihap için iki üç arkadaş namzet olarak 
intihabedilsin. 

REİS — Tensip buyurursanız bu intihap cet
velini namzet listesi olarak hıfzederiz. Münhal 
vukuunda bu listede, en çok rey kazananlardan 
münhalâta intihabederiz. 

Efendim ruznamemizde üç günden beri mü
zakeresi icra edilip de henüz heyeti umumiyesi 
hakkında müzakerenin nisabına dair bir karar 
almmıyan Müfettişi Umumilik Kanunu vardır. 
Bir de bugün müstaceliyetle ruznameye ithal et
tiğiniz Kars ve havalisine gönderilecek teftiş 
heyeti meselesi var. Hangisini arzu ederseniz ona 
evvelâ başlıyalım. (Kars meselesine aidolan 
şeyi sesleri) Kars'a aidolan şeyi bitirelim. Ondan 
sonra diğerine geçeriz. Söz sahibi teklifindir. 

FEVZİ Ef. (Batum) — Mesele basit ve aşi
kârdır Fakat biraz fazlaca anlatmak isterim ki, 
hakikat anlaşılsın. Bu memleket halkım taksim ede
cek olursak ikiye munkasemdir. Eşraf ve avam ta-
bakasıdır. Fakat bizim memleketin halkını taksim 
edecek olursak livamız dâhilinde birinci tabakayı 
teşkil eden derebeyi, ikincisi, eşraf. Fakat eşraf 
denince köy ağaları ki, el'an bu namı taşırlar. Ve 
bununla iftihar ederler. Tahsili âli ve tâli görmüş 
sunufu münevvere de eşraf sınıfına dâhildir. Üçün
cü sınıf avam takasıdır. Eşraf ve avam tabakası 
iddialarında diyorlar ki; komşumuz ve bize ci
var olan müterakki Ermeni, Gürcü ve sair hükü
metlere rekabet etmek için evvelâ maarifi, sanatı 
ileri götürmeliyiz. Ve o milletlere rekabet etme
liyiz. Her kavim her millet zaten bunun için ça
lışmışlardır. İcabederse fiilen maddeten delilleri
ni gösterebilirim. Fakat birinci sınıfı teşkil eden 
derebeyleri buna muhalif geldiler. Asırlarca de
vam eden bu mücadelede eşraftan birçok kimseler 
imha edilmiştir. Hattâ bunun tadadı gayrikabil-
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dir. Geçen sene Erzurum, ve Sivas kongresi üzeri
ne ahali dediler ki; bu zamanda her kavim, her 
millet çalışırken, hususa yorulmuş olan bizim din
daşlarımızdan Anadolu halkı çalışırken, bizim 
burada boş durmamız caiz değildir. Para topladı
lar, bir vekil intihabettiler. Her nerde bir İslâm 
şûrası bulursanız onunla teşriki mesai edersiniz, 
gelirsiniz, neticeyi tefhim edersiniz, "biz de ona" 
göre hareketimizi tâyin ederiz, dediler. Birin
ci sınıfı teşkil eden derebeylik tabakası tarafın
dan faaliyet ve harekete imkân kalmadı. İkinci 
defa tekrar müracaat ettiler, dediler ki; böyle bir 
zamanda biz boş duramayız, behemehal çalışaca
ğız. Biz de bir İslâm şûrasiyle itilâf edip huku
kumuzu arayacağız. Düşman idaresine girmeyiz. 
dediler. Baktılar ki,# milletin galeyanı artmış ve 
bunun önüne geçilemiyecek, murahhasın kendile
rinden tâyinini teklif ettiler. Millet ademiitimat 
gösterdi. Buna karşı yemin ve şart? ettiler. Ve
kâletnameyi aldılar. Bizim bu Ankara'nın lehin
de bilâkaydüşart çalışacağımıza ve çalışacakları
na dair yemin ettikleri halde, Cemiyeti îslâmiye-
ye gidip teşriki mesai edeceklerine yemin ettik
leri halele bil âhara Tiflis'e gittiler. Gürcüstan'a 
girdiler ve Gürcü askeri ile beraber gelerek 
memleketi işgal ettiler. 

Natamam olan teşkilâtımız bunlara karşı çı
kamadı ve memleketimiz onların tahtı işgalinde 
kaldı. Fakat sunufu münevvere ve avam taba
kası dediler ki; .yine durmak olmaz. Mutlaka 
bir vekil intihabederek buraya göndermemiz 
lâzımdır. Artık, ona karşı bunlar duramadılar, 
murahhaslarım Ankara'ya gönderdiler. İşte 
bimennihitaalâ ordumuz gitti, memleketi işgal 
ettiler, işgalden sonra Batum müşkül bir vazi
yet içinde kaldı. «-, •. 

Artvin'in sunufu münevvere ve ahalisi dedi
ler k i ; Bolşevik istilâsı buraya gelirse biz buna» 
razı değiliz. Bebemahal ordu kumandanlariyle 
görüşelim, teşriki mesai edelim, biz de hazırlık 
yapalım. Devletin kuvveti kâfi ise gidelim, de
ğilse biz de yardım edelim. Bu tarzda çalışır
ken ; millet bolşevik oldu; hükümete isyan edi
yor, tarzında mutasarrıf vekâletinde bulunan 
kimseler o havali kumandanlarına resmî emir
ler yazdılar. Bunun üzerine havall-kumandan-
ları müfrezeler gönderdi. Milletin ve bizim lehi
mizde fedayi can etmiş kimseleri, bu adamlar 
idareleri altına aldılar. Namussuzları takibede-
cekleri yerde, namusluları takibettiler ve bü-
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tün livanın Müdafaa! Milliye heyetleri, beledi
ye heyetleri, hükümet erkânı yirmi beşer, otuz 
saatlik yere gitti, süngüler arasında darbedildi. 
Neticede hükümet bunların masum olduğunu 
gördü ve affedersiniz, diyerek bunları bıraktı. 
Fakat bunlar şedit bir surette darbedildi. îşte 
bunların içinde ne gibi zatlar olduğunu arkada
şımız Ali Bey söylesin. Bunların arasında Kars 
Şûrasına iştirak etmiş fazıl ve tahsili âli gör
müş, sınıf da vardı. 

