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B Î B Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 2 sonra 

REtS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİPLER : Ziya Hurgit B. (Lâzistan), Mahmut Esat B. (Muş). 

REİS — Efendim, maalesef ekseriyetimizde 
şüphe ettiğimiz için yoklama yapacağız. (Esami 
okundu). Esamisi okunup da salonda bulunan 
zevat «sanıisini biner 'birer söylesin işaret ede-

1. — ZABTI S 

Birinci celse 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri
yasetlerinde saat ikide bilinikat zabtı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Geçen 
i.çtimada tâyini esami ile reye vaz'olunan Kü
çük Zabıtan ve Efradın İaşeleri hakkındaki 
Kanun ile Bozkır Kaymakamı Demir Asaf Be
yin Ailesine Maaş Tahsisinle dair Kanunun rey
lerinin tadadında nisap hâsıl olmadığı anlaşıl
dığından tekrar tâyini esami ile reye vazılları 
lâzımgeldiği tebliğ olundu. Ancak birinci cel
seyi eelsei hafiye takibetmesi sebebiyle âra is
tihsaline vakit kalmadı. Sinoib mutasarrıfının 
hidematın'dan dolayı mahallî meclisi umumisin
den 'mevrut teşekkür telgrafı kıraat »edildi. 
tkinci 'Sienei içtimaiye münaselbetdyl© Meclisten 
mülhakata çekilen tebrik telgratfnamelerine ce-
valben vürut etmiş olan teşekkürnamelıer kıraat 
olundu. Besim Atalay Beyin, Kaledibi Jandar
ma Kumandanının tecziyesine dair takriri ile 
Muş Mebusunun, Muş posta muamelâtına dair 
sual takriri Dahiliye Vekâletine, Besim Ata
lay Beyin, Kütahya Kumandanı İsmail Hakkı 
Beyin istiklâl mahkemesine teslimi hakkındaki 
takriri mumailey istiklâl mahkemesine teslim 
edilmek üzene Müdafaai Milliye Vekâletine, 
Bitlis1 Mebusu Ziya Beyin Nisabı Müzakere Ka
nununun tadiline dair takriri Lâyiha Encüme
nine, Van Mebusu Haydar Bey hakkındaki şi
kâyet evrakı bakur'a Birinci Şubeye, Şifendi-
fer Ücuratunın Altı Misline İblâğı hakkındaki 
Kanunun tesrii müzakeresinle dair Heyeti Ve
sileden mevrut tezkere Nafıa Encümenine, 

lim... Ekseriyetimiz hâsıl oldu. Binaenaleyh, 
müzatkereyi açıyorum. Zabtı sabık hulâsası 
okunacak. (Zabtı sabık hulâsası Ziya Hurşit 
Bey tarafından okundu). 

SIK HULÂSASI 

Fransızların Adana 'daki harekâtını1 protesto 
zımnında mevrut telgraflarla Kürdüstan mese
lesi olmadığına dair vilâyatı Şarkiyeden mev
rut telgraflar Hariciye Vekâletine, Yerli ku
maştan elbise iksası hakkındaki lâyihai kanu
niye İktisat Encümenine, Temettü Vergisi hak
kındaki lâyihai Kanuniye Kavaftım ve Murvaze-
nei Maliye encümenlerine, Yoz'gaid Mebusu Rı
za Beyin, Akdağ Jandarma Kumandanı hakkın
daki sual takriri Dahiliye Vekâletine, Lâzistan 
Mebusu Abidin Beyin, Tunay Köyündeki sün
netçi hakkındaki takriri Sıhhiye Vekâle
tine, Kırşehir Mebusu Yayha Galip Be
yin, Hâkimi münferit teşkilâtı hakkındaki sual 
takriri Adliye Vekâletine, Ankara Mebusu 
Hacı Mustafa Efendinin teslise tâbi Kura aha
lisi hakkındaki takriri Kavanini Maliye Encü
menine havale olundu. Van Mebusu Hasan Be
yin Van'ın imarı için sekiz bin lira sarfıma dair 
talkririyle, Abdülkadir Kemali Beyin, İmalâtı 
Harbiye fabrikaları müstahdemânine cephe 
zammı itası hakkındaki takrirleri, teklifi kanu
ni şeklinde tedvin edilmek üzere ashalbma iade 
olundu. Kars Müftüsünden mevrut teşekkür 
telgrafı okunarak münasip bir cevap yazılması 
tensip edildi. Meclis Matbaası hakkındaki Di
vanı Riyaset kararı dahi kıraat olunarak ikinci 
celsenin hafi olacağı bittebliğ teneffüs için cel
se tatil olundu. 

(tkinci ve Üçüncü celseler hafidir) 

Reisievvel Vekili Kâtip ' Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Hurşit Feyyaz Âli 
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REÎS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var 

mı? 
NECİP B. (Mardin) — Reis Bey, umum 

Kürdüstan namıma olacaktır. 0 suretle tashih 
edilsin. 

REÎS — Peki efendim, Tashih veçhile zaptı 
sabık hulâsasını kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Tashih veçhile zabtı sabık 'kabul olundu. 
Evrakı varideye geçiyoruz. 

10. — İKİNCİ DEFA REYE KONAN LÂYİHA VE TEKLİF 

1. — Yazıcı Efrat ve Kçük Zabıtanın İaşesi 
hakkında kanun lâyihası ve Kavanim Maliye ve 
Müdafaai Milliye encüemnleri mazbataları 

2. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Asaf Bey 
Ailesine Maaş Tahsisine dair teklifi kanunisi ve 
Muvazertei Maliye Encüeni mazbatası (2/157) 

REÎS — Geçenki içtimada müzakeresi icra edi
lip de reye vaz 'edildikten sonra istihsal edilen âra 
neticesinde nisabı müzakere olmadığı taayyün eden 
iki mesele vardır. Birisi Küçük Zâbitanm Maaş 
ve İaşesine mütedair lâyihai kanuniye, diğeri de 
Bozkır Kaymakamı Demir Asaf Bey hakkın
daki lâyihai kanuniyedir. Muameleyi ikmal için 
şimdi yoklama icra ettik. Tekrar reye koy
mak mecburiyetindeyiz. 

Reyi aleni yapmak lâzımgeiiyor. Binaen
aleyh tekrar esami üzerine reyi aleni almak lü
zumunu hissediyorum. Çünkü mevcut olan ze
vat müstenkif olarak pusla 'atmadıklarından 
dolayı muamele tamamlanamıyor. Kur 'a neti
cesinde Elâziz dairei intihaJbiyiesinden bağlıya
cağız. 

ZAMÎR B. — Puslada zaten herkesin ismd 
yazılıdır, dairei intihaJbiyelsi de vardır. 

REÎS — Efendim, tâyini esami ile istihsali 

âna arzu ediliyor. Fakat, rüfekadan isıtirham 
ederim ki, müstenkif olan zevat dahi reye müs
tenkif işareti vaz 'etmek suretiyle muameleyi ik
mal etsinler ki şimdi yoklama yaptık, ikinci bir 
yoklamaya daha ihtiyaç ve lüzum kalmasın. 
(Hangisi sesleri). Küçük Zâbitan Ve Efradın İa
şeleri hakkındaki Kanunu reyinize arz ediyo
rdum. Onun üzerine reyinizi istimal buyurunuz. 
Reyini istimal etmiyen rüfeka varsa reylerini 
Versinler ki, tekrar etmiyelim ve âra tasnif edi
linceye kadar Bozkır Kaymakamı şehit Demir 
Asaf Beyin Ailesine Hidematı Vataniye Terti
binden Maaş îtası hakkındaki lâyihai kanuni-
yeyi reyi âlinize vaz'ediyorum Lütfen reylerini
zi istimal buyurunuz. 

Küçük Zâbitan ve Efradın İaşesi hakkında
ki lâyihai kanuniye arasının neticei tasnifinde 
reye iştirak eden 164 tür, muamele tamamdır. 
îki müstenkif, bir redde karşı 161 rey ile kanun 
kabul edilmiştir. 

Şehit Demir Âsaf Beyin Ailesinle Hidematı 
Vataniye Tertibinden Maaş 'Tahsisine dair. lâyi
hai kanuniye arasının neticei tasnifinde reye 
iştirak eden 163 ve muamele tamamdır. 4 müs
tenkif ve 36 redde karşı 123 ney ile kamun ka
bul edilmiştir. 

MUHTELİF EVRAK 

1. — Batum'un işgali dolay isiyle muhtelif 
mahallerden mevrut tebrik telgrafları 

REÎS — Batum'un işgali münasebetiyle 
mahalli muhtelifeden mevrut tebrik telgrafları 
vardır. 

Varit olan mahalleri okuyoruz: 
Niğde Belediye Riyasetinden, Ybzgad Bele

diye Riyasetinden, Kayseri Mutasarrıflığından 
ve Müdafaai Hukuk Riyasetinden; Mudurnu 
Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Sungurlu Müf
tülüğünden, Kalecik Belediye Riyasetinden, Ço
rum Mutasarrıflığından. 

REÎS — Tensip buyurursanız Divanı Riya
set Meclisi Âliniz namına cevap yazsın. 

4. TEZKERELER 

1. — Kürdistan meselesi mevcut olmadığına, 
kürfleri ancak Büyük Millet Meclisinin temsil 
edeceğine ve bu cihetin Londra Konferansına bil

dirildiğine dair Van Vilâyetinden alman telgraf 
hakkında Dahiliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Kürdistan meselesi olimadığnmn Van 
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Vilâyetinden Heyeti Murahhasa ile Düveli Muaz
zama murahhaslarına yazıldığınla dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi vardır. Okunmasını arzu bu
yuruyor muşumuz0? (Okunsun sadaları). 

Büyük Millet Meclisi Riyeseıti Öelilesinıe 
Umumi 16437 
Hususi 510 
Kürdistan meselesinin Konferansta mevzuu 

bahis edilmesi münasebetiyle Van kurt rüesası 
tarafından .intihalbettikleri vekillerinin Büyük 

1. —• Hakkâri Mebusluğuna intihab edilmiş 
olan Ali Rıza Beyin intihap mazbatasının reddi
ne dair Birinci Şube mazbatası 

REİS — Hakkâri Mebusluğuna intihabedil-
smiş olan AH Rıza Beyin Şubeden mevrut mazba-
tai intihabiyesine dair Şube mazbatası okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 
Hakkâri Livasından Büyük Millet Meclisi 

âzalığına intihap olunup 30 Eylül 1336 tarihli 
mazibata^iyle 12 Şubat 1337 de Meclisi Âliye 
ımüracaat ve evrakı şubeye havale olunan Hak
kâri Muhasebecisi Ali Rıza Beyin mazbata ve 
ve istidası tetkik olundu. Neticei müzakeratta 
mezkûr mazbata tarihi Nisabı Müzakere Kanu
nu tariMnden muahhar bulunması ve evvelce de 
yine şubemizde tetkik edilen aynı tarihli mazba
taları hâimii diğer Hakkâri ve Van (mebusla
rının kabul olunmaması ve Heyeti Uimumiyenin 
kararına da 'bu suretle iktiran etmesi dolayısiyle 
müstedlii mumaileyh Ali Rıza Beyin de anazbatai 
intmabiyesinin kaul olunmamasına müttefikan 
karar verildi 

22 Şubat 1£37 
Birinci Şube Reisd Kâtip 

Yozgad Ankara 
İsmail Fâzıl Şemsettin 

(Muvafık sesleri). Mazbatanın ihtiva ettiği 
noktai nazarın hilâfına 80 ilâ 90 imzalı bir tak
rir var. (Takrir okunsun sesleri). 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey, bu 
müzakere Nisabı Müzakere Kanuniyle birlikte 
olsun ve o zaman okunsun. (Gürültüler). 

REİS — Efendim, bu takririn bugün tehi
rini mi teklif ediyorsunuz? 

. 13a1? C : İ 
Millet Meclisinde kendi namlarına idarei Hü
kümet ettiğinden ve konferanstaki kürtleri an
cak Büyük Millet Meclisinin Heyetti Mkrahha-
sası temsil eylediğinden bahsile Hariciye Vekâ
letine, Heyetti Murahhasaya ve Londradaki Dü
veli Muazzama murahhaslarına telgraflar yazıl
mış olduğu Van Vilâyetimden bildirilmekLe arzı 
malûmat olunur efendim. 

14 Mart 1337 
Dailiye Vekili Namına 

Ahmet Muhtar 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Beraber müza
keresini teklif ediyorum. Takrir okunmasın 
efendim. 

RAGIP B (Kütahya) — Reis Bey, Usulü mü
zakere hakkında bir şey arzedeaeğim. Malûmu 
âlileri bu zevat hakkında Meclisi Ali ekseriyetle 
kararını ittihaz etti Binaenaleyh bir mesele 
yoktur.... Mesele Nisabı müzakere meselesidir. 
Alınmamak icabeder/ 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Mesele müsavat 
ve Nisabı Müzakere Kanunu meselesidir. Orta
da bir müsavatsızlık vardır. Bâzı devairi inti-
habiyeden âza kabul 'ediyorsunuz. Halbuki Ni
sabı müzakere Kanununun besinci maddesinde 
beş âza olarak kabul ediliyor. İstanbul mebus
ları hariç olarak her daireâ intihabiyedetn beş 
kabul ediyoruz. Nedeni Van'dan, Hakkâri'den 
'bir âza gelsin de başka daireden beş âza gelsin. 
Bu meselede her halde müsavatsızlık vardır. 
Efendim, bu mesele nisabı müzakere mesblesidir. 
Binaenaleyh, Nisabı Müzakere Kanfununun mü-
savatan halli için tadiline kadar tehirini teklif 
ediyorum. Bu suretle mesele bitmiş olur. Bun
lar serhatten ve altanış günlük bir mesafeden 
geliyorlar. Şimdi bunları aynı suretle geri 
göndermek olur mu etfendim? Bakalım esbabı 

.teehhür, kendi kusurları mıdır, yoksa başka bir 
sebebe mi müstenittir, yoksa esbabı meşruaya 
mı müstenittir? Esbap nedir? Belki bir sebebi 
ımeşruu vardır. Bunu reddetmek doğru değil
dir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Şube tetkik etti. 
YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Bendfeniz 

her halde meselenin tetkikini ve devairi intiha-
biye hakkındaki ın'evcut olan (müsavatın muha-

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
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fazasmı rica ediyorum. Bir dairei intihabiye-
den dört âza diğerimden beş âza ve nisabı mü
zakereyi beş âza diyerek tâyin ederken bir dai
rei intihaJbiyeden bir. âza kaıbul etmek doğru de
ğildir. Meseleyi her halde tetkik ©tmek lâzım
dır. 

REİS — Efendim, söylemem sözler işitikniedi-
ğindem Âzayi Kiram amlıyamıyor. Rica ederim 
kararı âlinizle mesele hallolunur dinliyelim. 

HAKKI HAMİ B. (Sdnob) — Efendim, bu 
mesele Meclisi Alimizde evvelce uzun uzadıya 
münakaşa edilmiş fakat nedense Meclisi Ali 
bunların mebusluklarını kabul etmemiş, ancak 
burada halli lâzımgelen bir esas var idi iki, zan
nederim, bidayeti müzakerede bu cihet hakkında 
söz söylenmemiş ve bundan dolayı başka türlü 
izalesine bir sebep nıevoüt olmadığı halde şimdi 
Meclisi Âlinizin göstermiş olduğu kararda ısrar 
edilmek mecburiyeti üzerine bunların müktesep 
hakkının nez'i cihetine gidileceği kanaati hisse
dilmektedir. Bir defa Nisabı Müzakere Kanunu
nun tarihi kabul ve neşrinden sonra eğer bun
lar intihabedilişse, şüphesiz o kanun mucibince 
bunlar kabul edilemez, fakat bunlar yine bu ka
nundan haberdar olmadıkları halde intihap edil
mişler ise kabul zaruridir. (Hayır sadaları). 
Müsaade buyurun efendim. O vakit denilmişti ki: 
Nisabı Müzakere Kanununun bu maddeleri Mec
lise aittir. Rica ederim, bu Meclisi Millî temsil 
edildiğinıe nazaran vaz'edilen kanundan ve her
hangi bir maddesinden1 haberdar olmasjı lâzım
gelen'yalnız Meclisi Âli midir? Yoksa Millet de 
haberdar olacak mıdır? Elbette onların, da ha
berdar olması lâzımdır. Tebligat icra edilmedi
ğinden bihaber bulunduğu, bu kanundan/ milletin 
bu hakkını ne suretle nezediyorsumuz? (Gürültü
ler). Müsaade ediniz efendim, asıl mühim mesele; 
bu efendilerin Nisabı müzakere Kanunu 'neşre-
dilmezden evvel intihaplarına mübaşeret edil
miş, her nedense mazbaıtaJİarımun tarihi, Nisabı 
Müzakere Kanununun kabul ve neşrinden son
raya kalmış. Şimdi mazbatanın tarihi muahhar 
olmak itibariyle Nisabı Müzakere kanunu henliiz 
kabul ve neşredilmezden evvel mübaşeret edil
miş olan bu intihap dolayısiyle, kendilerine mil
letin vermiş olduğu şu hakkı, şu sıfatı mefousi-
yeti arkadaşların kabul etmemesi doğru değildir 
zannederim. Ne kanuna muvafıktır, ne de 
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i adalete muvafıktır, nıe de mantrka mufafık ola

bilir. 
ZAMİR B. (Adana) — Reia Bey mazbatanın 

tarihini söyleyiniz. 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Mazatenım ta

rihinle bakmayınız. İntihap bugün olur, intihap 
on gün slonra olur. Mazbaitanm tarihi, intiha
bın tarihi mübaşeretinle göre olmalıdır. Sonra 
müsaade buyurumuz, eğer zabıt cerideleri tetkik 
edilecek olursa Nisabı Müzakere Kanunu muci
bince muayyen bir zamandan sonra gelmiyen 
mebuslardan ... (Gürültüler). Gelmiyen arkadaş
lardan, meselâ takrirle kabul edilen arkadaşlar 
da vardır. Binaenaleyh, bu arkadaşlarım mağ
dur edilmemesini Heyeti Celilemizdem rica ede
rim.. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, lüt
fen esbabı reddi bildirin, birkaç söz söylensin de 
bilelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, her livadan beş zatın intihabı hakkımda 
Hakkâri'ye tebligat icra edilmiş, orada birinci 
intihap 13 Ağustos tarihinde icra edilmiştir. 
13 Ağustosta icra kılınan intihapta ihrazı ekseri
yet edenler gelmemiş. İstifa etmişler. Sonra Hü
kümet demiş ki, ihrazı ekseriyet edenjlei' istifa et
ti, ekalliyette kalanlardan Ali Rıza Efendi gön
derildi. 

