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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ref et Beyin Riyasetlerile aktolunarak ruzname-
de mevcut iki tezkere okunduktan sonra cumartesi 
günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refet Avni H. Rüştü 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14 , 30 

Reis — Kâzım Paşa 
Katipler: Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ) , Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) 

Reis — Meclis in'ikat etmiştir. 

2 — İSTİZAHLAR 

1 — Gümüşane Meb'usu Ali Fethi Beyin, bele
diye intihabatına karıştırılan fesat ve yolsuzluk
lar hakkında Dahiliye Vekilinden istizahta bulu
nulmasına dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Son belediye intihabatında hemen her intihap 

dairesinde müntehiplerin serbestçe intihap hakla
rını kullanmalarına Hükümet kuvvetleri tarafın
dan gösterilen mümanaat ve müdahaleler ile umu
miyetle intihap işlerine karıştırılan fesat ve yol
suzluklar hakkında Dahiliye Vekilinden istizahta 
bulunmak üzere müzakere açılmasını teklif ederim 
efendim. 

Gümüşane Meb'usu 
Ali Fethi 

Reis — Bu istizah Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesince kabul edilmiştir. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar : Son belediye intihabatı memlekette şimdiye 
kadar görülmemiş bir alâka ıj |andırdı. Çünkü bu 
intihapta iki fırka rekabet hafinde karşı karşıya 
gelmiş bulunuyorlardı. 

Bütün şehir ve kasabalarda bu ane değin hiç bir 
intihabata iştirak etmemiş binlerce vatandaş bu defa 
rey vermek hakkını kullanmak için saatlerce, 
günlerce sandık başına gelmek fırsatını bekle
diler. Vakıa bunların bir çokları defterde ismin yok 
cevabını aldıkları için meyus ve münfail 
geri döndüler maamafih bunu görenler asla 
fütur getirmediler millî hakimiyet ne olduğunu 
Cumhuriyet sayesinde anlamiş olan halk bu 
hakimiyetin verdiği rey hakkını bütün mümanaatla

ra, müşküllere göğüs gererek kullanmak 
istiyordu. Rey sandıklarına vatandaşların bu 
tehalükü herhangi fırkaya mensup olurlarsa olsun
lar bütün cumhuriyetçilerin kalplerini mefharet
lerle doldurmak icap eder. Demokrasinin cari oldu
ğu memleketlerde bir vatandaşın sandık başına 
gidip rey vermesi onun için bir vatan borcu, 
medenî bir vazifedir. Bir memlekette intihap 
zamanında bu vazifeye karşı bigâne kalanların 
adedi ne kadar çok olursa orada demokrasinin 
halk tabakatı arasında o kadar az anlaşıldığına 
hükmetmek iktiza eder. Halk tabakaları umu
ma ait olan işleri kime tevdi etmek daha müna
sip olacağını düşünmezlerse umumî işlerde, umu
mî menfaatleri bir tarafa bırakarak hususî ve 
şahsî menfaatleri ileri götürmek istiyenleri rey 
almaktan mahrum etmezlerse memleket" işle
rinin doğru görülmediğinden şikâyete hakları 
kalmaz. 

Siyasî rüştün yüksek olduğu memleketlerde 
reye iştirak edenlerin adedi de yüksek olur. Bu 
mülâhazalara binaen son v belediye intihabatında 
türk müntehiplerinin rey vermek için saatlerce 
beklemelerini cumhuriyet nâmına, demokrasi 
namına memnuniyetle telakki etmek icap eder
ken bazı hükümet memurları ve bazı fırkacılar» 
bundan pek ziyade telâş gösterdiler. Reylerin 
arzu edilen tarafa verilmediği görüldükçe 
asabiyet ziyadeleşti. istediği tarafa rey vermek 
hakkını kullanmak gibi en memduh ve en lüzumlu 
bir vazife ifa ettiği için en güzide şehir ve kasa
balarımız halkına irtica, komonistlik ve anarşi 
lekeleri sürülmek istenildi. Eğer en ileri gelen 
şehir ve kasabalarımızda bu derece vasi mikyas-
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ta irtica hareketleri mevcut idise o yerlerin idare â-
mirleri belediye intihabatmdan evvel böyle bir hare
keti neden sezmediler ve Hükümet merkezini neden 
ikaz etmediler? 

Serbest Cumhuriyet Fırkasının teşekkülünden 
evvel bütün memleket halkının Hükümetten mem
nun olduğunu ve,şurada burada işidilen şikâ
yetlerin menfaatleri tatmin edilmemiş kimselerin 
veya ecnebi propagandasına kapılmışa olan saf
dillerin kopardıkları yaygaralardan ibaret oldu
ğunu işitiyorduk. O zamanlar Hükümetten mem
nun olan bu halk belediye intihabında neden bir
denbire mürteci oluverdi? Hakikat bu kadar az 
bir zamanda bu kadar zıt iki çehre nasıl gös
terebilir? Bu irtica denilen hareket nasıl tecessüm 
etti? Halk lâyik kanunları istemiyoruz, Halifeyi 
istiyoruz mı dedi? (Gürültüler bunııda mı söyle
sinler sesleri) Hayır Efendiler. Bin kere hayır. 
İrtica o demektir, başka ne demektir, irtica diye 
tefsir olunan bu hareket halkın reyini serbestçe 
ve istediği taraf lehine kullanmak istemesinden 
başka hiç bir suretle tecelli etmemiştir (Hayır 
sesleri). 

Ahalinin Serbest Cumhuriyet Fırkasının belediye 
namzetlerine rey vermek istemesini irtica suretile 
tefsir edenle.r, halkın reyini de inhisar altına al
mak istiyenlerdir. Bu inhisarcıların Cumhuriyet 
ve demokrasi mefkûrelerîle hiç bir alâkaları ola
maz. Hakikî Cumhuriyetçiler Cumhuriyet mef
kuresinin tanımadığı emeller arkasında koşan 
menfaatperestlerden yüz çevirmelidirler. 

Rasih B. (Antalya)-—Belli, Belli. 
Ali Fethi B. ( Devamla ) — İşte efendiler, halk 

büyük bir terbiyei siyasiye sahibine yakışacak 
veçhile sükûnetle intihap sandıklarına geldiği 
zaman (Gürültüler ) . 

Efendim, hep birden söylerseniz tabii hepinize 
birden cevap veremiyeceğim rica ederim birer bi
rer söyleyiniz, belki cevap verilecek şeyler vardır. 

Hükümet memurları halkın vatanî vazifesini 
ifaya var kuvvetlerile mani olmak istediler. Ser
best Cumhuriyet Fırkası için rey vermek istiyen 
müntehiplerin mühim bir kısmına defterde ismin 
yok, cevabı verildi. ( Gürültüler ) . 

Reis — Dinleyiniz efendim. 
Ali Fethi B. ( Devamla ) — Bu suretle Dev

lete karşı bütün mükellefiyetlerini ifa edenler 
Cumhuriyetin, millî hâkimiyetin tecellisi için ye
gâne fırsat olan sandık başında en mukaddes hak
larından mahrum bırakıldılar, evet her dairei in-
tihabiyede bir kaç kişinin ismi sehven defterlere 
geçmiyebilir, bu hatayı kabul etmek tabiidir. Fa
kat sehiv ve hata payını yüzlerce defa tecâvüz 
eden bu unutmalar, her dairei intihabiyede ve her 
şehir ve kasabada ayni fahiş ^ nisbetleri bulursa 
bundaki maksadı mahsusu görmemek mümkün-
müdür? Sonra defterde ismi varken ismin yok 
diye geri çevrilenlerin bilâhare isimleri hizasına 
saKte imza veya parmak izleri koyarak o isim sa
hibine müntehibin giyabmda rey attırılmıştır. Bu 

vak'alar vesaik ile tesbit edilmiş ve vesikaları icap 
eden makamlara verilmiştir. Bazı yerlerde mün-. 
tehiplere ismin yok cevabı kâfi gelmemiştir. Çün
kü müntehiplerin kısmı küllisine defterde ismin 
yok demek bir az müşküldür. Bu gibi yerlerde 
nüfus tezkerelerine birer behane bulunmuş ve 
«tezkerenin şu veya bu köşesi yırtılmıştır » diye
rek müntehipler rey vermek hakkından ıskat edil
mişlerdir. 

Bazı yerlerde bu tedbir de kâfi gelmeyince 
nüfus tezkereleri muteber değildir, yeniden nüfus 
dairelerinden hüviyet varakaları çıkartınız denilmiş
tir. Diğer cihetten de nüfus daireleri hüviyet va
rakalarını vermekten imtina eylemiştir. 

Yine bazı yerlerde daha şiddetli tedbir olarak 
Serbest Cumhuriyet Fırkası lehine rey verecek 
müntehiplerin belediye dairelerine girmeleri, po
lis ve jandarma ile menedilmiş. Müntehipler zabıta 
kuvvetleri marifetile dağıtılmışlardır. 

Müntehiplerin serbest rey vermelerine mani ol
mak için ileri sürülen bir çok müşküller kâfi gel
mediği zamanda son tedbir olmak üzere bir çok 
vatandaşların şahsî masuniyetlerine ve hürriyetleri
ne tecavüz edilmiş ve asayişi ihlâl ettikleri bahane-
sile yüzlercesi tevkifhaneye atılmıştır. 

Şayanı memnuniyet ve şükrandır ki Cumhuri
yetin Adliye memurları, Dahiliye memurlarının bu 
kanunsuz harekâtına alet olmamış ve elinden gel
diği kadar şahsî masuniyetlere vaki olan bu teca
vüzleri bertaraf etmek ve hüriyetleri ihlâl edilen 
vatandaşları serbest bırakmak için çalışmışlardır. 

Efendiler; müddei umumiler ve hâkimlerimiz 
asayişi ihlâl edenlere karşı elbette müsamaha et
mezler. Bu bahane ile tevkifhaneye atılanların 
adliyece derhal tahliye edilmeleri ve haklarında 
tevkif kararı verilmemesi Dahiliye memurlarının 
sırf fırka gayretile ve intihabatta halkı tethiş 
maksadile bir takım vatandaşları tevkif etmek 
ve bu suretle Cumhuriyetin Türk milletine temin 
ettiği en aziz hakları keyfî surette ihlâl etmek 
için hareket eylemiş olduklarına en büyük delildir. 

Bütün şehir ve kasabalardaki halkın gözü ö-
nünde cereyan eden bir sistemi ve bir merkezden 
verilen talimata göre hareket edildiğini irae e-
decek veçhile birbirine pek müşabih olan bu ha
diseler, vatandaşlar arasında emniyeti tesis ile 
muvazzaf olan memurların Dahiliye Vekili tarafın
dan nasıl vazifelerine taban tabana zıt maksatlar 
için kullanıldığını göstermiştir. Eğer bu haksız 
tecavüzler karşısında daha acıklı vak'alar zuhur 
etmemiş ise, bunu halkın terbiyei siyasiyesine 
ve kanundan ayrılmamak hususundaki azmine 
medyunuz. 

Efendiler; Serbest Cumhuriyet Fırkası lehine 
rey vermek istiyenlere karşı nihayetsiz müşküller 
ika edilmekte iken Halk Fırkasına rey vereceHe-
re o nisbette suhulet ve sahabet gösterilmiştir. 
Bunlardan nüfus kâğıdı ibraz etmiyenlere mahal
lelerinden aldıkları ilmühaberlerle veya nüfus âSr 
irelerinden verilen puslalarla rey atmaları temin 
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edilmiş ve hatta göçebe halinde sık sık yerlerini de
ğiştiren bir takım kimselerden nüfus tezkereleri ara-
nılmaksızın ve cebren Halk Fırkası lehine rey 
attırılmıştır. 

Efendiler; umumî olarak saydığım yolsuzluk
ların bir kısmını mahal ve vak'a zikrederek gös
termek isterim. 

Adana: Adana intihap encümeni valiye verdiği 
mazbatada sandıktan 4730 rey puslası çıktığını 
ve defterlerde 4652 adedinin ismi hizasına imza, 
mühür veya parmak işareti vazedildiğini soyuyor. 
Bu halde aradaki fark olan (78) rey açıktan san
dığa atılmış ve intihabata fesat karıştırıldığı res
men tesbit edilmiştir. 

Sandıktan zuhur eden 4730 rey puslasından 
2325 tanesi imzasız ve adressiz bulunduğu cihetle 
belediye kanununun 41 inci maddesine mugayir 
görülerek gayri muteber addedildiği halde vali; 
bu reyleri hotbehut muteber addetmiş ve akalli-
yette kalan âzayi iş başına geçirmiştir. Halbuki 
encümen mazbatasını hiçe sayarak ve kendini 
Şurayi Devlet yerine koyarak indî surette karar 
vermek valinin salâhiyeti dahilinde değildir. 

Valinin vazifesi; encümen tarafından ekseri
yet kazandığı mazbata ile tesbit edilen zevata in
tihap olunduklarını bildirmekten ibarettir. Münte-
hiplerin esamisini havi defterler askıdan indiril
dikten bir kaç gün sonra tarif atı kanuniye 
haricinde memurini belediye ve müstahdemi
ni ve amelenin isimlerini havi 1800 ki
şilik bir defter yeniden tanzim ve encümene ka
bul ettirilmiştir. Halbuki bu defterde isim
leri geçen müntehipler ayrıca sakin bulundukları 
mahalle defterlerinde dahi kaydolunmuşlardır. 

Müntehipler serbest rey vermek istedikleri va
kit zabıta memurları tarafından tazyiklere maruz 
kalmışlardır. 

Bu tazyik hâdiseleri karşısında zaman ve me
kân tayini suretile müddei umumiliğe ve sair ma
kamlara şikâyetler edilmiştir. Bir kısım münte
hipler rey vermeğe geldikleri zaman isimlerinin hiza
larında uydurma parmak izleri veya imzalar gör
müşlerdir. Bu suretle haklarından mahrum edilen 
müntehipler valiye şikâyet etmişlerdir. Tasnif 
esnasında sandıktan tomar halinde ve ekserisi ayni 
parmak izini havi ve sandıkta zuhur ettiklerine 
nazaran cümlesinin bir anda atılmış olduğu kana
atini verecek rey puslaları çıkmıştır. Bu keyfi
yet reylerin tasnif edilirken intihap encümeni ta
rafından bir zabıt varakası ile tesbit edilmiştir. 

Esasen bu rey puslalarınm üzerindeki parmak 
izleri tetkik edilirse hakikat kolaylıkla meydana 
çıkacaktır. 

Mersin Belediye intihabatı cidden eseflere şa
yan olacak müdahaleler, tehditler, tevkifler ya
pılarak cereyan etmiştir. întihabatın ilk günlerin
de bir tecrübe mahiyetinde olarak gösterilen 
serbesti neticesinde intihabatın tamamile fırka
mız lehine cereyan aldığı görülür görülmez bütün 
Hükümet kuvvetleri, belediye reis ve memurları 

hatır ve hayale gelmez tedbirler almağa başlamış
lardır. Meselâ • Halk Fırkası namzetlerine verilen 
960 reye mukabil fırkamız namzetlerine 1734 rey 
verilmiş olduğu görülünce intihabatın altıncı gü
nü her ne bahasına olursa olsun kazanmak tali
matına tevfikı hareketle köşe başlarında polis ko
miserleri, polisler ve bekçiler konulmuş ve bu 
suretle halkın belediye dairesine takarrüpleri 
menedilmiş ve uzak mahallerden gelecek münte-
hiplerimizin celbi için tutulan otomobille
rin hareketlerine müsaade olunmamış ve bunla
rın sahip ve şoförleri tevkif edilmiştir. Fırka
mıza rey vermek istiyen halkı büsbütün tethiş mak-
sadile irtica ve bolşeviklik töhmetlerile fırkamız 
mensupları lekelenmeğe çalışılmış ve vilâyet ma
kamından fırkamız âzasından bazıları istifaya 
icbar edilmiştir. Halk Fırkası mensuplarının rey
leri hiç müşkülât gösterilmeksizin alınırken; sa
bahın saat dokuzunda gelipte saat on altıya kadar 
sırf kanunî haklarını istimal için bekliyeıı yüz
lerce müntehip polis ve jandarma kuvvetleriie 
dağıtılmışlardır. 

Konya: Konyada başta vali olduğu halde zabita 
âmirleri pek açık surette halkı ve mahalle muh-
tarlarile intihap encümeni azalarını tehdit ve 
Halk Fırkası lehine rey vermiye icbar eylemişler 
ve intihap mahallindeki Serbest Fırka yazıcı
larını attırmak suretile Serbest Cumhuriyet Fır
kasına rey vermek imkânını selbetmişlerdir. 

Bundan başka intihap muamelesi üç 
güne sıkıştırılan 49 mahallede mevcut sekiz 
bin rey sahibinden ancak bine yakin rey alı
nabilmiş ve geri kalan erkek ve kadın binlerce 
rey sahibi vatandaş belediye önünde sabahtan 
akşama kadar bekledikleri halde haklarını kul-
lanamamışlardır. Konya Valisi üç teşrinievvelde 
otuza yakın mahalle muhtarını nezdine celbederek 
Halk Fırkasına rey verdirmeğe çalışacaksınız, aksi 
halde aldığım emir üzerine derhal icraata geçer 
kafanızı kırarım diye tehdit ettiği işbu mahalle 
muhtarları tarafından tutulmuş zabıt varakası 
ile sabittir. [Handeler], Otuz mahalle muhtarının 
zabıt varakası ile sabittir. 

Eskişehir: 
Eskişehir intihabatının başladığı günlerde 

Halk Fırkasına mensup zevat tarafından çete 
reisi Acem Avni sepetçi köyünden Eskişehire 
celbedilmiş ve eczacı Kenan Beye eczahanesinde 
cinaî bir taarruz yaptırılmıştır. Bu taarruzun 
Halk Fırkasına mensup zevat tarafından tertip 
edildiği adliye tahkikatı ile sabit olmuştur. 
Gerek bu taaruz ve gerekse Serbest Fırka Ocak 
Reisinin hanesine yapılan ve filiyata geçemiyen 
ikinci bir taarruz üzerine Eskişehir müntehip-
leri intihaba devamdan sarfınazar etmişlerdir. 
Belediye kanununun 24 üncü maddesi mucibince 
intihap olunmak hakkını haiz zevatın türkçe okur, 
yazar olması lâzım gelirken elyevm Eskişehirde esas 
ve yedek âza nıeyanında 14 kişi türkçe okuyup 
yazmasını bilmezler. 
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Balıkesir: 
Balıkesirde Serbest Cumhuriyet F, kasma 

mensup olup gördükleri müşkülât ve yolsuz-
lıklardan dolayı intihaba iştirake imkân bula-
mıyan ve Balıkesir halkının hakkı intihaba malik 
kısmının % 95 ni teşkil eden 9560 kişinin ya
pılan intihabın gayri kanunî olduğuna dair 
musaddak imzalarile Dahiliye Vekâletine gön
derdikleri mazbata oradaki intihabın tarzı cere
yanı ve istihsal edilen neticenin ne derece 
gayri kanunî ve gayri tabiî olduğuna en mükem
mel bir vesika teşkil ettiği cihetle buna fazla 
bir şey ilâvesini zait görüyorum. 

Çatalca ve Silivri: 
Çatalca ve Silivride intihabat Serbest Cumhu

riyet Fırkası lehine kahir bir ekseriytle netice
lendikten sonra neticeyi bozmak için bu iki 
mahalle mahsus daha cür'etkârane bir hile icat 
olmuştur. O da intihap defterlerinin çalınmasıdır. 
Bu vak'a üzerine Çatalcada sandığın açılmasına 
karar verilemiyor. Vilâyetle muhabere başlıyor. 
Günler geçtikten sonra sandık açılıp Cumhu
riyet Halk Fırkası namzetlerinin muvaffakiyetleri 
ilân olunuyor. 

Silivride mesele daha aşikâr bir surette cereyan 
ediyor. Silivrideıı Dahiliye Vekâletine gönde
rilen musaddak mazbatadaki mühür, imza ve 
parmak izleri adedinden de pek bariz bir surette 
anlaşılacağı veçhile; Serbest Cumhuriyet Fırka
sına 800 kişi rey verdiği halde bilâ lüzum dört 
beş gün kaymakamlık emrinde bırakılan ve küşa-
dı esnasında kilitlerinin kırıldığı ve üzerindeki 
belediye riyaset mühürünün mevkiini tebdil 
ettiği encümen âzası tarafından bir zabıtla tevsik 
edilen sandıktan füsünkâr bir tesirle olacak Halk 
Fırkası namzetleri lehine 715 ve Serbest Cumhuriyet 
Fırkası namzetleri lehine yazılan yalnız 270 rey 
çıkıyor. 

Yapıldığı pek aşikâr olan bu fesadın failleri 
hakkında takibat icrası için yapılan şikâyetler 
nazarı dikkate alınmıyor. 

Manisa: Manisa intihabatında da yolsuzluklar 
cereyan ettiğini isbate kâfi olan ve intihap encü
meninin ekseriyeti tarafından tanzim edilen ve 
Manisa Valiliğine verilen bir mazbatayı aynen 
okuyacağım. 

(1) Esnayı intihapta müntehiplerin encümen 
huzurunda el ile yazdıkları rey puslası adedi an
cak yirmi beş ile otuz arasında iken, esnayi tadat
ta (150) kadar el ile yazılmış olan rey puslasına 
tesadüf edilmiştir (Yazılmıştır sesleri). 

Reis — Dinleyiniz. 
Ali Fethi B. ( Gümüşane ) ( Devamla ) — E-

f endim, bu puslalar en çok imadü.ddin dilşe-
ker Hüsrev ağa, Alay Bey^ Şehitler, Dere ve Ayni 
Ali ve sair mahallât müntehiplerinin rey puslala-' 
rında görülmüştür. I 

(2) - Bir şahsın Alay bey ve Hüsrev ağa ma-', 
hailelerinden iki defa rey istimal ettiği görülmüş
tür. ! 

(3) - Müntehiplerin reyleri ekseriyetle encü
men huzurundaki daktilolara yazdırıldığı halde 
sandık içinden müstensih ile çıkmış ve el ile ve 
kopya kâ gidile yazılmış rey puslalarına tesadüf 
olunmuş bu hal hayretlerle karşılanmıştır . 

(4) - Sandık açıldığında hiç bir tarafında şüphe 
edilmemiş, kırık ve bozuk görülmemiş ve sandık 
derunundan çıkan ve tadat edilen cetveldeki isim
lerle muvafık çıkmış ise de encümen daktilola
rının teksir ettikleri puslalardan başka rey pus-
laları da görülmüştür. Bu puslaların mukad
dema makamı aidine bildirdiğimiz sandıktaki 
yarıktan atılmak ihtimali de vardır ve bu nok-
tai nazardan encümen ekseriyetince şüphe hasıl 
olmuştur, işbu mazbata tanzim ve Manisa Vilâ
yeti Celilesine takdim kılındı:] 

Rasih B. (Antalya) — Encümen azaları reyleri 
vaktile neden kabul etmişler? ve bu yarığı neden 
kapatmamışlar 1 

Ali Fethi B. (Devamla) — Encümen azaları 
vaktile görmüş ve makamı aidine bildirmişler
dir Rasih Efendi!. 

îzmir: îzmir de intihabatta diğer yerleri geride 
bırakacak veçhile bir çok müdahaleler ve kanun
suzluklar yapılmış ve müntehipler tarafından bun
lar tesbit edilerek icap eden makamlara şikâyet 
edilmiştir. Ezcümle intihabatta defterler askıdan 
indirildikten sonra da Halk Fırkasına rey vere
cekleri anlaşılanlar defterlere daydolunmuşlardır. 
Okumak yazmak bilmiyenlerin puslalarmın fırka
mıza mensup mutemetlerine yazdırılmasına müma
naat edilmiştir . Bu sbeple Serbest Fırka lehine ve
rilen bin küsur parmak izli rey puslası encümen 
kâtipleri tarafından adresleri yazılmamış olması 
yüzünden hükümsüz kalmıştır (Doğru yapmışlar 
sesleri). Halbuki Adanada Halk Fırkası için ayni 
veçhile verilen adressiz rey puslaları encümen ka
rarına rağmen vali tarafından muteber addedil
miştir (îçtihat meselesi sesleri). Görülüyor ki ka
nunun ayni maddesi daima Halk Fırkası lehine ol
mak üzere taban tabana zıt suretlerle tatbik olun
muştur. Bundaki tarafgirlik ve adaletsizlik aşikâr
dır. 

Serbest Cumhuriyet Fırkasına rey vermek isti-
yenlerden bir çokları, encümen azaları, polis mü
dür ve komiserleri tarafından alenen geri çevril
mişlerdir. 

Bir çok vatandaşlar propaganda yaptıkları 
bahanesile tevkif edilmişlerdir. Şahsî masuniyet
lere vuku bulan bu tecavüzler müddei umumilik 
tarafından derhal bertaraf edilerek mevkuflar ser
best bırakılmışlardır (Bravo sesleri). 

Tabiî bravo ya! Dahiliye Vekiline de 
onları tevkif ettiği için bravo; beledi
ye kanununun 33 üncü maddesinde intihap 
encümenleri için tayin edilen nisap adedi nazarı 
itibare alınmamış ve sandıklar hilafı kanun olarak 
açılıp kapanmışlardır. Esnayi tasnifte imzası ve 
adresi ayni yazı ile yazılmış ve Halik Fırkasına 
mensup bir çok rey puslalarına tesadüf edilmiştir. 

1 9 -



I : 5 15-11-1930 C : 1 
Defterİerdeki imza ve parmak izleri ile pusla-

lardaki parmak izleri ve imzalar karşılaştırılınca fe
sat yapıldığı kolaylıkla meydana çıkar. Her sandık 
mevcudunun ayrı ayrı tasnifi bilâhare mevzubahs 
olabilecek, sui istimal iddialarını teshil ve tevsikine 
medar olacağı düşünülerek buna mani olmak üzere 
bütün sandıklar muhteviyatı harman edilmiş 
ve badehu tasnif edilmiştir. 

Rey puslalarının tadatı encümen azalarına de
ğil kanun hilâfına olarak belediye memurlarına 
yaptırılmıştır. 

Tasnife başlanmazdan evvel defterlerdeki im
za ve parmak izleri mecmuu 24 938 olduğu halde 
sandıklardan 25 702 rey puslası çıkmıştır. Bina
enaleyh 764 rey açıktan atılmıştır. On beş dairei 
intihabiyede, ilk devre intihabına olarak tayin 
edilen 12 gün zarfında toplanan rey miktarı 
19 371 dir ve bu devrede Serbest Cumhuriyet Fır
kasına rey verenlerin adedi 18 132 dir. Bu key
fiyet bütün encümen azalan ve belediyece resmen 
malûmdur. 

Temdit devresinde rey hakkını istimal edenlerin 
adedi çok azdır. Fakat bunların da mühim bir 
ksımının reylerini Serbest Cumhuriyet Fırakasına 
verdikleri muhakkaktır. Bunların kâffesinin rey
lerini Halk Fırkasına verdikleri kabul olunsa bile 
yine neticede serbest fırkaya verilen reylerin adedi 
Faik Fırkasına verilen reylerden pek fazla olması 
icap ederdi. Bu rakamları tadat ettik. 19 bin rey
den 18 bini Serbest Fırkaya verildiği resmen ma
lûmdur. Belediyece de muhakkaktır (Gürültüler). 
izmir belediyesince, izmir Encümen Âzalarınca 
hepsi tarafından tasdik olunmuştur (Gürültüler). 
Söylediklerimin hepsi vesikalar üzerinedir (Göre
ceğiz sesleri). Bu rakamlar rey sandıklarına fesat 
karıştırıldığını pek aşikâr bir surette ispat eder. 
Mahallelerden belediyeye getirilen sandıklar gün
lerce belediyede kalmıştır. Tasnifte sandığı mü-
hürliyen encümen âzası tarafından mühürlerin 
tam olduğu tetkik edilip açılmak lâzım gelirken 
bu ameliyede azadan hiç birisi belediyeye davet 
edilmemiş ve kendiliğinden gelenler de kabul olun
mamıştır. Binaenaleyh sandıklar, sandıklan kapa
yanların giyabında başka kimseler tarafından açıl
mıştır. (Neden belli sesleri), işte bundan belli efen
dim söylüyorum. Bunlara mümasil daha bir çok yol
suzlukları zikretmekten sarfınazar ederek size bir en
cümen kâtibi tarafından verilmiş olan pek şayanı 
dikkat bir ihbarnameyi aynen okumak isterim. 
Bunlar setrolunamaz. Bu ihbarname; yapılan in-
tihabata ne büyük cür'etlerle fesat karıştırıldı
ğını göstermeğe kâfidir. 

I. Karantine intihap encümeninde teşrinievve
lin 1 inci gününden itibaren yapılan rey atılma mera
siminde 3 gün hiç bir suretle halk fırkası için fazla 
rey atılmamıştır (Gürültüler). Yani hile suretinde 
fazla rey atılmamıştır. Yalnız Serbest Fırkaya rey 
atacaklara olanca kuvvetli güçlük gösterilmiş ve 
isimlerde bir yanlışlık var diyerek müracaat eden 
rey sahipleri geri gönderilmiştir. Bu muameleye, 

yalnjz intihap encümeni reisi Dr. Mitat Beyin vicda
nen razı olmadığı görülüyordu. Bunu kendisi 
ihbar ediyor. Müteakip günlerde dahi Serbest 
Cumhuriyet Fırkasının çok fazla rey ile ekseriyeti 
alacağı anlaşıldığından sandığın bulunduğu ma
hal münasip görülmiyerek sandık heyeti ihtiyariye 
odasına kaldırıldı. 

II. Sandık idare odasına kaldırıldıktan sonra 
intihap encümeninde vazifesi olmıyanlann içeri gir
meleri menedildi. Yalnız Halk Fırkasından o-
lanlar istisna edildi. ismini öğrenemediğim ve 
sivil polis memuru olduğunu zannettiğim sarı na-
mile maruf bir zat olanca kuvvetile müracaat eden 
musevilere ben museviyim, bana itimat edin Ser
best Fırkanın memuruyım diyerek musevice bil
diğinden istifade ederek okumak, yazmak bilmiyen 
vatandaşların cümlesine Serbest Fırka listesi ye
rine Halk Fırkasının listesini vermekte idi. 
( Bravo seslen ) (Handeler ) (Gürültüler ) . Ho
şunuza gitti değil mi efendim? Bu zatin kim oldu
ğunu komiser Yaşar Beye sualim üzerine senin va
zifen değil cevabını aldım. ( Handeler ) . Anlaşılı
yor ki pek tasvip ediyorsunuz. 

III . Teşrinievvelin beşinden itibaren okumak 
yazmak bilmiyen müntehiplere reyini Serbest Fır
kanın namzet listesi denilerek Halk Fırkasının nam
zet listesi sandığa atılıyordu. 

IV. Teşrini evvelin onuncu gününden sonra 
asıl faaliyete başlanmıştı. Şöyle ki, her saatte fırsat 
buldukça intihaba memur olan ben dahi birlik
te olcluğum halde müracaat etmiyen müntehiplerin 
imza veya parmak izleri taklit edilerek tarafımız
dan yüzlerce Halk Fırkası namzet listeleri sandığa 
atılmıştır. ( Kendisi de dahil olduğu halde sesleri ) . 
( Gürültüler ) . 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) —- Bu bir sahtekâr-
: İlktir, öyle ise mahkemeye verelim. 

Fethi B. ( Devamla ) — Tabii sahtekârlık 
meydandadır arkadaşlarile beraber mahkemeye ve
rilmek lâzımdır. 

V. Reyini istimal etmek üzere müracaat eden 
müntehiplerin defterdeki esamisinde ufak bir sehiv 
varsa ve meselâ Sadiye yerine Şadiye yazılmışsa 
bunun bir sehiv olduğu ve ayni hanede zevcinin is
mi çocuklarının ve kardaşlarının isimleri yazılı bu
lunduğu ve müntehibin kendisi olduğu encümen 
âzalarınca anlaşıldığı halde reyi istimal ettirilmi-
yerek geri gönderildiği ve hemen ismi hizasına 
işaret konularak müntehip gittikten sonra Sadiye 
namına Halk Fırkasının namzet listesi bittanzim 
tarafımızdan sandığa atılıyordu. 

VI. Müracaat etmiyen müntehiplerden Izmirde 
bulunmadığı halde imzasını taklit suretile Halk 
Fırkası lehine reyi istimal edilen tüccardan Nakip-
zade Cemal Cendeli Beyin kendisi, ailesi ve mah
dumları ve hizmetçisi namlarına Halk Fırkasının 
namzet listesi tarafımızdan tanzim edilerek san
dığa atılmıştır, işbu ameliye Vahdettin, Mustafa, 
Muharrem, Hamam sahibi Ali Riza Beylerin tazyik 
ve israrlarile yaptırılıyordu. 
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Vlî. Yeni Asır Gazesinin (10 - X - 1930 ) ta

rihli nüshasının iri hurufatla ( defterler Karantine 
intihap kâtibi Kâzım Efendinin evine gitti). Ser-
levhasile yazılı benddeki hakikat şöyledir: 
İntihap encümeni azaları tarafından Halk Fır
kası namzet listelerinden doldurmaklığım bana 
İsrar edildi. 9 - X - 1930 perşembe günü akşamı 
mutat veçhile defterleri ve sandığı Göztepe bele
diye mmtakasına getirirken azaların vaki İsrarları 
mucibince beraberimde de (500 )adet Halk Fır
kası namzet listelerini de getirdim ve cuma günü 
sabahleyin defterlerde esamisi mevcut olupta mü
racaat etmiyen müntehipler namına yalnız benim 
tarafımdan yüz isim bir kart üzerine çıkarılıp 
bunlar için imza ve parmak izi tarafımdan atılarak 
ve adresleri de yazılarak ihzar olundu. Ertesi gün 
sandığa atıldı. 

Bu ameliyeyi Reşadiye Halk Fırkası kulübünde 
Vahdettin Beyin emri ile yaptım, ve buna mümasil 
yüzlerce vatandaşın esamisi tarafımızdan taklit ve 
parmak basmak suretile fesat karıştırılmış olduğu 
tarafımdan tasdik olunur. 

Karantine İntihap Encümeni Kâtibi 
Kâzım 

( Handeler ) . 
İşbu rapor Kâzım Efendi tarafından, huzuru

muzda beyan ve ihzar edilerek ziri tarafından 
imza olunduğuna şehadet ederiz.] 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Bu sizin fırkanız-
danmıdır ? 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Efendiler fesada 
reyelayn şahit olan bizzat intihap encümenindeki 
diğer rüfekası ile bu fesadı yapmış olan adam 
nihayet vicdan azabı duyarak fesadı ilân ediyor. 
Mesele bundan ibarettir (Gürültüler). 

Antalya: 
Antalyada da intihap encümeni kanunî şekilde 

teşekkül etmemiş ve encümen azalarından bir çokla
rı da okuyup, yazmak bilmiyenlerden seçilmiştir. 
Ekseri yerlerde olduğu gibi intihap sandıklarının 
oldukları yerlere girenlere hangi fırkaya rey vere
ceksin? suali irat olunuyor ve Serbest Cumhuriyet 
Fırkasına, diyenlerin ya isimleri bulunmıyor veya
hut bir saat uğraştırdıktan sonra reyleri istimal 
ettiriliyordu. 

1500 kişilik bir mıntakada yüzlerce hâ  
lediği halde bu müşkülât yüzündün bir 
ancak yirmi rey atılabilmiştir . Rey vermjek için 
halk sabahtan akşama kadar beklemeğe jnecbur 
kalıyordu. tntihabatm dördüncü günü 
Serbest Cumhuriyet Fırkası İdare Heyetinden iki 
zati ayrı ayrı evine davet ediyor ve ne bahasına 
olursa olsun intihabın Halk Fırkası lehine ne
ticelenmesi için Hükümetin her vasıtaya baş vu
racağını, Serbest Cumhuriyet Fırkasından çekilme
lerini ve kendilerinin Cumhuriyet Halk Fırkası 
namzetleri meyanına ithal olunacaklarını ve hat
ta birinin belediye reisi yapılacağını, aksi tak
dirde bankalardaki kredilerinin kesileceğini ve 
Hükümetle olan her işlerinde güçlükle karşılaşa-

k bek-
günde 

caklarmı söylüyor. Bütün bu takibata rağmen Halk 
Fırkasının intihabatı kazanmasına imkân olmadığı 
anlaşılınca Meb'us Rasih Efendi encümen azala
rını istifa ettiriyor ve o gece saat ikide Ankaraya 
hareket ediyor. Encümenin istifası üzerine inti
hap iki gün sekteye uğruyor. Rasih Efendinin 
Ankaraya muvasaletini müteakip vaziyet kamilen 
değişiyor. Encümen azalan istifalarını geri alı
yorlar. Rey vermek için halkın saatlerce ayakta inti-
zarda kalmasına rağmen (6) intihap sandığı lâğve
dilerek yalnız bir sandığa rey atılacağı ilân olu
nuyor. Polisler, jandarmalar halkın belediyeye 
girmesine değil, civarına bile gelmesine mani olu
yorlar. Vali tehdidatına deavm ediyor ve her 
halde intihabatı kazanmak için alınan emirlerin 
kat ' î olduğunu icap ederse 52 inci alayla süngüle-
neceğini söylüyor ve Serbest Cumhuriyet Fırka
sının intihabata iştirakten feragatlerini - idare 
heyeti azalarına - tavsiye ediyor (Gürültüler). 

