
DEVRE : I CİLT : 4 IÇTtMA SENESİ : 1 
• • " • • • ' • • » * * *"^>^>**» ^ ^ •• • ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * * * * * 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Altmışyedinci İçtima 

19 - /A* . 1336 Cumartesi 

MÜNDERECAT 

Sayfa 
il. — ZAPTI SABIK HULASASI 188 
ft, _ AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 188,194 

il. — Azayj kiranı toh&isatmdaa cebeye 
fcödiye gönderilmek üzere kesâten paradan ar
tan mJktarayle orduya 'gocuk alınması ve teiv-
kifalt lora edtrrıeyaııterrfen para OcesUknesine' 
daitr tarar^ 188:190 

|2, — Cebellflbere&ert Mıdbusu Faik Beyin 
Sotühap mazlbaltasıtıa dair mazbataları teHkifc 
encümeni mazbatası. 190 

3. — flCutahya Mdbusu Haydar Beyin kâ
tiplikten fettfa ettiğime dair taücrtri. 190 

4. — Hakkı Betuç «Bey Kırşehir Msbusu 
telâkki «tiftliğiindea Kırşetiir MeJbusfcığu için 
yapılan intihabın kmderrtyekurı bulunduğu-
na dair Beşinci sulbe mazbatası. 194:201 

3. — LAYtttALAR! 201 
1. — Teşkilâtı esasiye kanuou lâytfıası. 201:209 
4. — TEZKERELER 190,192 
İL — Erzincan Mebusu Terfik Beyin, 

Erzincan'a merbut bazı kazalara tabip tayini 
haKkıödalkî temetıoi takririne Dahiliye Vekâ-
toanm cevabî tezfcereesi. 190:191 

Sayfa 
2. — Firariler kamına muaîbJDCe fesjldl 

âMtotk IfftSkm mattkrnıateriniıı miktar ve 
mıtüalkalan naMaoda Briâni Harbiyed Umu
miye Riyasetinin tezkeresi, 192:193 

3. — Firariler hakkında Müfdarfaatİ Milliye 
Vekâleti teskeresi ve merbut şifre. 193 

5. — MUHTELİF EVRAK 193 

1. — Müdafaada İsrar «dîlmesfino dair 
Canik, Denizli, Samsun, Beypazarı, Kastamo
nu, Sivas, Bozüyük vesaik yerlerden mevrut 
tolgraiflar. 193:194 

«. — SUALLER VE CEVAPLAR 191 

1. — Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beym, 
tenviratı etöeldtrifciye için 1 800 İra sarfed*-
mesi esbabım öair sual takriri ve Dahüüye 
Vefldlti Röföt Beyin tahriri cevaibı. 191:192 

2. — Malatya Mebusu Sıtkı Beyin, Pos
ta arzamnamesfohı 4 acü maddesi mucibin
ce ifai muatneSe olunmakta ne gibi bir mah
zur olduğuna »dair sualine Dafliüiye VeHdfi Re-
fet Beyin tahriri cevabı, 192 

18
----



I : «7 18 , 9 , 1336 C t 1 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 1,10ı Badezzeva) 

REİS : lkfeıd Reis Vekffi Vehbi Ef. Hz, 

KÂTİP : Feyyaz ÂK Bey (Yozgat) 

REİS VEKİLİ VEHBÎ EiFEKDÎ — Efendim ek
seriyet hâşâ oldu. Meclisi açıyorum. Zaptı sabık 
okunacak, 'lütfen dioteyelm. 

1. 

•Birinci Oeteeı 
Râyasdü 'Saniye Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

talhtt riyasetlerinde birinci celse zevali saat 2,10 da 
inikat etti. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Divanı Riyasetçe mebusaoı kiramdan 
77 zaita mezuniyet itasına, dair ittihaz olunan karar 
kıraat ve kabul otundu. Mekâtitet askeriye talebe-
siyte ihtiyat zafbit nanızetüerine -verilecek zamaimi 
fevkalâde hakkındaki lâyiha! kanuniye Maliye ve 
Müdafaai 'Mîllîye encühTenferine faavate ve fstsiMâl 
nıalıikemeteri •azalarının bugünkü jçtimatfa intiha
bına dair Üsküdar Mebusu Salâhaddün Beyle rüfe-
kasıntn takriri Heyeti VefcBeye tevdi olundu. 

[MÜdafaakia israf düfkneaine dair mufoteffif ma-
hatlerden mevrut telgraflar kıraat ve Dâvanı Riya
setçe cevap itaisı takarrür etti. Seferberlikte gayrî 
meşru surette İktisabı servet edenler hakkında Kü
tahya Mebusu Besim Atalay Beyin takririnin nazarı 
dikkata alınarak aüt olduğu encümene havalesine 
dair Lâyiha Encümeni mazbata»! teddakındu. 

Müteakiben fıracat resminin tezyidine dair ka
nunun müzakeresine geçildi. Heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakerenin kifayeti katbul ve maddelere 
geçM. Müzakerenin evvelemirde yegân yegân 
eşya tarifesi üzerinde (icrasına dair Karahisar me
busu Nebül Efendinin takriri kabul ve Ito&İsat En-

1. — Cepheye hediye gönderilmek üzere Azayi 
kiram tahsisatından kesilen paradan artan miktariyle 
orduya gocuk alınması ve tevkifan icra edilmeyen
lerden para kesilmesi hakkında karar. 

(Zaptı sabik hulâsası Kâtip Feyyaz Ali Bey ta
rafından okundu) M 

cümeninin lâyihası üzerinde müzakere cereyan ede
rek, Mardin 'Mebusu İbrahim Beyle İktisat Encü
meninin ve Heyetti Vekilenin teklifleri mucibince eşya 
tarkfesiriin bir kısmı taüiten kabul ve celseye niha
yet •verildi. 

İkinci Celse 
Riyaseti Saniye VekÜ Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı riyasetferinde zeval! saat 5te (inikat eb&. 
Eşya tarifesinin bakiye! müzakeratına devam oluna
rak Heyeti Vekile ve encümenin teklifleri öle Ayintap 
Mebusu Sahİn ve Karahisar Mebusu Nefatil Efendi
lerin tadil teklifleri nazarı 'dikkate alınıp tarifenin 
mütebaki kısmı dahi tadülen kabul olundu. Birinci 
madde Adana Mebusu Zekâi 'Beyin teklifi ve ikinci 
madde encümenin teklifi veçhile tadilen ve üçüncü 
madde de aynen kabul olundu. Dördüncü maddenin 
müzakeresine geçilmiş ise de Mecliste ekseriyet kal
madığından Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
saat altı buçukta celse tatil edflkü. 

Riyaseti Saniye Vekili Kâ'töp 
Vehbi Feyyaz Ali 

Kâtip 
Haydar 

RBfS — Zaptı salbfk hulâsasına 'bir diyecek var 
mı? (Kalkıl sesleri) Aynen kabul edenler etterioi kat 
dırsınlar... Zaptı sabık aynen kalbul olundu. 

HASAN FEHMİ BEfY <OGümusane) — Malûmu 
âliniz mukaddema Heyeti Oeliîenizden verilen bir 
karar 3e, azayi 'kiramdan cephelerdeki gazifcre hedi
ye ıgöoderitoıek üzere onar lira kesttroüşti. O vakit 

— ZAPTI SABIK HULASASI 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1S3 — 
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tahsisat verilmediği içki oıİkttan bilinmiyordu; İdare 
veznesinden Bu bin lira kadar satfedİİdi ve lâzım 
gelen hediyeler gazilere gönderildi. Şimdiye kadar 
yapılan tevkifat iti 6in altı yüz otuz 'liraya feaiiğ ol
du, Şimdiye ikadiar henüz tahsisatlarını atmayan ve 
mezun [bulunan beş, on refikimiz vardır iki; kararı 
saibık veçhile onlardan da tevkifat yapılması mukar
rerdir ve tevkifat yapılması iktiza «der, 'bu gün mev
cut aıitı yüz otuz lira vardır. Bu paranın mahalu 
sarfını tayin eifcmek yine Heyeti Cehlenize aittir, ida
re Ibteyetİ bir şey düşündü: Hademeye ftışltk eîlbje 
imi yapalma veyahut Heyeti Cehleniz diğer bir emri 
havra mı sarfeder veyahut bir nispeti muayyene 
tfairesîrtde azayi kirama iade mi edelim? (îade ol
maz sesleri). Neye karar verirseniz o suretle hareket 
edeceğiz. Şimdi ıburada iki mesele var. Birincisi: Bu 
paranın mahalli sarfım tayin etmek, ikincisi henüz 
tevkifat yapılmayan rüfe'kayi saireden karart sabık 
vedhite tevkîfaıt yapılıp yapılmamak meselesi... 

TEVFf'K EPENDÎ (Kângın) — Reis Beyefendi; 
müsaade 'buyurun, söz söyleyeceğim. 

TUNALI HİUMÎ BEY "(Bolu) — Mesele gayet 
basittir. Kendim, bu para gazilerimiz için toplanmış, 
mutlak gazilerimize ve binaenaleyh mevkufu aleyhine 
sarfedilmek lâzım gelir. Hademeler, hakikaten onlar 
da bizim arkadaşlarımızdır, onlar için de aramızda 
bir şey toplanır Ve bununla bir şey yapılabilir. 

NEBtL EFENDİ (Karamsarı sah ip) — Mademki 
Heyetten her 'biri onar lira veriyor ve diğer bazı ver
meyen arkadaşlarımızdan da alınıyor, o halde sarfiyat
tan mütebaki altı yüz otuz lira üe diğer toplanacak 
paralar mevkuf olsun.. Diğer ihtiyaç olan bir yere 
sarfolunur, mevkuf olmasını teklif ederim. 

(Yok, yok sesleri.) 
KILIÇ ALÎ BEY (Ayinta'p) — Efrada gocuk yap

tı nlmalı dır. 
HACI TEVFİK EFENDİ (Ringin) — Efendim 

bu para, asker için, gazilerimiz için toplandı, verme
yen arkadaşlar da geri kalmayacak, onlar da verecek... 
Kış geliyor. 

OPERATÖR EMİN BEY {Bursa) — GefdL, 
TBVFIK EFENDİ {Devamla) — Ve geldi Asker

lerin üzerinde, nöbet mahallinde gocuk gibi falan bir 
şey yoktur, onun için 'Meclis namına, toeş on gocuk 
alınsın, gönderilişin. 

fPek muvafık «adaları.) 

'MEHMET ŞÜKRÜ 'BEY <Karalhtearısaihfrp) — Ben* 
deniz de aynı fikri söyleyecektim. Tevfik Efendi Haz
retleri söylediler... 
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R'AGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Tevfik Efen
di Hazretlerinin teklifi doğru olmakla beraher, bura
daki Harbiye efendilerinin de pek perişan olduklan-
nı, papuç ve elbiseden mahrum olduklarını söyledi
ler, Harbiye efendilerinin de hakikaten ihtiyacı varsa 
oraya vermek daha muvafıktır. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendimi bu-
yurulduğu gibi, her arkadaştan on lira kesilmesi ta
karrür etmişti. Fakat bunun miktarı meçhul olduğu 
için dört, beş bin lira verirsek toplanacak miktar belli 
o'maz dîye Divanı Riyasette mevzubahis oldu, Cep
hede oîan arkadaşların, oradaki ihtiyacına medar ol
mak üzere iki 'bin lira kâfidir dediler ve biz iki bin 
lirayı makbuz mukabilinde 'vezneye tevdi ettik, gön
derdik. Sonra tevkîfata başladık, İki bin altı yüz otuz 
küsur lira kadar para 'birikti. 'Fakat bir kısmı arkadaş
lar mezundur, henüz gelmedi, bir kısmı da var ki he
nüz yeni gelmiş, onlardan da tevkifat yapıyoruz. Sim
di tcvkif-ata tabi tutulmayan arkadaşlarımızdan, tev. 
kifata devam edelim mi etmeyelim mi?... 

"(Tabii, tabii sesleri). 
Mütebaki altı yüz otuz lirayı, iki bin lira vermiş 

olan zevata taksim edipte, on liranın bir kısmını iade 
edelim mi? (Hayır sesleri). Üçüncüsü : 'Burada fıade-
mder var. Onlara kaput yapmak veya diğer bir umu
ru hayriyeye sarfermek var. Bu bapta lütfen bîr karar 
verirsiniz, o karar ilö hareket ederiz. 

VEHBÎ BEY fKaresi) — Efendim bu paranın 
şimdiye kadar durduğunu bite, bendeniz muahaze 
edeceğim. Cephenin bu kadar ihtiyacı varken, altmış 
para da olsa, derhal askere «arfediloıeli ve ihtiyacı de-
fedilmelidir. Zannederim İade etmek kimsenin ha
tırından geçmez ve mevzubahiste odrnaz. Bunu nereye 
sarfedelim? Bendenize kalırsa; altı yüz lira İle gocuk 
vesaire alınamaz. Ancak 'beş, altı tane çıkar. Hepimi
zin idrak ettiği bir hal, tütünsüzlüfctür. Askere tütün 
alıp gönderelim ki, hiç olmazsa bir dereceye kadar 
her cepheye bir şey isabet eder. 

MÜFİT iEFENDÎ (Kırşehir) — Ancak bîr paket 
isabet eder. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bendenize kalırsa altı 
yüz lira ile ve daha tedarik edilecek para ile tütün ala
lım. 

REİS — Mesele tevazuh etti zannederim. İki rey 
hâsıl oldu. Birisi tevkifat icra olunmayan arkadaşlar 
hakkında tevkifata devam edip etmemek {Devam edil-
S'in sesleri.) Devam edilmesini arzu edenler ellerini 
kaldırsın, devam kabul olundu. Diğeri; kasada mev
cut ajtı yüz otuz küsur liranın cephedeki askerin İh-
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tiyacına sarfıdır ki - elbise falan gîbi tayin» lüzum 
görülüyor mu bilmem - Tevifİk Efendinin tekfiri mi 
yapılsın?,. 

SÜUEYMAN SIRRI BEY <Yo2gat) — Daha tev
kif at icra edilecek kaç arkadaş var? 

REtS — Onu soralım.. Gocuk alınması hakkın
da Tevfifc Efendinin teklifi var, kabul edenler «Herini 
kaldırsın, kabul olundu. 

MUSTAFA BEY ı(Güımışane) — Onar lira daha 
verelim de, fazla alınsın... 

2, — Cebelibereket Mebusu Faik Beyin intihap 
mazbatasına dair Mazbatalar} tetkik encümeni maz
batası. 

REİS — 'Evrakı varideye geçiyoruz. {Cebelibereket 
Mebusu Faik Beyin mazbatası okundu)': 

İşbu mazbata bittetkik mumarleyh 'Faik 'Beyin me-
busfeığunun kabulüne mâni ahval görülememekle ka
bulü karargir oldu, 

'1K Ağustos t3Ü6 

TEVFltK FJFBNDt <Kângırı) — Ne vafcit intihap 
olunmuş, tarihi mtStabı nedir??... 

KATIP FEYYAZ AU BEY (Yozgat) — 18 Tem
muz 1336 tarihinde... 

1. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Erzincana 
merbut bazı 'kazalara tabip tayini hakkındaki temenni 
takririne Dahiliye Vekâletinin cevabi tezkeresi. 