Sonra burası emir veriyor, diyor ki: Ekalli
yette kalan için yeniden intihap edimiz. İkinci 
intihap 24 Ağustosta icra edilmiştir. 28 Ağus-
tostaHakkâri 'de intihap hitam bulmuş, yalnız 
(mazbatanın tanzimi Hakkâri'ye mülhak folan 
kazalardan gelecek intihap mazbatalarına talik edi
lerek tehir edilmiştir. Sonra kaızaılairda 4 Eylül
de intihap icra edilmiş, Binaenaleyh 'kazalardan 
gelen me'zabıt tevhit edilerek bu zata 30 Eylül
de bir mazbata verilmiş. Biz ise 5 Eylülde Ni
sabı Müzaikeıre Kanunumu Kabul etmiştik. Eğer 
Nisabı Müzakere Kanunumun kabultümdem son
ra âza gelmiyecekse; Makamı Riyaset 3 Teşrini
evvelde mebuslukla memuriyetten haaıigiısini ter
cih edersin diyerek ıteklif yapmışlar. Bu zat 
mebusluğu tercih etmiş, Hakkâri 'den buraya 
gelmiş ve aylarca yol zalhmeti çekmiş ve memu
riyeti terketmıiş, Eğer azanım gelmemesi lâzım-
gelseydi Hükümetim mebuslukla memuriyetim 
'hangisini tercih «deremiz diye teklif yapması lâ-

| mızgelirdi. (O tamimdir sesleri). Binaenaleyh; 
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hakkı zayi oluyor, kabulü lâzımıdır. İşte Mer- • 
»in Mebusu Yusuf Bey ve arkadaşı Tevfik Bey 
masaldır.. 

ZAMÎB B. (Adana) — Efendi, o Temımuz-
da mtihabedildi. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Arkadaşlar; bu 
Meclisi Âli şahsiyattan bahis bir Meclisi Âli de
ğildir. Bu Meclis kendi azametini, kendi varlı
ğını, kendi kanununu muhafaza etmek mecburi
yetindedir. Hattâ bu Meclisi Âlinin ağzından 
çıkan bir kelime, bir ş,ahsm hukukunu ihlâl 
etse bile; bu heyeti mıuhteremenin ağzından çıkan 
her söz, her karar kanundur. Bunu tağyir etmek 
katiyen doğru değildir. Bu suretle bu zatların 
ilki üç arkadaşı kabul edilmemiş Şubece tahki
kat yapılmış. Bu Muhterem Meclis bunların 
mebusluklarını reddetmiş iken tutup bu zatın 
âzal'ığını kabul etmek doğru değildir. Diğer iki
sini de buraya getirmek lâzımdır. Bu caiz de
ğildir. (Doğru sesleri). (Alkışlar). (Reye ses
leri) 

REİS — Bir çok takrirler vardır. Takrirler 
okunduktan sonra mazbatayı reyi âlinize arz 
edeceğim. 

ŞEMSETTİN Ef. (Ankara) — Efendim, 
Şube marnına izahat vereceğim. Yalnız gelen ev
rakları okuyarak Meclisi Muttali etmek... (Şube 
namına sesleri), (Gürültüler). 

REÎS — Şemsi Efendi! kâğıt okunsun, ondan 
«onma izahat verirsiniz. 

Riyaseti Celiâeye 
Harbi Umuminin, iptidasında memleketimizi 

istilâya tasaddi eden Rus ordularına Van ahalisi 
vücutlarını siper ederek kuvayı muntazamanın 
vusulüne kadar harb ettiler, son derece perişan 
oldular. Nüfusça ve malca verdikleri zayiat hiçbir 
vilâyetin- zayiatiyle kabili kıyas okmyacak dere
cede çoktur. Van'm istirdadına bende iştirak et
tim. Vilâyatı ınütecavireye dağılmış olan, bakı-
yei ahali akibi istirdatta İstanbul'dan muavenet 
görmedikleri için yollarda ot yiyerek avdet etti
ler. Köklerini Hükümetten) hiçbir muavenet gör
medikleri halde şayanı hayret bir süratle ihya 
ve imar, arazilerini zerettiler. Son derece fakir 
düştükleri ve medit bir isHirahate muhtaç olduk
ları halde Kuvayi Milliye teşekkülü başlayınca 
arzı hizmet ettiler. Âzami fedakârlıklarda bulun-
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dular. Fakru halleriyle beraber İngilizlerin Van'a 
nüfuz için teklif ettikleri milyonları istihkarla 
reddetmekle iktifa etmiyerek İngilizleri defat-
la mağlûp ve perişan ettiler. Bugün İngilizler 
artık bu mıntakaya nüfuz etmekten kat ' ı ümit 
etmişlerdir. Hemen her yerde kanaati siyasiye 
ve hissiyatı milliye tediratı tahtında kudreti içti-
maiyemizi işgal eden vekayi zuhur ettiği halde 
vilâyatı Şarkiyenin kilidi olan Van Vilâyeti her 
fırsatta fiilen ve kavien) teyidi sadakat etti. Bu 
derece ulüvvü cenap ve necabet gösteren bir vi
lâyet halkının gönderdikleri mebiusHairı bilhassa 
şu sırada her ne vesile ile olursa olsun reddetme
nin ne kadar inkisarı emele meydan vereceğinin 
takdirini âşinayi hakayik olan Millet Meeliisâniın 
nazarı dikkatine arz ile kabullerini teklif ederiz. 

19 I I I . 1337 
Van! Diyarbekir Ergani Ergani 

Haydar Mustafa Akif S i m Hakkı 

ŞEMSETTİN Ef. (Ankara) — Efendim, 
Mazbatayı Şubece tetkik ettik, intihabat Nisabı 
Müzakere Kanununun kabulünden 31 gün sonra
dır. Ayni şeraiti intihıalbiyeyi ve ayını mazbatayı 
hâmil olan bir zatı Meclisi Âliniz Nisabı Müzake
re Kanununun kabulünden sonra olduğu için 
reddetmiştir. Bundan evvelki zatı Hakkâri Me
busluğuna kabul etmediniz. Bu zat da bu şeraiti 
haiz olduğundan dolayı reddedilmiştir. Binaen
aleyh, birinin reddi, diğerinin kabulü gibi mü
savatsızlık doğru değildir, bunun da reddi lâ
zımdır. Çünkü 31 gün geçmiştir. Asıl adedi nü
fus üzerinden yapılacak mebus adedi burada 
varittir. Esasen burada Hakkâri Mebusu vardır. 
Bunun reddi lâzımdır. 

REİS — Efendim, Söz alan pek ç/ok zevat 
var, Müzakerenin kifayeti hakkında takrirler 
var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen e] kaldır
sın. Müzakere kâfi görüldü. 

REİS — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin 'bir 
takriri vardır. 

Riyaseti Celi'leye 
Nisabı Müzakere Kanununun tadiline dair 

takdim ettiğim teklif ile beraber meseleninı mü
zakeresini teklif eylerim. 

19 Mart 1337 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Mesele tavazzuh etmiştir. 
Reye vaz'ını teklif eylerim. 

17 Mart 1337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 

Riyasfeti Celileye 
1. — Mesele tavazzuh etti, Müzakere kâfidir. 
2. — Şubenin tetkikatı pek doğrudur. 
3. — Kabul ettiğimiz kanun mucibince şube 

mazbatasının kabulünü teklif ederim. 
Karesi 

H. Basri 

REÎS — Mevzuu müzakere zaten şube maz-
batasıdır. Şube mazbatası Ali Rıza Beyin inti
habının reddine mütealliktir. Bitlis Mebusu 
Yusuf Beyin takriri müzakerenin, tehirine aittir. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
medi. Şimdi şube mazbatasını reyi âlinize arz 
ediyorum. Şubenin mazbatası ki reddi mutazam-
mmdır, kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ka
bul sesleri). Ekseriyetle kabul edildi efenjdiim. 

2. — Genç Mebusu Celâl Beyle refikinin, 
Konya civarındaki arazii hâliyeye muhacirin is
kânı hakkındaki temenni takririne Dahiliye Ve
kâletinin cevabi tezkeresi 

REÎS — Konya'da iskân, edilecek muhaciri
nin sureti iskânına dair Genç Mebusu Haydar 
Beyle refikinin takririne Dahiliye Vekâletinden 
mevrut tezkerei cevabiye okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesinje 
Umumi 15898 
Hususi 640/169 
25, . II . 1&37 tarih ve 1327 - 2516 adedli tez-
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kerei celilei Riyasetpenahileri arizai cevabiyesi-
dir. 

Konya'nın, Kadınhan Kazasındaki arazii hâ
liyeye yerleşmek istiyen Bozhan muhacirininin 
sureti iskânlarına dair Genç Mebusu Haydar 
Beyle refiki tarafından verilen takririn sureti 
musaddakası leffen irsal kılındığı emir ve işar 
buyurulmuş ve mezkûr takrir bilmütalâa keyfi
yet anlaşılmıştır. Mebhusünanh arazi hakkında 
bu muhacirler namına Hüseyin Hanzade Yakup 
ve refiki Saduroğlu Dürbaz tarafından Muhaci
rin Müdiriyeti Umumiyesine muta istida üzeri
ne talepleri veçhile ziraat mevsimi geçmezden 
evvel mezkûr araziye yerleştirilmeleri lüzumu
nun mukaddema Konya Muhacirin Müdüriyetine 
foa tahrirat emir ve tebliğ kılmımış olduğunu Mu
hacirin Müdüriyeti Umumiiyesi ifadesine atfen 
arz eylerim efendim. 

6 Mart 1337 
Dahiliye Vekili Namına 

Sıhhiye Vekilli 
Dr. Adnan 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis Bê  
yefendi, müsaade eder misiniz? Şubenin mazba
tası reddedildi. Ali Rıza Efendi muhasebeci iken 
memuriyetini terkedip geldiğinden) dolayı bu
nun mağduriyeti giderilmek üzere Maliye Vekâ
letine havale edilerek mağduriyetinin telâfi edil-
mesnini rica ederim. (Muvafık sadaları). 

RElS — Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız; 
mebusluğu kabul edilmiyen zat muhasebeci imiş, 
memuriyetini terkederek buraya gelmiş, Maliye 
Nezaretinin nazarı dikkatini celbetmek lâzımdır 
diyor. Alelusul bir muameledir. Malûmat ka
bilinden yazalım. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Kengırı Mebusu Tevfik Efendi ile ar
kadaşının Tıbbiye talebesinin Meclise karşı his
siyatı sadakatkâranelerini bildiren arizanın 
Mecliste okunmasına dair takriri. 

REÎS — Tıbbiyelilerin Büyük Millet Mecli
sine arizaları var. (Kimin sesleri). Efendim tıb
biyeliler namına Uzun bir arizadır. Diğer iki ar
kadaşımız Mecliste okunmasını bir takrirce tek

lif ediyorlar. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti öelilesinje 
Tıbbiyeliler namına Makamı Samilerine be-

rayi takdim tarafı âcizanemize mürsil hissiyatı 
^adakatkâraneyi mütazaımmın ariza leffen tak
dimi huzuru samileri kılınmıştır. Mezkûr ariza
nın lütfen Mecliste kıraati ve bir suretinin de 
ceride ile neşri suretiyle şübbanı vatanın tesriri 
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kulûbunla müsaade! Devletlerinin hidiiriğ bu-
yurulması maalihtiram niyaz ve istirham olu
nur. 

2 Mart 1337 
\ Kengırı İsparta 

Tevfik Mehmet Tahir 

REÎS — Efendim, îstanbuldan Tıbbiye efen
dileri tarafından gönderilmiş bir arizadır, okun
masını arzu ediyor musunuz? (Okunsun sesleri). 
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RASlH Ef. (Antalya) — Fakat orada bir 

zarar görmesinler. Yallnız zabta geçsin. 

RElS — Okunmasını arzu edenler lütfen el 
kaldırsın. Arzu ediyorlar efendim. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Bu 
okunduktan sonra îstanlbuıPdıa bulunan bütün 
tıbbiyeliler tevkif olunacak. 

RElS — Okunmasını tensip buyuranlar lüt
fen el kaldırışın. Kabul olunmadı efendim. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Müder

ris İsmail Hakkı ve Osman efendiler hakkındaki 
evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hayaneıtii vataniye ile mahkûm iz
nik ımüderrisi ile rüfekası hakkında Adliye En
cümeninin mazbatası vaır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden maznun iznik Müder

risi ismail Hakkı ve Gürcü Osman efendilerin 
beşer sene müddetle küreğe konulmalarına gı
yaben, Çakır ismail Efendi ve Bakkal Molla 
Mustafa ve Koca Arif ye Boşnak Mustafa ve 
Sarı Ahmet ve Bosnalının damadı ismail Çavuş 
ve eşkiya ibrahim ve Hisardere Kariyesi Im'amı 
Molla ismail ve Mülâzdmiın Ahmiad 'in dâhi üçer 
sene müddetle küreğe 'konulmalarına vicahen 
hüküm verildiğine mütedair bulunan iznik Bi
dayet Mahkemesinin 16 Teşrinievvel 1336 'ta
rihli ve 28 numaralı ilâmı ile evrakı mütef erria-
sı encümenimizce tetkik ve mütalâa ve icabı mü-
zafcere olundu, 

»Müderris ismail Hakkı ve Gürcü Osman 
efendiler haklarında hüküm gıyabi olanakla bu 
bapta birşey denmeye mahal kalmayıp shreti 
cereyana tahkikat ve muhakemeye nazaran de-
lâili mıevcude Çakır ismail Efendi ve rüfefcası-
nm mahkûmiyetleri emrinde gayrikâfi olmasına 
ve bu itibarla hükmü vâkım tasdiki mümkün 
görülememesine binaen merkumuna ait fıkrai 
hükmiyenin ref'i ve sebebi âhara mebni mevkuf 
olmadıkları takdirde Çakır ismail Efendi, Mol
la Mustafa, Koca Arif, Boşnak Mustafa, Sarı 
Ahmet, ismail Çavuş, ibrahim Molla, ismail 
Efendi, Mülâkimin Ahımed'in hemen tahliyeleri 

için mahalline telgrafla işarı keyfiyet olunması 
ittifakla tensip olunarak tasdiki Heyeti Umu-
miyeye teklif olunur. 

Beis Mazbata Muharriri Kâtip 
Erzurum Sinob Kengırı 

Celâlıettin Arif Mehmet Şevket Neşet Nâzım 
- Âza Âza Âza 

Antalya içel Sinob 
Halil ibrahim Ali Haydar Hakkı Haini -

Âza 
Kastamonu 

Abdülkadir Kemali 

RElS — Adliye Encümeni mazbatası aley
hinde söyliyecek zevat istknlerini yazdırsın. 

RASlH Ef. (Antalya) — Efendim, mahke
meden sâdır olmuş (bir hüküm var,, şunu da 
nazarı itibaıra alalım ki, daha dâvayı haıllıetımte-
dik. Bu kabîl harekâtta bulunan maalesef pek 
çoktur. Bunlar Meclisi Âlinizce affa mazhar 
olurlarsa hiçbir vakit ne casusluğun ve ne de 
hiyanleti vataniyenin önünü almanın imkânı 
yoktur. Binaenaleyh hükmü nef'.e kıyam etme
yiniz, doğru olamaz zammedelim. 

ALI RIZA Ef. (Batum) — Efendim, mesele
den tamamen haberdar değilim. Yalnız içlerinde 
tanıdığım bir zat vardır. Tepeden tırnağa ka
dar Islâmiyetin, memleketlimizin saadetine çalı
şan bir zattır. Sonra ımabkeme tetkikat yapı
yor, şühudu istima ediyor, şunu yapıyor, bunu 
yapıyor. Bu hususta 'birçok zevatın malûmat
larını dinledim. Benim bildiğim yalnız (bir zat
tır. Onun hakkında söylüyorum, diğerlerini 
tanımıyorum, ismail Efendi denilen zatı... Yu
nanlılar geliyorlar, götürüyorlar, emv&ı mezalim 
ika ediyorlar. O yetmemiş gibi bizim mahkemede 
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tevzii adakt eden, zat bunu tekrar cezalandın- ı 
yor. Bir kere oeibedıilsin. Muvacehede hüküm I 
vicahi Verilsin, eğer bir ,sey sabit olursa hiç bir 
kiımjseniin Mr diyeceği yoktur. Binaenaleyh, bu
nun bu suretle olmasını arzu ediyorum. Adliye 
•Encümeni isabet etmiştir, mazbatanın kabulü
nü istirham eylerim. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendini, mıeseie hi-
yaneti vataniye cünmü olduğu için olibaptaki 
Kanun mucibince Meclisin tasdikma iktiran et
mesi lâzım geliyor. Tet'kikatı lâzime encümen
ce icra edildi. Bunlar esasen on ibdr kişidir. 
On biri de İznikliddr. İkisi; müderris İsmail 
Efendi ve Grüreü Osman Efendi ki, bunlar hak
kında hüküm gıyaben verildiği için yine Hiya-
neti Vataniye Kanunu ahkâmına tevfikan biz 
bu bapta tetkikat icrasına salâhiyettar değiliz. 
Talbiî muhakemeleri tekrar diyet olunur, ve 
evrakı Meclse gelirse ve Meclis de tasdik eder
se hüküm infaz olunacak. 