Hayret ediyorsunuz. Ben de hayret ediyorum. 
Fakat bunlar şahitler huzurunda olmuştur. Inti-
habatm temdidinden evvel ve sonuncu gün rey
lerini atmak için mühim bir halk kütlesi belediye 
meydanına toplanmış ve sandığın açılmasına in
tizar ederken polis müdürü; halkın dağılmasını, 
aksi takdirde jandarma ile dağıtacağını ahaliye 
ilân ediyor. Bu esnada jandarma bölüğü süngü 
takarak halkı dağıtmak istiyor, rey vermeğe del-
lâl ile davet edilen halk ise; Hükümetin şimdi ne 
sebeple kendilerini dağıtmak istediğini soruyor. 
Vali de işe müdahale ederek halkı dağıtmakta 
ısrar ediyor. Ahaliden bazdan: Vali bey bizim 
ne kabahatimiz vardır ki bizi süngületeceksiniz 1 
Biz ne yaptık, eğer temdit edilmezse bu gün inti-f 
habın son günüdür. Yedi günden beri ayak üstün
de beklediğimiz halde reylerimizi veremdik, allah 
aşkına merhamet edin, biz âsi değiliz, reylerimizi 
kullanmağa geldik, biz kanundan başka bir şey 
istemiyoruz diyorlar. Vali ise şimdi hepinizi ge
bertirim diye mütemadiyen tehdit ediyor. Bu es
nada esnaftan Akif isminde biri valinin ayaklarına 
kapanıp ayaklarını öpüyor, yalvaran sesile ağlıya-
rak, vali beyefendi! bizi haklarımızdan mahrum et
meyin, biz kanuna muhalefet etmiyoruz, yalnız 
serbestçe reyimizi atmak istiyoruz diyor, bağırıyor. 

Payık B. (Tekirdağ) — Valinin ayaklarına 
kapanacak kadar zillet gösteren bu adam intihap 
hakkının kutsiyetine nasıl kani olur beyefendi? 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Âli Fethi B. (Devamla) — Vali Hükümetin mü
messili olmak üzere halkça şayanı hürmet bir adam 
olarak tanınmıştır. Elini de öper, ayağını da 
(Hayır sesleri). Hakkını kullanmak için İsrar ediyor 
beyefendi hazretleri, bu arada cereyan eden vakayii 
anlatıyorum: Akif isminde bir adam böyle yap
mıştır ve ayni zamanda validen hakkını kullanmak 
için şu suretle istirhamda bulunmuştur (gürül
tüler). 

Bu sahne cereyan etmekte iken geriden bir kıtai 
askeriyenin ayak sesleri işitiliyor, bir bölük 
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asker süngü takarak halka teveccüh ediyor, ı 
halk yaşasın ordu, yaşasın gazi diye bağırıyor 
(kalkan sesleri) bir taraftan size mukabele etmiye-
ceğiz, biz asi değiliz, bizi buraya Hükümet çağır
dı, reylerimizi verdikten sonra dağılıp gideceğiz 
diyorlar. Beş dakika geçmeden önde alay kuman
danı olmak üzere bir tabur asker belediye meyda
nına geliyor, asker halkı dipçikle dağıttığı esna
da yirmi kişi muhtelif surette yaralanıyor. Bunu 
müteakip havaya silahlar atılıyor, bu son ihtar
dan sonra ahalinin üzerine az kalsın ateş açıla
caktı, bereket versin Serbest Cumhuriyet Fır
kası Ocak reisi Doktor Bürhanettin Bey facianın 
önünü almak için halkı aldatmak suretile 
dağıtmağı düşünüyor 

Rasih B. (Antalya) — Mürettebi odur da on
dan. 

Ali Fethi B. — Maaşalla meb 'us Beyefendi; 
vatandaşınız hakkında eyi hisler besliyorsunuz! 

Ve olanca sesile: vatandaşlar! beni dinleyiniz; 
şimdi vali beyin yanından geliyiorum, kendi-
sile görüştüm, arzularınız yerine gelecektir, 
bugün reylerinizi serbestçe kullanacaksınız, fakat 
bir kerre dağılmanız şarttır şimdi gidiniz, yarım 
saat sonra gelirsiniz diye rica ve niyaz ediyor ve 
halkı yavaş yavaş dağıtmağa muvaffak oluyor. 

Haydar Rüştü B. (Denizli) — Bıravo yalan
cıya. 

Ali Fethi B. (Devamla) — Nasıl yalancı efen
dim? dimek ki Antalya ahalisinden yüzlerce ı 
adamın yere serilmesini bu adamın yalan söyleme
sine tercih ediyorsunuz. Bu adamın yüzlerce 
vatandaşın yere serilmesi ihtimalini bertaraf eden 
%u arkadaşımızın insanî medenî hislerini ve 
millî muhabbetini takdir etmemek elden gel
mez, halk bu suretle dağıldıktan sonra facianın 
önünü almağa muvaffak olan Doktor Bürha
nettin Bey, başta olmak üzere, iki yüz kişi birer 
birer tevkif olunuyor. (Tabiî sesleri) 

Vali Dahiliye Vekilinden aldığı emre tevfikan 
bunların mevkuf en muahakeme] erini müddei 
umumilikten talep ediyor. Tahkikat neticesinde 
hiç bir cürümleri taayyün etmiyen bu vatandaş
ların tahliyesine karar verebiliyorsa da bu karar 
yine derhal icra olunmıyor. Bu masumlar yine 
saatlerce gayri kanunî olarak hüriyetlerinden 
mahrum bırakılıyorlar. Rasih beyefendi bunu 
tabiî buluyor, nihayet adalet galebe ediyor ve 
mevkufların hüriyetleri iade ediliyor. 

işte efendiler; her ne bahasına olursa olsun 
belediye intihabını kazanmak için verilen emirlerin 
feci neticeleri .... Efendiler! bu son belediye intiha-
batında İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Çanakkale, Kocaeli, Aydın, Bursa, Denizli, Muğla, 
Kütahya, İsparta, Malatya, Trabzun, Bolu, 
öaziantap, Kırşehir, Giresun, Rize, Niğde, 
Çankırı, Amasya, Vilâyetlerinde (hepsinde var\ 
sesleri), ve bu vilâyetlere mensup kaza ve nahiye
lerde ve ayni mahiyetteki müdahaleler kanunsuz-
lıklar, fesatlar vukua gelmiştir. Ancak çok uzun' 

i süreceği cihetle bunları saymaktan içtinap ede-
ceğim. 
(ya Samsun sesleri) Samsunda da Hükümet tara
fından gösterilen müşkülâta rağmen fırka kazan
mıştır. 

Ragıp B. (Kütahya) — Kütahyadan bir misal 
getiriniz. 

Ali Fethi B. (Devamla) — Zatı Âliniz Kütah
yadan misal istiyorsunuz. Beyefendi Amasyadan 
misal istiyor. Zatı Âlinizin arzularını yerine ge
tirmek için çizdiğim plândan harice çımkıyacağım. 

Regıp B. — Sayamazsınız. 
Fethi B. (Devamla) — Pek mükemmel saya

rım, dosyaları yanmadadır. Esnayi intihabatta ya
pılan kanunsuzluklara karşı müntehipleri tara
fından idare âmirlerine verilen şikâyetnameler ve 
istidalar bir çok yerlerde kabul edilmemiş ve ka
bul edilen yerlerde de nazarı itibare alınmamıştır. 
Binaenaleyh şikâyet kapıları da kapattırılmış 
ve tarafkirlik yapılmıştır. 

Efendiler; hepimiz biliriz ki kanun bitaraftır 
Ve kanun nazarında bütün vatandaşların hukuku 
müsavidir (Yahudiler seslen). Yahudiler hakkında 
tzmirde kanun müsavi olarak tatbik edilmiştir ve 
Halk Fırkası için rey toplanmıştır ve kanun naza
rında bütün vatandaşların hukuku müsavidir. 

Kanunu tatbik edenler Devlet memurlarıdır. 
Binaenaleyh Devlet memurları vazifeleri esnasında 

I yani kanunları tatbik ettikleri zamanda bitaraf 
olmak mecburiyetindedirler. Aksi takdirde kanu
nun bitaraflığı da izale edilmiş ve bir kısım vatan
daşlara diğerleri aleyhinde fazla imtiyaz ve hukuk 
verilmiş olur. Bir Cumhuriyette bunun asla kabul 
edilemiyeceği aşikârdır. Çünkü bunun devamı mem
lekette anarşi tevlit eder. Efendiler, memurlar yal
nız rey verdikleri, yani vazifei vataniye ve vicdani-
yelerini bizzat ifa ettikleri zaman şahsî kanaatlerine 
göre bitaraflıktan çıkarlar ve istedikleri fırkayı 
tercih edebilirler. Bir fırka Hükümeti Devlet me
murlarını ve inzibat kuvvetlerini kendi siyasî mev
kiini tahkim ve muvaffakiyetini temin için cebir 
ve tazyik icrasını istimal ederse bütün kanun ve 
Cumhuriyet mefhumları alt üst olur ve o zaman 
Hükümetin istinat ettiği esas ahlâkı ve maneviyatı 
sarsıldığı gibi millî hakimiyetin tezahurlanna mü-
maneat edilmek suretile siyasî esası dahi münhe-
dim olur. Çünkü Cumhuriyette bütün otoritelerin 
menşei intihap tarikile millet olduğundan inti
hap serbestisi; Cumhuriyetin ruhu ve millî haki
miyetin esasıdır, intihabın serbestisi ihlâl edilirse 
Cumhuriyetin temelleri sarsılmış olur. Maalesef 
bu son belediye intihabında Dahiliye memurları 
- bittabi hafi celi - aldıkları talimat dairesinde 
harekete mecbur olduklarından bu manzara hasıl 
olmuştur. Yani Hükümet kuvvetleri kanuna ve 
millî hakimiyete karşı kullanılmış ve halkın bir 
Cumhuriyette en mukaddes olan rey hakkını iptal 
için cebir ve tazyik yapılmıştır. Böyle bir manzara
nın husulü Türk Cumhuriyeti tarihinde esefle kar-

1 şılanacaktır. Cumhuriyet icabatına karşı hakikî bir 
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irtica manzarası veren bu hareketin bir daha te
kerrür etmesine mani olmak için Cumhuriyeti sa
mimî surette sevenlerin müttehit olacağını ümit et
mek işerim (Handeler). Demek ki bu ümidim, pek 
kuvvetli değilmiş. 

Efendiler; Serbest Cumhuriyet Fırkası; mem
leketimizde Cumhuriyetin banisi olan Büyük Ga
zinin, teşvik ve tasvibi ile Millet Meclisinde mu
rakabe hayatını uyandırmak, neşir ve ilân ettiği 
prensip ve kanaatlari etrafında mücadele etmek 
için meydana çıkmıştır. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — öyle değil Fethi 
Bey öyle değil, 

Fethi Bey (Gümüşane) —Öyledir Ali Bey
efendi. 

Ali Bey (Afyon Karahisar) — Hayır öyle değil-
. dir. Milleti memleketi karıştırmak istiyorsunuz. 

Fethi Bey (Gümüşane) — Sözle olmaz bunu 
isbat etmek lâzımdır. 

Ali B. (Afyon Karahisar) — D a h a dün bizden 
olan bir kaç arkadaşımızın başına geçerek ağzınıza 
gelen her şeyi soyuyorsunuz. Nereye gittiğinizin 
farkında mısınız. 

Fethi Bey (Gümüşane) — Bildiğimi söylemek 
için sizin müsaadenize asla ihtiyacım yoktur. 

Ali B. (Afyon Karahisar) — Sizi Başvekâlete 
getirmek için mi dinliyeceğiz hangi kerametinize. 

Fethi Bey (Gümüşane) — Söz alırsınız. 
Ali Bey (Afyon Karahisar) — Söz istiyorum 

Paşa Hazretleri. 
Fethi B. (Gümüşane) —Bildiğimi söylemek 

için sizin müsaadenize asla istinat etmiyeceğim. 
Serbest Fırka; Mecliste murakabe hayatını uyan
dırmak ve neşrü ilân ettiği prensip ve kanaatleri 
etrafında mücadele etmek için meydana çıkmış
tır. 

Yoksa zabıta kuvvetlerile cebir ve tazyik müsa
bakası yapmak için ortaya atılmamıştır. Esasen 
bu şerait altında... (Gürültüler). Söz alın hep ni'ze 
mukni cevaplar vereceğim. 

Esasen bu şerait altında memlekette serbest bir 
siyasi hayat teessüs edemez. " 

İzzet Ulvi B. (Afyon Karahisar) — Ya anarşi 
mi olsun? 

Fethi B. (Devamla) — Anarşi olmaz efendiler. 
Anarşi; vatandaşların bir kısmının diğer kısmına 
faik surette imtiyaz ve hak sahibi olduğu vakit 
teessüs eder. 

Karşı tarafa rey vermek istiyenler jandarma 
süngüsile mukabele görürse memlekette siyasî fır
kaların teşkiline cebren muhalefet ediliyor de
mektir. Bu cebrî muhalefetten çıkan, manayı bit
tabi çok geçmeden her kes anlıyaeaktır. Her hal
de cebir ve tazyik siyastinden rücu ederek Cumhu
riyetin baka ve inkişafını temin için memlekette 
serbest bir siyasî hayatın teessüsüne yol açmak 
Cumhuriyetin müstakbel mukadderatı ile alâka
dar olan bir meseledir. 

Ali Şuuri B. (Balıkesir) — Samimî olmak şar-
tile. 

Fethi B. (Devamla) — Tabiî samimî olmak lâ 
. zımdır. Ben de onu istiyorum. 

Efendiler, belediye intihabatında yapılan bu 
yolsuzluklar .hakkında söylediklerimin kâffesi bi
rer vak'adır. Şahit ve delillerle birer birer tesbit. 
olunmuş ve icap eden makamlara müdellel şikâyet
ler gönderilmiştir. • ı 

Bu vesikalar karşısında tevile ve hakikati tah
rife imkân kalmamıştır. 

Muterem Başvekil geçenlerde verdiğim istizah 
takriri üzerine kürsüden Halk Fırkasının da be
lediye intihabatından müşteki olduğunu söylemiş-
lerdi. Bundan Dahiliye Vekilinin Halk Fırkasını 
bile memnun edemediğ anlaşılıyor (Handeler). 

Ö halde yapılacak tek bir şey kalmıştır. O da 
bütün belediye intihabatına fesat karıştırıldığını 
itiraf etmek ve ona göre yeniden kanunu daire
sinde cumhuriyet ve mefhumuna yakışacak veçhile 
serbestçe intihabat icrasına karar vermektir (Mem-. 
leketi alt üst etmek değildir sesleri). 

Ancak bu suretle vatandaşların sarsılmış olan 
itimadı yerine getirilebilir. 

Faik B. (Tekirdağ) — Muhakkak kazanmak is
tiyorsunuz» 

Ali Fethi B. (Devamla) — Biz kazanmak, gay-
betmek gayesinde değiliz efendim. întihabatın 
serbestisi gayesindeyiz. 

Cumhuriyete ve millî hâkimiyete karşı kalpleri
mizde taşıdığımızı söylediğimiz iman ve samimiyet 
namına ve Hükümet mefhumunda mündemiç olan 
fikri adalet namına ümit ederim ki millî hâkimiyet 
esasile bu kadar bariz surette tearuz eden bu kanun
suzlukları tasvip etmemekte ve bundan mes'ul 
olan Dahiliye Vekilinin hareketini takbih etmekte 
bütün meclis müttefik kalacaktır (Asla sesleri). 

Reis — Efendim, 18 zat söz istemiştir. 
Dahiliye Vekili Bey! Meb'us» arkadaşlar söz 

istedikten sonra mı cevap vereceksiniz? 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 

öyle daha muvafık olur efendim. 
Beis — Söz almış olanlar: Vasıf Bey, Hayrettin 

Bey^ Hilmi Bey, Zamir Bey, Rasih Bey, Kâmil Bey, 
Refik Bey, Saki Bey, Ethem Bey, Avni Bey, Ali 
Bey, Münir Bey, Kâzım Bey, Naim Hazim Bey. 
Kâzım Hüsnü Bey, Fuat Bey, Hüseyin Hüsnü Bey, 
Yahya Galip Bey, Ali Şuuri Bey. 

Refik B. (Konya) — Reis Paşa Hazretleri, 
üçüncü olarak bendeniz söz istemiştim. 

Reis — Sıra bize aittir. Kâmil Beyden sonra 
söz istediniz, Kâmil Bey ise yedincidir. Bir de Ra-
gip Bey vardır. 

Buyurunuz Vasıf Bey. 
Vasıf B. (İzmir) •— Muhterem arkadaşlarım; 

Serbest Cumhuriyet Fırkası Muhterem Lideri 
Fethi Beyi çok hususî bir dikkatle dinledim. Tür
kiye Cumhuriyetinde senelerdenberi en mühim 
mevkileri işgal eden bu muhterem şahsiyetin bu 
kadar umumî ve hayatî bir^mesele üzerinde mille
te hitap ederken hiç şüphesiz şu ve bu mak
sadın tesiri altında söylenen sözlere istinat eden 
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beyanat değil; hakikî ve gayri kabili ret vesaika 
müstenit mütaleat serdetmesini tabiî görürüm. 
Türkiyenin Sabık Başvekili memlekete ve halka 
hitap ederken Cumhuriyetin sarsılması, anarşi 
meydana gelmesi gibi tehlikeler halinde ifade de 
bulunmanın yapacağı aksi tesirleri elbette takdir 
edecek kadar bir tecrübe ve malûmata sahiptir. Eğer 
böyle bir tehlike hakikaten mevcut ve muayyen esas 
lara istinat eden vesaikle müsbet ise kendisinin bu 
millet kürsüsünden böyle haykırması, en yüksek 
vatanî bir vazifedir. Fakat millete bu tarzda hi
tap eylediği zaman bu sözlerin doğru olmadığı şim
di benim müşahedata istinaden vereceğim malûmat
la ve hiç şüphesiz Hükümetin vereceği müdellel iza
hatla meydana .çıkacaktır (Bravo sesleri). Bu suretle 
Fethi Beyefendi Heyeti umumiye vicdanı amme kar
şısında çok müşkül vaziyette kalacaktır. Fethi Beye
fendi bir çok vilâyetlerin yalnız isimlerini saydılar. 
Arkadaşlar tarafından vaki olan ısrar ve talebe 
rağmen çizdiğim plânı değiştiremem buyurdular, 
acaba niçin? daha evvel çok muayyen ve sarih bir 
maksat için çizilmiş bir plân varsa onu muhafaza 
etmekte serbesttir. Fakat efkârı umumiye ve Mec
lisi Âliyi tenvir maksadını istihdaf ediyorlarsa 
o yalnız isimleri sayarak çızdıkları vilâyetler üze
rinde bir kaç malûmat verebilirlerdi; anlaşılıyor ki 
orada böyle malûmat tasni edilmemiştir. (Bravo 
sesleri). 

En çok intihabatın gürültülü olarak cereyean 
ettiği yerlerde vak'alan ve hadiseleri icat etmek 
ve ona beyanı mütalea etmekten başka bir şey gö-
rülmiyor. 

Muhterem arkadaşlar; Adana, Mersin ve diğer 
vilâyetler hakkında söylediklerine cevap verecek 
değilim. Ancak feci bir tarzda tasvir ettiği gibi 
izmir intihabatı hakkındaki beyanatın da tamamen 
esassız ve çürük bir esasa istinat ettiğine tamamen 
kaniim. (Bravo sesleri) 

Izmirde, buyurdularki, intihabat daha feci bir 
şekilde cereyan etmiştir. Bilmiyorum niçin böyle 
bir tasriha ve böyle bir tefrika lüzum görmüşler
dir; yalnız çok düşündüm ve anladım ki bu mak
sat daha çok bir takım hislerin tezahürüne tabi 
olmak mecburiyetinden başka bir şey değildir. 
Fethi Beyefendi yeni fırkayı teşkil buyurduktan 
sonra efkârı umumiyeye ve halka fikirlerini ifade 
etmek için bu millet kürsüsünü intihap etmek sab
rını gösteremediler, halkı ve efkârı umumiyeyi 
tenvir ve bu temasları yapmak maksadile Izmiri 
teşrif ettiler, îzmirde beşbin, on bin, onbeş bin, bil
miyorum bir zamanlar bir çok gülünç hâdiselere se
bep verecek derecede iptizale uğrıyan bu rakam mü
nakaşalarını bertaraf ederek söyliyeyim, bir halk 
kütlesi tarafından alkışlandılar. 

Efendiler; halkın alkışları çok azizdir, çok 
kıymetlidir; halkın alkışlarını mazhar olmak siyasî 
hayatta yaşıyan şahsiyetler için güzel mazhari
yetlerdir. Fakat bu,alkışları yakından görenler 
ve bilenler takdir ederler ki alkışlan meydana ge
tiren vaziyetin ruhî sebeplerimi hiç bir zaman a-

kıldan çıkarmamak lâzımdır. Fethi Beyefendi 
Izmirde Alkışlandıkları için muhakkak arzu bu-
yuruyorlardı ki İzmir belediye intihabatında ka
zansınlar, bütün Izmirin ve bütün memleketin 
umumî bir tezahürü halinde gösterdikleri İzmir 
nümayişleri doğru olabilsin, tahakkuk edebilsin, 
halbuki arkadaşlar; o zaman Fethi Beyefendiyi 
alkışlıyan bütün İzmir değildi; İzmir içinde bir 
kısım halk idi. Onun alkışlamak hakkıdır. Fethi 
Beyefendinin de alkışlanmak hakkıdır. Fakat iz
mir asıl belediye intihabında verdiği reyler Halk 
Fırkasına bütün inkilâplara, bütün halaskar ha
reketlere timsâl olan Halk fırkasına olan merbuti-
yetini izhar ve ispat etmiştir. ( Alkışlar ) . 

Fethi Beyefendi buyurdular ki; Cumhuriyet 
halkının reylerine istinat eder, o halde Fethi Beye
fendi de Izmirin Halk Fırkasına izhar ettiği bu 
reylerin manzarası karşısında kemali hürmetle e-
ğilsinler, kendisi için acıdır fakat hakikattir; izmir 
Halk Fırkasına zahir olmuştur. 

Arkadaşlar ben Izmirin intihabatında çalışmak 
üzere gittiğim günde intihabatın ilk günü idi; 
hemen intihap mıntakalannı dolaştım. Gördüğüm 
manzara şu idi: her sandığın etrafında mütemadi 
bir gürültü ve yaygara ile meşgul olmak emrini 
alan gruplar vardı, bu grupların mahiyetini bir
den anlıyamadım. Hatta merak ve telâş ettim 
acaba bizim tarafımızdan vaki olmuş bir tertipmi 
idi; sordum, anladım, tetkik ettim, Fethi Bey
efendi! icap ederse ispat ederim, bu adamların 
teşkil ettikleri gruplar Serbest Cumhuriyet Fır
kası namına sandıklarda gürültü ve yaygara 
koparmak ve bu suretle erbabı haysiyetin rey 
vermelerine mani olmak vazifesini almışlardı. 
Arkadaşlar karşıyakaya gittim; Fethi Beyefen
di icbar etmedikleri müddetçe isimlerini söylemek 
istemediğim vatandaşlar, burada hazır olmıyan 
vatandaşların isimlerini söylemek istemem. 
Fakat bilâhere polis memuru diye buyurduk
ları Ilhami Beyler dahil olduğu halde on yedi 
kişiden ibaret bir grubun başında mütemadiyen 
gürültü yaptıklarını gördüm. Bunların , ileri 
gelenlerile temas etmek istemedim; dedimki bu 
tarzda intihabat icrasına imkân yoktur. Böyle 
gürültü ve patırdı yaparak vatandaşların rey ver
melerine mani olmak gayesini istihdaf etmek her 
iki fırkanın takip etmekte olduğu maksatlarla 
kabili telif değildir. 

Beyfendiler; o esnada bütün Izmirin tanıdığı 
bir arkadaşınızın refikası diğer bir hanımla bera
ber araba ile rey atmağa geldi, karşı fırkaya men
sup olan yaygaracılar bu hanımların halk fırka
sına rey atacaklarını anladılar, arabacıya -hücum 
ettiler. Bu hanımefendi ile arkadaşı diğer bir 
hanım kaçmağa mecbur kaldılar. 

Reylerin serbest tazahürü bu mudur? Fethi 
Beyefendinin iddia buyurdukları serbest intihabatın 
ve Cumhuriyetin esası bu mudur? 

Efendiler; * bir polisin ve bir jandarmanın mü
dahalesi bu kadar zararlı değildir. Çünkü onu 
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tecziye edecek kuvvet ve kudret vardır. Fakat bir 1 
takım yaygaracılar vatandaşları reylerini istimal
den menederlerse o zaman Fethi Beyefendinin 
korktuğu anarşi meydana gelir. (Bravo sesleri, al-\ 
kışlar). 

Ertesi gün arkadaşlar; Fethi Beyin çok şikâyet 
buyurdukları karantine mıntakasına gittim, orada 
tamamen sizi temin ederim, üzerinde kıravat ve 
yakalık olmıyan ayağında kundırası bile bulunmı-
yan bir takım adamlardan mürekkep bir grubun 
mütemadiyen bağırdığını gördüm. Hatta Efendi
ler bendeniz sandıktan ayrılıp dişarıy a çıkmak 
istediğim zaman; meb 'usumuzsunuz, size şikâye
timiz vardır dediler; etrafımı aldılar; arzu ve 
maksatları müntehipler karşısında beni tazyik 
etmekti. 

Orada Ekrem Hayri Bey, Serbest Fırkanın teş
kilât Reisi Ekrem Hayri Beye tesadüf ettim. Mü
nevver şahsiyettir, kendisine rica ettim; iki günden 
beri gördüğüm manzara beni tethiş ediyor. Temenni 
ediyorum bana nasip olsun ve intihap sandıklarının 
başında Serbest Cumhuriyet Fırkasına rey vermek 
için gelen kadın ve erkek grupları arasında münev
ver kütlelere tesadüf edeyim. Üstleri başları peri
şan bu vatandaşların elbette hakkı reyi vardır. 
Fakat bu halk kütlesi rey vermek için bu kadar ar
zu göstermez. Onlar fırkacılar tarafından sevkedi-
lir, onlar talimatla yürütülür. O halde bu yay
garaları yapanlar zavallı masum adamlardır. Mes'-
uller onları bin türlü propaganda ile iğfal eden 
fırkacılar ve o teşkilâtı idare edenlerdir (Bravo 
sesleri). \ 

Ekrem Hayri B.; ne yapayım halkın hareketi
dir, halkın hareketine mani olabilir miyiz; mü-
taleasmda bulundu. 

Arkadaşlar! bu vaziyet karşısında her hangi 
bir hakaretten ihtiraz eden, nümayişten ihtiraz 
eden, sahibi haysiyet bir insan bir kadın veya er-

\ kek gelip rey vermek imkânını bulabilir mi ? 
O halde 15 - 20 yaygaracı ile İzmirlilerin rey 

vermesine mani mi olmak istiyorsunuz ? açıkça 
ifade ediyorum; karşı taraftaki adamlar, vatan
daşlar, bunun karşısında bir aksülamel gösterir-
lerse bunun mes'uliyetini deruhte ediyor musu
nuz? 

Bir şey yapamadım dedi, halk hareketidir. 
Efendiler, 4 - 5 gün bu manzara, bu vaziyet 

devam etti. Tanıdığımız bir çok ailelere haber 
verdik, niçin reyinizi kullanmıyorsunuz dedik. 
İnsaf ediniz dediler. O şahısların, gurupların ara
sında saatlerce bekleyip, rey verebilir miyiz. Şah
siyetimiz şeref ve haysiyetimiz buna manidir. Ne-
tekim Karşıyakaya giden iki hanım arkadaşımız 
yuha ile koğulmuştur. 

Bu hareketler yalnız intihap sandıkları başında 
erbabı haysiyetin rey vermesine mani olmak sure-
tile tecelli etse idi bu gibi manasız hareketlerin 
bertaraf edilmesi çabuk olacağına göre o kadar 
haizi ehemmiyet olmazdı. Hükümetin vesaikinde 
elbette mevcuttur. Çoktan beri sükûneti mutlaka | 

I içinde olduğu ve eski şakavet devrinin artık zail ol
duğu ödemiş mıntakasında dört müstakil harekete 
geçtiğini haber aldım. Hayret ettim. Ödemişte 
uzun zaman bu maraz zail olmuştu. 

Bunlar istisal edildi. Efendiler! üstlerinden 
Fethi Beyefendinin resmi çıktı. Bunun ehemmiyeti 
yoktu. Fethi Beyefendiye giyaben bir hürmet iz
har edebilirler, fakat ayni zamanda içlerinden bi
risinin ödemiş Serbest Cumhuriyet Fırkasına 
resmen dahil olduğuna dair bir vesika çıktı. Ayni 
zamanda birisinin elbisesi arandı ve bu elbisenin 
bir hafta evvel Serbest Fırka Heyeti İdare âzasın
dan biri tarafından verildiği tesbit edildi. O halde 
arkadaşlar, serbest intihap hakkının şekillerin 
silâhlarına istinat ettirilmesini mazur görmek, di
ğer taraftan asayiş kuvveti olan jandarma ve po
lise hücum etmek zannediyorum , milletin umum 
vicdanını tazip edecek gayri musip bir hareket ve 
insaf sizliktir, > 

O esnada yeni bir vak'a işittik, Sivrihisar kay-
makahn xlöğülmüş hayret ettik. Vali ile temas 
ettik, sorduk ve anladı^ ki Serbest fırka heyeti 
ihtiyariyesinin başta olarak yaptığı bir hareket 
şşeri olarak kaymakama hücum edilmiş ve kayma
kam ağır bir surette yaralanmıştır. Fethi Beye
fendi çok mahirane bir şekilde bir rol yaparak 
kabili izah olması güç olan bir maksat tesiri altın
da bu Cumhuriyetin yalnız dahiliye memurlarına hü
cum ederken adliye memurlarına hücum etmemeği 
Bir siyaset oyunu olarak kullanmıştır. 

Ali Fethi B. — Hiç bir siyaset oyunu değildir. * 
Vasıf B, (Devamla ) — Zannediyorum ki Cüm- * 

huriyetin bütün memurları ayni fikre ve ayni ruha 
I ve ayni idareye tabidirler. Bunların hepsi türk ev
lâdıdır. Hepsi ayni Devletin kendilerine muayyen 
vazifeler tevdi ettiği şahsiyetlerdir. İçinden bir 

I zümreyi çok medihkâr bir surette alkışlamak ve 
diğer zümreyi takbih etmek zannediyorum sabık 
Başvekilin yapacağı bir hata olmasa gerektir. 

| Ali Fethi B. — Dahiliye memurlarını da mazur 
görüyorum, aldıkları emirleri ifâ ediyorlar. (Gü
rültüler). 

V a s i B. ( Devamla ) — F e t h i Beyefendi! siz 
söz söylerken yerimden hiç cevap vermedim; sizde 
ayni nezaketi ve sükûneti gösteriniz. Garipdir ki 
Seferihisard.a kaymakamı döğenler tevkif edileme-
dller. Arkadaşlar; her ne sebeple olursa olsun, her 
hangi bir mücbir amil tesiri altında olursa olsun 
Hükümetin bir memuru dayak yediği zaman zan- -
nediyorum ki Devletin bütün otoritesi ve Hüküme
tin bütün otoritesi mevzubahstir ve her vatanperver 
bu hâdiselerin muvacehesinde titremek mecburiye
tindedir. 

Hangi fırka olursa olsun hangi fırkanın pren
sibi tesiri altında söz söylenirse söylensin, her 
Türk vatanperveri bu hadise karşısında derin bir 
eza ve cefa duyar. O kaymakam en büyük kaba
hati haiz olsa bile onu tecziye edecek makam var
dır, o makam tecziye etmezse, memleketin bü-

1 tün mukadderatına hâkim olan Büyük Millet Mec-
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lisi vardır. Fakat kaymakamlar dövülmeğe baş
lar, bu hareket takbih edilmez ve bu hareket ta
biî görülür ve buna mukabil bu adamlar bir ce
zaya uğramazsa ben orada Adliyenin veya Da
hiliyenin veya diğer bir şubei idare memurunun 
vazifesini yapıp yapmadığını tetkik etmek zah
metini kendime vermem. Kim olursa olsun bu ha
dise karşısında en ciddî ve şiddetli bir hareket 
göstermek zaruretindedir. 

Ne gariptir ki arkadaşlar, bunu meraretle süy-
lemek mecburiyetindeyimdir ki bu harekete karşı 
mukabil bir hareket olmak maksadile 10, 15 Halk 
Fırkasına mensup azalar toplanmışlar ve yaşa
sın Halk Fırkası diye bağırmışlar ve asayişi ihlâl 
ediyorlar diye tevkif edilmişlerdir. Ve Hüküme
timizin tuttuğu yol o kadar bitaraf imiş ki ken
disinin istinat ettiği azayı bile tevkiften bir an 
bile feragat etmemiştir, doğru mu yapmıştır? 

Meclis kürsüsünde bunu izah ve ifade ederken 
elbette Hükümetin vazifelerini ifa ederken aldığı 
ve kabul ettiği esasları daima tabiî görürdürm, 
kabul ederim. Fethi Bey ve arkadaşları kadar 
fırkacı olsa idim belki başka türlü söylerdim. 

Bir gün Izmirde oturuyorduk, arkadaşlar dedi
ler ki Bornuvada bir polis vurulmuştur. Evvelâ 
bunu adi bir vaka olarak telâkki ettim; tahkik ettik, 
tetkik ettik anladık ki Serbest Fırka resmen mu
kayyet bir adam kafayı tütsüledikten sonra gece 
kahveden geçerken mütemadi bir telkinin cahil 
ruhlarda yarattığı kin ve husumetin neticesi ola
rak Halk Fırkasından intikam almak sevdasına 
düşmüş, bakmış Halk Fırkasının mümessili olarak 
bir polis görmüş ve ona çatmış, biz Serbestçiler 
Halkçılara böyle yaparız, diyerek bu aynen Adliye 
tahkikatında var ve mazbuttur, tabancasını çeke
rek zavallıyı gayet ağır bir surette karnından ya
ralamıştır. Niçin? Çünkü efendiler, halk kütleleri, 
vakayi ve hakayika vesait ve noktai nazarından ta-
mamile nüfuz edemiyecek olan halk kütlesi, siste
matik, mütemadi bir propaganda ile her hangi bir 
zümre aleyhine daima tahrik edilirse ve bu tahri
katta hiç insaf gösterilmezse elbette bu gibi vak'a-
ların zuhur edeceği tabiidir. Efendiler; bu vaka 
dolayısile mahallî hükümet, Bornovadaki Serbest 
Fırkanın defterlerini istemiştir. Bu defterlerin 
tetkikından sabit olmuştur ki orada mukayyet 
olan âza arasında katiller, dolandırıcılar vardır, 
hapishaneden çıkmış olanlar vardır ( Her yerde 
öyle sesleri) O halde arkadaşlar; intihap reyinin 
ve intihap reyi hakkının tezahür etmesi için eğer 
karşı taraf fırka, adede çok kıymet verirse deruh
te ettiği vazifenin kıymet ve ehemmiyetini hakikî 
bir surette takdir etmezse, zannederim ki her iki 
tarafın da istediği maksadın hasıl olmasına imkân 
yoktur. Bunu bir cihetten tabiî görürüm. Çünkü 
buyurdukları veçhile Meclisteki murakabeyi te
min ve o maksadı elde etmek için teşekkül eden 
ve ortaya atılan fırka millet kürsüsündeki mura
kabenin meydana gelmesine intizar edemezse, bu 
kadar sabır gösteremezse ve sabır gösteremiyerek 

doğrudan doğruya maksada vasıl olmak için teşki
lâtı tamam olmadığı halde belediye intihabatına 
girişerek rey toplamağa mecbur kalırsa elbette 
kemiyete kıymet verecektir. 

Fethi Bey iddia buyurdular ki İzmir intihaba
tına fesat karışmıştır. Arkadaşlar; îzmir mıntaka-
lannda bir defa encümenleri teşkil eden azanın 
mühim bir ksımı karşı fırka âzası idi. Gerek bu 
zevat ve gerekse mütemadiyen o sandık etrafında 
dolaşan karşı fırka memurları şayanı hayret bir 
dikkat ile her gün atılan reyleri tesbit ediyorlardı 
ve her gün karşı tararf gazeteleri bu reyleri neş
rediyorlardı. întihabatın son günlerinde bizzat 
karşı tarafın tesbit ettiği miktar takriben 25 000 
küsur rey idi. Bu reylerin yekûnu her gün karşı 
fırka gazetelerinde neşrederlerdi. Efendiler; bu 
sandıklar tamamen mühürlü olduğu halde Fethi 
Beyin iddia ettikleri gibi değil, her kesin gözü 
önünde açılmıştır. Hattâ ben bu gibi şikâyetlerin 
vukuunu düşündüm; arkadaşlarla görüştüm, ka
nunî bir mecburiyet yokken intihap encümeni rei
sine resmen karşı fırkayı davet etsin ve karşı 
fırkadan bir heyet gelsin dedim. Karşı fırka ken
di namlarına salâhiyeti kâmileyi haiz üç zat gön
dermiştir. Arzu ederlerse isimlerini söylieyyim. 
Dedik ki, bu efkârı umumiye önünde cereyan et
mesi lâzım gelen bir şeydir. Fakat bütün halkın 
oraya toplattırılarak bunun teminine imkân yok
tur. Matbuat mümessilleri davet edilmiş. 

Efendiler; îzmirde çıkan karşı fırka gazetele
r i ; tstanbulda çıkan bütün gazetelerin muhabir
leri, o gece sandıklar açılırken davet edilmiştir. 
Belediye salonunun ortasına büyük bir masa kon
muş, orada bütün sandıklan mühürlü olduğu hal
de masanın önüne konmuş, kapılar açılarak fır
ka mümessilleri, fırkanın gönderdiği heyetler ve 
bütün matbuat mümessilleri orada iken onların 
gözleri önünde açılmıştır. Fethi Beyefendinin id
diaları tamamen yanlıştır ve maalesef kendilerini 
iğfal etmişlerdir. Kendilerine yalan yazmışlardır. 

