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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılına saati : 1,30 sonra 

BEtS — Erinci Reis Vekili Vehbi Ef. Hz. 
KÂTtP : Ata B. (Niğde). 

BEİS — Efendim, Meclisi açıyoruz. Zaptı 
sabık hulâsası okunaeak, lütfen dinliyelim.,. 

(Kâtip Ata Bey, Zaptı sabık hulâsasını 
okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
Birinci celse 

Reisisani vekili Arehbî Efendi hazretlerinin 
tahtı riyasetlerinde zevali saat bir on beşte in
ikat etti. Zaptı sabık hülâsanı kıraat ve taıshi-
han kabul olundu. Bursa sanayi mektebi talebesi 
tahsisatına dair lâyihai kanuniye Kavanini ma
liye encümenine, Muhtacini zürraa tevzi edilen 
tohumluk için (300) bin lira tahsisine dair lâyihai 
kanuniye Muvazenei maliye encümenine, Maraş 
mebusu Tahsin Beyin, Maraş Evkaf meprraru 
Evliya Efendi ailesine maaş tahsisine ve Kütahya 
mebusu Cemil Beyin, Devletşah namiyle bir ka
za teşkiline ve Kayseri mebusu Atıf Beyin Usulü 
muhakematı seriye kanununun sekizinci madde
sine bir zeyi ilâvesine dair teklifleri Lâyiha encü
menine havale, Van mebusu Hasan Beyin, Muha
cirinin temettü vergisi zammından istisnaları 
hakkındaki takririnin şayanı kabul olmadığına 
dair olan Muvazenei maliye encümeni mazbatası 
kabul ve Van mebusu Hasan Beyin Van vilâyeti 
dahilinde metruk petrol madeninin işletilmesine 
dair olan takriri Heyeti Veküeye havale ve Kas
tamonu mebusu Suat ve Kütahya mebusu Ragıp 
ve Kırşehir mebusu Yahya Galip Beylerin bütçe 
hakkındaki takrirleri kıraat ve kabul olundu. 
Konya nıebuslariyle rüfekasının Vali Haydar 
Bey hakkındaki takrirleri kıraat olunarak tetkik 
için bakura birinci şubeye havale edildi. Konya 
mebusu Hacı Bekir Efendinin mevaddı iptidaiye 
üzerinden ihracat resminin ilgası hakkındaki tek
lifi ret ve tzmit mebusu Hamdı Nâmık Beyin 
bazı encümenlerden istifasına dair takriri kıraat 
olundu. Bilâhara Maarif ve Adlîye vekilleri in
tihabına mübaşiretle ve reyler toplanarak tenef
füs için celse tatil olundu. 

İkinci retse 
ikinci Reis vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat 3 de inikat etti. 
icra kılman intihapta Maarif vekâleti için Ham
dullah Suphi Beyefendinin 66 reyle ihrazı ekse

riyet eylediği tebliğ olundu. Adliye vekâleti için 
Heyeti Vekile riyasetinden mevrut yeni namzetler 
listesi kıraat ve ikinci intihap icra kılındı. Diyar-
bekir mebusu Hacı Şükrü Beyin geçen içtimadaki 
beyanatı hakkında Trabzon mebusu Hüsrev Bey 
tarafından verilen takrir kıraat ve müzakere ce
reyan ederek mezkûr beyanatın keenlemyekûn 
addedilmesine karar verildi ve tenefüs iğin celse 
tatil olundu. 

Üçüncü celse 
Adliye vekâleti intihabının neticesi tebliğ olu

narak ekseriyeti izafiyeyi ihraz eden Zekâi Be
yin reyi işari ile intihabı teyit olundu. Cumartesi 
günü içtima edilmek üzere saat dört buçukta celse 
tatil olundu. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Vehbi Âta M. Ragıb 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa beyan edecek var mr?„ (Kahul sesleri). 
Aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Zaptı sabık hulâsası aynen kabul olunmuştur. 

Evrakı varideye geçiyoruz. 

3. — LÂYİHALAR 
1, — Hariciye vekâleti 'masarifi müteferrikası 

için bütçede münakale icrasına dair kanun lâyi
hası 

BEİS — Hariciye vekâleti masarifi müte
ferrikası için bütçede münakale ierasma dair 
lâyihai kanuye var, Muvazene encümenine. 

2. — Aziziye harası masarifine dair kanun 
lâyihast 

BEİS — Aziziye harası masarifatı hakkın
daki lâyihai kanuniye, aynı encümene ... 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müstace
ldi gitse bari... 

cf. — Askerî tekaüt ve İstifa kanununun 12 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

BEİS — Askerî tekaüt ve istifa kanununun 
12 nci maddesinin tadiline dair lâyihai kanuni
ye; Müdafaai Milliye ve Muvazenei maliye en
cümenlerine. 

400 — 
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5. — TEZKERELER 

1. — Hİyaneti vataniyeden'beraet eden İne
bolu'nun Hatİpbağı mahallesinden Hüseyin hak
kındaki ey.rak%n gönderildiğine dair Adliye veka
leti tezkeresi ' 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Hü
seyin hakkındaki evrakı Hükmiye var. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Adliye en
cümenine gitsin. 

REİS — Evet Heyeti Vekileden gelmiş, Ad
liye encümenine veriyoruz, 

2, — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Memet 
Çavuş hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Me
met Çavım hakkındaki evrakı hükmiye aynı en
cümene.. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 
1. — Beşinci şubeden encümenlerdeki mün-

haüere intihap olunan zevat hakkında şube maz-
batast 

REİS — Efendim, geçen günkü celsede, Mu-
vazenei maliyeye üçüncü ve beşinci şubelerden 

iki âaza intihabını rica etmiştik, hâla intihabat 
yapılamadı. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Beşinci 
şube intihap etti efendim,., 

MEMDTJH B. (Earahisajı Şarki) — intihap 
tezkeresi kâtip Beye verilmiştir efendim... 

REİS — O halde berayi malûmat okunsun.. 
Riyaseti Celileye 

Beşinci şubeee icra edilen intihabat neticesin
de Muvaztneimaliye encümeni âzalığma şubemiz
den Ertuğrul mebusu Mustafa Kemal ve Kara-
hisarı Şarki mebusu Memduh Necdet Beylerin 
intihap edildiği maruzdur efendim, 
Besinci şume Rsisi Kâtip 
Karahisarı sahip - Meraduh Necdet 
Memet Şükrü 
2. — istanbul mehusu Mazhar Beyin mezuni

yetine dair Divanı Riyaset karart 
REİS — Üsküdar mebusu Mazhar Beyin me

zuniyeti hakkında Divanı Riyaset kararı var. 
Divan kararı 

Mumaileyh Ahmed Mazhar Beyin talep eyle
diği iki ay mezuniyet Divan Riyasetince tensip 
edildiğinden icrayi icabı Heyeti umumiyeye ar-
zolunur. 
İkinci R. Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi R&ğıp Ata 

Kâtip Kâtip îdare memuru 
Rasim Feyyaz Âli Suad 
idare memuru 

Emir • ' 

(Kabul sesleri). 
REİS — Kabul buuranlar lütfen ellerini kal

dırsın. Mazhar Beyin iki ay mezuniyeti kabul 
olunmuştur. 

6. — TAKRİRLER 
1. — Bplu mebusu Tunatyı Hilmi Beyin, MiUî 

mar§ müsabaka müddetinin bir. ay daha temdit 
edilmesine dair takriri 

REİS — Efendim Tunalı Hilmi Beyin bir 
takriri var. onu okuyacağız. 

B. M. Meclisi Riyaseti celilesine 
Maarif vekâletince müsabakaya vazedilmiş 

olan (Millî marş) bundan dört gün sonra inti
hap edilecektir. Halbuki vekâlette tebeddül va
ki olmuş ve yeni vekil Hamdullah Suphi Bey de 
uzaklarda bulunmuş olduğundan müsabaka müd
detinin bir ay daha temdit edilmesi lüzumu
nun acilen Maarif vekâletine, tebliğini teklif 
ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

(Muvafık sesleri). 
REİS — Efendim Hilmi Beyin takririni ka

bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Tak
rir kabul olunmuştur. Maarif vekâletine tebliğ 
olunacak... 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Reis Efendi, 
temdit olunmuştur, fakat bugünden itibaretn mi, 
yoksa 23 kânunuevvelden itibaren mi? O tasrih 
olunsun. 

REİS — Takrirde tarih yok efendim; tabii 
bugünden itibaren. 

4. — TEKLİFLER 
i. — İzmit mebusu Hamdi Nâmık Beyin, Ka

nunu cezanm 117 nci maddesinin tadili hakkında 
teklifi kanunisi (2/170) 

REİS — Efendim İzmit mebusu Hamdi Be-
,yin kanunu eezanın (117) nci maddesinin ta
diline dair bir takriri var, Adliye encümenine 
havale ediyoruz. 

2..— İçel mebusu Naim Efendinin, Mültezim
lerin askerliklerinin teciU hakkında teklifi kanu
nini (2/169) 

REİS — içel mebusu Naim Efendinin de bir 
takriri var diyor ki takririnde hizmeti filiyei 
askeriyeye davet olunmaksızın, yahut müstah-
fız ve redif velhasıl bilfiil hizmete dahil olmak
sızın aşar iltizam eden kimseler iltizam etmiş 
olduğu öşrü bitirinceye kadar tehir olunsun 
diye bir lâyihai kanuniyesİ var, Lâyiha encü
menine havale ediyoruz, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (KaraMaan Sahip) — 

^m — 
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Lâyiha encümenine havalesine hiç mahal yok
tur. Çünkü öşürler tesviye edildi, bitti, 

2. — Karakıştın şarki mebusu Mesut Beyin, 
Teşkilâtı Emsiye lâyihasının tadiline dair takriri 

REİS — Efendim, Karahisarı garkı mebusu 
Mesut Beyin Encümeni mahsus kanun lâyihası
nın tadiline ait bir takriri var. Bunu da oraya 
gönderiyoruz. 

FEYYAZ ALÎ B. (Yozgad) — Encümeni 
mahsus mazbatasiyle birleşsin... 

3. — Muş mebusu Ahmet Ilamdi Beyin, Muş 
ahalisine verilen tohumluk bedelâtt hakkında tek
lifi kanunisi (2/171) 

REİS — Efendim Muş mebusu Ahmed Ilam
di Efendinin bir takriri var. (Muş sancağı aha
lisinin hicreti dolayısiyle mağduriyetleri ma
lumdur. Bunlara tohumluk ve öküz alınmak 
üzere Hükümetten imdat olmasmı ve evvelce . 
bir senelik teklîfat vâki olmuşsa da esasen def
ter vesaire kalmadığından dolayı tahsili imkânı 
olmadığına binaen o bir senenin üç sene daha 
ilâvesiyle dört seneye İblâğı hakkında....) mü
nasip' görürseniz Muvazeneİ maliyeye'kavale 
edelim. 

MALİYE V. PERlD B. — Lâyihaya efen
dim, bu bir tekliftir... {Lâyihaya sesleri). 

REÎS — Muvazenei maliye encümenine ha
valesini arzu edenle» lütfen ellerini kaldırsın. 
Ellerinizi indiriniz. Aksini kabul edenler elleri
ni kaldırsınlar. Lâyiha encümenine havalesi ka
bul edildi. 

7. — SUALLER, İSTİZAHLAR 
1. — Konya mebusu Vehbi Efendinin, seya

hat vesikası usulü hakkında Dahiliye vekâletin
den istizah takriri. 

REİS — Efendim evrakı varide bitti. Yalnız 
bir istizah takriri, kaldı, o da benim.. Hasan 
Fehmi Bey de burada yok. Bir istizah takriri 
veriyorum. Müsaade buyurursanız okunsun. Ka
bul ve ademi kabul Heyete aittir. Riyasetten • 
rey beyan edilecek bir mesele değil. 

Riyaseti Celileye 
Memlekette câri olan buhranı iktisadi yetişmi-

yormuş gibi Dahiliye vekâletine merbut emniye
ti umumiyeden şu günlerde vazedilen vesika usu
lünün memleketi tahrip ve halkı ve diğer iktisa
diyatı bir kat daha mahvetmekte olduğundan 
şukadâr tazyiki icabeden halin Dahiliye vekâle
tinden istizah olunmasını teklif eylerim, 

Konva 
Vehbi 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul olunmuştur. Müzakeresini ne güne tensip bu
yuruyor sunuz? Yarinden sonraki içtimai kabul 

buyuruyor.musunuz? (Hay, hay sesleri). Yarin
den sonraki içtima kabul olunmuştur. Dahiliye 
vekili de haberdar edilecek. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Reis efen-
di! benim bir takririm vardı, evvelsi gün ver
miştim, o da okunsun. 

REİS — Hacı Şükrü B.! Burada evrak meya-
nında takririniz yok, Hasan Beydedir anlaşılan. 

3. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, bazı ka
zalarda Adlîye teşkilâtı yapılmasına dair takriri 

REİS — Efendim, Kütahya mebusu Cemil 
Beyin de bir takriri var, bazı kazalarda Adliye 
teşkilâtı icra olunmamıştır. Buralarda Adliye 
teşkilâtı icra olunsun diyor, Münasipse bunu da 
Heyeti Vekileyc havale edelim. (Hiay, hay sada-
larr). 

Ituznamei müzakerata geçiyoruz. 
4. — Cıtnİk mebusu Nafiz Beyin, Ünye ve 

Fatsa kazalarının Samsun'a raptölunmalarma 
dair takriri. 

NAFİZ B. (Oanik) r~ Müsaade buyurur mu
sunuz, Meclisi âliye mâruzâtım var, 

REİS — Buyurun. 
NAFİZ B. (Canik) — Dairei intihabiyemden 

aldığım mükerrer telgraflar da şayanı nazaı*, ba
zı mesail istirham ediliyor. Meclisi âlinize onu 
arzedeceğinı. Geçen gün, Giresun kazasının li
vaya ifrağı esnasında hakikate değil, sırf hisse 
tebean Ordu'nun da müstakil liva olmasına He
yeti Cclite karar vermişti. Fakat bu karar He
yeti Vekileden teklif edilmediği gibi mahallinin 
de bir gıına mütalâası alınmamış ve Mecliste de 
hiç bir tetkikat icra edilmeksizin kabul edilmişti. 

FEYYAZ ALİ B, (Yozgad) — Tetkikat icra 
edildi de kabul olundu. (Dinliyelİm sesleri). 

NAFİZ B, (Devamla) — İki gündenberi ge
len telgraflar da Fatea ve Vnye kazalartım, 
Ordu ile, münasebatı iktisadiye ve idariyesi mev
cut olmadığından dolayı katiyen Orduya merbut 
olamayacaklarını ve Samsun'dan feki. irtibat et
tikleri takdirde muamelatı resmiyenin- duçarı 
inkıta olacağmr bendenize bildiriyorlar. Tabii 
bu bapta Hükümete- de müracaat etmişler ve ica
beden cevabı göndermişlerdir. Ahiren bir miting 
de akdetmişler ve bunun üzerine de bendenize bir 
telgraf veriyorlar. Tabii Hükümete de arzetmiş-
lerdir. Diyorlar ki: «Ünye kazasının Ordu'ya 
ilhakından tevellüt edecek netayici pişi teemmül 
ve mülâhazaya alarak icabı hale göre mukarrerat 
ittihaz etmek üzere kasabanın Saman pazarında 
17 kânunuevvel 1336 saat sekiz de köylü, kasa
balı, müslüm ve gayri müslüm binlerce.ahali te
cemmu ederek; Karadeniz .sahilinde vazıyeti coğ
rafyası noktasından terakkiye fevkalâde müs-
tcit bulunan Ünye'nin hiç bir alâka ve münase
batı buluntmyan Ordu kazasına, ilhakı halinde bu, 
kabiliyet ve istidadı bir çok noktai nazardan ta-

— 402 — 
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nıamiyle söndürecek bir karar olmakla bunun 
tadili ve Fatsa, Terme kazalarının ilhakı ve Ka
rakuş nahiyeninin de kazaya ifrağı ile terkip 
edilecek yeni bir livaya Ünye'nin merkez olması 
için her türlü tegebbüsat icrasına..» (Ooo sadala-
rı). Müsaade buyurun daha aşağısı var, çünkü 
biz böyle bir çığır açtık. «Ve bu muhik ve meşru 
mütalibi Büyük Millet Meclisi Hükümetine iblâ
ğa ve'oraca bu arzumuz kabul edilineiye kadar 
ahalinin - temşiyeti umuru için Ordu Muta
sarrıflığının merci tanınmamasına ve Meclisi 
umumî ve Meclisi idare, ziraat ve ticaret komis
yonları ve Müdafaai Miliyc gibi intihapla mü
teşekkil heyetlerin istifa etmesine ve yeniden 
yapılaeak intihaplarda ita edilecek vezaifin ka
bulünden îstinkâf olunmasına ve sair suretle 
kendilerine vazife tahmil olunduğu takdirde veza* 
ifi mezkûreyi kabulden içtinaplarına karar ve
rilmiş olduğunu ve kazamızm Ordu livasından, 
F-eki irtibatiyle, hiç olmazsa yeni bir liva haline 
kalbi., ilâ». 

Yani Ordu'ya ademi ilhakını demek istiyorlar. 
Miting heyeti namına belediye reisi Hakkı imza-
siyle gelen bir telgrafta ve sonra İm mealde ge
len bir çok telgraflarda da talep olunuyor. 
Arzettiğim gibi bu yapılan yeni. teşkilât faide 

yerine mazarrat tevlit etmektedir. Hem mazar
ratı içtimai ve hem de mazarratı idarî ve inzi
bati tevlit ediyor. Bu halkın şu suretle müra
caatı, bendenizin noktai nazarıma göre gayet 
muhiktir. Çünkü Ünye kazasının- Ordu ile hiç 
münasebatı idariye ve iktisadiyesi mevcut olma
dığı gibi esasen aralarında bir rekabet de mev
cuttur. Bu rekabet iki memleket halkını felâ
kete sevkediyor. 