Diğer dokuzu hakkında hüküm vicahidir. 
Encümen tetkikatını bunlar hakkında icra et
miştir. Bunlar hakkında isnadolunan madde; 
iznik Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, fakat 
yalnız İznik işgal olunuyor, İznik'a müHhak 
olan köyler bittabi işgal oluınamıyor. O zaman 
Yunan kumandanı bir beyanınaimie neşretmiş. 
Bu beyannamede diyor k i : Ahali bize karşı silâh 
istimal etmez, müdafaatta bulunmazsa ve silâh
larını teslim ederse biz kendilerine birşey yap-
mıyacağız. Bir de geceleri dışarı çıkmasınla?. 
Beyanname muhteviyatı 'bundan ibarettir. Bu 
bıeyamnaıme Mehmet Efendiye ve İsmail Efendi
ye tevdi olunmuş ve o vasıta ile bâzı köylere 
dağıtılmıştır. Bittaibi ıbu maznunlar meyanında 
İsmail Efendiden alıp köye götüren, okuyan 
imam ve dinli yen bâzı kişiler var ki, onlar da bu 
dokuz kişidir. Biz bu evrakı tamamiyle tetkik 
ettik. Mahkemenin en ziyade nazarı dikkate al
dığı bir mesele varsa, İznik işgal edildiği halde 
köylere böyle beyannameyi dağıtmaları ve bir de 
Gürcü Osman Efendinin teşvikiyle elerinde be
yaz bayrak olduğu halde İznfik'e doğru yürüme
leri, fakat yolda bunun fena ibirşey olduğunu 
idrak ederek tekrar dönmeleri. Mahkeme bunla
rı nazarı dikkate alıyor, İznik işgal olunmadan 
evvel Yunanlılara iltica etmeleri doğru değildir. 
Bu suretle bunları hiyanıetii vataniye addediyor 
ve üç seneye mahkûm ediyor. Mahkemece icra | 
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kılmam tetkikata nazaran hâsıl olan delâi'l; bun
ların ne Mnayeti vataniye ve ne de casusluğu 
irtikâp ettiklerine, maksatlarının buna mütedair 
bulunduklarına dair kanaati vicdaniye hâsıl ola
mamıştır. Binaenaleyh, hükmün encümence 
doğrudan doğruya ref'i tensip edilmiştir Artık 
verilecek karar Heyeti Aliyenin taşVifbiyle kabul 
•olunacaktır. 

VEHBÎ Et'. (Konya) — Efendim, reye kona
caksa söytemiyeyrm. 

BEİS — Ei'eudian, müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakerer kâfi görüldü. 
Adliye Encümeninin mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Adliye Encümeni maz
batası kabul edildi. 

BİK MEBüS B. — Adam zayi edecek za
manda değiliz. 

2. — İzmit Mebusu Hamda Namık Beyin, 
Meclis zabıt ceridelerinin tabı için bilûmum mat
baaların serbest bırakılmasına dair takriri 

BEİS — İzmit Mebusu Hamdi Beyin, Zabıt 
cerideleri hakkında bir takriri vardır. Tensip 
buyurursainız bunu evvelâ Divanı Riyasete hava
le edelim. Ondan sonra müzakere edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beis Bey, 
Divanı Kiyasette böyle takrirler pek çoktur, ne 
oluyor? 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
Meclisi Alinizin ittihaz ettiği mukarrerata, yap
tığı kanunlarla milet katiyen muttali olamıyor. 
Malûmu âlileri zabıt ceridelerini bizim matbaa
mız çıkaramıyor ve zaten çıkardığı nüshalar da 
gayet azdır. O da yalnız bize inhisar ediyor. 
Binaenaleyh, dışardan birçok zJevat iştiyakla bu
nu görmek arzu ediyor. Malûmu âdileri biz yap
tığımız kanunları milletin pişigâhı tasvip ve is
tifadesine vaz'etmekliğimiz gayet iyi birşeydir. 
Hiç kimse okumuyor, hiç kimse anlamıyor. Mil
let de anlatsın, Meclisi Âlinizin mesaisini takdir 
etsin. Bu noktai nazardan diyorum ki, biz de 
esasen kâğıt fıkdana: vardır. Matbaamız bunu 
teksire kâfi değildir. Bunu vilâyet matbaala
rına veyahut ba.şka hususi matbaalara müsaade 
ediniz, kendileri tabetsin. Kendileri bunun 
nüshalar ı/nı teksir etsinler ve satsınlar. (Muva
fık sesleri). Bunu Meclisi Âliniz tasvibederse 
Dahiliye Vekâletine göndeririz. Tebliğ eder; 
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tamim eder. İstedikleri yerlerde bunu istimal I O hailde Divana havale edildi. 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi Beyin takri
rim okuyunuz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeliLesme 
Meclisi Âlii Millînin amizakerat ve mulkarre-

ratını ihtiva eden zabıt cerideleri münderdcatın-
dan bütün halkın istifadesi temin edilmiş olmak 
üzıere nüshalarının tabı ve teksiri için resmî ve 
hususi bilûmum matbaaların serbest bııılakrliması 
hususunun Dahiliye Vekâletine tebliğini teklif 
ederim. 

16 Mart 1337 
İzmit Mebusu 

Hamdi 

/REİS — Efendim takırdı* okundu. Eğer anü-
ssakere edeceksek ruanaımemize ittıal edelim. Ev-
vell'â reyinize vaz'edlelim. (Divanı Riyasete Ses
leri) 

Divanı Riyasete tevdiini kalbui edenler lûtfeaı 
el 'kaldırsın. Efendim, ellilerinizi indiriniz. Ruz-
nameye ithalini kabul buyurainillar el kaldırsın. 

2. _ Erzurum'un istirdadının dördüncü «e--
nei devriyesi münasebetiyle belediye HyamUnden 
mevrut telgraf 

REİS — Efendim, Erzurum'un istirdadınan 
dördüncü sendi devriyesi müniaselb'etiyiJe Erzu-
ruim Belediye Riyasetinden mevrut telgraf var
dır. Okuyunuz. 

Ankara Millet Meclisi Riyasetine 
Erzurum istirdadının dördüncü secmei devri

yesi olmak münıas'efbetiiylje bu uğurda fedaya can 
eden efradı milltatim ruhlarının şado'knawı içki 
(TÜrcü'kapısı Naım'ervanlı, Muratpas;a Camii şe
riflerinde mevilûdü niebıevi kıraat edilerek Büyük 
Milîıet Meclisimizin muvaffakiyetini kıeımakân 
eltafı iılâhiyeden niyaız eylediğimizi umum ahali 
namına arzeylıeriz. 

Belediye Reisi 
Nafiz 

REİS — Bittabi Divan ieaibedieın etevaibı ya

zar. 

6. — SUALLER 

1. — Tokad Mebus-u Rifat Beyin Tokad Mah
kemesine dair Adliye Vekâletinden sual tahriri 

REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin Tokad 
Maihkeını'esimie mütaallik bir takriri vardır. Su
al mi, istizah mı? 

RİFAT B. (Tokad) — Sual efendim. * 
REİS — Adliye Vekâletine tebliğ ediyoruz. 

3. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, İs
tanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir garnizonda 
muhafaza ve Hükümetçe iaşe edilmelerine dair 
takriri 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi B$yin şüpheli 
eşhas için bir garnizon teşkili hakkında bir tak
riri vardır. 

Riyaseti Oelileye 
İstanbul ^dan gelen ve afhvali maziye ve şahsi-

yöleri itibariyle Heyeti VeMlece ve İstiklâl 
Mahkemesince idareten veya hükmen Deirseadetie 
iade edilen eşhasın (bu tarzda iadeleri daii maih-
zur bulunduğundan bunların münasip bir ma

halde tesis edilecek bir (garnizon) da muhafa
zaları ile Hükümetçe iaşeleri hususunun Heye
ti Vekileye tetoliiğiıni teklif ederüm. 

17 Mart 1337 
İzmit MeibuSu 

Hamdi 

(Aç doyurmaya vaktimiz yoktur sesleri). 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim» 

yanlış bir telâkkiye uğradı. Maksadını izah 
edersem anlatılır. Bendenize bu fikri ilham 
iöden; geçen gün 'bizim İstiklâl Mahkemiesinde 
bulundum. Orada topçu kaymakamlığından mü
tekait bir zatm muhakernlesinıe şahit o'İJdtum. Bu 
adam hangi tarihte bılmiyornan, İnebolu veya 
Sivias tarikiyle gelmiş, çok yerler dolaştıktan 
sonra en nihayet Kırşjehrindıe tevkif etmdşlieir. 
Buraya geltirmişler ve bu adamı İngilizlere ca
susluk etmiş oMak zanniylıe mahkemeye tevdi 
etmişler. Mahkeme neticede bunun caisusluğu-
•na delâlet edecek kanaaıtfbahş emaralt hasıl ol
madığından yalnız mahfazan istanbul'a iadesi
nle karar vermiştir. Malûmu âliniz IbKr kısmı 
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böyle istiklâl mahkemesiyle hükmen; bir kısmı 
da Hükümet tarafından idareten, ahvali ımazi-
yesri. nazarı dikkate alınarak, burada bekası caiz 
görüleımiiyerek iade edilir. Falkat bendeniz di
yorum ki : böyle 3 - ilâ 5 ay Anadolu 'nun muh
telif makatında gezdikten sonra, bilhassa bir za
bit Yiê a bıir memuru tekrar İstanbul'a İade «İt
mek çok büyük mahzuru dâidir itikadındayım. 
Günkü mâlûımu âlimiz, buranın ahvaline, esratn-
ma nüfuz ettikten somra bu adamlarım îstambu'a 
gitmesi hiç doğru değildir. Zaten bu gibi eşha
sın adedi mahduttur. Yani bunları iaşte etmiek 
meselesi olsa olsa Meclisi Âlinizin ademimuva-
fakatlinie bir seb'ep teşkili ©diyor. Bunlar âzami 
on kişi, yirmi kişi, idili kişi çıkabilir. Bu elli ki
şiyi, memleketin münasip mahalli njde ve ahali 
ile ihtilâftan memnu blir halde, gayemizin husu
lünle değin muhafaza etmek ve İstanbul'a göın-
derîmemek icabeder. 

BÎR MEBUS B. — Zavallı köylüleri de ze
hirler. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamıla) _ Efendim, 
avrettim, ihtilâttan tmtemnu bir halde bir garni
zonda bulunacaktır. Ahali ile temas etımiyecek. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Nasıl iaşe okma-
eak? 

HAMDÎ NAMIK B. — Hükümetten bir ri
cam vardır. Bu gibi eşhasın İnebolu'ya, An
talya'ya, Samsun'la çıktıktan sonra Anadulu'ya 
»evfceıdilimıaden evvtel ahvalini tahkik etmlesi lâ
zımdır. (Ediyoruz (Seslemi). Çünkü efendiler 
bendeniz Ankara'nın vaziyetini belki yanlış gö
rüyorum. Fakat bu hal devam ettiği takdirde 
burada vahdeti ihlâl ledıecek birçok 'eşhasın mev
cut olduğunu görüyorum ve icaıbedenlere ... (Gü
rültüler). Beyefendiler, gelenler arasında düne 
kadar, bir misal olmak üzıeıre aırz tedeceğim, Fa
kat düne kadar gelenler meyanında Alemdar 
Gazetesine, Peyam - Sabaha yazı yazanlar mev
cuttur. Prens Sabahattin'in bendegâmı olam 
birçok eşhas; Taklibi Hükümiet mesailine karış
mış olan birçik eşhas mevcuttur. Bendeniz ger
çi vekâleti aidelermdm nazarı dikkatlini celbet-' 
mişimdir, fakat bendenizin tanıyacağım iki kişi, 
beş ıkişiid'ir. Rica ederim, düne kadar bize (mer
siyeler okuyan, b'ize fatihalar okuyan bu adam
lar buraya geldiler. Bize nı'edhiyeleır timsali ve 
iıeaded'iyorlar. Bunlara itimat mı ebelim Beye
fendiler? Bimaıemaleyh, kezalik (böyle mtemılekete 
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muzır inkilâplara iştirak etmiş, Prens Sabahat
tin gibi adamların bendesi olanların buraya gel
melerinde İngilizler namına çalışmadıklarını kim 
temin 'ediyor? Binaenaleyh, teklif im gayet ba
sittir, Hükümet için büyük birr masrafı müstel-
'zim dleğildir. Beş kişi, on kişi, yirmi kişinin 
muhafazası, iaşesi büyük bir mesele değildir. İs
tirham ediyorum, kabul ediniz, bunlar İstanbul'a 
iade edilmesin, çünkü f enaldır. 

İSMAİL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar! Hamdi Beyin söylediği sözlerin bir 
lkı,snnTna iştirak ediyorum. Nazarı dikkate alına
cak birşey vardır. O da nedir? Trakya'daki 
orduntm hezimetine başlıca illet ve sebep dam 
ancak böyle edepsiz vatan hainleridir. Bu
na em ziyade dikkat etmefcli'ğimiz lâzımdır. Ma
alesef vaktimiz pek azdır. Zira bu Mart içinde 
sekiz yüz kadar adam gelmiştir. Şimdi yalnız 
garnizon meselesine iştirak etmiyorum. Yalnız 
bizim inebolu'da, Antalya'da yani methallerimiz 
de tahkiki hüviyet komisyonlarımız olmalıdır. 
Tahkiki hüviyet komisjyonü ne demektir? Meselâ 
btirşey söyliyeöeğim. Süvari dairesinde benim 
(bildiğimi ye kendimden ziyade itimat etmiş ol
duğum orada Zeki Bey namında bir kaymakam 
var. Ne kadar bu Devlette süvari zabiti varsa, 
hangM sadık, hangisi ne ise bilmediği yoktur. 
Esasen muamelâtı zatiyede çalışmıştır ve na
mlusu (mücessem bir adamdır ve bumun gibi bir
takım adaları Müdafaai Milliye ve Dahiliye tef
rik etsin, sivil ve askerî (olarak birtakım heyetler 
teşkil etsin. 

£ACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — (P) teş
kilâtı vardır efendim. 

İSMAİL FÂZIL Pş. (Devamla) — Tama-
mdyle hüviyetleri bilecek adamlar bulundurmam 
lıdır. Bu komisyonlar oralarda bulunmalı ve 
gelen adamlardan hangisi itimat olummıyaıcak 
dereöede iste daha denizden buraya ayağını attır
madan geri göndermeli, hiç karaya komdurma-
malıdır ve o)nlarınn mülevves ayaklariyle Ana
dolu'yu telvis etmeımlelidir. Zira onların yapa
cağı iş, -ordumuzun içerisine fesat Vermek. Bu
nun için Trakya'yı bir misal gösteririm. Benim 
teklifim, Heyeti Vekile hüviyetleri tahkik ede
cek olan insanları o iskelelerde bulundursun, 
iyi olanlara buranın malısın buyurun kötü 
olanlara da geldiğin yere git desin. 

BEİS — Söz alan on beş zat vardır. Bunun 
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müzakeresini Dahiliye Vekilinin huzuruna tehir 
edelim. (Dahiliye Vekili yok sesleri). Ruzma-
meye i thalM v<e Dasilİye Vekili huzuriyle mü-
zafeertesani kabul edenler el kaldırsın. Devaımı 
kabul edenler lütfen ıeî (kaldırsın... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Dahi, 
üye Encümenimde mazbatam yapılmış bir teklif 
de var edendim. 

Ruznaımeye konsun, müzakeresi yapılsın 
efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Aynı bir 
takririm var, İsmail Fazıl Paganın tekifine dair. 
Kalbul 'edilmiş, Müdafaai Milliye Vekâletine ha-
vale edilmişti. 
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RElS — Efendim, müzakeresini arzu bu

yurmakta olduğunuzu görüyorum. Onun için 
ruznaımieye alınmasını kalbul edenler lûtfıen el 
kaldırsın. Ruznamemize alındı. Şimdi bir mü-
zaikeresine devam etmek var. Dahiliyle Vekili
nin huzuruna tehirini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Lütfen ellerinizi indiriniz. Müzake-
neye devam edilmesini kabul edenler lellierkıi 
kaldırsın. Dahiliye Vekilinin huzuruna talik 
»edildi. Bugün gelirse 'bugün, yarın gelirses 
yarın müzakere 'edilir. (Dahiliye Vekili var 
mı sesleri), (Vekili var siesleri). 

RIZA B. (Muş) — İnebolu açıktır. Hükü
met orayı kapatsın. 

3. — TEKLİFLER 

1. —. Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kema
li Beyin, Ankara'da bir Hukuk vs Kastamonu'
da bir Tıbbiye mektebi küşadına dair teklifi ka
nunisi (2/248 M.) 

2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, timi cereyanları lisanımıza nakil için her 
vekâlete iki bin lira tahsisine dair teklifi kanuni
si (2/249) 

3. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Hükümet ikrazatına dair teklifi kanunisi 
(2/250) 

4. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, İmalâtı Harbiyede çalışan ustalarla mü
tehassıs zâbitana cephe zammı itasına dair teklifi 
kanunisi (2/251) 

5. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Küreinühas Nahiyesinin Kazaya tahvili 
hakkında teklifi kanunisi (2/248) 

REİS — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin Ankara'da bir Hukuk meiktefbi, Kas
tamonu'da bir Tıbbiye mlekteibi küşadı hakkın
da, Asan ilmiyenin lisanımıza nalkli hakkında .. 

Riöa tederdm lef endim, dinleyiniz. Hükümet 
ikrazaitın'a ait teklifi kanuni, İmalâtı Harbiyede 
çalışan usta Ve zabıtana cephe zammı verilmesi 
hakkında, Küreinühas Nahiyesinin Kazaya tah
vili hakkındaki teklifleriini alelusul Lâyiha En-
mendiDe havale 'ediyoruz. Geldiğinde müzıaikere 
ederiz. 

2. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
teslise tâbi kura ahalisinin Â§ar borçlarına dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Ankara Meşbusu Hacı Mustafa Efen
dinin, teslise tâbi ve kura halkına ait Maliye Ve
kâletinden bir 4\Ml takriri var. Maliye Vekâleti
ne tevdi ediyoruz. Cevabiyle ıberaer okuruz. 

3. — Bolu Mebusu Fuat Beyin, ahaliden iane, 
namiyle cebren hayvanat toplıyah Haymana Kay
makamı hakkında Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri 

REİS — Bolü Mebusu Fuat Beyin cebren 
hayvanat toplıyan Haymana Kaymakamı hakkın> 
da Dahiliye Vekâletinden bir sual takriri var, 
Öahiliye Vekâletine tebliğ ediyoruz. 