RBtS — Erzincana merbut kazalar için MuVazenei 
Umumiyeye Hükümet tabibi muhassasatı vazedildiği
ne dair Sıhhiye Vekâletinin tezkeresi cevaıbiyesi var, 
okunacak : 

B. 'M. M. Riyaseti Califosine 

NİÎfusu umumiyesi neman otuzar bin raddesinde 
olan Erzincan livasına mer'but Refahiye, Kemah, Ku-
ruçay, Pülümür kazalarında birer 'belediye tabibi ol
madığı gibi bir kabile, hatta aşı ameliyatını icra ede-
Mecek küçük bir sıhhîye memuru dahi yoktur, Yedi 
senedenberi devam eden muharebe yüzünden nüfusça 
ıher yerden ziyade zayiata uğramı; ve uğramakta bu
lunmuş ve fefâketi hicretin tevlit eylediği etim sefalet-
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İRFJÎS — Mazbata hakkında söz söyleyecek var 
mı? (Kabul sesleri.) Faik 'Beyin Cebelibereket mebus
luğunu kabul edenler ellerini kaldırsın. Faik Beyîn me
busluğu kabul olundu. 

3. — Kütahya Mebutiu Haydar Beyin kâtiplikten is-
tifastna dair takriri 

RBfiS — Kütahya 'Mebusu Haydar Beyin kitabet
ten istifasına dair bir takriri var efendim. <Ret, ret sa-
datar.) 

KATİP FEYYAZ ÂLÎ BEY (Yozgat) — Okuya
lım mı efendim? <Hacet yok sadaları). 

IİHSA'N BEY (Cebelibereket) — Okunsun anla
yalım.. 

R"Elfö — Okunmasını kabul edenler ©Berini kal
dırsın. Kaıbul olunmadı, istifasını kabul edenler eüte-
rini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

HASAN FEHMÎ 'BEY (Gümüşane) — Rica ede
rim, Birşey okunmadan reye vazolunmaz, okunsun, 
ondan sonra reye vazedilsin. 

REÜS — Mesele geçmiştir efendim. (Hayır geç
medi sesleri.) 

'Efendim istemiyorlar, istffasını kabul etmiyorlar, 
zorla otur mu efendim? 

ler ve bir çok sebeplerden mütenevvi hastalıklara ma
ruz kalmış sıhhati umum'tyesi inhitata yüz tutmuş me-
va bîr meskeni hara'bezar halini almış olan bu betbaht 
kazalar halkının evvelemirde muhaıfaaai sıhhati ne 
dereceye kadar elzem olduğu pek az bir mülâhaza He 
taayyün eder, 

Bunların belediyeleri varidatı esbaİH maruza db-
layısiyJe şimdilik bir tabip maaşını idajreye kâfi dere
cede olmadığından bu varidatın husulüne değin maaş
ları Müvazenei Umumiyeden verilmek üzere mezkûr 
kazalara mümkün olduğu bir 'süratte birer Hükümet 
tabibi tayin ve izamı lüzumuna bîr kararı âcil ittihaz 
ve ita buyurutmasını sıhhati umumiyeain muhafazası 
namına arz ve teklif ederim. 

'5 Eylül 133W 
(Erzincan Mebusu 

T«vfad 

4. — TEZKERELER 

__ J90 _~ 
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Huzuru CaÜJİ Riyasetpenahiye1 

Aded r 
T55Ö umumi 

32)1 'hususi 
12 Eylül 1336 tarih ve 227 - 636 numaralı tezkerei 

samiyeleriyle ve Heyeti Umumiye fcarariyie tebliğ bu-
yurulan takrir nıündericatı 'Hükümetçe daha evvel na
zarı İtibare alınarak Erzincana merbut kazalar için 

Muvazeneİ Umumiyeye Hükümet tabibi muhassasatı 
vazedildiği ve peyderpey tayin olunacakları maruzdur 
efendim. 

15 EyM 1336 
Sıhhiye V. 
(Dr. Adnan 

REltS — Cevap kabul olunuyor mu efendim? (Pe
kâlâ muvafık sesleri). 

«. — SUALLER VE CEVAPLAR 

î. — Ayam Mebusu Doktor Mazhar Beyin, tenvi
ratı elektrtkiye için 1 800 lira sarfedilmesi esbabına 
dair sual tahrifi ve Dahiliye Vekili Refet Beyin tah
riri cevabı. 

REfS — Tenviratı etektrikiye hakkında Dahiliye 
Vekâletinin tezkerei cevabiyesi var, Okunacak. (Okun
du) : 

B. M. M. Riyaseti Celitesme 

Ankara Vali Vekâletinin merbut tezkeresinden key
fiyet rüfüsteban olacağı veçhile muayyen bir bütçe ve 
usul tahtında olmayarak tenviratı etektrikiye masarifi 
ihtiyar olunduğu anlaşıldığından ve bu namda 'Büyük 
M'fllet 'Meclisi veznesinden bin sekiz yüz Hra gibi hay
ret babş bir meblağ sarfedildiği istihbar edüdiğindeD 
keyfiyetin Dahiliye Vekâletiyle İdare heyetinden sual 
edilmesini teklif ederim. 

ıo - vnı - i35ö 
Aydın 

Dr4 Mazhar 

Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyefendiye 

Vaktiyle elektrik tenviratına başlanıldığından mas
rafa muka'bM bir tahsisat tedarik edilememiş, yalnız 
Sanayi mektebi bütçesindeki mektebe ait masarifi za
rurîye namtyle kabul edilen tahsisat meyanından sar
fiyat ifasiyle şimdiye kadar tenviratın idamesi temin 
olunmuş ise de sanayi mektebinin bütçesi mütehammİİ 
ve müsait olmadığından bir çök 'borçlar tesviye edile
memiş ve badema dahi sarfedi-lecek para kalmamıştır. 
Tenviratın devamı elzemiyeti düşünülerek 'bazı ma-
telden sarfiyat temini nazarı teemmüle alınmış ve bu 
meyanda darülmuallimin binasında ikamet buyuran 
möbusanı kiramdan dahi haddi asgari olarak beher ge
ce ancak yirmişer kuruş alınmasına mecburiyet hâ
sıl olmuştur. Buna binaen orada ikamet buyuruflduğu 
1 Mayıs sone 13136 tarihinden 10 Mayıs sene 1336 tav 
rifoine kadar on gün için tahakkuk eden iki yüz kuru

şun sanayi mektebi veznesine itası lûtfunde bulunma
larını rica eylerim efendim, 

S Ağustos 1336 
Ankara Vali V, 

IMemet Nuri 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Dahiliye Vekâleti 
idarei Umumiyei Vıilâyat 

Adet : 4306 

3 Eyfiil '1336 tarih ve,'l®5 - 563 numaralı tezkerei 
aMyyeleri cevabıdır: 

Darütmuallirninde İkamet eden Mebusaru kiram
dan yevmiye yirmişer kuruş elektrik tenviratı ücreti 'ta
lebim havi Ankara vilâyetinin tezkeresi üe dairenin 
tenviratı için Büyük Millet Meclisi veznesinden bin se
kiz yüz lira itası esbabının sualini mutazammın Ay
dın Mebusu Dr, Mazhar Beyin takriri mütalaa olun
du : 

(Daire tenviratı için ita olunduğu beyan buyuru
lara bin sekiz yüz lira bittabi Meclîsi âKnin Heyeti ida
resi karariyle verilmiş olacaktır. Tenvirat masrafı ola
rak talep olunan ve büâhara on kuruşa tenzil edildiği 
anlaşılan ücrete gelince bununda İdarei ftususiyece bu 
'bapta Jhtiyar olunan masraf mukabili olarak talep olun
duğu anlaşılmıştır «fendim. 

<Ü4 Eylül 139» 
DaMiye Vekili 

-Refet 

Dr. SUAT 'BEY ('Kastamonu) — Efendim bu elekt
rik tenviratının heyeti idareye taallûku ne derecede 
bilmem. Fakat bendeniz bildiğimi arzedeyim : Esasen 
Meclis teşekkül etmeden evvel alelacele 'bu daireyi işgal 
etmişler ve elektrikleri tesis etmişler. Biz buraya gel
diğimiz zaman elektrikle müehez olduğunu gördük. 
Sonra gerek İnşaat 've gerek elektrik inşaatı vesaire için 
doğrudan doğruya Maliyeden birtakım sarfiyat vuku. 
bulmuş... Biz buranın bütçesini yaparken Maliye Vekâ-
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letİne müracaat ettik ve dedik ki; Meclis namına bir 
bütçe yapacağız. Bizim 'Meclis azasmdan, arkadaşlar
dan Maliye veznesinden tahsisat almış arkadaşlar var
sa onları alelesami verin de kaydırma düzeltelim de
dik. Ona cevaben iMatİyeden 'gelen tezkerede " Bura
nın elektrik tesisatı için 'bin sekiz yüz otuz lira odun 
müteahhidine verilmiş 'bir para görünüyor. Aynı za
manda vilâyetten 'buraya bir .tezkere vardlır. Her ay 
Mecfcîsten doksan dokuz lira elektrik tenviratı vardır. 
Bunu vermezseniz keseceğiz diyorlar. Bizde kesmeyin 
tenvirat devam etsin, tahsisat verilecektir dedik. Fakat 
aynı zamanda sorduk, «Bindiye kadar 'bin sekiz yüz lira 
aldılar. Ayda yüz liradan on sekiz aylık elektrik be
delidir bu;... Halbuki üçüncü aydan itibaren yüz lira 
da istiyorlar. Ondan evvelki ayda ite suretle parayı Ma
liye vermiş bizce meçhuldür. 

FERİT BEY (Çorum) -— MasarM tesİsİye dahil 
değil mi efendim? 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Biz yalnız mas
raf veriyoruz. 

REFİK ŞEVKET BEY <Saruhan) — Efiendim, 
sual Dahiliye Vekilinden olmuştur. Dahiliye Vekili 
diyor k i : Bu sarfiyat Divanı Riyasetten olmuştur. O 
halde Divanı Riyasete havale edelim. Orası cevap ver
sin, daha münasiptir. 

RJBtS — Efendim, Refik Şevket Beyin tekMi fca-
bul Duyuruluyor mu? '(Kabul sesleri). Kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Refik Şevket Beyin teklifi ka
bul olundu. Divanı Riyasetten sorulacak. 

2, — Malatya Mebusu Sttkı Beyin, Posta nizamna
mesinin 4 ncü maddesi mucibince İfayl muamele olun
makta ne gibi bir mahzar olduğuna dair suaUne Da
hiliye Vekili Refet Beyin tahriri cevabi. 

RfEtS — Posta havaleleri hakkında Malatya Me
busu Sıtkı Beyin takririne Dahiliye Vekâletinin tezfce-
rei csvaföyesi var. (Okundu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 
Dahili kıymeti mukaddereli mekâtip ve havalenin 

ve posta paketleri nizamnamesinin dördüncü maddesin. 
de, kıymeti mukaddereli mekâbip için altın akçe hesa> 
'biyle elli bin kuruş ile meblağı mezfburun değer akça 
ile bedeli haddi azami itibar edilmiştir. 

-Beher mektubun havi olacağı kıymet i^bu miktarı 
tecavüz etmeyecektir. Fakat mürşitler aynı posta üte 
aynı murselünleyhe müteaddit mektup gönderebilecek
tir diye muharrer bulunduğu cihette postahane ida
relerince işbu nizamname mucibince zikredilen meba-
liğ kabul o'lunmayarak ancak bir tüccar veyahut bir 
şahıs tarafından bir mahalden diğer mahalle gönde
rilecek para -beş bin kuruştan fazla kabul edilmemek
te olması sebebiyle ashabı icaret pek çok müşkülâta du
çar olmakta binaenaleyh, bu sebep dolayısiyle posta-
hanelerin 'varidatı 'günbegün tenezzül ederek bundan 
Reji ve Bankı osmani gibi müessesat istifade eylemek
te olduğundan nizamnamenin mezkûr maddesi veçhile 
ifayi muamele olunmakta ne gibi bir mahzur bulundu-
ğıınu Dahiliye Vekâleti Celilesi tiden sual eylerim. 

&l Ağustos 1336 
Malatya: 

Sıtkı 

Büyük Millet Meclisi' Riyaseti Celüesine 

5-TXAy$6 tarih ve 197 - 576 numaralı emirname! 
Riyaset pertahi yeleri ne merbut Malatya Mebusu Sıtkı 
Beyin sual takririnde mevzubahis olan kıymeti mukad-
dereTi mekâtip hakkında VI - IX - 1336 dan itibaren 
nizamnamesi veçhile azami kıymet üzerinden muame
le İfasını emir ve tamim ettiğimi arz ederim. 

Umuru Dahiliye Vekili 
;Refet 

REİS — Berayi malûmat Meclis arzolunuyor. 

4. — TESKERELER (Devam) 

2. — Firariler kanunu mucibince teşkil edilecek 
İstiklal mahkemelerinin miktar ve mıntıkaları hakkın
da Erkânı HarMyei Umumiye riyasetinin tezkeresi, 

Büyük MiHet MecKsi Riyasetine 

Kanunu ma'nsus mucibince istiklal mahkemelerinin 
teşkil olunacağı mahafler hakkında Heyeti Vebİlece 
bittezekküf tespit edilen liste fcftfen takdim kılınmış
tır. 

17 Eylül 'İ3ÖO" 
Büyük MH'let Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 

Heyeti Vekile Riyaseti Celüesine 
1. 'Büyük Millet Meclisince tanzim kılınan fi

rari ve bakaya mevaddrkanuniyesinde mu&arrah istik
lâl mahkemelerinin adet ve mıntıkaları 'berveçhizir 
arz ve teklJf olunur. (Bunlardan altı kırmızı çizgiyle 
işaret edilenlerin taoifen teşkili lâzımdır. 

L Kastamonu mıntıkası : Kastamonu vilâyeti, 
Bolu livası, 

1. Eskişehir mıntıkamı : Eskişehir, Bilecik, Kütah
ya livaları, 

3, Konya mıntıkası': Konya vilâyeti, Afyon Ka-
rahisar sancağı, 
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4H İsparta mıntıkası : İsparta, Antalya, DenizÜ, 
5. Ankara mıntıkası : Ankara vilâyeti, Yozgat 

•ve Çorum livaları, 
Muğfa Uvalariyle Aydın, 

6. Kayseri mıntıkası : Kayseri, Kırşehir, Niğde, 
Silifke livaları, 

7. Sivas mıntıkası •: Sivas vilâyeti, Canİk, Amas
ya. Tokat livaları, 

8. iMaraş mıntıkası : 'Maraş, Kozan sancakları, 
9. Mamuretülâziz mıntıkası : Mamuretülâziz vi

lâyeti, 
10. Diyarbekir mıntıkası : Diyarbekir vilâyetd, 
H'l. Bitlis mıntıkası: Bitlis vilâyeti, 
'•12. Refahiye mıntıkası: Giresun kazası, Gümüsa,-

ne, Karahisarı Şarki, Erzincan livaları, 
'13, Erzurum mıntıkası : Giresun kazalarından 

maada Trabzon vilâyeti, 'Erzurum vilâyeti 've Bayazit 
sancağı, 

14. Van mıntıkası : Van vilâyeti (Hakkâri san
cağı dahil). 

2, Büyük Millet Meclisi Riyasetine ve Müdafaai 
Milliye Vekâletine yazılmıştır. 

Erkânı Harbiyeİ 
(Umumiye Reisi 

İsmet 

'İSMAİL 'SUPHİ iBEY '(Burdur) — Bu müzakere 
okınacak mı efendim? Müzakere olunacak ise «öz is
teriz. 

REİS — Meclîsten soracağız... Yani müzakere ede
ceksek Heyeti Vekileye malûmat verelim, o da 'bu
lunsun. 

OPERATÖR EMitN BEY (Bursa) — Gününü 
intihap edelim. 

MUSTAPA NECATI BEY (Saruhan) — Geç kal
masın efendim. En mühim mesele budur. 