Sonra geçen sene Meclisi Âlinin emir ve ka
rarı neticesi olarak Başkumandan Gazi Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerinin imzasiyle veri
len telgraflarda da sabittir. Diyor ki, vatanper
ver olduğunuz bizce ve Heyeti Umumiyece an
laşılmıştır. Vatan hususunda lâzımgelen sâyü 
gayrete devam ediniz. înşaallah ordu gelince 
sizi taltif edeceğiz, diye buradan çekilmiş tel
graflar sunufu münevverenin elinde mevcut 
iken o adamların peşine asker takt ık; hayatını 
Sarıkamış'a ve sair yerlere att ı ; kurtardı. Şim
di ise yine görüyoruz ki, bu zatlar kaymakam
ların, mutasarrıfların emriyle ve jandarma va-
sıtasiyle her güne hakarete mâruz kalıyorlar, 
hapsediliyorlar, darbettiriliyorlar, salâhiyet el
lerinden alınıyor. 

Bendeniz burada böyle yapın, şöyle yapı iv 
diye Meclisi Âliye bir teklif yapmıyorum. 
Bunlar şimdiye kadar bu Hükümete, bu mil
lete sadakat göstermiş adamlardır. Meclisi 
Âliden üç kişi gitsin, bu milletin dâvasımı 
haklıdır? yoksa derebeylerimi haklıdır. Bunu 
takdir etsin, hükmetsin, meseleyi halletsin. 
Çünkü neticede vaziyet nasıl olur? Nasıl 
renk alır? Bunu bendeniz keşf edemem. Bunu 
Meclisi Âliniz takdir eder. Zannederim üç 
kişilik teftiş heyetinin gitmesi lâzımdır. Ve 
bunu talebediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Keis 
Bey%usulü müzakere hakkında söz isterim. 

Şimdi burada halk sınıfından bahsedildi. 
Masum oldukları halde onlara zulüm yapıl
dığından bahis buyurdular. Orada Hükümeti 
milliyemiz vardır. Rica ederim kimden şikâ
yet ediyor? Meclisi Âliden gönderilmiş ora
da mümessil olan azalar var. Bunlar vazife
lerini ifa etmiyorlar mı? Dâvaları burnudur? 
Bu ölduğunna göre hangi vekâletten ne isti
yorlarsa açık söylesinler. Böyle müphem şey-
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ler üzerine Meclisi Âli heyet gönderemez. 
Neyi tetkik için gönderecek, cürüm nedir? Tâ
yin etsin. 

FEVZÎ Ef. (Devamla) — Tevkif edilenler 
içinde bendeniz ae vardım. Artvin livasından 
Kars'a kadar.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kim 
tevkif etmiş ? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Ordu kumanda
nının emriyle mebus hapsediliyor. Bu kadar 
şeyi anlıyamadınız mı? İşte bunu demek isti
yor. -

FEVZİ "Ef. (Batum) — Kars' ta akşam hap
sedildim. (O vakit mebus mu, idiniz sesleri) 
Ben akşam hapis edildikten sonra ordu ku
mandanı meselenin yanlış olduğunu söyledi
ler. Bendenizin tahliyesine emir verdiler. 

BÎR MEBUS B. Beyefendi mebus mu idi
niz o zaman? 

FEVZİ Ef. (Batum) — Kabahat kimin 
olduğunu tabiî heyeti teftişiye meydana çı
karacaktır. 

ALİ RIZA B. (Kars) — Sebepsiz olarak 
tevkif edildiğinizden dolayı o şahsa ceza ve
rildi mi? 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) —.. Mebus 
olduğunuzu söylemediniz mi? 

FEVZİ Ef (Batum) — Mebus olduğumu 
söylemek şöyle dursun, cüzdanımı gösterdim. 
Daha ne diyecektim. 

FAHREDDIN B. (Kars) — Efendiler, ar
kadaşımız Fevzi Efendinin vermiş olduğu 
izahat, kendisi meselenin içerisinde olduğu 
için, yarım kalmıştır. Bir gün bendeniz çarşıda 
geziyordum. Mahpushane Müdürü bir Rus'a 
para veriyor. Baktım yedinde bir cüzdan var, 
bir kıta fotoğraf var. Altında Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa imzası. Son
ra mahpushane müdürüne diyorum ki, bunun 
sahibi nerededir? Dedi ki; bunun sahibini üç 
gündür mahpushaneye atmışız, yatıyor. Sonra 
bizde de intihaplar var, mebus seçecekler. Ben
deniz de namzettim. Derhal gittim, mutasarrı
fa söyledim. Ben namzetliğimi geri alacağını 
Bunun da bir kıymeti yokmuş. Bir taraftan be
ni de itham eyleyip fotoğrafımı görerek mahpu
sa sokacaklar. Beni de dâva ederler, bu hale 
koyarlar. Ben istifa ediyorum. Sual ediyor Mu
tasarrıf Tahir Beye, o kimdir? Fevzi Bey namın-
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da bir mebustur. Büyük Millet Meclisinden al
mış olduğu vesikayı hapishane müdürünün ye
dinde olarak Rus'un dükkânında gördüm ve \ 
kendisini de bilmiyorum k ^ bunun hâmili ne
dir. Mebus mudur? Mebusluğun kıymeti nedir? 
l>uım hie bilen yoktur. .Bunu telefonla mahpus
haneden sual eylediler. Mutasarrıf gitti, fayto
na bindirdi, aldı çıkardı. Bu adam ile bende
niz görüştüm. Başına gelen felâket bundan 
ibarettir. Heyeti Oelilenizden Şark'-tâ ki olan 
Gürcü ve Ermeni meselesinde alâkadar olduk
larından memuren Batum mebusları geldiler, 
çıktılar. Oradan uzaktan uzağa askerin hattı 
hareketini takibederek memleketlerine mufassal 
mektup yazıyorlar ve kendi dairei intihabiye-
sinde bulunan ahaliye ümit veriyorlar. Diyor
lar ki; evet yedi seneden beri çalıştınız. Emin 
olunuz bugünkü gün Büyük Millet Meclisi sizi 
kurtaracaktır. Bir daha sizi Hıristiyan esareti
ne bırakmıyaeaktır. Bunlar böyle mektup yazı
yorlar ve ahali de bu mektupları alıyor, bu 
mektuplardan ruh alıyorlar. Yoksa böyle gazel 
yaprağı gibi titriyorlar. Gürcülerden - bâzarı 
propagandacılar gidiyor. Türklerle Gürcüler 
hudut kesmişler, Ardahan Artvin Gürcülere ve
rilmiştir, İlelebet siz orada kalacaksınız. Bunu 
da Gürcü taraftarları propaganda ediyorlar. 
Ama bu zevat yine mektup yazıyorlar. Vaziyeti 
siyasiye henüz müsait değildir. Muvakkat bir
kaç gün yine orada kalacaksınız. Her. nasıl olsa 
milletimiz sizi kurtaracaktır diye bununla ikti
fa edilmedi. Fevzi Bey bir arkadaşını yanına 
alarak, piyade olarak üç arşın karla kapalı dağ
lardan gitti, memleketine girdi. 