Efendiler, bu muhit gayet faal bir muhit ol-
mkla beraber gayet de hassas bir muhittir. Bun
ların menafüle uzun uzadıya oynamak, ve bun
ların menafiini düşünmeden böyle hareket et
mek muvafık neticeler hâsıl etmez. Onun için 
bendeniz bir takrir takdim ediyorum. Ve diyo
rum ki: (Ünye ve Fatsa kazalarının kemafissa-
bık Samsun'a raptını teklif ederim) yani Ün
ye'nin Samsun'a ilhakının baki kalmasını tek
lif ediyorum. Tabii liva haline ifrağ edersek, 
her kazayı liva yapmak ister. Bu liva teklifini 
de bunlar Meclise bir hakikat değil; emsaline 
bir işaret olmak üzere teklif ediyorlar. Yoksa 
hakikaten buraların liva haline ifrağını talep 
ediyorlar. .Yanı her tarafı liva yapıyorsunuz. 
Bu bir fedakârlık ise, bizde ne yapalım. Para 
ise biz de verelim, Ordunun bizden ne farkı var
dır diyorlar. Binaenaleyh bunu Meelİsi âli ka
bul ederse her halde bir menfaat temin etmiş 
olur. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim ni
zamnamede sarahati kâmile vardır, bir mesele 
hakkında bir karar verildikten sonra o sene 
içinde o karar geri alınamaz; diyor... Nizamna
memiz böyledir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, zaten 
Ordu kazası (150) bin tüfustur. Buna bir de üç 
kaza ilâvesi muvafık değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
Muhterem rüfeka; Ordu ve Giresun kazaları liva 
haline ifrağ edilirken bu kürsüde bendeniz, 
bu gibi teşkilâtın memleket' dahilinde iyi bir 
tesir yapmadığını ve bunun tesiratı idariyesinin 
ve fenalığının meşhud olduğunu, almış olduğu
muz bir çok şikâyetnamelerden anladığımızı söy
lemiştim. Eğer memlekette bir teşkilât yapı
lacaksa, o teşkilâtın ilmî, fennî bir surette, 
iktisadi ve coğrafi münasebetler nazarı dikkate 
alınarak yaprlınasını ileri sürmüştüm. Fakat 
nasılsa, maateessüf bu noktai nazar, nazarı 
dikkate- alınmadı, işte hâdisat bunu bize göste
riyor ki, bunlar memleket dahilinde iyi bir tesir 
yapmryor. Geçen gün bendeniz, Niğdelilerden 
bir telgraf almıştım. Meclisi âlinize takdim et
meği münasip görmedim. Diyorlar ki - Aksaray 
liva haline ifrağ edildi. Nevşehir şöyle oldu. Bi
naenaleyh Niğde kaza haline ifrağ ve (Bor) liva 
haline ifrağ olunsun. Belki bir çok mebuslara da 
böyle telgraflar gelmiştir. Bunlar gösteriyor ki: 
Memleket dahilinde kazaları, livaları birbiriyle 
çarpıştırmak bir mesele çıkarıyor. Biz böyle me
seleler çıkarmak için buraya toplanmadık. Bil
akis bu gibi ihtilâfatı memleketin dahilinde kö
künden izale etmek ve bunun esbabına tevessül 
etmek ve bunlara muktazi tedabiri düşünmek 
için toplandığımız halde daima böyle, şahsi, şu
nun, bunun tesiriyle veyahut herhangi mebu
sun dairei intihabiyesine veya kendi muhitine 
bir eyilİk yapacağım kanaatiyle memleketin umu
muna bu teşkilâtı tamim etmekle sâri bir fena
lık yapıyoruz. Binaenaleyh artık bunların, bu 
gibi hallerin daha ziyade devamına müsaade1 et
memeliyiz. Memlekete yazık ediyoruz. Saniyen 
bir arkadaşımız söylediler ki, bir sene içinde ve
rilen karar o sene zarfında tekrar müzakere 
edilemez. Efendiler, Meclisi âli bir sene zarfında 
verdiği yüzlerce kararı o sene zarfında tebdil 
etmiştir. Evet efendiler tekrar ediyorum. Biz 
İcra Vekilleri sürati intihabı hakkında bir ka
nun yaptık ve arkasından ona bir zeyl yaptık. 
Onu ne için bozdunuz efendiler? Bunu da bo
zabilirsiniz, 

ftEÎS — Malûmat kabilinden bir telgraf 
okundu. Bunun için şimdi bir müzakere aç
mak zannederim ki muvafık değildir. Münasip 
görürseniz bu telgrafları Heyeti Vekileye ve
relim. Heyeti Vekile daha münasip bir şey 
düşünür. Getirirse,.. (Muvafık sesleri). 

MEMDUH B. (Karahisarı Şarkî) — Müza
kere açıldığında sözümü söylerim. 

BEİS — Sözünüz mahfuzdur. Telgrafların 
Heyeti Vekileye havalesini münasip görenler 
ellerini kaldırsın... Telgraf ve teferruatı ve tak
rir Heyeti Vekileye havale olunmuştur. 
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4, -^ Erzurum mebusu Salih Efendinin, İmam 

ve katip maaşlarına zamaim icrası hakkında tek
lifi kanunisi (3/168) 

REİS — Efendim, Erzurum mebusu Salih 
Beyin bir takriri var. Diyor ki: Senelerdenberi 
imamlara, hatiplere ve saireye verilen maaşlar 
kâfi gelmiyor, • Bunlara da mümkün mertebe 
bir şeyler verilsin. Münasip görürseniz Evkaf 
encümenine havale edelim,^ 
"""OPERATÖR EMÎN B. (Burstu — Yağma 
Hasanın böreği. 

REİS — Bu hususu kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Evkaf encümenine havale edilmiştir 
efendim. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Konya, Akşehir, Seydişehir ve Kara-

man'm Elviyeİ müstakille şeklinde idaresine ve 
dört kaza teşkiline dair kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Müvazenei Maliye encümenleri mazha-
talan 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkmda kanun lâ
yihası var. Onun müzakeresine baslıyacağjz. 

RİFAT B, (Tofead) — Nahiyelerden üç ka
za teşkili hakkında Hükümetin bir teklifi vardı. 
Bunun birinci müzakeresi geçmişti. îkinci 
müzakeresine başlanacaktı. Bu gayet mühim
dir efendim, kazalar teşkil olunmazsa... Şimdi 
onu ruznameyc dahil edelim ve diğer mevada tak
dim ettirelim. 

REİS — Efendim, bu hususta söz istiyen-
ler, Hacı Hüsnü Efendi, Nadir Efendi, Musa 
Kâzım Efendi, lîasri Bey daha söz îstiyen 
var mı? 

Adnan'Bey Hükümet namına beyanatta bu
lunacak mısmız? 

DAHtLlYE V. V. Dr. ADNAN B. — Efen
dim, malûmu âliniz Konya hâdisesinin esnayi 
vukuunda burada izahat verirken, oradan he
nüz avdet etmiş arkadaşlardan birisi de benim 
izahatımı mütemmim olarak Kanya'nın teşki
lâtı idaresinden ve teşkilâtı mühimmesinden 
"bahsetti ve Konya'nın gayet büyük bir vilâyet 
olduğundan bu suretle zapt ve raptm ve intiza
mının kolaylıkla temin edilemediğinden bunun 
daha küçük mıııtakalara taksimini tavsiye et
mişti. O zaman bendeniz de, zaten Hükümetçe 
bunun mutasavver olduğunu söylemiştim. Bu
gün buraya tevdi ettiğimiz projede Konya vi
lâyetinin mesaimi sathiyesinin büyüklüğünü 
nazarı itibara alarak teşkilâtı mülkiyesinin 
tebdilini riea etmiştik. Dahiliye encümeninde 
kısmen bu lâyiha kabul edildi, kısmen de edil
medi. Fakat Hükümet gördüğü esbabı zaruri-

yeden ve orada bizzat kumandanlıkta bulunan 
ve Dahiliye vekili olan Refet Beyefendinin yaz
dıklarına istinaden yine teklif ettiği tarzda ka
bulünü Meclisi Âliden istirham eder. Bu teş
kilât şu veçhile yapılır: Bir kerre Konya mer
kez sancağı kalıyor. Buraya Ilgın ve Saidelİ 
kazaları veriliyor. Sonra minelkadim malûm 
olan (Çumra) nahiyesi var ki bunun iktisadi 
noktai nazardan ehemmiyeti kanallar ve saire 
dolayiKİyle şüphesizdir. Bu nahiyeyi de kazaya 
tahvil ederek daha ziyade inzibat ve intizam 
altına almak isteniyor ve sonra Konya'nın Tuzlu 
gölüne doğru olan çöl tarafında hiç bir eseri 
Hükümet olmadığı da malûmdur. Orada (Zı-
varsk) nahiyesi var. Bunu da bir kaza haline 
getiriyoruz. Bu suretle dört kazalı bir Konya 
merkez sancağım teşkil ediyoruz. Sonra malûmu 
aliniz Akşehirin sancağa tahvil zaten mevzuu-
bahis olmuştur ki gerek hâsılatı ve gerek nüfus 
itibariyle muvafık görülüyordu ve ayrı bir mın-
taka teşkil edilmiş olan (Cihanbeyli) nahiyesi
ni de kaza haline getiriyoruz. Sonra İsparta'
dan ahalinin minelkadim arzusuna binaen Şar
kî Karaağaç ve Yalvac'ı Akşehire raptediyo
ruz. Bu suretle Akşehir sancağı teşekkül edi
yor, Sonra Efendim malûmu âliniz Seydişehir 
ve Beyşehir kazaları var, Seydişehir ortada te
şekkül ettiği için burayı da merkezi liva ad
dederek buraya da Bozkır kazasını raptediyo
ruz. Biliyorsunuz ki vukua gelen ihtilâl Boz
kır 'dan inşiab ediyor ve oradan bağlıyor. Bu 
suretle iiozkır'ııı Konya'dan alâkasını kesip 
kendilerini daha ziyade merkezi ticaret olan 
Seydişehirine raptedip yakınlık itibariyle da
ha yakın olmasına mebni Bozkır'ın Seydişehir'e 
raptmı düşünüyoruz. Bozkır'ın yine tam va
sata ve merkez itibariyle etrafına tesadüf et
mek üzere Akseki'yi de - büyük olan Antal
ya'dan - ayırıp Seydişehirine raptediyoruz. 
Nüfus, ticaret ve iktisat itibariyle Karaman ka
zasını da sancak olarak teşkil ediyoruz. Bir de 
Hadım nahiyesi vardı. Malûmu âliniz dağlık 
bir yer, evvelce zaten kaza idi. Bunu de yine ka
za yaparak Karaman sancağına ilhak ediyoruz. 
Bu suretle olan teklifimiz Encümende tadilen 
kabul edildi. 

Encümende Akşehir ve Karaman sancakla
rını kabul ediyorlar, Seydişehir sancağını ka
bul etmiyorlar. Halbuki Seydişehir -sancağına 
Hükümet daha ziyade ehemmiyet veriyor. Bil
hassa Bozkır'ın Konya'dan ayrılarak Seydişe
hirine raptedilmesi ve Seydişehir'in bir merkezi 
ticaret olması mucibi menfaattir. Bu sancak
lar nüfus itibariyle o kadar az değildir. Bir 
sancak teşkiline nüfusları kâfi gelebilir. Bu 
suretle mesahai sathiyeleri itibariyle gayri mu
vafık bir teşkilât olmıyaeağı harita üzerinde 
anlaşılıyordu. Şimdi bilirsiniz ki bu ne kadar 
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cüzi parçalara ayrılırsa o kadar kolaylıkla ida
re edilir ve o kadar kolay asayiş ve zaptı ve 
rapt temin edilmiş olur. Bu noktai nazardan 
Maclisi Alinizden istirham ediyoruz ki buuun 
bir atı evvel müzakeresini lütuf buyursunlar. 

CEMİL B. (Kütahya) — Adnan Beyefendi f 
bir kaza (30) bin nüfustan ibarettir. Bu nahi
yelerin o' kadar nüfusu var mı? Sonra Sivrihi
sar kazası ki bunun on iki bin nüfusu yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — idarede 
matlup muhafazai inzibattır. İsterse hiç ol
masın. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Efen
dim, Dahiliye vekili Beyefendi hazretleri Kon
ya teşkilâtından bahsettiler. Heyeti Vekile 
Konya'yı (3) livaya tefrik ediyor, Şiıııdi esasen 
Konya vilâyeti dört livadan ibarettir ki dokuz 
kazdaan müteşekkildir. Bu kadar vâsi bir yer 
bir valinin ziri idaresinde bulunuyordu ki bu 
hakikaten hiç bir vilâyete makis değildi. 
Refah ve saadet içinde geçinirlerdi. Tabii ki 
zamanın tebeddüliyle ahlâk ta o kadar tebeddül 
eder. Bîr şeyi ne kadar daraltırsak, daraltmış 
olduğumuz şey patlar. Biz daraltıyoruz liva 
yapıyoruz; kaza yapıyoruz, fakat acaba bunlar 
bize menfaat mi verecek? Bunu düşünmiyoruz. 
Bundaki mazarratımız evvelâ nifak ilka etmek, 
ikincisi de bütçeden bol, bol para vermektir. 
Tâ Selçukiler zamauındanberi (Sultan Alâet-
tini Kikbat) devrindenberi Konya vilâyeti şu 
suretle idare olunmuştur. Devleti Aliyeye geçe-
lidenberi bu suretle idare olunmuştur. Konya 
merkezdir. Bir tarafı Niğde livası, bir tarafı 
İsparta, Burdur, Antalya, tâ... tâ Antalya'ya ka
dar olan hutut Konya'dan çıkar, bir hattı müs
takim Konya'dan çıkar, Beyşehirine galir. Ora
dan Karaağaç, Eğridir, İsparta Antalya'ya 
gider. Şose de böyle gider. Hattâ Alâettinler 
oralarda her attı saatte kervan için birer han 
yapmışlardır ve elan da mevcuttur. 

Akşehir cihetine gelince bu cihet ayrı bir 
muhittir, Konya valisi mülhakatı teftişe çık
tığından evvelâ Konya'dan çıkar, Akşehir'e 
gelir, Akşehir, Saideli, İlgın ondan sonra Ka-
rahîr 'a gelir. Afyon Karahisar'mdan Sandıklı, 
Dinar, İsparta, Burdur, Antalya'ya gider. 
Efendiler, İsparta livası bir merkezde bulunu
yor. DÖrt kazası var. Ağuşuna almış. Eğridir 
bir tarafta oluyorlar, Karaağaç ve Yaluvaç 
diğer taraftadır. Her dört kaza yekdiğerine 
halit ve şerik ve İsparta'da merkezdedir. Yal
vaç. ve Karaağaç simdi de İsparta'dan fekke-
diîerek Akşehire raptediliyor. Yalvaç bu 
tarafta dağın dibinde, ara yerde iki bin 
metre irtifaında bir dağ vardır. Oradan 
aşılacak. Efendiler, bugün için yol nıesduttur. 
Kânunlar geldiği vakit oradan mürur ve ubur 
mümkün değildir. Acaba halka doğru mu, hakka 
doğru mu gidiyoruz^ Yoksa tasibat mi yapıyo
ruz? Bu halka doğru değildir, ahaliye bir zu

lümdür ve ahalinin arzuyu umumisi vardır. Ya
ni Karaağaç ahalisi istiyorlar. Onların istediğini 
biz burada Mecliste yaptık ve bundan dört ay 
evvel Heyeti Vekile tarafından lüzum görüldü. 
Heyeti âl iyeniz kabu letü. 

Refiki muhteremim Hafız Beyi cepheye gön
derdik. Hafız Bey buradan Akşehir'e gitti. 
Akşehir ahalisi biraz ikram etti, oradan Kara
ağaca gitti. Karaağaç'taıı iane istedi, erzak is
tedi, asker istedi, para istedi, herşey istedi. 
Karaağaç'ta dükkânlarını kapayanlar Akşehir'e 
kaçtı. Oradan Yalvac'a gitti, Yalvac'a vardr-
ğımla ahali ianeden askerden kaçtığından Akşe
hir'e iltica etti. Zira Akşehir'de iane yoktu, 
cepheye hiç bir suretle hizmet de yoktu. Bir bu
çuk senedenberi İsparta ve mülhakatı nıalen ve 
canen cepheye koştular, hizmetler ettiler. Bun
lara mükâfaten bunları alıyoruz da onlara veri
yoruz. Akşehir müftüsünün teşvikiyle, burada 
iane yoktur, burada askerlik yoktur diye bize 
merbut olunuz dediler. Bunlar dört beş tüccarın 
menfaatinedir, başka bir şey değildir. Yine ke-
mafissabık İsparta'nın ibkasmı riea ediyoruz. 
Hafız Beyden de telgraf vardır, arzuyi umumî 
yoktur diyerek ten telgraf veriyor. 