Rasih B.'(Antalya) — Atlamışlardır. 
Vasıf B. (Devamla) — İntihap encümeninin bü

tün âzası olduğu halde sandıklar açılmıştır. Ar
kadaşlar, encümenin yazdığı mazbatada bir tek 
sandıkta ufak bir gedik ve delik bulamamışlardır. 
Hatta karşı taraf âzası ve matbuat mümessilleri 
bir şey bulabilir miyiz diye çok dikkat ettikleri 
halde hiç bir şey tesbit edememişler ve gazete
lerine yazamamışlardır. Bu sandıkların açıldığı 
vakit tesbit ettikleri reyden yedi yüz rey fazla 
çıktı. Artık Fethi Beyefendi insaf buyursunlar. 
Dünyanın en kuvvetli teşkilâtını yapabilselerdi 
25 bin reyin bu kadar sarih bir şekilde tesbit et
meğe imkân bulamazlardı. Yedi yüz kadar bir 
farkla tesbit etmişlerdir. 

Efendiler, sandıklar açıldığı zaman orada hasıl 
olan yedi yüz reyi kendilerine bağışlıyorum. Ken
dilerinin olsun, fakat acaba bununla intihabı kazana
caklar mıdır? Fakat bu farktan izmir intihabına 
fesat karıştırıldığını iddia etmek muvafıkı haki-
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kat ve insaf değildir. 

Arkadaşlar!. kanunî mecburiyet olmadığı halde 
îzmir intihap encümeni büyük bir tesamüh göste
rerek bir karar vermiştir. Karar şudur: her akşam 
reyler atıldığı zaman reylerin adedi tesbit edile-
eek ve bir mazbata yapılarak encümen azaları ta
rafından imza edilecektir. Fethi Beyefendi sorsun
lar, intihabın sonuna kadar bu zabıtlar tutul
muştur ve intihap encümeni azaları tarafından 
imza olunmuştur ve bunların içinde karşı taraftan 
bir çok zevat vardır. Binaenaleyh tesbit edilen 
reylerden fazla rey atıldığı takdirde bunun meyda 
na çıkmamasına imkân yok idi. 

Halbuki arzettiğim gibi 700 fark müstesna ol
mak şartile bizzat kendilerinin tesbit ettiği miktarı 
çekmemiştir. O halde intihabatın Halk Fırkası le
hine tezahür etmesinin en bariz bir delilini inkâr 
etmemek lâzımdır, bütün İzmirlilere cereyan eden 
bu hakikate müsteniden diyorum ki orada çalı
şan bu kadar temiz arkadaşlara da böyle sahte
kârlık isnat etmek, zannederim; yüksek şahsiyetle
rin vicdanına hiç bir zaman yakışmaz. 

Arkadaşlar; Orada yedi sekiz meb'us arkada
şımız, belediye reisleri, encümen azaları vardı, on
ların gözü önünde bu intihabat cereyan etmiştir. 
Bütün bu arkadaşlarla daha dün Fethi Bey de 
beraber çalışıyordu, bu sahtekârlık isnadını Mil
let kürsüsünden tamamen iade ve reddederim. 
( Bravo sesleri ) . 

Büyük mesele olarak, buyurdukları diğer bir 
mesele vardır. Bazı adamlar gelmiyormuş ismi Sa-
diye imiş te Şadiye çıkıyormuş. 

Efendiler; bunu bilmem Meclisi Âlinin neş
rettiği kanunu eğer okumuşlarsa bilirler ki çok sa
rihtir. Binaenaleyh nasıl olurda intihap encümeni 
Meclisi Âlinin neşrettiği kanunun sarahati kar
şısında yalınız Fethi Beyefendiye hoş görünmek 
için bunu kabul eder ve yapabilirde bu reyleri san
dığa atsınlar buna imkân yoktur. Bilakis muhalif 
bir fırkanın liderleri Millet kürsüsünde . kanuna 
mutlak itaat tavsiye etmek mecburiyetindedirler. 

O halde kanunun bu sarahati karşısında intihap 
encümeni bunu kabul edemezdi. Dediler k i ; cahil 
adamlar vardı , reylerini kullanamadılar. Efendi
ler, gözümle gördüğüm bir şeyi arzedeceğimr bir 
gün Karantina sandığına bir efendile sonra kızı 
olduğunu anladığım bir hanım içeriye girdi, bu 
efendi bir amele imiş, bir san'atkâr, encümen kâti
bi sordu; bendeniz de orada hazır bulunuyordum. 

Nerede oturuyorsunuz? serbest dedi, ne serbes
ti? serbesttir efendim. Canım efendim, Serbest Fır
kaya rey veriniz, fakat oturduğunuz yeri tesbit 
etmeğe mecburuz, nerede oturuyorsun, serbest 
dedi, olamaz dediler, serbest dedi. Sizi temin ede
rim efendiler, nihayet bendeniz müdahaleye mec
bur kaldım. Dedim ki; baksanıza arkadaş! Serbest 
Fırkanın reyleri buradadır, bunu al sandığa at, 
amma evvelâ burada ismini bul, nerede oturuyor
sunuz? O zaman kızına dömiü baktı kızı okumuş 
bir hanımdı, defter açıldı, baktık, diğer bir kızı 

daha varmış, fakat beraberinde getirdiği kızın 
'adı yok. 

Efendiler: munsif olmak lâzımdır. Bu kanun 
ilk defa olarak tatbik edilmiş, memlekette memle
ketin bütün hakkı intihab atına malik olan reyleri 
derakap yazamamışsa bunu istemek oradaki arka
daşlara karşı çok haksızlık olur, rey kâğıtları 
asıldığı zaman her hangi bir vatandaş girer, tetkik 
eder, ismini bulamazsa tashih ettirir. Onu da 
yapamamışlar,, bu efendinin reyi kullanıldı. Kıza 
dendi ki sen kullanamazsın, hemşiren gelsin o at
sın, hemşirem hasta, ben onun namına atayım, 
kanun sarihtir dendi. Efendiler izmir gazetelerin
de mevzubahs olan şikâyet mevzuu budur. Sizi 
temin ederim belki benim de orada bulunmam 
karşı taraf gai eteleri için bir vesile olabilecektir ki 
bu hadiseyi alarak efendim gelen reyler kullanıl
mamıştır, gelen müntehipler geri çevrilmiştir dendi. 

Bendeniz gözümle gördüm ve bunu vicdanıma 
tabi olarak ve yalnız vicdanıma tabi olarak size 
arzediyorum. Daktilolar bırakılmamışta reyler 
istediği mutemetlere yazdırılmamıştır. 

Efendiler l.er intihap encümeninde ve her inti
hap sandığı karşında daktilolar mütemadiyen rey 
puslası yazmada meşguldurlar, Serbest Fırkaya 
rey vermek iç n gelen müntehiplerin büyük bir 
kısmı okuyup yazmak bilmiyorlardı. Onun için 
bu vaziyet ka cşınsında oradaki intihap encümeni 
zarurî olarak bu müsaadeyi vermiştir. Her yerde 
bir daktilo vardı. Gözümle gördüm. 

Bunların işleri güçleri Serbest Fırkanın pusla-
larını yazmak i, verilen puslaların yüzde doksanı 
daktilo ile yazdmıştır. 

Hatta garip şeyler oldu. Serbest Fırka için ça
lışan memurlar talimat almışlar, bu tesbit edilmiş
tir. Hatta ta lk ikat yapılması için Hükümete mü
racaat "etmiştir, sonra ne oldu bilmiyorum. Bir 
Serbest Fırka listesi var, bir de Halk Fırkası liste
si var, düşünmüşler bazı adamlar ayırmışlar, Halk 
Fırkası için rey verenler, mühim bir ekseriyetle o-
kuyup yazar bakımındandır, aldanılmasına imkân 
yoktur. O hale e bir hile bulalım demişler, sonra ken
diliklerinden Serbest Fırka listesinin başına Halk 
Fırkasının namzetlerinden bir kaç isim yazmışlar, 
tabiî listeyi gösteriyor, bir takım isimler var. Bu 
isimleri tanıyDrlar. Halk Fırkasına rey veriyorum 
diye böyle reyler atılmıştır. Biz telâş etmiyoruz, 
biz bu vaziyeti ve reylerin neticesini hürmet ve 
iftiharla karşılıyoruz ve karşısında hürmetle eği
liyoruz. Halb aki elimizde bundan başka daha bir 
çok vesikalar) vardır, bunlar yapılmıştır diye inti
haplar hakikî cereyanını değiştirmek salâhiyeti 
ne bende var ne de Fethi Beyefendide ve bunu bir 
fırsat telâkki ediyor, feryat ediyor, bağırıyor. 
Halbuki Hükümet var, memurları var, Şürayi 
Devlet var, mahkemeler vardır, bu vaziyet görül
müş, söylenmiş ve kabili isbat bir* hale gelmişse 
bulup meydana çıkarır ve halleder. Yoksa arka
daşlar, Fethi Beyefendi yalnız mücerredata isti
naden kürsüde fesat karıştırdığını iddia ederse 
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ben de bundan evvel yaptığım gibi yüzlerce misal I 
zikrederim. 

Fakat Fethi Beyefendi insaf etsin, ben de o 
insafa iştirak edeyim. Reyler tezahür etmiştir. 
Millet hakkı intihabını kullanmıştır. Bunun halk 
ve memleket üzerindeki manevî nüfuz ve tesirini 
ve şerefini kürsüden fırkacılık hissiyatına tabi 
olarak yapılacak propagandalarla ihlâl etmiyelim 
(Bravo sesleri). 

Fethi Beyefendi sözlerinin, beyanatının son
larında zannederim biraz asabiyetin tesiri altında 
cumhuriyetin sarsılacağından, anarşi meynada 
geleceğinden çok İsrar ile bahis buyurdular. Ar-
kadaşlr; cumhuriyet bu milletin bir çok yüksek 
fedkârlıklarla elde ettiği ulvî bir müessesedir. 
Kıymetli bir varlıktır. Fethi Beyefendi gibi hiç 
şüphesiz cumhuriyetçi olan bir arkadaş Hükümete 
ve Hükümetin her hangi bir icraatına hücum et
mek isterken bu yüksek mevzuları kullanmaktan 
ihtiraz buyursunlar. İntihabatta serbest rey veril
memiş, belediye intihabatında bu sabit olmuş, 
binaenaleyh cümuhuriyet sarsılacaktır, anarşi ola
caktır sözleri ya bir maksadı mahsusun zebunu ola
rak söylenir veyahut irade ve itimadın zaafı altında 
söylenir. Ben bunun tamamen aksini iddia ede
rim . Türkiyede cumhuriyet müessesesi, cumhuri
yet varlığı her hangi bir intihapta vatandaşlar 
arasında tahaddüs etmesi tabiî olan bir mücadele 
neticesinde sarsılamaz. Anarşi meydana gelemez. 
Çünkü bu memlekette iradei milliyenin timsali 
olan bir meclis ve ona istinat eden bir Hükümet 
vardır. Onun kullandığı meşru kanunlar vardır. 
O kanunun müeyyidi kuvvetler vardır. Bunun kar
şısında cür'et gösteren her hangi bir kuvvet da
ima çiğnenmeğe ve daima mahvolmağa mahkûm
dur. Netekim oldu. Arkadaşlar Fethi Beyefendi 
müessir bir şekil vererek Antalya hadiselerinden I 
bahis buyurdular. Askerin oraya sevkedildiğin-
den bahsettiler. 

Bilmiyorum, eğer nutuklarını okuyarak söyle-
meselerdi heyecana tabi olarak bu şekilde bir be
yanat yaptıklarına atfedecektim. Fakat söylenen 
nutuk yazılmış, hazırlanmış ve kelimeler tartıla
rak ondan sonra burada okunmuş bir nutuktur. 
Dediler ki : asker geldi, dipçikle orada asayişi 
ihlâl etmek istiyen halkı dağıtmak istedi. Allah-
tan ki Dr. Bürhanettin Beyefendi ortaya çıktı. 
Vatanperverane bir his ile oradaki halkı ikna et
ti, dağıttı. Onun için bir hâdise olmadı ve onun 
için Serbest Cumhuriyet Fırkası sayesinde bir fe
caatin budusuna mani olundu. 

Arkadaşlar; Türk Milletinin her hangi bir küt
lesi karşısında aziz orduyu ve onun timsali olan 
zabiti gördüğü zaman derhal dağılır. Türk küt
lesi hiç bir zaman askerin karşısında dağılmamak 
ve askerin Hükümet namına vereceği emre itaat 
etmemek gibi bir gaflet ve cinayeti irtikâp edemez. 
Orada halkın dağıtılmasına sebep olan yalnız Türk 
askerinin yüksek manasıdır. Yoksa Dr. Burhan 
Beyin manasız sözleri değildir ve eğer oradaki I 

I halk kütlesi dağrimasa idi Hükümetin otoritesi 
ni temin için, asayişi temin için, vatandaşların 
hukukunu hayatını, varlığını temin için vereceği 
emirle asker onu dağıtırdı. Onun için arkadaşlar 
fırkaya büyük vatanî bir şeref izafe etmek arzusu 
ne kadar meşru ve makbul olursa olsun bu gün 
bir fırka lideri Millet kürsüsünde söz söylerken 
askerin otoritesini, askerin nüfuzunu, askerin kud
retini, her hangi bir şahsın tesirine müsavi tut
maması lâzım gelir ( Bravo sesleri ) . 

Fethi Beyefendi buyurdular ki; bizim fırka 
Büyük Gazi Hazretlerinin tsavip ve teşviki ile 
memlekette murakabeyi meydana getirmek maksa-
dile teşekkül etmiştir. Arkadaşlar, bu sözlerin ma
nasını, maksadını biz intihap sıralarında da halk 
kütleleri arasında daimî surette yapılan propagan
daların şümulü içerisinde tetkik,, etmiş ve anlamış 
adamlarız. îzmirde gördüm; yeni fırka bütün du
varlara ve her tarafa, dükkânlara, kapılara asmak 
için, yapıştırılmak için bastırdığı beyannamelerde 
Büyük Gazinin emrile teşekkül eden Serbest Cum
huriyet Fırkası şunu, bunu, vatandaşlara tavsiye 
eder ve şunu ister demiştir, yalnız o büyük ismin 
altında neşredilen bu beyannameler içinde de şe
ker ve petrol mesleleri de çok büyük bir yer tut
muştur. Efendiler, bu yalnız mahalle aralarında 
yapılan bir propaganda değildir, gazetelerde de 
intişar eden fırkanın resmî beyannamesidir ve 
oradaki Serbest Fırka Ocak Heyeti diyorlar k i : 
izmir halkı bize rey versin, bize rey verirseniz si
ze şekeri ucuz yedireceğiz, petrolü ucuz vereceğiz. 
Efendiler, bundan başka halkı irşat için fikirler 
yoktur. 

intihabat mücadelesinin mevzuu Serbest Fırka 
noktai nazarından; şeker ve petrolün ucuzluğun-

I dan ibarettir. Hatta bir gazete ertesi günü neşret
tiği mezahî bir fıkrada ' ' Ey izmirliler! kazanla
rınızı hazırlayınız, yakında bol bol reçel yiyecek
siniz,, diyerek yazdı. Bu propagandalar izmir mu
hitinde hakikaten gülünç dedikodular mevzuu ol
muştur. Fakat beyanname üzerinde Büyük Gazi
nin emri ile olan fırka diyerek çok büyük sözler 
vardır. 

Arkadaşlar; bu vesileyi hiç bir zaman ihlâl et
mek ve kaçırmak istemem. Fethi Beyefendinin 
yaptığı istizah dolayısile milletin vekili olarak ken
dilerine cevap verirken kendileri temas buyur
dukları için benim de milletin bir vekili olarak 
bu husustaki noktai nazarlarımı söylemeğe hakkım 
vardır. Büyük Gazi hiç şüphesiz ideali olan ve 
zaten yüksek hamlelerle, misli bulunmıyan ham
lelerle tahakkuk ettirdiği Cumhuriyeti daha kuv
vetli bir surette efkârı cihana göstermek için bir 
muhalefet fırkasının teşekkülüne mümanaat bu-
yurmadılar. • 

Efendiler; bu hareketin çok yüksek manası 
vardır. Tarih bunu kaydetmemiştir. Efkârıumu
miye ve halk üzerinde çok nafiz, çok yüksek ve 
bihudut bir muhabbet ve tesir kazanan yüksek 

I şahsiyetler kendi ellerile karşısına rakip fırka çı-
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karamazlar (Alkışlar). 

Gazi bunda da bir istisna oldu ve on seneden 
beri bütün inkilâpları yaparken istinat ettiği fır
kasının karşısında başka bir fırkanın teşekkülüne 
mümanaat buyurmadılar. Arkadaşlar; Gazi Haz
retleri mümanaat buyursalardı bu gün murakabe
den bu kadar yüksek ifadelerle bahseden arkadaşlar 
hiç bir zaman vatanî vazifeyi yapamıyacaklardı 
(Alkışlar). 

Yalnız bütün memleket bilir ve elbette milletin 
vekilleri çok eyi bilirler ki Gazi Hazretleri bu fır
kanın teşekkülüne mümanaat etmedikleri zaman, 
yazdıkları mektupta, ben Cumhuriyet Halk Fırka
sının reisiyim ve icap ederse fırkam akalliyette 
kalırsa Reisi Cümhurluktan çekilerek akalliyet 
fırkasının başına geçeceğim buyurmuşlardır. 

Efendiler; bunun manası o kadar bariz, o kadar 
sarihtir ki (anlıyanlar için sesleri) hiç şüphesiz bu 
kadar sene politikacılık yapan arkadaşlarımızın 
bunu anlamamasına imkân yoktur. Eğer aksini 
soyuyorlarsa o halde anlamamak için bir kastı mah
susları vardır. 

Ali Fethi B. (Gümüşane — Buyurduğunuz şey 
bana verilen cevabî, mektupta yoktur. Akalliyet 
kelimesi yoktur, evvelâ mektubu okuyun da ondan 
sonra uzun mütalealar yürütün. 

Vasıf B. (Devamla) — Fethi Beyefendi mek
tupta yoktur dediler, fakat kendilerini çok sinir
lendirmiş olan Yunus Nadi Beyefendiye yazılan 
mektupta da yokmudur Fethi Beyefendi! 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Bana yazılan mek
tupta varmıdır Vasıf Beyefendi1? 

Vasıf B. (Devamla) — Ş u mektupta var, yahut 
şu beyannamede var, Gazi Hazretleri fırkası akal
liyette kalırsa onun başına geçeceklerini söyle
mişlerdir. Aksini iddia ediyorsanız lütfen söyle
yiniz. 

Rasih B. (Antalya) — İşlerine gelmediği için 
okumamışlardır. 

Vasıf B. (Devamla) — Arkadaşlar, Gazi Hazret
lerine Halk Fırkasından çekil teklifini yapmak bil
miyorum ne dereceye kadar mümkündür ve kabil
dir. Çünkü elbette daha dün fırkamızın sakafı 
altında bizimle beraber bulunan arkadaşlar dünkü 
fırkalarının ve senelerdenberi içinde yaşadıkları 
fırkanın nizamnamesini bilirler, bizim Cumhuriyet 
Halk Fırkası nizamnamesinde başta altı maddei 
siyasiye vardır, ondan sonra da diğer maddeler 
bu maddeleri kongre kararı değiştirebilir, fakat 
Gazi Hazretleri çok haklı olarak her zaman olduğa 
gibi gayet dürbinane düşünerek nizamnameyi yap
tıkları zaman nizamnamenin başına koydukları 
altı maddenin altına bir madde ilâve buyurdular 
ve dediler ki ( bu mevadı esasiye hiç bir veçhile 
kabili tebdil değildir). Bu mevadı esasiyede 
hatırlarsanız Cumhuriyettir, hakimiyeti milliyedir, 
lâyisizimdir, ve saire. Ayni zamanda bu madde
lerden birinde deniyor ki Cumhuriyet Halk Fırka
sının banisi ve reisi umumisi Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleridir. Bu maddei esasiye hiç bir veçhile 

değişemez (Alkışlar). 
Arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Fırkası kendi 

kendine teşekkül etti, toplandı düşündü taşındı, 
uzun uzadıya görüştü, münakaşalar yaptı ve niha
yet içimizden reyi hafî ile Gazi Hazretlerini mi 
intihap etti ? (Hadisattan çıktı sesleri) Hakikat 
burnudur % 

Efendiler, Cumhuriyet Halk Fırkası memleketi 
halâsa, zafere isal eden, Müdafaai Hukuk Cemiye
tinin imtidadıdır. Askerî zafer tahakkuk ettikten 
sonra, memleket düşman istilâsından kurtulduk
tan sonra, Gazi yüksek kafasında hazırladığı içti
maî ve idarî inkilâpları yapabilmek için siyasî 
bir teşekkülün, taazzuvun meydana gelmesini lü
zumlu buldu ve Türkiyenin her tarafında seyahat-
lar yaptı, halkla yakından temas etti, seyahatla-
rından sonra geldi Halk Fırkasını teşkil etti. 
Halk Fırkasının yaptığı eser onundur. Fırka onun
dur, fırkayı teşkil eden âza nasıl sonuna kadar 
ondan onun eserinden ve onun eserinin yaptığı ta
rihten ayrılmıyorsa bu yüksek ve şerefli tarihi yara
tan Gazi Hazretlerinden nasıl ayrılabilir (Bravo 
sesleri, alkışlar). Bu kadar sarih bir hakikata rağ
men yeni fırkayı teşkil eden arkadaşlarımız müte
madiyen bu mevzu üzerinde efkârı umumiyede pro
pagandalar yaptılar. Fethi Beyefendi bizzat bunu 
yaptı demiyorum, bunu biliyorum, fakat teşkilât
ları bunu yapmıştır. 

Efendiler; bütün halk kütlelerini teşvik, tazip 
kelimelerile tehyiç etmek kudretine malik değildir. 
Bunu mahzur görmek lâzımdır. 

Teşvik, tazip, emir kelimelerile efkârı umumi-
yeye bu tarzda hitap edildiği zaman, efkârı umu
miye zannediyordu ki Gazi Hazretleri bu fırkayı da 
istemiştir. Kanaati umumiye bu idi Efendiler. 

Fakat hakikat daima hâkimdir. Hakikati örtmek 
istemek çok müşküldür, ne yapılsa nihayet vekayi 
ve hadisat bunu bariz bir surette gösterir. Gazi 
Hazretleri yaptığı beyanatla bu hakikati tekrar 
ifade ettiği zaman memleket hakikî manayi anla
mağa başladı. Fethi Beyefendi telâş buyurmasınlar. 
Izmire ilk defa gittikleri zaman, seyahat yaptıkları 
zaman gördükleri alkış devam etmiyorsa ve gördük
leri alkışın manasının; bu intihabın neticesinde aksi 
tezahür etmişse Gazinin, fikrinin hakikatin memle
ket tarafından anlaşılması amil olmuştur. 

Bu nihayet akli selimin galebesidir ( Alkışlar). 
Arkadaşlar; sizi fazla yormak istemem, elbette 
Hükümetimiz Fethi Beyefendinin serdettikleri id
dialar karşısında icabeden müdellel ve vesaika 
müstenit cevapları vereceklerdir. Yalnız İzmir in-
tihabatmda çalışmış bir arkadaşınız sıfatile yapılan 
ittihamların, istinatların mahiyetini efkârı umumiye 
karşısında tebarüz ettirmeyi vatanî bir vazife telâkki 
ediyorum. Muhterem Fethi Beyefendiden çok rica 
ediyorum, muhalefet lideri olmak kolay bir şey 
değildir. Çok sabra, çok metanete, çok sükûne ih
tiyaç vardır. 

Muhalefet fırkası yapılmak istenildiği zaman 
uzun bir müddet bu murakabenin eyi yapilabilm.es 
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için akalliyette kalabilmek cesaretini göstermek lâ
zımdır. Hiç şüphesiz kendilerinde bu cesaret var
dır. Yalnız istical edipte şu veya bu maksadı elde 
etmek için kürsüden söz söyledikleri zaman mahallî 
teşekküllerinin kendilerine yazdıkları her şeyi ta
mam inanmasın, çünkü o mahallî teşekküllerinin 
milletlerini mazur göstermek için tasni ettiklerine 

Reis — Celse in'ikat etmiştir. 
Hayrettin B. ( Balıkesir) — Efendiler, Serbest 

Fırkanın Muhterem Lideri Fethi Beyefendinin 
Balıkesir belediye intihabatma müdahale olduğu 
hakkındaki şikâyetleri dinledim. Bu hususta Halk 
Fırkası teşkilâtı müşteki vaziyette bulunması lâ
zım gelirken gariptir ki, Serbest Fırkanın Muhte
rem Liderini burada davacı mevkiinde görüyoruz. 

Balıkesir belediye intihabı şu suretle cereyan 
etmiştir. Belediye meclisi mahza halka bir teşki
lât olmak üzere intihap şubelerini beş muhtelif 
mmtakaya ayırmıştır. Serbest Fırkanın Heyeti 
idaresi makamı vilâyete bir kıt 'a arzuhal ile mü
racaat ederek intihap şubelerinin bu mevkilerden 
kaldırılmasını ve intihap encümeninin yeniden 
teşkilini talep ve dermeyan etmiştir. Mevzu şikâ
yet şu idi: Güya, intihap şubeleri Halk Fırkası 
nahiye şubelerinin yakınında teessüs etmiş ve 
intihap encümeni münhasıran Halk Fırkası teşki
lâtına mensup olan zevattan terekküp etmiş vali 
bu istidayi alelûsul belediye meclisine havale 
ediyor. 

Belediye ve intihap Encümeni Reisi bu istida
yi encümene ve intihap azalarına okuyor. Encü
meni intihap azalan sinirleniyorlar. Kendilerinin 
tamamen kanunî bir şekilde teşekkül ettiklerini 
ve intihap şubelerinin ahkâmı kanuniyeye tama
men muvafık bir surette tefrik edildiğini ileri 
sürüyorlar ve madam ki, Serbest Fırka kendileri
ne ademi itimat dermeyan etmiştir, bunu izzeti 
nefis meselesi telâkki ediyorlar ve müttefikan is
tifa ediyorlar ve bu suretle belediyeyi yeni bir 
müşkülât karşısında bulunduruyorlar. 

Belediye yeni intihap encümeni teşkili iztiran 
sarşısmdadır. Alelusul mahallata tezkereler gön-
ieriyorlar Mahallat muhtarlar usul ve kanun da-
• resinde ikişer mümessil intihap edip gönderiyor, 
nümessiller huzurunda bu (60, 70) kişinin muvace-

daima inanırlarsa bu izahattan tamamen anlaşıl
dığı veçhile çok fena bir vaziyete düşerler. Ben 
Fethi Beyefendiyi daima Millet kürsüsünde hakika
ti ifade ederken görmek isterim ( Bravo sesleri al
kışlar ) . 

Reis — Celseyi beş dakika tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 17,7 

hesinde kura çekilerek yeni intihap encümeni 
seçiliyor. Yeni intihap encümeni işe başladıktan 
sonra Serbest Fırka Heyeti idaresinin sırf 
arzusunu tatmin maksadile intihap şubelerini 
mmtakalardan ilga ediyor ve yalnız belediyede 
kalmasını tahti karara alıyor. Bu arzularının 
isaf edildiğinden şımaran Serbest Fırkacılar me-
taliplerini tevali ettiriyorlar. Bundan sonra inti
hap başlıyaeaktır. intihap başlamazdan bir gün 
evvel Serbest Fırka Heyeti idaresi makamı vilâyete 
ve encümen intihap reisine resmen müracaatla 
kanunen teşekkül etmiş bulunan ve intihap hakkı 
yalnız kendilerine ait olan intihap encümeni aza
larına zamimeten ve fuzulî olarak hariçten, yani 
kendilerinden iki mürakibin encümeni intihap nez-
dinde bulundurulmasını talep ve iddia ediyorlar. 
Sokaklarda çarşıda, pazarda kanun isteriz diye 
bar bar bağıran Serbest Fırkanın erkân ve mensu-
bini bu suretle gayri kanunî, fevkalkanun meta-
lipte bulunuyorlar. 

2 inci bir talepleri daha vardır; bu da intihap 
sandığının başında kendilerinden 2 muhafız nöbet
çinin daimî olarak bulundurulması keyfiyetidir. 
Sokaklarda, çarşıda, pazarda kanun isteriz diye 
bağıran Serbest Fırkanın erkân ve mensubini 
intihap sandığının , Hükümetin ve kanunun tahti 
emniyet ve siyanetinde olduğunu ankastin unuta
rak milletin arasını ihtiva eden bir sandığın bir 
takım haydutların, bir takım eşkıyaların, serse
rilerin eline tevdi etmek istiyorlar. (Şehi unutma
yın sesleri). 

3 üncü bir talep daha vardır. Bu talep intihap 
sandığının başında kendilerinden kâtip bulundu
rulması keyfiyetidir. 

Encümeni intihap âzası baştaki gayri kanunî 
olan iki talebi reddediyor. Kâtip bulundurulması 
meselesine gelince; kanun bunu encümeni 
intihabın ihtiyarına bırakıyor. Encümeni 

_^. 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 17,12 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Süreyya Tevfik B. (TOKAT), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 
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intihap diler hariçten kâtip bulundurur, diler bu
lundurmaz. Maahaza Serbest Fırka Heyeti idare
sini tatmin maksadile kâtip bulundurmağa muva
fakat ediyor. ister kâtip bulundurunuz, ister dak
tilo bulundurunuz, ister matbaa getiriniz diyor. 

4 üncü bir talep daha var. Bu ..talep müddei 
umumidendir. Bunlar bir kıta arzİnal ile müddei 
umumiye müracaat ediyorlar ve pazartesi günü 
saat dokuzda belediye intihabatı icra edileceğin
den sandığın temhir merasiminde bulunmak üzere 
vakti muayyende belediye dairesine teşrifiniz rica 
olunur diyorlar. Vazifesini çok müdrik olan müddei 
umumi bu hususta kendisinde bir sıfat ve salâhiyet 
olmadığını tebliğ ediyor ve taleplerini reddediyor. 
Ertesi gün saat dokuzda intihap başlıyor. Belediye 
heyetinin encümeni intihap ve halk huzurunda 
sandık muayene edilerek merasimi mahsusa ile 
temhir ediliyor ve intihap başlıyor. Reyler atılıyor. 
Saat (11) de başta Serbest Fırka heyet idaresi 
olmak üzere bir cemmigafir belediyenin* önüne 
geliyorlar. Kanun isteriz, hüriyet isteriz diye 
bar bar bağırıyorlar. Velveleyi ayyuka çıkarıyor
lar. Yani bir gün evvel reddolunan gayri kanunî 
taleplerini gayri kanunî surette aktolunan mitingi 
ile protosto ediyorlar. Bu gelen cemmigafir bele
diyenin etrafını zincir halinde ihate etmiştir. 
Eshabı ârâ bu zenciri yararak reyini istimal etmek 
fırsatını bulamıyorlar. 

Çünkü Serbest Fırkacıların maksatları esasen 
halkın reyini istimal ettirmemek ve intihabı işkâl 
etmektir. Selâmeti intihap tamamen münselip ol
muştur.. Keyfiyetten vali haberdar oluyor. Alela
cele belediyeye geliyor. Manzarayı görüyor. Serbest 
Fırka elemanlarını, heyeti idaresini nezdine celbe-
diyor. Şikâyetlerini, taleplerini dinliyor. Şikâyet
lerinin, taleplerinin gayri kanunî olduğunu kendi
lerine ihtar ediyor ve dağılmalarını emrediyor. 
Dağılmıyorlar. Bu şekilde toplanma tecemmu ka
nunu ahkâmına mugayir olduğunu ve dağılmadık-
ları takdirde tecemmu kanunun ahkâmının tatbik 
edileceğini ihtar ediyor, yine dağılmıyorlar. Kah
rolsun Hükümet diye bar bar bağırıyorlar. Valinin 
huzurunda kahrolsun Hükümet demek şanı edebe 
muvafık olmasa gerektir. Vali bu defa bu cemaati 
polis kuvvetile dağıtmak mecburiyetinde kalıyor, 
bunlar alelûsul nare atarak yaşasın hürriyet, yaşa
sın Serbest Fırka, kahrolsun Hükümet diye bar 
bar bağırarak bu defa faaliyetlerini mahallâta in
hisar ediyorlar. Kapu, kapu dolaşarak Cumhuriyet 
Halk Fırkasına rey verenleri tehdit ediyorlar. Ren
cide ediyorlar. Bunlar sokak, sokak dolaşarak 
kanun isteriz diyen bunlar, halkın en mukaddes 
hakkına tecavüz ediyorlar. Hürriyeti bizzat ken
dileri .selbettikleri halde hicap etmeden sokakta, 
çarşıda, pazarda hürriyet isteriz, kanun isteriz 
diye bar bar bağırıyorlar. 

Cumhuriyet Halk Fırkasına rey verenlere boy
kot tatbik ediyorlar. Bu boykot elan Balıkesirde 
kemali şiddetle berdevamdır. Düşününüz ki biz 
vatan düşmanlarına bile boykot tatbik etmedik. 

î Edemedik değil, etmedik. 
Belediye umuru idare müdürü Haşim Beyden 

bir hafta mukaddem almış olduğum bir mektubun 
bazı fıkralarını müsaadenizle okuyacağım; hanemi 
tepdile mecbur oldum, çünkü her akşam kapumun 
önünde tabesabah *i yaşasın serbestçiler, yaşasın 
Fethi Bey, kahrolsun Hükümet kahrolsun Halk 
Fırkası diye bağırıyorlar. Bu gürültüde bütün ef
radı ailem ve komşularım hastalanmışlardır.,, Şu 
halde bir vatandaş meskeninde mahrumu huzur
dur. Bu gün meskenini terkeden bir vatandaş bel
ki yarın terki diyar etmeğe mahkûmdur. Bundan 
sarfınazar ediyorum. Para ile adam kandırıyorlar. 
Encümen intihap azalarından Şeremenlizade Sıtkı 
Efendiyi Serbest Fıka âzasından biri dükkâna ça
ğırıyor, önüne 1500 lira koyuyor al bu sermayeyi 
diyor. Çekil bu Cumhuriyet Halk Fırkasından 
ve encümenden de istifa et diyor.^ Sıtkı Bey, ben 
akide ve imanımı para ile satan betbahtlardan de-

! ğilim cevabını veriyor. İzmirliler mahallesinin ima-
j mı Hoca Osman Efendiye 300 lira gönderiyorlar. 
Halk Fırkasından istifa et diyorlar, bu hoca efendi 

I son derece fakir ve muhtaçtır. Fakat o ihtiyaç 
içinde olduğu halde zillete düşmek istemiyor. Bu 

| mazbut seciyeli hoca paralarını suratlarına fırla
tıyor. Ben para ile imanımı değişmem diyor. 
intihabın ikinci günü yine başta Serbest Fırka 
Heyeti idaresi olmak şartile bir cemmi gafir be
lediyenin önüne geliyorlar tezahürat ve nümayişte 
bulunuyorlar. Bu günkü tezahürat ve nümayiş 
bir gün evveline nisbeten daha mütecavizanedir. 
Bin kişi tahmin edilen bu kafile on 
sekiz yaşından aşağı mektep çocukları 
hareketleri kanunen cürüm teşkil etmiyen 
belediye intihabile asla alâka ve münasebeti olmı-
yan, gayri mükellefler, işçi kadınlar, müritler, 
mürideler, esnaf çırakları, amele... 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Sefiller, perişan
lar... 

Hayrettin B. (Devamla) — Birde bunun yanın
da yine en ziyade nazarı dikkati celbedecek olan 
Balıkesir belediye intihabile asla alâkası ve müna
sebeti olmıyan hariç vilâyetten, civar kazalardan 
sureti mahsusada celbettikleri sabıkalılar, bir ta
kım şakiler kollarının altında birer kama, belle
rinde birer tabanca olmak şartile inkilâp yapaca
ğız, dağa çıkacağız, silâhlarımız hazırdır diye bar 
bar bağırıyorlar. Bu zümre tezahürat alayına rev
nak ve kuvvet veren başlıca kesafettir. Bu günkü 
tezahürat biraz daha güçlükle dağıtılabilmiştir. 
Ondan sonra vali Serbest Fırka erkânını, eleman
larını nezdine celbederek bu hareket tekerrür et
tiği takdirde tecemmüat kanunu ahkâmı tatbik edi r 
leeeğini ve dökülecek vatandaş ve masum kanın
dan mes'ul olarak, müşevvik ve muharrik olarak 
kendilerini tanıyacağını ihtar ediyor ve bunu ihtar 
etmiş olmasına rağmen ertesi gün, yani intiha
bın üçüncü günü manzara tamamen iğtişaş, ihti-
tilâl, anarşi vaziyeti andırıyor. Sanki vali, sen 
bize nasihat mı ettin, al senin nasihatına cevap 
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kabilinden mahallâtta bir çok uygunsuz haller de-. 
vam ediyordu. O gün sabahleyin erkenden meb'- j 
us arkadaşlarımla beraber vaziyeti yakından: 
görmek ve tahkik etmek üzere Aziziye Mahalle
sine gittik, bir kahvede oturuyorduk, bu esnada 
Serbest Fırka elemanları kollarında beyaz şerit ol
duğu halde kapu kapu dolaşıyorlardı; vergi yok, 
yol parası yok, şeker bedava (Gürültüler, nasıl 
olur sesleri). Allah bizimle, peygamber bizimle, 
sakın Halk Fırkasına rey vermeyin, Serbest Fır
kaya vereceksiniz, Halk Fırkasına verdiğiniz tak
dirde düşünün, bir kısım kadınları mürit ve müri-
deleri bu civarda bulunan Ziya Bey Camisine dol
durmuşlar; başlarına Uşakı tarikatı şeyhlerinden 
Yorgancı Şeyh Hasan namında ümmi bir adam bun
lara drektif veriyor. 