FEVZ.Î Bf. "(Batum) — Müfreze takibedi-
yorchı beni. 

FAHR'EDDÎN B. (Kars) — Sonra Gürcü ka
rakolları bunları tuttular. Cani gibi bağladılar. 
dövdüler, yolda gittikleri yedre üzerlerinde bu
lunan silâhlan ve paraları verdiler. Kendilerini 
kurtardılar. Bunlar tekrar çıkıp Kars'a geldi
ler. Kara'a gelince Orduyu Osmaninin Güreus-
tan işgali altındaki şimdi ilhak edilen memle
ketleri işgal etmesi emrolunduğu vakit memleket
lerine gittiler ve memleketin bir kısmı yine ora
da kalıyor. Bunlar orayı da düşünüyorlar. Ace
le kendilerini Batum'daki cemiyete atmak iste
diler. İstedikleri vakitte Bolşevik cereyanı geli
yor. Bir taraftan bolşevikler Ahısha'dan çıkmış
lar. En evvel (Şavşat) a uğrıyaeaklar acaba 
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(Şavşat) a uğradıkları vakit bu memleket aha
lisi içerisinde ne türlü şey hâsıl olur? Hemen 
bunlar havali kumandanlığından emir alıyorlar. 
Hemen Teşkilâtı milliyeye başladılar. Şavşat, 
Acara ahalisi harbin bidayetinde düşman ne 
zaman ki, askerlerini hazırlamış, Türk orduları 
Ardahan'a, Kars'a girdiği ve altı günden sonra 
münhezimen çekildiği vakit Şavşatlılarla bir 
teşkilât yaptılar. Ta Mayıstı kadar Rusların dok
san bin kişilik kadar ordusunu eğlediler. -Çünkü 
mevkileri emin. Sonra Ruslar diyorlar ki, bunlar 
ne çeşit adamlar Bizim tebeamız oldukları halde 
bize muannidane mukavemet ediyorlar. Şimdi 
efendim, bu adam Müdafaai Milliye Teşkilâtı 
orada başladığı vakitte teşkilâtını hazırlıyor. 
Bu ordu gelinceye kadar Bolşevik cereyanının 
önünü keselim diye uğraşıyor. Sonra oradaki 
adanı, Fevzi Bey Bolşevik olmuş, Bolşevik Teş
kilâtını yapıyor, acele tutup mahpushaneye atı
nız diyor. Buna haber ediyorlar.. Sizi tutacaklar 
diye. Bunun üzerine ayağına, çarık giyiyor elbi
sesini millî, elbise ile tebdil ederek yollara dü
şerek kendisini orada bulunan Fırka Kuman
danı Ziya Beyin menziline atıyor. Yaver Mus
tafa Efendi namında bir kimse bilâ sual bunu 
mahpushaneye gönderiyor. Fevzi Efendi o ka
dar bu zata yalvarıyor. Tahtelhıfz orada asker
lerin önüne Katıyorlar. Kars'a geliyor, Kars'ta 
da dört gün tevkif olunmuş. Bendeniz Kars'ta 
fotoğrafını ve hüviyet varakasını gönderdim. 
Müracaat ettim. O zaman hapishaneden çıkart
tılar. 

Kfendiler, ou bir aydan beri Elviyei Selâse 
kırk beş seneden beri ayrılmış olduğu anavatana 
ilhak olundu. İptida dört aylık müddet zarfın
da suiistimal edenler oldu. Biz bunlara yeni 
işgal edilmiş bir memleket olduğu için göz yum
duk. Diğer memurlara gelince, bittabi adaletle 
icrayı vazife eylerler dedik. Memleket kırk beş 
seneden beri her ne kadar Rus idaresinde kalmış 
ise de kal'bleri Iburaya karşı ç'aırpıyordu, Ve bu 
vattan ve milllett (için çalışanlar varidi. Arkadaşı
mız Fevzi Beyin ınjathptisiyelta z»attn'anında Şavşat 
ve Artvin haıv&lliislnde bujlun-an otuz beş kadar 
zevat vardı, bıınfer toaırblin deviataıınd'a bütün 
mevcudîyetHeriyle tmiOet ıığnunkia, islâimtyelt için 
çalıştılar. Bunlar bu madm^ettoen nıüfeâflalt göz-
liyeceği yerde maaMtteessitf utmutoıunıı iplere diz
diler ve bâzılarını da tra#hpUisainel1etr*e igıeft&rdiıler, 

m 
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ısdktuİar. Ve mahpushanede iken her birine 
kırk 'beşer tane sopa attılar. Bu (hususta hiçbir 
tahlkiikait yapılimaıdı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat!) — Bunu 
yapanl'ar ıMiınler ildi? 

FAHREDDÎN B. ('Devamla) — Otraidaki me
murlar idi? Sonra /tahlis edildiği zaman affeder
siniz yanlışlık olnmştu, dediler. Bizim iddiamız 
'bundan İbaretlbir. Bunun için tiahMlkat yapılma
sını isitü'yıoruız 'ki, •baikdlkait meydana çıkımış bulun
sun. Yeidi senedir ikendi evlâtlarını hu uğurda 
feda eden adaımılar ve çaılışanülar nihayetinde 
dayak yem'ek surejtiyle mükâfat gördüler. Bir 
heyeti tefitdlşiye gönderilip tyaıkikait meydana çı
kıncaya kadar taihikiikat yapılmasını bendeniz de 
rica ve istirham ederim. 

REÎS — Efendim, söz alan seküz arkadaşı
mız var. Esas meöele Kars haValisinie Meclisten 
üç arkadaş gidip ovadaki ahvali ıteütilş 'edip, ne
ticesini Mecliste tarz etmek. Halbuki şinıkM o me
seleye ilâvelten mebusun bilâsiebep hapsteidMmesi 
de mtevzuufeahıMİT. Yalnız hiçbir -mesele olımasa 
bile, yalnız o meseleyi talhkiik için Meclisi Âli
nizin /hu meseleye vaziyed 'ettamsi lâzımıdır. Şimdi 
reyinize a;rz edeyim. Bu üç aırkadaşın... (Gü-
rüMler ) 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Reis Bey, müsaade 
buyurunuz ıdah'a iburaida elviyei ıstelâse mefbusları 
varidır. Çıikan arkadaşlarımız ifcaım. malksadı an-
laltlmadıllar. Daha bMer de iza'hatt vereceğiz. 