4. — Adana Mebusu Zamir Beyin, Meclis iç
timai umumilerinin haftada üç gün olmasına 
dair takriri 

REİS — Adana Mebusu Zamir Beyin, içti
mai umumilerin haftada üç gün olması hakkında 
takriri vardır. Bunu bir kararla tesbit ederse
niz fevkalâde iktiza ettiği halde o kaftiarı 'tekrar 
refetmjek icabedecektir. Bunlun için bir karar 
ile teyit etmiyelim. Zateft haftada üç gün! olu
yor, fazla olmuyor. 

Evrakı varide de ıbitmiştir efenküm. Ruzname 
müzakeresine geçiyoruz. 

(On dakika teneffüs) 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 4 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekild Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİP : Mehmet Sait B. (Mu§). 

REİS — Ekseriyetimiz; hâsıl oldu, müzake
reyi 'kuşat ediyorum. 

6. — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, Amas
ya'dahi Şefkati îslâmiye Yurduna muavenet 
edilmesine dair teklifi kammisi (2/225) 

REÎS — Amasya'deki İslâm Yurdu iğin sıh
hiye ve (muaveneti içjtam'aiye tertibinden lâzımge-
len muavenetim ierasımıa dair Amasya Mebusu 
Hamildi Beyim bir teMifi kamumisi var. Alelusul 
Lâyiha "Encümenine havale ediyoruz. (Muvafık 
sadaJlan). 

Teşkilâtı dahiliyemiz içim bâzı sulbe ve encü
menlerin ieabeden muameleyi yapmadıkları ve
yahut icra edip de Makamı Riyaseti teşkilâttan 
haberdar etmedikleri araşılıyor. Şimdi arz 
edeceğim şube ve encümenlerlûıtfen. yarımla ka
dar teşkilâtlarımı ikmal etsinler. 

Re'te, mazbata muharriri ve kâtip intihap et-
miyen encümenler : İktisat Encümeni, Defteri 
HaJkani Emvali Gayrimenkule, ilmiye, İrşat En
cümenleri. Belki intihaplarını icra etmişlerdir. Fa
kat »alelûsul Makamı Riyaseti haberd&r etsinûer 
ki, onja göre cetveli tanzim edelim. 

İkinci Şube; İrşat Encümenime âza intihap 
etmemiş, lütfen bu intihabı icra eMn. Orfm'am 
ve Maıadin ve Ziraat encümenleri içim bâzı şu
beler ajm intihap etmiş. Derbatır buyunıllur ki, 
orman ve ziraat vezaifi İktisat Encümenimde top
lanmıştır. Bütün bu vezaife İktisat Encümeni 
bakıyor. Bu intihap da zait olarak yapılmış. 
Geçen seneM encümenlerde mevcut olup muame
leli ikmıal edilen dosyaları Hazinei Evraka in
dirmek için lütfen encümenler bu evrakı kaleme 
tealim etsimîer. Geçen sene encümenlerde ka
lıp da henüz yenli encümenlere devir mfııianıelesi-
ni icra için kaleme tevdii iktiza eden bâzı evrak 
verilmemiştir. Encümenlerin ilsimlerini 'okuyo
rum : Lütfen bu encümenler de mevcut olan ev-1 

rakı kaleme versinler ki, kalem yenü teşekkül 
eden encümenlere bu evrakı versin: Seriye ve 
Evkaf, Dahiliye, Telgraf ve Posta, DefteriHaka-
mi ve Emvali Gayrimenkule, Hariciye, İrşat, 
Kamunu Esasi, Encümeni Mahsus. Encümeni 
Mahsus için zannederim intihap muamelesi ya
pılmadı. Yalnız bir şekilden ibarettir. 

Rüfeka tarafından henüz verilmiş bâzı teklif
ler var, bunlaıri okumaya vaktilm ollmıadığı için 
bizzarure yarinki listeye bırakıyoruz. Ruzn'a-
mei müzialkeraltımızla göçjiybruz. Ruznaımemizhı 
birinci maddesinde ziynet eşyasının men'i duhu
lü hlakkındaki teklif vardır. Malûmu âlileri bu 
teklifi bugüm müzakere edemiyeceğiz. Çünkü 
Rahibi teklif (olduğum iç/im müzakeresine imkâm 
dtmuyor. Başka bir güne tehir ediyoruz.. 

MÜFİT Ef. (Krrşehir) _ Adnan Bey bura
da değil mi? 

REİS — Rahatsızdırlar, başka bir güne talik 
edelim. 

MÜFİT Ef. — En evvel müzakere edilecek 
kanunlardandır. (Gün tâyin edilsin sadaları). 

REİS — Gün tâyininle mlacet yoktur. Adînian 
Beyefendimin teşriflerinde ilk icjtimıada müzialke-
re ederiz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Bu ka
nunun ehemmiyeti mahsusası vardır. ReisAsani 
Beyefendi içeride öturuyorilar. 

REİS — Rahatsızdırlar. 
MAZHAR MÜFİT B. — Demin encümende 

oturuyorduk. Bu kamum aylardan beri bekliyor, 
müzakere edilmiyor. 

REİS — Bu meselle bugün kalsın. 
RAGÎP B. (Kütahya) — Hakikaten, büyük 

bir ehemmiyeti Vardır, Aacaba Adnan Bleyefen-
dinan rahatsızlıkları, memleketimizde her dakika 
böl, bol harice çıkmakta olan paraıdan ... (Gü-
rülltüler). 

REİS — PazaatJeisi müzakere ederiz efendimi. 

— 150 — 
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Zâbitanın Vazife esnasında Telef Oları Hay

vanatının Tazmini hakkındaki lâyihai kanuniye-
nin müzakeresine geçiyoruz. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Gördünüz mü 
müstacel kanunıu Ragıp Bey? 

MALtYE VEKİLİ FERÎT B. — Muvakkat 
Bütçe efendim, 

REİS — Gelmedi. 
MALÎYE VEKİLİ — Efendim Encümene 

takdim edildi. 
BÎR MEBUS — Muvakkat Bütçe varsa tak-

dünen omu müzakereye mecburuz. 
REÎS —• Efendim Muvakkat Bütçeyi henüz 

âlmadum. Böyle bir kâğıt Makamı Riyasete ve
rildiği takdirde Heyelti Celilenize arzı malûmat 
edilir. 

Ruznam'emTızde üç mesele (kalıyor. Hangisi
ni arzu ederseniz onu müzakere edelim. Ço
rum Mebusu Dursun Beyiin Sansür hakkındaki 

1. — Çorum Mebusu Hâşim Beyin, Mmtaka-
larmdan avdet eden İstiklâl mahkemeleri âzala
rının neticei icraatları hakkında izahat vermele
rim dair takriri 

HÂŞİM B. (Çorum) — Reis Bey, (benim bir 
takririm vardı, müsaade buyurursauitf izahat ve
receğim. İstiklâl mahkemeleri hakkında. 

REÎS — Efendim, mahkeme azaları tarzı me-
Hafilertmle lafiit beyanatta bulunsunlar da zaıfci âlile
rinle de ^öz vereyim. 

MUSTAFA NECATİ" B. (Saruhan) _ Reis 
Bey, bendeniz de söz istiyorum. 

REÎS — Her maShlkeme namına bir zait evvelâ 
tarzı mesâilerine ait izahatı versinler, ^ondan 
sionra söz alan rüfeklaya sıra ile söz yereyim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Sarahati,) — Muhte
rem arkadaşlar! Heyeti AliyenMn itimadına is
tinat ederek Kastamonu mmtakasmda beş ay ça
lışan arkadaşlarınız namına sözüme iptidar et
mezden evvel Meclisi muhteremi bilhassa gürül
tüler içerisinde çıkarmış olduğu üki mühim ka
nunun, efradı milletin ruhuna pek muvafık 'oldu
ğunu, bizzat rüyet ettiğimizden dolayı Heyeti 
Alyenlizâ tebrik etmeyi en büyük bir vazife bili
rim. Bu kanunlardan birisi Meni Müskürat 
Kanunu ve diğeri İstiklâl Mehak&mi Kanunudur. 
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verecekleri izahat; şaki Halid'in affı hakkında
ki karamanıe. Hangisini arzu edersıeniz onu 
müzakere ederiz. (Sansür meselesi sadakan). 

REÎS — Sansür meselesinde Heyetii Vekile-
nin hazır bulunması lâzımdır. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Ferit Beyefendi 
buradadır etfendim. 

BÎR MEBUS — İstiklâl mahkemeleri hak
kında izaihat verilsin. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Sansür m/eselesi mü-
zaikere olunacaksa söz isterim. Reds Bey. (Maliye 
Vekilli buradadır sesleri). 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekâlietin'e te'lie-
fonla arzı malûmat ettik. Tensip buyurursanız 
onun huzuriyle müzalker'e edelim. Tensip buyu
rursanız şimdi İstiklâl mahkemeleri âzayi kira-
nımm verec'eklıeri izahatı dinlüyelim. Bütçte ge-

I lıirsie onun. müzakeresinle başlarız. 

(Bravo sesleri). Diğer kanunların haleti ruhiyei 
millete muvafık olmadığını söylemek istemiyo
rum tabiî. Fakat bu iki kanun hakikaten asır-
lardanböri devam eden ve herkesin kalbimde 
göklesen bir ihtiyacı tatmin etmek itilbaıriyle, tâ
biri âaniyanesiyle, yedilinden yetmişine kadar 
bütün efradı millet üzerinde tesir bırakmıştır. 
Bunu tecrübelerimizden, müşahedelerimizden mü-
tahassıl en büyük bir kanaati katiye ile söyle
meyi bir vazife addederim. 

Arkadaşlar, İstiklâl Malhfcemeleri hakkındaki 
Kanunun zeyli haMkiaıt!en mahdut olmıyan salâ
hiyeti omuzilarımıza yüklettiği cihetle bizim vic
danlarımızda her dakika için irtiaş hâsıl olu
yordu. Biz arkadaşlar,, bütün kuvvet ve kudre
timizi ve her gezdiğimiz yerde Büyük Millet Mec
lisinin mümessili olduğumuzu ve mümessil obua
nın ruhu umumi üzerinde tesir edeoeğıi vaziye
t i iyi idrak edteriek ve iyi düşünerek ve iyi mu
hafaza etmeye çalışarak, buna mahdut salâhdye-
td hüsnü istimale var kuvveıtimlizle çalıştık, ve 
şunu söyliiyebiiMz k i : arkadaşlianmızın bu tâ
yin ye tahdit <edilmiyen sailâhiyeti istimal esna
sında hataları oldu 'm» bunun insanlardan zuhu
ru melhuz 'bir hata olarak kabul buyurulımasını 
rica ederiz ye şurasını da temin ederiz ki, 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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bütün harekâtımızda yalnız Meclislin Ve yalnız 
milletin Ve yalnız mukaddes gaye'mizin, amali
mizin husulüne 'gayret leıttük. bilhassa Mecliste 
ilk zamanlarda büyük endişe izhar ediliyor
du. « Vur abalıya » tâbirini kullananlara ve 
bilâhara bu Meclisin bu yüksek makamından 
hakikati kemali vuzuh ile beyan -buyuran Hoca 
Vehbi Efendi Hazretlerine de temin «derim ki, 
doğrudan doğruya kendi anıaıtakamızda asker 
firarisi olarak bir adam asımadık... 

REİS — Efendim, Müsaade buyurun. Mu
vakkat bütçeyi şimdi aldım. Tensip buyurursa-
nız matbaaya gönderelim. Pazartesi gününe ka
dar tabı ve tevzi edilsin. 

Pazartesi günü ruznamemize ithal ©delim. 
O gün müzakere «delim. 

REFİK ŞEVKET B. (Samban) — Bütün 
mesaimizin muhassalası memlekette katî 'adaleti 
tesise ve bu adaleti serian göstermeye masruf 
öldü ve îbunun için masada oturmak vaziyetin
den kurtulduk, çıktık. Mümkün olabildiği ka
dar ve herkesi mieısul letm'ek için 'evvelâ tenvir 
•eitmek lâznngeldiği esasına iptina ederek koy 
köy, nahiye, nahiye dolaştık. (Bravo sadaları). 

Efendiler, lıiz arkadaşlarınız mümkün oldu
ğu kadar her nahiyede, 'her köyde reısmî, gay-
riresmî halklla temasa gelm'ek neticesinde icraa
ta Ibaşlaimıak için daha masaya ofturmadan, kaleı-
mi hokkaya batırmadan eVvel sözlerimizin cid
dî telkini sayesinde muvaffakiyetler görmeye 
başladık. Biz bu muvaffakiyetleri görmeye 
başladıkça vazifemizin ağırlığını duymaya, va<-
zifemizlin ağırlığını duydukça icraat denilen ve 
herkesin zihninde şjiddeıt diye tefsir olunan va
ziyetten içtinabettik. Fakat öyle bir vaziyette 
içtinabettik ki ; icabında icabedenlere, istihkak 
keşfedenlere ceza Vereceğimizi de gösterdik. 
Neticede efendim, minhaystelmecmu heş ay zar
fında - bunun içerisinde askerî firarileri de dâ
hil olmak üzere - (823') kişiyi muhakeme ettik. 

Askerlere gelince : Bunlar hakkında arzu et
mem ki tafsilât ve müfnedatiyle malûmat itasını 
Meclis tensip buyurrmuş olsun. Yalnız şunu 
arz edeceğim: Firar kelimesini istimal etmek 

herkesin ruhunda bir cürüm ıt'e'siri uyandırmış
tır. Firar 'eden 'erkekleri karılarının eve koy
madığına, firar eden evlâtları balballarının tu
tup karakola teslim ettiklerine ve firar edenleri 
köylülerin tel'in ederek köye sokmadıklarına 
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kaçmak zilletini irtikâp eden bâzı adamlar köy
lerine uğramadan doğrudan doğruya mahkeme-
ımiz'e arzı .teslimiyet «der bir vaziyet gösterdi ve 
bizler ide onlara lâzrmgelen insaniyeti yaptık ve 
tekrar 'ederim ki, doğrudan doğruya hiç bir as
ker firarisi asmadık. Bütün lasdıklanmız, ha
kiki mücrim olarak zannederim ki, on iki kişi
den ibarettir. 

NEClP B. (MaJrdin) — Dokuz kişidir. . 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Dokuz 

kişidir. Bunların dördü tamamiylie müstemir 
(eşkıyadır ve memleket bu dört ieşkiyanın asıl-
ımasınldan tasavvur ©dilemiyecefc bir sükûn ve 
sükûnete mazhar olmuştur, iki tanesi casus
tur. Bir tanesi hiristiyan Ve bir tanlesi müslü-
mandır. Beş tan'e asker firarisi (asılmıştır. 
Fakat kendileri evvelâ 'taraflınızdan ımuhakeme 
edilmiş ve kendilerine bir daha kaçarlarsa idam 
olunacakları tebliğ olunmuş Ve bu lâfların şaka 
olmadığı her vakitki gibi Vaziyeti muhakeme et
memeleri lisanımızın yettiği kadar t'ebliğ olun
muş fakat, onlar yine kaçmış. Bunlar idam 
olunmuştur. Bu ise hakikatta idam değil inti
hardır. . Kaçma idam olunursun dedikten son
ra kaçan bir ^daıma artık Mam. demek için bir 
Vecih bulmaya imkân yoktur. 

Sonra kardeşlerim, memlekette en çok mu
vaffak olduğumuz şey 'temini asayiş meselesi 
oldu. Kastamonu mıntakasında köyden köye, 
pazardan pazara gitmek imkânını görmiyen za
vallı halkı 'bizler kapı kilitlemek ihtiyacından 
vareste Ibıralktık. Binaenaleyh bunların husule 
getirdiği mânevi mükâfat, bütün şeref, bütün 
bu muvafakıyetin vereceği zevk ve saadet, an
cak bu Heyeti Muhterem'eye aittir. 

Her hafta, her on beş günde, bir Meclisi Âli
ye yaptığımız işler hakkında bir cetvel veriyor
duk, Onların burada okunması tâzımgeliyor-
du, okunmamış. Malûmatı âliniz yok ve şim
di 'bunları da okumaya lüzum yoktur. Yalnız 
efendi (biraderler şunu söyliyeceğim k i : İstiklâl 
mahkemelerinin nüfuzunun, resmî, gayriresmî, 
yani sıfatı memureısi ne olursa olsun, (bilcümle 
efradı millete siyyanen şâmil olmasının pek bü
yük tesirini gördük. En 'büyük makanıatı işgal 
eden zevatın lisanından işittik fci : Evvelce yani 
İstiklâl mahkemelerinin teşekkülünden evvel 
kendilerinin çalıştırılması kabil olmryacak ka-
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dar âitıl ve ibâtıl olanlar bu sefer makinıesini biz
zat işletmek gibi faaliyet ve nâmemul asarı 
muıvaffaiiiyet gösterdi. Dağlarla çıkan eşkıya-
nın dolğrudam doğruya gedip arzı dehalet ettik
lerime yüzlerce defa şahit olduk. Yalnız ayn-
hrlken ahalimin hakkımızda gösterdiği tezahü
rat - ki Büyük Millet Meclisim» aitti - her hal
de tarihi millimizde iyi hâtırat addolumaicak ka
dar pek kıymettardır. 