NÂDİR B. (İsparta) — Muhterem arkadaş
lar! Konya'da ihdası tensip edilen şu teşkilât
tan Akşehir'e ait olan kısım vaziyeti arazi gö-
rülmeksizin tertip edilmiş. Çünkü Refiki muhte-
min ifade ettiği veçhile Akşehir'le Yalvaç ara
sında - Kendim bizzat iki defa geçtim - bin met
reden daha mürtefi bir dağ vardır, iki buçuk sa
atte çıkılır, iki bucuk saatte inilir. Bu dağ 
dört ay geçit vermez. Buna misal olarak bîr şey 
arzedeyim ki, nazarı dikkatinizi celp için: Sefer
berlik zamannda Yalvaç, Karaağaç ambarla
rında milyonlarca zahire vardı. Ciheti askeriye
ye, aîelhusus Sina cephesine gidecekti. Oraya mü-
rettepti. Bunu Harbiye nazareti nakil için imkân 
göremedi, ambarlarda bu kadar zahire çürü-
meğe mahkûm oldu. Harbiye nazareti mecbur 
oldu, Eğirdir gölüne bir motor gönderdi. Çünkü 
Eğirdir gölü Karaağaç'a altı saat, Yalvac'a üç 
saattir. Ö motörle oraya getirildi, Zahireler ka
milen oraya göl kıyrsına sevkedildi ve beher se
feri iki saat olmak üzere Eğirdir istasyonuna sev
kedildi. Bu suretle teslim edilen zahireler ba
kınız ne kadar mesafe katet.ti. 320 küsur ingiliz 
mili, İzmire gitti, oradan aktarma oldu. Kara-
hisar'a geldi. Karahisar'dan Akşehir tarikiyle 
Sina cephesine gönderildi. Orada Hükümet 
başka bir çare bulamadı, altı saatlik mesafeye 
nakle imkân göremedi ve bu kadar mesafeyi do
laştırmak suretiyle bu zahireyi Sina cephesi
ne şevketti. Acaba nasıl olur da bu iki kaza 
İsparta'dan fekki irtibatila, Akşehir'e raptolu-
nur? Bunda ne gibi muhassenat tasavvur olun
muş, yapılmış1? Buna aklım bir türlü ermiyor. 
Binaenaleyh Yalvaç, Karaağaç İsparta'dan alın
dığı halde İsparta; Uluborlu ve Eğirdir kazaları 
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ile kalacaktır. Malûmu âliniz İsparta cihetine 
(Haınideli) tesmiye olunur. Saltanatı osmani-
yeye Hamit oğullarından ferağ edilmiştir, bu 
kıta. Bunun hududu tabiiyesi : Sarkan Akşehir 
dağları ki: Mütesclsilen Şam 'a kadar gidiyor. 
Garben Eşen ve Meğri dağlan, Şimalen: May
mun dağır Cenuben: Susuz, ve Bucak dağları. Bu 
hudut dahilinde bulunan mematik (Hamideü) 
namiyle tesmiye olunur. Tarih şinasanca ma
lûmdur. Bunun merkezi de Hamid sancağı olmak 
üzere İsparta'dır. Şimdi koca bir daireye, devri -
Selçukiden şimdiye kadar merkez ittihaz edilen 
İsparta sancağını acaba iki kaza ile bırakmak 
doğru mudur'ı? Bundan birinin yani Uluborlu'
nun yedi köyü vardır. Eğirdir kazasının (Ballı), 
nahiyesi vardır, sengistan bir yerdir, araziden 
mahrum, ıımumen .İstanbul'un yoğurtçuları o ra" 
dandır. Bu iki kaza masrafı zaruriyesini vergi
sinden veremez. İsparta merkezi sanatla geçinir, 
arazisi yoktur. Binaenaleyh İsparta mevte mah-
kûjm demektir. Bununla beraber Yalvaç ve Kara
ağaç'in Akşehir'e münasebeti de yoktur. Bu ter
tip- katiyen yanlıştır. 

Eğer şu mâruzâtım nazarı itibare alınmayupta 
Akşehir'e verilecek olursa Yalvaç, Karaağaç, Ak
şehir'e verilsin denecek olursa bir sureti tesviye 
var, onu arzedeyim: Afşar nahiyesinin hududu 
dahilinde bulunan Eğridir gölünün Şark cihetin
den bir hudut kesilir,. Ağızlı belinden Yalvaç, 
Karaağaç bu tarafta kalırsa, Anavas dağları 
hudut ittihaz edilir, Karaağaç bu tarafta kalırsa, 
yalnız Yalvaç olamaz. Çünkü encümen öyle yap
mış. Şu salon ne ise Yalvaç, Karaağaç o dur, 
birbirine mahluttur, girfttir yarısını Akşe
hir'e yarısını taparta'ya vermek, bu olmaz. Ya 
mecmuu İsparta'da kalmalı, yahut mecmuu Ak
şehir'e gitmeli. 

Sonra efendim, ben oraları karış, karış, gezmi
şim. Şark ciheti hududu tabiiye ittihaz edile
cek olursa; Eğridir cihetinde dört koy vardır. 
Mahmatlar, Sarcidris, Mihail, Şaraphane, bunlar 
Merhum Hüseyin Avni paşanın hemşiresinin rİ-
casıyle fek edilmiştir. Eğridir'e 2,5-3 saat, Kara-
ağac'a on sattir. Bunlar Eğridir'e raptedilnıe-
lidir. Aşağı, yukarı Kaşıkara ve Gençali köyleri 
sınır olarak kendilerine verilmeli bu cihet, 
öyle kesilmeli. Burdur, İsparta'ya 3 saattir. Bur
dur'da esasen İsparta'nın kazasıdır. 40 sene-
denberi bilirim ki, Burdur İsparta'nındır. 87 
tarihinde Burdur'lu Ahmet Paşa Konya'da vali 
iken, Burdur, İsparta eşrafı arasında hâsıl olan 
bir nifak sebebiyle ve Ahmet Paşa, Âli Paşanın 
adamı olmak itibariyle - O zaman kalemde bulun-
maklığım hasebiyle vukuata tanıamiyle vukufum 
vardır - Burdur eşrafına taahhüt ettirdi. Mut-
sarnflık teşkilâtına ait olan masarifi verilmek 
üzere 87 de liva haline kalbettiler. 

3 neü sınıf bir liva olarak İsparta'dan fekki ir
tibatına karar verdiler. 89 da tahriri emlâk baş
ladığında bu masrafı kasabanın • vergisine kal-
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bettiler. 91 de de bir arzuhal verdiler, emlâkin, 
temettüün faiıişliğindcn bahisle, bunu tenzil et
tiler. Bu mürettebat şimdiye kadar Hazine ta
rafından veriliyor ve şimdiye kadar Burdur'un 
mutasarrıflığı da bundan ibarettir ve böyledir. 
Eğer Burdur'u lağveder ve İsparta'ya rapteder-. 
seniz, o halde zarar telâfi edilir. 

Eğer buna da imkân yoksa bir sureti tesviye 
daha arzedeceğim. Bir mesele var: Hamİdesli 
dahilinde Ağlasun, Bucak nahiyeleri var ki; 
Bucak Atıtaîya'dan yakrtı bir zamanda fek edildi, 
İsparta'ya raptedildi. Ağlasun İsparta'ya 3 
saattir. Burayı bilenlerde vardır. Bu iki nahi
ye İsparta'ya verildi. Dinar esasen . İsparta, 
yani Hamideli dahilindeydi. İsparta'ya yine 
Dinar nahiyesi verilmeli. Çünkü Karahisar, Di
nar, Bolvadin, Aziziye, Çivril, Sandıklı kaza-
lariyle İsviçre kadar bir nıemaliktir. Şimdi 
Karahisardan Dinarı ahıpta İsparta'ya verecek 
olursanız zararımızı telâfi ederiz. 

Burdur'a gelince: Tabii Ağlasun ve Bucak 
gidince şikâyet edeceklerdir. Onların bir maksadı 
vardır, O da: şu yakın zamanda kendilerinden 
alınan Çal, Bolvadin ve Sarayköy kazalartyle 
garbi Karaağaç daha (25) sene evvel Burdur'dan 
Tek İle Denizli 'ye verilmiştir. O kazayı da BurduT 
r'a verdiniz takdirde zararını telâfi eder. (83) 
tarihinde yapılan teşkilât avdet etmiş olur ve bu 
suretle hiç bir tarafın zararı olmaz. Bu meseleyi 
bir takrirle Heyeti âliyeye arzediyorum, Şimdi 
eğer Akşehir'e Yalvaç ve Karaağaç verilirse, teş
kilât arzettiğim tarzda yapılırsa, tarafeyn zarar
sız çıkınış olur. 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Mütalâatı-
ınıa knmı küllisi mevada müteallik olacaktır. 
Yalnız gerek Mehmet Nâdir Beyin ve gerek 
Hüsnü Efendi Hazretlerinin Karaağaç, Yalvaç 
hakkındaki mütalâatı ahalinin menafii hakiki-
yesine mutabık değil, bendeniz Yalvaç'lı ol
makla beraber ora ahalisi ile fazla temas etmek 
ve onlarla görüşmek itibariyle daima Akşehir'e 
hattâ kaza olarak İltihak etmek arzuları oldu
ğunu hasbetenlillah bu kürsüden söylüyorum. 
Hüsnü Efendi Hazretleri buyurdular ki bugün 
yol ıuesduttur. Filhakika Yalvaç ile Akşehir'in 
arasında bir dağ mevcuttur, oldukça müruru 
müşkil. Arşınlarla yağan kar zirü zemine ine
rek mürur ve ubura müsait olmadığını ve hal
buki hergün ihtiyacatı iktisadiye dolayısiyle 
50 - 100 kişi Karaağaç'a gelmek mecburiyetin
de bulunduğu ve bunun karla seddedildiği ve ' 
mürur ve ubura imkân olmadığı zamanları 
farzettiğimizde acaba gerek Karaağaçhlardan 
ve gerek Yalvaçlılardan İsparta'ya hangi bir 
ihtiyacını temin için bir adam gitmiştir? Ak
şehir ve Karaağaç'tan giden zat daima resmî 
vezaîfî, meselâ nüfus kâğıdı çıkartmak veya
hut muamelâtı resmiyesini yaptırmak için İs
parta'ya gitmektedir ve gidip gelmesi zaruret 
halindedir. Halbuki raptedildiği halde hem işi-
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ni görür ve hem de muamelâtı iktisadiyesini gö
rür, • muamelâtı resmiyesini takip eder. Bir 
taşla iki kuş vurur. Eminim ki her ferdi ziakıl 
Akşehir'e ilhakından doğrudan doğruya mem
nun kalacaktır. Belki İsparta'ya ruhan mer-
but: olan bir iki kişi onu arzu edebilir. Fakat 
halkın bütün menafii hakikiyesi, bütün mev
cudiyetle menafü Akşehir livasına iltihakında-
dır. Çünkü gerek Karahisar'a ve gerekse, iz
mir'e olan iktisadiyatı oradandır. Mekûlât ve 
meşrubatını bile Akşehir'den alır. Bunu re-
yülâyıı gördüm, arzediyorum. Diğer mütalea-
tım maddeler hakkındadır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bu teklifi 
kanuniden anladığımıza göre yeniden (8) na
hiye; kaza, 3 kaza da sancak yapılmak isteni
liyor. Daha doğrusu sancak değil, Teşkilâtı 
Esasiye kanuniyle kabul ettiğimize göre vilâ
yet yapılmak isteniliyor. Acaba bu tarzı tef
rik île ve bu tarzı teşkilât ile mahalleri vari
datının kendilerini idare edip edemiyecekleri 
noktası nazarı itİbare alınmış mıdır? Saniyen 
Konya vilâyeti hatırasının mahallî varidatı 
ile tefrik edilen mahalleri varidatı neden iba
rettir? Sonra Konya merkezinde menafii bü
tün vilâyete şâmil olan nıüessesatı hususiye
ttin idaresi, bundan sonra kesbi imkân ede-, 
eek mi, etmiyeeek miî Bu cihetler hakkında, 
sonra nüfus miktarına dair Dahiliye vekili Be
yefendi tarafından. Meclisi muhteremeye maa
lesef izahat verilmedi. Bunlar tenvir edilmek 
ve ondan sonra teşkilât meselesiyle iştigal edil
mek lâzımdır. 

Deniliyor ki efendiler : İsyan zuhur eden 
yerleri parçalamak lâzımdır. Fakat acaba is
yan, parçalara ayrılmak istenilen mahallerde 
mi, yoksa valinin ve bütün kuvvetlerin bulun
duğu Konya merkezinde mi hadis olmuştur ? 
Bu ciheti de Heyeti muhteremeleri pekâlâ tak
dir buyururlar. Eğer efendiler sebebi tebdil, 
burada beyan buyurulduğu veçhile, İsyan me
selesi ise o halde kendilerini müstakil liva yap
mak için diğer kazalar halkının da isyan et
mesi lâzımdır. Bu ise bir mantıksızlıktır. Biz 
teşkilâtı isyanlarla değil, meselelerin hakikî 
malıiyetleriyle yapmak mecburiyetindeyiz. Ha
kikaten Konya vilâyetinde böyle bir teşkilât 
yapılmak lâzım mı, değil mi? isyanı ve saireyi 
nazarı itibare almıyarak bunu düşünmeli ve bu
na göre karar vermelidir. Eskiden malûmu 
âlileri büyük bir Konya kıtai vesiası var idi 
ve bir vilâyetten ibaret idi.' Bir koea vilâyet 
gerek istibdat zamanında ve gerek meşrutiyet 
zamanlarında tek bir vali ile idare ediliyor ve 
hiç bir isyan çıkmıyordu. Bilâhare Antalya, 
Burdur, İsparta, Niğde sancakları da kesbi 
istiklâl, etti. Konya vilâyeti beş vilâyete ay
rıldı. Sonra hatınnızdadır ki Aksaray livası 
müzakeratını da Dahiliye encümeninin kanaati 
hilâfında olarak burada pek âni bir zamanda 

yapmıştık. Bu suretle Konya ̂ vilâyeti afet san
cak oldu. 

OPERATÖR K|IİN B. (Bum) — On iki vi
lâyet olmağa da njüstehaktır. 

HASAN BASttt B. (Devamla) — Şimdi 
efendiler, Seydişehri, Karaman,'Akşehir ilâve 
edilmek suretiyle Konya vilâyeti dokuz vilâ
yete ayrılıyor. Bundan başka nahiyeler de kaza 
yapılmak isteniyor. 

TUKALI HÎLMÎ B. (Bolu) — İnşaallah 
köyler de kaza olur. 

HASAN İBASRÎŞ. (Devamla) — Efendiler, 
teşkilâtı mülkiyede en ziyade aranacak ben-
denizce bizim memleketlerde mesahai sathiye-
den ziyade nüfus meselesidir. (Arzullahi vâsıa) 
vâsi çöller, vâsi arazi, fakat kilometre murab-
baı başına isabet eden nüfus hiç. Bu teklifi 
kanunide Maliye vekili Perid Beyefendinin de 
imzaları var ki hakikaten hayretler içinde kal
dım. Acaba bu teşkilâtı muazzama, bu teşki
lâtı mühimme hava ile mi, yoksa para ile mi 
dönecek? Bunlara karşılık para var mıdır? 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahil)) — 
Yeni bir kanun daha gelecek. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — İkide bir
de buhranı malimizden, buhranı iktisadimizden 
bahsediyoruz. Halbuki mütemadiyen muhta
riyeti idariye malik olduğunu kabul ettiğimiz 
bir çok vilâyetler, bir çok kazalar ihdas ediyo
ruz. 

Efendiler, Teşkilâtı İdariye kanuniyle ma
hallerine bir çok salâhiyetler tefrik etmek ar
zusundayız. Bu salâhiyetler mahalleri halkının 
herhalde nakdî ve malî fedakârhklarİyle mün-
tecl muvaffakiyet olabilecektir. Yani bundan 
sonra vilâyat halkı şimdikinden çok fazla malî 
fedakârlık ihtiyarına mecbur kalacaktır. Hal
buki biz böyle vâsi teşkilâtı mülkiye yapmak 
suretiyle zaten halkın çökük olan omuzlarını 
bir kat daha sarsmak, indirmek istersek zan
nederim ki âtiyen yapmak istediğimiz idarî 
ıslahat ve teceddüdatta muvaffak olamamış 
oluruz. Onun için biz her şeyden evvel yap
mak istediğimiz mahallî, mıntakavi idare teş
kilâtını tanzim edelim. Ondan sonra müfettişi 
umumiliklere ayrılmak ieabeden mıntakalar 
dahilinde arizü amik tetkikat icrasmı mütaakıp 
eğer hakikî lüzum hâsıl olursa, hakikî mecbu^ 
riyet tahaddüs ediyorsa ona göre teşkilâtı mu-
azzamayı, teşkilâtı mülkiyeyi tadil edelim. 
Haritalar üzerinde yapılan tetkikat çok vakit 
insanı maalesef aldatıyor. 

Meselâ ellerinde bulunan paftalarda ova
lardan bir kısmı dağ, dağlardan bir kısmı ova 
olarak gösterilmiş. Bu da zannederim ki o ha
ritaya istinaden yapılmış bir teşkilâttır. Hal
buki teşkilâtı mülkiyede yalnız arazi üzerinde 
tetkikat yapmak kâfi değil, mahalleri ahalisi
nin mütaleatma ve hissiyatına, hakikî ihtiya
cına da müracaat zarureti vardır. Burada bazı 
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nahiyelerin kaza haline ifrağı isteniyor. Hal
buki mahallerinden bu hususta bile bir fikir ve 
mütâlea sorulmak tenezzülünde bulunulmamış
tır. Bu doğru değildir. 

Efendiler! Teşkilât meselesi ötedenberi her
kesin malûmu olduğu veçhile bilhassa memle
ketimizde maalesef müthiş uçurumlar yapıyor, 
müthiş nifaklar uyandırıyor. Onun için bu gibi 
teşkilâtlar iyinde herhalde ağırbaşlı, daha mu-
tetebbi, daha müdakkik davranmak lâzımdır. 
Onun için bendeniz bütün bu tetkikat ve teteb-
büatın icrasından sonra bu teşkilât lâyihası--
nın mevzuübâhiş ve mû'zaltere edilmesi lâzımge-
leceğı kanaatindeyim, 

OPERATÖR EMİN B. (Borsa) — îkİ zat 
bu mesele hakkında aleyhte ifade! kelâm etti. 
İlendeniz lehinde .soyliyeceğîm. Nizamııamei 
Dahilî mucibince bir lehte bir aleyhte söylenilir. 

HALÎL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — Memle
ketim olan Antalya'nın kazalarından birinin 
de teşkilâta'dahil olması münasebetiyle iki söz 
söylemek isterim. Bendenize kalırsa madem ki 
Teşkilâtı Esasiye kanunu yapıyoruz, onu yap
tıktan sonra umumî teşkilât düşünülür. Şim
di bu mecburiyetin sebebi nedir? Madem ki bir 
,sebep vardır; bu sebeht aradım ve bunun için
dir ki Dahiliye vekili Beyin beyanatını dikkat
lice dinledim. Üç Sebep buldum. Birisi esbabı 
zaruriyedir. Birisi de zaptü rapt meselesi, di
ğeri de mesahai sathiyedir. 