Bunu müteakip bir alay; geliyor, bu alayın ba
şında Serbest Fırkanın şimdiki heyeti idare reisi o-
lan zat bulunduğu halde kahrolsun Hükümet, kah
rolsun Halk Fırkası, yol parası yok, vergi yok, ahali 
vergi vermiyeceğiz diyerek nizamı içtimaiyi yık
mağa matuf olan bu propagandalardan başka bu 
esnada Hükümetin şahsiyeti maneviyesine galiz 
küfürler, , şeni küfürler savuruyorlardı. Bu alay 
geçti gitti. Bu vaziyetten son derece müteessir ol
duk. Bu vaziyeti orada müşahede eden kırk elli 
kişi vardı. Meb'us arkadaşlarımızla beraber bu 
kırk elli kişiyi aldık Hükümete getirdik. Vakit sa
bahleyin çok erkendi. Valiye telefonla haber ver
dik. Derhal Hükümete geldi. Biraz sonra da müd-
dei umumî geldi. Vali ve müddei umumiye vazi
yeti izah ettik. Müddei umumî yegân yegân elli 
kişinin ifadesini aldı ve halâ takibat devam etmek
tedir. 

Mahallâtta hafız Hanımlar tarafından mevlûdu 
şerif tilâvet olunuyordu. Bir takım softalar bo
zuntuları kapu kapu dolaşarak Allah bizimle, din 
bizimle, Peygamber bizimle; iman bizimle, Allah 
tarafına gelin, Peygamber tarafına geliniz gibi saf
satalarla halkın akidesini tağşiş etmeğe çalışıyor
lardı. Bu günkü tezahürata Hazreti Şalinin devesi 
gibi süslü develer de iştirak ediyordu. Arkadaşla
rımızdan Antalya Meb'usu Cemal Beyefendi bu 
manzara karşısında şu lâtife mevzuunu bulmuştu: 

Bu alay Serbest Fırka alayı değil, sürre alayı 
demişti de hepimiz gülüşmüştük. Vaziyet tama
men isyan ve anarşi halinde idi. Sokakta çarşı için
de, pazarda dağa çıkacağız diye bar bar bağıranlar
dan birine sükût ihtar eden Keçeci Memet Beyin 
göğsüne bu haydutlardan birisi tabancasını daya
mıştı. 

Bu genç çocuk haydudun bileğini büküp 
rüververini elinden alıyor, diğer şakiler geliyor
lar, tam silâh patlamağa remak kaldığı sırada 
zabıta müdahale ediyor. Vaziyet tamamile anarşi 
ve isyandır. Hükümet; ciheti askeriyeden müza
hir kuvv^t istemeğe mecbur olmuştur. Kolordu 
Kumandanı Serbest Fırka elemanlarını nezdine da
vet ederek asker kuvveti istimal edileceğini ve va
tandaş kanı döküldüğü takdirde bundan mes'ulsü-

nüz diyerek kendilerini aklı selime davet ediyor, 
bunlar cevaben diyorlarki, biz ipin ucunu elden 
kaçırdık ve vaziyete hâkim olamıyoruz. Kemali acz 
ile itirafta bulunarak siz bilirsiniz diyorlar. Bu 
vaziyete Suuri Bey şahit olmuştur. Öyle mi Şuuri 
Bey? 

Ali Şuuri BÜ (Balıkesir) — Doğru. 
Hayrettin B. (Devamla) — Biz ipin ucunu eli

mizden kaçırdığımız dedikleri zamanda vaziyetin 
vehameti bir kat daha artmış oluyordu. Maalesef 
bu anarşi Serbest Fırka namı altında cereyan 
ediyordu. Bu isyanın hedefi nereye müteveccihti. 
Bunu anlamak lâzımdı. Hacıya kâbeden, devrişe 
tekkeden, serhoşa meyhaneden, softaya medreseden, 
cahil ve mutaassıp insanlara şapkadan, festen, sa
rıktan, köylüye, esnaf ve tüccara vergiden bahset
mek ve her nabza ayrı ayrı şerbet verilmek suretile 
halkı bir nokta etrafında toplamak istiyorlardı. 
Bu hiç bir zamanda siyasî bir fırka vaziyetinde 
değil, bir anarşi teşkilâtı idi. Köylüler akın akın 
dükkânlarda fes arıyorlardı. Belediye önünde 
tezahürat icra edilirken softa bozuntuları din 
kurtuluyor diyerek vecde gelip ağladıkları sakla
nacak gizlenecek hakikatlardan değildir. 

Bu vaziyet karşısında vali, kolordu kumandanı, 
fırka müfettişi, meb'uslar ve bir de sabık meb'us 
arkadaşımız Halk Fırkası dairesine çıktık. Vaziye
ti uzun uzadıya tetkik ettik. Vali ve Kolordu Ku
mandanı ; tahrikat, irtica tahrikatıdır dediler. 
Hakikat ta bu idi. Gerçi kahraman yurdumun 
vatanperver, yüksek seciyeli kahraman halkı, hiç 
bir zaman irtica hissile meşbu değildir. Olmamış
tır. ve olamaz. Fakat halkın ananevi telâkkileri 
üzerinde işliyen, oyniyan , cehil ve taassubu is
tismar etmek istiyen ve bu suretle çıkacak meş'um 
vak'alardan ihtiraslarına, süflî emellerine bir kâr 
çıkarmak bir menfaat payı ayırmak istiyen, imanı 
bozuk bazı erbabı dalâlet; halkın akidesini bozma
ğa, ifsat etmeğe çalışılıyordı. Bu vaziyet yalnız 
Balıkesire münhasır değildir. Eğer sabır ve ta
hammülünüzü sui istimal etmiş olmazsam bunu 
isbat edecek daha canlı misaller arzedebilirim. 
( Buyurunuz sesleri ) . Bir gün Balıkesirde bulunu
yordum. Bandırmanın Manyes Nahiyesinin Eski 
Manyas köyünden Arabacı İbrahim Ağa namında 
bir tanıdığıma restgeldim. Niçin geldin dedim? Bir 
iş için geldim, sizide görmek istiyordum dedi. Beni 
görmek istiyorsan gazete idarehaneme gel, o-
rada görüşürüz dedim ve geldi. Sizden bir şey rica 
edeceğim Fakat çekiniyorum, korkuyorum dedi. Ne
den dedim: Biz seninle beraber kan ve can arkadaş
lığı yaptık. Neden çekmiyorsun dedim. Sana itima
dım var, söyliyeceğim dedi. Allah Peygamber aş
kına şu Kuranı kaldırmayın dedi. Bu vaziyet kar
şısında hayretler içinde kaldım, ibrahim Ağa sofu 
değildir. Fakat hakikî dindar, namuslu bir adamdır. 
Aklı başındadır. Kolay kolay iğfal ve ıdlâl edilemez. 
Fakat nasıl ve ne suretle iğfal edildiğine hayret 
ettim. Bu arkadaşımla mücadelei milliyede halife 
ordularına karşı beraber çalışmıştık. Arkadaşımı ik-
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na etmek için tam bir. saat uğraştım, inandın mı 
dedimf. 

inandım dedi. 
Fakat eminim ki bana da inanmadı ve selamet

ledim 'gitti. Bir gün Ayvalıktan geliyorum, yolda 
şose üzerinde çalışan^ bir kısım, halk toplanmışlar 
görüşüyorlardı, merak ettim. Çünkü amele üzerin
de de tahrikat yapılıyordu. Ne görüştüklerini an
lamak istedim, otomobili durdurdum. Ciğara yak
mak bahanesile kendilerinden bir kiprit istedim. 
Ciğaramı yaktılar, kendilerine de birer ciğara ver
dim. Sonra içlerinden birisine adını sordum . 

Adın nedir dedim. 
Ahmet Çavuş dedi. 
Askerlik yaptırımı- dedim. 
Yapdım dedi. 
Buraya ne için geldin1? 
İş aramak için geldim, köye gideceğim dedi. 
öyle ise seni götüreyim dedim. 
Allah razı olsun dedi ve otomobile bindi. 
Ben yalnızdım, otomobil sarsmaması için şo

förün yanında otaruyordum. Otomobil fırka mü
fettişi Cemal Beyin otomobili idi. Yolda Ahmet 
Çavuş bana sordu: 

Sen nerelisin dedi. 
Taşralıyım dedim. 
Ne yapıyorsun dedi. 
Ben siyasî işlerle meşgulüm. Fırka teşkil edi

yorum dedim. 
Sen Serbest Fırkayı teşkil ediyorsun dedi. 
Eevt Serbest Fırkayı teşkil ediyorum dedim. 
O halde ben de sizlerdenim dedi. 
Nasıl dedim, köyünüzde teşkilât yapıldı mı? 
Evet dedi, hoca geldi kürsüde vaiz etti, teşki

lât tamamdır dedi. 
Acaba bizim hocaya tenbih ettiklerimizi hoca 

size söyledi mi dedim. 
Evet dedi hepsini söyledi, şapka kalkacak, fes 

giyilecek, sarık gelecek, yeni yazı kalkacak dedi. 
' 'öyleyse aferin hoca efendiye dedim. Eyi söyledi; 
bu köy bir çepni köydür. Bunlar Alevidirler, bu 
esnada münakaşe cereyan ederken Burhaniyeye 
yaklaşmıştık. Şoför Sadi Efendiye yazı ile yaz
dım hoca kimdir ve nerede söylemiştir. Bunu bir 
az daha tahkik et dedim. Ben burhaniyede idim, 
arkadaşlarla iki saat kadar görüştüm, tabiî beni o-
rada tanıyanlar vardı. Ahmet Çavuş ta o esnada 
kahveye girmiş, kahvedekiler de Hayrettin Bey 
geldi diye aralarında görüşmüşler. Ahmet Çavuş 
bu Hayrettin Bey kimdir diye kahvedekilere sor
muş, onlar da vilâyetin meb'usudur demişler. Ah
met Çavuçun gözleri fal taşı gibi açılmıştır. 

Avdette Ahmet Çavuşu yine otomobile aldım. 
Edremide gidiyordum, Ahmet Çavuş bana yolda 
dedi k i : Sen bizim meb'usumuzmuşsun? Ha şunu 
bileydin dedim. 

Gel şimdi ciddî görüşelim dedim, Ahmet Ça
vuş! sen Alevisin, benim de Alevilere karşı mu
habbetim vardır dedim. Aleviler dar düşünceli 
insanlar değillerdir, Sen şapkadan ne zarar gör

dün dedim? 
Efendim şapkadan bize hiç bir zarar yok dedi. 

Biz bunu abadan kebeden de yapıveriyoruz. Biz 
işçi insanlarız, bizi güneşten muhafaza ediyor 
dedi. 

Hocalara aldaıımışsın dedim, hayır efendim al-
danmadım dedi, peki yeni yazıdan sana ne zarar 
geldi? eski arap harflerini bilir miydin? 

Hayır bilmezdim dedi. Peki yeni yazıyı öğren
din mi dedim, az çok öğrenmeğe başladım dedi. 
Yeni yazı sizi arap yazısının esaretinden kurtarmak 
ve sizi okutmak şerefine nail etmek ve haklarınıza 
sahip kılmak için kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
sizin taassubunuz nedir; dedim. 

Efendi \ biliyoruz ama ne yapalım dedi, peki siz 
köyünüze böyle kaba softaları sokmazdınız. (Bunlar 
hakikaten ramazanda cerre çıkan cahil hocaların 
parasını peşin verip savarlardı). 

Bu cahil softayı köyünüze nasıl soktunuz dedim ? 
demek ki softalar artık giremedikleri yerlere kadar 
giriyorlar ve işliyorlar. Bunlar hakikattir. 

Dursun Beyde belediye intihabı icra edilirken 
birden bire bir irtica tahrikatı başlıyor, bunun esba
bını araştırdım. Yetmiş yaşında bir hoca, müddeti 
ömründe hiç bir belediye intihabına iştirak etmemişr 
hasta ve yatalak olduğu halde sedye ile belediyeye 
getiriyorlar. Belediye âzasından biri: hoca efendi! 
sen ne için rahatsız oldun, biz gelir senin reyini 
alırdık. Diyor. 

— Hayır evlâdım bunda ecir ve sevap var diyor. 
Ne için hoca efendi ? Oğlum din kurtuluyor, Ho

ca efendi din battı mı? 
Senin aklın ermez diyor. Sandık başına geliyor. 

Bir elinde teşbih; bir elinde rey puslası, euzübillâhi 
mineşşeytanirracim, bismillâhirrahmanirrahim, din 
ve şeriat namına diyerek reyini atıyor. Sonra bu
nun esbabını araştırdık. 

Meğer Serbest Fırka Teşkilâtı Kâtibi Umumisi 
İbrahim Süruri Efendinin pederi Şeyh Halil Efen
di, namı diğeri Kadınlar Şeyhi bu sıra buraya gel
miş ve derhal medrese kaçkınlarını, tekke mensup
larını yakalamış din namına propaganda yapıyor. 

Eifat B. (Zonguldak) — Bu Şeyh Efendi kim
dir? 

Hayrettin B. (Devamla) — Şeyh Halil Efendi 
Bursalı Dağıstanî Halil Efendinin halif esidir. Şeyh 
Hacı Ahmet Efendinin Balıkesir ve havalisinde 
muntazaman caizelerini toplamağa memurdur. Bu 
adam kendişeyhinin paralarını zimmetine geçiri
yor, dolandırıyor. Bunun üzerine kendi şeyhi bu 
adamı aforoz ediyor. Şeyh Halil Efendi bundan 
sonra kendi kendine icrayi san'at ediyor. Belli 
başlı müritleri kadınlardan ibarettir . Söylemeğe 
teeddüp ediyorum. Kendisine saf ve cahil kadın
lar huzurunda Allahlık isnat eder ve kadınların 
iffetini kendine mubah addetmeğe kadar ileri gi
der, hattâ tanıdıklarımdan bir hanım bunu ha
kikî bir şeyh zannederek kendisine intisap eder. 

Bunun ayrıca avcıları vardır. Bu avcılar vası-
tasile kendisini propaganda ettirir. Bu adam bir 
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gün bu kadının iffetine tecavüz ediyor, zevallı ka
dın. «Alçak herif ben seni hakikî bir şeyh, mürşit 
zannederek eteğine yapıştım. 

Sen ise benim iffetime, namusuma tecavüz ediyor
sun» diyor; kadın fenalaşryor, sinir ve asabı buh
ran içinde olarak eve dönüp ölüyor. Bu kadın 
bütün servetini bu şeyhe yedirmiştir. Bunu Balı-
kesirde bilmiyen yoktur ve bunun misali çoktur. 
Şeyh Halil Efendi Mücadelei Milliye zamanında 
Balıkesir Yunan işgali altında iken oğlu ibrahim 
Süruri Efendi ile birlikte belediye rüsumlarından 
bazılarını iltizam ediyorlar. Yunan kumandanını 
her hafta evine davet ederek ve her hafta munta
zam ve mükellef ziyafetler vermek suretile dostluk 
tesis ediyor ve Yunan kuvvetine istinaden beledi
yenin parası olan yedi bin beş yüz lirayı vermiyor. 
Bu mesele halâ Mahkemei Temyizdedir. Oğlu İb
rahim Süruri Efendi bu günkü Balıkesir Serbest 
Cumhuriyet Fırkası Kâtibi Umumisidir. Yunan iş
gali zamanında Yunan kumandanına evlerinde veri
len ziyafetlerde hizmet ediyor. Emsali ise cephe
lerde namusu milliyi müdafaa ediyor. Bu çocuk 
zaferi idrakten iki ay evvel Istanbula gidiyor. 
Bu esnada Yunanlılar Balıkesirden kuş uçurrnu-
yorlar; bahusus Türk gençlerine asla Istanbula 
müsaade etmiyorlar. Bu çocuk Yunan kumanda
nının müsaadesile Istanbula geliyor ve Istanbuldan 
Ankaraya bir mektup yazıyor. Bu mektupta ben 
vatan hizmetine koşacağım, beni Ankaraya aldırın 
diye o zamanki Meb'us' arkadaşlardan birine 
mektup yazıyor. Bunu samimî zanneden o zat ta 
bunu Ankaraya aldırmağa delâlet ediyor ve İbra
him Süruri Ankaraya geliyor. Bunu müteakip İs
tanbul dakî hemşehriler İbrahimin Ankaraya ca
susluk maksadile gittiğini yine bu Mem'us arka
daşa yazıyorlar. Meb'us Bey bu çocuğun hareke
tinden şüpheleniyor. Çünkü Yunanlılar bu sırada 
casusluk için her vasıtaya müracaat ediyorlar ve 
casuslukta ötedenberi şeyhler ve din perdesi altın
da yürüyenler en güzel vasıta olarak istimal edi
lir. İbrahim Süruri Ankaraya geliyor. Bir müddet 
sonra da pederinden de İbrahim Süruriye bir mek
tup geliyor, fakat bu mektup kendi eline geçmiyor. 
Meb'us Beyin eline geçiyor. 

Bu mektupta deniyor ki, İki yüz bin burada 
alacağımız var, üç yüz bin de orada alacağımız oldu
ğu söyleniyor. Acaba kabili tahsil midir, kabili tah
sil ise bize eyi bir sermaye olur. Bunun manasını 
izah etmeğe hacet yoktur. Çünkü o zaman Yunan 
ordusu iki yüz bin, Türk ordusu da Yunanlılarca 
üç yüz bin tahmin olunuyordu. Şimdi vatan hiz
meti ile meşgul olan bir insanın iktisadî işlerle 
münasebeti nedir ve hiç münasebetleri olmadığı 
bir memlekette bunların ne alacağı, vereceği ola
bilir? Bunların remiz olduğu muhakkaktı. O za
man Müdafaai Milliye Vekâleti kalemi mahsus 
mülhakı bulunuyordum. Aldığım emir üzerine 
bunun harekâtını takip ve kontrola memur edil
dim. Bu çocuğu o zaman cepheye göndermediler, 
zannederim Konyaya göndermişlerdi. Aradan 

çok geçmeden zaferi idrak ettik, artık zafer neşe-
silc İbrahim Süruri Efendile hiç bir kimse alâkadar 
olmadı. İbrahim Süruri Efendi işte budur. İşte 
Muhterem Beyefendiler vekayii asla tağyir ve 
tahrif etmiyerek ve Meclisi Âliye İrası kelâl etme
mek için yüzde bir ihtisar etmek suretile söylüyo
rum. Şimdi Serbest Fırkanın Muhterem Lideri 
Fethi Beyefendiden soruyorum. Bu evsafını ar-
zettiğim eşhas gibi Balıkesir Serbest Fırka heyeti 
idaresinde daha bir çok eşhas vardır.. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Kimdir? 
Hayrettin B. (Devamla) — Bunların esamisini 

burada söylemek istemiyorum . Çünkü eşhastan 
bahsetmekten içtinap ediyorum. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Mütemadiyen şa
hıslardan bahsettiniz, eşhastan başka hiç bir şey
den bahsetmediniz. 

Hayrettin B. (Devamla) -T- Sordularda söyle
diler de onun için söyledim. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Yine soruyorum, 
vatan hainleri kimdir? 

Reis — Şahsiyetten bahsetmeyiniz. 
Ali B. (Afyon Karahisar) — Reis Paşa! meb'

us, meb*usa sual sormak hakkını haiz değildir. 
Hayrettin B. (Devamla) — Muhterem Serbest 

Fırka Liderinden soruyorum. 
Nuri B. (Kütahya) — İşte soruyor ya : 
Ali B. ( Afyon Karahisar ) — Umumî bir söz

dür. 
Hayrettin B. ( Devamla ) — Bu evsaf arzetti-

ğim eşhası aceba Serbest Fırkanın erkânından mı 
addediyorlar? ve isyan ve anarşi hareketinin önü
ne geçmek için Hükümetin ittihaz ettiği tedabiri 
muvafık bulmıyorlar mı? Eğer bu eşhası serbest 
Fırka erkânından addediyorlarsa şeyh mürit, mü-
ridedcn ibaret bir kütlenin ilk hedefi.tel'ini bir gün 
Fethi Bey olacaktır. Çünkü Fethi Beyin seciye ve 
mefkûresile bunların mefkuresi beraber değildir. 
Bunlar bir noktaya kadar Fethi Beyle beraber gi
deceklerdir. Eğer Hükümet bu isyan harekâtı
nın önüne geçmemiş olsa idiFethi Beyefendiyi bu 
gün bu sakafı muallâ altında görmiyecektik. Ar
kadaşlık şerefinden belki mahrum kalacaktık. 

Bu hareket memleketin başka tarafına sirayet 
etmiş olsa idi bundan vatan çok muztarip olacaktı. 

İbrahim Süreyya B. ( Kocaeli ) — Onu becere
mezler. 

Hayrettin B. ( Devamla ) — Ne garip tecelli
dir ki Fethi Beyefendi istemiyerek benimsediği 
bu eşhası halâ elde tutmakta İsrar etmektedir. 
( O hald^ istiyor sesleri ) . 

Gerek Büyük Dahimizin eseri ilhamı olmak ve 
gerk şhsaî kanaatlerimiz itibarile hepimizde Ser-
bset fırkanın yaşamasını candan arzu edenlerde
niz. Bunu gerek kalemimizle dilimizle her zaman 
her yerde izah ettik, fakat biz karşımızda hiç bir 
zaman Serbest Lâyık Fırkayı görmedik, -çok ara-

î dik karşımızda daima Serbest Fırka firması altın-
! da bir anarşi ocağı gördük. Yaşasın Gazi Hazret-
'leri, arkasından kahrolsun Halk Fırkası. Bu ne 
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demektir? Gazi Hazretlerinin bizzat kendi eserleri 
kendi yarattığı bu fırkaya kahrolsun demek haki
kat ile istihza etmek demek değildir de nedir. Bu
nun asıl manası hedefi nedir? 

Beyefnediler; biz Serbest Fırkanın hiç bir za
man mahvini temenni etmedik, Serbestçiler müte
madiyen kahrolsun Halk Fırkası dediler. Fakat 
onların bu temenni ve duaları neJsadar imtidat 
ederse etsin Halk Fırkasının Ömrü de o kadar uzun 
olacaktır (Bravo sesleri, alkışlar). Halk Fırkası bu 
vatanla ve sevgili Gazisile beraber ebediyen yaşıya-
caktır (Mütemadi alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; Bu arzettiklerim hep ha
kikattir. Üç yüz on dört arkadaşım bu sözlerimi tah-
kika mezundur. 

Eğer maruzatımda hilafı hakikat bir şey çıkar
sa hakkımda verilecek hükmü Meclisi Âlide Serbest 
Fırkayı teşkil eden arkadaşlarımın yüksek ve te
miz vicdanlarına terkediyorum. (Bravo sesleri, al-
kışler) 

Fethi Bey Efendiden burada bir sualim daha 
vardır. Fethi Beyefendi bu işi ya başarmağa muk
tedir olmadılar veyahut bu anarşiye ankastin mü
samaha ettiler. Bu iki şıktan hangisinin varit 
olduğunu izah etmelerini kendilerinden rica ede
rim. Maahaza Fethi Beyefendinin yüksek vatan
perverliğinden, yüksek zekâsından, yüksek irfa
nından bunun ikisine de ihtimal vermiyorum. Am
ma benim endişemi izale etsinler (Alkışlar). 

Zamir B. (Adana) — Muhterem arkadaşlar; 
bu kürsüye çıkan arkadaşlarınız size uzun uzadıya 
malûmat verdiklerinden dolayı bendeniz bu husus
ta bir şey söylemiyeceğim. Yalnız Adana hakkın
da bazı malûmat vardır ki bunu Heyeti Celilenize 
arzetmeği faydalı buldum. Meclisin fevkalâde 
içtimaında hazır bulundum. Bilâhere Adanaya 
hareketle vasıl olduğumuz zaman belediye intiha
bının en hat bir devresi idi. Her iki fırka rey al
mak için azamî bir surette sarfı mesai etmekte 
bulunuyorlardı. Muhterem arkadaşlar; Adana 
halkı memleketini vatanını çok sever, bilhassa 
vatanî işlerde yapmış oldukları fedakârlıkları 
hepiniz bilirsiniz. Çok hassastırlar. Mallarını; 
kanlarını, canlarını feda etmekten asla çekinmez
ler. 

Hele istiklâl harbinde ve vatan mücadelesinde 
yapmış oldukları fedakârlıklar türk tarihine altun 
kalemle yazılacak hatıralar bırakmıştır. Kırk 
kişi ile dünyanın kuvvetli tanınmış olduğu tabur
larını esir etmişlerdir. Maalesef arkadaşlar bu 
kadar yüksekliye ve kabiliyetli olan bu güzel yurt
ta maalesef, tabiat her güzelin bir çirkin huyu her 
gülün bir dikeni olduğu gibi bu güzel yurtta da 
bazı şahıslar vardır. Bu şahıslar menfaatperesttir. 
Bu şahıslar yalan söylemekten, araya nifak sok
maktan ve masum halkımızı iğfal etmekten kork
mazlar. Çünkü bunlar bulanık günleri intihap 
eden insanlardır. Her fırsattan, her vesileden 
istifade etmek suretile masum halkımızı iğfal 
etmek istemişlerdir ve bu suretle mütemadiyen 

uğraşmışlardır ve uğraşmaktadırlar. 
Muhterem arkadaşlar; Serbest Fırkanın Ada-

nadaki Jeşekkülü başka yerlerde olduğu gibi Ada-
nada da hiç bir kayduşarta tabi olmamıştır. Fır
kalarına aldıkları adamlar içinde fena adamlar 
var mıdır, yok mudur diye bir kerre tetkik zahme
tini ihtiyar »etmemişlerdir. 

Arkadaşlar; Adananın civar mahallelerinde 
ve yakın köylerinde yaşıyan Arap vatandaşları
mız vardır. Bunlar Mısırdan ibrahim Paşa zama
nında gelmişlerdir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arap vatandaş 
yok Türk vardır. 

Zamir B. ( Devamla ) —Bunla r bahçecilik, 
sebzecilik, çiftçilik yaparlar, Türklerle beraber gü
zel geçinen, çalışkan ve kardeş gibi samimiyet gös
teren hakikî vatandaşlarımızdır. 

Arkadaşlar; yine ayni ırktan bir avukat, ismini 
söylemiyeceğim. Çünkü mahkemeye verilmiştir. 
Mekteplerimizde tahsil görmüş bir avukat, bu 
avukat arap vatandaşlarımız içinde Halk Fırkası 
aleyhine Hükümet aleyhine propaganda yaparken 
yakalanmıştır ve yaptığı propaganda da diyor k i : 
siz Serbest Fırkaya rey vermelisiniz; çünkü bu a-
dam ayni zamanda Serbest Fırkanın Adanadaki 
ileri gelen âzasıdır. Diyor ki siz. reyinizi Serbest 
Fırkaya veriniz, eğer böyle yapmazsanız biliniz ki 
Halk Fırkası sizi sürecektir, ismet Paşa sizi ke
secektir. Arkadaşlar; bu nasıl propaganda, bu 
doğrudan doğruya vatandaşlar arasına kundak 
sokmaktan başka ne mana ifade eder ve bu adam
lara nasıl kapu açılabilir? ve Serbest Fırkada 
nasıl yer bulur. Sorarım Fethi Beye, aceba bunla
ra kapu açmağı memleket için faideli mi görüyor
lar ? «bittabi bu adam yakalanmış, Cumhuriyet mah
kemesine sevkedilmiştir. Adalet orada tecelli ede
cektir. 

Kezalik arkadaşlar; sebze pazarında bir şahıs 
sandalyeye çikarak demiştir k i f n e duruyorsunuz 
halk hâlâ mı bu hükümete itimat reyi verecek? 
Bunlar sizi kesecektir, asacaktır diyor. ,f<Tabiî bu 
dax yakalanıyor ve mahkemeye sevkediliyor sora
rım. Bunları Hükümet yakalamakla .gayri kanunî 
iş mi yapmıştır, yoksa vazifesini mi yapmıştır? 
Bu bir zulüm mudur? yoksa Türk milleti için 
hiç te şerefli olmıyan bu hareketleri menetmekle 
kanunî vazifesini mi yapmıştır ? -Yoksa kanunu mu
hafaza eden teşkilâtımız bununla alâkadar olmıya-
cak mı idi? 

Efendiler; Bir de mazbdta meselesi vardır: A-
danadan bir çok imzalı bir mazbata gelmiştir ve 
bunu muhterem lider Fethi Bey bir vesika olarak. 
Hükümete ibraz etmiştir, ve buna pek ehemmiyet 
vermiştir. Yalnız ,'iFethi Beyefendinin bir, 
az şöyle hatıratını maziye irca buyur
masını rica eçlerim. Kendileri ikinci dev
rede Dahiliyen Vekâletinde bulunuyorlardı 
ve o zaman intihabı kendisi idare ve nezaret ediyor
du, ortada yalnız Müdafaai hukuk teşkilâtı varken 
Adanada yine bir vak'a olmuş ve bir sandık kaçı-
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rılmıştı. 

Müntahibi sani intihabı esnasında mıntakanın 
birisinde arzetmiş olduğum hilkatteki şahıslar
dan bir kaç kişi masum halkımızdan bir kısmını 
iğfal ederek cemmigafir halinde rey sandığına 
hücum yapılmış jandarmanın elinden silâhı alına
rak intihap yehetinin elinden sandık cebren alınıp 
kaçırılmıştır. Ancak bir kaç gün sonra o mınta-
kada intihap yapabilmek mümkün olmuştur. Tabiî 
Hükümet ahkâmı kanuniye dairesinde takibata 
başlamıştır. Kanunun pençesinden kurtul amıyaca-
ğını anlıyan bu kütle derhal bir çok imzalı maz
bata tanzim ederek başta Gazi olduğu halde bü
tün makamata telgraf iyen Hükümetten, jandar
madan; polisten ve reylerini serbest vermekten 
men ve tazyik edildiklerine dair uzun yazılarla 
şikâyetlerde bulunmuşlardır. Eğer Fethi Beye
fendi elyevm vesika olarak getirmiş oldukları bu 
yeni mazbatayı bitaraf göz ile görselerdi ve ufak 
bir tetkik yapmak lûtfunda bulunsalardı vekâleti 
zamanında gelen mazbata imza sahiplerinden bir 
çoğunun imzalarını bu mazbatada görmüş ola
caklarından vaziyeti tamamen kavrıyacaklar ve 
bunu da bir vesika olarak Heyeti Celilenize ge
tirmemiş olacaklardı (Alkışlar). 

Efendiler; Serbest Fırkanın mürevvici efkârı 
olan bazı gazeteler vardır, belki Fethi Beyefendi 
bu gazeteler bizim gazetelerimiz değildir; diyecek
lerdir. 

Fakat arkadaşlar bir gazetenin sahibi; muhar
riri, müdürü bir fırkanın ileri gelen âzası meya-
nında bulunursa bu gazeteye o fırkanın mürevvci 
efkârıdır demek lâzımdır, zannederim. 

Memleketimizde de böyle bir gazete vardır. 
Adanaya gittiğimiz zaman, diğer meb 'us arkadaş
larımız ile tabii fırkamızın kazanmasını temin için 
lâzım olan irşadatta bulunuyorduk. Efendiler; 
bu gazetenin birinci gün yazdığı yazı «ey muhte
rem halkımız; meb'uslar size baldın çıplak diyor
lar, ahlaksız diyorlar, ikinci gün ayni bu sütun
larda, meb'uslar size çirkef diyorlar, çamur di
yorlar, üçüncü gün yazdığı yazıda diyor ki : ey 
muhterem halk, meb uslar beş yüz lira maaş 
alıyorlar, karınlarını şişiriyorlar, bunlar mide-
lerile merbut insanlardır. 

Efendiler; bu meb'uslardan bu çirkef tabirini 
kullanan kimdir? isim tasrih etmek lâzımdır. Bütün 
heyeti umumiyenin muhterem ve yüksek olan 
şahsiyeti maneviyesine hürmet etmiyerek itham 
altında koymak sureti! e lâkırdı söylemek muvafıkı 
izahmıdır? Huzurunuzda tekrar ediyorum ağızım-
dan böyle bir kelime çıkmamıştır, ve çıkmıyacağı 
gibi Heyeti Celilenizi de bu sözden tenzih ederim, 
ne olurdu; Fethi Beyefendi Serbest Fırkanın 
mürevvici efkârı olan bu gazeteyi okuduğu vakit 
bir az nasihat verse zannederim ki daha büyük bir 
hizmet yapmış olurdu. Efendiler her fırkanın propa
ganda yapmak hakkıdır ve bu hakkı kemali hürmetle 
biz kabul ederiz. Fakat bu propaganda bir vatan
daşı diğer vatandaş aleyhine tahrik etmek mem

lekette şüriş çıkarmak mahiyetinde olursa, insaf 
ile düşünelim, buna propaganda demenin manası 
kalır mı? Hükümet Adanada müdahale etmiştir 
ve halkı tazyik etmiştir. Vatandaşları reylerini 
istimal etmekten menetmiştir deniyor. Efendiler, 
intihabatta böyle bir şey olmamıştır. Bilakis 
erbabı haysiyetin reylerini kemali serbesti ile ver
mek için Hükümet tedbir almıştır, eğer Hüküme
tin bu tedbiri, bu idaresi olmasa idi emin olu
nuz ki bir çok hadiselere bu güzel memleketimiz 
sahne olacaktı ve bir çok evlerde matemler tutu
lacaktı, bir hadiseye meydan verilmemiş ise Halk 
Fırkasının siyasî terbiyesine ve Hükümetin basiret 
ve tedbirine teşekkür etmeliyiz. 

"Rasih B. (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, 
Fethi Beyefendi beyanatta bulunurken Antalya 
intihap encümenlerinin istifasını mevzubahs etti. 
Sözüme başlamazdan evvel bu noktayi'tavzih ede
ceğim. intihap encümenlerini benim istifa ettir
diğimi söylediler ve bir iki saat sonra yine benim 
vazifeye koyduğumu söylediler. Ümit ederim ki 
Fethi Beyefendi bu kadar çok atlamasın, çok at
ladı. intihap mücadelesi başladığı zaman ben 
Ankarada idim. Söyledikleriniz hep bu gibi ise 
çok atladınız Fethi Beyefendi. 

Arkadaşlar; belediye intihabı başladığında iki 
fırka karşı karşıya gelecek, hakikaten bu fırka
nın bir çok esasları olacak, onunla mücadele 
edilecek zannında, vehminde bulunduk. Halbuki 
karşımıza bir fırka çıkmadı. Karşımşıza memle
keti anarşiye, ihtilâle, halkın ve memleketin da
hilî emniyetini tehlikeye sevkedecek bir propa
ganda çıktı. Arkadaşlar, affınıza mağruren, Bü
yük Meclisin affına mağruren, şunu da arzede-
yim ki Fethi Beyefendi halâ vaziyeti görmemiş
tir. Memleketi Fethi Beyefendinin görmemezli-
ğine feda edemeyiz. Hariçteki fırka teşkilâtı değil, 
daha fırka teşkilâtına başlarken büyük bir neza
ketsizlik yaparak işe başlamıştır. Gazi Hazret! e-
rile aranızda o kadar fazla münasebât vardır ki 
hiç olmazsa Gazi Hazretlerinin muhterem ismini 
bu suretle sui istimal ettirmiyeeektiniz. 

Arkadaşlar, size bir resim göstereyim: Bakınız. 
Gazi ile Fethi Bey Bey bir arada, altında (S. O. 
F.) .... teşkilâta bu suretle muvaffak olmuşlardır. 

Zannederim Fethi Beyefendi bunun manasını 
çok eyi takdir buyururlar. Onun için fazla izah 
etmiyeceğim. Efkârı umumiye hükmünü verecek
tir. Arkadaşlar; Antalyada teşkilât başlandığında 
orada kendilerini temsil eden Burhanettin Bey 
bir iki nutuk ile işe başladı, nutuklar her yerde 
olduğu gibi tamamen halkı Hükümet aleyhine 
ve nizamı içtimaî aleyhine tahrik mahiyetinde idi. 
Bütün nutukların esası budur. Bu fırkanın esası 
memlekette sükûnet namına bir şey bırakmamak, 
halkı şaha kaldırmaktır. Fakat bunların belediye 
intihabatı için yapacak propagandalarla alâka ve 
münasebeti olsaydı pek alâ derdik. Bir misal 
ile bu vaziyeti teyit edeyim: intihap başlamazdan 
bir kaç gün «vvel o zevat yine nutuklarını söyle-
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diler ve tahrikat yaptılar. 

Bir akşam üstü polisin kahvesini kapat
tığı (Toraman^ isminde birisini buluyorlar, po
lis bu adamın kahvesini, kahveyi kumarhne ha
line getirdiği için kendi nizamnamesine tevfikan 
kapatmıştır. Bu adamın bu teessüründen istifade 
ederek içiriyorlar ve bir arabaya bindiriyorlar. 
Çarşıyı dolaştırıyorlar, Hükümet yıkılacaktır, 
şöyle olacaktır, böyle olacaktır diyorlar. Çarşı 
dolaşıldıktan sonra Hükümet binasına geliniyor, 
bu binayı yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız diye 
bağırıyorlar. Hükümet binasının iki cephesini do
laşıyorlar ; polis bunu yakalıyor; tahkikat devam 
ediyor; tahkikat devam ederken Fethi Beyefen
dinin oradaki mümessilleri hemen geliyorlar. O 
adamcağızda ifadesinde demiş ki, beni bu suretle 
şevkettiler. 

Şimdi arkadaşlar; bu bir vak'adır. Tahrikin 
mebdei budur ve bu suretle başlanıyor bu suretle 
işe başlamak bir siyasî fırka işi midir, yoksa ha
kikaten halkı anarşiye tahrik midir ? 