REİS — Müzakerenin devamım 'arzu ediyor 
musunuz? 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Bu şahsi meseledir. 
- Oraya heyetti Mıkik'iye giitaıesiınje lüzum yok
tur. 

TÜNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey, 
usulü müzakereye aitt söz işitiyorum. Rica ede
rim söz verinin. 

VEHBÎ B. (Karnesi) — Efendim, bil' mese
le cereyan eldiyor. Falkat bu meseleyi aidolduğu 
Vekâleftler sâmit ve sâktift dinldıyorliar mı, yoksa 
haberleri yok mu? Onlar' da haberdar olsunlar 
ve kendileri buraya gelip bu söylenilen sözlere 
cevap versinler. 

REÎS — Tensip buyurulursa Vehbi Beyin 
bir teklifi vardır. Aidolduğu vekillerin huzuriy-
le müzakere edilsin, diyor. Cumartesi içtimaında 
vekillerin huzuriyle müzakeresini kabul edenler 
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lütfen el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. Cumar
tesi gününe talik edilmiştir. 

2. — Müfettişi Umumilik kanunu lâyİhasiyle 
Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Mülkiye Müfetti§-
likleri teşkili hakkında kanun teklifi ve Dahî-t 

Uy e Encümeni mazbatası (2/356) 

REÎS — Şimdi Müfettişi Umumilik Kanunu
nun bakıyei müzakeratma geçiyoruz. (Cumartesi
ye kalsın, sesleri) 

BÎR MEBUS B. — Efendim kanun müdafaa 
edilirken vekili mesulünün bulunması lâzımdır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim kanunu 
müdafaa edecek vekili ait burada yoktur. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendiler Mü
fettişi Umuimlik Kanunu mevzuubahsolunca 
Teşkilâtı Esasiye Kanununu meydana getirmek 
için uğraştığımız zamanı biraz hatırlamak lâ-
zımgelir. Memleketimizde hiçbir suretle merke
ziyeti idare ile tedviri umur edilemediği, ahali
nin refahı ve memleketin asayiş ve inzibatının 
temini tesis edilemediği tamamen anlaşıldıktan 
sonra, yeniden bir tarzı idare tesisi lüzumu he
men bütün arkadaşlar tarafından hissedilmiş ve 
bu maksatla Teşkilâtı Esasiye Kanunu meyda
na getirilmişti. Ve müfettişi umumilik ihtimal-
ki kelimenin ifade ettiği mâna dolayjsiyle, muh
telif fikirlerin tesadümüne sebebiyet vermiştir 
ve vermektedir. Müfettişi umumilikten maksat, 
alelade devairin muamelâtını teftiş mi, yoksa 
bir kazasına bile bir haftada gidilemiyen bir 
vilâyetin, bu kadar vesaitsizlik içinde yüzen bir 
memleketin altmış, yetmiş tane vilâyetinin bir mer
kezden idaresi imkânı temin edilemediğinden dola
yı, daha ziyade mesai ile birçok hidematı umu
miye ve hususiyeyi mahalline terk etmek sure
tiyle, sürüncemede kalan ve hattâ tetkikine im
kân hâsıl olmıyan muamelâtı nâsın, daha kısa 
mesafelerden mahdut mahallerde salâhiyattar 
bir surette ifa ve tetkikine mahal bırakmak 
için teşkil edilecek makam.mıdır? Yani bu iti
barla, buna isterseniz valii umumi deyiniz, is
terseniz müfettişi umumi deyiniz. Bu teşkilâtın 
mâna ve mefhumunu kelime değil, o makama 
verilecek salâhiyet ve vazaifini gösteren kanun
larla o kelimenin maksadı izah edilmiş olacak
tır. Müfettişi umumi yalnız teftişmi yapacak? 
Yoksa daha mühim bâzı işlerin sahibi mi ola
caktır? Mahiyeti hakkında yapılacak nizam ve 
kanunla anlaşılacağına nazara... 



LÛTFÎ B. (Malatya) •— Tesbit edildi zanne
derim efendim. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Hayır efen
dim, Meclisi Âlinizde hepiniz de itiraf ettiniz ve 
gördünüz ki, getirilmiş olan Müfettişi Umumilik 
Kanunu gayrikâfidir. Binaenaleyh bize mâna
sını izah edemediğinden ve bizi tatmin edeme
diğinden dolayıdır ki, üç dört gündür, müzakere 
edilememiştir. Bundan istinbat ederek arz edi
yorum ki ; yapılacak salâhiyet ve vazaif kanunu 
ancak müfettişi umumiliği tasvir edebilecek bir 
surette tavzih edebilecektir. Ve ondan sonra; 
biz daha ziyade anlıyarak lüzum ve ademi lüzu
muna; kail olacağız. Mamafih esasen lüzumuna 
kail olmuşuz. Her halde müfettişi umumilik bu 
memlekette lâzımdır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Vazaifi tâyin edil
meden nasıl olur canım? 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Bendeniz 
Teşkilâtı Esasiye Encümeninde bulunmuş olmak 
dolayısiyle orada hâsıl ettiğim intibaatm tesi
riyle arz ediyorum ki, her halde müfettişi umu
milik elzemdir. Bir defa daha müfettişi umumi
lik meselesi ve Teşkilâtı Esasiye meselesi mev-
zuubahsolmuştu; Ve hattâ ferdayı meşrutiyette 
neva.hi teşkili, müstakil livalar teşkili meselesi 
mütemadiyen mevzuubahsolmuştu. Ve birtakım 
firakı siyasiyenin hudusuna sebebiyet vermişti. 
Ve zamanımıza kadar sürüklenmiş gelmiştir. Bu
gün o cereyan devam etmektedir. Hissedilmiş bir 
ihtiyacın cereyanıdır. Önümüzde birçok müsta
kil livalar vardır. Memleketin bu kadar uzak 
mesafelere dağılmış müstakil vilâyetler halinde 
tamamen muhtar bir şekilde idaresi kabil midir? 
Caiz midir? Bir kere idaresi kabil değildir. Ne 
olursa olsun, yeni bir muhtar idareye atılan bu 
devair başına bir defa her türlü kabiliyet ve 
kudreti haiz 60, 70 tane tasavvur ettiğimiz o 
kadar kuvvet, kudret, salâhiyet ve ihtisası haiz 
zevatı bulmak müşkül olduğunu kabul etAekle 
beraber meselenin siyasetî nmumiyei dahiliye ve 
hariciyeye taallûku itibariyle ve sair birçok 
civar komşu devletlerle olan münasebatı tasav
vur ettiğimiz halde her halde bunların muhtar 
bir halde idaresi mümkün olmadığı gibi, ken
dilerine vüsati idare ve salâhiyet verdiğimiz 
muhtariyeti hep merkezden almak dolayısiyle, 
verdiğimiz şeyi bu vesaitsizlik sebebiyle o mak
sadımızı da kendi elimizle parçalamış olacağı