Esbabı zaruriye umumî bir söz olduğu için 
bunu münakaşa edemem. Odelİm zaptu rapta... 
JZaptü rapt denilince, yollardaki jandarma ka
rakolları hatırrma geldi. Jandarma karakolla
rını yaptığımız zaman artık asayişin ne hale 
S'eldİğîni hepiniz takdir edersiniz. Konya hâ
disesi zuhur etti. Bendeniz ilk zamanlarda, 
Uşak'nı sükutundan sonra meseleyi lâzım ge
len makamata, bilhassa Müdafaai Milliye ve
kâletiyle Dahiliye vekâletine anlattım. Efen-
diğer! zaptü rapt mesahai sathiyeden daha 
ziyade şayanı ehemmiyettir. Hoca Efendi haz
retlerinin söylediği gibi, Konya vilâyeti evvelce 
büyük bir vilâyet olduğu halde şimdikinden 
daha ziyade zaptü rapt. içinde bulunduğunu 
söylüyorlardı, Zapttı rapt demek kendinizce, 
işin başında azimkar ve tam imanlı adamlar 
bulunursa zannederim ki Konya'ya y'me o ka
dar bir vilâyet daha ilâve etsek yine idare edi
lebilir. Bakınız: 

Antalya'da Kuvayi millîye teşekkül ettiği 
zamanlarda ne İstanbul'dan iftirak ne de Si
vas'a iltihak etmişti. Kendi kendine idi. Çün
kü mutasarrıfımv. gelen telgrafları göstermi
yordu. Bir tedbir düşündük, bir heyet teşkil 
ettik, Nazilli cephesine muavenette bulunuyor
duk ve bu zamanlar, Akseki'de dahil olduğu 
halde, hattâ o zaman Kuvayi milliye içinde ça
lışan bir adam da bu sefer onlara iltihak etmişti, 
Bu adam bu defa diğerlerine İltihak etmiştir. 

Kuvayİ milliye lehinde hareket ediyor ve ta-
manıiyle müttehideıı bu hususa çalışıyorlardı. 
Sonra her nasılsa mutasarrıf Cemal Bey değişti. 
Sonra yeni bir mutasarrıf geldi. Bazı mebus 
arkadaşlarımız da söylüyorlar, Kemal Bey is
minde... Kayseri ve. Karesi'de bulunmuş, o zat 
efendiler bu : intihabatı bir hafta tehir etti, 
Bilâhara sözümü söylemiyecek dereceye gel
memek İçin bunlar mahallinden tahkik ve tev
sik edilebilir. Buraya geldiği zaman arkadaş
lar dediler İti bıı mutasarrıf İyi değildir. Bunu 
müttefikan söyliyelim, değiştirilsin. Tam imaıi-
h a<lam değildir dediler ve bendeniz o zaman 
hemen muvafakat etmedim. Durun bakalım, 
belki mutedil bir kimsedir. Olabilir, bilâhara 
kanâatini değiştirir ve daha iyi idare edebilir 
dedim. Onun İçin arkadaşlarım gidip söyledi
ler Yani asıl mesele adam meselesi olduğunu 
arzetınek isterim. 

Müdafaai milliye vekâletine, Dahiliye ve
kâletine ve lâzım gelen makamata anlatıldı, 
Evvelâ Müdafaai milliye vekâletine hâdise ol
madan müracaat ettim ve kendim tasavvur et
tiğim bazı noktaları söyledim. Sonra Dahiliye 
vekâletine gittim anlattım. .Zaten Fevzi Paşa 
hazretleri de demişti ki ben bir kerre görüşe
yim. .Sonra görüşürüz. Bendeniz gittim, gö
rüştüm, anlattım; dedim ki : mutasarrıftan bu 
âna kadar şikâyet etmedik. O zaman kuvvetli 
idik ve daima kuvvetliyiz înşaallah... Madem ki 
şu hâdise hâsıl oldu. Allah göstermesin, Kara-
hisar sükut edecek olursa Antalya da sukut 
eder. Antalya'ya İstanbul Hükümeti vaziyed 
eder. Onun için mevkii tehlikelidir. Orada 
İyi bir teşkilât yapılsın,-lâzım gelen tedabir 
ittihaz edilsin dedim. Hattâ öyle bir halde ki 
orası Trakya vaziyetine girsin, manen mütte
hit olsun dedim. Ertesi günü tekrar görüşelim 
dedi. Hulâsa bu .mutasarrıfı değiştiremedik 
efendim. Zem olarak değil, adamların hasena
tını, seyyiatını söyliyebiliriz, bu adamcağız Ak
seki'deki isyan okluğu zamanlarda biie kalem 
mııkayyedi gibi odasından çıkmıyor idi, Antal
ya'nın yarını saat mesafeesiııde bahçeler vardır. 
Bahçelere adamlar geliyor, soyuluyor, gidipte 
bakmıyordu. 

Yani bendeniz demek istiyorum ki öyle bir 
hale gelmiş idi. işte Konya hâdisesi de bu 
mesahai sathiyenm büyüklüğünden değil, ora
da bulunan kimsenin azimkar olmamasındandır. 
Yani idaresizlikten ileri gelmiştir. Esas me
sele idaresizlik meselesidir. Yoksa İdareli, muk
tedir ve azimkar bir adam geçecek olursa idare 
hiç bir şey .değildir. Bakınız Antalya Konya 
hâdisesinin kapısı oldu. Hattâ bıınun için de 
Dahiliye vekâletinden Antalya Ser komiseri 
azledildi. O vakit ne için mutasarrıf azledil
medi? Ser komiser mutasarrıftan aldığı emir 
üzerine hareket ediyordu. Sebebi azli de; 

I şüpheli kimselerin Antalya'ya kabul edilmesi 
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Ve adam geçirmiş bulunması; bütün Antalya'ya 
gelen mebuslar akladılar kî Konya hâdisesine 
Antalya kapı olmuştur. Yani gelen müfsİtler 
hiç bir mania gormiyor, nasıl olur da Kvonya 
.hâdisesi çıkmaz? Belli başlı adamlar minberler 
içinde geçiyor. Hattâ Cemal Beyin kayın pede
rimi, yoksa asıl pederimi ne dir, memlekete gi
diyor. orada ikamet ediyor. Yani Antalya mu
hiti dahilinde bu adam hiç bir mânj, gormiyor. 
Bizim ahalimiz tabii cahil. Halife şöyledir, böy
ledir diye başka mesele çıkartıyor. 

Hulasa efendiler, bendenîzce zaptu rapt 
meselesi 'şayanı ehemmiyet değildir, mesahai 
sathiye meselesi de haizi ehemmiyet değildir. 
Bendeniz şimdi bunda fevait gömüyorum. Fa
kat Mukabil olarak iki mahzur buldum. Biri 
iktisadi, diğeri içtimaî. Şimdi bir tane uzak
lık meselesi geliyor. Bizim umumî bütçeyi ve 
mahallî İktisadiyatı düşünecek olursak; umumî 
bütçede bir çok teşkilât yapacağız ve efendiler 
emin olunttz ki bu yine memur doyurmaktan 
başka bir şeye yaranı tyacaktır. Maddeten faide 
görülmiyecek, 

. Şimdi düşünelim; Seydişehir i ne Akseki iki 
gün, Antalya dört, gün. lîtr şose yapılacak olur
sa bir günde inilebilir efendim. Antalya iskele 
olduğu için, kazası, livası olduğu için değil, 
Akseki'lilerin iktisadiyatı bura İle olduğu 
için, yani umumî noktai nazardan düşünerek 
bendeniz tarifkâr olmak isterim. Vergi fazla 
alalım, fakat onu sıkı tutalım ve mahalline 
sarfedelim. Millet veriyor. Fakat verdiğu para
nın nereye sarfcdildiğini bilmeli. Umumî nok
tai nazardan maruzatım budur. Bir de mahallî 
düşünelim. -Bendeniz yalnız Akseki'yi bildiğim 
İçin arzettiğim gibi oranın ahalisi, hattâ bir ma
hallesinden fazlası Akseki 'lidir. Antalya sahil 
bulunduğu için iktisadiyatı ora Üedir; Oraya 
sarfedilecek para ile bîr şose yapılsa daha iyi ol
maz mı? {Tabii sadaları.) 

tktisadi mehazİr budur. Şimdi içtimai kıs
mına gelelim. İçtimai kısmında bendeniz ilk 
bu kürsüye üıktığım zamanlarda arzetmiştim. 
En birincisi, en nâf'ıi,' kanunlardan ziyade bn 
Meclisin yapacağı şey varsa, yekdiğerine sarıl
mak ve tiesanüdü tam mânasiyle muhafaza et
mektir. Yani bu tesanüdü bozacak bir şeye 
katiyen teşebbüs etmemek ve sonra darılana 
değil, biraz da darıltaııa bakmalıdır, işte içti
mai mehaziri de görüyoruz. Şimdi de bir telgraf 
okundu. Arada kabaları, livalara Uvalan kaza
lara karıştırmaktan başk bir şey değildir. 
Menfât nedir î Düşündüm. Dikkat ettim. Es
babı zarurİyesİ olarak zaptu rapt ve mesa
hai sathiyesinden başka bir şey göremedim. 
Bunu da zannederim ki, yani aceleyle bir şey 
yapmakta mâna göremiyorum, binaenaleyh umu
mî surette gerek tasarruf, gerek içtimai noktai 
nazardan bu kanunun reddini talep ederim. 
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HACI BEKtR Et (Konya1} — YalvaV ve 

Karaağaç'm Akşehir'e rapt ve ilhakı hakkmda, 
bildiğimi ve kendi kazam olmak itibariyle ma
lûmatımı arzedeceğİm: 

Şimdi, efendileri Yalvaç ve Karaağaç şirn^ 
diye kadar İsparta'ya mülhak idi. Halbuki 
İsparta mutasarrıfı bir emir verdiğinde doğru
dan doğruya telgrafla emir verecek olursa Bur-
dur'a verir, ^rasr Akşehir'e Akşehir Yalvac'a 
ve Karaağaçla tebliğ eder. Resmen telgraf 
merkezi ye postası A^ehır'dir,:Şimdiye kadar 
Akşehir'den her hafta iki posta Yalvac'a, 
iki posta Karaağaç'a çıkar, posta merkezi 
Akşehir'dir. Düyunu umumİyesi şimdiye ka
dar bitemamıha Akşehir'dir. Beji dairesi mer
kebi Akşehir'dir! Mercii askerisi {330) sene
sine kadar Akşehir idi. Aldılar. Yalvaç ve 
Karaağaç kasabalarını İsparta'ya verdiler 
ve bunun üzerine katiyen Karaağaç İdare 
olunmadı, Bir senedenberi ahziasker merkezi 
Akşehir'dedir. Kalem dairesi Akşehir'dir ve 
hâlâ Akşehir'dedir. 

MALÎYE V. V. FERİT B. — Evvel Akşehir 
sonra Akşehir. 

HACI BEKİR Ef. (Devamla) — İktisadi
yatı, aşarı da bitemamıha Akşehir'e gider. 
Efendiler bir okka tuz lâzım olunca katiyen 
Akşehir'e gidecektir, bunu da sununla ispat ede
rim ki: Şimdi İlacı Hüsnü Efendiyi ne tasdik 
ediyorum, ne tekzip ediyorum. Bizim doğru 
veya hilaf söylediğimizi tasdik ve tekzip ede
cek Yaivaç'lı faziletli Ömer Efendi hazretleri 
var. İster tasdik buyurur, ister tekzip buyu
rum Niğde mebusu Ata Bey Karaağaçta kayt 
makamhk yapmıştır. Hakikati bilir. 3 -.5 se
nedir hakikate vâkıftır. Zira bunda vekâlet
namemiz olmak hasebiyle umumumuza vebal 
vardır. Hakikat ne ise beyan etmeliyiz, mil
leti orta yerde süründürmemeliyiz. Bize mül
kî muameleden maada hiç bîr on paralık alâ
kası yoktur. İsparta ile Yalvaç ve. Karaağaç 
arasında cesim bir Eğridir golü vardır. Bir de 
Eğerim beli var. Buradan at üstünde geçmek im
kânı yoktur. Herhalde gölden yurümelıdir. Göle 
düşmemek için o belden dört elle geçtiğim yer
ler pek çoktur. 

Akşehir'in liva olmasına gelince; efendiler; 
bugün Akşehir bîr kazadır, Bir kaza olduğu 
halde Devlete senede (250) - (350) bin lira ve
riyor. Bunlar defterde müsbettir. (!140) bin 
lira ağnamı vardır. Geçen (1335) - senesinde 
beş yüz bin lira varidatı seneviye temin etmiş
tir. Bu sene ise (450) bin lira tutmuştur. Ağ
nam (8) misli olduğuna nazaran (750) bin lira 
vermiştir. i 

Bugün Burdur bir livadır. Acaba (250) 
bin lira varidatı var mıdır? (250},=bin lira ye? 
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"ren Burdur bir Uva oluyor, (500) bin lira ve
ren Akşehir'de bir kaza halinde kalıyor. Bir 
de (Cihanbeyli) vardır efendiler, bir kaza ha
line ifrağ ediliyor. (Cihanbeyli) den bir şahi
din Konya'ya geçmesi içhı 60 saat ve gelmesi 
için de 60 saat lâzımdır. Mun&ifane hareket 
edip, hak ve adalet ne ise hakkiyle tatbikini 
teklif edafcim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Konya'nın 
parçalanması aleyhinde söz söyliyen arkadaşîa-
rımızdan Hüsnü Efendi, 'Halil İbrahiriı Bt!yf 
Nadir Efendiler vaktiyle aynı vilâyete mensup 
idiler. Acaba kendilerine teklif etsek Antal
ya'yı, Burdur'u tekrar Konya ve İsparta'ya 
ilhak edecekler mi? 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) .— Hay 
hay, razıyız. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Bende
niz bir şey arzedeceğim: Vaktiyle Bursa vilâ-
yeti Çanakkale ve Balıkesir hariç olmak üzere 
Afyon Karahisar, Kütahya, Eskişehir ve Bi
lecik livalarından mürekkep iken orada dört 
sene kadar sıhhiye müdürlüğü yaptım. Umuru 
sıhhiyesi itibariyle fevkalâde müşkülâta uğra
dım. Sonra efendiler, Basri Bey bir şey bu
yurdular, dediler ki : Hususi müessesatmı ken
dileri.idare edecek mi? Eskiden Bursa'da bir 
hastane, bir Sânayi mektebi var idi. Bütün 
bu kazaları; livaları ihtiva ederken pek faalâ-
ne çalışıyordum. Fakat ne Afyon Karahisar'ın-
dan,. ne Kütahya'dan ne bilmem Bilecik'ten 
hattâ bir hasta geldiğini görmedim. Mülhakat 
için hiç bir faydası yoktur, ne hastanenin, ne 
de bütün mekteplerin. Bütün müessesat mer
kezde. Mülhakatta hiç bir şey yok. Bu tabii 
şimdiki İstanbul vaziyetiyle Anadolu vaziye
tine benzer. Anadolu, Rumeli, İstanbul için 
çalıştı. Bütün müessesatmı oraya raptetti. Ken
disinde hiç bir şey kalmadı. Bugün ne Konya 
hâdisesi münasebetiyle ve ne de inzibat noktai 
nazarından değil, sırf bir hakikat olmak üzere 
Konya vilâyeti gibi büyük olan vilâyetlerin 
parçalanması lâzımdır. Yalnız inzibat noktai 
nazarından değil, umuru sıhhiye, iktisadiye 
ve maarif noktai nazarından da herhalde vilâ
yet küçülmelidir. 

Şimdi bendeniz Heyeti Veküenin teklif et
tiği şeyleri muvafık görüyorum. Çünkü Kon
ya'da iki sene bulundum. Yalnız itiraz edece
ğim bir şey var; Hadim nahiyesi. Hadim Kon
ya'ya altı saat mesafededir ve mükemmel bir 
ş<Kesi vardır. Hadim 'ı Karaman'a raptetmenin 
hiç hir münasebeti yoktur, doğru değildir. Honra 
Seydişehri, hakikaten Bozkır, Beyşehri ve 
Akseki'nin ara yerindedir. Adeta bu kazala
rın merkezindedir ve en ziyade liva yapılması 
lâztmgelen bir yer varsa orasıdır. Çünkü ora
ları asayiş itibarîyle muhtel, iktisadiyat iti
bariyle de berbat bir haldedir. Herhalde Heyeti | 
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Veküenin teklifi veçhile dört «ancak yapılması 
taraftarıyım. '. 

ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, dâ-
İniz şunu arzefmek isterim : Meclisi Âlinizin 
tegekfeülünde"istihdaf olunan gaye ahaliyi ün-
siyet ^'ettikleri yerden ayırmamaktır. Yapıla
cak işte menfaat ve mazarrat ayrılmalıdır. 
(Doğru sesleri). Çünkü yapılacak işte menfaat 
ve mazarratı muvazene etmendir. Dâiniz ma
zarratı galip görürüm. Şöyle ki : Beyşehri'ni 
şayet Seydişehir'e raptetsek Beyşehri ahalîsi 
mutavaattan istinkâf ederler, Münevveran kiş
imi Ahalinin umurunda değil. Her nereye ça-
ğirılırsa âhadı nas oraya gider. Mutavaat eder. 
Fakat münevveran mutavaat etmiyeeektir. 
Meclisi Alinizi işgal edecektir. Hükümetin tek
lifinde gösterilen; teshili idare oluyor. İhvanı 
kiram kerrat ile arzettiler. Bu İdare şahısla ka
imdir. 