Propagandalar bu intihabat esnasında, Heyeti 
Celilenin malûmudur ki, bütün vilâyetlerde ayni 
sekil ve ayni mahiyette cerey#an etmiştir. Demek 
ki muntazam bir yerden idare edilmiştir. Propa
gandanın bu işle meşgul olan bir yeri var demek
tir. Fakat yapılan propagandalar maalesef Fethi 
Beyefendinin iddia ettiği gibi Cumhuriyet esasla
rına istinat eden propagandalar değildir. Propa
gandalar doğrudan doğruya bir kısmı anarşiye, 
bir kısmı irticaa istinat ediyor; vakıa şöyle bir 
şey söylediler: Propagandada ahlâk mevzubahs 
olmaz, fakat zannederim bu söz, bu fikir haricî 
propagandaların vasfı olabilir, haricî propaganda 
bu suretle tavsif edilebilir. Fakat dahilde kardeş
ler arasında yapılan propağandalrda bu vasıf 
zannetmem ki kullanılsın, fakat arkadaşlar; yapı
lan propagandalarda şu esaslar takip edilmiştir: 
Gayeye varmak için ne yapıp yapacaksın hedefe 
varacaksın, gaye; sebepleri meşru küar. Onun 
için vergilerin kalkmasını o suretle ileri sürerek 
aşıladılar. 

Halk intihabat sandığının başına geliyor, aman 
reylerinizi Serbest Fırkanın sandığına atınız, at
mazsanız vergiler kalkmıyacak; tanzifat, tenvirat 
resmi kalkmıyaeak, zavallı fakir insanları bu su
retle iğfal, bilhassa kadınları bu suretle iğfal ede
rek sandığın başına getirmişlerdir. 

Bunlar tevatür halinde isabet edeceğimiz vak 'a-
lardır. Şeker beş kuruşa inecek, efendim; Serbest 
Fırka bütün dünyadaki şeker fabrikalarile kun-
turat mı yapmıştı? elbiselik kumaşların metrosu 
on beş, yirmi kuruşa inecek, bütün mensucat fab
rikalarile konturat mı yapmıştı? bu fırka halkın 
namus bahasına olarak propaganda yapıyor, 
halkı zehirliyor. Filhakika efendiler, bu. nevi 
propagandalar da olamaz. Vergiler kalkacak. Fet
hi Beyefendi, aflerine mağruren, yalnız Ankara 
ile İstanbul arasında seyahat buyurmasmlar. Git
sinler \m propagandanın, köylerin vaziyeti üzerin

de husule getirdiği neticeyi görsünler. Orada tü
tün ve sigara kâğıdı kaçakçılığı olur. Tütün inhi
sarı memuru Hükümete müracaat ederek zabıta 
memurunu alır gider. Köylü bunları görünce dışa
rıya çıkıyorlar. Heyeti umumiyesi birden hem tü
tün memuruna, hem jandarmaya hücum ediyorlar. 
Bu suretle merkeze kadar koğalıyorlar. Fethi Be
yefendi ! sizin teşkilâtın yaptığı propagandalar 
memleketi bu vaziyete sokmuştur. Arkadaşlar; 
gözünüzü açınız. Fethi Beyin hatırı için memleket 
bu vaziyete sokulamaz. Fethi Beyefendi; lâtife et
miyorum, ciddî-söylüyorum. Hariçteki teşkilât; 
fırka teşkilâtı değildir. Başka manzara arzediyor. 

Şimdi intihaplara geleceğim. Arkadaşlar; inti
hap başladı. İntihap başlayınca sandıkların başı 
bütün arkadaşlarımız izah ettiği gibi orada da ayni 
şekildedir. Her sandığın başında kırk elli kişi her 
tarafta vukuat yapmağa hazır: 

Efendim reyinizi verdinizmi? 
Verdik... ' • 
Buyurun başkaları da gelsin hiç olmazsa. 
Yok duracağız. 
Polis; biraz çekilde başkalarıda gelsinler dedi-

mi hemen polisin yakasından tutarak dışarıya. 
Efendim, siyasî Cumhuriyetçi bir fırkanın efra

dı burnudur? Fethi Bey; intihabın şeklinden teha
lükte şikâyet ediyorsunuz, amma geçen vaziyetleri 
görmek istemiyorsanız, belkide göremiyorsunuz. 
Arkadaşlar; intihap devam ediyordu. Bu Serbest 
Cumhuriyet Fırkası denilen Fırkanın Antalyadaki 
âzalarının ağızlarından eyi lâf işitmiyen Reşit Bey 
yine bir kaç arkadaşile beraber Cerrah Molla na-
mındaki yerden gelip sandığa hücum ediyorlar. 
Neden? Reşit Bey orada oturacak, hücum ediyor, 
bir defa polise hakaret ediyor, jandarmanın ceke
tini yırtıyor, sandık başında bulunan intihap heye
tinde Serbest Fırkadan âza vardır, Halk Fırkasın
dan da âza vardır, yani bu encümen bitaraf değil
dir ve sandığa emniyet edemeyiz gibi bir şey de 
mevzubahs değildir. Orada kendilerinin belediye 
intihabında âza namzedi olarak gösterdikleri Avu
kat Yusuf Kemal Bey de âzadır. Encümen ne isti
yorsunuz diyor, burada oturacağım cevabını 
alıyor. 

Eğer encümene emniyetin yoksa oradan bak. 
Sizin fırkanızdan da adam vardır diyorlar. Maksadı 
gelen hemşehrilere rey verdirmemek. Orası muhasa
ra halindedir. Usta hırsız ev sahibini bastırır feh
vasınca Fethi Beyefendi burada çıkmış söyliyor. 
Hayır efendim. Siz yaptınız siz. İlk mektep talebe
sine varıncıya kadar bütün sokak ve dükkânlarda 
kimseyi bırakmamak suretile tahrik ettiniz. Fethi 
Beyefendi! Antalyada da bunları yapan sizin teş-
kilâtınızdır. Bu teşkilâta iltihak eden bir iki mual
lim de solmaklarda ve evlerde, ilk ve orta mekteplerde 
halkı yanlış telâkkilerle ifsat etmişlerdir. 

Arkadaşlar; intihap her yerde devam ettiği şe
kilde mütemadiyen her sandığa her gün kırkar elli
şer arkadaş, başlarında idare azalarından biri olmak 
suretile hücum şeklinde hareket ettiler. Emniyeti 
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muhafaza etmek için hükümetin aldığı tedbiri Fethi 
Beyefendi çok görüyor. 

Arkadaşlar şunu da arzedeyim ki, ilk Büyük 
Millet Meclisinin teşekkül anından bu güne gelinciye 
kadar Halk Fırkasının en çok esas ittihaz ettiği 
şey, kanuna hürmetkar olmak ve memlekette komite-
cilik ruhunu yaşatmamak gayesi olmuştur. 

Memlekette sükûneti muhafaza etmek, halkı 
bir birine girişmekten menetmek için Hükümetin 
zabıta kuvveti ve Halk Fırkası o kadar fazla uğ
raşmıştır ki eğer Halk Fırkasının gösterdiği itidal 
olmasaydı halk bir birine girecekti. Fethi Beye
fendi; istemliydiniz Antalyadaki hemşehrilerim 
bir birini boğazlasın? bunu mu istiyorsunuz. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Kim istiyor? 
Rasih B. (Devamla) — Fethi Beyin oradaki ar

kadaşları bir gün bir ümide düşmüşler. Bunun sebebi 
şudur: Osmaniye Mahallesi diye bir semtimiz var
dır. Bizim oradaki hemşehriler tamamen Serbest 
Fırkaya iltihak etmiş Mahallenin reyini tamamen 
Serbest Fırka alıyor ve bunun neticesi biraz rey
lerinin yükseldiğini görmüşler. Diğer sandıktaki 
Halk Fırkasına ait reylerin çokluğu bu farkı yut
muş. O sandığı bitiripte sermayesini tüketince 
diğer o mahallelerdeki sandıkların fazlalığı o far
kı yutunca telâş daha fazla artmıştır. Bunun için 
doğrudan doğruya memleketi ihtilâle ve isyana sev-
ketmek için tedbir almağa başlamışlar. Geçerken 
görürsünüz, nümayiş vardır, o mahalleden o ma
halleye gidiyorlar, nereye diyorsunuz ? kulübe di
yorlar. Kulübe gidiyorlar ama yaşasın Fethi Bey 
diye bağırarak gidiyorlar, önlerine kim rast gelirse 
tehditler tecavüzler oluyor, reislerine yahu sükû
neti muhafaza edin diyorum, ne yapayım diyor. 
önlerine geçemiyorum. Bu bir kaç gün böyle de
vam etti. Bir akşam Cumhuriyet Halk-Fırkası bi
nasında oturuyoruz, dışarda bir gürültü oldu, fır
kanın karşısındaki polis karakolundan sordum ve 
şunu haber aldım: Meclisi Umumî Âzasından Hasan 
Beyin önüne Serbest Fırkanın ocak âzasından iki 
zat çıkmışlar, yolunu kesmişler, caddenin üzerin
de adamı dövmeğe başlamışlar. Sebebi Halk Fırka
sından olması imiş. Halk Fırkası lehinde beya
natta bulunması imiş, vilâyet meclisi âzasından bir 
zatı caddenin ortasında döverlerken etrafındaki ev
lerden ses işitirler ve birde görürler ki adamın ba
şına mütemadiyen vurmuşlar, o ilk vuruşta bir kere 
bağırmış ve sonra bayılmış, evlerden bu feryadı 
duyanlar koşmuşlar, kadınlar da bağırışmışlar, ka
dınların bu çığlığı üzerine polis yetişmiş ve herif
lerden bir tanesini yakalamış, fakat diğeri kaç
mıştır. Biçare meclisi idare azasını karakola getir
diler. Fethi Beyefendi; vilâyet encümeni âzası evi
ne emniyetle gidenlesin mi ? bunu da mı çok gö
rürsünüz ? Kulüp diye bir yer açtılar, orada nutuk, 
ama ne nutuk; fırkamıza mensup olanlar dükkân
larına^ Gazinin ve Fethi Beyin resimlerini assınlar 
ve hariçten alış veriş edenlere de bu resmi görmeden 
hiç bir dükkândan alış veriş etmesinler. Bu nedir 
efendiler? halk araşma boykot sokmak değil midir? 

Anarşi değil midir? Sonra Halk Fırkasının gaze
telerini okumayınız. Okuyacaksanız, Serbest Fırka
nın gazetelerini alınız, okuyunuz diyorlar. Çünkü 
Halk Fırkası gazeteleri yalan yazıyorlar, yalan söy
lüyorlar. Bu suretle arkadaşlar tam manasile bir 
boykot başladı. Fethi Beyefendi! bunun neticesi 
nereye kadar gidecektir? (Anarşiye sesleri). İnti
habın son günlerinde idi. Mahallelerden gelen ka
dınlar, çocukları kucağında reylerini atmak için 
gelmişlerdi. Zira reylerini Serbest Fırkaya vermi-
yenlere beş lira cezayi naktî yazılacakmış diye ilân 
etmişlerdi. Bunu mahallelerde dellâl ile ilân ediyor
lar, reyinizi gelip Serbest Fırkaya vermezseniz so
nunuzun ne olacağını düşünün, bunun neticesi ne
reye gidecek Fethi Beyefendi? size tekrar sorarım 
(Anarşiye, anarşiye sesleri). 

Şimdi asıl Fethi Beyefendinin meşru bir hak 
istemek için yapmışlar şeklinde tavsif buyurduğu 
vaziyete geliyorum ve cümlenizin nazarı dikkati
nizi, çok insaf ve merhametle, buraya celbediyorum. 

Vaziyet bu surette deyam ederken, halk rey
lerini istimal ettikçe Serbest Fırka efradı sinir
leniyor, bilhassa oradaki ocak heyeti reis - ki 
Fethi Beyefendinin* çok sitayişle bahis buyur
dukları - doktor valiye geliyor, diyor ki : karar 
verdim, yarın hürriyet şehidi olacağım, çok rica 
ederim cenazemi meydanda bırakma, yarın kara
rımızı tatbik edeceğiz. Bunu valiye söyliyor ve 
ferdası günü çarşıya çıkıyorlar, bütün çarşıyı 
kapatmazsanız yağma edeceğiz tehdidile kapattı
rıyorlar. Fethi Beyefendi ; bu vaziyet, belediyeye 
rey vermek için oraya gelinmiş bir vaziyet değil
dir. Kimi iğfal etmek istiyorsunuz, Türk mille
tini mi? hâşâ, Büyük Millet Meclisini mi? hâşa, 
evet, işte böyle tehditle, eğer iltihak etmezseniz 
çarşıyı yağma edeceğiz diyorlar, reylerini vermiş 
insanları toplıyorlar. Ocak heyeti umumiyesile 
beraber çarşıyı bu suretle kapatıyorlar arkadaşlar 
ve oraya rey vermek için ocak heyeti umumiyesile 
toplu bir halde gidiyorlar. Bu suretle ayni tehdit 
altında çarşı iki gün kapalı kalıyor. Antalya ora
dadır, tahkikat yapabilirsiniz ? bu vaziyet karşısında 
ilk işleri nedir bilir misiniz? ilk işleri orada bu
lunan ve sırf milletin emniyet ve asayişini muha
faza için ikame edilmiş olan polisleri dövmek, 
jandarmaya hücum ederek elinden silâhını al
mak... Fethi Beyefendi; siz de asker idiniz. Baş-
Vekillik ettiniz. Memleketin emniyet ve asayişi ne 
demek olduğunu çok eyi takdir edersiniz. Halk 
böyle alışırsa memleketi uçuruma götürür. Yalnız 
bununla da kalmadı ve demin tevkifini çok gördü
ğünüz o doktorun tevkifi pek tabiidir dedim. Tev
kifini çok gördüğünüz, adam Fethi Beyefendi, benim 
çok masum hemşehrilerimden beş altı yüzünü ateş 
altına sevk etmiştir. Hiç kusursuz olarak beş altı kişi 
ölüme mahkumdu. Alay kumandanının metaneti 
ahlakıyesi eseri olarak, asker o anda yetişerek dip
çikle halkı dağıtmak mecburiyeti vicdaniyesi kar
şısında kalmıştır. Eski askersiniz, takdir edersi
niz. Orada emniyet ve asayişe memur olan vali 
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nasihat etmek istiyor. Valiye karşı bir çıkışma 
oluyor. Alaya haber vermeğe mecbur oluyor. Alay 
bir bölük gönderiyor, bahsettiğim doktor bir bölük 
askere karşı belediyede etrafında ne kadar taş varsa 
halkı bu taşlarla hücum ettiriyor. Efendiler. îş 
bununla da kalmıyor. O zavallı adam bununla da 
iktifa etmiyor, bunun üzerine dağılmamakta ısrar 
ediyor ve bir taraftan neler söyliyor ? biliyor mu
sunuz? bunu söyliyen yine îdare Heyetinde dahil
dir. Diyor ki: 

Hükümet utanmıyormu, bilmiyor mu ki cihanı 
medeniyetin bir gözü vardır burada ( Ne gözleri 
var sesleri ) Bir konsolos varmış, murakipmiş (gözü 
çıksın sesleri) Fethi Beyefendi ; Türk milleti bu 
günü idrâk etmek için ne kadar kan döktü, ne 
kadar para sarfetti, bunun için beyni çürümüş 
bir adamın bu sözü sarfetmesine hiç bir vakit ta
hammül edemeyiz ve Antalya kabul edemez. Böyle 
bir mürakıbi hiç bir vakit kabul edemeyiz, bu düyu
nu umumiye zihniyetidir. Onun kafasında kalsın 
(Bravo sesleri ) . Efendiler; Bu vak'a bir hakikat
tir. Jandarma kumandanını çağırın, sorun efendiler. 
Bunu söyliyen adam utanmıyor «ve murakıp var
dır diyor, bu çürümüş Hükümet utanmıyor mu di
yor, ( Gürültüler ) . Ne âla, ne âla; nereye doğru 
gidiyoruz Fethi Beyefendi? bu suretle halkı tahrik 
ediyor. Arkadaşlar, bir bölük vazife ifa edemiyecek 
vaziyete geliyor, onun üzerine vali tekrar alaya mü
racaat ediyor, alay kumandanı başta olduğu halde 
iki bölük geliyor. Bunlar iptida nasihat ediyor ve 
havaya silâh atıyqr, dağılın diyor, Fethi Beyefendi! 
emniyet ve asayişi muhafaza için şimdi zati âliniz
den demin tehir ettiğim sualimi sormak vaziyetinde-
yim Ne yapmak lâzımdı. Dahiliye Vekilliği yaptınız, 
Başvekillik yaptınız ve esasen askersiniz. Şu vaziyet 
bu suretle cereyan ederse ne yapılır ? Vali tahkir edi
lir, polis tahkir edilir, jandarmanın elinden silâhı alı
nır, gelen bölüğün üzerine taş atılır, hâla alay müc
rim vaziyetinde, 52 inci alay diye bahsettiniz, kar
şından dikkat ettim. Bu söz Fethi Beyin ağzından 
mı çıkıyor, bir sabık Başvekilin ağzından mı çıkıyor, 
yerin dibine girdim. 

Arkadaşlar, büyük yerler işgal eden Fethi Beyin 
ağzından böyle lâflar çıksın, bunu kafiyen ümit 
etmiyordum. Alay kumandanı halka karşı 
bir baba gibi nasihat ediyor, çekilin diyor. 

Onun üzerine havaya silâh atıyorlar, fakat bun
lar belediyenin karşısında bulunan harap bir kah
venin ne taşını, ne ağacını, nede sandaly asını, hiç 
bir şeyini bırakmıyorlar, ne yapıyorlar bilirmisi-
niz? o bizim candan aziz bildiğimiz askerlerimizin 
üzerlerine atılıyorlar (Kahrolsun sesleri). Alay 
kumandanının da başına bir sandalye geliyor. 
Fethi Beyefendi biraz insaf et ; orduya olsun hür
met et! 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Reis Beyefendi, 
bir saniye müsaade buyururmusunuz ? 

Benim, ordunun bu hareketini cürüm telâkki 
ettiğim şeklinde ifadatta bulunulmasına asla mü
saade edemem. Rica ederim ben, elli ikinci alay 

cürüm yapmıştır, diye hiç bir zaman söylemedim; 
sözlerimi eyi .dinleyiniz, tahrif etmeyiniz. Rica ede
rim 

Rasih B. (Antalya) — Rica ederim hangi haki-
katları tahrif ettim, böyle demediniz mi? 

Efendim, alay gelmiştir, şöyle yapmıştır, böyle 
yapmıştır, koğalamıştır dediniz, orada emniyet 
ve asayiş yoktu. Halk birbirini kırmak, birbirine 
girmek üzere idi. Polis, jandarma âciz bir vaziye
te düştü. Bu hal üzerine asayiş ve emniyeti temin 
etmek için alay geldi. 

Çok muhterem ve vicdanlı bir şahsiyet olan 
Alay Kumandanının metaneti ve dirayeti sayesin
de beş yüz, altı yüz zavallının ölmesine mani olmak 
için askerler dipçikle halkı dağıtmak suretile, onu 
her türlü emniyet ve asayişe karşı düşman kesilen 
ellerden kurtarmıştır (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bunlar bir gün evvel valiye müracaat ederek 
mücadelenin şedit olacağını ve yarın vaziyet ala
caklarını, söylemişler. Ocaklarının reisi ve heyeti
nin orada vaziyeti idare ettiklerini, Beyefendi 
burada, dağılın diye emir verdiği şeklinde ifade 
etmelerile de güzel tavsif buyurdular. Demek k; 
halkı oraya getiren kendileridir de dağılmak için 
emir veriyorlar^.buna hiç şüphe yoktur. Bunu ora
daki tahkikat tesbit etmiştir. Fakat Heyeti Celi-
lenizin nazarı dikkatini celp etmek için temas 
ediyorum. 

Ali Fethi B. ( Gümüşane) — Adliyede ne ol
muştur? 

Rasih B. (Devamla) — Neticesi bitmemiştir, 
neticeyi göreceğiz, tahkikat devam ediyor. 

Şimdi bir defa çarşıyı kapatmak, yağma etmek 
için tehdit etmek, polisi dağıtmak için hücum et
mek, dövmek, jandarmanın elinden silâhını almak, 
üzerini yırtmak dağıtmak, ondan sonra da gelen 
bölüğü dağıtmak, ikinci defa gelen bölüğe hücum 
etmek vaziyeti cürüm olmıyor, bunun için Hükümet 
gerek zabıta ve gerekse Adliye bunu tertip ve teş
vik edenleri tevkif ettiğinden dolayı, Fethi Beye
fendi tarafından tahtıe ediliyor, güzel! 

Şimdi arkadaşlar Heyeti Gelilenize arzettim. 
Tamamen vaziyetin inkişafı için, çok kıymetli da
kikalarınızı aldım, vaziyeti oldukça izah ettim 
zannederim. Heyeti Celilenizden benim ricam: 
Madamki Fethi Beyefendi bu vaziyetleri müdafaa 
etmiştir, bunu yapmakla teşvik ettiklerini ve "o 
vaziyetleri tekabbül ediyorlar demektir. Bence 
arkadaşlar; memleketin sükûnetini bozmağa ve 
emniyetini ihlâle daha fazla müsaade etmeyin! 

Memleketimizin vaziyeti, bu gün bu fırkaya 
mensubuz namı altında yapılan propagandalara 
mütehammil değildir. Bu gün devam eden b i r çok 
fırka şubeleri vardır ki çok feci bir vaziyette işli
yorlar. Onun için bendeniz Fethi Bey ve fırkası 
ve bütün teşkilâtı hakkında takibat yapması için 
Hükümetin nazarı dikkatini celp^ ederim. 
(Handeler) Hükümet yapmazsa Meclisi Âli takibat 
yapmalıdır. Vaziyet o kadar ciddidir. Müsaade eder-
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seniz arkadaşlar; Fethi Beyden bir noktanın tavzi
hini rica edeceğim, (şahsî menfaatler «takip edenler) 
diye fırkamıza hücum ettiler. Bu adamlar kimlerse 
tavzih etmelidirler. Bizden sizden kimlerse, söyle
sin. Fethi Beyefendi ile gerçi eskiden tanışıklığımız 
yoktu. Fakat Maltadan avdet ettiği gündenberi çok 
eyi tanışırız. Benim vaziyetimi istediği gibi bu kür
süden söyliyebilirler (Hepimizi tasrih etsinler, biz 
de iştirak ederiz sesleri). 

Şu halde böyle şahsî menfaatler, şahsî menfaat
ler diye bağırıp çağırdıklarını ispat etmelidirler. 
Efendiler, benim ne beyoğlunda apartmanım var, 
ne de burada var. Buna Fethi Bey cevap versinler. 
(Alkışlar). 

Ali B. (Afyon Karahisar) — Muhterem arka
daşlar, ben söz almak niyetinde değildim. 
Fakat Fethi Bey, bilerek bilmiyerek beni tezyif 
ve tahkir etmek istemiş, mukabeleyebeni tahrik 
etmiştir. Bunun bir hedefi vardm Ayni hareketi 
başka arkadaşlara da yaptığı için kabili müsamaha 
değildir. Çünkü, nutku ile beraber bu suretle dahi 
bir propaganda yapmak istemişlerdir ve Meclisi 
Âlinin şahsiyeti manevıyesine hücum etmişlerdir. 
Eğer Fethi Bey burada çıkarlarda, bana tar
ziye verirlerse söz söylemekten vaz geçeceğim. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Siz söylediniz ben 
cevap verdim. Bu sözlerimden dolayı hiç bir 
zaman, hiç bir kimseye tarziye veremem. 

Ali B. (Afyon Karahisar) — Siz söylediniz. 
Ali Fethi B. (Gümüşane) — Siz söylediniz, hat

ta dedinizki: her şeyi burada soyuyorsunuz; sonra 
şu olur bu olur. 

Ali B. (Afyon Karahisar) — Hakkı Tarık Bey 
söylesinler. 

Hakkı Tarık B. ( Giresun ) — Efendim; Fethi 
Beyefendi nutuklarında kendisinin Meclis dahilin
de bir murakabe teşkilâtı vücude getirmeğe hemen 
hemen memur olduğunu iddia eder sözler söyle
mişlerdi. Bendeniz bu sözü söylerken, öyle yap
madınız dedim. Yani Meclis dahilinde bir mura
kabe teşkili ile iktifa etmek istemediklerini ifade 
etmek istedim. Fethi Bey zannederim bu sözün 
Ali Beyefendiden geldiğini zannettiler ve araların
da bir münakaşa oldu mesele bundan ibarettir." 

Ali B. ( Afyon Karahisar — Tarziye vermiyor
lar, şu halde ben söz söylemek mevkiinde kalıyo
rum. 

Efendiler, memlekette ikinci bir fıkranın te
şekkülünü memleketin ve Cumhuriyet rejiminin 
demokrasinin zaruretinden addederim. Bahusus 
memleketimizin mevkii coğrafisi ve siyasisinin, 
cihanı medeniyette Devleteyn arasında istihsal et
tiği yüksek mevki bunu icap ettirmektedir. Bunun 
için dir ki, ben, gerek arkadaşlarını tarafından 
ve gerekse daha yüksek zevat tarafından bana bir 
sual sorulduğu vakitte şahsan ikinci bir fırkanın 
vücuduna kani olduğumu izhar ettim ve hattâ Fet
hi Bey sorduğu vakit ta ayni şeyi tekrar ettim ve 
ilâve ettim ki ikinci bir fırkaya ihtiyaç vardır. 
Yalnız itidal ve dikkatle fırkanın inkişafına çalış-j 

mak lâzımdır. Halbuki Fethi Beyin fırkacılığı 
böyle olmamıştır. Vaziyet başka suretle tecelli 
etmiştir. Milletimin şimdiye kadar heder edilmiş 
olan kanının tekrar akmaması için bir az ha
kikate temas etmeyi ve milletimi tenvir etmeyi ve 
bunun Heyeti Aliyenizin huzurunda söylemeyi bir 
vazife addediyorum: Bunun içindir ki istemiyerek 
tarihî bir hülâsa yapmak mecburiyetindeyim. Nesli 
hazır geçirdiğimiz felâketlere az çok temas etmiş
tir. Unutulmıyacak kadar milletin mukadderatın
da yer tutmuş hâdiseler vardır. Efendiler; Fethi 
Beyefendiyi bu milletin mukadderatı tarilıiyesinde 
bir kaç defa gördük. Birinci dafa olarak harbi 
umuminin son günlerinde siyasî bir fırkanın ba
sma geçmiş olduğunu gördük, bu zamanları izah 
edemem ve etmek te istemem. 

Bu fırkanın mevkii iktidara geçmek istediği 
zamanları izah edeyim: Harbi umuminin sonla
rında felâketin başımıza çöktüğü bir sırada Fethi 
Bey, İzzet Paşa kabinesine geçmişler ve en mühim 
bir nezareti işgal etmişler ve bir hücceti esaret 
olan Mondorus Mütarekesini imzalamışlardır. Bu 
uuutulmıya lâyık mıdır0? Efendiler; buna milletin 
ve sizin nazarı dikkatinizi celbederim. Bunu iha
net olarak, fenalık olarak yapmamışlardır, fakat 
bir delâleti siyasiye olarak ve ihtiraslarına mağlûp 
olarak yapmışlardır. Buna rağmen onun vatanî 
olan hissiyatına itimatsızlık etmek istemem. Bu
nu, bir hakikati tarihiye olduğu için ifade ediyo
rum. 

Mondorus Mütarekenamesiniıı manasını ve de
lâletini çok eyi takdir edersiniz, bu mütarekena-
nıe bu milletin asırlardan beri taşıdığı hâkimiye
tini, silâh taşımak şerefini hiç bir vakit mahkûm 
olmamak kudretini nihayete erdirmek istemişler
dir ve Türk silâhını teslim etmek, donanmasını 
teslim etmek, şimendiferlerini, limanlarını teslim 
etmek suretile bütün Devletin ve Türk varlığının 
idamını ifade eden bir mütarekename de imza et
miştir. Bunu kendilri de inkâr edemezler ve he
piniz bu hakikati bilirsiniz. Bundan sonra vatan 
ve milletin büyükleri, milletine acıyanlar bu ka
naatleri reddetmişlerdir ve milletin hakkı hayatı 
olduğunu ve ölmek mevkiinde olmadığını Türk 
Milletinin ölmiyeceğini ve daha bir çok mücade
lelere tahammülü olduğunu ispat etmişlerdir ve 
milleti kurban etmemek için bir mücadele sahnesi 
açmışlardır. Mücadele sahnesinde iki vazife ve 
manzara tecelli etti. Birincisi; memleketi istilâ 
etmiş olan düşmanları tardedip çıkarmak vazife
si, ikincisi de medenî dünyaya lâyik yeni bir Dev
let binası kurmak vazifesi. 

Günkü yalnız memleketi kurtarmak kâfi değil
di. Bimıetice mücadele devam etti. Öyle devanı 
etti ki, analarımız, hemşirelerimiz perişan kiya-
fetlerile arkalarında cephane taşımak suretile 
cephelere sevkedildi ve neticede Sakarya Zaferi 
istihsal olundu. Hatırlarsınız ki o Sakarya Zaferi 
Türk Milletinin tarihinde, garbe karşı kazanılmış 
yegâne ve en büyük zaferdir (Şiddetli alkışlar). 
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Şark, garbe o tarihte ve o mevkide birinci defa ola
rak galebe çalmıştı. Mücadele devam etmiştir. Bi
liyorsunuz, Gazinin kumandasındaki ordunun Dum-
lupınardaki büyük zaferi ile îzmir kurtarılmış, 
vatan kurtarılmış ve en nihayet Mudanya Mütare
kesi yapılmıştır. Mudanya Mütarekesinin de ifa
desi şudur: Mudanya Mütarekesi, Mondros Mü
tarekesinde terkedilen silâhların hakkı hayatının ia
desi demektir (Şiddetli alkışlar). Fethi Beyi gös
tererek) işte Mondros Mütarekesinin timsali, (îsmet 
Paşayı göstererek) işte Mudanya Mütarekesinin 
timsali! (Şiddetli alkışlar ve yaşa sesleri). Bunun 
takdirini çok necip, çok asil milletimize havale edi
yorum (Tekrar ediniz sesleri, alkışlar). 

Efendiler, ikinci vazife tabiî yapılmak mecbu
riyetinde idi. Bir taraftan mücadele devam eder
ken bir taraftan (mukaddes bir kanun demek mec
buriyetinde kalacağım). Teşkilâtı esasiye kanunu 
tedvin edildi. Bu, teceddüt hatvelerinin, yeni bi
nanın ilk temeli oldu. Ve bunu diğer safhalar takip 
etti ve bütün teceddüt yolundaki manialar bertaraf 
edildi. 

Efnedileıy çok eyi hatırlarsınız ki bu mücadele-
yebaşladığımız günden itibaren bir muhalefet kar
şımıza çıkmıştır ve o muhalefet mütemadiyen uğ
raşmış, mütemadiyen yürümemize mani olmak iste
miştir ve nihayet bildiğimiz neticeye varmıştır, 
yani çok acı olarak ifade etmek isterim, bir sui 
kaste kadar varmıştır. Yani zaferin semeresini in-
kilâbın vücudunu imha etmek istemişlerdir. Arka
daşlar, muhalefet meydana çıktığı zaman vicda
nımda çok endişe duyarım (Bravo seleri). Mem
leketi parçalamağa doğru gidebilir endişesi vardır. 
Onun içindir ki Fethi Beyefendinin sahnei muha
lefete çıktığı vakit de elbette düşünmeğe mecbur 
idik, elbette dikkatle ve ehemmiyetle hareket et
mek lüzumu altında idik. Ondan sonra Fethi Beyi 
ikinci bir sahnede görürüz. İki defa Başvekil olmuş 
ve bu milletin mukadderatını omuzuna alarak 
yürümek istemiştir. İkinci Büyük Millet Meclisin
de bulunan arkadaşlara hatırlatırım. Fırkaya ge
tirdiği beyanname ne idi? Programı ne idi? ne ka-
kadar burada mücadele ettik. Fakat kendisine u-
facık bir kaplumbağı hareketi yaptıramadık. 

Ondan sonra Fethi Beyefendinin ikinci Başve
kâleti zamanı gelir. Bir taraftan Fethi Beyefendi 
hürriyet nağmesi yapmış, matbuata serbesti ver
mek istemiştir, diğer taraftan da matbuatı istedi
ği gibi yürütmeğe çalışmıştı. 

Ve en nihayet Şeyh Sait isyanını bu milletin 
başına getirmiştir. Şeyh Sait isyanı bir çok türk 
evlâdının, bir çok kanına ve hazinenin yirmi mil
yon zararına malolmuştur. Onun içindir ki Fethi 
Beyefendinin Başvekâletini muhalefetini tecrübe 
etmek istediğimiz vakit dikkat etmek mecburiye
tindeyiz. Fethi Beyin muhalefet sahnesine çıktığı 
zaman gazetelere vermiş olduğu beyanatlarında 
endişemi mucip olan noktalara daha ziyade dik
kat ettim. İlk günlerde son posta gazetesinin kendi-
lerile bir mülakatı vardır. Kendileri çok eyi hatırlar

lar ve belki okuyan arkadaşlar da dikkat etmişlerdir. 
Düyunu umumiye meselesi hakkında ne yapmak isti
yorsunuz sualine karşı (borçlarını vermek bir 
milletin şerefidir), dedi. İstikraz hakkında ne dü
şünüyorsunuz, denildiği vakit de (Bunu daha 
sonra düşüneceğiz), cevabını verdi. İşte bu sözler 
ve bu mülakattan sonra ben daha ziyade şüphe
lendim ve vicdanımda şu adamları hatırladım: 
Efendiler, bu milletin mukadderatında bir istik
raz meselesi vardır, bir şirketler ve imtiyazlar 
meselesi vardır, senelerce bu milletin mesaisini 
emmiştir, mahvetmiştir. Bir adım attırmamak için 
karşımıza çıkan sebep ve âmillerden biri de bun
lardır ve aenim hatırıma gelen ve en ziyade ihti
mal verdiyim isimler M. Vebel, Metr Salemler, 
Jaklardır. Efendiler, bu istikrazlar, şunlar, bunlar 
denildiği vakit benim hayalime bunlar gelmiştir, 
bilmukabele burada kürsüden düyunu umumiye 
meclisini ve saireyi eski ifadelerinin mevcudiyetine 
rağmen tekzip etmişlerdir. Şimdi hangi sözlerine 
itimat edelim? sonra biliyorsunuz, samimî vatan 
hislerile mahmul olan bir liderin daha teşkilâtını 
yapmadar. her hangi bir şehre gidipte yalelli va
ziyetinde memleketi kaldırması muvafık mı idi? 
(Hayır sesleri). İşte yaptığı hareket budur. Bu 
makul bir hareketmidir ? bir fırka böyle mi teşkil 
olunur? böylemi neşvünema bulur? medenî âlem 
böyle mi yapmıştır? beş gün içersinde, üç ay içer
sinde Başvekil olacağım hayalile, hırsile hareket 
edilirse tabii böyle yapılır. ' 

İntiha p meselesi geldi. İntihap meselesinde çok 
endişeli şeyler oldu. Efendiler, bunlar birer hayal 
değil, hakikattir ve böyle olması mantıkî bir neti
cedir. Onun için, Fethi Beyefendinin ifadelerile, 
arkadaşlarımın ifadeleri arasında samimiyet noktai 
nazarından çok büyük fark görüyorum. 

Bu günkü beyanatında benim nazarı dikkatimi 
celp eder. iki üç nokta vardır. Onu da söyliyece-
ğim; Efendiler, Fethi Bey kanun bitaraftır, ona 
riayet etmek lâzımdır, dediler. Halbuki kanunu o 
dakikada kendileri ihlâl etmek mevkiinde bulunu
yorlardı. Nizamnameyi bilirsiniz. Her hangi oku
nan tahr rî bir nutuk nihayet on beş dakika devam 
edebilir. Halbuki kendileri bir saat beyanatta bu
lundular Buna bir şey demedik, bunun sebebi: 
kendilerine geniş münakaşa yapabilmek, uzun 
mütaleat serdedebilmek imkânını vermektir. Hak
kı intihabın kudsiyetinden bahsettiler, hakikaten 
hakkı intihap mukaddestir. Bunu böylece kabul 
ederiz; iakat hakkı intihabı ihlâlde kendilerinin 
hiç kusuru yokmudur? Onlar bu vatanın başka 
seviyede insanları mıdır? Bir taraftan hakkı inti 
haptan bahsetmek suretile intihap cürmü diye biı 
çok şeyler saydılar. Fakat en büyük cürmü yhr 
kendileri irtikâp ettiklerini unuttular. Mücrnr 
mevkiinde olan bir encümen azasının harekâtın: 
burada 1am.am.ile ifade ettikleri halde ismini Müd 
dei Umumiliğe, ne Hükümete, ne de Meclisi Âliy 
söylemediler, bundan sakındılar, sonra da millet 
mürtecilıkle ittihaıri ettiğimizi söylediler. Haşa, İr 
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bir vakit hiç birimiz bu kanaatte değiliz ve hiç bir va
kit bu kanaatte olamayız. Bu millet hiç birvakit mür
teci olamaz. Millet hissi şükranını her defada, her 
fırsat düştükçe izhar ve isbat etmektedir ve ede
cektir. Yalnız kendileri de kabul etmelidirler ki 
bir takım muzır unsurlar vardır, onlar bulanık 
suda balık avlamak isterler. Bunu itiraf etmek lâ
zım gelir. Elhasıl benim memleketime, milletime 
samimî hislerle merbut olarak ifade etmek istedi
ğim şudur ki ; beyhude yere milleti şu ve bu su
retle boynumuza alıpta sürüklemiyelim. Yetişir 
milletin sürüklendiği! 