mızdan bunun esassızlığı bedihidir. Bugün vilâ-
yatı şarkiyeden her hangi birisiyle bir meseleyi 
mühimmeyi en müstacel bir vasıta ile on beş 
günde görüşmek imkânı yoktur. Binaenaleyh 
mahallî idarelere teshilât göstermek isterken, 
memlekette, bütün kuvveti merkeze almak isti
yoruz. Ve tam o zaman bir tehlike karşısına at
mış oluruz. Binaenaleyh bunların ikisi ortası 
bir şey yapmak mecburiyeti muhakkaktır. Efen
diler; bu da, müfettişi umumiliklerdir. Bunun ye
rine valilikler olsun? Hayır olamaz, bir defa 
şekli hazırı ile olamaz. Kendi nüfuslarının en bü
yüğü 200 bini tecavüz etmiyen bu vilâyetlerde 
birçok terakki ve refah esbabını ihzar etmeleri 
imkânı yoktur. Hiçbir memleket kendi'kendine 
ne darüssmaa yapabilir, ne de yollarını tama
men yapabilir. Hiçbir şey yapamaz. Binaenaleyh 
memleketin bu vaziyette bunları yapması imkâ
nı mutasavver değildir. Beşini, altısını bir araya 
getirerek müfettişi umumilik mıntakalarında 
ınenafii umumiyeye yarıyacak şeyleri meydana 
getirmeye imkân hâsıl olur. Birisinin noksanını 
diğeri itmam eder. Bir vilâyette başka bir şey 
bulunur, başka bir- vesait olur. Diğer vilâyette 
başka vesait bulunur ve her ikisi birbirinin nok
sanını ikmal.eder. Ve refah bir an evvel temin 
edilmiş olur. Bu itibarla hiç şüphesizdir ki, mü
fettişi umumilik lâzımdır. Müfettişi umumiliğin 
bu. hususta vilâyet salâhiyetinden daha yüksek 
bir salâhiyeti olması lüzumu da tabiî tezahür 
eder. Siyaseti nmumiyei dahiliye, hariciye itiba
riyle az - çok daha kolaylıkla bulup seçebilece
ğimiz nihayet altı, yedi tane zatın ve en ziyade 
emin olabileceğiniz ellere tevdi edilmek suretiy-
I e daha, iyi bir fayda, ve menfaat temin edilmiş 
olur. 

Bâzı arkadaşlarımız müfettişi umumiler ne 
yapacak? Dediler. Nahiyeler teşekkül etmemiş, şû
ralar teşekkül etmemiş. Müfettişi umumileri ne 
yapacağız? Diyorlar. Müfettişi umumiler, nahi
ye ve şûra idarelerini yalnız tetkik ve teftiş için 
gidiyorlar zannı mevcut ise bu sual varittir. Fa
kat müfettişi umumiler, öteden beri yanan, ka
nayan, sızhyan bütün ahalinin hukukunu muha
faza ve temin etmek ile mükelleftir. Halk, ahali 
mevcudoldukça ve orada bir hayat Varsa mut
laka orada bir müfettişi umumiye ihtiyaç var
dır. Müfettişi umumilikten mmtaka teşkilinden 
temin etmek istediğimiz birçok şeyleri bugün-' 
den dahi yapabilmek imkânı varsa, müfettişi 



umumilere de ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar 
memleketleri tetkik etmedik mi, diyorlar. Ha
yır tetkik etmedik, efendiler. Memleketi tetkik 
etmek, Ankara'nın mahallelerini, sokaklarını 
dolaşmakla olmaz. Ve bu demek değildir. Şu 
memleketin ahvali sıhhiyesi, nüfusu, madeni-
yati ve sairesi hakkında kâfi derecede tetkik 
ve tetebbuatta bulunmuş hiç kimse yoktur. 
Memleketi öğrenmek bu demek değildir. Bun
ları, müfettişi umumiler kendi emirlerine veri
lecek muhtelif nezaretlere ait mütehassıslarla 
mükemmel en tetkik ve ikmal eder, yapabilir. 
Altı ve yedi tane vilâyetin varidatı unıumiye-
sinden iktisat edebilecekleri 100 bin, 500 bin 
lira ile bir eytam mektebi yaptırabilir, bir sa
nayi eytamhanesi yaptırabilir. Ve bir müessese 
meydana getirir. Fakat bir liva, bir hükümeti 
merkeziye bunu yapamaz. Fakat müfettişlik 
mmtakası bunu yapabilir. Müfettişlik bir mın-
takadır. Binaenaleyh, mmtakalar, ahvali ikti
sadiye ve içtimaiyeye göre ayrılacak vilâyetler 
teşkilâtının ikmal edilmiş olmaması ve bâzı vi
lâyetin büyük olması meselesi, mıntaka ihdasına 
mâni değil. Çünkü, mmtakalar adedi itibariyle 
değil, memleketin iktisadi, içtimai, ticari esasa-
tıııa dair yapılacağına nazaran, o .mmtakalar 
dâhilinde kalacak vilâyet ve livaların adedinin 
azalması veya kısalması, hudutlarının büyümesi, 
küçülmesi bunlar için bir mâni teşkil etmez. 

Masarif cihetine gelince : Çok mühim bir 
mesele değildir, zannederim. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Çok mühimdir... 
Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Arz edece

ğim efendim, vereceğiniz 4 milyon lirayı bilmi
yorum. Bu ne dereceye kadar sarih bir hesapla 
gösteriliyor? Altı tane müfettişi umuminin şah
sına ve maiyetlerine alabilecekleri birkaç kâti
bin maaşına tahsis ediyorsunuz. Halbuki sizin 
bugün, mütehassıs olarak kabul ettiğiniz, adliye 
müfettişleri, dahiliye, maliye müfettişleri mev
cuttur. Beyefendi dahiliye müfettişleri teşkiline 
Meclisi Âliniz bütün mevcudiyetiyle taraftar' 
olduğunu ihsas etmiştir, artık müfettişi umu
milerin. maiyetine vereceğiniz mütehassısların 
tahsisatını bu dört milyon liradan düşerseniz 
belki dört yüz bin liraya düşmüş olur. Bunun 
mukabilinde elde eedeeğiniz menafi, 400 bin lira 
ile kabili kıyas bir şey değildir. 