Biz zamanına yetiştik, Konya'da bir Ferit 
Pasa var İdi. Âdeta şöyle idi : Vilâyetin * ta 
müntehasma feryadı yeterdi. Zulmü ile değil 
ha... Adaletiyle... Onun için lâzımgelir ki biz
de hüsnü idare tesis etmeliyiz. Adalete dik
kat etmeliyiz. Şimdi bu teşkilâtta ahaliyi bir
birine düşürmek mazarrat olduğu gibi teksiri 
masarif israfat kapısı açılmak, bütçeyi kabart
mak mecburiyeti de vardır. Ahalî ne hal aldı 
biliyor musunuz? Biz içlerinden geliyoruz. 
Temas ediyoruz, ötedenberi ahali Hükümeti 
zemmediyor. Şimdi değil ha! Şimdi değil, ta 
Ötedenberi Hükümeti zemmeder. Hangi Hükü
met olursa olsun. Hükümet ahaliye kendisini 
beğendirememiştir. {Doğru sesleri). Fakat ver
gi zamaimi günden güne arttıkça tabiidir ki 
nefretleri artar. Ben isterim, mademki teşeb
büs ettik bu işe, sulh istihsal edilip muzafferi-
yeti katiyeye kadar teşkilâtı haliyle bırakıl
malıdır. (Doğru sesleri). Bunu Heyeti âliye-
den ezcan ve dil rica ederim. 

İkincisi de; şayet Meclisi Âliniz tensip edip
te bazı livalar ihdas edecek olursa Akşehir ha
kîkaten teklif olunan üç livadan ziyade liva 
olmağa münasebeti vardır. Çünkü bazı köyleri 
vardır. Merkeze otuz beş saattir. Belki daha 
ziyade eürmümeşhut ve saire için gidilemiyor, 
Memurlar yetişemiyor, cenaze bir hafta, on 
gün orta yerde kalıyor. Bu da tabii âlemi İsla
ma karşı ayıp oluyor. Bundan dolayı Cihan
beyli'de bir kaza teşkil olunduktan sonra Ak
şehir liva olacak olursa münasip olur. 

Dâinîzin maskatı re'sim olduğundan Yalvaç 
meselesi hakkında bazı bildiğimi Meclisi Ali
nize arzetmek bir vecibei vicdaniyedir. Şöyle 
ki : Bu kaza muhtelif idareler geçirmiştir. Ço
cukluğumuzdan beri bilirim. Karaağaç kazası 
nahiye halinde idi. Vaktiyle Yalvac'a merbut 
imiş, o sırada Konya merkezine raptedilmiş, 
Yalvaç müddeti kalile zarfında öyle idare 
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edilmiş, flonpa ahali her neden ise o vakit bir 
meserret kespetmig fakat arada bait bir mesa
fe vardır. Yalvaç Konya'ya (33) saattir, öy
le idare edilememiş. Ahiren Karahisar'aj^rapte-
dilmiş. Karahisar'la Yalvaç beyninde Şja'bul-
mürur beller vardır. Üç bel vardır. Üçünden 
de dâiniz bilfiil geçmişim. Buralardan geçmek, 
kışın mürur ve ubur mümkün olmadığından 
Karahisar'dan da sarfmazar edilmİg, İsparta'ya 
raptedilmiş. Şayet bu teşkilâttan sarfınazar 
edilirse ahali alıştığı için budü mesafe olmak
la beraber İsparta'ya giderler, gelirler, buna 
razıdırlar. Fakat Akşehir liva olacak olursa, 
Yalvaç ile Karaağaç'm Akşehir'e ilhakı da 
vacip gibidir. Sebebini ise ihvanı kiram beyan 
ettiler. Vakıa belin mürurunda suubet var. 
fakat mesafesi gayet yakındır. Şöyle ki : O 
belin garp tarafı Yalvac'ın olur. Şark tarafı 
Akşehir.'in. Aradaki orman da o iki kaza aha
lisinin (Muhtatabı) yani odunluğudur, 

Şu halde Yalvac'ın hududu tabiiyesi Akşe
hir'e doğru sokuluyor. Arada üç saat kadar 
mesafe kalır. İsparta'ya mesafesi ise yirmi İki 
saattir, İsparta beli Akşehir belinden geri de
ğildir. Şöyle ki Eğerim beli vardır. Ben ora
da idim. Meclisinize arzedeyim. Kısa söyliye-
yim. Ben oradan vaktiyle geçtim. Misafir ol
duğum sahibi hane, uşağına yemin verdirmiş. 
Bu Hocanm ayağını yere bastırma diye. Orada 
bir derbent var. Derbentte bir bel vardır. Ora
dan yürüyeceğimi Bir namaz kıldık. O belden 
yürüyelim bakabm dedik, çünkü binmek mah
zurdan salim değildir. Diyebilirim ki yolun eni 
şu tahta kadardır, merdiven gibidir. Yanım
daki adama; aman oğlum ata binmiyeyim de
dim. Herif dedi ki: Yeminliyim. Vaktiyle eye
rin kaymasiyle oraya bir at düşmüş, at sahibi, 
atıma acımadım, illâ eğerim demiş. Onun için 
bu belin ismi öyle kalmış. Ben yalvardım. Beni 
gaip edersin dedim oğlana, hayır ben seni tuta, 
tuta götürürüm dedi. Geçtim amma bin suubetle, 
bin korku ile.,, Akşehir betinden de daha suıı-
be ti id ir orası, 

Ahali beş saat mesafeye mi razı olur? Yoksa 
yirmi iki saat mesafeye mi î elbette beş saat me
safeye. Onun için mesafe eihetiyle Akşehir'e 
ilhakı zaruridir, Hususan Meclisi âlinizde mev
zuu müzakere olan Teşkilâtı Esasiye kanununun 
on birinci maddesi mucibince, böyle ilhak me
selelerinde : Vaziyeti coğrafiya ile münasebatı ik-
tisadiyeye riayet edilmesi meşruttur. Halbuki, 
şîmdi Yalvac'ın bütün münasebatı iktisadiyesi 
Akşehir iledir; şöyle ki, Akşehir pazarı perşem
be günüdür, Çarşamba günü bakarsın bir cemmi 
gafir hazırlanmış olur. Akşehir'e gidecekler... 
Akşehir'in hanları hep Yalvaç müstecirleriyle do
ludur. İthalât ve ihracat bütün Akşehir vası-
tasiyledirj Benim bitbapta, bir tarafla müna
sebetim yoktur ve şimdi Yalvaçlı değilim, Kon
ya'da bulunuyorum. Hacı Bekir Efendi bu me-
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selenin bazı noktalarını izah* ettiler kiyf pek 
doğrudur. Akşehir belinin geçit vermediği gün
ler vardır; fakat Üyyamı madude de... Meselâ ti
pi olursa, fevkalâde kar tutarsa... geçilmediği 
günler vardır. O gibi günlerde bizim Yalvaç 
ahalisi mahsur gibi katır. Çünkü bütün levazım " 
Akşehir'den gelecek oraya, bakarlar, otururlar, 
(Eşşey'ü bişşey'i yüzker) derler, Hükümetimiz
den bunu rica edeı'im ki, Akşehir Kva olduğu 
takdirde, himmet etsinler, o yolu bîr tesviye et
tirsinler. Oityolun tesviyesi Lpck kolıydır. Vakıa 
evvelden bir sosa yolu yaprimıştır. Fakat o şosayı. 
dolaşıncıya kadar, on saat sürer. Mesafe böyle 
uzadığından ahalinin mürur ve uburu o yoldan 
azdır. Yalnız binde hır memur efendiler araba 
vasıtasiyle giderlerse oradan gidilir. Yoksa ahali 
oradan gidemiyor. Şayet bu sosa yapılır ve tes-
hilât gösterilecek olursa Akşehir'in liva olması 
münasiptir, ' 

Bir de Nâdir Bey iyi buyurdular. Şoĵ le ki: 
Akşehir gölü hududu tabiiye ölmek lâzımgelir ve 
Akşehir'in şarkında olan köyler Yalvaç ve Kara
ağaca kalır. Golün hizasında ve garbinde olan
lardan Eğridir'e alınmak üzere cüzi bir tadilâtı, 
ya Meclisi âliniz veya onların Meçlisi umumîleri 
nazarı itibare alırsa, ahali bu zanmetten kur
tulmuş olur. 

Şunu da zamîmeten arzederîm ki; İsparta'ya 
bizim müracaatımız ekseriya adliye ve mül
kiye meseleleri içindir.. Meselâ bir fakir bir dâ
vayı istinaf ediyor. Fakat takıp için arkasın
dan gidemez. Çünkü uzaktır. Şayet Akşehir'e 
raptedilecek olursa hergün gitmeğe üşenmez. Bir 
de Akşehir'e gelip gitmemiz pazarına da münha
sır değildir. Her gün pazar yolu şu bizim bildi
ğimiz çarşı yolu gibi İşlektir. Onun için Yal
vac'ın raptı zaruridir. Karaağaç hakkında'da 
aynı mütalâa caridir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. SÖz istiyen rüfekavi kiram: 
Salih Ef., Şükrü B., Nafiz B„ Zamir B., Sırrı 
B., {Kâfi, kâfi sesleri). Maddelere geçmek üzere 
kifayet takririni okuyacağım. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertağrul) — Evvela 
tahir takriri var efendim, onu okutturun. 

DAHİLÎYE VEKÂLET* VEKÎLÎ Dr. AD
NAN B. — Tehir takriri mi okunacak ? 

REİS — Kifayet takririni okutturacağım. 
Riyaseti Celileye 

Müzakerenin kifayetiyle Hükümetin teklifi
nin aynen kabulünü teklif eylerim, 

Siird 
Mustafa Sahri 

(Ret, ret sesleri),. 
REİS — Müsaade buyurun riea ederim efen-

dim. Riyasete de söz veriniz, bakalım ne söyliye-
cek. Şu takririn iki fıkrası var. Fıkranın birisi 
müzakerenin kifayesi, diğer birisi Hükümetin 
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teklifinim, aynen kâhilliğir. Şimdi fıkrai ulâ-
yı reye koyuyorum. Müzakerenin kifayetini 
arzu edenler lütfen el kaldırsllı. Müzakere kâ
fi görüldü. Fıkraİ saniyeyi rey« koyuyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ona 
takaddüm eden başka takrirler var, onlar okun
sun. 

EEÎS J i Müsaade buyurun. (Ret sesleri). 
Pıkrai saniye kabul edilmedi efendim. 

Tehir takrirleri var, onu okutacağım. ': 
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ DrV 

ADNAN B. •— Efendim;" Müsaade buyurunuz. 
Müzakeresi kâfi görüldükten sonra maddelere 
geçiliyor. Olıalde tehir takririne lüzum yoktur. 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesinin aleyhin
de bulunuyorsanız beyanatta bulunacağım. Hü
kümet bunun tehirini arzu etmiş olsaydı Meclisi 
işgal etmezdi. Bunda bir lüzumu kaf'î gör
müştür. Onun için Meclisi âlinize müracaat et
tim. EJeyeti âliye müzakerenin kifayetine karar 
verdi. Heyeti umumiyesi müzakere olunuyordu, 
kifayesine karar, verilince maddelere geçildi de
mektir. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) —.Hayır Riyaset 
tasrih etti. 

(Ret, kabul meselesi ınovzuubahs oldu sesleri). 
DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. 

ADNAN B. (Devamla) — Nasıl tasrih etti? 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan sahip) — 

Müzakerenin kifayeti reve konuyor. 
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD

NAN B. —Pekâlâ , o halde tehir takririni reye 
koymadan evvel bendeniz istirhamatta bulunaca
ğım. Bunu tehir edecek olsaydık, buraya getir
mezdin. Malûmu âliniz birkere burada beya
natta bulunan arkadaşlarımızın bir çoklarının 
aşağı yukarı bu teşkilâta ufak tefek tadilâta ta
raftar bulunduklarını anladım. Yalnız Basri 
Beyefendi ile Halil İbrahim Beyefendi esas 
itibariyle bu teşkilâtın tehirini veya büsbütün 
kabul edilmemesini teklif ettiler ve bir çok es
bap üzerine istinat buyurdular. Evvelâ buyur
dular kî: Böyle her yerde isyan çıkarsa orası 
parçalanacak mıdır? isyan meselesi ile lakırdıya 
başlamak* sırf onu derhatır ettirmeken ibaretti. 
Yoksa her isyan çıkan yer parçalansın diye esas 
maksat bu olduğunu arzetmedim. Maamafih bu
nun da dahlİ olduğunu inkâr etmiyorum, idare 
memurlarının hiç bir kusuru, kabahati yok diye 
iddia etmedim. Maamafih ben arkadaşlarımdan 
rica ederim ki, idare memurlarının kusur ve ka-
hahatiyle beraber memleketin vüsatini de nazarı 
dikkatten dur tutmasınlar. Vasi bir yeri idare et

mekle küçük bir yeıi idare etmek arasında çok fark 
vardır. Büyük bir vilâyeti idare edecek gayet 
ihatalı adam pek azdır, öyle bir adam bulmak 
pek güçtür. Fakat küçük bir yeri idare edecek 
üıatalı- bir adam bulmak daha kolaydır. O nok-
tai nazardan onu lütfen kabul buyursunlar. 

Ondan sonra (Gürültüler) Sözümü kesmeyi

niz beyim. Eski Konya vilâyetini buyuçdıılar. 
Böyle bir şey olmamıştır. Eski Konya vilâyetin
den maksadınız ya meşrutiyetten evvel veya meş
rutiyetin akabindeki Konya vilâyetidir. Bendeniz 
hiç bir vakit zannetmiyorum ki, meşrutiyetten-
beri höyle hir büyük badire dünyayı oynatmamış 
olsun. Hâdise şekavet değildir, bir hâdisei isyan
dır. istanbul'un tezvirâtı, Yunanın tezviratı, 
bilmem- neyiıv,. hülâsa o zamanlar böyle birşey ol
duğunu derhatır edemiyorum. Siz de tarih bili
yorsunuz. 

Bir de diyorlar ki, teşkilâtta nüfus ve mesa
ha! sathiye nazarı dikkate alınır. Bu böyledir, 
Ba$ka memleketlerde nüfusu esas olarak almış
lardır. Bu, taksimat için çok doğrudur. Biz de 
yalnız bir noktanın nazarı dikkate alınarak tak
simat yapmanın imkânı olmadığını da lütfen 
kabul buyursunlar. Çünkü madamki memleket 
vâsidir, arazi vardır, bu arazîyi de idare etmeğe 
mecburuz, kervanlar geçer, ticaretler icra edilir, 
Binaenaleyh hem nüfns ve hem mesahai satlriyeyi 
naaıi'i itihare alarak taksimat yapmağa mecbu
ruz. Diyorlar ki, nüfus ne kadardır? Ben nüfıut 
hakkında kendilerine izahat veririm. Fakat me
sahai sathiye hatırımda kalma.mist.rr. Maattees
süf not da anladım. Konya merkez kazası aşağı yu
karı (1!)0) hin ile (180) bin arasında bir nüfusu 
havidir. Sonra Akşehir kazası (120) bin ile (130) 
bin arasında bir kazadır. Arasında dediğimin se
bebi yeni teşekkül edecek kazaların nüfuslarını 
bukadar biliyoruz. Nahiyelerden kaza yapılıyor, 
Sonra Şeydi şehir ki en çok itiraz olunan bir 
mahftldir. Buna isabet eden nüfus (154) bin ola
rak kaydedilmiştir. Belki daha fazladır.'En çok 
nüfus Beydi şehir'dedİr. Akseki'ye de uğraşanız 
bu lüzumu bir kat daha kabul edersiniz. 

Karaman kazasının da 110 bin - 120 
bin nüfusu olması lâzımgelir. Yani Hadim 
kazası da İlhak edilecek olursa daha ziyade 
artacak. Sonra masraf mselesinİ huyıırdular 
elbette bu bize fazla masrafa mal olacaktır biz 
hunu biliyorduk. Malîye vekili de elbete bile 
bile imza etti. Ru bir' zarurettir. Arzettiğim 
gibi, yine ısrar ediyorum: bîr yer küçük oldukça 
zapt ve raptı daha ziyade temin olunabilir. 
Çünkü oranın ayrı bir jandarma kumandam 
olur, ayrı 'bir polisi olur, ayrı müfrezesi olur. 
Bundan dolayı da inzibat elbete iyi olur. Telâş 
buyurmayınız. Efendim suiidareyi kabul ediyo
rum. Pek alâ. Fakat böyle büyük, büyük yerleri 
idare edecek adamları bulmak müşkülâtım da 
siz kabul ediniz, 

YAHYA OALlB B (Kırşehir) — Önu kabul 
ediyoruz. Fakat bir kısmını kabul etmiyoruz. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN B. 
(Devamla) — Sonra efendim idarei hususiye me
selesini buyuruyorlar. Bazı müessesat vardır ki 
eskiden tekmil vilâyete" ait iken Konya'nın mer
kezinde kalmıştır. Diğer yerler nasıl idare ede-
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çekler? Şimdi efendini bunun için başka türlü 
itirazlarda varit olabilir. Aksini alırsanız me
selâ bir çok yerler, bizler paraları veriyoruz, 
Kdnya hastaneler yapıyor, mektepler yapıyor. 
Bizim bundan ne kârımız vardır diye vâki olan 
itiraz)an nazarı dikkatten dur tutmayınız. Böyr 
le ufak tıfak sancaklar olursa kendi varidatı 
hususiyeleri ile tabii kendilerine mahsus şeyler 
yapacaklardır. Binaenaleyh bendenize daha mem
nun daha mesut olacaklar gibi geliyor. 

Sonra para me'selesİ... Yeni teşkil edilen 
sancaklar' varidatı husnsiyeyi nereden bulacak 
diyorlar? Zannediyor mısınız ki yeni yaptığınız 
kanunla, yeni Teşkilât esasiye program 1 a riyi e 
vücuda getireceğiniz teşkilâtı şimdiki varidatı 
hususiye ile yaptıracaksınız? Buna imkân yok
tur efendiler., elbette Maliye vekili şimdiye ka
dar aldığı vergilerden bir kısmını varidatı hu-
susiyeye t erk edecek tir. Bunsuz imkân yoktur. 
Yoksa kabil değil bir şey olamaz. 