Hepinize hürmetler sunarak mütaleatıma niha
yet veriyorum. 

Refik B. (Konya) — Muhterem arkadaşlar; 
karşı fırka lideri Fethi Beyefendi tararfından be
lediye intihapları dolayısile verilen istizah takri
rini okuduğum zaman derhal hatırıma gelen şu ol
muştu : 

Muhterem Fethi Beyefendi Paristeki asude va
ziyetini bıraktıktan ve memlekete dönmesini müte
akip malûm şekilde Serbest Cumhuriyet Fırkasını 
teşkil ettikten sonra hattâ şu saate kadar kendi 
fırkalarını ve şahıslarını siper ittihaz ederek mil
leti dalâbete götürmek ve inkilâbın hızını ve ham
lelerini gevşetmek için her tarafta mevcut menfi 
anasırın gittikçe artan tahrikatından şüphesiz mü
teessir oldular. İnkilâbın esaslarını tehlikeye dü
şürecek- mahiyetteki menfi faaliyeti millet kürsü
sünden nefretle karşılayacaklar. 

Arkadaşlar; hepimiz biliyoruz ki millî istiklâl 
ve şerefimize düşmanlar tarafından yapılan sui 
kast ve tecavüzleri milletçe bertaraf ettikten sonra 
lâyik olduğumuz yüksek hayata kavuşmak için 
şiddetli hamlelerle başka milletlerin, hattâ asır
lara sığdıramadığı inkilâbatı yaptık. 

Mazinin bin bir hırafelerle vücude getirdiği 
müessesatı yıktık, yüksek heyetinizce ve bütün 
milletçe malûm olan bu büyük işler, huzurumuzu 
ihlâl etmemek için burada tekrar etnıiyeceğim. 

işte arkadaşlar, milleti refaha, saadete, itilâya, 
götürecek bu büyük işleri yaparken yıkılan mü-
îsseselere ruhları, kafaları kör körüne bağlanmış 
DİanJar ve bu müesseselerden doğrudan doğruya 
nütenaim bulunanlar; ebediyen yolunda her .türlü 
fedakârlıktan çekinmiyeceğiz. Aziz ve halaskar 
Cumhuriyet müessesemize sui kast için fırsat kol-
ıyanlar, pusuda eli satirli bekliyenler vardır. 

îşte bütün bu menfi anasıra günlerden, aylar-
lanberi durmadan milletin mukaddesatına saldır-
nağa başladılar. Her türlü propagandayı meşru 
gördüler ve görüyorlar. O hale geldik ki ikinci bir 
ıamle ile her şeyi yıkmak için tedbir üzerindedir-
er. 

Efendiler; bir an şüphe edermiyiz ki muhterem 
^ethi Beyefendi ve arkadaşları bu korkunç ve teh-
ikeli hareketlerden, propagandalardan hatta biz-
3r kadar müteessir değil midir. Elbette mütessirdir-
er. Nasıl olmasınlardır ki kendileri de inkilâbı tar-
in ve Cumhuriyeti muhafaza gibi en kudsî vazife ile 

mükelleftirler ve derhal ilâve ediyorum ki bir gün 
her hangi bir şekilde inkilâp ve Cumhuriyetimizin 
esaslarından birisi tehlikeye maruz kalırsa bu teh
likeyi bertaraf etmek için dün olduğu gibi bu gün
de yarın da milletçe ön safta yürüyecekler ara
sında elbette Fethi Beyefendiyi ve dün bizimle 
olan arkadaşlarını da beraber bulacağız. 

Fakat Arkadaşlar, Fethi Beyefendinin ve ar
kadaşlarının insaflarına bırakarak soruyorum? bu 
güne kadar hatta bu günkü fırsattan da istifade 
ederek kendi hesaplarına yapılan kısmen saydı
ğım zehirli tahrikatı yapanlara karşı lâzım olan 
vuzuh ve sarahatle sizlerden nefret ediyoruz de
diler mi1? gayri vazih bir kaç beyanattan sonra 
başka bir şey hatırlamıyorum. 

Hal böyle olunca arkadaşlar; iş çığrından çık
tı. Serbest Fırka mensupları esas olarak ortaya 
konulan Cumhuriyetçiyiz, inkilâbın biz de nigeh-
banı olacağız; şeklindeki prensiplerden uzaklaş
tılar. Seri ve kolay bir muvaffakiyet elde etmek 
için halkın safiyetinden istifadeye koyuldular, bi
rinci harekette belediye intihabile karşılaştılar, 
zemin hazır, bunu istismar lâzım, hemen işe giriş
tiler, bu meyanda her türlü propagandayı meşru 
görmekle bera&er bilhassa Devlet faaliyetinin mes
nedini teşkil eden vergiler üzerinde tahripkâr tah
rikat yaptılar. 

Vergiler artık verilemez, tediyesi, tahammülü 
gayri kabil hale geldi, bunlar kaldırılacak, inhisar
lar kaldırılacak, Serbest Fırka hemen iktidar mev
kiine gelmeli, her şey kökünden hallolunacak, aman 
gayret sesleri, her yerde söylendi, her ağızdan tek
rar edildi. Yer yer vergilerin tahsilinde müşkülât 
başladı. Mal memurlarına, Hükümet kuvvetlerine 
karşı geldiler, hepimiz bu kabilden bir çok hadise
leri gördük, duyduk. 

Arkadaşlar; maazallah bir gün Devletin umumî 
hayatında, dahilî ve haricî vaziyetlerinde olacak 
her hangi bir sarsıntı kabul etmek lâzımdır ki 
bu kabîl tahrikatın neticesidir ve mes'ulü halâ sü
kûtlarından dolayı karşı fırkadır. Çünkü halk ha
lâ kendi namlarına bu yolda tahrik edilmektedir. 

Arkadaşlar: Biraz evvel de söyledim, karşı fır
ka mensupları ve namlarına hareket edenler yap
tıkları propagandada en kolay avlama yollarını as
la ihmal etmedikleri içindir,ki inkilâba karşı kin 
ve intikam hislerile içleri tutuşanlara; dahi böyle 
giderse intikamlarının pek kısa zamanda alınabi
leceği ümidini verdiler ve dolayısile inkilâbın her 
türlü menfaati fevkinda tutulması icap eden esas
larını tecavüzden bile çekinmediler, 

Bu cümleden olarak her yerde muhtelif 
şekillerde yapıldığı gibi belediye intihabı 
sırasında Konyada şapkanın kaldırılacağından, 
yazının atılacağından, medresenin açılacağından, 
mekteplerde kuran okutulacağından ve nihayet 
halifenin dahi geleceğinden Serbest Fırka namına 
çalışanlar büyük bir cüretle saf ve temiz Türk 
milletini zehirlemeğe yeltendiler. Belediye intihap 
günleri Konyadaki faaliyet ve makûs tezahürat 
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• bu noktai nazardan bihakkın mütaleaya şayandır. 
İntihaptan evvel her sınıf halka kendi idrak 

ve kabiliyetlerine göre vergiden, şapkadan, medre-
• seden, halifeden, bahsettiler, evleri, dolaştılar, 

intihap gününe kadar hatta evinden çıkmıyan ihti
yar nineleri yüzünü açmanın dine karşı işlenmiş 
bir küfür gibi kalpleri titriyen saf aile kadınları
nın, onlarm idraklerine uygun olarak kalkınız, 
ayaklanınız, dini kurtaracağız, mekteplerde kuran 
okutacağız, maaş bağlatacağız, paralar dağıtacağız 
Serbest Fırkya rey veriniz şekillerinde kulaklarına 
fısıldadılar. 

Yalnız bu kadar mıya? Sözlerini dinlemiyenleri 
tehdit ettiler ve hatta yapılan bu yıkıcı tahrikatın 
milleti, memleketi yeni bir uçuruma sürükliyece-
ğini, bunlara asla inanılmamasını söyliyenleri bile 
ölümle tehditten çekinmediler, bu hususta hatta 
zabıta vakası halini almış yüzlerce misali kayıt 
mümkündür. Huzurunuzu daha ziyade ihlâl etme
mek için bunlardan bir kaçını, bizimle beraber, 
karşı fırkayı teşkil eden rüfekanın da dinlenmesi
ni rica edeceğim. 

Fırkamız mensuplarından Mecidiye zade Tahir 
Bey Konya bedestanındaki tüccardan birisine gidi
yor, konuşuyor bu esnada o zat: 

Oğlum dediklerinizi dinledim, ala amma o bir 
taraf yeni serbestçiler şapkayı kaldıracaklarmış, 
medreseleri açacaklarmıs, askerliği kaldıracaklar
mış, hafız mektepleri açılacakmış, vergiler kaldı
rılacakmış, bundan daha ala ne olur? 

Bir diğer misal: Valinin evine köylü bir kadın 
müracaat ediyor, kadın vali olduğunun farkında 
değil; vali soruyor hangi fırkadansın ? Kadın cevap 
veriyor, hangisinden olacağım serbestten (selbes-
ten) neden? eh işte onlar dindarmışlar, mektepler-' 
de kuran okutacaklarmış, medreseleri, hafız mek-! 

. tepleri açacaklarmıs hem vergileri ve askerliği de, 
kaldıracaklarmış. Bu gülünç haller Kâzım Hüsnü 
ve İsmail Hakkı Beylerin evlerine o günlerde gi
den ; sütçü kadmlar tarafından da ayni 
şekilde tekrar ediliyor, bitmedi daha var; I 
Konyada Serbest Fırkanın teşekkülü gün
lerinde Eczacı yüzbaşılığından mütekait Kon-j 
yada mukim Şeydi şehirli Hacı Kasım Efendi ve 
Kozanda eczacılık eden Memet Ali Efendi isminde 
iki zat Karamana gidiyorlar, bunlar evvelden 
tanıdıkları dostlarından beş on kişi ile Karamanın 
bir kahve köşesinde toplanryorlar, söze zamanın 
modasından başlıyorlar, orada Hükümeti ve Dev
leti ve hattâ en aziz ve kudsî tanıdığımız liderimizi 
mevzu yaparak küfürler hezeyanlar başlıyor. Bu 
adamlar cüretlerini ilertiyorlar ve şöyle devam 
ediyorlar: Arkadaşlar; işte batıyoruz ve batıyor-
lar o halde toplanalım, Serbest Fırkayı mevkia 
getirmek için bunları bertaraf edelim memleketi 
ve dini bu gibilerden kurtarmak lâzım. 

İşitmediniz mi İngiliz himayesinde büyük bir 
islâm Hükümeti teşkil edildi, Mısır, Suriye ve 
Irak birleştiler. Muazzam -bir islâm Hükümeti 
oldu, biz üç buçuk Türk bu gidişle nasıl yaşarız, I 

I işte onlara iltihak lâzım, hem Feysalda gelir, islâm 
Hükümetinin halifesi olacakmış. 

Arkadaşlar: polis ve Hükümet dosyalarında bu 
kabil vakayiin yüzlercesi var. 

| Karamanın uyanık Hükümeti ve kaymakamı 
I esasen bunları takip ediyor, hemen hepsini yaka-
I lıyor, şehadatla ve bu adamların üzerinden bazı 
notlarla bu hadise tesbit ediliyor, elyevm mevkuf-

' turlar. Bu tahrikat böylece gizli ve alenî devam 
etmekte ve gün geçtikçe mezardan hortlıyan irtica 
ruhu halk arasında tahribatını arttırıyor. 

Serbest Cumhuriyet Fırkasının Konya ocağı âza
sından Avukat Hilmi ve Necati Beyler vardır. 
Hilmi Bey mektep arkadaşımdır yeni belediye 
intihabatı münasebetile Konyada baş gösteren 
umumî kargaşalık esnasında bir gün kendisini so
kakta gördüm ve: 
Sen münevver, memleketin mukadderatı aliyesini. 
idare eden yüksek teşekkülün gayelerinden ve oha 
müteveccih tarzı hareketten tegafül etmiyecek 
kadar uyanık bir adamsın, nasıl oldu ve hangi 
saikla bu tufan içine karıştın dedim ve ayrıldım. 
Bu arkadaş bir gün sonra istifa etmişti, hilâ
llere Ereğliye bir iş için gitmiş, istifası sebebi so
rulduğu vakit: vaziyeti yakinen gördüm benim 
mizacımda bulunan bir adam bunlarla nasıl çalışır. 
Bütün halkı yanlış istikamete götürüyorlar de
miştir. 

Arkadaşlar; bizler bu tecavüzler ve zehirli 
propagandalar karşısında asla irkilmeden ilerledik, 
hakikati olduğu gibi söyledik, her vakit olduğu 
gibi, milletin aklı selimi galebe etti, davullarla, 
çengilerle yapılan şamatalarla ve bütün bu çeşit
ten propagandalara rağmen Konya intihabını ka
hir bir ekseriyetle kazandık. 

Beyefendiler, hemşehrilerimiz günlerce yanlış 
istikamete götürülmek için bin bir çeşit propa
gandalarla tahrik edilmişlerdi, işaret ettiğim gibi 
hemşehrilerin necip düşüncesi ve nihayet bütün 
arkadaşların ve Halk Fırkası efradının vekar ve 
ciddiyetile devam eden mesaisi neticesi olacak 
fırkamız kazanmıştır. Halk her vakit olduğu gi
bi hakikat yolundan ayrılmamıştır. Bu necabeti 
ve bu hassasiyeti gösteren hemşehrilerimi bu kür
süden fahrile yadederim. 

Arkadaşlar; Fethi Beyefendi Konya valisin
den şikâyet ettiler, vali muhtarları toplamış on
ları tehdit etmiş ve reylerini Halk Rırkasma ver
melerini söylemiş. 

Efendiler; Fethi Beyefendi bu sözlerile Konya 
valisini incitmiştir ve bir kaç arkadaşın söylediği 
gibi kendilerini; bu hususta da o ihbarı kimler 
yapmışsa atlatmışlardır. 

Hal büsbütün başkadır. Filhakika vali bazı muh
tarları toplamıştır; ama ne için? 

Bu muhtarlar mahalleleri dolaşarak Halk Fır
kasına rey verenleri tehdit etmişler vali haber 
almış, memleketin asayişi namına muzır görmüş 
ve hattâ intihabatın serbestisi namına da tehli
keli bulmuş, bunlara yaptığınız tahrikat Hükû-
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metin nazarından kaçmamıştır. Buna devamınız 
halinde bilmeniz lâzımdır ki en ufak müsamaha 
dahi yapılmadan hakkınızda en şiddetli takibat 
başlıyaeaktır; demiş, demesin mi Fethi Beyefendi ? 

Bırakınız ki vali serbest intihap icrasını temin 
hususunda çok ürkek bir rol oynamıştır, eğer şi
kâyet lazımsa onu biz yapacağız; çünkü gün
lerce serbestçiler davullar, zurnalar şamatalarla 
hakikaten halkın huzurunu ihlâl ve hattâ tehdit 
etmişlerdi. 

Efendiler; şurasını kaydetmek çok faidelidir: 
Konya intihabında valinin, hattâ vahim derece
sine varan bitaraflık düşüncesine rağmen ciddi
yet ve metanetle devam eden mesaimiz milletçe 
takdir edilmiştir. 

Beyefendiler; her hangi bir tehlikeye karşı 
dün olduğu gibi her vakit hazırız, düşmanlar, 
mürteciler, her yerde bizleri ve eğer fili ve top
lu tecavüze kendilerinde cür'et görürlerse gö
ğüslerimizi ve yumruklarımızı daima karşıların

da ve başlarında bulacaklardır. 
İnkilâbın, şerefli bayrağını elimizden hayatta 

kaldıkça bırakmıyacağız, ölürken de bizi takip ede
cek. 

Şerefli türk nesline bu ruhu ve bu mevcudiye
ti devredeceğiz, artık maziye dönemeyiz yolumuz 
inkilâp yoludur, halâs yoludur, itilâ yoludur. 

işte arkadaşlarım Serbest Fırka belediye inti
habının cereyan tarzı ve netayici hakkında bu gün 
bizden' hesap istiyeceğine kendi mensuplarının in
tihabat esnasındaki faaliyetleri hakkında küçük bir 
muhasebede bulunmuş olsaydı inkilâbın esasatı 
ve memleketin nizamı karşısında mahcup bir vazi
yette bulunduğunu görecek, daha kuvvetli daha sağ
lam olmak için bilâ tereddül bu menfi anasıra; 
yıkıcılar, sui kastçılar, çekilin diyecekti. Fırkaları 
menfaati namına bunu demek zamanı gelmiştir hat
tâ geçmiştir bile. 

Reis — Beş dakika teneffüs edelim. 
Kapanma saati: 20,20 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 20,25 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ) , Avni B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Ethem B. (Samsun) — Arkadaşlar, belediye 

intihabında vuku bulan hareketlere dair olan me
seleler üzerinde kâfi mertebede izahat verdiler. 
Bendeniz tekrarı zait görüyorum. Yalnız tilâvet 
buyurulan istizahnamenin bir kaç cümlesi hak
kında ve bilhassa Samsunda cereyan eden ahval 
üzerinde söz söyliyeceğim. 

Zannediyorum ki karşı fırka okuduğu istizahna-
mede kazandığı yerlerden hiç bahsetmemiş, kazan
madığı yerler üzerinde serdi itiraz etmiştir. O doğ
rudur, fakat acaba kazandığı Samsunda, söylendiği 
gibi, kendi prensipleri ve kendi programı dahilin
de mi hareket etmiştir. 

Bu kadar ehemmiyetle halkın rey verdiğinden 
bahsediliyor. Acaba Samsunda da öyle mi olmuş
tur ve yine bir çok mumaniatlardan bahsolunmak-
tadır; acaba Samsunda da bir mümanaat olmamiş 
mıdır ? bu noktalar üzerinde muhterem arkadaşları
mı tenvir ve gördüklerimi ve anladıklarımı ifade
yi bundan dolayı arzu ediyorum. Samsunda cere
yan eden ahvalden anladığıma göre Serbest Fırka 
kendi çizdiği program dahilinde hareket etme
miştir. Program üzerinde propaganda yapmamıştır. 

intihap esasen propagandadan ibarettir. Ek
seriyeti adediyeyi kazanmak için fazla rey 
almaktan ibarettir. Hiç şüphesiz müsbet sahada 
söylenilmesi lâzım gelen program mevzuunu ileri 
sürmek lâzım gelir, halbuki Samsunda cereyan 
eden hadiseler şu idi: biz Samsuna çıktığımız za
man intihabın üçüncü ve hattâ dördüncü günü idi. 
Otomobil bulamadık; anladık ki otomobiller inti
haptadır. Sorduk, sual ettik dediler ki, kadınlar 
rey vermekte ve otomobiller de kadınları taşımak
tadır. Pek eyi amma otomobillerin hepsi mi kadın
ları taşımaktadır? Serbest Fırkacıları da taşımak
tadır, dediler. Bu otomobillerin hepsi de mi Ser
best Fırkanındır? evet efendim - ne için? otomo
billere taksi konuldu, onların da canı sıkıldı, hepsi 
Serbest Fırkaya yazıldı. Serbest Fırka namına 
çalışmağa başladılar. Vaktile taksi yokken istas
yonda gümrüğe kadar yüz elli kuruşa müşteri 
götürürken belediyenin koyduğu taksi üzerine elli 
kuruşa götürmeğe mecbur oluyorlar. Binaenaleyh 
halk lehine bir karar ittihaz etmiş ve bu karar 
şoförlerin menfaatini haleldar etmiştir. Bundan 
dolayı onlar kızmışlar ve Serbest Fırka namına 
hareket etmek sureti!e belediye reisine gayız 
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ve husumetlerini izhar için oraya gidip yazılmışlar 
vet onlar namına hareket etmiye başlamışlardır. 
Bu suretle istif ade ediliyor, zararı yok, olsun bu 
istifadeye diyecek yoktur. Bu; istifade edilecek 
bir nokta idi. Bunu herkes yapabilir. Böyle fırsat
lardan her fırka istifade edebilir yalnız şimdiye 
kadar belediye intihaplarında kadınların intihap 
etmek ve edilmek hakkı yoktu. Bu intihap hakkını 
kadınlara Halk Fırkası verdi. Kadınlar bunu 
nazarı ihmal ile görmüş değil fakat ne denilmiş ise 
denilmiş* bu kadınlar tarafından bizim aleyhimizde 
istimal edilegelmekte olduğunu da gördük. İntiha
bın birinci; ikinci, üçüncü günlerinde cereyan eden 
hadiseler üzerine bir ufak tahkikat yaptım. Gör
düm ki iki türlü propaganda yapılmaktadır. Pro
pagandanın biri tamamile menfi sahadadır. Hükü
met kötüdür, Millet Meclisi fena kanunlar yapı
yor, memurlar hırsızdır. Şudur, budur şeklinde 
tecavüzî bir vaziyette halk arasında sözler söylen
mekte ve bir çok sözler de arkadaşların ifade bu
yurdukları şekilde* cereyan etmektedir. 

Bir vapur fes geliyor, gelecek şu olacak, bu 
olacak, nasıl ki söylenildi tekrara hacet yoktur. 
Müsbet sahadaki propaganda da şudur: 

Şeker 5 kuruşa, 15 kuruşa inecek. Meclisi 
umumiye âza olursak yol parası kaldırılacak, 
meb'us olursak bütün vergiler kalkacak. Bu şe
kilde müsbet sahadaki propagandalar bundan iba
rettir. Asıl bu fırkanın oradaki memurları, ora
daki adamları yahut idarecileri diyelim, bun
ların kuvveti kol ve el kuvveti olmuştur. Belediye 
dairesinin haricindeki meydanlığa toplanarak, mi
tingler yaparak, biz bu encümeni istemeyiz, bizim 
bu encümene itimadımız yoktur diye bilâ ruhsat 
yaptıkları mitinglerde bağrıştılar. Muhtarın birini 
orada güzelce dövdüler. Sokakta şunu, bunu tahkir 
ettiler ve bunlarda hiç bir mahzur görmediler. An
laşılıyor ki yine bu mazbata da buyrulduğu veç
hile her ne bahasına olursa olsun intihabı kazan
mak.... Evet bendeniz Samsunda serbestçilerin her 
ne bahasına olursa olsun intihabı kazanmak yo
lundaki hareketlerini- müşahede ettim. İleri ge
len memleketlilerle görüştüm ve onlara dedim ki 
siz bu memlekette oturuyorsunuz. Namzetler mem
leketin en ileri gelen adamlarıdır, zannederim ki 
memleketin belediyesi itibarile lâzım bir key
fiyetti. Niçin lâkayit kalıyorsunuz? dediler ki 
belediyenin önünde adam dövülmüştür ve haka
ret görmüştür. Bir adam hakaret görürse ve teh
dit ve ihafe karşısında kalırsa biz rey vermek için 
oraya ne kendimiz gideriz ve nede ailelerimizi 
göndeririz. Bu bîr hakikattir. Bu böyle olmuş
tur efendiler. 

Binaenaleyh yalnız kadınları otomobiller üç 
gün taşımıştır. ^ Belediye intihabı üç gün bu şe
kilde cereyan ettikten sonra belediyenin kapılan 
içinde, koridorlarda, hattâ encümenin ifayi va
zife ettiği odada lüzumsuz propaganda yapmak 
suretile muamelede bulunmak cihetini bertaraf ede* 
lim. Serbestçe vatandaşlar reylerini istimal et

sinler, böyle bir karar verilmiştir. Sabahtan be-, 
lediye haricinde kalsın demek suretile zannede
rim intihap encümeni Serbest Fırka ve Halk Fır
kasına tebligatta bulunmuştur ve o suretle saat 
sekiz ve yahut sekiz buçuktan itibaren rey top
lama muamelesi başlamıştır. Belediyenin kapısın
da polisler, jandarmalar nizam ve intizamı muKa-
f aza etmek için ikame edilmiş. Bendeniz de şöyle 
bir çarşıyı dolaşıyordum: Ahvalde bir fevkalâde
lik vardı . Nedir bu diye anlamak istedim. Oto
mobiller yıldırım sür'atile içinde kadınlar kucak
larında çocukları olduğu halde bunları götürüyor
lar. Birisi otomobilin çamurluğuna çıkmış, yaşa
sın Serbest Fırka diye bağırıyor. Böyle devam 
edip giderken bir adam ezdiler, ertesi gün bir da
ha ezdiler. Taksi maksi aramayınız, otomobiller 
ortalığın serbazı olmuştur. Bu şekilde bu muame
leyi gördükten sonra o kalabalığa gittim, birisi 
nutuk söylüyor. Encümeni istemeyiz, diyerek şi
kâyette bulunduğu sırada Vali Paşa da gelmişti. 
O esnada balapervazane sözler söyliyen bir zat, 
genç bir efendinin nutkunu müteakip camlar kı
rılır, .kapılan açılır, cemaat içeri girer. Bu cema
at kimlerdir1? arkadaşların söyledikleri sıfatta a-
damlar vardır. Hattâ Samsundakilerin içinde Ira-
niler'de vardı. 

Tanıdık bir arkadaş iraniyi de tanır, ona diyor-
k i ; sen burada ne dolaşıyorsun? o da işte burada
yım diyor. Hangi tabiiyettesin? İran tabiiyetinde-
yim diyor. Sen Türk değilsin, burada durmağa 
hakkın yoktur. Seni şimdi Hükümete haber veri
rim, çabuk git buradan deyince o da hemejı ka
çıyor. öyle ufak tefek şeyler olmuştur. Kapılar 
açılıyor, Encümen odalarına kadar halk girdikten 
sonra oradaki idare heyetinin reisi masasının 
üzerine çikar, cemaat toplanır / Hangi idare hey
eti sesleri ) . Serbest Fırka idare heyeti, her sınıf
tan halk var. Encümen âzası korkudan kaçar. Gö-
şe bucak dağılırlar, nihayet oradan kaçan iki âza 
bulurlar, getirirler. Zannederim ekseriyet teşkil 
edilineiye kadar seksen doksan kadar rey alırlar. 
Esnayi tadatta bu reylerin tekerrür ettiği anla
şılır ve hesap harici tutulur. İşte vatandaşın hakkı 
reyi ehemmiyetli bir surette takyit ye tahdit edil
miştir. Çoğuna sordum, nedir bu telâşınız? nihayet 
bir belediye meclisi intihabı yapıyorsunuz şimdiye 
kadar böyle gürültü olmamıştı, bu sefer ne oldu? aee-
ba Halk Fırkası kötü adamları mı namzet göstermiş
ti? biz yedi senelik istibdadı yıkacağız, herkesin 
hakkı reyini serbestçe istimaline siz mani oluyor
sunuz. İşte reyin hürriyeti demek istediğiniz ta
rafa halkın reyini vermesi değildir, dedik. İstib
dadın manası nedir? hiç şüphe yok ki esasen karşı 
fırka, yedi sene evvel teşekkül etmiş fırkaya mu
kabil teşekkül ettiği için onun hareketleridir, onun 
inkilaplarıdır, inkilaplara karşı söylemek dilime 
giran geliyor. Bunu kendilerine söyledim. Efendi
ler; bu hareket fenaya gitmek üzeredir. Korka
rım ki memleket bundan mutazarrır olur. Bir bele
diye intihabını kazanmak için bu kadar aykırı bir 
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. hareket olur mu? sonra söylenen sözleri halka mal 

ettikten sonra bu gibi şeyler başınıza belâ getirir. 
Binaenaleyh belediye intihabındaki söylenmesi 
lâzım gelen mütaleayı söylemek suretile büyük 
meselelerde halkın hukukunu ihlâl edecek bir ta
kım sözlere vücut verilmemesi münasip olur dedim. 
Hayır bu sizin sözlerinizdir dediler. 

Efendiler, Serbest Fırka namına işte bu sözler 
söyleniyor ve bu sözler köylüler arasında, halk ara
sında işidilmektedir. Fırınlarda halka ucuz ekmek 
dağıtılacak, sokaklar güzel süprülecek, fukaraya 
bedava kömür dağıtılacak, nihayet bu memleketin 
işi ile alâkadar bir heyet intihap olunacak diye 
propaganda yapsalardı doğru olurdu. Fakat böyle 
yapmadılar, fevkalâde işler üzerinde menfi propa
gandalar fena tesirler yapar. Halkın hakkı 
hürriyeti namına tutulan bu yol doğru bir yol de
ğildir. Yollar kesilmiş, halk hakkı intihabını is
timal edememiştir, Bu doğru değildir dedikse de 
davayı her ne pahasına olursa olsun kazanmak 
için fesadı müeddi hareket ve hallerde İsrar edil
miştir. öyle tahmin ederim ki bütün şikâyet
namelerin mahiyeti bundan ibarettir. Tabiî bun
lar, Şurayı Devletçe tahkik ve mesele nizamı ka-
nuniyesine irca edilecektir. 

Ufak tefek misaller: Bir gün belediye dairesi
ne gittim, intihap encümeni memurların rey ver
meleri için karar vermiş ve yedi ile dokuz arasın
da memurlar gelip reylerini versinler demiş. Do
kuz buçuktan sonra mesai zamanı olduğu için böy
le karar vermiş. Pek alâ son günlerde sabahtan git
mişler, bütün kapılan kesmişler, hayır siz müsava
tı ihlâl edemezsiniz; intihaba rey veren sair züm
reler de var. Binaenaleyh onlar mevcut iken onlar 
sizden daha ziyade iş'sahibidirler. Umuru amme 
ile muvazzaf bir memurdan daha fazla haizi ehem
miyettir rey vermek hususunda. Encümen bu ka
rarı vermiş olduğu için münhasıran ona muhalefet 
ediyorlar; saat dokuzdan sonra giden bir memur 
için de; artık sizin reyinizi biz verdirmeyiz diyor
lar. Encümenin yanına yanaşmak kabil değil çün
kü yollar kesilmiştir. Bana geldiler dediler ki : 
çok rica ederiz sen de bizim meb 'usumuzsun, bak, 
şu işe, bir kere söylediler aldırmadım, iki defa i 
söylediler aldırmadım, üçüncüsünde kalktım git
tim. Merdivene çıktım; koridorda otuz kişi vardı, 
kalabalık ben gelince şöyle biraz çekiliverdi, de
dim: Efendiler; siz intihapcımısınız yoksa propa
gandacı mı, nedir? şöyle bir gülümsediler, anla
şıldı ki propagandacılar. 

Oradan çıkarken birisi elinde bir zarfla gel
mektedir. Nedir o oğlum dedim, zarfı içeri verece
ğim efendim dedi. içinde ne var dedim, bilmem 
efendim dedi. Zarf yırtık ve üstü kirli içinde de 
bir kâğıt var. Baktım Serbest Fırkanın namzet 
listesidir, haydi git oğlum ver dedim. 

Bu şekilde cereyan eden. intihabın maluliyeti 
ve fesadı zahirdir. Cidden ve hakikaten vatanda
şın hakkı reyini istimale mümanaat etmek çok fe
na bir şeydir. Bendeniz bunu fırkacılık itibarile de 

i söylemiyorum. 
Zira belediyeye rey verecek olan insanların, 

reyini kime verirse versin, yalnız halkın bu rey 
hakkının, belediyecilikte iradesini ifade edeceği 
bir şekli bulamadığımızdan müteessirim. Acaba 
belediyeye halk kimleri intihap etmek istiyor. 
Bu günün vaziyet onu. ifadeden cidden uzaktır. 
Serbest Cumhuriyet Fırkası Samsunda 3200 rey 
almıştır, bunu verenlerin 2500 zu kadındır. Şoför
lerin mesaisi ve kadınların otomobilde gidip gelme 
hevesleri bu vaziyeti meydana getirmiştir. 

Oda bizim yaptığımız ve onlara verdiğimiz hak
kı intihabın bize karşı gösterilen ifadesidir. Bu ci
hetleri daha fazla söylemekle bu geç vakitte hu
zurunuzu ihlâl etmek istemiyorum (Alkışlar). 

Hilmi B. (Adana) — Muhterem Arkadaşlar; 
huzurunuza Adana, Tarsus ve Mersin belediye in
tihaplarının en yakın müşahidi ve şahidi olarak 
geldim. Bu intihapların cereyan tarzı ve bilhassa 
Serbest Cumhuriyet Fırkasının faaliyet tarzını 
izah etmek isterim. Fakat öyle zannediyorum ki 
Adana ve havalisi intihaplarını yakmen görmemiş 
olmanıza rağmen maruzatım ile mevcut malûma
tınıza ve bilginize hiç bir şey ilâve etmiyorum. 
Çünkü Serbest Fırkanın Cumhuriyetçilikte daha 
sola gitmek, idarede daha lâyık olmak üzere, vilâ
yetlerde tedarik ettiği fırka malzemesi o kadar her 
yerde bir birinin aynıdır ki, pek tabiî olarak bu 
fırkanın intihaplardaki tarzı faaliyeti güya bir el
den idare ediliyormuş gibi daima her yerde biri 
birinin ayni olmuştur (Bravo sesleri), insan bun-

[ lardan birisini gördümü hepsini görmüş gibi olur. 
i Bu faaliyeti müsbet ve menfi cepheden olmak üze
re 2 şekilde kısaca arzedeceğim. Serbest Cumhu
riyet Fırkasının Adana havalisindeki müsbet faa-
liyetli ve fırkanın her kesin ayrı ayrı noktai na
zarlarına göre güya dünyayı cennete çevirecekmiş 
şeklinde hulâsa edilen propagandalar olmuştur. 
Bunları tafsil etmiyeceğim. Hep biliyorsunuz; vergi
ler kalkacak, şeker beş kuruşa inecektir gibi, hemen 
her kesin idraki derecesine göre daralan, genişli-
yen bir çerçeve içerisine sıkışmış, ham hayalî va-
itlerden ibarettir. Asıl propagandalar üzerinde te
vakkuf etmek istediğim nokta her yerde olduğu 
gibi Adana ve havalisinde de bunların rejim nok
tai nazarından varit ve hududunu tecavüz ettiği 
cihettir. Adanada Cumhuriyet Serbest Fırkası 0-
cağında bir bayrak bulunmuştur. Arkadaşlar .. 
Eski ipekli bir esnaf bayrağı, bu bayrağın üzerin
de (Nasrun minallah ve fethün karip ve beşşirül 
mü'minine ya Muhammet) yazılmıştır. Bunu telâş
la derhal tekzip ettiler; fakat bu bir vak 'adır; bu 
bayrağı oraya koyduran malûmdur, meydandadır 
ve koydurduğunu itiraf etmiştir. Bence manzara
da hiç şaşılacak bir cihet yoktur. Şarktan garbe 
eiı cezrî adımlarla atlıyan, en kökleşmiş akideleri 
bir hamlede yıkan bir inkilâbın pençesine, daha 
Cumhuriyetçiyim ve olacağım diye yerden mantar 
biter gibi bir fırka çıkarırlar ve ezbere teşkilât 
yapılırsa inkilâba dahil olmak üzere her çeşit gay-
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ri memnunlar birer türlü vaitlerle birer birer görü
lürse dünyanın her yerinde bu manzara ayni man
zaradır (Brava sesleri, alkışlar). 

Serbest Cumhuriyet Fırkasının Adana ve hava
lisindeki menfi faaliyeti; iftira, tahkir, tezvir ve 
tehdit kelimeleri ile hülâsa edilebilir. Bütün bir in
tihap müddetince bu kardeş fırkanın namına hare
ket eden irili ufaklı çığırtganlar tarafından Halk 
Fırkası, için Hükümet için Halk Fırkasının ve Hü
kümetin küçük büyük her ferdi için ağza alın
makta haya edilecek derecede tahkirler ve iftiralar 
yapılmıştır. Mahalle mahalle gezilerek halk, Cum
huriyet Halk Fırkasına rey vermekten menedilmiş, 
tehdit edilmiştir. Arkadaşlarımın da izah ettiği 
veçhile Adana ve havalisinde intihap mahallinin 
etrafında hakkı reyi olmıyan dört, beş yüz kişi 
daima bulundurulmuş ve halka bu mütecaviz fır
kayı yararak Halk Fırkasına rey vermenin kabil 
olamıyacağı hissi verilmek istenilmiştir. Halk Fır
kasına rey vermek için geleeek olan mahallâttan 
otomobillerin geçmemesini teminen yollara çivi dö
külmüştür, bir çok eski mahallâta kamyonlar gön
derilmiş ve saf kadınlar eğer Serbest Fırka namına 
rey vermeğe gelmiyecek olurlarsa kendilerinden ce
za alınacak tehditlerile korkutulmuş ve getirilmiş
lerdir. Bu kadınlardan bazılarının defterde isim
leri bulunmayınca âdeta ağlar vaziyet alıyorlardı. 
Mesele anlaşılmış ve bir belediye encümeni âzası ta
rafından yüksek sesle kadınlara, müsterih olmala
rını ve denildiği gibi kendilerinden ceza alınmıya-
cağı temin olunmuş, kadınlar da inşirah ile dön
müşlerdir. Yapılan bütün harekâta rağmen intihap 
devam ettiği müddetçe bilhassa Adanada çok 
kanlı vak'alar çıkmamış ise bunu; Cumhuriyet 
Halk Fırkası mensuplarının sekinetine olduğu ka
dar Hükümet kuvvetlerinin basiretine ve yüsek 
itidaline medyun olduğumuzu kabul etmek icap 
eder (Bravo sesleri, alkışlar). 