A — Müdafaada ısrar edilmesine dair Canik, De
nizli, Samsun, Beypazarı, Kastamonu, Sivas, Bozöyük 
vesalr yerlerden mevrut telgraflar* 

R'ErS — Müdafaada ısrara dair telgraflar var. 
Okunsun mu? Arzu buyurursanız okunsun, (Okunsun, 
okunmasın sesleri). 

KÂTİP FEYYAZ ÂLI BEY {Yozgat) — Canik, 
DenizÜ, Samsun, 'Beypazarı, 'Kastamonu, SıVas, Bozö-
yük ilâh... dan mevrut telgraflar var. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim, muhiti 
memleket heyecana gelmiş, para «affediyor, bize tel
graf çekiyor. Biz niçin okumaya tenezzül etmiyoruz? 

RBÎS — Diğer bir ruznameye ithalini arzu bu
yuruyorsanız... '(Hayır, :hayır sesleri). 

ADI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Meselenin ehem
miyeti vardır. 'Son celsede müzakere edilir ve Heyeti 
Vekile de •gelir. 

R1EIS — Efendim, müsaade buyurun, eğer müza
kere edilecekse esamiyi yazalım. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY '(Karahisaraahip) — Yap. 
mış olduğumuz kanun mucibince mıntıkaların teşkili
ni Hükümete bırakmıştık. 

«MUSTAFA NECATİ «EY '(Karafeisansahip) — 
Hayır, teşkili değil, teklifi bıraktık, Heyeti Vekile tek
iri edecek, biz müzakere edip kabul edeceğiz. 

REÎS — Rİca ederim, müzakereye girişmedik k'İ, 
şimdiden müzakereye başlayalım. Heyeti Vekifeye ma
lûmat vererek ikinci celseye tehirini kabul edenler el
lerini kaldırsın, (ikinci celseye tehiri kabul edildi.) 

3. — Firariler hakkında Müdafaai Milliye Vekâ
leti tezkeresi ve merbutu şifre. 

REİS — Firariler hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâletinin bir tezkeresi ve merbutu bir şifre var.,. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Konya'da teşkil 
edilecek istiklâl mahkemesine verilsin. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — istiklâl mahke
mesine havale edilsin, şifre okunmasın efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — MecMse 
gelinceye kadar artık o şifrelikten çıkmıştır efendim. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Evet efendim, bir 
celsei hafiye yapalım orada okunsun. 

HACtM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Okun-
mayacaksa buraya neye geldi? 

REİS — Şimdi efendim iki rey hâsıl oldu. Birisi: 
Teşekkül edecek istiklâl mahkemesine tevdii, diğeri 
bir celsei hafiye akdiyle okunmasıdır. Efendim cel
sei hafiye akdiyle burada okunmasını kabul buyuran
lar etlerini kaldırsın. Kabul edildi. 

REİS — Okunacak efendim. 
iBüyüfc Millet Meclisi Riyaseti Celilesdne 

Yunan kuvvetterİriİn hainane ve caniyane olmak
ta olan taarruzlarını kırmak ve memleketimizi bu 
hain düşman istilâsından kurtarmak maksadı hüda-
pesendanesiyle mücahede eden kuvayi milliyemizin bü
yük bir azîm ve metanetle vazİfei vatanİyeterini ifa 
ettikçe sevgili vatanımızın 'hain Yunanlılar eline düş
müş olan parçalarının kariben avni bari İle taMksi mü
yesser olacağına eminiz. Mücahitlerimizin uKivvu 
azim ve 'himmetine kavi bir iman He inanan vilâyeti
miz 'halkı da bu mücabedatı 'vataniyenin her fert için 

5. — MUHTELİF EVRAK 
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(istilzam eylediği muaveneti maliye ve füiyeden asla 
çekinmeyecek ve elyevm gaip cephesinde namus ve 
hayatı milliyelerini merdane müdafaaya çalışan ev
lâtlarının, kardeşlerinin arkalarından koşmakta tered
düt etmeyeceklerdir. 

Muhammet ümmeti Osmanlı erleri, hiç bir zaman 
Yunan gibi hırsız ve kahpe bir milletin zebunu kahri 
olamaz. Binaenaleyh, yaşamak için ölmek lüzumum! 
çoktan hissetmiş olan vilâyetimiz halkın geceli gün-' 
d özlü (bütün mesaisi de bu azim ve 'kararın husulü 
fiiliyatına ait muvaffakati teminden İbarettir. İşte 
bunun eseri fiilisi olmak üzere taraf, taraf -teşkil olunan 
kuvayi rmlliyemiz yekdiğerine müsabaka edercesine 
imdatlarına koşmak üzere hazırlıklarını ikmal etmiş 
ve etmek üzere bulunmuştur ki İnayeti bari ve İm
dadı runaniyeti peygamberi ile vatanımızın muhafa
za! istiklâli İçin ibrazı hamiyet ve fedafcâride fcirtvir-
flerine rekabet «den o aManlaria el ele vererek kış 
gelmezden o hain düşmanlarımızı denize dökmek, 
memleketimizi onların mtilevves ayağından tatöür et
mek muvaffakiyetini ihraz edeceğimize kani olduğu
muzu arz ile ve bu hissi Ünürmet ve muavenetimizin 
cephelerdeki kardeşlerimize iblâğını himemi kuman-
danilerİnden bekleriz ferman. 

Ulamadan 
Saray Camiişerifi 

Müderrisi 
Ömer Avni 
Ulamadan 

Ahmet 

Eşraftan* 
Ahmet Hamdi 

Ulamadan 
Ahmet Niyazi 
Belediye Reisi 

iMehmet 
Mebus 

Muhittin 
Eşraftan 

Ferit 
Az» 

'Nazmi 

Ulamadan 
Arif 

Ulamadan 
İzzet Paşa Müderrisi 

Halil 
Mebus 

Muştalat 
Eşraftan 

Yusuf 
Aşiret 'Reisi Sahibi 

Kayanlbatı 
Aza 

Hakkı 
Eşraftan 

Nuri 
Tücardan 

Hasan 

Aza 
Mehmet 

Azaj 
Arif 

Tüccarandan Kehanlızade 
Ahmet 

Tüccarandan 
Arif 

Tüccarandan 
Mehmet Tahir 
Tlüoc aran dan 

Mevlüt 
Aza 
Zülfü 

(Teşekkür ederiz sesleri). 
SÜLEYMAN SIRRI ©EY (Yozgat) — Asan fii-

liyesine intizar ettiğimizin yazumasmı teklif ederim. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetime 
Namus ve hayaıUnuza ve mukaddes din ve vata

nımıza kasteden düşmanlarımızın -tek bir müsluman 
'bulundukça husulüne imkân dtoayan emeli hainane-
leri istihsal iç İn son günlerde tekrir ve teşdit ettikleri 
savlet ve işgaline muvaffak oldukları mahallerde dm 
kardeşlerimizin hakkında reva gördükleri şenaat ve 
fecaat zaten ruhu, hayatı galeyan ve heyecanda bu
lunan fedakâr ahalinin, düşmanı bîr karışma kadar 
bütün toprağımızdan kovmak hususundaki azmi ka
tisini teyit etmekten başka bir netice vermemiş ve bu 
sebeple evvelki gün memleketin 'Mumum eşraf ve 
ulema ve meşayihiyte erkânı memurini hükümet ve 
birçok halk Mektebi Sultani salonunda içtima ederek 
vaziyetin nezaket ve ehemmiyeti İzah olunduktan 
sonra hazinin, umumen el ele vererek, meji ve hare
kete kadir, brlâ istisna efradı milletin, elyevm kah-
ramanane çarpışan kardeşleri peşinde fedayı cana 
ahdü peyman etmişler ve işbu tazahUratı vatanper-
veranenin fiiliyatına iptidar ve herkes uhdesine düsen 
vazifeyi ifa etmek üzere dağılmışlardır. Keyfiyet Garp 
Cephesi Kumandanlığına da yazılmıştır efendim. 

'8 Ağustos -l'3Qı6 
Kastamonu Valisi 

Cemal 

VEHBİ BEY ^Karesi) — Asan fiihyesine intizar 
ederiz, 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Onlara cevap ya
zılsın. 

REtS — Bunlara münasip cevap Divanı Riyaset
ten yazılır (Tabii sesleri). 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (DıeMaftı) 

4. — Hakkı Behiç Bey Kırşehir Mebusu telâkki 
edildiğinden Kırşehir mebusluğu için yapdan intâiıa-
bın keenlemyekün bulunduğuna dair beşinci şube 
mazbatası. 

Riyaseti Celrleye 
Kırşehir Mebusu Hakkı Behiç Beyin Kırşehir' 

inden istifa ederek Denizli mebusluğunu tercihine 
dair olan malûmat, tâzimeyi istihsal için zabıtname-
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ler üzerinde tetkikat ve taharriyatı lâzıme icra edildi. 
Zabıtnamenin 213 ne i sayfasında; Hakkı Behiç Be
yin «Kırşehir mebusluğunu tercih ettiği sarahaten mu
harrer olmakla beraber Denizli mebusluğunun ka
bulü üzerine Reisi Sini 'Bey tarafından 18 nci içti
mai muhtevi 394 nü sayfada «Kırşehir melbusluğunu 
terih -edeceğini evvelce söylemişti. Soracağız, hangisini 
tercih, ederse onu kabul ederiz, diğerinin yeniden inti
habı için yazılacaktır.» diye vaki olan beyanattan 
sonra 'Hakkı Behiç 'Beyden suali va'kiin sorulup, iki 
dairei intihabiyeden 'birisini bu defa da tercih ettiğini 
mübeyyin bir 'kayda tesadüf edilememiş olmasına 
mebni Hakkı 'Behiç ;Beyin elyevm Kırşehir mebusu 
olarak telâkki olunduğu 've binaenaleyh Kırşehir in-
hüâl etmedikçe İra edilen intihabın keenlemyekün 
bulunduğunu mübeyyin mazbata tanzim kılındı. 

16 Ağustas 'l^'ö 
Beşinci Şube Reisi Siirt 

Refik Şevket Mustafa 
Denizli Mebusu Burdur 

Hakkı Behiç Ulvi 
Muhalifimi 

'Bursa iBayazıt 
ÛP. Emin Atıf 

Mardin Kararman ŞarOd 
Okunamadı Okunamadı 

(Batumj BitMs 
Okunamadı Intihabatın keenlemyekün 

hükmünde olduğu 
Zanaatında değilim, 

Okunamadı 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyenleri okuya
cağım. Yazılmayan varsa yazayım. 

Dinleyelim, söz Müfit Efendinindir, 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim beşinci 
şubeden Heyeti muhteremeye arz ve beyan olunan 
esbabı muGibede, Hakkı Behiç Beyefendi Kırşehir 
mebusu olarak buraya 'geldiğinde Kırşehir mebuslu
ğunu tercih edip Denizli mebusluğunu tercih etme
mesi ve ahiren Denizli mazbatası da okunduğunda 
Taraf Riyasetten; kentlisine sual ederiz, hangisini 
tercih edecekse onun üzerine kap eden mahalle in
tihap yapılmasına dair emir veririz denildiği halde, 
zabıtlarda ayrıca başka tarafı tercih ettiğine dair bir 
fcayıt 'görülmediğinden Kırşehir intihabının keenlem
yekün olduğu gösteriliyor. Malûmu âlileri, Hakkı 
Behiç Bey Mecfisi Alinin ilk küşadında Kırşehir'inden 
Büyük Millet Meclisi azası olarak intihap olunmuş 
ve mazbatasını da o suretle tevdi ederek kabul ettir

mişti, Denizli mebusu olduğuna dair Meclise ne bir 
mazbata taıkdim edilmiş ve ne de Hakkı Behiç ıBey 
bunu iddia ettiğine dair .burada kendisi hakkında bir 
karar verilmiştir. Kırşehir mebusluğu İle Meclise 'ka
bul edildiği vakitte bir yiöklama esnasında Hakkı 
Behiç 'Bey Denizli diye Kâtip Bey tarafından vuku 
bulan nidaya 'karşı Hakla Behiç Bey, ben Kırşehir 
mebusuyum, öyle çıktım diye söylemesi ve bundan 
Sonra Deniz'lİ mebusluğunu tercSı ettiğini söylemesi, 
ıbundan sonra da 22 Mayıs'ta Denizli mebusu olarak 
ımazbaîası Meclise berayı tasdik tevdi olunduğunda 
•Meclisi Âtinin, hangi dairei intihabiyeyi tercih edi
yor sualine lîînasn tarafı 'Riyasetten sorarız, hangisini 
tercih ediyorsa o cihetin aza'tığını, yan diğer münhal 
kalan azalığın intihabını yazarız diye söylenmesi üze
rine başkâtipçe Hakkı Behiç Beyefendiye bisual, De
nizli mazbatasının zabnna ben Denizli'yi tercih ettim. 
Demesi üzerine Meclisi Alinize tarafı Riyasetten, Da
hilîye Vekili Hakkı Behiç 'Bey Denizli'yi tercih et
miştir, Kırşehir münhal kalmıştır, oraca intihabat 
yapılması emrini yazarız demesi üzerine. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Böyle ola-
mazki... 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Dahiliye Vekâ
leti Celîlesi vilâyete ve o vakit Kırşehir rriüstaskil 
olmadığı cihetle vilâyet de Kırşehir'ine yazar. Şimdi 
22 Mayıs tarihli zabrtnamelerde, gerek tahlif mese
lesinde gerek tayini esami ile olan meselelerde İsim
leri Denizli mebusu olarak okunmuş ve Heyet Çeli
kçe de Hakkı Behiç Beyefendi Denizli Mebusu ola
rak kabul edilmiş ve elan mazbatalarda Denizli me
busu olarak görülür. {Hayır, hayır sesleri). Hattâ ce-
bİmdedir zabıtname, göstereceğim Emin 'Beyefendiye 
karşı,,. 32 nci İçtimain 266 ncı sayfasının... 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Heyeti 
Umumiyede mevzubabs olmadı. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Yoklamada Hak
kı Behiç Bey Denizli olduğu gibi, kezalik 35 nci içti
main yine (3<S1) nci sayfasının baş tarafında Hakkı 
Behiç Bey 'Denizli olarak gösterilmiştir. Şimdi Emin 
Bey biraderimizin Heyeti Umumiyede okunmamıştır 
diye olan itirazına cevap vereceğim. Hakkı Behiç 
Bey Denizli'yi tercih ettikten sonra yerine vuku ta
lan intihapta. (Gürültüler). Mazbatası okunur o za
man anlaşılmış,* olur. Mazbatasının kabuiıiyte o tara
fın münhal olduğu ve Hakkı Behiç Beyin diğer ta
rafı tercih edildiğine 'karar verilmiş olur. Çünkü isti
fasının MeüHsi Alice kabulü şart olduğu gibi bir ci
heti tercihin de Meclisi Âlide kabuhı şarttır. Tercih 
'hakkı, mebus olan zatın kendisine tevdi edilmiştir. 
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Hakkı intihap kanununda musarrafa olduğu gibi, 
•iki taraftan intihap olunaın bir aza, sekiz gün zarfın
da bir tarafı 'tercihe mecburdur, şayet sekiz gün zar-
fında bir tarafı tercih etmezse, hangi taraftan çok rey 
almışsa o tarafın azasıdır diye sarahat vardır. Hakkt 
Behiç Bey eğer Kırşebri tercih etmemiş İse, Denizli'yi 
kabul İle sükût etmiş ise en fazla rey aldığı Denizli 
olduğu dölayısiyle tabiatiyle SKırçehir'den müstafidir 
ve Kırşehir'de yapılan intühataat doğrudur. Ondan 
dolayı intiha'brn kabulünü ve Yahya Galip Beyin me
busluğunun da tasdikini rica ederim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurursanız şube namına bir şey söyleyeceğim. Efen
diler mesele Yahya Gaiip Beyin mebus olup olma
ması değildir. Kırşehir inhMl etmiş veya etmemiş, mî 
meselesidir? tnhilâl edip etmediği meselesi takarrür 
ettikten sonra ayrıca şubeye gelip mazbata tetkik edi
lecek, meseleye şimdi, rica ederim, Yahya Galip Be
yin mebus olup olmayacağım karıştırmamalıyız. Kır
şehir idhilâl etmiş midir, etmemiş midir? (Etmiştir, 
etmemiştir sadaları) 