LÛTFÎ R. (Malatya) — Bilâkis o da makûs 
olacaktır. 
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MAZHAR B. (Devamla) —Makûs olacağını 

iddia eden ancak zatıâlinizdir. Bunda hakkınızı 
teslim ederim. Çünkü esas itibariyle muhalifsi
niz. Meclis konuşacak ve bunun ınünakaşatmı 
dinHyecek vaziyette değildir. Çünkü tesbit et
miştir ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu mevcuttur. 
Ya bunu ilga ettikten veyahut da buna mütaal-
lik mevaddmı tesbit ettikten sonra... (Gürültü
ler) : 

VEHBÎ B. (Karesi) — Münakaşasını neden 
dinlemiyorsunuz... 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Nâbemahal, 
mevsimsiz, zamanı geçmiştir. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun müzakeresinde itirazatmı dermeyan 
etmeli idi. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Esasen sizin sözleri
nizin zamanı gelmemiştir. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Bence bu 
böyledir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu mevcuttur. 
Bugün müfettişi umumilerin aleyhine yürümek
le Teşkilâtı Esasiye Kanununun aleyhine yürümüş 
oluyoruz. Teşkilâtı Esasiye Kanununun aleyhi
ne yürümekle memleketi bilhassa içinden kur
tarmak esasatmm aleyhine yürüyoruz, düşman
larımız, memleketi eiğniyen Yunanlılar ise, dâ
hilde çiğniyeıı de- halihazırda idame ettiğimiz 
teşkilâtı idariyedir. Bu Meclisi Âli bugün bu 
meseleleri halletmez ve bunu bir müddet daha 
geriye atarsa, ma kaşıdı âliyesini; yani daha doğ
rusu sarih olarak, düşmanlarını defi ve istilâ-
lini temin ettikten sonra dağılmak vâ'dini ken
dinden vermiş olan Meclisi Âliniz, bu meseleleri 
yapmadan dağıldığı zaman, memlekete hiçbir 
hizmet yapmadan gitmiş olacaktır. İşte size on 
dört senelik bir mazii hayat... en dağdağalı ve 
en ziyade ihtiyaç hissedildiği zamanlarda Avru
pa'ya bir heyet gönderilmiş, nevanı kanunları 
yapıldı, yapılacak diye siyga çekmekten başka 
bir şey yapılmamış ve bu suretle bu zamana ka
dar gelinmiş, en ufak tadilâtı bile yapmadan 
îkinci, Üçüncü Meclisi Mebusan dağılmış. 

Büyük Millet Meclisi de, maalesef dermeyan 
edebilirim ki ; hedefine yaklaştığı bir zamanda, 
yani dağılmasına, yaklaştığı bir zamanda, hâlâ 
bunun dört maddesini kabul edememek ıstırarı 
karşısında çırpınmakta bulunuyor. 

Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanununu bi
ze yaptıran ve bütün aşk ve hararetle kabul et--
tiren ruh ve esbap kaybolmamıştır. Bugün aynı 
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hâdisatm içerisinde yüzen bu memleket ve onun 
mebusları o gü#kü saikleri kaybetmemişlerdir. 
Fakat maatteessüf görüyorum ki; o ruh ile ya
şamamış ve o ruhu duymamış beş on arkadaş 
içerimize girmekle, akidei esasiye halinde kâlb-
lerimize ve dimağlarımıza nakşedilmiş olan bu 
meseleden rüeu etmeye kadar gidiyoruz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Beş on arkadaşı tâ
yin etsin rica ederim. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Bu hakika
ten teessüfle zikredilecek bir haldir. 

HACI TEVFlK Ef. (Kângırı) — Herkes ken
di' içtihadında hürdür. Hiç kimseye taarruza 
hakkınız yoktur. (Gürültüler) (Dinliydim ses
leri) 

REİS — Sükût edelim rica ederim. Riyaset 
vazifesini yapar... 

(Teessüf kelimesini geri al sesleri) (Gürül-
* tüler) 

Mazhar Bey (Teessüf) kelimesini geri alınız. 
Dr. MAZHAR B. (Devamla) — (Teessüf) 

kelimesini geri alıyorum. Ben teessüf kelimesini 
geri almakla, fazla bağırmak ve fazla cesareti 
vataniye ibraz- etmekle bu memlekete hizmet et
tim kanaatinde bulunanlardan değilim. Ben ha
kikati söylüyorum ve teessüf ettiğimi geri alıyo
rum. Fakat her halde azabı vicdani ve ıstırar ile 
beyan ediyorum ki; bu meselede, millete ve mem
lekete bilhassa ruh verecek olan bu meselede, te
ehhür ve tavik yaptıkça, memlekete hizmetimizi 
dahi tavik, tecil ve tehir etmekte olduğumuz ka
naatindeyim. Ben kanaati şahsiyemden bahsedi
yorum. Her kes kanaati şahsiyemi kabul etmeye 
mecbur değildir. İsterlerse kabul ederler, isterler
se kabul etmezler. Fakat bir hakikati tarihiye 
ve gözünüzün önünde cereyan edip duran feci 
hâdisat sizi buraya doğru sürüklemelidir. işte 
muvakkat kararlarla, bugün bilmem nereye he
yeti teftişiye izami, yarın bilmem Kars'a müfet
tiş izamı, öbür gün Musul'a heyeti teftişiye izamı 
gibi şeylerle bu iş halledilemez. Musul da hadis 
olan bir vakayı, bütün vesaite mâlik olan Dahiliye 
Vekilimiz üç ayda göremiyor. Fakat 3 ay zar
fında her şey olup bitiyor; her şey mahvoluyor 
ve üç ay sonra Meclisi Âliniz bu meseleden ha
berdar oluyor. Hangi meseleden biz vaktiyle ha
berdar oluyoruz? işte bizim müfettişlerimiz. 

HACI TEVFlK E t (Kângırı) — Şimdi bi
zim müfettişlerimiz yok mudur? 
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ŞEVKİ B. (İçel) — Yoktur, yoktur efendi

ler. Müfettiş diye bir şey yok nerede? Gösterin... 
(Gürültüler) 

RElS — Efendim, rica ederim gürültü yap
mayın. Gürültü ile müzakere olmaz. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Efendiler 
azmimizden dönmiyelim. Biz bâzı arkadaşlarımı
zın söyledikleri gibi, dünyada hiç mevcudu olmı-
yan bir şekli idare mi kabul edeceğiz! Hayır 
efendiler, biz Avrupa'da birçok hükümetlerin ki
misinin yüz, kimisinin seksen seneden beri kabul 
ve tatbik ettiği usullerden başka bir şey yapmı
yoruz. 