Köylüler arasında bizim yolumuzu kesmek 
için, bırakmamak için teşebbüsat olduğunu 
haber aldık. Tabiî biz mjeıniettik. Her halde bu 
Meclisli Âlinin kararma tebaiyet eitanek lâzım-
geliyordü. Bu, vaziiıfe Mi. Kendilerime tebliğ 
ettik. Yalnız şurasını Heyeti Mjuhteremeye arz 
etm'ek istiyorum. Uğradığımrz bir nahiyemin 
'belediye reisi diyordu : Ankara'mızın yaptığı 
her iş iyi idi, yasiniz bu mahkemeleri kaldırdılar, 
fena yaptılar, bizim işimiz fenia olacak. Bende
niz efendilter ve arkadaışillarıım; hu vazifenin 
mühim olduğunu ve zaten bir me'buıs olunanın 
en büyük bir mesuliyet yüklenmek demek oldu
ğunu, bu vekâlet üzerine 'ayrıca böyDe lâyeltema-
hi salâhiyetle uğraşmanın taJhammülfersa bir 
azap olduğunu bilerek arz ederim ki, İstiklâl 
Mahkemesi âzalığıının tekratr tarafıma tevcihi 
maksadiyle söyltemiyorunı,. Memlekette yaptığı
mız bu ederi temaidii 'ettirmek içim birşey düşü
nelim. îlk 'esbaibı mudibe mazbatasında göster
dim efendiler. Adliyenin bağlanmaya mecbur 
olduğu usuller, divanı harplerin bulgünkü eş
kâli, katiyen hizim istediğimiz sürat ve çalâıki 
dairtesimde iş dömdüremıez ve 'biz İstiklâl mah
kemelerinde tamiamiyle anladık ki, Adliye çark
ları bugün bu şekilde mûteldir, iflâs etmiştir. 
Onu değiştirmek bize aittir. Değiştirmek için 
lâzımgelen faaliyeti verelim. Bu lâyeltenalhi sa
lahiyetler, bu mahkemelerin vazifesi dâhilinde 
değildir. Kısmen bu salâhiyetleri vererek is
tiklâl mahkemelerinim vazifesini temadi ettire-
lim. öyle istiyorum M, bunun yerime 'belki da
ha az salâhiyetle yeni yeni işler, vazdIMer bula
lım, halkın ruhu üzerinde ihdas etmiş olduğu
muz iyiliğin 'temadisinle çare bulalım. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Bu fikre iştirak ede
riz, doğrudur bu. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Yine 
köyde görüştüğümüz ve odaJSima müsafir oldu-

i. 1337 O : 2 
ğumuz bir adam diyor k i : Osmanlı kanunu üç 
gün içindir. Gayet doğrudur. (Maatteessüf sa-
daları). Kemali hararetle kabul ejttiğimiz ve 
kavga ettiğimiz bir kanunu, alleyhtaır arkadaş
larımızı lehe sevkedecek kadar hüsnü tesiri olan 
bu kanunu, Heyeti Muhtereme hiç olmazsa bu 
darbı meseli tekzip edecek, kadar uzun (bir su
rette, hiç olmazsa b'eş ay, altı ay, sekiz ay ka
dar temdit ve tatbika müsaade göstermeli idi. 
Maksadım tenkid değil, hakikati arzdır. 

Onun içim efendim, Heyeti Muhteremeye ka
naatimizi arz ederken, bize tatili faaliyet ederek 
giell'in diye yazıldığı zaman, bundan t'eve'lîlüt ede
cek mesuliyete bir mebus sıfatiyle iştirak ede-
miyeceğlimizii bildirmiştik. 

ikinci meseleyi arz edeyim: Divanı Riyaset
ten bir kâğıt aldık. Bize tebliğ edilen kanar, mu
vakkaten tatili faaliyet şeklinde idi. Bütün 
arkadaşlarımızdan işittiklerimiz de bu idi. Hal
buki Düln Divanı Riyasetten aldığımız bir tezke
rede eşyanızı berayi füriuht tamamen Maliyeye 
te^litaı edimiz diyor. Eğer bunun mânası ilgadan 
başka birşey ise diyecek birşıey yok. Divanı Ri
yasetin ilga şeklinde böyle birşey yapmaya salâ
hiyeti yoktur. Meclis mahkemeleri muvakikaten 
tatil etmiştir ve bugün herhangi bir yerde lü
zum görüldüğü zaman mahkemenin faaliyete geç
mesi ihtimali vardır. Mahkeme faanaliyete ge
çince o sandalyeleri, masalları tekrar kullanacak
tır. Rica ederim, böyle pazarcı olmıyalmı. 
Bendeniz Heyeti Muhteremeye arz ediyorum, 
buinün (muvakkat olduğumu ve tatili faaliyet ol
duğunu teyit ©tsim. Eşyanın satılmak lâzrmigel-
mediğa hususunu kararlaşitırılsım. Lüzum görü
lürse icabedem mahallerde bu mahkemelerim ye
rine kaim olac'ak, fakat aynı maksadı temin ede
cek yeni yeni usuller ihdas olunsun. Bendeniz 
bir mehus arkadaşınız sıfatiyle kanaatlerimi 
mahkeme arkadaşlarım namına da arz ederim. 

MUSTAFA B. (Tdtoald) — Hırsızlık hakkın
da ne yapıtınız, ahaliyi soyan memurin hakkın
da ne yaptınız? Onlardan hiç korkan yok. On-
kırdan kimse asılmadı dalha ... 

REFtK ŞEVKET B. (Devamla) — Rüşvet 
hakkında iki kişiyi muhakeme ettik efendim. 
Hayır, on bir 'kişi muhakeme ettik. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kamu-
| nun hangi maddesinıe tev#k ettiniz? 
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REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bu mu

hakeme ettiğimiz on bir kişiden ikisini beraet 
«ittirdik, ikisini memuriyetten tardJettük, rütbe
sini ref'ettik, altı tanesini de prangabent ettik. 
bir tanesini de müebbet küreğe mahkûm. ettik. 

Efendiler, yalnız şurasını maaşşükran söyli-
yeceğiim, bizim ımıntakada Vazifeye başladığı
mızdan fttibarien, surertâ kattiyede söyiiyebiliriz, 
sirfeaıt ve irtikâp ve irtişa kallknuştır ve lâfları 
fbüfie memnu bir vaziyeti teatiye almıştır. 

Hulâsa: Katı icraat ve icraatın 'adalete mu
vafık olması ve sürat, anlaşılıyor ki, bu mille
tin yegâne nıedarı necatıdır. Bendeniz umuru 
asteeriye haJkkında fazla malûmat vermeyi zait 
buluyorum. 

REİS — Refik Şevket Beyin sözlerinden bir 
noktayı tavzih etmek miedburiyetini hissediyo
rum. Eskişehir istiklâl Mahkemesi 'eşyasına, 
oralda teşekkül eden İstinaf Mahkemesi (tâ'lûpd'ir 
satalım yolunda vâki sualine, satmayınız, ma
hallî muhasebeciliğine bir makbuz mukabilinde 
devrediniz yolunda Divanı Riyaset Heyetince 
tezekkür edildi, ve o yolda !bdr kaır*ar verildi.. 
Zannederim ki, tebligatta IkaDemin Ibftr sehvi 'olsa 
gerektir. Eşyanın satılması hakkında bir şey 
yo'btur, DiVanrn 'karan yoktur. 

On ıbeş imzalı bir ıtakririe mevzuu müzakere 
olan meselenin hafi bir eelisedle müzakeresi talep 
ediliyor. (Hayır hayır sadalan). Bu bir tekliftir. 
Reyinize arz ediyorum. Hafi olmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aileni lolarak devamını 
(kalbul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aleni de
vam edeceğiz. 

OSMAN- B. (Lâzistan) — Müsaade ederseniz 
usulü müzakere hakkında birşey arz edeceğini. 
16 imzalı bir takrir verildiği zamıan celsenin hafi 
olarak devamı Nizamniaımiei Dahilî iktizasından
dır. .(Meclis (kabul ederse dadaları). 

REÎS — Buyurun efendim, devam... 
MUSTAFA NECATİ B. (Samban) — Muh

terem arlkadlaışilö/rım; buladan 'ayrıldıktan sonra 
AnaJdolumuzun en mühim bir noktası olan Sivas, 
Tofead, Amasya ve Samsun mınltakasınla muvasa
latla vazifemize ipttid'ar etaıezdJen evvel ö mmta-
kanın vaziyeti umumiyesi hakikında biraz iz'ahat 
vermek isterim. Malûmu âlinizdir M, merkezi 
Anadulu'da muhtelif şahıslarım idare ettiği si
yasi çeteler ve amali mSîldyemizl yıkma& için îs-
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âmilleri vardı. Bunlar şimdiye kadar safahatı 
miMyteınmzde isimleri geçen zevatın riyasetinde 
idare oluınuyordîu. Çapanloğulları, Aynacıoğul-
ları, Çerkeş Hasan, Plosltacı Nâzım ve rüfekası. 
Henüz mınJt'alkamıza vâsıl olduğumuz zıaman bun
ların mühim faaliyetleri görülüyordu. Bilhassa 
Aynacıoğulları Tokad ve civarında hakikaten tüy
leri ürpertecek mezalim ika ediyor ve İstanbul'un 
sefih emeline vasıta oluyorlardı. Bir tarafttan da 
Samsun civarında Rum çeteleri memleketin asa
yişini yılktmak ve bu suretle bizi emeklerimize ka-
vuşturm'atm'aJk plânlarını taikibeitımıeîk ftçlih hare
kete başlamıştı. Binaenallüıeyh memlliieteetin bu 
vaziyeti karşısında uhdemize terettüp edem va
zife! mühimmieıyi ifa için halk ile temasa gelmek 
Ve halka hakikati anlatmak lâzımlgeliyordu. Hal
kın o- vakte kadarr kanaati umumiiyesi muay
yen değildi efendiler. Binaenaleyh, Büyük Millet 
Meclisinin vaziyeti uımumiyesinıi" ve onun anemlte-
ıkete olan fevaidini görüyorlar ve Millî Prdunun 
hakikaten fedakâr âmilleri olmaya gayret edi
yorlardı. Falkat biri tarafta Rumların tesiratı, 
biır taraftan da Ayniacıoğull'arının Ve sair eşha
sın tesiratı halkın 'hissiyatında tahavvüler hu
sule getirmişti ve bu saİktdr ki, memleketimiz
de şimdiye kadar tarihimizde vukubulmıyan bir 
surette irtikâba saik olmuştu. Onun için halka 
vaziyeti anlatmak ve hakikati göstermek icab-
ediyordu. 

İlk işimiLz beyannamemizi ilân ederek: vazi
yetti umumiyetyi, giriştiğimiz mücahedenin aza
metini, cephelerde vukubulan fedakârlıkları an
latmak oldu ve sonra kaza kaza, köy köy do-

I Taşarak mütemadiyen, halkı ikaz ettik ve 'efen
diler şunu kemali şeredîlıe söylüyorum, ki: Mille
timiz kendi ulviyet Ve neclabetün'e yakışacak su
rette davetlimize icabet leftmiş, hetr vakit gösteır-
miş olduğu büyüklüğü göstermiştir. Yani Efen
diler ; bu mühim ve asayişi oldukça muhite! olan 
mıntalkada bugün firar yoktur. Bu sırf halka. 
hakikatin anlatılmasından ve hakikatin uMye-
tüni halkın görmesinden teveülüjt etaıiştir. 

Aynı zamanda halk bâzı mühim mesailiden 
müşteki bulunuyordu. Bunlıairın başında en 
mühim şikâyet ettikleri keyfiyet, müteigaillbenin 
'tesiratı, memurinin suiistimJalâtı idi. Binaena
leyh halkla uğraşmazdan evvel, asker firarisi 

I meselesine başlamadan evvel bunun ®wkk olan 
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«sfaabı aramjalk ve onları izale !etaııie(k en mübiırn 
vaızıifemia oluyordu. 

Samsun'a gittiğimiz zamuan zannetik iki, bita
raf bir memleketteyiz. Efendiler, sahil boş, 
•memleketin varidaıtiyle alâkadar olan zevat va-
ziMerini suiistimal etmiş bir tarzda (bulunuyor
lardı. En mühim, menabü varidatımız olan 
gümrük suiistimıaılâta mânız; ikaılmııştı. (rümırük 
müdürü, gümrük muhasebecisi 'çalıyor, varidatı-
ımızın en büyük ve 'eaı mühim kısmını t'eşkil edeni 
gümrük varidattı bu suretle zıyaa uğrıyotfdu. 
Bıirısalenall'eyh evvelâ bunlan kırmak, bunları de
virmek, sonra bâzı memurinin halk üzerinde 
yaptığı takaıbbuzu ref 'etmek icabediyordu. 
Gümrük meselesini haJileyledik ve binaenaleyh, 
bugün Bazin'ei Devlete hakikaten büyük mena-
bi temin ettik. Man'kemeımizin gösterdiği seri 
icraat, halk üzerinde mühim tesir yapıtı ve her
kes Büyük Millet Meclisinin, halkın hissiyatına 
tercüman oÜan mesaisini gördüğünden 'dolayı 
mesrur oluyordu. 

Sonra efendiler; 'birçok vesikalar vererek 
Hüküımletin evaımirine muhalif harekette bulu
nan ımerkez memurlarını ve polislerini (bulduk 
ve onların öinünü kestik. Sonra bâzı zâbitan as
ker Ikardeşlllerimiziin hakkımı yiyorlar ve onlara 
Vermiyorlardı. Bunların da üç tanelini tecziye 
ettik. Bütün asker kardeşerimizıin önünde üni
formalarını çıkararak milletlin icraatının ne 
kaklar seri olduğunu 'asker kardeşlerimize bilfiil 
gösterdik. (Alkışlar). Bu suretle suiistimalât 
kapılarını kırdıktan ve memleketin varidatını, 
hayatini' yıkm'aik iisıtıiyen iadaimlarm suikastlarım 
ezdikten sonra askerle temasa başladık. Tabii
dir ki, bu temasımızdan sonra hepsi hakikati gö
rerek dehalete başladılar. 

Efendiler! vaziyetimizi anlatmak için size 
kısa birşey arz 'edeceğim1: Bulunduğumuz dört 
ay iki gün zarfında köylü tarafından bize 1 800 
istida verilmiştir. Bugün 1 800 istidada zıavalllı 
(köylü hepmütegalibıedeınişikâyeitıeıtimıiışitir. Ve öy
le mütegalibe iki, köyün varidatıma almış, köyü 
esir etmiş, efendiler. Biz bunlarla da uğraştık ve 
bunların bir kısmını tecziye ettik vie. bu teczi
yeden sonra köylü kendisini takibeden, kendisi
nin hissiyatını anlryan ve kendisine fenalık et
mek istiyenleri şiddetle tecziye etmek istiyen bir 
varlık gördü ve ismimize efendiler (üçler)' 
maJhıkemıesi dediler. Fakat 'efendiler, şimdi bu 
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mütegal'lbieniaı bıraktığı avene maatteessüf kor
kuyorum ki, bu bize bin sekiz yüz istidayı ve
ren köylü için bir saikı zulüm olacak. Çünkü 
dayanacak yerleri, ktinadedecek mahalleri kal
madı. Kime müracaat 'edecekler? Uzun kefa
letten ve uzun safaftıattan sonra 'mealesef arzu
larını tatmin 'edecek bir şekil görmıiiyedeklerdliır. 

Efendiler! mmtakamızm bugünkü şekli, ha
kikaten Meclisi Âlinizin arzu ettiği bir 'şekli 
muntazamdadır. Ordu teşekkül etmiş, ahali 
bütün merbutiyeti samimanesiyle Meclisimize 
sarılmış ve mıntakaımıza hariçten tesir icrasına 
imkân kalmamıştır. Halk vergisini vermiş, va
zife! Vaıtaniyesind bitamamiha ifa 'etmekte bu
lunmuştur. Fakat efendiler, kanaatimize na
zaran 'arz 'ederim k i ; bugün yine bizdim mıntaka-
ımızda irşada ve halkla her gün temasa ihtiyaç 
vardır, ve şu da muhakkaktır k i : Büyük Mil
let Meclisinin aralarından müntalhap arkadaşla
rı her gün halikı tetkik etımel ve kontrol altın
da bulundurmalıdır. Bunu niçin arz ediyorum? 
Efendiler, biz oraya gittiğimizde memurin maaş 
almamıştı, 'asker kardeşlerimiz maaş alamamıştı. 
çırpındık, maaşlarını verdirdik, bu suretle Hü
kümete vazifesini 'ihtar 'ettik. Binaenaleyh, be
nim kanaıatiımöe; her halde Büyük Millet Mec-
'lisi bilfiil teftiş ve murakabe vazifesini deruhde 
ve ifa etmelidir 

Efendiler, 'asker firarisi meselesinden başka 
rüyet 'ettiğimiz deavi 160 adeddir. Bu miktar 
arasrnda, yani bu^flâvalar içerisinde mühim ola
rak casusluk, şüpheli eşhas, altın kaçırmak ve 
şekavet meseleleridir. 160 dâvadan yirmi tane
si beraet, diğerleri muhtelif tarzda tecziye olun
muş ve 13 kişi de idam edimiştir. Fakat efen
diler, bu idam edliletnler içerisinde hiçbir tek as
ker firarisi yofcturr. Bu, milletimizin samimi
yetle Meclisimize olan merbutiyetini ve adalet 
ve nee'abetini gösterir. Efendiler, şüpheli «eşhas 
ve casusluk cürmü mühim meseledir. Mahke
melerimizin lağvından (Lağıv değil sadaları). 
Sonra Ibunların yine Anadolu'ya sarkması ihti
mali mevcuttur. Binaenaleyh maihlkememizin 
tatili faaliyetinden sonra bunların tekrar nüfuz 
'etmek (ihtimali mevcuttur. Malhkememiz sahil
de bir demir kale gibi karşılarında bulunmuş ve 
bunlar korkularından içeriye 'girememiştir, öy
le iken tef endiler on üç şüphleli eşnajs yiakailaırımııg 
ve bunlar muhtelif surette cezalandırılmıştır.. 
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Bîr de ef endiler altın kaçırmak ... SevahiMe 
memleketimizin rnenabii varidatını istanbul'a, 
harice akıtmak istiyen adamılar bulunmuştur. 
Ve yağ tenekeleri içerisinde kaçırdıkları para-
liar müsadere edilmiş ve IbunTar da Haizine! Ma
liyeye verilmiştir. İşte 'burada şiddetiM tedabi-
r'e ihtiyaç varıdır. (Nıe kadar «adaları). iki 
ibdn lira kadar tutar efendim, alltm miktaırı. Bi
naenaleyh, idam kararı verdiklerimizin hepsi, 
haddi asgari olarak ondan fazla adaım öldürmüş, 
halikın emniyetini, asayişini ihâl etmiş ve haya
tına kasdetmiş adamlardır. Bunların içerisin--
de Postacı Nazım ile refiki Ali Hafız da vardır 
ki, bunlar Anadolu dâhilinde isyan çıfcaraırak, 
halfeın ibütün 'hayatını kırmışlar ve namusuna 
tecavüz ederek, evler yıkarak, hanümanlar sön
dürerek bu suretle nıenaifii milliyemizi İhlâl et-
m'işlerdi. Bunlar da idam cezasiyle tecziye edil
di. (Para nıe oldu? dadaları). Efendim, demin 
de arz ettiğim veçhile Hazinei Maliyeye veril
miştir. (Miktarı ne kadardır? saldalları). tki 
bin liraya kariptir. 