LÛTFİ BEY (Malatya) — Hakkı Behiç Bey Kır
şehir mazbatasiyle Meclise girmiştir. Mazbata gelsin, 
tetkik edilsin, evvelâ Kırşehir'i kabul etmiştir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) ~- Eğer müsaa
de ederseniz bendeniz bu İşin mazbata muharriri ve 
şubenin reisi bulunmak sıfatiyle muhtasar surette iza
hat vereyim. Müfit Efendi Hazretlerinin buyurduk
ları gibi, mesele cereyan etmiştir. Zabıt ceridelerinde, 
Hakkı Behiç Beyin ismi Denizli yazılmıştır. Fakat me
sele, zabıtta yazılan şeylerin bize mutlaka bir şey il
zam edeceğini ispat etmez. Biz diyoruz ki; Hakkı Be
hiç Bey Denizli Mebusu olarak Kendisi çağırıldığı za
man Denizli'yi nefyetmiştir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — O vakit mazbatası 
gelmemişti. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
Kırşehir'i kabul etmiştir. Müfit Efendi diyor ki : 

Reis tarafından Denizli Mebusluğu mazbatası 
okunduğu zaman Reisi Sani Bey demişti ki «Hakkı 
Behiç Bey Kırşehir'i tercih edeceğim evvelce söyle
mişti, şimdi soracağız, neresini tercih edecektir?» İşte 
mesele burada 'kapanıyor. Eğer Meclis namına soru
lup da bize malûmat verilseydi, emsali misi Hû, nite
kim Burdur Mebusu Akif Beyle, Burdur Mebusu İs
mail Suphi Beyin Çanakkale'den intihap edildikleri 
zaman kendilerinden ayrı ayrı tezkerelerle sorulmuş 
ve cevapları heyet muvacehesinde okunmuştu. Bü
tün bu muamelenin Heyet huzurunda cereyan etme
sine kimse itiraz etmemiştir. Fakat Hakkı Behiç Bey 
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tercih ettikten sonra tercihini mübeyyin keyfiyet Mec
liste mevzubahis olmadığından Meclis nazarında ken
disi Kırşehir Mebusudur. Meclis başka esbabı mu
hikka, başka esbabı kanuniye bularak, muayyen ve 
mahdut daireler dahilinden çıkarak, başka karar ve
rirse elbette mutadır. Onun için biz diyoruz ki; Kırşe
hir Mebusudur ve Denizli'yi nefyetmiştir. Sonra De
nizli'yi tercih ettiğine dair bir şey cereyan etmemiş
tir. Kalemde cereyan eden muameleler bizim için ke-
enlemyekündür. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
bir yoklamada Hakkı Behiç Beyin İsmi Denizli Mebu
su diye okunmuş; Hakkı Behiç Bey Kırşehir azası ola
rak mukayyedim demiş, zabıtta geçmiş, sonra Deniz
li'nin mazba'tası gelmeden bu muamele yapılmış olu
yor. Bilâhara mazbata gelmiş ve okunmuş ; (Hakkı 
Behiç Beyin Denizli Mebusluğuna intihap edildiğini 
mübeyyin işbu mazbata tetkik edildi, Müşarileyhin 
mebusluğa intihabına mâni esbabı kanuniye olmadığı 
gibi safahatı intihap dahi tamamiyle usulüne muva
fık cereyan ettiğinden mebusluğunun tasdiki zımnın
da Heyeti Umumiyeye arzı ve Heyetçe kabul olun
du) diyor, bu bapta Reisi Sanİ Beyefendinin «kabul 
ediliyor mu efendim» sualine karşı, Ferit Bey buyu
ruyorlar ki; «Kendisi Kırşehir'i mi, Denizli'yi mi, han
gisini kabul edecekler?» Sonra Reisi Sani Bey : «Kır
şehir Mebusluğunu tercih edeceğini evvelce söylemiş, 
soracağız, hangisini tercih ederse onu kabul ederiz» 
demiş. «Eğer Denizli'yi tercih ederseniz Denizli'ye, 
Kırşehir'i kabul ederse Kırşehir'e yeni İntihap için 
yazılacaktır» buyurmuşlar, 

Bilâhara Hakkı Behiç Beyden sorulmuş ve Hakkı 
Behiç Bey «evvelce Kırşehir Mebusuyum demiştim. 
Fakat mademki Denizli'den mazbatam gelmiş, ben 
şimdi Denizli'yi tercih ederim» demiş ve mazbatasının 
arkasına İmza etmiş. Bendeniz kanaat hâsıl etmek için 
Yahya Galip Beyden de sordum, dedi ki : Hakkı Be
hiç Beyin Kırşehir Mebusluğundan istifa ile Denizli 
Mebusluğunu kabul ettiğine dair Makamı Riyasetten 
tezkere geldi. Hatta zamanı vilayetimde Kırşehir mu
tasarrıflığına emir verdim. Bu intihap o zaman başla
mıştı. Binaenaleyh mademki mazbatanın zahrına «Ben 
Denizli'yi kabul ediyorum» demiş, şu halde, bu, Kır
şehir Mebusu olarak kalmasına delâlet etmez. Deniz
li'yi tercih «itmekle Kırşehir Mebusluğundan istifa et
miş ve Denizli Mebusu olmuştur demektir. Mazbata
nın zahrındaki şerh görülürse Hakkı Behiç Beyin Kır
şehir'den istifa ettiği anlaşılır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bugün mut
tali oluyoruz biz buna... (Müzakere kâfi sesleri) 
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REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir tak
rir var, okunacak. (Hayır, hayır sesleri) 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarutıan) — Kırşehir'in 
münhal olduğu taayyün etsin, böyle Kırşehir intihabı 
doğru değil. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — Mü
saade buyurun. Reis Beyefendi tenevvür edecek bir 
nokta var... 

REİS — Müsaade buyurun. Müzakerenin kifayeti 
hakkındaki takrir okunsun. 

{Muş Mebusu Kadri Beyin müzakerenin kifayetine 
dair takriri Kâtip Feyyaz Âli Bey tarafından okundu): 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle Hakkı Behic Beyin De

nizli'yi tercih ettiği anlaşıldığından Kırşehir'den ya
pılan intihap doğru olmakla Yahya Galip Beyin aza-
Iiğinin kabulünü teklif ederim. 

18 Eylül 1336 
Muş Mebusu 
Osman Kadri 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — 
Bİr noktayı tenvir vazifemdir. Dördüncü şubede Be
kir Efendi ile Sadık Ağa meselesi vardır. Bu mese
lenin de onunla alâkası var, doğrudan doğruya ka
bul cihetine gidilmemeli, şubeye tevdi edilmeli. 

OPERATÖR EMlN BEY (Bursa) — Mebusluk 
meselesi mevzubahis değil, münhal mi, değil mi mese
lesi mevzubahistir, 

REİS — Efendim, şimdi şubenin mazbatası; Kır
şehir'in münhal addedilip edilmeyeceği hakkındadır. 
Hakkı Behiç Beyin Denizli'yi ve Kırşehir'i tercih 
edip etmeyeceği müzakere edildi. Zabıt cerideleri de 
görüldü. Şimdi Kırşehir münhal addedilecek mi veya
hut edilmeyecek mi? Bunu reye koyacağım. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hayır öyle değil. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — Şu-

be bu mesele hakkında bîr şey dememiştir. 
HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Niçin iritihap yapıl

mış, kim emir vermiş? 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey 

müsaade buyurun, mazbata Kırşehir'i münhal addet
miyor. Reye koyun. İntihap keenlemyekûn almadığı 
takdirde müzakere edilir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Canım efendim 
şimdi usulü müzakere icabınca bir takrir var, onu 
reye koyarsınız. Kabul olunmazsa dedikleri mesele 
halledilir, takrir var ortada. 
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RElS — Efendim Kırşehir'in münhal olduğuna 
dair olan fikri kabul edenler ellerini kaldırsın. Kırşe
hir'in münhal olduğu kabul edildi. 

(Mazbata Şubeye sesleri) 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Niçin bir ay da 

onu mu bekleyelim? Mazbata okunsun. 
REİS — Mazbata yok efendim. 
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Reis Bey, 

mazbata merbuttur. 
KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Mazbata 

beşinci şubede tetkik olundu. 
(Mazbata şimdi okunmaz sesleri) 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Mazbatanın met

nini okuyun... 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY {Karahİsarısahip) — Şu

beye gitmeden nasıl okunur? 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hangimizin 

mazbatası bİlâtetkİk okunmuştur? Tarafgirane mua
mele olamaz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurun. Arkadaşlar Şubenin Heyeti Celilenizden 
suali, Kırşehir'in münhal olup olmadığıdır. Bu bapta 
tereddüt hâsıl oldu ve Heyeti Celilenizden sordu. He
yeti Celileniz de bu kararı verdi. Tetkik asıldır. Bu
gün olmazsa yarın Heyeti Celilenize bu mazbata yine 
gelecektir. Kavaidi esasiyeyi bugünkü asabiyetimize 
feda etmeyelim, Şubeye gider, Şube bu mazbatayı 
ister muallel göndersin, ister tasdikan göndersin, Kır
şehir'de yapılan intihabatla usul ve kavaide ve kanu
na gayrimuvatftk olduğuna dair bir şikâyet vaki değil
dir ki, bu mazbata muallel gelsin. Bu İntihap usulüne 
muvafıktır. Yalnız alelusul bir tasdik lâzımdır, Fakat 
bu tasdik Heyeti Celilenizce doğrudan doğruya kabul 
edilmiş olursa, bütün intihabat hakkında fazla bir ka
rar, bir kaide ittihaz edilmiş olur. 

Yarın muallel olan bir mazbata hakkındaki tetki-
katı da, bugün gayrimuallel bir mazbatayı kabul et
mekle onun için de bir kapı açmış olursunuz. Bunun 
iyisi, alelusul Şubeye gitsin. 

REİS — Alelusul Şubeye havale olunuyor. Ka
bul olunuyor mu efendim? (Kabul sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
evvelce Şube tetkikatmı yaptı. Ben de o şubedeyim. 
Arz edeyim. 

REİS — Mesele bitti efendim. Şubeye havale 
olunda 

DR. ADNAN BEY (İstanbul) — Efendim, bugün
kü ruznamede istiklâl mahkemelerinin müzakeresi 
vardır. Biraz evvel diğer celseye tehir buyurulmuş, İs-
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met Bey de buradadır. Bilâhara mühim işleri oldu
ğundan gelemezler, şimdi müzakeresini rica ediyor
lar. Kabul buyurursanız hemen onun müzakeresini 
yapalım. 

REİS — Adnan Bey yalnız sizin ifadenizle bit
mez, işi reye koyalım, sonra etraftan muarızaya uğ
rar. 

Efendim şimdi bu meselenin takdimen, tercihan 
müzakeresi kabul büyütülüyor mu? Kabul edenler el
lerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

DR, TEVFİK RÜ§TÜ BEY (Menteşe) — Reis 
Efendi Hazretleri bugün müzakere edilecek bir ka
nun yoktur, onun tatbiki vardır. 

REÎS — Söz isteyenleri yazdım, yazılmayan varsa 
yazayım. 

Efendim Heyeti Vekile gelinceye kadar yarınki 
ruznameyi tayin edelim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Sanman) — Heyeti 
Vekileye burada efendim. 

REİS — O halde müsaade buyurun efendim. İs
tiklâl mahkemeleri hakkında deminden okunan liste 
malûmunuzdur. Şimdi Hükümette hazırdır. Söz bu 
hususta Hükümetindir. (Miralay İsmet Beye hitaben) 
Buyurun Beyefendi. 

ERKÂNI HARBİYE! U. REİSİ MİRALAY İS
MET BEY (Edirne) — Efendim Meclisi Ali istiklâl 
mahkemeleri teşkilini kabul etmiştir. Bu kabulü gös
teren kanunda, bu mahkemelerin adedini ve mıntakala-
rını, Heyeti Vekilenin teklifi üzerine Büyük Millet 
Meclisinin tayin edeceği tasrih edilmiştir. Bunun üze
rine teklif olmak üzere 14 mıntıka teklif ediyoruz ki, 
bunlardan yedisi diğerlerine nazaran daha müstacel
dir. Azayı kiramın adedi kâfi ve Meclisi Âlinin reyi 
olduğu halde ister on dördünü birden, ister yedisini 
şimdi, yedisini sonra birden tayin etmek takdirinize 
mevdudur. Bu mıntakaları arz edeyim. Birinci mın'ta-
ka Kastamonu mıntakası : Kastamonu, Bolu, 2 - Es
kişehir mı ot ak ası : Eskişehir, Bilecik, Kütahya liva
ları, 3 - Konya mıntıkası : Konya vilâyeti ve Afyon-
karahisar Sancağı, 4 - İsparta mıntıkası : İsparta, An
talya, Denizli, Muğla üvalariyle Aydın vilâyetinin eli
mizdeki aksamı... 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
tsrnet Beyefendi, Burdur'u unutmuşsunuz efendim. İs
parta ve Burdur livaları olacak... 

İSMET BEY (Devamla) — Evet, İsparta, Burdur, 
Antalya, Denizli, Muğla olacak. S - Ankara mıntıka
sı : Ankara vilâyeti, Yozgat, Çorum livaları. 6 - Kay
seri mıntıkası : Kayseri, Kırşehir, Niğde, Silifke liva

ları, 7 • Sivas mıntıkası : Sivas vilâyeti, Canik, Amas
ya, Tokat livaları... Ondan sonra M araş mıntıkası : 
Maraş, Kozan sancakları. Mamuretülâziz mıntıkası : 
Mamuretülâziz vilâyeti. Diyarbekir mıntıkası : Diyar
bakır vilâyeti. Siirt mıntıkası : Bütlis vilâyeti. Refahi
ye mıntıkası : Giresun kazası, Gümüşhane, Karahisa-
rışarkî, Erzincan livaları. Erzurum mıntıkası : Gire
sun kazasından maada Trabzon vilâyeti, Erzurum vi
lâyeti Bayezit sancağı. Van mıntıkası : Van vilâyeti 
(Hakkâri sancağı dahil). 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Malatya Elâzİz'den ay-' 
rümıştır. Bunlar için İzahat yok... Oralar müstakildir. 
Şimdi Elâziz'den ayrılmıştır. 

İSMET BEY (Devamla) — Malatya Mamuretül
âziz mıntıkasına dahildir, ilâve edebiliriz. 

Bu mıntıkalar esasen on dört mıntıkadır. Bu mın
tıkalardan ve bu mahkemelerden her birisi vaziyeti 
coğrafya itibariyle muayyen bir noktada çalışmak nok-
tai nazarından muhtıra olarak arz edilmiştir. Meclisi 
Âlinin de arzusu, biz teklif edelim diyedir. İhtiyaca 
göre mahkemeler vazifelerini belki diğer bir mıntıka
ya nakil edebilirler veyahut mıntıkalarını tahdit eder
ler. intihap keyfiyetine derakap başlanarak bu me
selenin Meclisi Âlinin kabul ettiği şekilde tatbikatına 
girişilmesini teklif ederiz. 