Kitapta olan şekilleri yapalım, diyorlar. Ki
taplarda olan şekiller de, Tevfik Rüştü Bey bira
derimizin dediği gibi, kitapları okuyarak yapıl
mış bir şey değildir. Ben kendimce derim ki; 
şahsımın dahi az kitap okuyarak kitap hayatımı
zı okumakla bunu yaptığımızı burada maalmesar 
veliftihar zikredeceğim. Teşkilâtı Esasiye Encü
meninde bulunan arkadaşlarınızın kimi benim gi
bi bir doktor, kimi şurada birkaç günlük bir avu
kat, öbürü bir asker, öteki bir gazeteci; filândı. 
Binaenaleyh böyle Teşkilâtı Esasiye için, Fran
sa'nın ve diğer memleketlerin kitaplarını okuya
rak, usulü idaresini nakletmeye çalışan adamlar 
değillerdi. Kendi gözleri ile gördükleri ve kendi 
kulaklariyle işittikleri halata göre ihtisasat ve 
efkâr ile Teşkilâtı Esasiye Katıununu meydana 
getirmişler ve memleketin ihtiyacatına muvafık 
olacak tarzda bir usulü idareyi vaz'et mislerdir. 
İhtimal ki bunun içerisinde muhtacı tadil kısım
lar mevcuttur, muhtacı tashih bâzı cihetler var
dır. Fakat her halde muhakkak olan şu idi ki; 
memleketin ihtiyacatına evfak olan şekil budur. 

Yusuf Kemal Bey biraderimiz Fransa'da 86 
tane departmanlığm bir idare altında idare edil
diğini söylediler. Bunlar bendenizce bizim mem
leketimiz için mevzuuıbahis değildir. Demin sebe
bini arz ettim. Ankara'nın bir kazasiyle muhabe
re edemezsiniz, dokuz günde memur gönderemez
siniz. Bu şekil altında efendiler, müfettişi umu
milik ve mıntaka teşkilâtına evleviyetle mecburuz. 
Fakat ihtisas lâzımdır, oraları iyice tetkik etmek 
lâzımdır. Memleketimizin birçok hazaininden is
tifade edememekteyiz. Bugün Antalya meselâ bir
çok tabiî servete maliktir. Dinar'a gidersiniz pek-
çok sulan vardır. Orada bir elektrik fabrikası kuv
vetiyle bir treni bir tranvayı sevk edecek elektrik 
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istihsal etmeye muktedirsiniz. Konya civarlarına 
kadar trenleri sevk edecek kuvvete sahipsiniz. Fa
kat bunu yapabilmek için öteki livanın kerestesi, 
beriki livanın koyun ve sairesi birleşirse ve on
lar bu teşkilâttan istifade edeceklerini anlarlar-
sa, kendi idarei hususiyelerinden onar bin lira 
ayırarak onu yaparlarsa, hem o şeyi yapar, hem 
dekovil yollarını yapmış olurlar. Hiçbir liva, hiç
bir vilâyet kendi başına bir şey yapamaz. Elli se
ne sonra da bunu yapmaya muktedir değildir. 
Fakat birleştiriniz, 5 - 6 vilâyeti bir araya getiri
niz, o zaman bunu her halde yapmaya muktedir 

ı olacaklardır. Fakat teşkilâta ihtiyaç muhakkak
tır. Ama bunun başındakine müfettiş deyiniz, ida
rei umumiye müdürü deyiniz, idarei hususiye 
müdürü deyiniz, yok bilmem valii umumi deyi
niz, ne derseniz deyiniz. Bunun mânası ve bu ke
limelerin mazmunu hep birdir. 

REİS — Efendim söz alan zevat; ilk heyeti 
umumiyesi müzakeresine başladığımız zaman 
tanzim ettiğimiz listeyi takibederek gidiyor, 36 
zat bunun heyeti umumiyesi hakkında söz söy
lemiş. Encümen Reisi, mazbata muharriri ile 
Dahiliye Müsteşarından başka, şimdi de 12 zat 
daha var. Kifayeti müzakere takriri de var. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) -r- Reis Bey, ben
deniz dairei intihabiyemden geliyorum. Bunun 
hakkında tetkikatıma müstenit söz söyliyeceğim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini" reye vaz'-
edeyim de kâfi görmezlerse o vakit... 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır
sın. İndiriniz. Kâfi görmiyenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görüldü. (Gürültüler) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim esasen 
Mecliste ekseriyet yok. Marazı idaremizi görmüş 
ve geçirmiş olduğumdan ona göre söz söyliyece
ğim. 

REİS — Maddelere geçildiğinde, söylersiniz, 
efendim. 

'Efendim mevcudolan takrirler 22 tanedir. Yir
mi iki takrirden 2 tanesi, re'sen teklifi kanuni 
mahiyetindedir. Tadilname mahiyetinde olmadı
ğı için tebliğ ediyorum. Ayrıca encümene gönde
riyoruz. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Reis Bey usulü 
müzakereye dair söz istiyorum. (Gürültüler) Bu 
mühim bir kanundur. Rica ederim benim sözümü 
en sonraya bıraktınız. Usulü müzakere hakkında 
söz istedim, efendim. Riyaset bitaraf olmak lâzım-
gelir. Rica ederim bize söz veriniz, neden bize 
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söz söyletmiyorsunuz! 

REİS — Rica ederim Hocafendi oturunuz! 
Söz vermiyorum. Oturunuz ve susunuz!. 

TEVFİK Ef. (Kângırı)—- Usulü müzakereye 
dair söz söyliyeceğim. 

REtS — Şimdi takrirlerden sonra söz vere
bilirim. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Istibdadediyorsu-
nuz. (Gürültüler) 

REİS — Tevfik Efendi, ihtar ediyorum! 
TEVFİK Ef. (Kângırı) — Ben ihtarı dinle

mem. İstibdat var, ben kabul etmiyorum. 
REİS — Ben hakkı kanunimi istimal ediyo

rum. 
TEVFİK Ef. (Kângırı) — Ekseriyet yokken 

reye koydunuz. (Ekseriyet yok sadaları) 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Mecliste ekse

riyet yok. Kanunu reye koyamazsınız. (Gürül
tüler) 

REİS — 12 takrir, kanunun Dahiliye Encü
menine havalesine, üç takrir kanunun reddine, 
üç takrir de maddelere geçilmesine, diğer bir 
takrir de müstaceliyet karariyle müzakeresine, 
bir takrir de derdesti müzakere bulunan Nevahi 
Kanununun neticei müzakeresine talikine da
irdir. 