In'rde buyurdular ki mahallinden fikir ve 
mııtalâa sorulmamıştır. Böyle değildin mahal
linden fiktr ve mütalâa; tahriratla, telgrafla, 
mektupla sorulmamıştır .belki, fakat burada «ö-
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ze başladığını gaman arzettiğim gibi; Dahiliye 
vekili Refet Bey elyevm oraları gezmiş ve bu 
lâyiha Onun neticei ınütalâatı olarak yapılmış
tır. Demek mahallînden mütalâa sorulmuştur. 
Bunun için tekrar istirham ediyorum. Bu mese
lede Hükümetin idarede bir kolaylık olmak içîu 
teklif ettiği bu lâyihai kanuniyeyi müzakere 
buyurunuz. Tehirine taraftar olmayınız. Çünkü 
hakikaten bu gibi teşkilât, idare için bir kolay
lık olacaktır. idare noktai nazarından da rica 
ediyatu.ni, rfcphir etmeyin^, (Reye sesleri), 

BEİS — Teşkilâtı esasiye, gelinceye kadar 
diye tehirine dair üç takrir vardır. Bunu reye 
koyuyorum. 

Efendim tehirini reye koyuyorum, 
NADİR B, (İsparta) — Mahallerinden so

rulmadıkça resen böyle bir şey yapılamaz. 
BEİS — Efendim tehirini kabul edenler el 

kaldıranı (Red sesleri). Aksini reye koyuyorum. 
Aksini kabul edenler el kaldırsın. Tehiri kabul 
olunmanı ıştır. Encümene iadesini kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Maddelere 
geçilmiştir. Beş dakika teneffüs. Badehu müza
kere, 

lâyihası tanzim etmemiştir. Esbabı mucibe maz
batasını okuyunuz, 
Dahiliye encümeninin esbabı mucibe lâyihası 

Konya ile müceddedeh teşkili Heyeti Veki-
lece teklif olunan (Akşehir'in) elyevm nahiye 
halinde idare edilmekte olan (Cihanbeyli) nîn 
Hatarlı ve Yunak nahiyelerini ihtiva etmek şar-
tiyle kaza haline İfrağ edilerek Ilgın ve Yalvaç 
kazalarından mürekkep olmak ve (Karaman) 
kazasının da elhaletü hazihi nahiye halinde bu
lunan (Hadim) nahiyesinin kazaya terfii ile 
mezkûr kaza ile beraber Sultaniye, Ereğîi, 
Ernienâk kazalarından müteşekkil olmak üzere 
her ikisinin müstakil elviye halinde idareleri 
kabul edilmiş ve fakat (Şeydi şehir) in Heyeti 
Vekilece gösterilen surette liva merkezi yapıl
ması tensip edilnıiyerek alâ halîhi bırakılmış 
re yalnız Konya'ya merbut Zıvarık nahiyesinin 
kazaya terfii ekseriyetle kararğir. olmuştur, 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim esas itiba
riyle teşkilâta muhalifim. Fakat geçti. Yalnız 
bir iki yanlışlık var. (Handeler) Onların taslıi-

İ K İ N C İ 
Açılma saati : 

REÎB — Reisi sani vek 
KATİPLER: Ata B. (Niğd< 

REİS — Celse kuşat edildi. Konya teşkilâtı 
maddelerinin müzakeresine karar verildi birin
ci maddenin müzakeresine başlıyoruz, 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi mü
zakereye başlanmazdan evvel başka bir husus 
İçin bir şey arzedeCeğim. 

REİS — Başlanmıştır efendim, başka zaman 
söylersiniz, sonra size söz veririm. Mevzuu mü
zakere encümenin mazbatasında gösterilen şe
kildir. Müzakere o esasata göre cereyan eder. 
Heyeti veküenin teklifi İle encümenin teklifi 

arasında fark vardır. Heyeti eelileniz hangi şekli 
ekseriyetle kabul ederse mesele Öyle olur. Şim
di mevzuu müzakere Dahiliye.encümeninin maz
batasında gösterilen teşkilâttır. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim bu 
okunan teklif Heyeti Vekilenindir. Bizim Dahi
liye encümeninin kabul ettiği bir şekil vardır. 
() da okunsun. Heyeti eelile hangisini kabul 
ederse ona göre olsun ye ouuıı üzerine müza
kere cereyan etsin. 

REİS — Efendim Dahilîye encümeni kanun 

İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 3,58 sonra 

REİS — Reisi sani vekili Hasan Fehmi Bey 
KATİPLER: Ata B. (Niğde) Cevdet B. (Kütahya) 
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hini rica edeceğim. Birisi (Hadim) kazasının 
(Karaman) a raptı yanlıştır. Hadim'in Karama' 
la katiyen münasebeti yoktun Münasebeti kâmi-
lesi Konya ile dir. Belki üç yüz, dört yüz sene-
denberi orası müstakil idare olunarak Konya'ya 
merbuttur. Ahalinin iktisadiyatı vesairesi her 
cihetle Konya ile dir. Hadim'in Konya'ya raptmı 
rica ediyorum. Bu bir, ikincisi bir mesele efen
dim. (ZiVarık) karyesinin (Ezik kesen) nahi
yesine merkez olması da yanlıştır. Zira biz oralı 
olduğumuz için oraları iyi biliyoruz. Zıvarık 
Konya'ya iki saat mesafede, Ezik kesen nahiye

sinin ta nihayetindedir, Konya tarafındadır, Ziva-
rık'a dört saatlik bir köy olacaktır. Zivarık'ın 
yanında Karaca dağ vardır. Orada bir de Kozan 
vardır, Karaca dağın yanmda Kozan'a kırk sa
atliktir. Anın için oraca kaza merkezini bir va
sata getirmek ve halka teshîlât icra olunacak 
ise böyle yapılmak lâzımdır. Eskiden bir mah
zar yapmışlardı. Tekir denilen bir mahal vardır. 
O Tekir denilen mahallin merkez kazası olması 
lâzımdır. Orada su var, bahçe var, köy yok. 
fakat bütün bütün nahiyenin vasatında olduğu 
İçin oranın merkez ittihaz olunmasına dair bazı 
mahzar filân da yaptılar. Fakat şimdi (Kara 
bağ) karyesi var, eğer Karabağ karyesi kaza 
merkezi olursa bir derece yine pek vasata ge
lemez, amma hiç olmazsa nısıf derecede vasat 
addolunabilir. Anın için bu Ezik kesen nahiye
sinin de değişmesini rica ederim. Müşahedatıma 
nazaran arz edeceğim mesele bundan ibarettir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) - Efendim 
Dahiliye encümeni Konya vilâyetinin mesahai 
sathiye ve nüfusun kesreti itibariyle bir vilâyet 
halinde idaresine kani olamıy'acak Akşehir, 
Karaman namiyle iki liva teşkilini kabul etmiş
tir. Akşehir'in Hatırlı, Yunak nahiyelerinin 
kazaya" tahvili ve Ilgın ve Yalvaç kazalarının 
ilhakı suretiyle bir liva halinde idaresini, ke-
zalik Karaman kazasının, Hadım nahiyesinin 
kazaya terfii suretiyle Sultaniye, Ilgın kazala
rından mürekkep olmak üzere bîr liva halinde 
idaresini kabul etti. Yalnız Heyeti Vekilenin 
(Seydişehiri) hakkındaki teklifini muvafık gör
medi. Konya vilâyetinin bîrdenbere dört liva
ya taksimini muvafık görmediğinden dolayı 
onu reddetmiştir. Yalnız Zıvarık nahiyesinin 
Konya'ya merbut olmak üzere kazaya terfiini 
kabul etmişti. Binaenaleyh bunun Encümenin 
teklifi dahilinde kabulünü riea ederim. 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. — Efen
dim. teşkil olunacak (Hadım) kazasının Kara-
maıı'dan ziyade Konya'ya münasebeti olduğun
dan bahis buyurdular Beyefendi hazretleri. Bu-
bapta bendeniz Hükümet namına ısrar etmi-
yeceğim, Daha yakın olmak itibariyle Kon
ya'ya münasebeti olabilir. Karabağı merkez 
olarak tercih ettiğimiz en büyük köylerden 
biri olmak itibariyledir. Vâkia mevki itibariy
le biraz kenarda kalıyor. Bilmem ki ne noktai 
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nazardan Zıvarık tensip, edilmiş,? Bubapta Hey
eti aliyenİz nasıl karar Verirse öyle yapılıyor. 
Enenmen namma Tîamdi Beyefendi beyanatın
da Sjjydisehri 'nin buradan çıkarılmasını teklif 
edivojr. Efendim demin de arzetmiştim, Sey-
dİşehfei için bilhassa rica ediyoruz. Çünkü 
Bozkır'da Seydişehri'ne raptedilecektir ve Ak
seki de oradan alınarak Seydişehr.i 'ne raptedi
lecektir. Bu suretle Seydişehri inzibat ve asa
yiş noktai nazarından diğer sancaklardan daha 
mühim olacaktır, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karataban Sahih) — 
Muhterem arkadaşlar! demin de arzettiğim veç
hile bu teşkilâtlarla fazla iştigal etmek memle
ketin ve halkımızın zararına oluyor. Memleket 
dahilinde mevcut tesanüdü ihlâl ediyor. Çünkü 
bu teşkilâtları biz yaparken şunu itiraf lâzım 
gelir ki hakikî esbaplara istinat ettiremiyoruz. 
Esbabı hakikiye yoktur. Esbabı hakikiyesi Teş
kilâtı esasiye kanununda zikredildiği veçhile 
memleketin bu gibi teşkilâtının iktisadi, idari, 
coğrafi münasebetleriyle taayyün etmesi lâzım 
gelir. Eğer mesafenin uzaklığı noktai nazarın

dan teşkilât yapılıyorsa ve memleket dahilinde 
bunu mikyas addederek idarî inzibat tesisi 
düşünülüyorsa bu gayet yanlıştır. Çünkü bu
gün bir liva merkezine dört bes günlük mesa
fede bulunan kazalarımız pek çoktur. Böyle 
kazalar, böyle livalar mevcut iken oralara atfı 
ehemmiyet etmiyerek, oraların inzibatını te
emmül etmiyerek, dediğim gibi, sırf bazı 
zaif esbap ile teşkilâta geçmek ve bazı zevatı 
âliyeyi memnun etmek için teşkilât yapmak, 
memleket için muzırdır, hatalıdır. 

DAHİLÎYE V. V. Dr. ADNAN B. — Mem
nun etmek yok efendim, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendim, 
bunu kürsüden söylemek arzu etmem, söylemek 
lâzım gelirse misaller pek çoktur, bana söylet
meyiniz. Rİca ederim, isterseniz söyleyeyim, 
(Söyle sesleri) Pekâlâ hepiniz de bilirsiniz, be
nim söyliyeceğim şeyleri. Aksaray liva haline 
ifrağ edildi. Arkadaşımız Vehbi Beyin hatırı 
için. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Pek müs
tahak idi. 

MEMET ŞÜKRÜ B, (Devamla) — Hiçte 
müstahak değildi, sonra Giresun da öyle. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tasrih ediniz Vehbi 
Mecliste pek çoktur, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Şİz de
ğilsiniz. Niğde mebusu Vehbi Bey. Tabii teş
kilâtta nazarı dikkate alınacak nukatr nazar; 
memleketin bü'du mesafesi ve hem de iktisadi 
ve coğrafi vaziyetleridir. Akşehir Konya'ya 
şimendiferle dört saat mesafededir. Afyon Ka-
rahisar'ıua iki saattir, iktisadiyatı itibariyle 
her ne kadar kendi muhitinde istiklâl iktisa
disi varsa da doğrudan doğruya şimendifer 
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hattı itibariyle Afyon Karahisar iktisadiyatına 
tabidir. Bütün nakliyatını İstanbul ve izmir'e 
yapar ve istanbul nakliyatını da doğrudan 
doğuya yapar, Akşehir tüccarları pek çok defa 
Afyon Karahisar'ından nakliyat yaparlar. Bu 
itibarla eğer Konya vilâyetini küçültmek ica-
bediyorsa livaya ilhak edilsin dimiyorum, esa
sen bu gibi şeylerin aleyhindeyim. Ne livam
dan bir şey alınmasına razıyım ve ne de livama 
verilmesine. Bu suretle liva dahilinde bir mem
nuniyetsizlik tevellüt etmesine razı değilim. 
Onun için bu noktadan değil, sırf inzibat nok
tasından, küçültmek lazımsa bu, Akşehir'e de
ğil, Afyon Karahisan'na verilebilir. Şimendi
ferle Afyon Karahisar'na iki saat mesafede
dir. Akşehir'in bu'du mesafesi ise dört sa
attir. Bu böyledir beyefendi. 

Sonra bugün Yalvac'ın Akşehir'e veril
mesi suretiyle İsparta livasından bulunan arka
daşlarımız, kendi dairei i ntihabİyelerinden ken
dilerine merbut olan kazaların ayrılmasından 
dolayı bihakkın endişe ediyorlar ve devairi itı-
tihabiyeleri dahilinde bîr takım memnuniyet
sizliklerin başgöstereceğini soyuyorlar. Haki
katen Yalvac'ın Akşehir'e verilmesi ile İs
parta kendisini idare edemiyecek bir hale ge
lecektir. İsparta nasıl bir müstakil liva halin
de yaşayabilir î 

Ondan sonra diğer bîr kaza daha Akşehir'e 
verilirse Afyon Karahisar'ına uzak olan Di
narın İsparta'ya verilmesi lâzımdır diyorlar. 
Evet Dinar İsparta'ya daha yakındır. Afyon 
Karahisar 'ma on sekiz saat mesafededir. Fa
kat iktisadiyatı itibariyle Dinar, İsparta'ya ta
bi değildir. Belki İsparta İktisadiyatı itibariyle 
muamelatını Dinar vasıtasiyle yapar. Çünkü 
Dinar'ın iktisadiyatı Afyon Karahisar 'ma mer
buttur. izmir hattı açıkken Eskişehir, Aydın 
hattiyle münasebatı iktisadiyede bulunur. Hiç 
bir vakit Dinar, İsparta'ya verilemez. Çünkü 
akını itibariyle bîr nehir nasıl mecrasını bulur 
akarsa iktisadiyatı icabı kazalara da mecrasına 
merbut olması lâzımdır. Çünkü oraya akar. 
Halkın işi olursa Afyon Karahisar'ına gelir 
ve Hükümette işi olduğu zamanlarda tabii 
kendi hususi işlerim de beraber görmek üzere 
hem Hükümetteki işini bitirir, şehadetini yapar, 
hem de Karahisar'dan alacağı şeyi alır getirir. 
Fakat İsparta 'ya böyle değildir. Efendiler 
mecrası o olamaz. Biz zorla mecrasından nehiri 
tebdil etmek istiyoruz. Zorla akıtılacak nehir
ler daima beyhuda masarif, beyhude zararlar 
husule getirir. Bu da bu. kabilden olacaktrr. 
Çünkü müstakillen idare edilen livaların her 
halde menfaati vardır. Fakat böyle küçük kü
çük daireler halinde yapılan şeylerin faidesinden 
ziyade mazarratı vardır. Memurin kadrosunu 
tezyit etmekten ve açıkta kalan memurları ka
yırmaktan başka hiç bir faidesî yoktur ve ola
maz. Evet küçük ve müstakil livalar görüyo

ruz ki ne kadar terakki etmiştir. Şurada na
zarımıza çarpan yani müstakil liva haline ge
çerek bundan istifade eden bir Eskişehir'i gö
rüyoruz. Afyon Karahisar.'ı beş, altı seneden-
beri müstakillen idare edildiği halde katiyen 
böyle değildir. Eskişehir'in terakkisi şimendi
ferlerin orada yatıp kalkmasından neşet etmek
tedir. Yoksa müstakil bir liva halinde idare 
edildiğinden değildir. Efendiler Karahisar li
vası işte meydandadır ve bendenizin dairei inti-
habiyemdir, fakat ne terakkisi vardır ne bir 
şeyi. Bir hastanesi var, o da zaten Bursa'ya 
merbut iken Eiza Paşa tarafından yaptırılmış
tır, Etem Bey tarafından da yine Bursa'ya 
merbut iken bir sanayi mektebi yapıldı. Fa

kat bugün kapalıdır, o mektebi işletecek parası 
yoktur, varidatı yoktur. 