REFET EFENDİ (Maraş) — Ayirttap niçin yazıl
mamış İsmet Bey? 

(İhtiyaç yok sadalan) 
ATIF BEY (Bayezit) — Bahtiyarsınız... Orada ka

çan yok demelc, 
REİS — Efendim muhavere olmasın. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Memleke

ti on dört mıntıkaya tefrik ederek 14 İstiklâl mahke
mesi teşkilini teklif eden Heyeti Vekile yedisinin müs-
tacelen, diğer yedisinin de lüzum görüldükçe intihabını 
mevzubahis ediyorlar ve aynı zamanda her mahkeme
ye bir mahalli merci tayin etmekle onun civarında ve 
muhitindeki liva ve kazaları da ona ilhak etmiş oluyor
lar. Bendeniz şöyle anlıyorum ki bir kere bunlar dai
mî mahkeme değildir. Bugünkü İhtiyaç ve lüzuma 
göre cephe arkalarında teşkil olunacak mahkemeler
dir, Heyeti Vekilenin teklifini bir teklifi katî mahiye
tinde telâkki etmiyorum. Ayrılan mıntıkalar üzerinde 
müzakere cereyan edip de, şu kaza şu merkeze daha 
yakındır, şuradaki mahkemeye merbut olsun gibi tak-
yi da ti muvafık bulmuyorum ve bu bapta müzakere 
açılmasını zait görüyorum, İcabatı askeriye olur ki 
met ve cezri istilzam eder. Bu mahkemeler, alelûsul 
bugünkü mahkemelere nazaran, zaten salâhiyeti tam-
meyi haiz ve zaten merkezlerini kendileri de intihap 
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edebilirler. Bittabi bu hususta Heyeti Vekile ile de 
görüşürler. Bu tertibaJt üzerinde uzun uzun müzake
re edip katî bir karar ittihaz edilmesini muvafık gör
müyorum. Yalnız müstacel olarak teklif ettikleri ye
di mahkemenin bugün intihabında musir değil iseler 
bendenizce üç mahkemenin intihabını bugün yapalım 
İşe başlattıralım. Diğerlerini de sonra intihap ederiz. 
Yok, bu yedi mahkemeyi bugün İntihap edin diyor
larsa ona göre intihap yapalım. 

Binaenaleyh merkezlere, muhit yerlere mücavir 
olan mahaller üzerinde şu şuradan alınsın, şu livanın 
ismi kaldı gibi şeyler üzerinde müzakereyi bendeniz 
zait addederim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Üç cihet 
neresi muvafıktır, söyler misiniz? 

HASAN FEHMÎ BEY (Devamla) — İsparta, Kon
ya, Adana cephesi... Eğer Hükümet yedisinde mu
sir ise bugün yaparız. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efendim, zannederim istiklâl Mahkemeleri Kanunu
nun esbabı müstacelesini, ancak cephe gerilerinde şim
dilik nazan dikkate alınacaktır suretinde kabul et
tik... Şimdi on dört mahkeme teşkiline katiyen lüzum 
yoktur. Heyeti Vekile yedi mahkemeyi müstacelen 
teklif ediyor. Fakat bu kadar arkadaşımız bulunma
dığı için bendeniz de Hasan Fehmi Beyin teklifi gibi 
bunun üçe veya dörde hasredilmesi taraftarıyım. 

HAMDÎ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim Hasan 
Fehmi Bey biraderimizin buyurduğu gibi biz, istiklâl 
mahkemelerini, yalnız cephe gerilerinde ifayı vazife 
etmek üzere kabul ettik. Şimdi on dört mahkeme teş
kiline lüzum yoktur. Esasen bu mahkemeler sabit de
ğil, seyyar bir vaziyette bulunacaklar. Binaenaleyh, 
bendeniz bütün cephe gerilerinde olmak üzere Konya, 
Eskişehir, İsparta, Bolu'da teşkilini muvafık buluyo
rum ve tabii buralara mücavir ve muhat olan kaza ve 
livalar da oraya merbut olur. Yalnız dört mahkeme
nin şimdilik teşkili kâfidir. On dört mahkemeye üç 
kişiden kırk İki kişi eder. Kırk iki kişi gittikten sonra 
bu Meclis tabİatİyle inhilâl eder. Bunu nazarı dikkati 
âlinize arz ederim. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — Mezunlar
dan istifade ederiz. 

FUAT BEY (Çorum) — Kısa söyleyeceğim : He
yeti Vekilece tefrifc olunan mıntakalara taksimin uzun 
uzadıya müzakeresinin mevzubahis olmamasını teklif 
ediyorlar. Bu böyledir. Uzun uzadıya müzakere edil
memelidir. Fakat mahkemelerin ifayı vazife edeceği 
mahaller müteaddit olduğundan mıntıkaların da az 
çok mahdut ve muayyen olması lâzımdır. Çünkü ba-
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kınız o yaptığınız kanunda ne diyor? Meselâ bir mah
keme bir müddeti muayyene zarfında firarilere teb
ligat icra eder. Pekâlâ; eğer mıntıkasını bilmeden gi
der bir mıntıkada ilân eder. Sonra diğer mahkemeler 
de başka türlü, aynı mahal dahilinde başka tebligat 
icra ederse ne olur veyahut bir firariyi, meselâ Kay-
seri'deki bir firariyi Niğde sancağmdaki bir firariyi, 
Ankara'daki bir firariyi, Yozgat'taki mahkeme celp 
için celpname gönderse büsbütün teşevvüşü muame
leyi mucip olur. Yani tayini kıta için mtilâfata düşül
müş olur. Onun için bu mıntıkalar tahdit edilmelidir. 
Sonra mahkemenin kaç adet olması cihetine gelince, 
bendeniz mademki Heyeti Vekile yedi mahkeme isti
yor, müstacelen Heyeti Vekilenin teklifi gibi yedi 
mahkeme olmasını teklif ederim. 

MUSTAFA NECATt BEY (Saruhan) — istiklâl 
mahkemelerinin teşkiline saik olan sebebi esasi, fira
rilerin önüne geçmek ve suiistimali menetmektir. Bi
naenaleyh arkadaşlarımızın teklifi veçhile yalnız cep
he gerilerine inhisar ettirirsek, o vakit mevcut ordu
muzun kifayetini kabul etmiş oluruz. Halbuki ordu
nun takviyesi ve kuvvetlendirilmesi lâzımdır. Ordu
nun kuvvetlenmesi için de cephe gerilerinde olan vi
lâyetlerden maada yerleri de takviye etmek lâzımdır. 
Meselâ Sivas vilâyetinde mevcut kolorduyu takviye 
icaheder. Binaenaleyh orada bir istiklâl mahkemesi 
bulunmak lâzımdır. Hükümetin teklif ettiği şu esas, 
kolordu teşkilâtına ve vaziyeti merkeziyemize göre 
yapılmıştır, teklif edilmiştir. Bu esasta Hükümet iki 
nokta düşünmüştür. Biri; derhal teşkili lâzım gelen 
mahkemeleri ayırmış ve İkincisi : Sonra teşkili icabe-
den mahkemeleri de ayırmıştır. Benim kanaatimce der
hal bugün teşkili icabeden mahkemelerin teşkili için 
intmabata mübaderet icabeder. Çünkü bu bir lüzumu 
askerî üzerine teklif edilmiştir. Bu lüzumu askeriyi 
düşünen Hükümetin teklifi veçhile derhal müzakere
ye başlanması kanaatindeyim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, bu kanun müzakere edilirken, bu kanunun 
kabulüne bizi sevkeden esbap ve avamîl Heyeti Âli-
yenizce malûmdur. Zannetmem ki o esbap ve ava
mîl iki, üç günde zail bulunmuş olsun, bilâkis o es
babı avamil dünkü günden ziyade bugün vardır. Bi
naenaleyh Hükümetin teklif ettiği adetlerin, mıntıka
ların bendeniz çokluğuna kaniim. Fakat şehirleri is
tisna etmek kaydiyle değil, ihtimal on dört mıntıka
ya ayrılan belki sekiz, on mıntıkaya da ayrılabilirdi. 
Mıntıkaların muhitini tevsi suretiyle... Hasan Fehmi 
Bey arkadaşımız; evvelemirde müstacelen, Konya, 
Burdur, İsparta'da yapılmasını teklif ettiler. Esasen 
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buralarda yapılmıştır. Bunlar mütarekenin ve tzmir* 
in işgalinden beri bununla meşguldürler. Oralar ma-
len, bedenen her suretle bütün varlığını sarfetmişler-
dir. Geride, buralarını takviye edecek mahaller sarfi
yatta bulunmamışlardır. Asıl bugün cephe olan ma
halleri takviye etmek için gerilerde icrayı faaliyet edil
mek lâzımdır. Gerilerde icrayı faaliyet için Hüküme
tin m üs t acelen göstermiş olduğu yerlerdeki yedi mın
tıkada serian mahkemelerin teşkili lâzımdır. Yoksa üç 
mıntıkaya hasrı katiyen doğru değildir. Bu üç mıntı
kada esasen buna benzer ve çoktanberi yolsuz ola
rak devam eden çok şeyler vardır. Bu mahkemelerin 
oralarda bulunması lâzımdır. Zaten bunun İçin bu 
kanunu vazettik ve yaptık. Diğer mıntıkaların bu işle 
alâkasızlık göstermesini hiç kimse tecviz edemez. Va
ziyet de müsaade etmiyor. Binaenaleyh bu yedi mın-
Ukada, serian İntihabat yapılarak mehakimin teşkil 
edilmesini teklif ederim. Bununla beraber bir noktayı 
daha huzuru âlinize arz etmek isterim : Bu, mem
leketi batıracak bir mahkeme de olabilir, memleketi 
kurtaracak bir mahkeme de olabilir. Onun için İnti
habatta çok dikkat etmek lâzımdır. 

Bu İntihap yapılırken Hükümete de bir sual sor
mayı tekhf ediyorum. Bu mahkemeler de atalete 
mahkûm edilecek bir vaziyete sokulacak mıdır? Yok
sa sokulmayacak mıdır? Bunun cevabını istiyorum. 
Hükümet bunun da cevabını vermelidir. Bunun ceva
bını verdikten sonra, kemali ciddiyet ve samimiyetle, 
herhangi rütbe ve makamda olursa olsun, İstiklâl 
mahkemelerinin verdiği hükmün tatbİkında, kim olur
sa olsun mümanaat yapmak isterse veya yapabildiği 
zamanlarda, bu heyet akamete mahkûm edilecekse 
veyahut mani olacaklarsa, bu mahkemelerin teşkilin
de hiçbir faide memul değildir. Bunu bugün bu kür
süden ve Hükümetin lisanı resmisinden işitmek İste
rim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
mahkemelerin adedinden bahsedecek değilim, çünkü 
bu, askerî bir meseledir. Elbette Hükümet, kolordu 
teşkilâtı üzerine düşündü ve karar verdi. Binaenaleyh 
bu mıntıkaların, yani yedisinin teşkiline taraftarım. 
Ancak İntihabatta nazarı dikkate alınması icabeden 
bir nokta vardır ki; vakıa müzakere bu vadide cere
yan etmiyorsa da söz aldım, şimdi o ciheti arz ede
yim : Her mıntıkaya intihap edilecek mahkeme aza
sı, o mıntıkaya dahil olan devairi intrhabiyeden inti

hap edilmiş aza olmamalıdır. Yani her aza. daire! 
intihabiyesjnin dahil bulunduğu mıntıkaya intihap 
edilmemelidir. Bu mesele çok mühimdir, bu ciheti 
arz ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, müza
kerenin kifayetine dair bir takririm var. 

DR. ABtDtN BEY (Lâzistan) — Hükütrtettesn, ya
ni Heyeti VeMöden mıntaka (istedik, onlar da.yedi 
mınta'ka verdi. Binaenaleyh, bunu dörde, üçe indir
mek ooytfe maieoeliık olamaz. '(Handeler). Yedi mın-
taltoa irtüsttaceten lisleriiliyor. 'Bu, yapılmalıdır. Mah
kemeleri, Şükrü 'Beyin dediği gibi. Hükümet mah
kûmu atalet edebtilecek midir? 'Edemez!... Ve hiç bir 
vakit Hükümet düşünmez Ibrle, öyle bir heyet inti
hap edelim İd; hiç bir şey kalbıfl etmesin, -yoksa öy
le tehdit ıile, orada İdam edilecek fek kumandan ve 
bir şahıs İfctimal'kii tahdit de ©der. Fa'kat tehditten 
çek inmem eti... İşte öyle eşhas ve adamlar intihap 
-edetiım. Ona göre hareket edefeı. Hiç bîr vakit de 
Ibeni ne itop, ne tiîfek tehldit edemez..,. {Handeler, al
kışlar). 

RIErS — Bfendim, müzakerenin (kifayetine dair 
bir (tafcrir var. (Gürültüler). Efendim, müsaade bu
yurun. Şimdi iki rey var. 'Birisi; dörde 'indirmek, 
birisi; Hükümetlin tekKfi olan yedi mahkemedir. Hü
kümetin reyi hilâfında bir fikir cflimca bir kere Hü-
ikiimeliten sormak lâzımdır. (Lâzımdır «esleri). Hü
kümet buna karşı 'bir şey demeyecek mi? 
HASAN FEHMt BEY (Gümüşane) — Bendeniz 

de dörde indirilmesini ilk olarak söyledim. Faikat 
dört olarak tahdit şeklinde değil, yan'i üçünün, dör
dünün 'bu gün ımüsıtaceten (intihabını yapalım, diğer 
mıntakalar için sonraya teahhur etsin dedim. 

ıHACr TAHİR EFENDİ (İsparta) — Niçin üç, 
dört olsun? O mıntalkalarda bulunanları 'idam ede
ceğiz, a£ker yapacağız, diğerlerinde otaaıyacak, 

'ERKANI (HAREİYEÎ UMUMİYE REİSİ İtS-
MlETr "BEY (Edirne) — AJTZ ettiğim tefclifat sarihtir. 
On dört maihlkeme teklif ediyoruz, On -dörtten yedii-
s&nt ayni derecede müstacel addediyoruz, yedi mah
keme intihap buyurulsun mevzubahis olan mesele bu
dur. 

TUNALI HtLMt BEY '(Bolu) — Müzakerenin 
(kifayeti ve yedi nunıtakanıo intihabını Mkffî ede
rim. 
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RBÎS — Müzakereyi kâfi görenler etlerim kal
dırsınlar. Müzakere kâfi görükliL 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisaraahip) — 
Sualim cevapsız faaldi. Cevalbı Hükümetin ağzından 
İşitme'lc isteüdBm..' 

I. — Teşkilâtı esasiye kanunu lâyihası. 
RiEİiS — Hükümetin beyannamesi var okuna-

calk1:; 

'Büyük 'Millet Meclisi Riyasetine 
Heyeltİ Vtfkîfcnin siyasî, içtimai, İdarî, askerî 

srofetai nazarlarını telhis ve fteşMâiı idariye hakkın
daki mukarrerartmı 'İhtiva eden programı Büyük 
M+ltet 'Meclisine taMd'im ediyorum. îşbu esasta müs
teniden tanzimi Miza eden. kanun lâyihalarının dahi 
derdesti takdim olduğu maruzdur. 

'Büyük MıHlet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

'Malksat ve Meslek 
!1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, hududu mil

lisi dahilinde temini hayat ve istiklâl ve tahHisi ma
kamı hilâfet ve saltanat ahdiyle teşekkül eyiemiş-
ftir. 