Evvelâ maddelere geçilmesi ve reddi tazam-
mun eden takrirler zaten müzakerenin seyri ta-
biîsiyle hallolunacak. Encümene iadesi ise bir 
meselei müstehire mahiyetindedir. Evvelâ bunu 
reyinize arz etmek mecburiyetindeyim. Encüme
ne. iadesi yolunda on iki takrir var. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Mecliste ekseriyet 
yoktur. (Ekseriyet yoktur sesleri) Yroklama ya
pınız. 

REİS — Encümene iadesini reyinize arz ede
ceğim. Ondan sonra bu nokta üzerinde bir zata 
söz vereceğim. Buyurun Y'usuf Ziya Bey! 

YUSUF ZtYA B. (Bitlis) — Mecliste ekseri
yet yoktur efendim. 

REİS — Efendim, o Riyasete aittir, var, yok. 
Şu halde reyinize arz ediyorum. Müfettişi Umu
milik Kanununun -encümene iadesini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Ellerinizi indiri
niz. Dahiliye Encümenine iade edilmesi hakkın
daki takrirleri kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Dahiliye Encümenine iade edilmiştir. 

'Cumartesi günü içtima edilmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

(Hitamı Celse; Saat ; 5,45) 
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İzinnamesiz akdi nikâh ve izdivaçtan dolayı maznun ve mahkûm olanların affına dair olan 

Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Haindi Ef. (Diyarbekir), Refik Şevket B. 
(Saruhan), Tevfik Ef. (Kângırı), Emir Pş. (Si
vas), Fikri B. (Gene?), ibrahim Süreyya B. (Sa
rühan), Müfid Ef. (Kırşehir), Dr. Refik B. (Ba-
yezid), Halil ibrahim Ef. (izmit), Ömer Vehbi 
Ef. (Konya), Mustafa Necati B. (Erzurum), Tu
na lı Hilmi B. (Bolu), Hacı Mustafa Ef. (Anka
ra), ibrahim Bey (Karesi), Mehmed Nadir B. 
(İsparta), Naim Ef. (İçel), Yusuf Ziya B. (Bit
lis), Hasan Hayri B. (Dersim), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), 
Vehbi B. (Bitlis), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Hasan Basri B. 
(Karesi), Hüseyin B. (Erzincan), Mehmed Hain
di B. (Adana), Hüsnü B. (Bitlis), Ahnıed Fevzi1 

Ef. (Erzincan), Oavid B. (Kars), Abdullaöı Az
mi Ef. (Eskişehir), Mahmud Celâl B. (Saruhan), 
Devriş B. (Mardin), Hakkı B. (Van), Rıza Va-
mık B. (Sinob), Dr. Rifat B. (Bolu), Rifat Ef. 
(Konya), Zamir B. (Adana), Salâhaddin B. 
(Mersin), Besim B. (Kastamonu), ismail Şük
rü Ef. (Karahisarı Sahib), Salih Ef. (Siird). 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Yusuf izzet Pş. 
(Bolu), Halil B. (Ertuğrul), Recai B. (Trabzon), 
Hafız Haindi Ef. (Biga), Hulusi B. (Karahisarı 
Sahib), Hakkı Hami B. (Sinob), Rainiz B. (Der
sim), Tahsin B. (Aydın), Fethi B. (istanbul), 
Ali Ulvi B. (Burdur), Tevfik Rüşdü B. (Men
teşe), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Zekâi B. 
(Adana), Hamdi B. (Ertuğrul), Mustafa Sabri 
Ef. (Siird), Hüseyin Avni B. (Kozan), Ragıb 
B. (Kütahya), Hafız Mehmed B. (Trabzon), Hü
seyin Hüsnü Ef. (istanbul), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Sami B. (içel), Ali Rıza B. (Kars), 
Şerif B. (Sinob), Şevki B. (içel), Memduh B. 
(Karahisarı Şarki), Rıza B. (istanbul), Opera
tör Emin B. (Bursa), Hacı Feyzi B. (Elâziz), 

Sadullah B. (Bitlis), Osman B. (Lâzistan), Meh
med Sırrı B. (Siverek), Cevdet B. (Kırşehir), 
Fuad B. (İzmit), Dursun B. (Çorum), Hacı Nu
ri B. (Siird), Ali.Haydar B. (Gene), Yaflıya Ga-
lib B. (Kırşehir), Abdülgani B. (Muş), Ali Hay
dar B. (Gene), Mustafa B. (Dersim), Reşad B. 
(Saruhan), Rüstem B. (Oltu), Resul B. (Bitlis), 
Rüşdü B. (Ergani), îlamid B. (Biga), Mehmed 
Ef. (Eskişehir), Hacı Süleyman Ef. (izmir), 
Necib B. (Ertuğrul), Esad Ef. (Aydın), Ali Ef. 
(içel), Tahir Ef. (Kângırı), Ragıb B. (Gazia.n-
teb), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), MidhatB. (Mar
din), Yasin B. (Oltu), Necmeddin B. (Siird), 
Abdullah Ef. (Adana), Arif B. (İstanbul), "Şa-
kir B. (Ankara), Mustafa Hulusi Ef. (Karahi
sarı Sahib), Mehmed Ruşen B. (Gümüşane), Zi
ya B. (Kângırı), "Behçet B. (Kângırı), Osman 
Kadri B. (Muş), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), 
Fahreddin B. (Kars), Fevzi Ef. (Batum), Ham
di Namık B. (izmit), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Nuri B. (Bolu), Şükrü B. (Canik), Halil ibra
him Ef. (Eskişehir), Faik B. (Edirne), Halil 
Hûlki Ef. (Siird), Rasim B. (Cebelibereket), 
Ferid B. •(Corum), Arif B. (Konya), Şeref B. 
(Edirne), HacıAhmed Hamdi Ef. (Muş),Saded-
din B. (Menteşe), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Haydar B. (Van), 
Kadri B. (Siird), Âlim Ef. (Kayseri), Mahmud 
Said B. (Muş), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Mustafa B.. (Kozan), Emin Ef. (Aydın), Şükrü 
B. (Bolıt), Hakkı B. (Ergani), Mehmed Şükrü 
B. (Karahisarı Sahib), Dr. Fikri B. (Kozan), 
Tevfik B.-(Erzincan), Mustafa Lûtfi B. (Sive
rek), İsmail B. (Erzurum), Osman Nuri B. 
(Bursa), Ahmed Mazhar ıB. (İstanbul), Arif B. 
(Bitlis)j Kadri B. (Diyarbekir). 

Fikri Faik B. (Gene). 

(Reddedenlerin emmisi) 

(Müstenkif) 

Sıddık B. (Çorum) ve bir boş pusla. 

» * « 
T. S. M. M. Matbaası 