Fethi Beyefendi Adana intihabına fesat karışt-
rıldığından bahsettiler. Yanlış malûmat aldık
larını ispat edeceğim. Adana intihabı tamamile 
Serbest Fırkanın eli altında ve emeli dairesinde 
cereyan etmiş bir intihaptır. Çünkü encümen âza
sından yedisi Serbest Fırka âzasından idi. Bütün 
kararlar Fethi Beyefendinin bahsettikleri bin se
kiz yüz kişilik liste gibi; encümen kararına iti
raz etmektedir. Tuttukları bir siyaset vardır. 
Halkı daima bir tehyiç içerisinde kendilerine mer
but kılmak yolunu takip ediyorlar ve bir taraftan 
da, her gün şikâyet telgrafları- gönderiyorlar. Bu, 
ileride zuhur edecek muvaffakiyetsizliğe karşı ya
pılmış istihzarattan başka bir şey değildi. İntiha
bın devam ettiği müddetçe encümende fırkamız için 
görülen tas'ibata rağmen Cumhuriyet Halk Fırkası 
intihabı kazanmıştır. O gün Serbest Fırka şu şe
kilde ilân etmişti: intihabı Serbest Cumhuriyet 
Fırkası kazanmıştır. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası 2300 bilmem kaç 
rey almıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası ise yalnız 
59 rey almıştır. Tabiî bu mum da yassıya kadar 

yandı, ondan sonra haklı bir müddet daha oyala
yabilmek siyasetini takiben buraya geldiği söylenen 
ve zannederim altı okka sikletinde olduğu bildiri
len mazbata ihzar edildi. Eğer bu mazbataya bil
hassa imzalarının ekseriyeti noktasından ehemmiyet 
veriyorlarsa şaşarım. Bunu şuna buna 200 bin imza 
ile imal ettirmek mümkündür. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Muhterem efendiler Serbest Cumhuriyet Fırkası 
Lideri Fethi Beyin istizah mevzuu yaptığı ve bu 
kadar uzun münakaşalara sebebiyet veren bele
diye intihabı hakkında bilhassa dahiliye Vekâ
letinin takip ettiği tarzı hareketi sahih ve idarî 
noktai nazardan tahlil edebilmek için bende arka
daşlarım gibi bu intihabata takaddüm eden 
bazı hadisatı ve intihabat esnasında cereyan eden 
vukuatı bir defa muhtasar bir surette gözden 
geçirmek mecburiyetindeyim. Türkiyede Cumhu
riyet ve demokrasiyi tarsin için Serbest Fırka 
tesis edildiği sırada Fethi Beyefendi bir seyahat 
yaptılar. îzmir, Manisa, Balıkesire gittiler. îz-
mirde, Manisada ve Balıkesirde bir takım tezahü
rat oldu ve bir takım vak'alar tahaddüs etti. Bu 
vak'alarm içtimaî mahiyetini ve siyasî seciyyesini 
tayin etmek lâzım gelirse bunları müşterek ve 
müttehit siyasî bir akidenin tezahürü gibi telâkki 
etmek çok güç olur. 

Vakıa bu tezahüratta bulunan vatandaşlar ara
sında siyasî akideleri itibarile bizden uzaklaşan 
ve uzaklaştırılan vatandaşlar vardır. Fakat bunlar 
arasında siyasî ve şahsî emellerini yeni fırkaya 
rapteden vatandaşlar da vardır. Serbest Fırka
nın ilk gününden itibaren dalga dalga memleke
tin bütün havasını istilâ eden cazip, muğfil ve 
hakikatten uzak propagandalara raptı hayat etmiş 
vatandaşlar da vardır. Serbest Fırkanın teşek
külünden itibaren memleketin havasında uyanan 
ve uyandırılan propagandanın başında bu fırka
nın sebebi tesisini en eyi bilenler tarafından bu 
fırka Cumhuriyet Halk Fırkasını ve onun hüküme
tini en az bir zamanda istihlâf etmek maksadına 
müstenit olduğu mürşidane ve dervişane tavur-
larla yeni bir tarikat telkin eder gibi kulaklara 
fısıldandı. Uzun harp ve feci istilâların bıraktığı ha
rabeler unutularak milletin ve Devletin bu hara
belerin imarları için gösterdiği hamleler, boş gay
retler ve emekler gibi gösterildi. 

İmparatorluk zamanında liberalizm prensibinin 
ahtî liberalizmin zebunu olan türk 'çiftçisini,.., türk 
san'atkârını korumak için alman en ilmî ve amelî 
iktısaaî esaslar millete tahammül edilmez bi* 
boyunduruk gibi gösterildi. Hürriyetin hududu 
dalgalı, gölgeli bırakıldı. İnkilâbın yaptığı eserle
rin bir gün birer birer zail olacağı ve bir gün 
birer birer ortadan kalkacağı, ihtimal zihinlerde 
yerleştirildi. Serbest fırkanın gönüllülerinin şura
da ve burada yaptıkları propaganda memlekette 
herkesin emeline göre bir dava ve herkesin nab
zına göre bir şerit gibi sürülürken belediye in
tihapları da başlamış bulunuyordu. Belediye in-
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tihabatını geçmiş senelerin belediye intihabatından 
ayıran vasfı mümeyyizinin belediye intihabatının 
yeni evsaf ve esasatı muhtevi bulunması idi. Be
lediye intihabı ilk olarak Türkiyede bir dereceli re-
yiâmı kabul ediyor ve yine ilk defa olarak Türkiye
de kadınlarımızın filhakika lâyık" oldukları rey hak
kını tanıyordu. Belediye intihabatının esaslarının 
ve usullerinin yeniliği tatbikatta bir takım idarî 
müşkülâtı ihdas edeceği tabiî idi. 

Bu müşkülâta belediye intihabatında zuhur 
edebilmesi muhtemel olan ve evvelden tahmin e-
dilen vak'alar da inzimam etti. Ekilen tohum ma
lûmunuz olduğu için biçilecek mahsulün ne oldu
ğunu bilmek tabiî idi. Binaenaleyh her şeyden 
evvel memleketin emniyet ve asayişini ve vatan
daşların haklarını ve hürriyetlerini mahfuz ve 
masun bulundurmakla mükellef olan Hükümet i-
cap eden idarî tedbirleri evvelden aldı. intihap 
başlar başlamaz tahmin edildiğini arzettiğim vak'-
alar birer birer zuhur etmeğe başladı. Devletin 
kanunlarına otoritesine tecavüz edildi. Polislere 
tecavüz olundu. Hatta bazı yerlerde zabıtaya kur : 
şun atıldı. Bunların hepsinin fevkinde ve daha 
feci olarak intihap mücadelesi bahanesile halkın 
hakkına ve hürriyetine taarruz edildi. Çok mu
kaddes olan bu hakkın demokrasinin ve millî 
hakimiyetin esası olan intihap hakkının hürriye
tine mümanaat edilmek istenildi. Fakat Hüküme
tin aldığı tedbirler her yerde zamanında tatbik 
edildi. Şunu arzedeyim ki Hükümet bu maniî 
tedbirleri lüzum ve icabında haddi gayesinde isti
mal etti. Çünkü memleketin intihap mücadelesi 
ilk defa olarak başlıoyrdu. Vatandaşları intihap 
mücadelesinde serbest bırakmak ve halkımızı bir 
derece intihaba alıştırmak lâzımdı. 

Efendiler, bilirsiniz ki Hükümetlerin vazifesi 
her şeyden evvel memleketin emniyet ve asayişini 
millî hakimiyetin ifadesi olan kanunlarını, Devle
tin otoritesini, vatandaşların hak ve hürriyetlerini 
muhafaza etmektir. 

Bu esaslar her kim tarafından olursa olsun 
küçük bir tecavüze hattâ bir istihfafa maruz ka
lırsa Hükümet derhal müdahaleye mecbur olur. 
Çünkü Devletin otoritesi kalmıyan yerde kanunun 
hükmü de kalmaz Devlet otoritesine istinat etmi-
yen kanunlar müeyyedesiz darbı meseller ve for
müller gibidir (Alkışlar). Hiç bir kanun kendi ken
dine işlemez. Bir memleketin mukadderatını istik
lâlini, istikbalini vatandaşların hak ve hürriyetini 
Devlet fevkinde muhayyel bir kuvvete istinat 
ettirmek memleketlerin istikballerini tılısimlarla 
idare etmek gibidir. Vatandaşların hak ve hürriye
tinin esası olan inkişaf kabiliyetlerinin tahakkuku 
ancak kavi bir Devletin idaresinde kabil olabilir. 
Bir Devlet otoritesinin sahası ne kadar genişlerse 
ve bu kudret ne kadar kavi olursa olsun vatanda
şın hak ve hürriyetinin ve kabiliyetinin inkişafı 
da o nisbette mütezayit olur. Gerek vatandaşın 
hak ve hürriyetini muhafaza ve gerek hakkı reyinin 
serbest surette istimalini temin için Hükümetin 

lüzumunda ve icabında müdahalesini Fethi Bey
efendi intihaba müdahale suretinde tefsir ettiler. 
Her zaman intihapta Devletin murakabe ve hima
yesi bazı kerre lâzım ve hattâ zarurî olur. Bunun 
gayesi reye müdahale edilmemek ve vatandaşın reyi
ni serbest verebilmesidir. (Doğru sesleri). Eğer ica
bında vatandaşın hakkı ve hürriyeti Devletçe müda
faa edilmezse bu haklara eli sopalılar hâkim olur. (Al
kışlar). Fethi Beyefendi doğrudan doğruya maka
mımı ve benimle beraber bütün idare âmirlerini 
ve zabıta memurlarını hedef ittihaz ederek benim 
verdiğim emir ve direktif her yerde ayni sistem 
dahilinde intihabata müdahale olunduğunu iddia 
buyurdular. Ben ve faaliyetlerinin mes'uliyetlerini 
üzerimde taşıdığım idare arkadaşlarım bu işte haki
katen çok çalıştılar. Fakat mesailerinin yegâne 
hedefi memleketin asayişinin muhafazası ve vatan
daşlarının rey haklarının mahfuziyetidir. (Bravo 
sesleri). 

Bu yeknasak çalışma tarzını ve her hangi bir 
taarruz halinde Devlet kuvvetlerinin derhal ileri 
sürlmesini Fethi Beyefendi merkezden alınmış sis
tematik bir emrin ifası gibi telâkki ettiler. Hayır 
Fethi Beyefendi, bu günkü Cumhuriyetin idare 
âmirleri tahsil görmüş, Cumhuriyet ve demokrasi
nin icabatmı ve idare kanunlarını bilir tecrübeli 
kimselerden ibarettir (Bravo sesleri). Tabiiyatta 
hattâ içtimaiyatta her müessir ayni şerait dahi
linde ayni neticeyi verdiği gibi bu gün idare 
makinasmda her hangi bir müdahale karşısında 
ayni tedbirleri her yerde göreceksiniz ve daima 
görülecektir. Bunun için her hadise için her ye
re ayrı ayrı emirler vermeğe hacet yoktur. Tahmin 
buyrulabilir mi ki (800) bin bu kadar kilometre 
murabbaındaki on dört milyon nüfusa malik olan 
bu memleketin her hadisesi emirle ifa edilsin. Bu
na maddeten imkân yoktur. Demokraside idare 
esası taksim, ve tefriki vazaif ve kanunlarımızın te
yit ettiği tevsii mezuniyettir. Eğer bir idare âmi
ri icap ettiği bir meselede lâzım gelen tedbiri 
almazsa merkezden emir ve talimat almadım diye 
meşguliyetten kurtulamaz. Bir idare âmiri bir 
memlekette asayişin muhtel olduğuna ve muhtel 
olacağına kani olursa elindeki, bütün kuvvetleri 
ve ona inzimam edecek askerî kuvvetleri mua
vin olarak bilâ tereddüt kullanabilir. Bir idare 
âmiri her hangi bir ihtilâlde veya harpte muhar
riklerinin vaziyet, sıfat ve mevkileri ne olursa 
olsun derhal zabıtası marifetile nezaret altına 
alır ve Adliyeye tevdi eder. işaret ve tariz bu
yurduğunuz harekât hep bu tedabir cümlesin-
dendir. Suçlunun suçunun derecesini tayin et
mek mahkemey aittir. Bununla idare âmiri kaf
iyen meşgul olmaz. Ve olmamalıdır. Hâkimin 
maznunu mevkuf veyahut gayri mevkuf olarak 
muhakeme etmek hususundaki selâhiyeti vasidir. 
O doğrudan doğruya kendi takdiri zatisine aittir. 
ister mevkufen muhakeme eder isterse gayri 
mevkuf muhakeme eder. Binaenaleyh eğer şura
da burada yakalanan bazı kimseleri mahkemeler 
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gayri mevkuf veya mevkuf olarak muhakeme et
miş ise bundan'idare memuru ile aralarında bir 
tezadı rüyet ve ihtilâf manası çıkarılamaz. 

Vatandaşların en mukaddes haklarının hürriyet 
olduğu ve hakikaten hürriyetin demokrasi ve cum
huriyetlerde esas olduğu muhakkaktır. Fakat hür
riyet her kesin istediğini yapması veyahut yapmak 
istemesi ve elinin altına geçen her şeyi alması de
mek değildir. Hürriyet kanunlarla mahdut ve mu
ayyendir ve hududu tabiiyesi olduğu gibi teşkilâtı 
esasiye kanunumuzda kanunî hatları da vardır. 

Hürriyeti bu kanunlar haricine çıkaran mezhep
ler de vardır. 

Bilmiyorum bizim dünkü arkadaşlarımız bu gün
kü librailer hürriyeti hakikaten bu derece ifrata 
vardirmışlarmıdır. Hürriyetin bu tarzı telâkkisi 
derhal haber vereyim ki doğrudan doğruya anar
şistlerin tarzı telâkkisidir. Bu hürriyet dünyada 
mevcut olmıyaıı hayalî ve pek çok zararlı bir mef
humdur. (Naçiyef) in açtığı bu yoldan ve bu yolun 
geçtiği memleketlerin akibeti ve hali malûmdur. 
Bizim takip ettiğimiz sistem bu değildir. Bizim ta
kip ettiğimiz sistem millî hâkimiyetin timsali olan 
devlet otoritesini ve onun kanunlarını her zaman 
ve her yerde her kese karşı hâkim kılmaktır. Maa-
mafih; hürriyetperverlikte de Serbest Fırkadan 
ders alacak değiliz. İntihabatta da bu kanunları 
hâkim kıldığımıza kaniiz. Eğer intihabın netice
sinden şu veya bu fırka memnun olmamışsa onun 
kusuru kanunlara ve kanunları tatbik edenlere 
ait değildir. 

Bu memnun olmıyaıı fırkanın ya pek fazla olan 
hayalinin sukutudur veyahut tedbirdeki noksanıdır. 
Bundan dolayı memurları, kanunları ittiham et
mek doğru bir şey değildir. Memlekette (502) be
lediye intihabı olmuştur. (502) belediyenin yirmi 
ikisini yeni fırka kazanmıştır. Aşağı yukarı Mec
listeki ııisbetlerile de mütenasiptir. Acaba, Fethi 
Beyefendi iutilıabata çıkar çıkmaz bir efsunla, bir 
tılısımla beş yüz belediyenin hepsini kazanmak mı 
istiyorlardı? Belediye intihabatı cereyan ederken 
bir çok yerlerden, bir çok vatandaşlardan şikâyet
ler aldık. Şikâyetlerin bir kısmı intihabat esnasın
da idi. Bir kısmı da intihabattan sonra gelmiştir.' 
Şikâyetleri üç kısma tefrik edebiliriz. Birincisi 
doğrudan doğruya zabıta ve adliye vukuatından 
bahis şikâyetlerdir. Bu gibi vakayi ve haclisat te-
mamile adliyeye devrolunmuştur. Mahkemeleri
mizin adil hükümlerine intizar etmek zaruridir. 
İkinci şikâyetler belediye usulsüzlüklerine ait şi
kâyetlerdir ki Fethi Beyefendi burada bunları 
saydılar ve bu şikâyetleri intihap esnasında tetkik 
etmek kimsenin hakkı değildir. Ne Dahiliye Vekâ
leti buna karışabilir nede hatta Meclisi Âli. Kanun 
bunlara ne vakit ve nasıl karışılacağım tayin et
miştir. O kanun değişmedikçe kanunun hükmü
nü tatbik zaruridir Çünkü vazii kanunun 
maksadı belediye intihabatı esnasında va
ki olacak her hangi bir şikâyet üzerine 
idarî makamat doğrudan doğruya rey sandıkları

na el uzatırsa bilfiil müdahaleyi kendisi yapmış 
olur ve hiç bir vakit hiç bir yerde intihap zamanı 
el muamelâta değmez. Ancak, maniler, hailler kal
dırılır. Bunun içindir ki böyle şikâyetler daima 
intihabat sonuna bırakılır. İntihabattan sonra ge
len şikâyetler mülkiye heyeti teftişiyesine devro
lunmuştur. Mühim merkezler ve mühim şikâyetler 
doğrudan doğruya mülkiye müfettişleri tarafın
dan tetkik olunmaktadır. Bunlardan bir kaç ta
nesinin fezlekesi gelmiştir ve bunlar da hemen 
Devlet Şurasına verilmiştir. Küçük yerlerde, küçük 
merkezlerde şikâyetleri tetkika civar kaymakam
lar memur edilmişlerdir. Gelecek fezlekleri Devlet 
Şurasına takdim edeceğiz. Devlet Şurasının vere
ceği karar iptal veyahut tasdik kararı her ne olur
sa olsun behemehal tatbik olunacaktır. Fethi Be
yefendinin söyledikleri şikâyetler bizde kamilen 
mevcuttur. Arkadaşlarımın işaret buyurduklar^ 
gibi hakikaten Fethi Beyefendi aldıkları haberlere 
fazla itimat buyuruyorlar. Alınan bir haberin sıtka. 
kizbe ihtimali olduğu şarkta eskidenberi tedris olu 
nan bir kaidedir. 

Eğer idare makamları her gün kendisine vak: 
olan imzalı veya imzasız ihbarlara inanmak mec
buriyetinde bulunsaydı ve bu ihbarlara inansayd: 
her işi bırakıp bu ihbarların peşinde koşması lâzın 
gelir. Alınan ihbarlar bir defa tetkik ve tahli. 
olunur. Eğer hakikate, mutabıksa veyahut muta 
bık olması ihtimali varsa o zaman yine tahkik v 
tesbit olunduktan sonra vesika olarak gösterilir 
Defterde isimler yok dediler. İtirazlarını cüml 
cümle aldım. Filhakika belediye intihabatınd-
defter usulü caridir. Bu belediyenin eski intiha 
bında da böyle idi. Muhtarlar defterleri yazarlaı 
Defterler talik olunur, müddeti muayyene zar 
fında vatandaşlar itiraz etmezlerse defterler üze
rinde ilâve olunur. İsimleri olmıyaıı vatandaşları] 
defterleri tetkik edip bakması lâzımdı ve defter 
girmemek bizzat Fethi Beyefendinin kendi başl 
rina gelmiştir. Kendileri usul bilmedikleri içi: 
(kanun yenidir) rey vermek üzere gitmişlerdiı 
Fakat.,defterde isimleri olmadığı için reylerini v 
rememişlerdir. Filhakika kanun bunu amirdiı 
Böyle kendilerinin çok yakından tanıdığı bir ço 
arkadaşlar intihap defterine isimlerinin girmed: 
ğinden dolayı bunlardan biri de Ekrem Hayı 
Bey de müracaat etmiş fakat kendisinin Doktc 
Hayri Bey suretinde yazımlış olduğu anlaşılmı 
ve bilâhare reyini istimal etmiştir. 

Adanadaki Serbest Cumhuriyet Fırkasının 1 
derlerinden Akif Bey de böyle bir şikâyette bulur 
du. Kendisi İbretiye Mahallesinde olduğu mı 
kayyet olduğu yer gösterilmiştir ve reyini veı 
miş midir ve yahut vermemiş midir. Orasını bi 
miyorum. 

Rey verenlerin azlığından şikâyet ettiler. Efeı 
diler, bilhassa ben bu cihete çok dikkat ettim v 
memlekette bu sene belediye intihabatmda geçe 
senelere nisbeten ne kadar kişinin rey verdiği, r 
kadarının erkek ve ne kadarının kadın oldukları: 
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ve hangi meslek erbabının dalı a yok rey verdiği I 
ihsaî olarak toplatmaktayım. Şimdiye kadar gelen 
malûmata göre rey verenlerin adedi bazı yerlerde 
rey sahiplerinin nısfı, hattâ üçte biridir. Fakat, 
rey verenler geçen senelere nisbetle her yerde üç 
mislinden daha çoktur. 

Binaenaleyh vatandaşlar belediye intihabaima 
hakikaten alâkadar olmuşlardır ve reylerini ver
mişlerdir. İrtica, komünistlik, anarşi lekeleri sü
rülmek istenildi dediler. Fethi Bey, bu renkler si-1 
zin fırka için biraz da mukadder bir şeydir. Çünkü I 
fırkanın bidayeti teşekkülünden bir hafta sonra 
bütün memlekette şubeler açıldı. Halbuki bicla-1 
yette nizamnameniz mucibince teklif ve hüviyet 
varakaları vardı. Bunlar tetkik olunacaktı. Hüvi
yetleri teshil olunacaktı. Ondan sonra fırkaya alı
nacaktı. Hattâ bu adamlar içerisinde bazı fena 
ve menfi adamların bulunabileceği ihtimaline bina
en Dahiliye Vekâletinin de yardım etmesi mev
zubahsi. Fakat bir gün memleketin her tarafında 
fırkalar teşekkül ettiğini haber aldık. Bir de vanda 
teşekkül etmiş fırkaya bu suretle devşirme olarak 
girenlerin tabiidir ki seciyeleri kadar akidei siya-
siyelcri de muhtelif olacaktı. Elbette ki bunların 
içerisinde fevkalâde münevverler, en ileri Cumhu
riyetçiler, komünistler, anarşistler, mürteciler hu
lâsa her nevi ve her çeşit kimseler bulunacaktı. Her 
kes vak'ayı gözile görür amma aklüe hükmeder. Siz 
her şeyi hissinizle görüyor ve hissinizle hükme
diyorsunuz. İrticai memurların sezmeleri lâzımdı 
diyorsunuz. Sezmedikleri neden malûm. Sezdik--
leri sununla sabittir ki bu sıfatla takip edildikleri 
için bu gün burada kendilerinden şikâyet olunu
yor. 

Polisin ve zabıta kuvvetlerinin bilhassa vali ve 
kaymakamların halkı daima Serbest Fırka lehine 
rey verecek sırada tazyik ettiğini, halk fırkası le
hine rey verdiklerini ve halkı tazyik ettiklerini 
söylediler. Fethi Beyefendinin iddiasını, meb'us 
beylerin nutuklarını dinlediniz. Her iki taraf
tan da şikâyet var. Bu da gösteriyor ki idare 
memurları vazifelerini bitarafane yapmışlar ve va
tandaşların tam ve serbest bir surette rey verme
lerini temine çalışmışlardır. Fethi Beyefendinin 
belediye intihapları hakkındaki burada saydıkları 
meselelerden bir kaç tanesini Dahiliye Vekâleti tet
kik ettirmiştir. Tetkikatın bir kısmını müsaade bu
yurursanız okuyayım. 

Antalya belediye intihap muamelâtmdaki ka
nunsuzluktan şikâyeti mutazammın Antalya 
merkezinden çekilen 17 - X - 1930 tarih ve 981 
mahreç numaralı Camiiatik mahallesiden Abdul
lah oğlu Ahmet imzalı telgraf kopyasının lef fil e 
tahkikat icrası Vekâleti Celi I enin 22 - X - 1930 
tarih ve 7646/78 numaralı emirnamelerinde bildi
rilmiş olduğundan 26 - X - 1930 akşamı Antal-
yaya muvasalât ve evrakı intihabiyeye vaziyet edile
cek ve icra edilen tetkikat neticesinde intihabatııı aşa-
jıda arzolunduğu şekilde cereyan ettiği görülnıüş-
''Ür; 

1927 tahriri cedidine nazaran 33 mahallede 8924 
erkek ve 8711 kadın olmak üzere ceman 17635 nü
fus muhteviyatı olan Antalyada intihap hazırlık
larına eylııl iptidasında başlanarak; 2 - IX - 1930 
da 88 numaralı tezkere ile encümen zabıt defter
lerinin vilâyet idare heyetince tasdiki talep olun
muş ve ayni tarihte kanunun 32 inci maddesine 
tevfikan belediye intihap hakkını haiz ikişer ki
şinin reyi hafi ile intihap olunduğuna dair cevabî 
tezkereleri vürut etmiştir. 33 tezkerede yazılı 6.6 
kişinin esamisi tarafımdan da tetkik edilerek mu
tabakatı görülmüştür. 3 - IX - 1930 da vukubulan 
davet üzerine işbu 66 kişiden 27 zat huzurile cüm
lesinin ismine, kur'a çekilerek içlerinden kur'a sı-
rasile sekiz zat seçilip intihap encümeni teşkil edil
miştir. Bu sekiz zat şunlardır: (Müsaade 
buyurursanız isimlerini okuyacağım). 1-IX-1930 
işbu encümen âzasından Kar'î zade Memet Bey ile 
Komisyoncu Hasan Bey hariç olmak üzere diğer 
altısı belediye reisi Calip Beyin riyasetinde biliçti-
ma Komisyoncu Hasan Beyin okuyup yazma bilme
mesi ve Kar'î zade Memet Beyin de Antalyada bu
lunması dolayısile yerlerine Morali Devriş Efendi 
ve Karakaş zade Hüsnü Beyi yine kura ile tefrik 
etmiş ve bundan sonra vukubulacak inhilâl için de 
yine kura ile 6 zat daha ihtiyat olarak ayırmıştır. 

Encümenin vbu kararı bilâhare 14-9-930 da şu-
abat teşkili için toplanan heyeti umumiyede tas
dik olunmuştur. 

9/9/1930 encümenin ekseri azasının iştirakile 
vuku bulan içtimada 17 mahallenin defterleri tet
kik ve tasdik edilmiştir. 

11/9/1930 da 954 numaralı kararlar belediye 
meclisince halka kolaylık olmak üzere kanunun 
33 üncü maddesinin verdiği salâhiyet üzerinî; kasaba 
merkezinden maada daha altı şubei intihabiyeye tef
rik edilerek mezkûr şubelerin reisleri belediye âzası 
meyanında kur'a ile seçilmiş ve bulunacakları 
mevkiler tasrih olunmuş ve bu karar vilâyetin tas-
dikma iktiran etmiştir. 13 - 9 - 1930 da intihap 
encümeni mütebaki 16 mahallenin defterleri de tas
dik olunarak 14.9.930 da defterlerin 20 eylül cu
martesi sabahı talikına, 25 eylül perşenbe gününe 
kadar 6 altı gün asılı kalarak perşembe akşamı 
kaldırılmasına ve defterlerde isimleri yazılı olmıyan-
ların bu müddet zarfında itirazlarının kabul edilece
ğine ve bu müddetin hitamından sonra hakkı 
itirazları kalmıyacağına ve intihabın 7 teşriniev
velde başlayıp tatil günleri müstesna olmak 
üzere altı gün devam ederek 13 teşrinievvel pazar
tesi günü saat 18 de hitam bulacağına ve sandıkla
rın bu müddet zarfında nerelerde bulunacağına 
ve şuabatı intihabiye merkezlerinin nereleri olacağı
na ve her intihap şubesinin hangi mahalleleri ihtiva 

ı ettiğine dair verilen karar (evrak merbut: No. 5) 
Zümrüt Ova gazetesinin 17-9-1930 tarih ve 279 nu
maralı nüshasile ilân olunmuştur. Bermucibi karar 
defterlerin 20 eylül saat 8 de belediye ve Hükümet 
kapıları önünde ve Kapı ağzı mevkiinde talik olnn-

I duğu ve 25 eylül perşembe günü saat 18 de muallak 
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bulunduğu mahallerden indirilerek belediye daire
sine teslim edildiği, üç belediye memuru ve üç te 
ahaliden altı imzalı zabıt varakalarile tesbit olun
muştur. (Evrak merbut No. :4) 
14 - IX -1930 mahallâttan müntahap heyeti umu
miye davet edilerek 31 zatın iştirakile biliçtima 
şuabatı intihabiyeye lâzım olan encümenlerin te
şekkülü için kur'a ile daha iki yüz seksen zat tef
rik ve evvelce ihtiyaten kur 'a ile ayrılmış olan 
6 zatın intihabını da tasdik etmitşir. 22 - IX -
1930 daki kararda merkezle beraber teşkil olunan 
7 mnıtaka için tefrik ve intihap olunan encümen 
reis ve âzalarının bulunacakları mevkilerin sakf 
altında olmaması ve sonbahar sonunun hululü mü-
nasebetile yağmur yağması mahzuru nazarı dikkate 
alınarak sandıkların gösterilen mevkilere yakın 
ve civardaki cami, mescit ve binalar dahiline kon
ması münasip görüldüğü gibi bazı mmtakalarm 
mesafe uzaklığı nazarı dikkate alınarak ahaliye 
teshilât maksadile ayni şubei intihabiye dahilinde 
intihap sandığının müteaddit mahallere nakil ve 
vazedilmesi tekarrür etmiş ve bu karar da vilâye
tin tasdikine iktiran ederk (evrakı merbuta nu
marası 2) Zümrüt Ova gazetesinin 283 numaralı 
nüshasile ilân olunmuştur. 

20 eylülden 25 eylüle kadar defterlerin mual
lâk bulunduğu 6 gün zarfında vuku bulan itiraz
lar 32 istidada 526 nüfustur. (Evrakı merbuta nu
marası 6) bunlardan 228 memur 298 i ahaliden
dir. Bittetkik cümlesinin reylerinin kabulüne karar 
verilmiştir. Yalnız Ziraat Mühendisi Akif Beyin 
verdiği istidada kendi isminin defterlerde mukay
yet olmadığını bildirmesi üzerine bittetkik isminin 
ve. ailesi isimlerinin Rağbetiye Mahallesinde mu
kayyet oldukları görülerek kendisine o yolda ce
vap verilmiş ve bilâhare rey atılmasına başlan
dıktan sonra 9 -X-1930 da verilen iki istidada 
müddeti kanuniyesi zarfında verilmediği cihetle 
hakkı itirazlarını kaybetmişlerdir. 2 - X - 1930 da 
(1006) numaralı meclisi belediye kararında altıncı 
şubei intihabiye sandığının teşrinievvel 7 - 8 - 9 
uncu günleri konacağı mahal bir ev olup vakıa 
tahliye edilmiş ise de hususî bir ikametgâh olması 
dolayısile münasip görülmiyerek Keçilik Caddesi 
üzerindeki mescide konulmasına karar verilmiş^ ve 
bu karar da makamı vilâyetin tasdikına iktiran et
miştir. Evvelce tekarrür ettiği ve ilân olunduğu 
veçhile teşrini evvelin yedinci günü yedinci şubei 
intihabiyede rey atılmağa başlanmış ve beş gün 
muntazaman rey atılmağa devam edilmiştir. 11 inci 
günü bütün şuabatı intihabiye reisleri ile azadan 
bir kısmı mühimminiıı istifa etmeleri üzerine 
( evrakı merbuta numarası 8 ) 11 ve 12 inci gün
leri encümenler teşekkül edemediği cihetle rey atıl
ması da mecburen inkitaa uğramıştır. 14 teşrini
evvelde belediye heyeti verdiği kararda belediye 
mtihabatmm teshil en icrası maksadile mahallatta 
teşkil olunan intihap encümenleri reislerinin ta
mamen ve âzalarının kısmen istifa eylemiş bulun
ması ve halen yeniden intihap encümenleri teşki

line teşebbüs edildiği takdirde ismine kur 'a ısa-* 
bet etmiyen azanın şube teşkiline kâfi gelmi-
yeceğine ve intihabın 20 teşrinievvele kadar behe
mehal neticelenmesi zarureti kanuniyesine binaen 
şuabat encümenlerinin lâğvile intihabata mer
kez encümeninde devam edilmesi muvafık görül
müş bulunduğundan keyfiyetin makamı vilâyete 
arzile tasdik buyrulduğu takdirde ertesi günden 
itibaren o suretle'intihaba devam edilmesi karar-
gir olmuş ve işbu karar ayni günde vilâyet maka
mınca da tasdik olunarak keyfiyet münadi ile ilân 
edildiği Antalya gazetesinin 13 - X - 1930 tarih, 
1493 numaralı nüshasile de ilân olunmuştur. Er 
tesi gün yani 13 - X - 1930 da belediye dairesinde 
intihaba devam edilmiş ve o gün akşam saat 18 d 
intihap .müddeti hitam bulduğu halde bittetki1 

müritehip adedinin henüz nısfının reye iştirak et 
mediği anlaşılarak gerek belediye heyetince v 
gerek intihap encümenince intihap muamelât; 
nın 20 teşrinievvelde ikmalini teminen rey atılmas 
müddetinin teşrinievvelin 18 inci cumartesi güni 
akşamına kadar beş gün temdidine 13 - X - 192 
da karar verilmiş ve bu karar da vilâyetin tasdi 
kına iktiran ederek Antalya gazetesinin 14-X-İ9£ 
tarih ve 1494/6 numaralı nüshasında ilân olunmuş; 
tur. 

( Evrakı merbuta numarası 10 ) 
18 teşrini evvel 1930 akşamı encümen azasında: 

Reis Ali Galip ve Karakaş zade Hüsnü, Saitoğl 
Memet Kaptan ve Hacı Mustafa zade Celâl Mora 
Derviş, Kerimoğlu Ahmet Hakkı Çavuş zade M' 
met Ali Bey ve Efendiler huzurile sandıklar açık 
rak rey puslalarile musaddak intihap defterlerine! 
seçim hakkını haiz kimselerden hizalarında imz, 
lan bulunanların miktarları tadat edilerek yekd 
ğerlerine mutabakatı anlaşıldığı ve 9364 müntehi] 
ten 3234 zatın intihaba iştirak ettiği ve rey pusl 
1 arından bir adedinin olbaptaki zabıt varakasır 
merbut bulunduğu üzere (evrakı merbute numaı 
11) bir müntehip tarafından ısrar ile mükerr 
rey atılmasından ve bir adedinin d« yine zabıt v 
rakasile tesbit edildiği vecih üzere (merbut N 
11) henüz müddeti ikameti altı aya varmıya/ı b 
müntehibin rey atmasından dolayı mezkûr iki pr 
lanın nazarı itibare alınmıyarak umumî yekûnd. 
tenzil edildiği ve muteber sayılan puslaların tasr 
fi neticesinde e"n çok rey kazananlardan başlan 
rak 1912 şer reyle Doktor Münir, tüccardan i. 
Hüseyin, Hacı Murat zade Osman, Yozgatlı za 
Ali Rıza, Kara Taş zade Hüsnü, Toygar zade C 
mal, Hafız Memet, Seyit zade Memet Kaptan, H«. 
Ahmet zade Ali Rıza, Şekerci zade Ali Refj 
Kesikçi zade Memet, Diş Doktoru Remzi, Seyfr 
lah, Yürük zade Fuat, Mühendis Hamdi, Ka 
Dayı zade Hüseyin, Hasan Basri, Cafer zade I 
met Kaptan, Yüzbaşı zade Adil, Hancı zade Em: 
Doşine Hasan, Kum Hasan, Şekerci Morali Mus 
fa, ye 1901 rey ile Hacı Mustafa zade Celâl E 
ve Efendilerin azalığa ve 1896 reyle mütek 
kaymakam Celâl Bey ve 1885 rey ile İstikbal şirl 
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tinden Caeı Veli Bey ve İ883 rey ile Kerpeli İzzet, 
Yelkenli zade Şevket, Fabrikatör Hacı Kadir, Yü
rük Hüseyin zade Rıza Beyler ve 1880 reyle Ömer 
Reis zade Salih, Yahya zade Rifat, Ekmekçi Mus
tafa Kaptan zade Memet, Bahçivan Osman, Çalık 
Hacı Abdürrahman, Bahçivan Memet Çavuş zade 
Hasan, Ak Hüseyin zade Hacı Hasan, Demirci Os
man, Lokantacı Hüseyin, mübadil Kahveci Hüse
yin, Atmacı İbrahim, Karae zade İsmail, Sarraf 
Abdullah, Kasap İbroş, Hacı Hüseyin zade Murat 
Genç zade Emin, Osman Efendi zade Hacı Musta
fa, Çıklı zade Osman Bey ve Efendilerin yedek 
âzalığa intihap edildikleri taayyün ettiğini ve in
tihabın devamı müddetince belde hemşehrileri ta
rafından intihabın kanuna muhalif bir şekilde 
yapıldığına dair hiç bir iddia vaki olmadığını tas-
rihan 18 teşrinievvelde mazbatası tanzim olunmuş
tur. (Evrakı merbute numara: 12) bilâhare 20 teş
rinievvelde fevkalâde olarak (20) âza iştiraki! e 
içtima eden meclis bel edinin reyi hafî ile yaptığı 
kiyaset intihabı neticesinde: İki müstenkife ve bir 
rey Doktor Münir Beye verildiği ve mütebaki 17 
"eyle Karakaş zade Hüsnü Beyin ihrazı ekseriyet 
yylediği anlaşılarak o suretle mazbatası tanzim ve vi-
âyete takdim olunmuştur. 

Evrak merbut No. 13) 
ntihap muamelâtının .yukarda tafsil olunduğu 
recinle icra ve ikmalinde kanuna mugayir hiç bir 
?iil ve hareket görülmemiş ise de müştekilerin bu 
raptaki iddia ve metal ibatını da tetkik zarureti 
mlunduğu için bunlar da birer birer tahlil edi-
ecektir. Şöyle k i : 

Evvelâ, Antalya intihap muamelâtında kanun-
uzluk vukuundan bahseden ve Vekâleti Celilece 
<ıhkikata esas ittihaz buyrulan şikâyetname An-
alya merkezinden 17 - X -1930 tarihinde 981 mah-
ae numarasile ve Camii atik Mahallesinden Ab-
ullahoğlu Ahmet imzasile çekilen telgraftır, (ev-
3ki merbuta numarası 16) 

Bu telgrafta valinin icraatı gayri kanunisinden 
e ihdas ettiği kanunsuz vaziyetten milletin muz-
irip olduğundan ve valini nihdas ettiği faciada 
ıker binnisbe •mutedil davranmamış olmasaydı 
.akftıeli tüfenk karşısında cinayetin faili de kal-
ıyacağından ve bu hareketin her halde vali için 
,kdire lâyik görülmiyeceğinden bahsedilmiş ve 
tihap muamelâtında ne suretle yolsuzluk yapıl-
:ğı hakkında maddeten hiç bir şey zikrolunmamış. 