Biz İni suretle arttıracağımız teşkilâtlarla 
halkın omuzlarına büyük yükler yükleteceğiz. 
îler gün Maliye Vekili Bey söylüyor, siz mesa-
rifi kabul etmeyiniz ki, ben size yeni varidat 
kanuniyle gelnıiyeyim. Varidat için kanunlar 
geldiği zaman hepimiz sinirleniyoruz; bu, köy
lüye ahaliye bir zulümdür diyoruz, idare 
efendiler memleket dahilinde adalet tesisiyle 
kabildir. Adalet tesis etmek, inzibatı tesis et
mek demektir. Adaleti hakkiyle tevzi ede-
mezsenia inzibatı da tesis edemezsiniz. Kadro
larınızı istediğiniz kadar arttırdınız. Jandarma 
karakollarını namütenahi yapınız, adalet ol
mazsa inzibat olamaz efendiler, 

HASAM BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, bu 
maddede bir hayli nahiye kaza haline ifrağ 
ediliyor. Malûmu âlileri bir nahiyenin kaza 
haline iııkilâbı için idarei umumiyei vilâyat ka
nunu mucibince mahalleri mecalisi uınunıiyesi-
nin vereceği karar üzerine iradei seniyeye ik
tiran etmek lâzımdır. Mahalleri mecalisi umu-
miyesince bu madenin tarzı tatbiki hakkında 
bir karar ittihaz edilmiş midir î 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Esasa gir
din. Yoksa maddeden imi bahsedeceğiz? 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Devamla : 
Maddeen bahsediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Basri Bey şu sözü
nüze cevap vereceğim: Gerek Inevinin, gerek 
Hadimin kaza Olmasına dair defaatla meclisi 
umumilerden mazbata yapıldı, istanbul'a git
ti. Fakat kim bilir istanbul'un hangi köşelerin
de kaldı, kimse bilmez. Bunlar mahallî meclisi 
umumisince yapılmıştır, 

HASAM BASEl B. (Devamla) — Eğer mee-
lisi umumilerce müttehaz kararlar varsa bu ka
rarların suretlerini çıkartmak kabildir, Vilâya-
tı mütecavire beyninde teşkilâta müteallik me-
sailde vilâyatı mütecavire mecalisi umumiyesin-
den müntahap bir encümeni muhtelit tarafından 
kararlaştırılır ve bu karara istinaden tetki-
kat icra edilir. İradei seniye istihsaline elbette 
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şimdi haeet yoktur. Fakat böyle Meclisi umu
mî kararları olup olmadığını Dahiliye vekilin
den soruyorum. Saniyen heyeti umum iyesi 
hakkında müzakero geçtiği için, bendeniz Dahi- -
üye vekili Beyefgendinin zaten mücrap olan 
cevaplarına ayrıca cevap vermek istemiyorum. 
Yalnız şunu anlamak istiyorum k i ; bu teşkilâ
tın mülki, adli ve saire noktasından istilzazm 
edeceği masarif neden ibaretir? Bu teşkilâta 
taallûk edecek ve bu teşkilâtın icabedeceği ma
sarif yekûnu neye baliğdir? Bu hususta da Mali
ye vekili Beyefendiden izahat isterim. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Evet doğ
ru. Bu teşkilâtın bütçeye ne kadar tesiri var
dır? Anlamahyızz.-

HAMDÎ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
Basrı Bey biraderimize Encümen namına cevap 
vereceğim. Buyuruyorlar ki ; kazaya tahvil 
edilen nahiyeler hakkında mahallî bir karar 
var mı, yok mu? ve olmak lâzımdır. Gerçi me-
ealisi umumiyeye böyle bir hak verilmiştir. 
Fakat meealisi umumiyeye verilen bu hak Da
hiliye vekâletinin doğrudan doğruya teşkilât 
icrası hakkını nezetemmiştir veyahut Meclisi 
Âliizin böyle bir hakkı istimalden menine dair 
bir şey vermemiştir. Binaenaleyh, mecal isi 
umumiyenin yapacağı bir şeyi Meclisi Âliniz 
evleviyetle yapar. Yalnız Meclisi Âliniz muva
fık görür veya görmez meselesi başkadır. Yok
sa böyle bir karara ihtiyaçç yoktur. 

HASAN BASRÎ E. (Karesi) — Kanunen 
vardır ve mahalleri daha iyi takdir eder. 

SALİH Ef, (Erazurum) — Bendeniz şu teş
kilâtın aleyhinde bir şey s öylem iyec eğim. Tabu 
heyeti umumiyemiz biliyoruz ki, Konya vilâyet 
halinde kocaman bir teşkilâttır. Bunun teşki
lâtı cedideye ihtiyacı vardır. Çünkü vâsi bir 
arazi, geniş bir muhit içindedir. Bir kaza di
ğer bir kazazya (30 - 40) saat, bir kaza bir li
vaya, bir nahiye bir kazaya yirmi saat bir me
safede olursa tabii idare eidlemez. Yalnız teş
kilâtlarda en ziyade dikkat edilecek bir mesele 
varsa, Hükümetin ihtiyacatı resmiyesinden zi
yade halkın ihtiyacını nazarı itibare almak lâzım
dır. Bu teklif gayet güzeldir ve Akşehir teşkilâtı 
hakkında bir isabet görüyorum. Yalnız Hadimi'n, 
Karaman'a raptı bir cihetten muvafık değildir, 
Bendeniz o muhiti iyi bilirim, Hâdimlılar mas-
lahatan, iktisaden her gün Konya'ya gitme
ye mecburdur. Her suretle Konya'ya, gidip gel
mekle mükelleftir. Karaman ile hiç alâkalan 
yoktur. Binaenaleyh, Hadim'in Karaman'a 
raptı muvafık değildir. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Basrı Be
yefendi bendenizin niütalâatınu arzu buyurdu
lar. Efendim, teşkilât noktai nazarından, ma
lûmu âliniz teşkilât daima küçülegelmiştir. 
inzibat ve intizam daima tezayüt etmeğe mec

burdur. Tâ Devletin bidayeti teessüsünden be
ri, Beyler beyi teşkilâtından beri eyalet, vilâ
yet, liva gibi teşkilât daima küçültülerek ahali
mizi daha ziyade idareye yaklaştınlması şaya
nı arzu ve şayanı temenni bir tekâmüldür. 
Bu noktai nazardan bendeniz tabii teşkilâtımız
da halkın arzu ve amaline muvafık bir idare 
temin ve tanzim edilmesini çok arzu ederim. 
Fakat bunu memleketimizde biraz müşkül kı
lan mesele nüfus meselesidir. Elhamdülillah 
arazimiz vâsi ise de vüsatine nisbetem nüfusu
muz maalesef çok değildir. İhtimal ki, bu mem
leket hakikî medeniyete, bugünkü mevcut nü
fusu dört beş misline baliğ olduğu zaman vâ
sıl olacaktır. Fakat o vakte kadar bazı ihtiyaç
lar Hükümeti buna mecbur kılmaktadır. 

Teşkilât iki türlü olur. Birisi; bazı memle
ketler kendi iktisadi ihtiyaçlarından dolayı, 
idarî ihtiyaçlardan dolayı bu gibi teş
kilâta lüzum gösteriyor. Bu tarzda teş
kilât vâki oldukça Heyeti Vekilede daima 
İtiraz edenlerin birincisi bendenizim ve bu tarz
da bir iktisadî ihtiyaç ile teşkilât teklif edildi
ği zaman hiç olmazsa bütçenin bir iki senelik 
yükünü tahfif etmek üzere teşkilâtı tevsi eden 
mıntakanın bir iki sene bütçeye muavenet etme
si usulünü istiyorum. Biliyorsunuzz ki, bu hu
susta tecrübelerimiz de var. Şimdiye kadar teş
kil ettiğimiz livaların beheri lâzımgelen teşki
lâtı idariyye masrafını deruh.de ettiler ve o su
retle hareket edildi. Bir . kazanın liva haline 
gelmesi, aşağı yukarı, senevi bütçeye otuz bin 
lira kadar masraf tahmil eder. Buna hiç şüp
he yoktur. 

Bunların içinden Konya meselesine gelince _: 
bu teşkilât Hükümet tarafından idarî ve jıızi-
zatî, bilhassa asayişe müteallik ehemmiyetli lü-
zzum üzerine yapılmıştır. 

Böyle ehemmiyetli bir teşkilâtta.; ya Imııun 
parası dediğim zaman, her işin içinden para 
çıkarma diyecekleri tabiî idi. Binaenaleyh, 
bendeniz: de bu teşkilâtı inzibat noktai naza
rından, bahusus Konyanra azîm bir İhtilâlini 
müteakip teklif edilmesinden ve ayrı ayrı teş
kilâtla inzizbatın takviye edileceği şüphesiz ol
masından, asayiş noktai nazarından lüzumlu 
gördüğümden İtiraz . etmedim. İşte Konya 
hakkında Heyeti Vekile tarafından Heyeti Ce-
lilenize vâki olan bu teklif şu tarzdaki fikrin, 
şu tarzdaki ihtiyacın mahsulzadesi olmak üze
re teklif edilmiştir. Bendeniz Hacı Bekir efen
di dostumun Akşehir'in kudreti iktisadiyesin-
den, zenginliğinden bahsetmesinden pek mem
nun oldum. Eğer onlar 30 bin lira verirlerse 
bendeniz almam demem. Bu kadar zenginliğe 
mukabil böyle bir muavenet yaparlarsa maal
memnuniye kabul ederim. Şüphesiz ki, siz de 
memnun olursunuz. Bütçemizin ihtiyaçlarından 
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DIP kısmı da bu suretle tatmin edilmiş olur. 
Böyle olduğunu da kendileri itiraf ettiler. Fa
kat aksamı sairesine Heyeti Aliyeniz karar ve-
rar verirse 30 bin liralık bir karşılığı bütçede 
mevcut olmuş olur. 

SÜLEYMAN SIRRI E. (Yozgat) — Demek 
bunun karşılığı bütçede de mevcut. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
• Onları Heyeti Aliyenize arzettim. Yeniden bir 

teşkilât kabul Duyurulduğu zaman v,eyahut zam-
olmıyan makamata yeniden zammedildiği za
man şüphesiz ki, bütçe daha ziyade büyüyecek, 
daha ziyade kabartılacaktır. O zaman tabii 
bendeniz karşınıza ticaret vergisiyle geleceğim 
(Handeler). 

BEİS — Birinci madde hakkında söz alan 
daha bir kaç arkadaşımız vardır ve tadilname-
melerde vardır. Müzayereyi kâfi görenler el
lerini kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Tâdilnameleri birer birer reyinize vazedece
ğim. Tadilnameler üç fikri ihtiva ediyor. İki 
Takrir vardır ki; Ermenak'in yine sabıkı mi-
sillû (İçile) e merbut kalmasını, iki tadilname-
de Karaağaç'in İsparta'ya merbut kşalmasmr, 
yani Akşehir'e verilmemesini, iki tadilname de 
Hadim'in Konya merkez sancağında ipkasını 
teklif ediyor. 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Bu takrir. 
ikinci maddeye aittir. Birinci maddede Akşe
hir meselesi mevzuubahis değildir. 

Yalnız nevahinin kazalara ilhakından bah
sediyor. Binaenaleyh, ikinci madde nabemev-
simdir. Birinci madde yalnız teşekkül eden na
hiyelerle kazalara aittir. Bu kazaların müna
sip veya gayri münasip olduğunu anlıyalım. 
Yoksa livalara, kazaların ilhakı meselesi mev
zuubahis değildir. 

HADDE 1. — Merkezi eski Hacı Pakılı ka
sabası olmak üzere Akşehir kazasına merbut 
Hatırlı ve Yunak nahiyelerinden mürekkeben 
Cihan beyli ve merkezi Zivarık kasabası olmak 

, üzere Konya merkezine merbut Zivarık ye Sait 
eli kazasına mülhak Yenice oba ve înevi Nahi
yelerinden mürekkeben Zivarık ve merkezi Ha
dim kasabası olmak üzere Karaman kazasına 
merbut Hadim ve Aladağ nahiyelerinden mü
rekkeben Hadim ve merkezi Çumra kasabası 
olmak üzere Çumra nahiyesi kurasından mü
rekkeben Çumra kazaları teşkil olunmuştur. 

RTtfg — Birinci madde hakkında tadilname ' 
yoktur. Yalnız Basri Beyin bir teklifi var. Fa
kat heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi 
görülüp maddelre geçtikten sonra bu teklifi de 
reyi âlinize vaz etmeğe lüzum görmüyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Okunsun 
efendim. 

REİS — (İşbu maddenin ileride yapılacak 
teşkilâtı mülkiye zamanına kadar talikan tehi
rini teklif ederim) diyor. Heyeti celileniz mad

delerin müzakeresine geçilmesine karar verdi. 
(Gürültüler) reye vazetmiyorum. 

HASAN BASRİ B, (Karasi) — Efendim he
yeti umumiyesi başka, bu madde başka. Yapı
lan tetkikat noksandır. 

MEMET ŞÜKRÜ E. {Karahisaraahip) — 
Efendim bu maddenin tayymı teklif ediyorum. 

BEİS — Evvelâ Bursa mebusu operatör Emin 
Beyin bir teklifi vardır. (Zivarık) isminin (Ba-

' haıriye) ismine tahvilini teklif ediyor (Çok mu
vafık sadalan). Bunu kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HASAN BASKİ B, (Karesi) — Ris Bey ya
pılan tetkikat noksan olduğu için zannediyo
rum ki ekseriyetle kanaat hasıl edilememiştir. 
Binaenaleyh tetkikatı ikmal etmek için madde
nin tehirini teklif ediyorum. Bunu reye koyu
nuz rica ederim, 

REİS — Efendim maddeyi reye koyacağım, 
Heyeti umumiye kabul etmezse zaten tabiatiyle 

takririnizin nıefadı hasıl olur. Artık reye koy
mağa lüzum yok... Birinci maddeyi Hükümetin 
teklifi veçhile kabul edenler ellerini kaldırsın. 
İndiriniz ellerinizi. Kabul etmiyenler el kaldır
sın, Ekseriyetle madde kabul edildi. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — İsmi değişti 
değil mi efendim? 

REİS — Evet (Zivarık) (Bahariye) olmuş
tur. Merkezini aşağıda tâyin edeceğiz, (Kâtibe 
hitaben) ikinei maddeyi okuyunuz. 

MADDE 2. — Merkezi Akşehir kasabası ol
mak üzere Akşehir, Cihan beyli, Yalvaç ve 
Şarki karaağaç kazalarından mürekkeben Ak
şehir, merkezi Seydİ şehri olmak üzere Şeydi 
şehri ve Beyşehir, Bozkır ve Akseki kazaların
dan mürekkeben Şeydi şehri ve merkezi Kara
man kasabası olmak üzere Karaman, Ereyli, 
Sultaniye, kazalarından mürekkeben Karaman 
sancakları teşkil edilmiştir. 

REİS — ikinci madde hakkında söz alan 
yok, yalnız tadilnameleri okuyacağız. 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Efendim 
Hadim kazasının derecei münasebetini gerek 
Hoca efendi ve gerek Salih Bey arz ve izah 
ettiler. Bendeniz de bir dereceye kadar izah 
edeceğim. Burada bir kaza teşkil edilmekle asa
yişe hakikaten tesiri olacaktır. Çünkü burası 
evvelce kaza halinde iken Alâiye, Akseki, Ana
mur, Emıenak kazalariyle Bozkır kazasının ta 
müntehasında yazın asairle memlu bir kıtai vesi-
anm ınültekasmda bulunuyordu ve o zaman 
idi ki bu kaza burada şakavete meydan vermi
yordu. Nahiye haline ifrağ edildikten sonra 
rast gelen buraya iltica etmeğe başladı, Tabii 
kuvvetli bir Hükümet mevcut değildi. Halk 
işini görmek için (20 - 25) saatlik bir yere git
mek suretiyle bir çok müşkülât çekiliyor ve 
hattâ bir aralık vardığım zaman burada dâva
sını takip için elli altmış lira masarifi rahiye-
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ye tahammül edemiyen ehali doğrudan doğruya 
terki hukuk ediyor, hiç bir zaman asilerden dâva 
etmek cesareti, bir gün his edilemiyordu. Efen
diler bunların dâva etmemelerini münasip gö
rüyordum. Çünkü takip etmeğe imkân yoktur. 
Yalnız bu kaza merkezi doğrudan doğruya bü
yücek bir şose İle Konya'ya merbut ve mülhak
tır. Karaman ile Konya arasında bu'dü mesa
fe itibariyle bir fark mevcut değildir. Yalnız 
Konya'da her gün kırk elli Hadim'linin mevcut 
olduğu görülür. Hâdisatı iktisadiye bu kaza 
ahalisini Konya'ya raptetmiş, menafi ve bil
cümle İktisadiyatı Konya ile olduğu için halk 
buraya akıp geliyor. 

Binaenaleyh ikinci maddede Hadimde yeni 
teşkil edilen kazanın Konya merkezine raptedil
meğini teklif ederim. 

Sonra birde Ermenâk kazası var. Eraıenâk 
kazası ötedenberi Silifke meselesinden müşteki, 
hususi adamlar gönderdi. Pek çok paralar sar-
fetti, uğraştı. Bir aralık ayrıldı, ahiren yine 
Silifke'ye raptedildi, Şimdi Ermenâk kazası ki 
oldukça iyi bir kazadır. Ahalisi de münevver
dir. Buranın Adliyesi Karaman Adliye mahke
mesine merbuttur. Şimdi buranın mülkiyesini 
içel'e raptettiğimiz halde adliyesinin Karaman'a 
mülkiyesinin içel'e merbut olması gibi bir şeye 
sebebiyet vermiş oluruz. Halbuki hem adliyesi 
hem mülkiyesi için yeni bir pilân kabul edilerek 
Karamanca raptedttdiği takdirde daha ziyade 
isabet olur ve ümit ederim ki Ermenâk 'liler pek 
çok taciz edecekler. Tabiatiyle merbut olduk
ları Karaman'dan ayrılmamak için, bu kararı 
müşkül hazmedecekler ve yine pek çok adamlar 
göndereceklerdir, 

YUSUF ZIYA B. (MERSİN) — Bendeniz 
bu madde hakkında söz isterim efendim. Konya 
teşkilâtı hakkında esas itibariyle nazarı dik
kate alınan raesailden en mühimini inzibatı idari 
meselesidir. Hükümet bu noktai nazardan Er
menâk kazasını sabıkı mîsillû İçel'e ilhak et
miştir, Halbuki Dahiliye encümeni Ermenâk ka
zasının Karaman'a raptı hakkında beyanı mü
talâa etmiştir. Cümlenizce malûmdır ki efendi
ler Ermenâk tamamiyle Toros dağlarının öbir 
tarafmdadır. Hiç bir suretle gerek vaziyeti coğ
rafiye, gerek iktisadiyat itibariyle alâka ve 
münasebeti yoktur. Bilhassa lıeman diyebilirim 
ki Ermenâk ile Karaman arasında bir yol bile 
yoktur. Toros dağları karlarla mestur bulun
duğu müddetçe Ermenâk ile Karaman arasında 
katiyen münasebet kalmaz: Onun için bendniz 
Heyeti Vekilenin teklifini, Ermenâk kazasının 
içel livasına raptıııı daha ziyade muvafık bu
luyorum ve aynen kabulünü -teklif ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) —Ermenâk Karaman'a 
içel'den fekki irtibat ederek... 