YUSUF ZlYA B. (Mersin) — Firari olup da 
istiklâl Mahkemesine teslim 'olunanların mik
tarı ne kadardır? 

MUSTAFA NECATI B. (Saıruhan) Devam-
l a —. Onların miktarını talbiî söylemek istemem. 
Mıntafcamızda firari kalmaimıştrr. Elimizde 
meivcut olan ve mühim olan işlerden biir kısmını 
da orduya verdik, bunlar 69 iştir. Efendiler! 
Bu işler içerisinde en mühişı meseleler; Anado
lu Cemiyeti Fesadiyesi meselesi, Pontus mesele
si, bir de Çapanoğlu, Aynacıoğlu meselesidir. 
Zannedersem mıntakamızın da en ımühiım mesele
leri bu meselelerdir. Efendiler; tabiî founları rü-
yet edemedik. Bunları rüyet edeceğimiz zaman 
mahkememizin tatili faaliyet etmiş olımam itiba
riyle bunları mahkemei addesine tevdi «ittik. 

MUSTAFA B. (Tofcad) — Rumlardan yaka. 
lananl&r; yetmiş bin lira vererek yakayı kur-
taiTimışlardır. Bunu da söyle de Heyet anlasın. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Bu gibi 
casusları ve asker firarilerini size kim tutar ge
tirir .idi ? 

MUSTAFA NECATI B. (Devamla) — Bit
tabi dıevairi aidesi. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Onlar 
şimdi mevcut değil mi? 
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MUSTAFA NECATI B. (Devamla) — Mev

cuttur. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — istiklâl 

Mahkemesi de burada meveutur. Hiç ikorkmıya> 
lım. 

MÎUSTAFA NECATI B. (Devamla) — Biraz 
Pontus meselesinden bahsetmek isterim. Bugün 
cihanda tanınmış olan hükümetler içerisinde en 
âdil ve en ziyade memleketin hak ve hayatını 
müdafaa eden bir Hükümet varsa bizim Hükü-
ım-etimizdir. Efendiler, Karadeniz sahilinde ha
yatımıza kasdetmek istiyen ve millî mieivcudiye-
ıtimiızi yıkarak Pontus Hükümeti telşlkil etmek 
istiyen bir kitle vardır. Rumluk kitlesi. Bunlar 
Pontus teşkilâtı yapmışlardı. Bunların muay
yen teşkilâtı, muayyen esasatı v)e Avrupa'dan, 
istanbul'dan elde ettikleri silâhları mevcuttu. 
Bunlar, Pontus faaliyete (başlamazdan evvel ya
kalanmış ve faili asli olmak istiyenlerin kısmı 
küllisi tevkif edilmiştir. Efendiler, bir sebep 
yok iken, ir landa'da milyonlarca irlandalıyı 
kesmek istiyen ingilizler gibi değil, sebep mev
cut iken, biz karşımızda teşkilâtı muntazam bir 
faaliyet varken; onu faaliyete gtekjmeden yaka
lamadık ve en ziyade hakikata muvafık bir usul 
dahilinde yürüdük. Binaenaleyh, Meclisi Âli
nizi ve Meclisi Âlinize mensup olan Hükümeti 
bu itibarla da takdir ederim. Tabiîdir ki, Pon
tus Teşkilâtı elde edilmiş, vesaiki yakalanmış, 
silâhlainn bir kısmı da toplanmıştır. Bunların 
tekrar icrayi faaliyet etmeleri mümkündür. Fa
kat ona karşı Hükümetimiz müteyakkız ve ica-
beden vaziyeti almıştır. Arzu edilirdi ki, istiklâl 
Mahkemesi hir müddet daha orada kalarak bu 
meseleyi kendisi halletsin. Fakat tensibi âliniz 
üzerine tabiîdir ki, tatili faaliyet etmiştir, icab-
eden makamata evrakları verilmiştir. 

Bu mühim meseleler içinde hir de Trabzon 
mebuslarının kaatilleri meselesi mevcuttur. O 
fedakâr arkadaşlarımiızı katleden caniler de ya-, 
kalanmıştır. ve evrakı mahkemesine verilimiş-
tir. Tabiîdir ki, bunlar detvairi âidesindle rüyet 
edilecektir. Hulâsa olarak şunu arzetmek iste
rim k i : her halde hugünkü mevcut kanun ile 
firar meselesi - tekrar vukulbulmak ihtimali bait 
olmakla beraber - vardır. Şüpheli eşhas me-
selesinlin h a l i eldeki mevcut kavanin ile nıjühinı 
meseledir. Sonra bâzı teşkilâtı dahiliye ve mu
zır anasır meselesi de vardır ki, 'eldeki vesaitle 
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buıniarın halli meselesi de müşküldür. Binaen- j 
aleyh, İstiklâl mahkemesi malkamına kaim ol
anak üzere her halde ibalşjka ıbir teşkilât düşünü
lerek bunlara vazıyed edilmelidir ve Meclisi 
Aliniz de bunu mühim 'bir mesele olarak telâkki 
leylemelidir, Bendeniz arkadaşlarım namına bu 
hissiyatımı arz ederim. Yalnız Maliye Vekâle
tine ait küçük 'bir mesele ımaihketmemizde geç
miştir. Mahkememize şikâyet edilmiş, ibilâ mü
nakaşa emir vererek arzusu veçhile istediği 
matbaaya bâzı levazimat ıtabettirildiği hakkın
da şikâyet vukubulımuş ve bu şikâyet «idraki da 
bugün gietirilnıiştir. Tia'biîdir ki, Meclise veriıle-
eektir. Bu ımeselede Heyeti Aliyenize aittir. 
Bittalhi halledersiniz. 

BÎR MEBUS B. — Bin sekiz yüz istida ve
rildiğinden bahsetmiştiniz. Köylü nııntakası 
'merkez Amasya Divaısı hakikaten ... 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Ha
yır, Amasya merkez livası faal bir livadır. 
Amasya Liviasını ımerkez ittihaz etmiştik. Hal
kın Beşinci Fırfeaya karlşı göstermiş olduğu fe
dakârlık ve Amasya halkının Kuvayi Milliyeye 
karışı vaziyeti şayanı şükrandır. 

MUSTAFA B. (Tdkad) — înkâr etmiyeliım. 
Her yerde vardır. 

CELÂLETTİN ARÎF B. (Erzurum) — EMas-
lûp Nâzım 'm Ibir hâtırat defteri ollduğu söyleni
yor. Bu, nezdi âlinizde midir? Bunun hakkında 
biraz izahat verir misimniz efendim? 

MUŞTAMA NECATÎ B. — Evrak Riyasete 
tevdi ölunjmuştur. Heyeti Aldyeniz arzu ederse I 
tatoiî takdiüm olunur efenldim. 

REİS — Eskişehir İstiklâl Mahkemesi namı
na Raimin Efendi.. I 

RASİH Ef. (Antalya) — Rüfakay Kraan! 
Heyeti Celilenizin itimadını istihsalen Eskişe
hir'e 5 TeşrilnievveMe ha/reket etmiştik. Kıs
men İzmir üzerine, kısmen de İstanbul ve Bo- I 
gazlar üzerinle olan. harelkâtrmızrn merkezini teş- I 
kil elden Eskişehir'e vusulümüzde vaziyet şu 
hailde idi : İstanbul'dan. akın alkm çıkan pro
pagandacılarla casusların İzmit - Adapazarı ta-
rükiyle gelenlerini Geyve civarında ve Bursa - I 
Yenişehir tarikiyle gelenleri de bütün Ertuğrul, 
Eskişehir, Küitalhya livalarında öyle azîm bir fa
aliyet devresinde bulduk ki, âdeta deve'lânlar; 
hoşanmış 'bir arı (kovanının, arrlıaTinm gezintisi- I 
ne benziyordu. Onu bu tarafa, yirmisi o ta- | 
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! rafa geçiyor. Oraya vusulümüzün ferdası gü

nü mulhatkemeye ha^lamıazdan evvel, işe Ihaşla-
maızdam levvel vaziyeti hakiki ıbir surette göre
bilmek; ve lâzımgelen tedahiri evveliyeyi düşü
nebilmek için iptida ordu kumandanları ve liva 
mutasarrıflariyle lâzımgelen temasımızı yap
tık. Temas neticesinde mahkemelerin teşkili 
için kabul huyurulan kanunun müzakeresinde 
-bâzı arkadaşlarımız tarafımdan izhar 'buyurulan 
bir telâş vardı ki, maaşşükran Heyeti Celilenize 
arz ederiz ki, o telâş bimâna imiş. Heyeti (Ma
ilenizden maada tabiidir ki, memleket ve vata
nın muıkadderatiyle hiç kimse daha fazla alâka
dar olamaz. Fakat orakla, gittiğimiz m'alkamlar 
daihi aynı Heyeti öelill'enizin düşündüğü gibi 
mehakimin tenkilinde izharı memnuniyet ede
rek, mehaikimin vazifesini teshil için elilerinden 
geldiği 'kadlar yardımı hiçhir vakit diriğ etme
mişlerdir. 

MAZHAR B. (Üsküdar) — Mecburdurlar 
zaten. 

RASİH Ef. (Devamla) — Tabiî, fakat çalış-
maikta fark varıdır a.... Esikişelhir, Kütahya, Er
tuğrul livalarında, kı'smen de İzmit'e mülhak, 

I şimdi İzmit Livasının muvakkatten merkezi ollaoa, 
Geyve'den 'ibaret olan mınltakamız dâhiliinjdie hi-
yanıeti harbiye ve hıyanetti vataniye ımıesaiİini 
mevzuulbahflls eden mahlramemimn en ziyade işti
gal ettiği hu mesaildir. Bunüardian, hiyanlett var 
taniye mesaili olarak (22)... 

NEŞET B. (Üsküdar) — Geyve'ye ait hali
siniz len ziyade Geyve 'nin oefyhe olduğundan do
layıdır. Rica ederim Geyve 'nin içinde zuhur et
mediğini tasrih ediniz. 

RASİH Ef. (Devamla) — Hayır o değildir 
efendim. Mmtalkamız dâhilimde olduığundan do
layıdır. Kuvayi înzibatilyede 'bulunmaktan do
layı (12), hiyaneti harlbiye, easusluik, düşman 
lehine propaganda (141); firar esnasında şeka
vet ((24) dâvadır. Bundan maadası firarla mü-
taa'llik dâvadır. Tensip buyurursanız önün ade
dini zikretmiyeyim. Bu deavinin rüyeiti esna
sında efendim, Eskişehir'le vardığımız hafta idi,, 
Eskişehir'de bir taraftan Kuvayi Seyyarenin 
orada devam etmekte olan yolsuz harekâtı, bir 
taraftan da etrafta "bulunan firari şakilerin taz
yiki yüzünden halk hattâ evindi? bile m alından, 

I canından, namusundan emin değil bir va-
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zîyette idi. Maalesef 'bunu zikretmek mecburi
yetindeyiz. Hattâ biz kardığımız zaman hikâ
ye ettiler, siz buraya gelmezden biraz evvel bu
radan hareket eden trenin (birisimde, müsteciren 
girdiği evin eşyasını kendi amali gibi trene yük
letip götüren bir adam vardı dediler. Yani bu 
dereceye (kadar emvale tecavüz, taarruz ilerle
miş bir vaziyette idi. 

BÎR MEBUS — Kim imiş bu, Rasih Efendi? 
RASÎH Ef. (Devamla) — Canım kim ola-

eaSk? Kuvayi Seyyareden (birisi ... On beş yirmi 
gün sonra idi, bunlar yalnız halkın, efradı mil
letin hukukuna riayet etmemekle iktifa etmiye-
x'elk hukuku Hükümete de tecavüz letmek cüre
tini gösterdi. Kendi adamlarından birisi orada 
bulunan irtibat zabiti yüzbaşı bey polis daire
sine kendisinin hususi bir işi için müracaat edi
yor ve polis vasıtasiyle o adamı «elbediyor. 
Pols Komiserinin huzurunda takatti Osatoııya-
calk derecede doğuyor, Sonra da getirmiş olduğu 
adama bunu Kütahya'ya götürdün, orada temizler
siniz diye teslim ediyor. Bu adam nasılsa ora
dan yakayı kurtarıyor, Malhkememiziem müra
caat ediyor. Mesele yalnız darp olsaydı mahke
memizin salâhiyeti dâhilinde ter mesele olamaz-

* di. Fakat darip bir defa bir memuru askerî, sani
yen memleketin alayişini, milletin hukukunu mu
hafazaya mıemur bir dairei resmiyede, palis dai
resinde efradı milletten birisini dövmesi her hal
de hukuk Hükümeti bu Suretle İhlâle cüret ede
ne karşı maJhkemienin işle alâkalanması ve nu hu
susta dâvayı rüyet 'etmesi muvafık görüldü. Dâ
vaya viazıyed edildi ve o günü muhakemesi icra 
ediler'ek kendisine altı ay hapis cezaisi verilmek
le beraber m'emuiriyeltinden de tardediHi. ve 
orada darp lesnasında bulunan komiserin sükut 
etoesinden dolayı ona da memuriyetinden tart 
ve üç ay hapis cezası verildi. Bu sıuıretHe mahke
menin salâhiyeti dâhilinde vazifesine dtevamı ne
ticesinde, bütün Eskişehir Livasında firar, şeka
vet (kalmadığı gibi, Kütalhya Livasında da son 
zamanda yalnız fhir şakiden başka şekavetle iş
tigal eden kimse (kalmamıştır. 

Dünkü gün arkadaşlarımızdan birisi bir dâ
vayı mev'ZuubahJs ettiler. O dâvaya Mahkeme
miz vazıyed edeli zannedelim ilki ay oldu, on
dan evvıel divanrharîb tahkikat yapıyordu, tah
kikatını ikmal etmemişti. Tahkikatın; ikmal 
ettikten sonra bize verdi. Mevıkufinin çokluğu, 
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Eskişehir'in merkez olması dolayısiyie orada 
başlanmış işlerin neticelenmemesi yüzünden 
Kütahya'ya gidilemedi. Evrakın tevdii ânında 
muhakemeye ibaşlanılaımadı. Bir bu siebep, bir 
de Kütahya'da bulunan 'birçok maznunlar Ku
vayi seyyare tarafından himaye ediliyordu. 
Eğer .orada Muhakemeye başliyacak olursak 
başka bir vaziyet ihdas etmek ihtimali de var
dı, mahkeme onu nazarı itibara alarak bu mev
kufları Eskişehir'e oelb ettirdi, Eskâşehir'de o 
sıralarda Kuvayi Seyyare meselesinin halledil-
mesi anının takıarrüp etmekte olduğu görüldü
ğünden, Kuvayi Seyyare meSıelesinin hallinden 
sonra Ibu dâvanın Kütahya'da <rüyeti tensiib-
edildi. Çünkü pek çok şahit, pek çok müddei 
var. Bunların ise Eskişehir'e celpleri mütaas-
sir olacak, ıhıer halde Kütahya daha amuvaf ık gö
rülüyordu. Bu gaye ile mahkememize tatili fa
aliyet kararı tebliğ edilmezden on beş gün ev
vel Kütahya'ya gidildi, orada muhakemeye 
başlanıldı. Bu da Kütahya Millî Alay Kuman
danı îsmJail Hakkı Beyin dâvasiydi. Muhake
me neticelenmek üzere iken Eskişehir'e birçok 
muhakemesi icalbeden eşhasın geldiği, tevkifha
ne için müşkülât çekilmekte olduğu Garp Cep
hesi Kumandanlığından işar 'edildi. Müstaıcelen 
davet yapılıyordu. Bu mecburiyetle muhake
me meticelenmeksizin tekrar dönülmek üziere 
Eskişehir'e avdet edildi. Eskişehir'e avdetimi
zin ikinci günü idi. Eskişehir'deki işler kıs
men tesviye edildikten sonra mahkeme tatili 
faaliyet kararını tebellüğ etti. Onun için Kütah
ya'ya gidip İsmail Hakkı Beyin muhakemesini 
ikmal edemedik. Netice itibariyle tebliğ bu-
yurulan Meclisi âlinizin kararı veçhile îsmail 
Hakkı Beyin evrakı Garp Cephesine ve ait ol
duğu Divanı Harbe tevdi edilmişti. Dünkü ka
rarname! âlinizle de oradan buıra İstiklâl Mah
kemesine nakli tensip buyuruldu. TaJbiî o suret
le intacedileicektir. 

Mahkememizde neticelenmemiş derdesti rü
yet 128 evrak vardı. Bunlardan Garp Cephesi
ne ait olanlar Divanı harplere verilmek üzere, 
Eskişehir Müddeiumumiliğine ait olanlar me-
hakime tevdi edilmek üzsere teslim 'edilmiştir. 
Meclisi Âlinizee tanzim buyurulan şu kanunun 
tatbikından ibkim ihtisasatımı'z şu ki •: Bizim mil
letimiz, gerek hlakulk ve gerekse ceza işlerinde 
bugünkü mehakimin kuyudundan bizar bir hal-
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de; muhakematm uzamasından pek muztarip, 
pek zarardide bir halde inliyor. Bu (mahkeme
lere karşı halkın gesterımiş olduğu teveccüh ve 
rağbetin kışımı âzamini Meclisi Âlinizin kabul 
buyurduğu kanunun usulü tatlbikımda kabul 
buyurulan derece saniyen birtakım usule tâbi ol
mamasında aramamız icaJbeder. Onum için bil
hassa hukuk ve ceza mahkemelerimizi düşünür
ken; mlemlleteetimizin bu husustaki ihtiyaca/tını 
düşünürken bilhassa bu nazarı itibara alınacak 
bir noktadır ki, mahkemelerde featiyelt, bir de sür-
ati temin ettmek için bugünkü mevcut olan usul
leri rie suretle refetmek, ne suretle tadil etmek 
icaJbederse her halde nazarı itibar ve ehemmiye
te almak icabeder kan|aıaıtindeyim. 