% — Türkiye Büyük MiHet Meclisi Hükümeti 
hayat ve 'istiklâlini koırtaramayı yegâne maksadı ve 
(gaye bildiği halkı emperyalizm ve kapitalizm tahak
küm ve zutmundan tahlis ederek 'idare ve ıhâkimi-
yetütm hakikî sahibi kılmakla 'gayesine vâsıl olaca
ğı MkatfındaJdır. 

3. — Türküye ;Büyüfc MİHet Meclisi Hükümeti, 
müfetin hayat ve istiklâline suikast eden emperyalist 
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Yartn bu hacet önünüze dikilecektir. • (Oevafba lü
zum yok sesleri). 

REİS — İntihap yapmak içm hiç olmazsa on 
(dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil e^yorum, 

Hitamı Cebe : 2*30 
(İkinci celse hafü aktedihniştir). 

ve kapitalist düşmanların tecaıvüzatına karşı müda
faa ve haricî düşmanlarla tevhidi mesai edip milleti 
iğfali ve ifsada çalışan dahilî hainlerin tedibi için 
orduyu tarsin etmeyi ve onu istöktâti millinin mut-
tekâsı bilmeyi vecîbe addeder. 

4. — Türkiye 'Büyük Millet 'Meclisi Hükümeti 
halkın maruz bulunduğu avamdti sefaleti izale île es
bap ve vesaiti saadet ve refahım temin etmeyi um-
dei esasiye ve binaenaleyh toprak, maarif, adliye, 
malîye, iktisat ve afelûmum içtimaî mesaiîde asrın 
icabına ve halkın hakikî ihtiyacına göre muktazi te-
ceddtidat ve tesisatı vücuüe getirmeyi başlıca vazife 
addeder. Ancak, Türkiye 'Büyük MBfet Meclisi Hü
kümeti gaye ve maksatlarını temin için 'bilcümle me
sai ve Beraatında millet ve memleketin maruz bu
lunduğu fiilî tecaVüzat ve sSfsadata karşı mMetin vah
det ve tesatıüdünü halele ve müdafaa ve mücahede 
kuvvet ve kudretim nakiseye uğratmaktan ehemmi
yetle tevakki eder. Siyasî, içtimaî, umdelerini mil
letin ruhumdan almaya atfı ehemmiyet eden Büyük 
MMet Meclisi Hükümeti 'bu umdelerin tatbikatımla 
mMetin temayüiâıt ve imtiyacatı hakSkiyesini nazan 
dikkatte ıbUlundurur. 

İMevaddı Esasiye 
5. — (Hilâfet ve saltanat makamının tabiisine 

muvaffakiyet hâsıl olduktan sonra Padişah ve Ha* 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Acıtana Saati : 4,38 Badezzeral 

REİS — Reisi Sani Vekili Vehbi Ef. Hz. 

KATİPLER : Feyyaz Âfi Bey (Yozgat), Muhittin Baha Bey (Bursa). 

:REtS — Efendim, ekseriyetimiz hâsıl oldu. Celseyi kuşat ediyorum. 

3. — LÂYİHALAR 
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lifei müsâimm katvanîni esasiye dairesinde mevkii 
muhterem <ve mübeccelmi 'akseder. 

6. — Hâkimiyet foilâfcaydü şart miHetİndir. Usu
lü idare, halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil ida
re, etmesi esasına müstenidin 

7. — îcra kudreti ve 'teşri salâhiyeti milletin ye
gâne ve hakikî mümess'ili olan Büyük Millet Mecli
sinde 'tecelli ive temerküz eder. 

<$, — Türkiye 'Halk Hükümeti Büyük Millet Mec
lisi tarafından idare olunur. Ve (Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti) unvanını taşır. 

9. — 'Büyük Millet Meclisi, vilâyetler halkınca 
reyîatn (ile müntatıap azadan mürekkeptir. 

10. — Büyük Millet Meclisi azasının mikltan her 
eHi 'bin nüfusta bir aza olmak itibariyle tertip olu
nur. 

il!l:. — Buiyük Millet Midisinin intihabı iki sene
de bir kere icra ulunur. İntihap olunan azanın aza-
lık müddeti M Seneden İbaret olup fakat tekrar in
tihap olunmak caizdir. Büyük MiMet Meclisi aza
sının her 'biri kendini intihap eden vilâyetin ayrıca 
vekMî 'Oİnayıp umum milletin vekilidir. 

(1(2..— Büyüt Millet Meclisi her sene teşrinisani 
iptidasında bilâ davet içtima eJder. 

•13. — 'Büyük Millet Meclisi azası her mebdei iç-
timadan itibaren dört ay sonra Büyük Millet Mecli-
sine ıait Ikâffei hukuk >ve salâhiyeti haiz olmak ve 
'gelecek devrfed içftiimaiyeye 'kadar hali içtimai muha
faza etmek üzere her vilâyetten asgarî "birer aza bu
lunacak surette içlerinden sülüsünü reyi hafi iîe tef
rik eyer. 

14. — (Bilûmum kavanın vaz ve tadili, feshi ve 
muahedat ve sulh akti ve jlânı harp Büyük MİÖet 
Meclisinin cümlei hu'kukundandrr. 

•15. — Büyük M'Mlet Meclisi Hükümeti inkısam 
eylediği devairi kanunu mahlsusu mucibince intihap-
kerdesi olan vekiller vasıtasıyla, reis-inin tahtı riyase
tinde 'olarak, idare eder, Azayi mütebakiye icraî hu-
susat için vekillere veçhe tayin ve fedelhace bunları 
tebdil eder.f 

!İ6. — Ordu münhasıran Büyük Millet Meclisinin 
ordusudur. fimrü kumanda salâhiyeti >Büyük M illet 
Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde olup emrü ku
mandaya müteallik umur Erkânı Harbiyeİ Umumiye 
Vekâleti tarafından tektvk olunur. 

47. — Büyük Millet Meclisi Reisi aynı zaman
da tcra Vekilleri Heyetimin de reisidir. Meclis Reisi 
sffatiyle Meclis namma yazı 'imzaya ve tasdiki mu-
karrerata salâhiyettardır. 

itdard 
İS. — Türkiye, coğrafi vaziyet ve iktisadî müna

sebet noktai nazarından vilâyetlere, vilâyetler kaza
lara münkasem olup kazalar da nahiyelerden terek
küp eder. 

Vöâyet 
19. — Vilâyet umuru mafaaUiyede şahsiyeti ma

neviye ve muhtariyeti tammeyi haizdir. Siyaseti ha
riciye ve dahiliye, umuru 'askeriye, beynelmilel mü-
naselbatı iktisadiye ve Hükümetin tekâlifi umumiye-
sİ le menafi'i bîrden ziyade vüâyata şarrtiıl hususat 
müstesna olmak üzere Büyük 'Millet Meclisince vaze
dilecek kavanin mucibince bilûmum umuru maarif, 
sühhtye, iktisadiye, ziraiye, nafia, ve muaveneti içti-
maiyeoin tanzimi idaresi (Vilâyet mecÜtslerinin) salâ
hiyeti dahilindedir. 

20. — Vilâyet meclisleri, 'beş bin nüfusta bir aza 
İtibariyle ve reyiam ile vüâyet halkınca müntehap 
azadan miürekkeptir. Vilâyet meclisleıMn devairi m-
tihalbiyesi, 'Büyük Millet Meclisinin devrei İntihab-
yes-i 'kadardır. Müddeti içtimaiyeleri senede iki ay
dır. 

El. — Vilâyet meclisi azası meyanmdan bir reis 
'ile dört azadan teşekkül etmek üzere bir heyet İda
re intihap eder. Salâhiyeti icraiye daimî olan işbu he-
yeîe aittir. 

22. — Vilâyette Büyük Millet Meclisinin vekil ve 
mümessili olmak üzere vali bulunur, vali Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti 'tarafından tayin olunup vazi
fesi Hükümetin umumî ve müşterek vezaifini rüyet 
etmektir, fdarei mahaHiyeye karşı vazıyet ve vazife
si yalnız murakabeden İbarettir. 

(Kaza 
23. — Kaza yalnız bir idari ve inzibatî cüzü olup 

şahsiyeti maneviyeyii haiz değildir, idaresi Büyük 
Millet Meclisi Hükümetti tarafından mansup ve va
linin tahtı emrinde bîr 'kaymakama mevdudur. 

Nahiye 
24. — Nahiye hayatı hususlyesinde 'haizi muhta

riyet b'ir şahsiyeti maneviyedir. 
25. — Nahiyenin bir meclisi, bîr idare heyeti 

ve bir de müdürü vardır. 
26. — 'Nlahiye meclisi nahiye halkınca reyiam 

ile müntehap azadan terekküp eder., 
27. — İdare heyeti veya nahiye müdürü nahi

ye meclisi tarafından intihap olunur, 
28. — Nahiye meclisi salâhiyeti kazaiye, iktisadi

ye ve Maliyeyi haiz olup bunların derecatı kavanini 
mahsusa ile tayin olunur, 
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29. — Nahiye bir veya bir kaç köyden mürekkep 
olduğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir. Bir veya mü
teaddit köyün birieşrne&İTidenf hâsd olan nahiyeye 
((Divan), bir kasabanın teşkil ettiği nahiyeye (Belde) 
namı verilir. 

Müfettişi Umumilik 
30. — VMyetler iktisadi ve içtimaî münasebetle

ri 'itifbarfle birleşerek müfettişi umumttİk mıntakalartnı 
vücuda getirirler. 

M. — Müfettişi umumîlik mmtakalannm umum! 
surette asayişmin temini ve bilûmum ve devair mua-
melâtmın tefüşi ve müfettişi umumilik mıntakasmda-
ki vSâyetforia müşterek İşlerindeki ahengin tanzimi 
vazifesi müfettişi umumîlere mevdudur. 

13 eylül 1336 
RBtS — Efendim müsaade buyuru». Bunu her 

halde bir encümene havale edip o encümende müza
kere edilmesi lâzımdır. (Gürültüler). 

LÜTFÎ BEY (Malatya) — Şu beyenname bir çok 
esasatı muhtevi olduğundan evvelemirde Kanunu 
esasî encümenine gitmesi lâzımdır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu kanun değil
dir, Rica ederim* 

ı(Kanunu esasi encümenine sesleri, gürültüler). 
MALİYE VEK'tLt FERİT BEY (İstanbul) — 

Efendim şimdiye kadar Azayi kiram tarafindan teş
kilât hakkında, bilhassa abalinm hukukunu tevsi et
mek suretile, bazı teşkilât lüzumu hakkında efkâr 
dermeyan edilmâş ve Hükümetin bu hususta ne gibi 
fikirlerde bulunduğu sual edilm'rşter. Hükümet prag-
raımtıı Heyeti âl iyenize yame muhtıra olmak üzere 
arzedivor. Riyaseti CelBeden yazılmış tezkerede bil-
dirtl'idği veçh;|!e„ Hükümet buta ait mütaleatı muh-
tasırca beyan ediyor. Tabii bu, kanun değildir. Bu 
kadar muhtasar bir kanun olamaz. Çünki içinde teş
kilâta a'k hukuku esasiyeye müteallik kısımlar vardır. 
tdarei umumüyet vÜSyata, Sdarei hususiyei v'ilâyata, 
nevahîye ait kısımJar vardır ki, butrfarm her birisi 
başlı basma mutavvel btr kanun olmak lâzrmgelir. 
Ourâarm her birisi hakkında lâztmgeten kanunları 
Ida her daire vekili bilhassa hazırlamaktadır. 

Heyeti âlityenize gayet yakın bir zamanda tak
dim edilecektir. 'Bu, Hükümetin bu gibi hususatta ne 
gibi esasat takip ettiğini göstermek Üzere bir program-
dan ibarettir. Binaenaleyh biz öyîe zannediyoruz ki 
Heyeti âîiyeniz tarafından biraz 'intizar buyurutacak 
olursa bu kanunlar mufassal olarak takdim editecek-
tir, Boyie Üç dört madde iüe ne bir idarei vilâyat, ne 
teskîfâti vHâya* olur. Ne de teşkilâtı esasiye olur. 

Bu yahuz esasatı iare ediyor. Hükümetin siyasî prog
ramı tnahjyetimfedir. Azayi kiram tarafından izhar 
edilen arzuya binaen Heyeti muhteremenize arzedil-
miştir. 'Bir kanun mahiyetinde olmadığını arzederim, 

REİS — Bir kaç takrir var. bunlar okunacak. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade buyu

run. Efendim Heyeti Vekile namına söz söyleyen 
Maliye Vekili Beyefendintm ifadesinden anlasıiıyor-
fci, bu okunan şey, bir programdan ibarettir ve bu 
programa ak olmak üzere kanunlar yapıyormuş, ya
tında verilecekmiş. Her Hükümet mevkii iktidare 
geldiği zaman (meslekini tayin eder ve bir program 
takdim eder. Bendeniz Meclisi -teşriiye karşı bunu bu 
tarzda bîr program olmak üzere telâkki ediyorum. 
Teşekkül eden Hükümetin ne gibi ahval tahtımda 
teşekkül ettiğini biliyoruz. Hükümet betfdenizce henüz 
kendisini topfayamamtstrr. Biraz evvelki celsede Ma
liye Vekili Beyefendinin ifadesi de bunu müeyyit etti. 
Binaenaleyh Hükümet, şekli idarede bir tebeddül na
zarı itibare alıyor ve bunun için sdleınehüssdâm on
ları hututu esasiye îtibarile tesbtt edip ortaya benim 
programım budur diye atamazdı. Binaenaleyh ancak 
bugün söyfemiş bulunuyor ve diyor ki; bu programa 
göre lâzımgeten kanunları ihzar ediyorum. Şimdi bu 
tarzda okunan programa ve hututu esasiyeye karşı bir 
noktai nazar varsa... (Gürültüler). Müsaade buyurun. 
Binaenaleyh her kanun geldiği zaman. Heyeti Celîle 
onun şekli hududu dahilinde söz söyler, o başka. 
Fakat hututu umumiyesİ bakkalda şimdi söz söylene
bilir. Şimdi bendeniz müsaadenizle programda <kendi 
noktai nazarımca bazı şeyler düşünüyorum ve bunu 
arzetmek isterim ki bu tarzdaki müzakereden fa ide 
hâsıl ve Hüûmet de yapmış olduğu kanunlarda te
nevvür etmiş olur. Azayi kiramın noktai nazarı ne 
olduğuna bir dereceye kadar vâkıf olur ve kanunlar
da da o veçhile tadilât yapar ve bu da memleket 
için müsmir otur zannederim. Şimdi efendiler bu 
günkü vaziyetimiz malûm, bunu tekrar İzaha hacet 
yok. Sonra bu vaziyet... 

(ISMAtL SU'PHt BEY (Burdur) — Efendim usu
lü müzakere hakkında maruzatta bulunacağım. Biz 
bu meselenin esasma girişiyor muyuz? Yahut encüme
ne mî havale ediyoruz? Evvelâ bu ciheti izah buyu-
runuz* 

ALÎ ŞÜKRÜ (BEY (Devamla) — Müsaade bu 
yurun. Biraz evvel mukaddeme olarak arzetmiştim 
ki bu, programdır. Bu program okunduğu zaman, 
hututu esasiye» dahilinde heyetin «öz söylemeğe hak
kı vardır ve bizim yaptığımız da budur. Bu bir kanun 
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lâyihası değüöir ki bir encümene havale edelim. Bu
nun böyle okunup gitmesinde bir mana yoktur. Öy
le olsa 'idi herkese birer tane verirlerdi. Onlar da 
okurdu... 