REÎS — Müsaade buyurunuz, encümenin tek-
Jeklifi de okunsun da ondan -sonra söylersiniz. 
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Dahiliye encümeninin teklifi 

HADDE 2. — Merkezi Akşehir kasabası ol
mak üzere Akşehir, Ilgın, Cihan beyli, Yalvaç 
kazalarından mürekkeben Akşehir ve merkezi 
Karaman olmak üzere Karaman, Ermenâk, 
Ereyli, Sultaniye kazalarından mürekkeben Ka
raman sancakları teşkil olunmuştur. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim bu Beye
fendinin dediği gibi Ermenâk hakikaten Toros 
dağlarının arkasındadır, Ermenâk içel'den fek 
edilerek Karan'a raptedildi, tekrar içel'e rap
tedildi. Yine Karaman'a raptolundu, Kabil de
ğil buıju biz şimdi yapacak olursak iki ay son
ra bhemehal yine Karaman'a raptolunacaktır. 
Kabili yok. istanbul'da binlerce para sarfetti-
ler, Kabil değil, içel'de kalmadı, iki buçuk 
sene Karaman'da kaldı. Tekrar ne olduysa yine 
içel'e gitti, tekrar yine Konya'ya raptolundu. 
Yani bu Ermenâk'in içel ile raptı imkânı yok
tur, hiçboşa eabalamıyalnn, ahali kabul etmiyor. 

YAHYA B, (Kırşehir) — Ahali kabul et
mezse ne yapalım efendim? 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN E. 
— Bu Ermenâk meselesinde başka bir noktai 
nazar daha vardır. Bu Ermenâk'in merbutiyeti-
nin tebdil edilmesinden başka bir noktai nazar 
daha vardır. Tabiatiyle Toros'un Öbür tarafında 
bir kazadır. Buna hiç şüphe yoktur. Bunu 
son defa yine Konya'ya raptetmişlerdi. Raptet
melerinin sebebi Kilİkya falan diye siyasi bir 
şey çıktıktan sonra oldu. 

YUSUF ZÎYA B.- (Mersin) — nayn* eflen-
, dim Kilikya ile alâkası yok. Ondan dolayı bunu 

Ira tarafa raptetmeyi düşünmüşler. Bugün 
böyle bir şeye lüzum yoktur. Biz bunu hududu 
tabiisine ithal ediyoruz. (Ahali kabul etmiyor 
sesleri). 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Yani sebat etmeye
cektir. tki ay sonra buraya rapta mecbur ola
cağız. 

HALÎL ÎBRAHtM B. (Antalya) — Efendim 
zaptü rapt temin edilecek mi? edilmiyeeek mî? 
Bendeniz demin arzettiğim gibi yarım saat me
safeyi muhafaza edemiyen bir yer beş saatlik 
bir yeri asla muhafaza edemez. Sonra zaptü 
raptan maksat ses çıkarmamak mı? 

Dr. ADNAN B. — Ne demek ses çıkarma
mak? 

HALÎL İBRAHİM B. (Devamla) — Müsa
ade buyurun. Biz iktisadiyata dokunuyoruz, 
Bütçemiz müsait değil diyoruz. Vergiler ala
cağız, teşkilât yapmakla para istiyeceğiz. Para 
istemek o halkın menfaatma muvafık mıdır? 
değil midir? Asıl yaraya merhem oluyor muyuz? 
olmuyor muyuz? Bunu anlamak isterim. Zap
tü rapt temininden maksat asayiş kıta
larıdır demelidir. O vakit zaptu rapt te
inin edilebilir. Yoksa bu teşkilât zaptu 
rapt maksadı ile değil sırf teşkilât yap-
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mak içinse bendeniz ısrar ediyor ve diyorum 
ki : bu balkın menafiine muvafık değildir. Çün
kü fazla masrafı mucip olacaktır. 

İkincisi : pek tuhaf olarak Maliye vekili 
Bey paranın olmamasından bahsederken kanu
nun iyi olduğundan yani tekâmül nazariyesin
den bahsederek kanun iyidir buyurdular. Pek 
âlâ onu da kabul ederim. Ne için? Faraza ben 
güzel altın bir kordon takmak isterim, fakat 
vaktim müsait değildir. Acaba vaktimiz buna 
müsait midir? Biz buna kötü bir şeydir demiyo
ruz. yapılsın, iyidir. Fakat acaba vaziyetimiz 
müsait midir? Bunu nasıl yapacağız? Mesele 
parada değil midir? Bunu anlamak istiyorum. Bi
naenaleyh teşkilâtın reddi taraftarıyım. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
Dahiliye encümeninin Ennenak'ın Karaman'a 
raptı hususunda düşündüğü bazı noktalar var
dır, Gerçi buyurdukları gibi Toros dağlarının 
Öbür tarafında bulunmak itibariyle İçel ile da
ha ziyade münasebeti mevkiiyesi vardır gibi gö-
rünursede malûmu âlileridir ki, esasen içel li
vası bahren ehemmiyeti haiz bir liva merkezi. 
değildir. Ermenak'm mutlaka oradan irtiba
tını fekketmek lâzımgehr. Karaman'a mesafe 
itibariyle daha yakm. Sonra bütün münasebatı 
iktisadiyesi Karaman'ladır ve adliyesi oradaki 
İstinaf mahkemesine merbuttur, fazla olarak 
defaatla Ermenak ahalisi kazalarını Konya'ya 
rapt için bir çok feryatlar yapmışlardır. Na
sıl ki Ünye kazası da feryat ediyor. Ordu'ya 
raptedildi diye. Yarm İçel de ipka edildiği 
halde Ermenak 'liler de bu feryadı yapacaklar
dır. Binaenaleyh Dahiliye encümeni bu nok
tadan bunu Karaman'a raptetti. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Yanlış düşünüyor
sunuz. 

REİS — ikinci madde hakkında söz &]&n 
daha bir kaç arkadaşımız vardır. On iki kadar 
tadilname var. Müzakereyi kâfi görürseniz ta-
dilnamelere geçelim, ikinci madde hakkında 
müzakere kâfi görüldü. Tadilnameler oku
nacak: 

Riyaseti Celileye 
İkineî • maddenin encümenin noktai nazarın-

ca kabulünü ve bu dairede bir maddenin tan
zimini teklif eylerim. 
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Halil İbrahim 
REİS — Encümen ile Heyeti Vekile arasında 

iki sancak teşekkül etsin, üç sancak teşekkül 
etsin deniliyor, aralarında fark budur, 

Riyaseti Celileye 
Ermenak kazası vaziyeti coğrafisi itibariyle 

temamen içel havzasındadır. Iktîsaden Kara-
man'la da hiç bir alâkası yoktur. Binaenaleyh 
Ermenak kazasının Heyeti Vekilenin teklifi 

mucibince içel livasına raptını teklif ederim. 
Mersin 

Yusuf Ziya 
REİS — Efendim, ayni mealde bir takrir 

daha vardır. Encümenin teklifi Ermenak 'in 
Karaman'a raptıdır. Verilen takrirler gine içel'e 
merbut kalması yolundadır. Tadünamelerı re
yinize arzediyorum. Bunun hulâsası Ermenak 
kazası yine İçel sancağına merbut klsrn. 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. — Hükü
metin teklifi de Öyledir. 

REİS — Bunu kabul edenler el kaldırsın, 
(Ret sadalan) Bunu bîr daha reyinize arzedi- -
yorum. Ermenak kazasının içel'e merbut ol
masını kabul edenler el kaldırsın, indiriniz 
ellerinizi. Encümenin teklifi veçhile Karaman'a 
raptını kabul edenler ellerini kaldırsın. 

Ekseriyetle encümenin noktai nazarı terviç 
edildi. Ermenak Karaman'da kaldı efendim. 
Bir kaç tadilname var, Hadim'İn Konya merke
zine merbut olmasına dair. Halbuki mevzuu 
müzakere olan maddei kanuniyede Hadim'in 
Karaman'a merbutiyeti gösteriliyor. Tadibna-
meleri reyinize arzediyorum. Tadilname veç
hile Hadim'in Konya merkezine merbut olma
sını kabul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 
Hadim Konya merkezine merbut kaldı. Efen
dim yine tadilnamelerde... 

NADİR B. (İsparta) — Encümenin teklifi 
yalnız Yalvaç'tır. 

REİS — Yalvac'ın Akşehir livasına merbu-
tiyetim gösteriyor, Encümenin noktai nazarı. 
Verilen tadilnamelerde Yalvaç'm İsparta ile 
rabıtasının muhafazası hakkındadır. 

NADİR B. (İsparta) — İzahat vereceğim 
efendim müsaadenizle, demin arzettiğim veçhile 
Akşehir'le Yalvac'ın arası yedi saattir. Fakat 
bir kazanın merkezi nazarı itibara alınmaz. 
Yalvaç ta, Akşehir de dağın dibindedir. Ara
daki dağ yedi saatlik mesafededir. Halbuki 
Yalvac'ın mülhakatı İsparta'ya altı saat, Ak
şehir'e yirmi saattir. Maksat kazanın kurbiyeti 
aranmak ise bütün halkın teshilâtı noktai na
zarından düşünmek lâzımdır. Alelhusus Yal
vac'ın merkezinden sonuna kadar motor ile üç 
saat, İsparta dokuz saattir. Fakat mülhakat 
hesap edilirse Akşehir yirmi saattir, deminden 
Hacı Bekir Bey arkadaşımız buyurdular ki; 
Akşehir beş yüz bin lira para verir. Yüz dok
san bin bu kadar nüfusu vardır. Şimdiki.Ak
şehir'e, Ilgın vesaire kazalar da dahil olduğu 
zamanda, idaresi müşkül bir cesamete malik 
olur. Buna bir de Yalvac'ı bırakırsak Akşehir 
bir vilâyet kadar cesamet kesbedecek, İsparta 
ufalacak. İsparta kendi yağiyle kavrulamıyacak-
tır. Yalvac'ın Akşehir'le iktisaden de müna
sebeti yoktur. Çünkü bütün ahalinin muame
lâtı İsparta iledir İzmir'e Eğridir istasyonu 
vasıtasiyie afyon gönderir. Mezkûr istasyon. 
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beş saattir. Halbuki Akşehir istasyonu yedi 
sekiz saattir, Motörle iki saatte gidilir. Bütün 
manifaturası, İzmir'den gelir, emtiası Eğridir 
gölünden geliyor. Yalvac'ın Akşehirle hiç mü
nasebeti yoktur. Ispartaya kemafissabık mer
but kalmasını teklif ediyorum. 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN E. (tstan-
tanbul) — Müzakere kâfidir. Karaağaç'ı da 
reye koyunuz. 
, REİS — Efendim, encümenin teklifi mev
zuu müzakeredir. Bu teklif ise Yalvac'ın Ak
şehir'e verilmesinden ibarettir; Karaağaç'm 
raptı Heyeti Vekilenin teklifidir. Mevzuu mü
zakere değildir. Ayrı bir tadılname ile teklif 
vuku bulursa olur. 

DAHİLÎYE V. V. Dr. ADNAN B. (tstaıı-
bulı — Efendim, bendeniz buradan rica ettini. 

REİS — Pekİ reyi âlinize vazedeyim, her 
iki ciheti de. Karaağaç'm Akşehir'e merbut 
olmasan^ kabul edenler el kaldırsın. İndiriniz 
ellerinizi beyim, Karaağaç'm İsparta'ya merbut 
olmasını kabul edenler el kaldırsın. Karaağaç 
İsparta 'ya merbut kalmıştır. Efendim şimdi 
encümenin teklifi kalıyor. İkinci madde hak
kında encümenin noktai nazarı kazaların fek rap
tı hakkındadır yalnız encümen iki liva teşkilini 
teklif ediyor. Heyeti Vekile üç liva teşkilinden 
bahsediyor. Burada ihtilâf kalmıştır. 

DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — (İstanbul) — Onu arzettim. 

NAFİZ B. (Canik) — Müsaade buyurunuz 
Karaağaç ve Ilgın meselesi var. Encümen ile 
Heyeti Vekilenin arasında ihtilâf mevcuttur. 
Ilgın 'm Karaman'a raptını eHjyeti Vekile teklif 
ediyor. Encümen ise Akşehir'e raptını, sonra 
Şarkî Karaağaç'ta aynı suretledir, 

VEHBİ Ef. (Konya) — Nâdir Beyin sözü 
üzerine izaha vereceğim. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Takririniz ol
saydı söz verirdim. Müzakere kâfi görüldü, ta-
tadilname üzerine müzakere cereyan ediyor. Ta-
dihıame verirseniz söz veririm. Bir tadilname 
yazınız da lütfediniz. İlgın'ın Konya merkezine 
merbut olmasını kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul edilmedi. 

Ilgın'ın Akşehir'e merbut olmasını kabul eden
ler el kaldırsın. Ekseriyet Akşehir'de! Kabul ve 
ademi kabul ikinci defada belli olur, 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan sahip) — 
Müstenkifler çoktur. Efendim. 

REİS — Sultaniye'nin Karaman'a bu'dü me
safesinden dolayı Aksaray'a raptı hakkında bir 
teklif vardır. 

B. M. M. Riyaseti Celilesîne 
Sultaniye kazasınn mevkii eoğrafı ve muame

lâtı iktisadiyesi daimî surette Aksaray livasiyle 
alâkadar bulunduğundan Sultaniye'nin Aksaray'a 

ilhakını teklif eyleriz. 
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Konya Niğde Eskişehir 
Ömer Vehbi Vehbi Emin 

Ankara 
Hilmi 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
Sultaniye Karaman'ın yanıbaşmda dört beş sa
attir. Sonra Karaman ihracatını Konya'ya 
yapıyor. Aksaray yolunu katetmek demektir. 

REİS — Bu takıiri nazarı itibare alanlar el 
kaldıı«m. Alıtıclı. 

MADDE 2. — Merkezi Akşehir kasabası ol
mak üzere Akşehir, Cihanbeyli Yalvaç ve Ilgın 
kazalarından mürekkep Akşehir, merkezi Sey
dişehir olmak üzere Seydişehir, Beyşehir, Bozkır 
ve Akseki kazalarından mürekkeben Seydişehir, 
merkezi Karaman kasabası olmak üzere Kara, 
man, Ereğli, Ermenâk, Sultaniye kazalarından 

mürekkeben Karaman sancakları' teşkil edilmiştir; 
REİS — Encümenin ve Heyeti Vekilenin, 

her ikisinin noktai nazarlarına ait olan maddeler 
okundu. Tadil nameler veçhile maddeler tashih 
edildi. Evvelâ Heyeti Vekilenin teklifini reyi 
âlînize vazedeceğim. Reye vaz ' ı iyin de üç tane 
teklif vardır. Heyeti Vekilenin nazarı mütalâa
ya alınan takrirleri veçhile yapılan tashihat 
mucibince ikinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın aksini reye koyuyorum, Eneümenin tek
lifi veçhile kamil buyuranlar el kaldırsın. He
yeti Vekilenin İkinci maddesi kabul edilmiştir. 
Meclisi âlinin nazarı itibare aldığı tashihat mu
cibince üçüncü madde okunuyor. 

MADDE 3. — Ermenak kazası İçel sanca
ğına, Çumra ve Zîvarık kazaları Konya merke
zine raptedilin iştir. 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Tayyı lâzım
dır. Zivarık'ta Konya'ya merbut kalmıştır. Üçün
cü maddenin tayyı lâzımdır. 

REİS — Encümenin teklifi veçhile üçüncü 
maddeyi tayyediyoruz. Bir mütalâa var mı ? (Yok 
sesleri) Üçüncü madde tayyedildi. 

MADDE 4. — Konya ile müceddeten teşkil 
olunan Akşehir, Seydişehir! ve Karaman san
cakları elviyei müstakile şeklinde idare oluna
caktır. 

HAMDİ NAMIK B. (tamit) — En-cümen 
Seydişehrini kabul etmiyor, evvelâ onu reye 
koyunuz. 

REİS — Dördüncü madde üçüncü madde 
oldu. Çünkü üçüncü maddeyi tayyetmiştik. 
Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
(Kabul sesleri). 

MADDE 4, — Tarihi tebliğinden itibaren me-
rİyülicra olan bu kanunun jcrasına Heyeti Ve
kile memurdur, 
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YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Marttan 

itibaren olsun. 
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD

NAN B. — Tarihi tebliğinden olacak. 
REFİK B. (Konya).— Tarihi tebliğinden 

olmaz. Tarihi neşrinden veyahut tarihi kabulün
den olur. 

DAHİLÎYE VEKALETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. (İstanbul) — Şekline tevafuk etsin için. 
(işbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'idir) 
diye bir madde yapalım. Diğer hir maddede de 
(işbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memur
dur) diyelim. 

HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Tâyini esami İle re
ye konulacak (Tabii sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karabisarı sahip) — 
Tâyini esami ile konacak, masarifi müstelzîmdir. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. (İstanbul) — Müstaceliyet kararı var
dır. (Tâyini esami ile reye koyacak sesleri). 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, ka
nunda müstaceliyet vardır. Beyinize avzetmek-
ten ibaret kalmıştır. Müzakeresi tamam olmuş
tur. 

Yalnız Heyeti umunıiyesinî kabulü katiye 
arzetmekten ibaret kalmıştır. Kanun tashihatı, 

sarfiyatı müstelzim değildir. Reyi işarı ile olur. 
Yalnız on beş imzalı bir takrir verirseniz Tâyini 
cnami ile reye koymağa mecburum (Veriyoruz 
sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Krınenak lafzı bir lıiristiyan ismidir. Bina

enaleyh Ermetıak kazası unvanının tebdiliyle 
Meclisin reisi muhtereminin ismine nisbet edile
rek (Kemaliye) kazası unvaniyle tebdil ve tevsî-
mini teklif eylerim. 

Yozgad mebusu 
Süleyman Snr i 

REİS — Bu takriri kabul edenler el kaldır
sın, kabul olunmadı. (Takrir variyor. Reye va
zetmediniz sesleri). Heyeti umumiyesinİ reye 
vazetmiyorum. Pazartesi günü aynı ruzname ile, 
yalnız Nevşehir'de liva mahkemesi teşkili hak
kındaki kanunun ruznameye ithali suretiyle saat 
bir* buçukta içtima etmek üzere. 

SÜLEYMA NSIRRI (Yozgad) — Bütçe ta
bedildi. Tevzi edildi. 

REİS — Pazartesi, ruznameye çıkan bütçeyi 
ithal edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Saat beste içtimaa, nihayet verilmiştir.) 



T. B. M. M. Matbaası 