BÎR MEBUS B. — Kazaları gezdiniz mi 
RASÎH Ef. (Oevamla) — Hepsine gideme

dik. 
OSMAN NUEÎ B. (Bursja) — Bendeniz de 

Konya istiklal Mahkemesi icraatı hakkında iza
hat arz edeyim. Yalnız heyetimizin derecei faa
liyetini l'âyikiyle bilmek için, ne gilbi hâdisata 
mâruz kaldığını ve bu hâdisatı ne gibi bi% pren
siple tafeib ettiğini ve binmetice 'ne ıgiibi tesirat 
husule getirdiğini arz etmek mecburiyetindeyim. 
Şunu da kaydetmeden geçemiyeeeğim: Konya 
istiklâl Mahkemesini, diğer İstiklâl mahkeme
lerimiz glilbi telâkki buyuraıamalısıınız. Gerçi haiz 
öldüğü Salâhiyet ve »tetkik ettiği mieVat itiba
riyle hepsi birdir. Fakat o metvadm kesreti ve 
kesafeti nöktai nazarından Konya istiklâl Mah
kemesi pek müstesna bir mevkide kalmıştır. 
Bu mâruzâtımı ispat için gider gitmez mâruz 
kaldığımız vaziyeti izah edeceğim: Malûmu 
âliniz biz işe başlamazdan evvel Konya hâdise
si ve Konya isyanı hadis olmuştu. Divanı harp
lerin; Konya'da onu mütecaviz divanı harbin 
seri faaliyetine rağmen, nefsi merkezde sekiz yü
zü mütecaviz mevkuf ve (mülhakatta Seydişehir, 
Beyşehir velhasıl isyan zuhur eden bütün ma-
hallatta hin 'beş yüzü (mütecaviz mevkuf; biz
den icraat bekliyordu... Konya merkezinde ha-
pishaneiumumi ve hususi tevkifhaneler, neza
rethaneler tamamiyle bu gibi eışlhaısın mevkufi-
yetine tahsis edildikten maada kışlalar vesair 
böyle yerlerde yine bugibi eışlhasın tevkifime 
hasrolunmuştu. Mülhakatta camiler ve saireler 
de keza maznun olanlarım ikametine tahsis edil
mişti. Diğer taraffcam da isyana iştirak etmiş 
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öldıuklarrndan bahsile şüphe edilen yüzlere eş
has da taraflara sevkölumuyordu ve (bunların 
ne içim sevkolutndukları ida meçhuldü. Arzetti-
ğim kesaının, isyana sureti iştiraki, dterecei işti
raki ve sureti alâkası nedir ve neden ibarettir1? 
delili de ımefkut idi. Yalnız isyana iştirak et
tiğimden bahisle ve iki satırlık bir tezkere ile 
hize veriliyorlardı. işte heyetimiz Konya'da 
işe başladığı zaman hu vaziyete mâruz kaldı ve 
bu tarzda tetlkikataına 'başlandı. 

Birinci derecede, divanı harblerin faaliyetini 
tatil ettik. Konya'ya muvasalatımızın ertesi 
günü vukübülam tamimimiz üzerine bütün di
vanı harbler tatili faaliyet eylediler ve onların 
evrakını tesellüm ettik. Müteakiben beyanname
mizi, bütün mülhakata, bütün mahallâta ve 
mıntakamız dâhilinde bulunan bütün kuraya 
tebliğ ve tamim ettik ve beyannjememizin 
teibliğ edildiğine dair de bütün dairelerden, bi
rer tebliğ zalbıt varakası istedik. Badehu bizzat 
tevkifhanieleıri ge'zdik. - Bütün mevkufları yegân 
yegân isticvap ederek hüviyetlerini teısbiıt ettik; 
zaten esbabı mevkufiyetleri de mefkut idi. Bu 
suretle tanzim edilen defterlerle; makaımı vilâ
yetten, polisten, jandarmadan, kazalardan ve 
ımaka'matı resmiyei saireden bunların esbabı 
mevkufiyetini sorduk. Maatteessüf pek nakıs 
cevap geldi, öyle, İbimleree eşhasın muhakeme
sini icraya mecbur olan heyetimiz bir meçhuli-
yet içinde hareket mecburiyetinde kaldı. Tabiî, 
vüruıt eden cevapları da 'tetkik ettik ve bu ce
vaplar içerisinde delil gösterilemiyemleri ve ne 
den dolayı ve kimin tarafımdan tevkif olundu
ğu bilinemiyenleri; del'âil' zuhurunda hakla
rında tahkikatı kanuniye icra edilmek üzere mu
hakemelerini talik ettik ve delil gösterilemler 
hakkında muhakemeye başladık, ve bu suretle 
ımuihaJkememize devam ettik; geceli 'gündüzlü 
'çailştık. ve bu müddet zarfında - nevilerini ta
dada lüzum görmüyorum; şayet Heyeti Celile-
miz hafi ibir celseyi tensip buyurmuş olsaydınız 
bu hususta biraz daha tafsilât verebilirdim; 
Şimdi miktarı hakkında izahat vereceğim - beş 
yüzü ımütecaviz karar verdik... Müddeti ikaıme-
timiz esmasında verdiğimiz kararlar beş yüzü 
mütecaviz olduğu gibi iki yüz küsur evrak da 
devrettik. 

Konya hâdisesinin sehebi zuhuru hakkında 
biraz izahat arz edebileceğim: Konya hâJdieesi; 
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pek eskiden kuruUmuş Ibiir temelin mahsulü
dür. Bunun daJha sarihi; ıbia* Ibuçuk sene evvıel; 
Konya vilâyetini işgal eden Cemal Beyin ve 
onun refiki melaneti olan Zeynefâbidin'iın ektik
leri tohumun mesu lüdür . Bunlar nüfuzların
dan istifade ederek >bu hareketi lâzıanigelıdiği 
kadar tevsia çalışmışlar ve İlk Kuvayi Milliye -
nin hareketi esnasında onu imha etmek için Boz
kır hâdisesini zuhura getirmişler. Bozkır hâ
disesi netice vermeyince müteessir olmamışlar; 
(noksan teşkilâtı ikmale çalışmışlar ve softum; er-
ibalbı nüfuzdan aralarni'a daha fazla eşhas ithal 
ederek birimci Konya Ihâdisesini ihdas etmişler.. 
Birinci Konya hâdisıesinde muvaffak olamatmaş-
lar; fakat yine meyus olmamışlar; çalışmışlar 
ve bu dafa daiha mahirane faaliyete getirmişler
dir. 

Teşkilâtın tamtam olduğunu zannederek ve 
tekemmül 'ettiğine kanaat getirdikten sonra da 
bu son isyanı meydana getirmişler, ve bunda-
da hamdolsun ımuıvaffak olamlamışlardır. Şa
yanı nazardır ki, 'bu ımüfsitler; hem meyus o'l-
mramısjar ve hem ide lâzımı olduğu gibi 'hareket 
etmişler... Birinci hâdisede ne gibi esfbalbm nok
san olduğunu arıyarak onu ikmal etmişler ve 
ikinci hâdisede de ne gibi mevaniden dolayı 
hâdisenin nefice vermediğini tetkik etmişler ve 
o noksanı da ikmal ederek üçüncü hâdiseyi mey
dana getirmişlerdir. Teşkilâtları; o muhitte ga
yet müeissir ve pek mükemmeldir.. Maksatları: 
Konya merkezinde kıyam ve galeyan yapmak, 
orada bir hükümeti muvakkatte tesis etmek ve 
faaliyeti tevsi ederek kazalara kadar teşmil et
tikten sonra Karamisar'da Yunan1 l a birleşerek 
Ankara'ya doğru taarruz etmek ve sonra istan
bul yolunu acımak... 

Bu şekil s teşkilâtı, tahkikatımız esnasında 
ıbâzı 'mevkufların itirafat ve ifşaatından anla
dık... 

Kon3*a hâdisesi, işte 'bu suretle zuhur etmiş 
ve malûmu âliniz olduğu üzere neticesiz kalmış
tır... Bu teşkilâtı idare edenler, cidden fevkalâ
de takdire şayan 'bir mefharet sarf etmişlerdir. . 
ve muvaffaikıyetlerinin husule (gelmemesi de sırf 
onu idare eden ellerin maJhir olmamasından ile
ri gelmiştir. 

Eğer !bu programı mahir nir elden taikibedil-
<miş olsaydı muvaffakiyetler muhakkaktı... 
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Bu teşkilât da muhitin bütün tabakatı halkı

nı nazarı dikkate almışlar ve o veçeile Hüküme
timiz aleyhine teşvik etmiışHerdiir. 

Meselâ: Gayrimünevver olanların müzaheret
lerini temin etmek için demişlerdir ki : 

Yapılan bu harekât; doğrudan doğruya Ha
lifemize isyandır. Kuvaıyi Milliyenin şu hare
kâtı, Ankara Hükümetinin ve Meclisin' şu hare
keti, bizim muhafai istiklâlimiz ve temini hâki
miyetimiz için değildir, sırf kendi ceplerini dol
durmak ve Halifeye karşı yürümek içindir. 

Halbuki bu halleri, Ibiziım şeriatimiz tecviz 
etmeiz.. Kim bunlara iştirak ederse, kim bunlar
la birlikte Yunan'a karşı giderse seran şöyle 
kâfirdir demişler ve 'bu suretle (halikın cahil kıs
mını elde etmişlerdir.. Sonra Şövketmeap Efen
dimizin ... (Kim o s esleri). 

Vaziyeti nazarı halkta makbul göstermek 
için demişler İki: Nâımağlup İngiliz'e ve onunla 
beraber 'hareket eden dört muazzam Hükümetin 
fendeki terekkiyatına ve medeniyetime karşı; 
Harbi Umumiden pek biçare çıkan Türkiye'nin 
ve biz 'Jürklerin anukaıvemet imkânı yoktur. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Osman Beyefendi, 
nu telkmat ferden ferda mı olmuş, yoksa aleni, 
bir camide bir meviza iradı suretiyle mi olmuş -
'hususi mi olmuş? 

OSMAN NURt B. (Devamla) — Bir sene 
zarfında yalnız Konya merkezimde hafi yirmi 
bir içtima yapılımüş... (Hükümet yok mu imiş 
sesleri). 

ABESİM ATALAY B. (Kütahya) — Orada
ki vali ne yapıyormuş?... 

(Uyuyordu »adaları). 
(MUSTAFA B. (Tokad) — Hükümetten 

evine, 'evimden Hükümete gitmiş!... Buradaki 
valiye de 'bir 'bakın? 

OSMAN NURÎ B. (Devamla) — iptida Ka-
dmharilı Hoca Ahmet Efendi isminde birisi 9 - 10 
ay evvel, oraya gelmiş, Mezaristanda resmi tah
lifi icra edilmiş; herkes nikâhı üstüne yemin 
ederek, 'bu suretle (meseleye tevessül ediUmiş, 
s ta ra Saraydan gelmiş olan Celâl isminde biri
si, müthiş para ile, etrafı ıdlâle çalışmış... Bun
ların safahatı muhteliftir ve şimdi arzına lü
zum görmüyorum. 

Propaganda 1dan da bahsediyordum : münev
ver halkı Pa/dişahın mağdur olduğunu ve mem
leketim selâmeti içim ingiliz'ler'e s&rfüru etmek-
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ten başka bir çare olmadığını ve bu suretle eh
ven kurtulacağımızı ve harekâtı milliyenin buna 
pek fena bir darbe olduğunu ve bunları imha 
lüzumundan balhetmişlerdir. ve buna muvaffak 
olunursa; İstanbul yolu açılacağından ve tica
retin inkişaf edeceğinden ve iflâsa düşen tüccar
ların da bu suretle kurtulacağından bahsetmiş
ler o kısım münevverleri de böyle iğfal etmişler
dir. 

Köylülere; asker vermiyeceklerinden, vergi 
vermiyeeeklerinden velhasıl onların mizacını ok-
şıyacak daha birtakım muvafık şeylerden bah
sederek: köylüleri de elde etmişler ve birden 
bire kıyam husule gelmiştir, işte Konya hâdi
sesinin esbap ve neşeti ve cereyanı arz lettiğim 
keyfiyetten ibarettir. 

Biz oraya gittiğimiz vakitlerde hakikaten 
her hangi bir heyeti, müşkülâta duçar edecek 
'müşkül 'bir vaziyete girdik. Çünkü binlerce 
mevkufun muhakemesini icra etmek mecburiye
ti (altında bulunuyorduk. Halbuki bunların bir 
'kısmı şüphe üzerine getirilmiş, kimisi iğfal ledil-
miş, 'kimisi de maksadı bilmeksizin, münevver
lerin icra ettiği tesir neticesiyle iğfal edilmiş, 
halbuki Meclisi Âliniz müntakim değildir. His
si intikam ile hareket etmez, sırf ıslah ve gay
ret mafcsadiyle hareket eder. Bu noktayı na
zarı dikkate aldık, icra ettiğimiz- tedbir, işti
raki sabit olmıyanlar veyahut saffet ve cehlin
den dolayı iğfal edilerek iştirak edenler hakkın
da itidal, fakat tesiri fikriısiyle, tesiri şahsi ile 
ve sonra bu husustaki mesaisiyle âmil mevkiine 
geçen erbabı nüfuz hakkında şiddet gösterdik. 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Şayanı şükrandır. 
OSMAN NURİ B. (Devamla) — Zannediyo

ruz ki, Konya memleketi mülhakatı ile beraber 
yaptığımız icraattan dolayı Meclisi Âlinize şe
ref verımişjtir. Asker firarileri hakkında ve di
ğer hususat hakkında malûmat vermek istemi
yorum. Ve lüzum da yoktur. Esasen arz ettiğim 
gibi, heyetimiz mühim bir meşguliyet arasında 
boğulmuştu. Konya hâdisesi ile iştigal ediyordu 
ve diğer cihetlere pek o kadar bakamadı, Bi
naenaleyh, maruzatımız bundan ibarettir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Hükümet bu tahri
kâta karşı birşey yapmaımışmı idi? 

OSMAN NURÎ B. (Devamla) — Arz ettim-
ya efendim, bu yeni bir şey değil, bir buçuk se-
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neden beri devam eden bir propaganda netice
sidir. 

HASAN SIDDlK B. (Van) — Keyfiyet va
liden soruldu mu efendim. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Beyefendi 
istiklâl mahkemelerinden bahsediyoruz. 

OSMAN NURİ B. (Devamla) — Soruldu 
efendim, her cihetten soruldu ve lâzımgelen tah
kikat yapıldı ve bu meseleyi tenvir için Heyeti 
Celileniz ayrı bir heyet gönderdi. O, yalnız bu
nunla iştigal etti, teıtkikatrnı mübeyyin fezleke
yi Heyeti Aliyenize arz etmiştir. 

REÎS — Efendim, meseleyi yekdiğerinden 
tefrik ediniz, istiklâl mahkemelerine ait olan 
mesele bitsin de Konya meselesine ait heyeti tah-
kikiyeyi ayrıca müzakere ederiz. 

FERlT B. (Çorum) — Efndim iki kelime arz 
edeyim, 'biz Konya meselesi hakkında yaptığı
mız tahkikatı intacettik, raporu tebyiz ©dili
yor. Yarın Heyeti Aliyenize takdim edilecektir. 
Binaenaleyh, Konya mesaili hakkındaki müza
kereyi veyahut buna ait izahattı tehir buyurma-
manızı rica ederim. 

RlFAT B. (Kayseri) — Şimdiye kadar ni
çin tebyiz edilmedi1? 

FERİT B. (Çorum) — Cevaplar bekledik, 
efendim, vali beyden ve diğer zevattan cevap
lar bekliyorduk, bunlar neticelendi, ondan sonra 
bitirdik, yarın takdim edilecektir. (Pekâlâ ses
leri). 

REİS — Pozantı Mahkemesi namıma söz söy-
liyecek var mı 

ATIF B. (Bayazrt) — Bendeniz Pozantı is
tiklâl Mahkemesi halikında bâzı malûmat verece
ğim, evvelce mahkememiz diğer rüfekaımızın in
tihapları zamanında teşekkül etmemişti. Onla
rın intihabatmdan iki ay sonra görülen lüzum 
üzerine mahkememiz teşekkül etmiş ve gitmiş
tik. Mahkememizde rüyet edilen ceraimin adedi 
hakkmda arkdaşlarımızdan Abdülkadir Kemali 
Beyin malûmat vereceği zanniyle adedini alma
mıştım. Kendileri de burada mevcut olmadığın
dan dolayı bizzarure bundan bahsedemiyece-
ğim. Yalnız icraatımız hakkında mücmel malû
mat verebileceğim. Bir de Refik Şevket Beyin, 
buyurdukları tarzda seyyar halini almayı mu
vafık gördük ve binaenaleyh, Kozluk, Pozantı, 
Hassa civarlarına kadar köy köy, kaza kaza do
laştık. ve orada lâzımgelen irşadatta bulunmak-

161 — 



1 : 9 19.3 
la iberaber, lâzımgelen muihakeımatMnızı da yap
tık. Bu muihıaJkememizde birçok asker firarile
rine ait hiçbir fert idam etmedik, yalnız bunla
rın içerisinde üç tane asker firirilsi idam etmiş
tik ki, bunlar kendilerine terfik edilen ve ma
halli mahsuslarında tutulduktan sonra sevfcedi-
len ve • muhafazalarına memur jandarmayı doğ
rudan doğruya fırsatını bulmak suretiyle hay
vanından indirip koyun gibi kesmeye teşebbüs 
etmişler ve bir tanesi yarıya (kadar ıkesımiş, mu
vaffak olamamış, diğeri - sen birşey yapamıyor
sun - diyerek kendisi almış ve kesmiş ve keser
ken maktulün boğazını tutmakta olan üçüncü 
arkadaşının da parmağını uçurmuştu, bunlar 
böyle bir şenaat irtikâp etmişler ve bundan do
layı idam 'edilmişlerdir. (Muvafık sesleri). 
Diğer bir tanesi de iki yolcuyu katil ve bir ta
nesi de Gerilettiğinden dolayı idam edilmiştir. 
Bir tanlesi de gece batskın yapmak suretiyle yap
mış olduğu şekavetten, ahalinin evlerini basa-
ralk •kendilerinden para almak için, para mahal
lerini söyletmek için haremlerin başlarımı ve saç
larını maşalarla yaikmak suretiyle yaptığı ta
zimlerin sabit olması hasebiyle o da idam edil
mişti. îki tane de casus idam edilmiştir. Bu 
casuslardan bir tanesi on lira mukabilinde ve 
'köyünde bir hane verilmesi va'diyle, casusluğu 
yapmalkta olduğu bizzat ikrar ve şühudün şaha-
detiyle sabit olmasından dolayı idam edilmiştir 
ve diğer casus da dört tane şahidin reyülayin 
müşahefdatı ile ... 