TUNALI HÎLMİ BEY (Bolu) — Müzakere edil
mesin mi? Bunun hakkında bir takririm vardır. Lüt
fen o okunsun {Gürültüler).., 

ALt ŞÜKRÜ BEY <Trabzon) ~ O halde hiç hîr 
şey söytentiyelan. Kapansın gitsin bu mesele... 

REİS — Sözünü bitirsin, gürültü etmeyin, {devam 
devam sesleri). 

'ALt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, bu 
günkü vaziyeti arzetmiştim. Tekrar uzun uzadrya 
izaha hacet yoktur. 'Sora vaziyeti kurtarmak İçin lâ
zımı gelen tedbiri düşünüyoruz ve tatfbikımda ne kadar 
müşkülât olduğunu da görüyoruz. Sonra memleke
tlin nefme müteallik arzularımız, 'temenniyatımız var. 
Fakat ffliyatta bunun tatbiki imkânım görmüyoruz. 
Bu gün düşüncemiz ve yegâne vazifemiz memleketi 
kurtarmaktır ve bunun "için cephede lâzım gelen mü-
dafaatı yapacak ve 'memleketi kurtaracak bir ordu
muz vardır. Fakat askerimiz firar ediyor. Açık görü
şelim, Memleketin muhtelif mahallerinde isyanlar çı
kıyor, Daha açık Soyuyorum. Memleketin' bir çok 
yerlerinde halk bize karşı pek te lâzım geldiği kadar 
merbut bulunmuyor. Binaenaleyh Hükümetin progra
mı bu gibi esasatı düşünüyor ve bunu ortaya atıyor. 
Fa'kat bu program halk m ruhunu tetkik noktai na
zarından noksandır, Bir defa efendiler (13) sene evve
line ircaı nazar edersek görürüz ki; o vakitti 
inkılâpta yahut inkrlâptan yapanların zihninde 
âmil olan efkâr, strf garp efkârı idi. O inkı
lâp kahramanları, o •iriklilâpçrfarı *ahtaa etmi
yorum, İçtihat) arımı soyuyorum. Bundan evvel 
daha büyük inkılâp yapmak istemişlerdi. Tanzi
matçılar; bunlarım efkârı da yine garp efkârîle mali 
idi. Bunlar sırf gaibe bakıyorlar, memleketi arkaya 
atıyorlar ve garbi taklit ediyorlardı. îşte o noktai na
zara göre hareket ettükleri İçindir ki balkın ruhunda 
yer edemediler. Binaenaleyh halkı teceddüde sevke-
demediter. Yalnız az bir zümre roüteceddit görün
dü ve bu itibarla ta Tanzimat devrinden: bu ana ka
dar eski tas, etfki hamam ve belki de daha fena bir 
vaziyet aldı. Şimdi bendeniz bu hususta ufak bir ma
ruzatta bufunacağtm ı(Vakiît yok sesleri) Vakit yok bi
liyorum. Yalnız bir misal arzecedeceğim. Çünkü bu 
günkü en mühim mesele; müdafaa meselesidir. Bu
nun bir çok hududu vardır. Mesrutiyetm bidayetinde 
yani «on İnkılâpta, (1324) inkılâbında, memleketin 

müdafaaya ait olan mesaile şiddetle taallûku olmak 
iti'barite, bir ukde, bir gaye olarak dediler ki: Vatan 
bizim canımuzdır. Vatanı müdafaa edeceğiz ve bunu, 
bizim fikren teati etmemiş, tenevvür etmemiş vatan 
kelimesinin manasını değil, kendisini bilmeyen halka 
bir gaye olmak üzere vermek istedik. Zavallı Memet-
çk yolda gelirken vattan bizim camınız diye şarkı 
okudu. Rılkat bunu katiyen acılamıyordu. 

HAMDULLAH SUFHt BEY (Antalya) — Mü
kemmel anlıyordu. 

ALÎ ŞÜKRÜ 'BEY (Devamla) — Bendeniz bizzat 
gördüm, asker bulunuyordum., 

HAMDULLAH SUPHt BEY (Antalya) — Mü
kemmel anlıyordu, mükemmel anlıyordu... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, Balkan harbinden kaçan askere, hemşerim 
nereye kaçıyorsun? dediğim zaman, vatanı müdafaa 
etmeğe gidiyorum diyordu. O sırf evirtin olduğu yeri 
vatanı biliyordu. Bütün askerlerimiz böyle idi (Gü
rültüler). 

REfS — Gürültü etmeyin. Söz isterseniz söz ve
reyim. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Halbuki bizim 
askerimizden o ana kadar, gerçi nizamının bozukluğu 
yüzünden ve sui idare yüzünden ara sıra kaçanüar 
da vaki idi ve memeleket bu tehlikeye düştüğü zaman, 
haydi denildiği zaman, tabir1! mahsusile, sancağı şerif 
çıkarıldığı vakit millet yek vücut olarak harp eder
di. Yeniçerilerin ilgası... (Bilirsiniz kim ilga etmiştir? 
Ahali, esnaf ve sairedir. Binaenaleyh bizim dinimiz 
bideyettenberi açıkt)M\ Din uğruna ya şehit ya gazi 
olmaktır, bunu gerçi bir tarafa atmadık. Tabiî Avru-
padaki vatan meselesini «eri sürdük ve gösterdik, Hat-
kımızm ruhunda bu, yer etmediği için netice İtibarile 
bu günkü felâketlere maruzuz. Elyevm yine kaçanlar, 
meselâ Konya köyünden birisi kaçtı mı, kendi evini 
müdafaa etmeğe gidiyor. 

Sonra bu gün efendiler; bilirsiniz ki dünyada din 
kaydinden azade hiç bir kavim yoktur. Bundan on 
bir sene evvel tngSterenİn tereddisinden bahseden 
«azamı bir anket yapmışlardı ve bu ankete tngiltere-
nin bir çok eazrmı cevap vermişlerdi. Milleti kurtar
mak için ne lâzımdır, diye... Bendeniz 'bunlardan 110 
- 112 tane kadar okudum. Hepsi halkın rabıtai dİni-
esini takviye etmek merkezindedir. Koleksiyonlarım 
mevcuttur, isteyenlere gösterebilirim. 'Buna cevap ve
ren bir çok dinsizler de vardı. Fakat bizim halkımı
zın maatteessüf rabıtai1 dMyeleri gevşememistlr. 'Beo-
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deniz bu itibarla diyorum ki: Uzun söylemek lâzım 
gelir. Fakat ktsa keseceğim. Vakfa dardır. Hükümet 
programım yaparken, bir defa halkın, yani avamı bağ
layacak, avamı kısan gibi hareket ettirecek bir kayıt 
yapsın. Bir kaydi ilâhi olan din hususuna ehemmiyet 
versin ve bu kayitieri buraya ilâve etsin. Bir bu efen
dim (Ne gibi sesleri, gürültüler). 

tSMAtL SU>FHIt BEY (Burdur) — Din kanunu 
ilâhidir... Dîn hakkında kanun yapılmaz. Onu karıştır-
maytmız! 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Nedir bu? 
Biz bundan bir şey anlamadık. Hükümet lâzım gelen 
esasatı diniye dairesinde kavanin vazeder, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
(buyurun. Şükrü Bey, bu programım tenkidi, benim 
ve diğeıiefin tenkidi veçhile bir çok noksanları var
dır. Bunu bize gönderen Heyeti Vekileye neticede 
ademî itimat mı beyan edeceğiz? 

ALt SÜRRÜ BEY (Trabzon) — Hayır! O halde 
iticin tenkÜde tuzum var? Mademki neticesi yoktur. 

MEMET ŞÜKRÜ «EY (Karahisarısahİp) — 
Öyle bir program niçin geldi buraya?!.. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim izah 
edeyim; rica ederim (Devam, devam «esleri). 

'Bu gün görüyoruz ki muhtelif efkâr ve kanaat ic
rayı hükmediyor. Yine 'bir taraftan, eskisi gibi, yeni 
çıkan bir cereyana bu memleketi kaptırmak isteyenler 
var ve bu gün içimizde bulunanlar da varya. Fakat 
hariçte var. 'Bu gün elime aldığını bir gazetede MİHet 
Meclisi istihza olunuyor, bîr istifham işareti konuyor. 
Hükümet tabtte olunuyor, bir programdan bahsedi
yor ve tahrif edilmiştir, diye Hükümete ait bir şey 
alenî olarak müMete karşı yazuryor. Esas iti'barile açık 
söyliyorum. 'Bolsevizm cereyanr... Ben Bolsevizm 
cereyam aleyhinde değilim. Fakat eskiden' yaptığımız 
gibi, bu günkü dünyamam geçirmekte olduğu büyük 
İdküâptao müteessir clmıyaoağız diye kimse diyemez. 
müteessir olacaktır, idaremizde değişiklik olacak, fa
kat bunu eski yaptığımız gSbi, yine taklit ederek, 
Rusların yaptığına, yahut Almanların yaptığına baka-
rak onları mukalfîdane bir şekilde yapacak olursak 
memlekete ikinci bir nifak sokacağa;. Biliyorum ki, 
Bolşeviklerin istihdaf ettikleri gaye, linsaraiyetkârane-
dir ve takip ettikleri gaye bizce malûm. Fakat zaten 
bizim ahkâmı diniyemiz bunu âmirdir ve mevcuttur. 
iBu ahkâmı dinîye maatteessüf mühmel kalmıştır. 

LÛTFÎ 'BEY (Malattya) — Lafza itibar edilmiştir. 
Bizim dinimiz ilâhi bir kanundur. Efendim, bizim 
dnıimSz uM bir dindir. Muamelâtı dünyevimizi tayin 

ve tahdit eden ahkâma havidir. Hır&tryanihk gibi değil
dir. Bunu itiraf etmeliyiz efendim. Kuranı kerkniimiz 
(Velâ rıtbm) buyuruyor. 

ıR'EfS — Söz isteyene söz veririm Beyefendi. 
'ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bu itibarla eğer 

memleketimizin idaresinde teceddüt yapılmak isteni
liyorsa, erbabı toplansın, halkm zaten istinas etmiş 
olduğu, hiç olmazsa ruhan merbut bulunduğu bir 
esas hafta telkin edilişin ve bu esas dahilinde -bu teced-
düdat yaptlsın ki, mukabele görmesin. Şimdiye ka
dar halktan daima mukabele görülmüştür. Çünkü 
halkın ruhu nazarı itibare atamamıştır. Halkın ruhu 
ve merbut olduğu mukaddesatı nazarı itibare alın
mamıştır, Ve bu itibarla halk daima muhalefet et
miştir. Her şey akim kalmıştır ve hiç bir teceddüt tan
zim olunamamış akim kalmıştır. Bu gün biz bolşevifc-
lerin gayet insanî olan gayesine karşı bizim gayemiz
de budur diye ortaya atacak olur isek ve 'buna dînden 
lâzımgelen hususatı.... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — Yok 
efendim. Bu, bolşevik programı değildir efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim. 
Bu günkü mevcut ceryanr söyiiyorum. Rica ederim, 
bunu 'koytmyacak olursak... 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Efendim, on beş 
dakika sbyliyecefcsin, yahu yarım saattenberi devam 
ediyorsunuz. Kanunen on beş dakika soyliyeceksin, 
yarım saat oldu. Yarm saat söylemeğe ne hakkın var? 

lALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, devam 
için reye kortsunuz. Eğer devam münasip görülmü-
yorsa o başka (Gürültüler). Rica ederim, devam için 
reye koyunuz. (Devam, devam sesleri). 

REİS — Müzakere olummasmı arzu edenler elle
rini kaldırsın. Kabul olundu. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Efendim, evvel emirde usulü müzakere.taayyün etsin 
ve heyeti umumiyesi hakkında simdi söz söylenecek 
ise sıra He hepimiz de söyleriz, 

REİS — Efendim, rica ederim. Bu hususa dair 
bir kaç tane takrir var. Böyle kaîbul ediyormusunuz, 
yoksa takrirler okunsun mu? 

SESLER — Takrirler okunsun «fendim. 
REİS — Takrirlerin okunmasını arzu ediyor mu

sunuz? 
BÎR MEBUS BEY — Böyle meselede takrir filân 

okunmaz. 
VEHBt BEY (Karesi) — Eğer bu bir programsa, 

burada münakaşa ve tenkit edilecek; yok kanun ise, 
encümeni mahsusuna havale edilecek. 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Hiç bir şey de
ğilmiş, Hiç bir şey söylenmezmiş. O halde kanun de
ğildir. Çünkü hiç bir şey değildir. O halde hiç bir şey 
söylemiydim. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Usulü müzakere için müsaade buyuru», bîr şekil ar-
zedeyim. Müsaade buyurun, bilâkis her şey söylene
cek efendim. Bir görenek bizi yanlış yök sevkediyor 
zannediyorum. Karşımıza bir provamla gelmiş bir 
Hükümet var zannediyoruz. Hükümet bizim tayin et
tiğimiz bir Heyeti Vekiledir. Heyeti Veküertin bize 
tevdi ettiği bu şey de bir programıdır ki; bütün fcava-
mni esasfiye ve taliye, kabul ettiğimiz takdirde hep 
o esaslara göre yapılacaktır. Bu, bir programdır ki, 
bütün kavatıioi mevzuanm esasatı bu program da
hilinde mündemiç bulunacaktır. Böyle bir program 
Hükümetin değil, Meclisin olur. 'Binaenaleyh, ipti
da; meslek ve maksadın, hakîkaten ekseriyetimizin 
ruhunu ve dileğini 'temsil edip etmediğini anlamak 
için, bir encümeni mahsus yapar, orada tetkik ederiz, 
Ondan sonra gelîr ..„ (Gürültüler). (Takrir okunsun 
sesleri). Heyeti umumiyede müzakere ederiz. 

(REİS — Rica ederim, takrirler okunacak : 

Riyaseti Oelifeye 
Hali tanzim, îstiktefi temin maksadite içtima et

miş olan Büyük MİHet Meclisinin; memleketin selâ
met, milletin saadetine kâfi! esasatı şimdiye kadar 
tesbİt ve ilân etmemesini mena'fÜ âliyeî vataniye ile 
gayri kabili telif gören bir kısım mütefekkirin! tarafın
dan bu gayei mukaddesenfa biran eweî teyessür nü-
mayi husulüne hadim olacağı; kanaatti© teşkil ve ev
rakı havadise dercettirmek suretile Meclisi Âlinin 
nazarı takdir ve tasvibine arzolunan «Halk zümresb 
programının suîtefsire uğratıldığı anlaşılmış ve Heye
ti Vekile canibinden biddefeat vadolunduğu halde 
ancak bir Üri gün evvel pek cüzî farklarla bu esasata 
muvafık bir programın tabı ve tevzi olunduğu da gö
rülmüş olmasına ve yuvarlanmakta olduğu ummanı 
felâketten kurtulmak çarelerini taharri etmekte olan 
bir milletin efradı arasında en küçük İhtilâfı fikir 
ve nazarın bile pek elîm neticeler verebileceği müs-
tağnii arz ve izah bulunmasına nazaran Seriye, Dahili
ye, Adlîye, Mal'iye, Maarif, Ikftitsat, Sıhhiye ve Mua
veneti içtimaiye, Müdafai Müi'iye, Hariciye, Hafk iş
lerinde nazariyatı ilmiyesini ameliyatla tevsi ve tenvir 
etmiş mütehassıs beşer zatiten mürekkep bîr encümen 
tteşkil olunarak her iri programaı bu encümende müs-
tacelen tetkik ve telif olunduktan sonra berayi mü
zakere Meclisi Aliye tevdii suretile suitefehtıümden 

mütevellit ihtülifet ve sui tefsiratm ıbeıtaraf edilmesi 
menofii miüc ve millet noktasından münasip mütalea 
kılındığını arz ve teklif eylerim.. 

18 eylûîl336 
Karatesin Şarkî 

Mesut 
ı(Muvafık sesîeri). 

Riyaseti Oelileye 
|Bu okunan kâğk bir program 'ise huturu esasîyesr 

münakaşa edildikten sonra Hükümet itimat İsteyecek 
midir? İstemeyecek *e beyanname tarzında ise o hal
de münakaşaya lüzum olup olmadığının Heyetj muh-
ıteremece tesbitini teklif ediyorum. 

Karesi 
Hacim Muhittin 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Bu 
takrir için söz İsterim; 

Büyük Millet 'Meclisi Riyasetine 
Hükümetin beyannamesinin müzakeresi gelecek 

ruznameierden bîrine imal edUmek üzere bu günkü 
ruznameye devam olunmasını teklif ederim. 

IBolu 
Tunaıh Hümi 

'Büyük Mftlet 'Meclisi Riyaseti CdÖesİne 
Hükümet tarafından Meclisimizin pişiğini tetkik 

ve tasdik ma arzolunan huıtutu esasiyei mülkiye ve 1da-
riyenîn, Meclisimiz tarafından bu meslei mühİmme 
içim teşkil olunacak bir encümeni mahsusa havalesini 
ve badehu Heyeti umumiyede müzakeresini teklif 
ederim. 

18 eylül 1336 

Menteşe İzmit 
Tevf ik Rüştü Hamdi 

(Muvafık, muvafık sesleri). 

REİS — Efendim, üç dört tane takrir okundu, 
birer birer reye koyacağım. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
bk takrir için söz istemiştim, müsaade buyurur musu
nuz? 

REİS — Buyurun... 
MALllYE VEKİLİ FERİT BEY — Evvelce ar-

zetmtştîm ki, okunan mevat; Hükümetin Heyeti ÂH-
yenize takdim edeceği muhtelif fevayHıi kanuniye 
'hakkında takip edeceği esasatı ihtiva etmektedir. 
Zannediyorum ki. Hükümetin rtoktai nazarında böy
le encümene havatestte diğer bir programla mezcedıl-
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nıesi tnevzuoahs olamaz. Bu, Hükümeti» bir kaaaa- ı 
tidir. Bu kanun dafoiHnde zatı âlimiz mi sual buyuru
yorsunuz Hacim Muhittin Bey?.» Hükümet bu hu
susta müzakere kabul eder. Eğer Heyeti âKyeniz.., 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Eğer 
Istanbuldakİ Hükümetin Meclisi Mebusaoda oku
duğu beyanname seklinde ise münakaşaya hacet yok. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Azayi kiramın bazdan tarafından Hükümetin 
takip etmek istediği noktai nazara» resmî bir 
surette tavzih edilmesi için birtakım metalip derme-
yan edilmesinden dolayı bu program da Hükümet 
tarafından Heyeti âliyenize arzedilmiştir. Bu, bir 
programdan ibarettir. Maamafth Heyeti âüyertiz bu
nu müzakere etmek isterse tabiî kendi arzusu dahi
linde, istediği gibi bir karar ittihaz eder ve Hükümet 
kendi noktai nazarı olduğu için musirdir. Bu husus
ta icap ederse Heyeti âtiyenizden beyanı itimat ta
lep eder. Yani Heyeti Vekile bunu İş diye gönder
memiştir. Kendi noktai nazarım ihtiva eden esasatı-
dır ve mevkide kaldıkça bu noktai nazarını müda
faa edecektir. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Birisi burada mü
zakerenin devamı, ikincisi de mutlaka bir encümene 
havalesi mütaleasını... 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Hükü
metin beyanatı hakkında maruzatta bulunacağım. 
Hükümetin beyanatına cevap vermek lazımdır efen
dim. Hükümet beyanatta bulundu. Adeta kendisine 
garip bir süs verdi. Ben bu hususta Vekil Beyefen
dinin fikrine iştirak edemem. Hükümet gelip bura
da bir program iddia edemez. Müsaade buyurun. 
Hükümet, Meclisin malı olacak bir programın esa
sını hazırladı. Meclisin malı olan bu program encü
mende tetkik edilecek, ekseriyetin arzu ve temayü-
lâtım temsil edecek bir sekle girecektir. İste ondan 
sonra o kanun herkes nazarında muteber olacaktır. 
Binaenaleyh, itimat ademi itimat meselesi mevzuba
his olamaz. Çünkü bizim karsımızda bir Hükümet 
olmadığı gibi, biz de Meclisi Mebusan değiliz. Kar
sımızda bir programla çıkmış, bizden hariç bir Hü
kümeti icraiye yoktur. Binaenaleyh program itiba
riyle itimat, ademi itimat mevzubahis olamaz. Biz 
bunu tadil veya tağyir etmek lüzumunu görür isek 
o suretle yaparız. O zaman Maliye Vekili Ferit Bey 
de aynen itaat ve riayet edecektir. 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (İzmir) — 
Beyefendiler; Hükümet azası doğrudan doğruya si
zin İçinizden çıkıyor, Ben isterim ki bu zat, benim 

istediğimi icra edecek adam olsun. Benim noktai 
nazarım budur. Bunun için müzakere ve münakaşa 
kabul ederim. Fikirlerimiz karşı karşıya gelir, ko
nuşur, anlaşırız. Eğer anlaşamazsak, yeni yapacağı
mız bir programı, sizin fikrinize göre tatbik etmek 
için, doğrudan doğruya alın açık olarak müzakere 
kapılarını açarız. Bu müzakerat ve münakaşan ka
bul eder ve doğrudan doğruya İçtihatlarımızı orta
ya süreriz Münakaşa kapılara! açarız, sizin dediği
nizi dinleriz, anlaşamazsak, kabul edemezsek, ben 
şimdi oraya gelir sizin yanınıza otururum. Ö zaman 
sizin yaptığınız programı tatbik edecek bir heyet bu
lup, oturtun. Bu tarzda bu açık alınla karşınıza çı
kıyorum, Bu tarzda, doğrudan doğruya, zanoolun-
duğu gibi, Bolşevik cereyanı, kapitalizm cereyanı, 
emperyalizm cereyanı, komünistler cereyanı, radi-
kallar cereyanı, hulâsa, hiç biri cereyan yoktur. 

Orta yerde, doğrudan doğruya, milletin göbeğin
den çıkan bir cereyan var. Bu cereyanı bulduğumu
zu zannediyoruz. O zan ve kanaat üe buraya çıkı
yoruz. Hiç başka bir fikir ve niyetimiz yoktur. Ne 
yaranmak İçin, ne başka bir şey için, hiç başka bir 
fikir ve maksadımız yoktur. Biz zannediyoruz 'ki; 
milleti, memleketi, halkı rapteden hakikat buradadır, 
Fakat tekrar ediyorum, fikrimiz ikatî değildir. Mü
zakere, münakaşa ederiz, o yola güderiz. (Alkışlar). 

Şimdi efendim burada Dahîhye vekili ve kabine
nin bir uzvu sıfatiyle müzakereyi ve münakaşayi ka
bul ediyorum. 

Şimdi müzakere ve münakaşaya baslarız. Arzu 
ederseniz encümene gitsin. Arzu ederseniz devam 
ediniz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Siz 
kanundan hazırlarken biz de encümende düşünürüz. 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — 
Bundan evvelki müzakeremizde bulundum; bir çok 
dertlerimizden bahsolundu. Bu dertler hakikaten bü
yüktür, Bunun için çalışmak lâzım. Bir taslak yap
mak, bir yol bulmak ve o yol üzerinde yürümek lâ
zımdır. O bir tarafta, bilmem idarei umumiyet vİE-
yat, İdarei hususiye! vilâyat kanuntan, belediye ka
nunu yapıp hazırlarken onu müzakere edemiyoruz. 
Meselâ yirmi yedi günden biri görüyoruz. Burada 
belediye kanunu yapümış, lehülhamt Dahiliye Vekili 
olduğum halde bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hiç 
kimse çağırmadı ve buna ait malûmat vermedi. Hü
kümet bunu benden sorar diye o zaman idarei hu
susiyet vilâyat müdüriyetine emrettim, git şunu aıra 
but, nerede İse çıkar, belki biz de noktai nazarımızı 
•söyleriz dedim, Geldi; aramış,- * totfamamış. Şimdi 
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böyle ayrı gayri, münferit bir surette çalışıyoruz ve 
bunun bir neticesi çakmayacak. Bunun için rica et
tim. 

Arkadaşlar, bozuk makine benim makineme!ir\ 
bozuk makinemi düzeltmek istiyorum. Bunu düzelt
mek için zamanım azdır. Doğru bir yoldan, kestir
me kısa bir yoldan ilerlemek istiyorum. Programım, 
çerçevem budur, bu şeraitle çalışmadığımı fca'bul 
ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Kısa bir zaman
da ben işe başlamak istiyorum. Çünkü ben «izden 
daha ziyade... Seslerin nasıl geldiğini, vatanın nasıl 
çürümekte olduğunu biliyorum. (Hepimiz alâkadarız 
ve biliyoruz sesleri). Anadoluyu bir baştan bir başa 
işitiyoruz (Hepimiz görüyoruz sesleri). Hepinizin 
gördüğünü ve alâkadar olduğunu pekâlâ biliyorum. 
(Gürültüler). Hepimiz aynı bisle mütehassisiz. Zan
nediyorum ki, siz alâkadar değilsiniz demedim. Fa
kat ben sizden daha ziyade alâkadarım. Siz Konya-
yi gördü iseniz ben Haymanayı gördüm. Hepimiz 
bu mesele He alâkadarız. 

REFİK BEY (Konya) — Böyle şeyler inhisar 
kabul etmez. 

DAHİLÎYE VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — 
Beyefendiler; müsaade buyurun, zaman geçirmek is
temiyorum. Doğrudan doğruya ben vaziyeti soyu
yorum. Siz biliyorsunuz, ben biliyorum, mesele o 
değildir. Haysiyet meselesini orta yere koymıyaum 
rica ederim. Ben bunu takdir ederim, bilirim beye
fendiler. İstirham ettiğim mesele budur. Maruzatım 
bundan ibarettir. Nasıl isterseniz öyle yapalım. Fa
kat bu esasa* üzerinde yürüyelim. Çünkü ben eğer 
teşkilâtı milliyeyi tespit edemezsem itimat bulamam 
ve sizin İstiklâl mahkemeleri muhakeme yapamaya
caktır. Çürfkü jandarma herifi dağda yakalayamaz
sa, sizin İstiklâl mahkemeniz asamaz. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu prog
ramın encümene gitmesini kabul ediyorsunuz ve siz 
de münakaşa ve müzakereye iştirak ediyorsunuz. 

DAHİLİYE VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — 
Yalnız bir nokta vardır. Ben bu işte istical ediyo
rum. Ben Meclisin usullerini, işlerin tarzı cereyanı
nı bilmiyorum. Onun için bu işte istical ediyorum. 
Bu işi biran evvel çıkarmak için ne lâf söylemek lâ
zım gelirse o lâfı söylemek isterim. (Âlâ, âlâ sesle
ri), (mesele hallolundu sesleri). 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Takriri
me ait söz söyleyeceğim. 

REİS — Efendim müsaade buyurun. 
HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Efendim 

bendeniz diyorum ki; Hükümetin bu okunan kâğı
dı, bir program mahiyetinde ise, ne encümene git
meye ve ne de maddelerin üzerinde müzakere etme
ye ihtiyaç yoktur. Heyeti umumiyesi rüfekayi muh
tereme tarafından tetkik edilir. Neticesinde itimat ve 
ademi itimat... (Gürültüler). Müsaade buyurun, eğer 
Refet Beyefendinin buyurdukları gibi, Hükümet bu
nu bizimle bilmüzakere Meclisin programı olarak 
çıkarmak istiyorsa, o vakit maddeler hakkında mü
nakaşa ve ayrı, ayrı tetkikat yapmak lâzım gelir. 
Bendeniz teklif ediyorum. Bu iki şiktan hangisini 
tespit ederse etsin, ondan sonra müzakere edelim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Rica ede
rim meseleyi dağıtmayalım. Biz buraaa ya müzake
reye devam etmek veyahut bir encümene havale et
mek şıklarından birini ihtiyar edeceğiz. Bunları ay
rı, ayrı reye koyuyorum. Efendim söz isteyen zeva
tı okuyacağım. Dinleyiniz. (Okuyunuz sesleri). Lûtfi 
B,, Hasan Fehmi B., Refik Şevket B., Durak B„ 
Hamdİ Namık B., İsmail Suphi b., Zekai B., Abidıb 
B., Hamdullah Suphi B , Suat B., Tahsin B... Rica 
ederim, müsaade buyurunuz. Kim ne istiyorsa bu
raya yazılır. Efendim, evvelâ encümene havaleyi, ba
dehu müzakere edilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaktırsın. Kabul edildi. 

Simdi encümeni tayin ıiıoselesi vardır, Bir huku
ku esasi encümeni var, oır de ayrıca encümen inti
hap olunmak var. (Encümeni mahsus İster sesleri). 

OPERATÖR EMİN BEY (jBursa) — Encümeni 
mahsus şubelerden intmap olunur. (?ler şubeden iki
ler kişi sesleri). 

REİS — Ayrı encümen intihabını arzu edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) -
Her şubeden ikişer kişi olsun efendim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Her şubeden 
beşer kişi olsun efendim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Her şubeden 
üçer kişi olsun efendim. 

REİS — Lütfen süfcüı edin bir kere. Müsaade 
buyurun. 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim Şubeden mi 
kabul olundu, yoksa encümenden mi? 

REİS — Yapmadık, daha reye vazetmedik efen
dim. Her şubeden ikişer olsun diyen var. Üç kişi 
olsun diyen var. Beş kişi olsun diyen var. 
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{Hayrülumur evsatuha) olmak üzere üç kişi ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Encümenlerden üçer ki
şi intihabı kabul edildi «fendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Encümen ne 
yapacak? Onu anlayalım. 

REİS — Efendiler dinleyiniz. Gelecek, içtimada 
ruznameye konacak mesaili okuyorum. Encümenler
den gelen mazbatalar var. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Yok efen
dim müsaade buyurunuz. Yanntki ruznameye bunlar 
girmeyecek. Heyeti âliyeırize Reis Beyefendi hazret
leri bir çok mevaddı okuyorlar. 

Bunlardan intihap etmek Heyeti âliyenizin hak
kıdır. Çünkü bunların otuzunu birden ruznameye 
dahil edersek hangisini müzakere edeceğimizi bilme
diğimizden dolayı tetkikatımız nakıs olur. Binaena
leyh zannediyorum ki istiklâl tmahakimi denilen bir 

.»v.. 

mesele vardır ki, Heyeti âlİyeniz onu istiyor. Evet, 
en evvel bunu yaparsınız ondan sonra, dünki ruzna-
meden baki kalan bir kaç maddemiz vardır, onu İs
tirham ederim. Bir eylül geçiyor. Temettüa zammet
tiğimiz bir kanun vardır kî, iki üç maddeliktir. Bir 
de onun müzakeresini rica ederim, (Hay. hay ses
leri). 

REİS — Müsaade buyurun. Efendim Nazır Bey, 
boşa yoruldu. İstiklâl mahakimi intihabı tehir olu
namaz, evvelden müzakereye konulmuştur. İhracat 
kanunu derdesti müzakeredir, Tehir olunamaz. Bu 
okuduğum yeniden gelenlerdir. Nazır Bey boşuna 
yoruldu. 

Pazartesi günü saat ikide içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati t 5,3* 
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