(MDSTFA B. (Karahisarı Şarki) — Hangi 
nama casusluk yaptılardı? 

ATIF B. (Devamla) — Fransızlara efendimi; 
şahitlerin müşabedatı ile tebeyyün ettiğinden bu 
suretle bunlar idam edilmiştir. 

Bir ihtiyat zabitinin de emniyeti suiistima-
lindien dolayı kendisi bir sene -mahkûm edilm ek
le beraber almış olduğu, yani almaya cüret et
miş olduğu paranın - ki 300 liradan ibaret olan 
bu paramın - tazminine karlar verilmiş ve bu su
retle tecziye olunmuştur. Diğer bir jandarma 
yüzbaşısının da, vazifesini suiistimal ederek, 
ticaretle meşgul olması ve efradını gayrfkanuni 
•mahallerde istihdam etmesinden dolayı yalnız 
meslekinin tebdiline karar verdik. 

NECİP B. (Ertuğrul) — Azdır. 
ATIF B. (Devamla) — Az verdik. Fakat 

bâzı fedaikârlıkları olması münasebetiyle ona 
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omıkabeletten bu suretle tecziye ettik. Diğer bir 
jandarma kumandamınıın Anafaırtalar cihetinde 
ahalinin göndermiş olduğu üç dört jandarr/maya 
muıkalbeleten ve binaenaleyh, bunların müdafaa
da bulunduğunu zikretmesi üzlerine mahallinden 
bizzat tahkikat icra ederek bunun 'iftiradan iba
ret olduğunu ve hattâ atmış oldukları kurşun
ların hesabını âmirlerine sahih bir surette ve
rebilmek için yapılmış bir hareket olduğu sabit 
olması yüzünden jandarma kumandanını tar-
dettik ve Garp Cephesi Kumandanına gönder
dik. Diğer bir askerî yüzbaşısı divanı harbi ör-
örfi reisi bulunuyormuş. Kozan mıntakasında 
bir jandarma neferinin vazifesinde tekâsülün-
den dolayı evralkiyle beraber ahaliden yedi şa
hidi yirmi iki gün bigayrihak, bilâ sual ve bilâ 
cevap hapsettiğinden dolayı kendisinin altı ay 
müddetle hapsine karar verdik. 

HAYDAR B. (Kütahya) — Reis Beyefendi, 
Atıf Beye bir sual soracağım. Atıf Bey, Kolor
du Kumandanı Salâhattin Bey hakikin da mah
keme! Aliyenizden sâdır olan hükmü giyabi kıen-
disine tebliğ edilmişse müddeti kanuniyesi zar
fında mahkemei a idesine itiraz etmiş mi? ve et
memiş ise müddeti kanuıniyesini mürur ettirecek 
ilâm kesbi katiyet etmiş ise bu hüküm infaz edil
di mi? Edilmemiş ise, infaz edilimiemesdnin esba
bı nedir? Bu cihete dair izahat verin.. 

ATIF B. (Devamla) — Remzi Efendi ismin
de bir jandarma zabiti Maraş muntakasından 
Maraş'a eelbolunraası üzerine Kars cihetindıe bir 
dul ikadından iki tane hayvan isticar eder. Hay
vanların ücretlerini vermekle beraber hayvanla
rı mahalline iadıe etimez. Aylarca vukubulan 
müracaata karşı ancak bir tanesini getirtebilir. 
Biz oraya muvasalatımızda bize müracaat etti
ler. Biz de doğrudan doğruya Salâhattin Beye 
bu Mülâzım Remzi Efendinin mahkememize gön
derilmesi lüzumunu bildirdik. Kendisinden al
mış olduğumuz cevapta; böyle bir salâhiyetin 
sizin mahkemenize verildiğine dair bir haberi
miz yoktur, Binaenaleyh ben bunu size gönder
mekte mazurum deniyordu. Biz de tam muhake
me esnasında idik, düşündük, mahkemenin bu gi
bi salâhiyeti haiz olup olmadığı kendisine tebliğ 
edilmiş olacağı featî idi. Binaenaleyh bu tebliği 
okumadığına hükmederek yalnız bir hafta hap
sine ve bir aylık maaşının kat 'ma karar verdik. 
(Kimin sesleri).. Kolordu Kumandanı Salâhat-
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tin Beyim. Bunun üzerine bir telgraf çektik. 
bu (kararımızı kendisime doğrudan doğruya bil-
dirmedilk ve Meclis Reisimize müracaat ettik 
ve ananesiyle bildirdik, Millî Müdafaa Vekâleti 
vasıtasiyle tebliğini teklif ettik. 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Hüküm verilim ek 
üzere isticvaba alınacağını tebliğ ettiniz mi! 

ATIF B. (Devamla) — Alınacağını tebliğ 
etmedik, doğrudan doğruya hüküm verildiğini 
tebliğ ettik, isticvaba lüzum görmedik, çünkü 
vazifemizi halâ müdrik bulunmuyordu. Bunun 
üzerine kendilerinden ikinci bir cevap telgrafı 

(Kabul edenler) 

Feyyaz Âli B. (Yozgad), Necati B. Bursa) 
Haşim B. (Çorum), Kıifat Ef. (Konya), Rasih 
Ef. (Antalya), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), 
Mahmut Sait B. (Muş), Hüseyin B. (Elâziz), 
Mazhar Müfit B. (Hakkâri), Zamir B. (Ada
na), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Nusret Ef. 
(Erzurum), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), 
Sabri B. (Kastamonu), Emin B. (Erzincan), 
Mustafa B. (Dersim), Halil ibrahim B. (An
talya), Rıza Ef. (Yozgad), Nuri B. (Bolu) 
Hafız ibrahim Ef. (İsparta), Abdullah Ef. (Bo
lu), Esat B. (Lâzistan), Musa Kâzım Ef. (Kon
ya)^ Ziya B. (Kengırı), Celâl B. (Trabzon). 
Rasim B. (Cebelibereket), Tunalı Hilmi B. 
(B'oM), Mustafa Necati B. (Saruhan), Rüstem 
B. (Oltu), Haoi Veli Ef. (Eskişehir), Mustafa B. 
(Diyarbekir), Ruşen B. (Gümüşane), Şeyh 
Fikri Ef. (Genç,), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), 
Hüsnü B. (Bitlis), Neşet B. (Kengırı), Halil B. 
(Ertuğrul), Diyap Ağa (Dersim), Abdullah 
Ef. (Adana), ismail Remzi B. (İsparta), Ömer 
Lûtfi B. (Saruhan), Tevfik Ef. (Kengrrı), Ali 
Vâsıf B. (Genç), Yasin B. (Oltu), Mehmet 
Ragıp B„ (Amasya), Dursun B. (Çorum), Kâ
zım Hüsnü B. (Konya), Cevdet B. (Kırşe
hir), Hasan Fehmi B. (Gümüşanıe), Derviş B. 
(Bitlis), Ali B. (Amasya), Avni B. (Saruhan), 
Rıza B. (Kırşehir), Rıza Vamık B. (Sinob), 
Osman Nuri B. (Bursa), Mazlum Baba Ef. (De-
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aldık. Telgrafında : (Bugün Büyük Millet 
Meclisinin dstinadetmiş olduuğu cephelerden bi
risinin yükünün otmuzumda olduğunu, hüküm 
verirken takdir ettiniz mit) diyordu. Bunun 
üzerine kendisine lâzımgelen öevap verilmiştir. 
O cevap da burada mevcuttur. Salâhattin Bey 
meselesi bundan ibarettir. 

REtS — Rüfekanın sözleri mıahfuzdur. Mü
saadenizle beş dakika tenaffüs etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

(Ekseriyet hâsıl olamadığından üçüncü celse 
inikat etmemiştir). 

nizli), Ragıp B. (Kütahya), Sırrı B. (Ergani), 
ismail Safa B. (Mersin), Kasım B. (Muş), Ah
met Ef. (Yozgad), Veli B. (Burdur), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (İsparta), Rıza B. (Muş), Yusuf iz
zet Pş. (Bolu), Muhittin Baha B. (Bursa), Fey
zi Ef. (Malatya), Sadık B. (Kırşehir), Atıf 3 . 
(Kayseri), Zıya B. (Sivas), (Dr. Suat B. (Kas
tamonu), Reşat B. (Saruhan), Ne'cip B. (Er-
tuğrul), Hakkı Hami B. (Sinob), Atıf Ef. (An-
kaıra), Emir Pş. (Sivas), Behçet B. (Kengırı). 
Salâhattin B. (Mersin), Hasan Sıttık B. (Van), 
Celâlettkı Arif B. (Erzurum), Hüseyin Avni B. 
(Erzurum), Refik B. (Konya), Derviş B. (Mar-
dlin), Kâzım B. (Karesi), Hakkı B. (Ergani). 
Fuad B. (Çorum), Vehbi B. (Niğde), Ziya 
Hurşit B. (Lâzistan), Rifat Ef. (Kayseri), Dr. 
Fuad B. (Bolu), Haydar B. (Kütahya), Süley
man Sırrı B. (Yozgad), Mesut B. (Karahisiarı 
Şarkî), Müfit Ef. (Kırşehir), Şemsettin Ef. 
(Ankara), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Arif B. 
(Konya), Naim Ef. (tçeıl), Besim B. (Kasta
monu), Ali Rıza Ef. (Batumı), Bahri B. Yozıgad), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ömer Mümtaz 
B. (Ankara), Ata B. (Niğde), Sabit B. (Kay
seri), Besini Ata'lay B. (Kütahya), Ahmet Hil
mi B. (Kayseri), Mehmet Ef. (Adana), Dr. Ali 
Haydar B. (Genç), Tevfifc B. (Van), Yusuf Zi
ya B. (Mardin), Sait Ef. (Kengırı), Yvsfoî Ziya 
B. (Bitlis), Hafız Abdullah Ef. (izmit), Fikri 
Faik B. (Genç), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Is-
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mail B. (Errzurunı), Refik Şevket B,. (Saru-
han), Atıf B. (Bayazıt), Celâl B. (Genç), Ham
di B. (Amasya), Hasan Basri B. (Karesi), Âlim 
Ef. (Kayseri), Ferit B. (Çorum), Haydar B. 
(Van), Hamdı Namık B. (izmit), Hasan Tahsin 
B. (Antalya), Esat Ef. (Aydın), Necip B. 
(Mardin), Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), Şev
ket B. (Sinob), Asım B, (Erzurum), Mehmet B. 
(Biga), Mehmet Vehbi Ef. (Konya), ismail Fa
zıl Pş. (Yozgad), Rifat B. (Tokad), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (istanbul), Tahsin B. (Aydın), Şakir 
B. (Ankara), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Ne-
bil Ef. Karahisarı Sahip), Hasan Ef. (Denizli), 
Nâzım B. (Tokad), Mustafa Lûtfi Ef. (Siverek, 
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Abdülgani (Muş), Yahya G-alip B. (Kırşehir), 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim), ihsan B. (Cebe
libereket), Hacı Tahir Ef. İsparta, Hüseyin Av-
ni B. (Kozam), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Ha
san B. (Trabzon), Salâhattin B. (istanbul), Ope
ratör Emin B. (Bursa), Dr. Fikret B. (Kozan), 
Tufan B. (Hakkâri), Hulusi Ef. (Kastamonu), 
Emin B. (Canik), 

(Kabul etmiyenler) 
Ali Ulvi B. (Burdur). 

(Müstenkifler) 
iki müstenkif. 

Bozkır Kaymakamı Deniir Asaf Bey Ailesine Maaş Tahsisine dair Kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kabüİ edenler) 

Besim Atalay B. (Kütahya), Abdülhalim Çe
lebi Ef. (Konya), Arif B. (Konya), Hakkı Hami 
B. (Sinob), Aİrmıet Hilmi B. (Kayseri), Haydar 
B. (Kütahya), Necip B. Ertuğrul), Emin B. 
(Erzincan,) Tunalı Hilmi B. (Bolu), Veli B. 
(Burdur), Hasan' B. (Tralbzon), Mustafa B. (An
talya), Ali Vâsıf B. (Genç), Hamdi B. (Amas
ya), Naim Ef. İçel, Ali B. (Amasya), Tevfik Ef. 
(Keügırı), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Diyap 
Ağa (Dersim), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Esat Ef. (Aydın), Vehbi B. (Niğde), Ahmet 
Ef. (Yozgad), Kâzım B. (Karesi), Hakkı B. 
Ergani, Şevket B. (Sinob), Dr. Fikret B. (Ko
zan), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Mazhar 
Müfit B. (Hakkâri), Hüseyin B. (Elâziz), Ya
sin B. (Oltu), ismail Fazıl Pş. (Yozgad), Neşet 
B. (Kemgırı), Sırrı B. (Ergani), Celâl B. (Trab
zon), Abdullah Ef. (Bolu), Muhittin Baha B. 
(Bursa), Salâhattin B. (istanbul), Hilmi B. (An
kara), Refik B. (Konya), Hasan Tahsin B. (An
talya), Ali Vefa B. (Antalya), Rıza Vamık B. 
(Sinob), Tahsin B. (Aydın), Haşim B". (Çorum), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Hasan Basri B. 
(Karesi), Atıf B. (Bayazıt), Hacı Şükrü B. (Di-
yarbekir), Haydar B. (Van), Necati B. (Bur
sa), Hamdi Namık B. (izmit), Abdullah Ef. 
(Adana), Osman Nuri Bf (Bursa), Ömer Lûtfi 

B. (Amasya), Sabrı B. (Kastamonu), Nusret 
Ef. (Erzurum), Mesut B. (Karahisarı Şarki), 
Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), Yahya.Galip B. 
(Kırşehir), Besim B. (Kastamonu), Haliİ B. 
(Ertuğrul), Dr. Fuad B. (Bolu), Esat B. (Lâzis-
tan). Ziya B. (Kengırı), Abdullah Ef. (Adanla), 
MaJhmut Sait B. (Muş), Hacı Tahir Ef. (İspar
ta), Mustafa Necati B. (Saruhan), ismail Rem
zi B. (İsparta), Şeyh Fikri Ef. (Genç), Necip 
B. (Mardan), Rifat Ef. (Konya), Hulusi Ef. 
(Kastamonu), Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Mus
tafa (Vasfi B. (Tokad), Cevdet B. (Kırşehir), 
Yusuf izzet Pş. (Bolu), Neşet B. (istanbul), 
Salâhattin B. (Mersin), Şemsettin Ef. (Anka
ra, Ata B. (Niğde), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad), Mustafa B. (Diyarbekir), Ferit B. (Ço
rum), ismail Safa B. (Mersin), Fuat B. (Ço
rum), ihsan B. (Cebelibereket), Avni B. (Saru
han), Nuri B. (Bolu), Fikri Faik B. (Oenç), Os
man B. tLâzd^tan),* Rasih Ef. (Anjtalya), Tev
fik B. (Van), Sadık B. (Kırşehir), Sabit B. 
(Kayseri), Âlim Ef. (Kayseri), Operatör Emin 
B. (Bursa), Ruşen B. (Gümüşane), Ziya B. 
(Sivas), Rasim B. (Cebelibereket), Mazlum 
Baba Ef. (Denizli), Zaımir B. (Adana), Rifat B. 
(Tokad), Emir Pş. (Sivas), Atıf B. (Kayseri), 
Gelâlettin Arif B. (Erzurum), ismail B. (Er
zurum), Sait B. (Kengırı), Dr. Abidin B. (Lâ-
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zistan), Nâzım B. Tokad), Yusuf Ziya B. (Bit
lis), (Hilmi B. (Ankara), Mahmut Celâl B. 
(Saruhan), Feyzi Ef. (Malatya), Celâl B. 
(Genç), Ragıp B. (Kütahya), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Yusuf Ziya B. (Mersin), 
(Dersim), Emin B (Canik), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Derviş B. (Mardin), Abdülhak 
Tevfik B. (Dersim). 

(Kabul Etmiyenler) 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Müfit Ef. 
(Kırşehir), Ragıp B. (Amasya), Hüseyin Avni 
B. (Kozan), Derviş Ef. (Bitlis), Hacı Mustafa 
Ef. (Ankara), Nebil Ef. (Karahisarı Sahip), 
Asım B. (Erzurum), Ali Rıza B. (Batum), Dr. 
Ali Haydar B. (Genç), Rifat B. (Kayseri). Mus-
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tafa B. (Karahisarı Şarki), Mehmet Ef. (Adana), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hüseyin .Hüsnü Ef. 
(istanbul), Osman B. (Kayseri), Hüsnü B. (Bit
lis), Abdülgani B. (Muş), Rüstem B. (Oltu), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Mehmet Vehbi Ef 
(Konya), Atıf Ef. (Ankara), Şakir B. (Anka
ra), Hüseyin Ayni B. (Erzurum), Hasan Ef. 
(Denizli), Dr. Suat B. (Kastamonu), Ali Ulvi 
B. (Burdur), Rıza B. (Yozgad), Musa Kâzım 
Ef. (Konya), Mehmet B. (Biga), Ömer Veh
bi Ef. (Konya), Bahri B. (Yozgad), Dursun B. 
(Çorum), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Tufan B. 
(Hakkâri), Hafız Abdullah Ef. (îzmit). 

(Müstenkifler) 

Ömer Lûtfi B. (Saruhan). 
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