Yalnız reylerin atıldığı bir günde belediye ö-
inde içtima eden ahalinin nümayişlerine mani 
nak için flükûmetin kuvvei askeriyeye müra-
atı vesilei şikâyet ittihaz edilmiştir. 
Saniyen, Antalya merkezinden muhtelif ma-

ımata keşide edilen ve Vekâleti Celilenin emri 
:erine kopyaları alınan dört telgraf vardır, (ev-
kı merbuta numarası 15) bunlardan 

Biri; yine Abdullahoğlu Ahmet imzasile 
- X -1930 da yani diğer telgrafın çekildiği gün-
Reisieümhur Hazretlerine keşide edilmiştir. Bu 
grafta da ayni meseleden bahsedilerek intihap 

| muamelâtına maddeten temas edilmemiştir. 
İkincisi; sabık dava vekillerinden Ali Riza 

imzasile 18-X-1930 da Başvekâlete ve Dahiliye, 
Adliye ve Millî Müdafaa Vekâletlerine keşide olu
nan .yine ayni mealdeki telgraftır. 

Üçüncüsü; Antalya kazası Halk Fırkası mute-
| metriğinden ayrılan avukat Edip imzalı Serbest 
Fırka Lideri Fethi Beye ve birer sureti Son posta 
ve Yarın gazetelerine keşide edilen ve validen ayni 
mealde şikâyeti mutazammın olan 13 - X -1930 ta
rihli telgraftır. 

Dördüncüsü; Antalyanın Rağbet iye Mahallesin
den ve müntehiplerden Akif imzasile bitaraf bir mu
hakkik izamı talebine dair Dahiliye Vekâletine ke
şide edilen 19 - X -1930 tarihli bir telgraf olup bu 
zat Antalyaya vusulünün ertesi günü bana 
intihap muamelâtında vukua getirilen yolsuzlukları 
havi 22 madde üzerinde bir de şikâyetname vermiş
tir (Evrakı merbuta numarası 14) 

Asıl tahkikata esas ittihaz edilecek bu şikâyet
namedir. Çünkü bunda intihap muamelâtında vukua 
getirildiği iddia olunan yolsuzluklar madde madde 
tasrih edilmiştir. 

Yukarıda zikrolunan diğer dört telgraf valinin 
şahsından ve bilhassa 14 teşrinievvelde belediye 
önünde vuku bulan bir içtimain kuvvei müscüaha 
ile dağıtılmasından şikâyeti muhtevi bulunduğu 
cihetle kanunun tarif ettiği intihap muamelâtının 
haricinde kalan ve memleketin asayişi ile alâkadar 
olan bu meselenin intihap işlerile karıştırılmıyarak 
ayrıca tahkiki lâzım gelirsede bu da. valinin asker 
kuvvetlerine müracaatı bir az evvel Fethi Beyefendi 
tarafından müdahale olarak telâkki edildi. Fethi 
Beyefendi bir vak'a da jandarma kuvveti kâfi 
gelmez. Asker gelir. Askere taş atılır. Kuman
danın başı yarıl ırsa bu toplanışa alelade bir top
lanma nazarile bakılabilir mi? ve bu tecemmu 
mennedilirse sizce müdahalemi sayılır? Eğer bu 
adamlar hakikaten rey vermek için gelmiş olsay
dılar ve maksadı mahsusları olmasaydı askeri görür 
görmez ilk ihtarda derhal çekilmeleri lâzımdı. 
Devlet kuvvetlerinin müdahalesi için behemehal 
ihtilâller olması ve kanların akıtılması mı bekle
niyor. Saniyen bu hadise ancak bir kaç saniye 
devam etmiş. Raporu okuyayım: 

Müştekiler bu içtimain intihap işlerile alâkadar 
olduğu ve içtimain asker kuvvetile dağıtılması 
yüzünden halkın tethiş edilerek bir çok vatandaş
ların istimali reyden mahrum bırakıldıklarını ileri 
sürmekte oldukları cihetle bu hadisenin sureti 
cereyanı ve intihap neticesine müessir olup olma
dığı hakkında da muktazi tahkikat icra edilmiş ve 
netieei kanaat tamamen aksi-şekilde tebellür etmiştir. 
Şöyleki: gerek şikâyet telgraflarından ve gerek 
Akif imzasile bana verilen şikâyetnameden anla
şıldığına göre müştekilerin tecemmu hakkındaki 
iddiaları şudur: 

(Hadiseden üç gün' ,evvel yedi mıntakada rey 
alınırken bunun bir yere yani belediyedeki sandığa 
hasrı o güne kadar reylerini henüz istimal etme-
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hıiş olan binlerce vatandaşın belediye önünde ta- j 
biatile toplanmalarını intaç etmiştir. Binaenaleyh 
bu tecemmu rey atma hakkını istimal için vuku 
bulmuştur, gayri kanunî bir içtima değildir.) 

Filhakika belediye önüne toplanmış olan ahali 
birer birer gelmiş ve tabiatilc orada bir kalabalık 
hasıl olmuş bulunsaydı ve reye atmak için sükû
netle sıralarını beklemiş bulunsalardı böyle bir va
ziyete elbette kanuna muhalif bir tecemmu denile
mezdi. Fakat vaziyet tamamen aksi şekilde tecelli 
etmiştir. 

1 - Halk belediye meydanına birer, birer değil 
toplu olarak ve evvelce reylerini istimal etmiş olan 
Serbest Fırka idare Heyeti rüesasile tevhidi hare
ket ederek gelmişlerdir. Zabıt varakası ve evrakı 
merbuta numara 17) I 

2 - Bu içtimadan bir gece evvel Şeh Sinan Ma- j 
hallesindeki Serbest Fırka idare merkezi binasında; 
ahali toplanarak Heyeti îdare Reisi Doktor Burha-! 
nettin ve azadan Akif Beyler tarafından tahrik 
fimiz nutuklar irat edilerek bu içtima ihzar olun
muştur. (Zabıt varakası ve raporlar evrakı merbuta 
numara 20-29). 

3 - İçtima günü sabahı bilâ istisna dükânlar 
tehdit ile kapattınlmıştır. (Zabıt varakası, evrakı 
merbuta numara 24 - 27 - 28). 

4-Doktor Burhanettin Bey vak'adan bir kaç 
gün evvel vali Faiz Beye makamı vilâyete (şahsıma 
muhabbetiniz yoktur fakat bu günlerde şehit olur
sam bari eyi bir cenaze alayı yaptırmak lûtfunu di
riğ buyurmayınız) şeklinde beyanatta bulunmuştur. 

5 - Akif keza vak'adan bir kaç gün evvel be
lediye dairesi önündeki kahvede otururken (bu 
akın umumidir. Cereyanın önüne durulamaz, dur
mak isteyeni yıkar, halk bize müracaat ediyor. İn
tihabattaki yolsuzluklardan şikâyet ediyor. Yolsuz
luklar devam ederse 31 mart hadisesi burada te
kerrür eder.) 

6 - Serbest Fırka erkânı içtima esnasında inti
hap sandığının salondan aşağı belediye önüne mey
dana çıkarılması gibi kanunsuz mütaleatta bu
lunmuşlardır ve bu talepleri is'af olunmazsa da-
ğılmıyacaklarını ve sandık her halde aşağı inme
lidir. Yoksa zorla indireceğiz, öleceğiz, şehit ola
cağız, buradan geri dönmiyeeeğiz demek suretile 
halkı Hükümet ve zabita kuvvetlerine karşı koy
mağa teşvik etmişlerdir. (Zabıt varakası evrakı 
merbuta numara 17). 

7 - Encümen Heyeti vaziyetten korkarak san
dığı terkile kaçmağa başlamışlardır. 

8 - Mevcut polis ve jandarma ile teinini sükûn 
ve inzibat kabil olamıyacağı anlaşılarak valiye 
müracaat edilmiş ve vali mahalli vak'aya gelerek 
kanunî talepleri terviç olunacağı cihetle dağdıp 
dükânlarmı açmaları lüzumunu tebliğ ettiği hal
de bilâkis muhtelif'patırtılarla sözü kesilmiş ve 
dinlenmemiştir. 

9 - Müetemiin arasında evvelce reyini istimal 
ettiği halde yine tecemmua iştirak edenlerin vü
cudu ve hattâ içtimai idare eden Serbest Fırka 
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rüesasmın bile evvelce istimali rey etmiş bulun
maları. 

II - Kıtaatı askeriyeye bizzat kumanda eden 
Miralay Celâl Bey bile atüan bir sandalya ile ba
şından mecruh olmuştur. Bu şerait altında bu 
içtimaa kanunidir demek ve yalnız rey vermek 
için toplanmış bir vatandaş kütlesi namı verebil
mek imkânı var mıdır. 

Böyle bir hal karşısında intihabın devamına 
imkân kalmadığı ve hattâ encümen azasının kor
karak sandık başını terkettiklerini ve müçtemiinin, 
bilhassa sandığı aşağıya getriniz diye vukubulan 
kanunsuz müdahale ve mantıksız taleplerini isaf 
imkânı olmadığını ve taşkınlıkları gittikçe ziyade
leşmekte olduğunu gören bir Hükümet için bu 
gayri kanunî tecemmım dağıtmak maksadile kuv
ve i müsellehaya müracaattan başka bir çare ka
lamaz. 

Saniyen: bütün bu hâdise ancak bir saat kadar 
devam etmiş ve 14 teşrinievvelden m intihap hita
mına kadar yani 18 teşrinievvel akşamına kadar 
her iki fırka mensubini muntazam reylerini- isti
mal etmişlerdir. Binaenaleyh bu hâdise intihap 

j muamelâtına da hiç bir tesir yapamamıştır. 
Akif Beyin şiyayetnamesinde mevzubahsettiği 

mevada gelince: ( evrakı merbuta numara 14 ) 
Bunlar berveçhi ati 22 maddede telhis olun-

j muştur: 
1 - Şuabatm lâğvile intihabın bir sandığa has

rı, mahallâttan evvelee intihap edilerek kura ile 
encümenlere ayrılan bir kısım azaların belediyeye 
vermiyerek iki gün rey atdmasına mani olduğu. 

2 - İntihap müddetinin bir hafta temdit edil-
miyerek dört gün temdidi ve bilâ sebep iki gün 
tatil olunması. Osmaniye intihap Encümeni istifa 
etmediği halde Belediye Reisi Galip Bey sandığı 
vermiyerek iki gün rey atılmasına mani olduğu. 

3 - Hem müddetlerin taksiri hem de sandık
ların tevhidi ile 6000 reyin hariç bırakılması. 

4-Defterlerde isimleri yazdı olanlara isminiz yok
tur, diye reylerinin reddedilmesi ve bu memnuiye-
te polislerin memur edilmesi. 

5 - Defterde ismi olmıyan ve müddeti zarfında 
müracaat etmiyerek hakkını iskat edenlerden Halk 
Fıarkâsına rey atacakları deftere ilâve vesenelerden-
beri Antalyada olmıyanların ve hatta vefat etmiş 
bulunanların namına rey kabulü. 

6 - Bir şahsın iki mahallede nüfusu bulunma
sından bilistifade ayni şâhsın her iki mahalle na
mına ve mütellâka bulunan zevcesi gıyabında rey 
atması. 

7 - Encümen azaları Halk Fırkası tarafından 
belediyeye namzet gösterilmiş olmaları sebebile 
bitaraflıklarını ihlâl ettikleri gibi bitaraf azala
rın da Galip Bey tarafından (senin vazifene hitam 
verilmiştir) diye vazifeden menedilmesi ve encü-s 
men heyeti tarafından müntehiplerin darp ve teh
dit olunması. 

8 - 34 üncü maddeye tevfikan âza intihap etme
ğe hakkı olanların ve âza olmağa salâhiyeti bulıt-
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i lanların ayr ı ayrı , defterleri yapılmaması . 

9 - Müntehipler in okuyup yazmak bilmemesin
den bilistifade fırka kâğıdı yer ine Ha lk F ı rkas ı 
puslası verdikleri ve bazılarına da ısrarla rey at
t ı rd ık lar ı . 

10 - İ leride tasnif sırasında hesaba ka tmamak 
maksadile okuyup yazmak bilmiyeu ve Serbest Fır
kaya reylerini atanlara yalnız parmak bastırdık hırı 
ve müntehibin emniyet ettiği adama pusla yazdır
mağa müsaade edilmemesi. 

11 - Rey sandıklar ı mahal lâ t ta bulunduğu sıra
da Serbest F ı r k a y a rey a tmağa gelenlerin ellerin
den pusla! arı a l ınarak yır t ı lması . 

12 - Sandıklar ın tevhi t edilerek 6000 va tandaş 
istimali reyden mahrum bırakıldığı gibi belediye 
namzetlerinden Ak Hüseyin evvelee reylerini isti
mal eden mahal lâ t tan bir çok kadın ve erkekleri 
hanesine topl ryarak evvelki in t ihap bozuldu diye 
m u t a t hilâfına 18 teşrinievvel sabahı sabah namazı 
gelip t e k r a r reylerini para mukabi l inde a t t ı rmış 
ve bu sebeple intihabın son günü olmak münase-
betile bunu bekliyen bini mütecaviz kadın ve er
keklere polisler t a ra f ından müşkülâ t gösterilerek 
sandık başına bırakı ldıklar ı gibi Halk F ı rkas ına 
rey vereceklerin reyleri alınmış ve ve diğerlerine 
sandık kapandı beklemeyiniz; diye reyleri alın
mamıştır . 

13 - Rey vermek için gelenler def terde ismi 
arandığı sırada kendi ismi yerine imza veya par
mak basıldığını görünce ben gelmedim diyenlerin 
bazıları ret, bazıları kabul olunmuştur . 

14 - H a l k F ı rkas ı mensuplar ından hüviyet 
cüzdanı aranmamış , Serbest Fı rka mensubundan 
hüviyet, cüzdanı aranmış. 

15 - Sandıkların her gün badelmuayene küşa-
dı iktiza ederken ekseriya bir âza bir de Halk Fır
kası mutemedi huzurile açı larak 33 üncü maddeye 
mugay i r hareket edilmiş. 

16 - Altı aydan az o tu ran la r reye iştirak ettiril
miş memur la r ve aileleri Halk Fırkası lehine reye 
işt irake mecbur edilmiş. 

17 - Reylerin tasnifinde puslalar adedile def-
ter lerdeki imza adedi karşı laşt ı r ı lmak lâzım gelir
ken yapılmamış. 

18 - Encümen azaları adedi kanunîden noksan 
olmakla beraber bazılarının reyi at ı ldığı zamanda 
kendi işlerile har iç te meşgul bu lundukla r ı ve 
bunda Karakaş zade Hüsnü şekerci Ali Refik ve 
Celâl Beylerin halk F ı rkas ı belediye namzedi bu
lunmaları ha sebil e bi taraf olmıyacaklarındaıı san
dık başında Serbest F ı rkadan bir kimse bulunmadığı 
ve bitaraf bir memur bulundurulması valiye def 'ai le 
söylendiği halde nazarı itibare alınmamış. 

19 - Berayi tasnif sandıklar ın küşadında her 
sandığın kendi encümeni huzurunda açılması lâzım 
iken bunlar davet edilmiyerek bir kaç mahdut ve 
gayri kanunî şahıslar t a ra f ından sandık açılmış. 

20 - Şaranpol sandığına atılan reylerin yekûnu 
encümeni mahsusun tesbiti le 438 rey olmuş iken 
vfe reyler kamilen Serbest Fırkaya atılmış iken 

sandık aelınea rey mik ta r i 424 ten ibaret olduğu 
görülmüş ve bu m i k t a r içinde Halk Fırkasına ait 

.bir pusla bile bulunmaması icap ederken 30 rey 
puslası Halk Fırkası namına çıkmış. 

j 21 - Vali intiha.pten evvel Kaçarl ı zade Süley
man ve Ahmet .Beyleri huzuruna çağ ı ra rak intihap
tan vaz geçmelerini ve her tür lü hile ve tazyıka 
müracaat la beraber 52 inci alayın süngülerini kar
şılarında göreceklerini ihafe sureti le tehdi t etmiş. 

j 22 - İnt ihabın devamı müddet ince int ihap sahası 
j ve mıntakası polis ve jandarma, muhasarasında bu-
i lunup Serbest Fırkaya rey vereeelerin 200 metre 
i uzakta bırakılarak' Halk Fı rkas ına rey vereceklere 
tesiıilât gösterilmesi ve Serbestlilerin polisler tara
fından tehdit edilmesi ve belediye, dairesi önünde 

| de polislerin sandık başına kadar dizilmiş bulunması 
1 ve bunlar aldıkları emir dairesinde: Halk Fırkasını 
! kazandırmağa çalıştıkları ve 14 teşrinievvel salı 
' günü hadisoi malfımenin vukuundan itibaren top-
Uanan ve rey vermeğe çalışan halkı askerle dağıta-
i rak neticei intihaba kadar süngülü asker, polis, 
i jandarma ve hattâ mitralyozlarla mücehhez asker 
i beklemek suretile halkı korkutarak müscllah kuvvet-
i lerle int ihap icrası ve cebir şiddetlerin intihabata 
' tesiri ve Serbest F ı rka mensuplarından binlereesi-
inin Hükümet bodrum katında idareten hapsi. 

İşbu mevadda mevzubahs edilen şikâyet üzerine 
yapılan tetkikat ve işbu şikâyetlerle tetkikat ara
sındaki münasebat ve. şikâyetin varit olup olmıya-
cağı birer birer tahlil edilecektir. 

Birinci madde — Şuabatın lâğvile intihabın bir 
sandığa hasrı ve maha.llâtın evvelce, intihap edilerek 
kura ile encümenlere ait ayrılan bir kısım azaların 
belediyeye alınan sandık başına kabul edilmemeleri. 

Belediye kanununun intihap şubelerine dair 
olan 33 üncü maddesinde ( belediye intihabının 
teshili için belediyenin nüfusunun beş yüzden 

j aşağı olmamak üzere intihap şubelerine tefriki ca
izdir ) denilmesine nazaran böyle şuabat teşkiline 
mecburiyet olmayıp ancak cevaz verildiği sarahaten 
anlaşılmaktadır. 

Ancak yine mezkûr maddenin müteakip fıkra
sında şube1. teşkili .hakkındaki belediye meclisi 
kararının, int ihabattan en az altı ay evvel ilânı 
lüzumu münderiç olduğuna nazaran altı ay evvel 
ilân edilmiş ve int ihap esnasında, ittihaz olunan 
bu kararla şuabaat teşkili doğru olmamıştır. 
Binaenaleyh hiç bir sebep ve vesile olmıyarak yal
nız ilân edilmemesi dolayısile şuaabat lağvedilmiş 
bile olsa idi yine bu lağv doğru olur ve muamelâtı 
intihabiye bu suretle kanunî bir şekle irca edilmiş 
olurdu. 

İvaldıki dört gün. şuabat vasıtasile int ihabat icra 
edildikten sonra istifanamelerde tasrih edildiği 
üzere yani bizzat müştekilerin yaptığı müdahale
lerden bizar olan şuabat encümenleri reis ve rı
zaları intihabın beşinci günü müçtemian istifa 
etmişler ve sebebi istifalarını da istifanamelerinde 
tasrih etmiş olmalarına nazaran evrakı merbuta 
No. 8 ) mahallâttan vaktile intihap olııuupta 
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isimlerine kur 'a isabet etmiyen zevatın miktarı bu 
şubeler iyin yeniden ve adedi beşten aşağı olmamak 
üzere yedi encümen teşkiline müsait olmadığı ve 
yeniden mahallattan ikişer kişi istiyerek adeta in
tihaba yeni baştan başlamağa zaman ve imkân mü
sait bulunmadığı ve şuabatta devam eden beş «un
luk intihap zamanında belediye halkın bir kısmını 
esasen reylerini vermiş bulundukları cihetle bun
dan sonraki reylerin yalnız belediyede müteşekkil 
bir sandıkta kabulü iztırarı karşısında kalmış ve 
esbabı mucibeye müstenit olarak bu bapta tanzim 
edilen karar makamı vilâyetin tasdikimi iktiran e-
derek vesaiti münasibe ile de ilân olunmuştur. 
( Evrakı merbuta numara 9 ) Bunda hiç bir ka
nunsuzluk yoktur; bilâkis yukarıda tafsil olunduğu 
üzere şuabat için altı ay evvel ilân yapılmaması 
yüzünden vukubulan yolsuzluk hattâ ıslâh olun
muştur. 

Bu maddedeki şikâyetin ikinci fıkrası evvelce 
mahallattan intiha]) edilerek kur'a ile encümenlere 
ayrılan bir kısmı azaların belediyeye alınan san
dık başına kabul edilmemeleri keyfiyetidir. Bura
daki bir krsım azadan maksut şubelerde çalışan ve 
kendilerinin istifası ve şubelerin lâğvile açıkta ka
lan âza demek olacağı tabiidir. 

Altı şubenin lâğvile açıkta kalan âza otuz 
kişidir. Belediye kanununun 32 inci maddesi her 
belediye şubesi için en çok on, en az beş azanın 
kur'a ile ayrılacağını göstermekte olup belediyeden 
müteşekkil merkez şubesinde vakti 1 e kur'a ile ay
rılmış sekiz zat bulunduğu cihetle diğer otuz aza
nın bu encümene iştirak edememeleri inayet tabi
idir. Çünkü bunların bir kısmı esasen istifa, etmiş
tir. Diğer kısmı da şubelerin lâğvile vazifeleri 
hitam bulmuştur ve esasen bir encümende on ki
şiden fazla âza bulunmaması da kanunun sarahati 
icabından dır. 

İkinci madde — İntihap müddetinin bir hafta 
temdit edilmiyerek dört gün temdidi ve bilâ se
bep iki gün tatil olunması, Osmaniye intihap en
cümeni istifa etmediği halde belediye reisi ("i a lip 
Bey sandığı vermiyerek iki gün rey atılmasına 
mani olduğu. Belediye kanununun 41 inci mad
desinin fıkrai ahiresinde (sandığa rey atılması 
için tayin edilen son günün akşamı nıüntehipler-
den yarısından ziyadesinin iştirak etmemiş oldu
ğu bittetkik anlaşıldığı takdirde sandık açılnııya-
rak intihap encümeni kararile rey atılmak müd
deti bir hafta temdit ve keyfiyet ilân olunur.) 
Denilmekte ise de intihap müddetini ve hitamını 
tayin eden 31 inci madde de Belediye Meclisi 
intihabı eylül iptidasında başlar, teşrinievvelin 
yirmisinde biter. ) Diye kat'iyet ifade edilmesine 
ve 44 üncü maddede (teşrinievvelin yirminci gü
nünden evvel gönderilecek olan intihap mazba
taları üzerine kaymakam veya vali tarafından 
tezkere ile intihap keyfiyeti intihap olunan aza
lara ve belediye reisine bildirilir.) Denilmesine 
nazaran bir hafta temdit keyfiyeti muamelâtı 
İııtihabivenin yirmi teşrinievvele kadar intacı 

mümkün olduğu takdirde nazarı dikkate alınabi
lip yoksa intihap hazırlıklarile ve sair suretlerle 
fazla zaman gaip edilmesi intihabın yirmi teşrini
evvelden sonra tehirini imkân dahiline sokamaz. 
Bu bapta kanun sarihtir. Binaenaleyh encümeni 
intihapta 18 teşrinievvel akşamına kadar tayin 
edilmiş olan beş "ün temdit müddetinde kanun
suzluk yoktur. Bu maddedeki şikâyetin ikinci 
fıkrası büsbütün yanlıştır. (Jünkü Osmaniye in
tihap encümeni denilen şube yedinci şube i intiha-
biye olur reisi bulunan Maeit Bey de 11. - X -1930 
da istifa etmiş ve istifanamesi sureti evrakı mer
buta meyanında bulunmuştur. (Numara 8). 

Üçüncü madde — Hem müddetlerin taksiri hem 
sandıkların tevhidile altı bin reyin hariç bırakıl
ması. 

Bu madde birinci ve ikinci maddelerin tekra
rından ibarettir. Vakıa neticei tasnifte 9964 mün-
1 eh ipten 3232 zatin iştirak ettiği ve 6732 münte
hi bin iştirak etmediği görülmüş ise de bunda en
cümenin bir sun'u taksiri olmayıp reye iştirak 
etmiyenleri sandık başına cebren getirmiye kud
reti yoktur. 

Dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu, on bi
rinci, on üçüncü, on beşinci ve on altıncı madde
lerde zikredilen vaziyetler, isim, zaman ve madde 
zikredilmiyerek alelıtlak yapılmış şikâyetlerdir. 
Müştekiler; bu maddelerde defterlerde isimleri 
yazılı olanlara isiminiz yoktur dediler, bilâkis def
terde ismi olmayıpta Halk Fırkası lehine rey ve
receklerin reyleri kabul edildi. Bir şahsı da iki 
mahallede yazılı olmasından bilistifade iki kere 
reye iştirak etti. Kncümen azaları müntehiplerin 
okuyup yazma bilmemesinden bilistifade Serbest 
Fırka yerine, Halk Fırkası pus!ası verdiler. 

Rey sandıkları malıallâtta bulunduğu sırada 
Serbest Fırkaya rey atmağa gelenlerin ellerinden 
puslaları alınıp yırtıldı. Altı aydan az oturanlar 
reye iştirak ettirildiği gibi bir takım mevat zik
retmekte iseler de bu gibi yolsuzlukların ne za
man ve hangi müntehibe karşı yapıldığını tasrih 
edememişler ve hiç bir müntehip tarafından da 
kendisi hakkında böyle bir haksızlık ve kanunsuz
luk yapıldı diye bir şikâyet vaki olmamıştır. Ba
husus bu gibi iddiaların zamanında tesbiti ve 
encümene müracaat edilmesi lâzım olup kanun in
tihap muamelâtının selâmet ve intizamının temini 
vazifesini tamamile ahalinin nıüntehibi olan en
cümenlere ve mutlak surette vermiş olduğundan 
bunların tanzim ettikleri zabıtalara itimat ta 
elzem ve zaruridir. Esasen bu gibi müddeiyatın 
ne tetkik ve ne de ispatı imkânı yoktur. Meselâ: 
dördüncü maddede defterde ismi yazılı olanlara 
isminiz yoktur; diye cevap verildi; deniliyor. Bu 
iddianın imkânı ispatı var mıdır? Bu gün reye itşi-
rak etmiyen 6 bin kişi gelse de bu iddiayı serdetse 
encümenin buna vereceği cevap; müracaat etse
lerdi bittabi reyleri kabul olunurdu demekten 
ibaret kalır. Bu 6 bin kişi yekdiğerine şehadet 
ederek müracaat ettklerini. ispata kıyam etsşler 
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bunların yeniden reylerinin kabulü mü lâzım gele
cektir? Keza 9 uncu maddede müntehiplerin oku
yup yazmak bilmemesinden bilistifade ekndilerine 
• Serbest Fırka reyi puslası yerine Halk Fırkası 
puslası verildi. Ve İsrarla rey attırıldı deniliyor. 
Müntehjpler hiç. bir zaman verilen bu puslayı ka
bule mecbur değillerdi!er. İtimat ettikleri kimse
ye reylerini yazdırabilirler. Ayni zamanda bu id
dia ne ile ispat olunabilecektir. Bir kimse çıkıpta 
ben Serbest Fırkaya reyimi vermiştim. Halbuki' 
benim imzam ile çıkan kâğıt Halk Fırkası nam
zetleri puslası olarak çıkmış dese bunu, bu müş
teki nasıl ispat edecektir? İhtimal ki reyinden 
şimdi rüeu etmek arzu ediyor. Eğer bunların ka
bulü lâzım gelirse intihap muamelâtının hiç bir 
safhasında istikrar ve selâmet temini imkânı kal
maz. 

Beşinei madde defterde ismi olmıyan ve müd
deti zarfında müracaat etmiyerek hakkını iskat 
edenlerden Halk Fırkası namına rey atacakları 
deftere ilâve ettiler deniliyor. Halbuki defterlerde-
ki esami adedi tamamen tadat olunmuş, böyle 
sonra da ilâve edilmiş bir isme tesadüf edilmemiş
tir. Muhtıranın tasdikından sonra defterlere ilâve 
edilmiş isimler varsada bunlar encümence defter
lerin tetkiki sırasında kablettalik ilâve edilmiş 
isimler olup bunlar da ceman 117 isimden ibaret
tir. "Manalle isimleri okunmuştur." Bunlardan 
başka bir de itiraz istidası üzerine kabul olunanlar 
vardır ki bunlar bittabi vesilei itiraz olamaz. Yu
karıdaki 117 ismi farzı mahal olarak tamamen id
dia olunduğu veçhile ilâve şeklinde kabul etsek 
bile yine intihap neticesi üzerinde bir tesiri ola-
mıyacağı tabiidir. Çünkü aradaki rey farkı 593 
dür. Encümen azaları Halk Fırkası tarafından be
lediyeye namzet gösterilmiş, olmaları sebebile 
bitaraflıklarını ihlâl eyledikleri gibi bitaraf azala
rın da Galip Bey tarafından; senin vazifene hitam 
verilmiştir diye vazifeden menedilmesi ve encümen 
heyeti tarafından müntehiplerin darp ve tehdit 
olunması. 

Her hangi bir fırkanın encümen âzası meyanın-
dan namzet göstermesinin memnuiyetine dair ka
nunda bir sarahat yoktur, nitekim mahallât heyet
lerince encümenler için intihap olunan 66 zat me
yanında 16 kişide Serbest Fırka müntesibi idi, 
keza kura neticesinde encümenlere tefrik olunan 
zevat meyanında yedi kişi de Serbest Fırka men
subudur. 

Bunlardan biri üçüncü, biri dördüncü, biri be
şinci, ikisi altıncı ve ikisi de intihap şubelerinde 
bulunmuşlardır. Bunların içinde de Serbest Fırka 
tarafından belediye âzalığma namzet gösterilmiş 
kimseler mevcuttur. 

Kaldı ki bunların da bitaraflıklarını ihlâl eyle
dikleri hakkındaki şikâyet alelamya yapılmıştır. 
Madde tasrih olunmamıştır. Bitaraf azaların da 
Galip Bey tarafından; vazifene hitam verilmiştir, 
denilerek vazifeden menedilmeleri şuabatı intiha-
biyenin lâğvile açıkta kalan âza içindir ki bu 

madde yukarıda birinci maddei müştekânııı tet
kiki sırasında mevzubahs edilmiştir. 

Madde 8 — Âza intihap etmeğe ve âza intihap 
olunmağa salâhiyetleri olanların ayrı ayrı defter
leri yapılmaması. Bu madde katiyen gayri vaki-
dir. Kanunun 34 üncü maddesi mucibince âza in
tihabına rey vermeğe haklı olanlarla âza intihap 
olunmağa salâhiyeti olanların defterleri ayrı, ayrı 
yapılmıştır. Defterlerin bir kısmı 23 üncü madde 
mucibince 18 den 25 yaşına kadar olanları ve diğer 
defterler de 25 ini ikmal etmiş bulunanları muh
tevidir. Bu suretle bin altı yüz yetmiş dört kişinin 
yalnız intihap etmek hakkına malik olduğu ve 
(8290) kişinin de hem intihap etmek ve hem de 
intihap olunabilmeğe salâhiyetleri olduğu anlaşıl
maktadır. Birinci kısım 34 defter üzerinde, ikinci 
kısım 57 defter üzerindedir. 

Onuncu madde — İleride tasnif sırasında hesaba 
katmamak maksadile okuyup yazma bilmiyen ve 
Serbest Fırkaya rey atanlara yalnız parmak bas-
dırdıkları ve müntehibin emniyet ettiği adama 
pusla yazdırmağa müsaade edilmemesi. Bu madde 
hakkında yapılan tahkikat tamamile müştekilerin 
aleyhine zuhur etmiş ve encümenlerin Halk Fırka
sına taraftar değil bilakis Serbest Fırkaya karşr 
hayırhahane bitaraflık izhar etmiş olduklarını 
ısbat eylemiştir. Şöyleki: iddia olunduğu veç
hile filhakika rey puslararının tetkik ve tasnifi 
sırasında 133 puslada hiç bir adres, hüviyet ve im
za görülmiyerek yalnız birer parmak işareti 
mevzu bulunduğu anlaşılmış olup kanununun 41 
inci maddesine nazaran bunların tasnif harici bı
rakılması mümkün iken ve bu 133 pus] adan 118 
pusla Serbest Fırka namzetlerini yalnız 18 pus
la Halk Fırkası namzetlerini muhtevi bulunurken 
encümen burada Serbest Fırkaya hayırhahane bi
taraflık göstererek ve parmak işaretlerini imza 
telâkki ederek kanunun 42 inci maddesinin 2 inci 
fıkrasına göre bu puslalari da tasnif harici bırak
mamış ve hesaba dahil etmiştir. Bu muamele bu 
şikâyetin tabiatile bir mukabelei tahciliyesi olmuş
tur. 

Ön birinci madde de: liey sandıkları mahallatta 
bulunduğu sırada Serbest Fırkaya rey atmağa ge
lenlerin ellerinden alınarak yırtılması, bu şikâyet de 
alelitlak yapılmıştır. Esasen böyle bir hadisenin 
vukuuna imkân da yoktur. Çünkü sandıklar ma
hallatta yani şuabatı intihabiyede bulunduğu es
nada yukarıda da zikrolunduğu veçh üzere her şubei 
intihabiyedeki encümen âzası meyanında birer ve
ya ikişer Serbest Fırka müntesibi mevcut idi. Bu 
zevatın böyle bir vakıa karşısında harekete geçme
leri ve derhal bir zabıt tanzim etmeleri ve hatta 
vazifelerini terketmeleri icap ederdi. Halbuki ta
rafından da böyle bir şikâyet serdedümemiştir. ( 

12 inci maddede sandıklar tevhit edilerek altı 
bin vatandaş reyden mahrum bırakıldığı gibi bele
diye namzetlerinden Ak Hüseyin evvelce reylerini 
istimal eden mahallâttan bir çok kadın ve erkekleri 
hanesine toplıyarak, intihap bozuldu diye mûtat 
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hilâfına 18 teşrinievvel sabahı sabah namazı gelip 
tekrar reylerini para mukabilinde attırmış ve bu 
sebeple intihabın son günü olmak münasebetile 
nöbet bekliyen bini mütecaviz kadın ve erkeklere 
polisler tarafından müşkülât gösterilerek sandık 
başına bırakılmadıkları gibi Halk Fırkasına rey 
vereceklerin reyleri alınmış ve diğerlerine sandık 
kapandı beklemeyiniz diye reyleri alınmamıştır, 
deniliyor. Bunun birinci fıkrası olan sandıkların 
tevhidile altı bin vatandaşın reyden mahrum bıra
kıldıkları hakkındaki iddia birinci maddede tahlil 
olunmuş idi. İkinci fıkrasına gelince: Filhakika 
intihabın son günü olan ve teşrinievvelin 18 inci 
günü Halk Fırkasının bazı propagandacıları ve 
ezcümle Ak Hüseyin daha geceden henüz intihaba 
iştirak etmemiş plan kendi fırkaları mensupların
dan bir çok kimseleri ikaz ederek alessabah bun
larla beraber belediye önüne gelmişler ve rey sıra
sını kendileri almışlardır. Bu kafileden sonra 
gelenler de bittabi ilk gelenlerin arkasında ahzu-
mevki etmeğe ve sıralarını beklemeğe mecbur 
olmuşlardır. İleri geçmek ve başka bir vatandaşın 
sırasını almak arzusunda bulunanlara da gayet 
tabiî olarak böyle mümaneat etmiştir. İleride yer 
tutanlar Halk Fırkası mensupları, geride kalanlar 
da Serbest Fırka müntesibini olmasına nazaran 
bu vaziyet te yukarıki şekilde mucibi şikâyet olmuş
tur. Ancak bunun kanuna mugayir hiç bir ciheti 
yoktur ve maamafih geride kalan Serbest Fırka 
mensuplarının da rey atmalarına zaman kalmama
sından reyden mahrum kalmış değillerdir. Çünkü 
akşam üstü saat 18 buçuğa kadar intizar eden ancak 
artık rey verecek kimsenin kalmadığını görmesi 
üzerine sandığın açılmasına karar vermiştir. Keza 
mükerrer rey istimali hakkındaki şikâyet te doğru 
değildir. Çünkü defterlerdeki imzalarla rey pusla-
lan adedi tamamen tetabuk etmiş ve yalnız bir pusla 
fazla zuhur etmiş olup bu da evvelce mükerrer 
rey atan ve bir zabıt" varakası ile tesbit edilip ne
ticesi tasnifte nazarı itibare alınmasına karar veri
len rapor (evrakı merbuta numarası 11). 

14 üncü madde : Halk Fırkası müntehiplerin-
den hüvviyet cüzdanı aranmamış, Serbest Fırka 
mensuplarından hüvviyet cüzdanı aranmıştır de
niliyor. Hüvviyet cüzdanı aramak encümenin va
zifesidir. , Encümen âzası bir^müntehibi şahsan ta
nıyorsa hüvviyet jcüzdanı sormıyabilir, tanımadı
ğından da bittabi cüzdan talebine mecburdur. 
Bu bir vesilei şikâyet olamaz ve diğerlerinden 
hüvviyet cüzdanı sormadınız, benden de isteme
yiniz iddiası pek vahi olur. 15 inci madde: san
dıkların her gün badelmuayene küşadı iktiza e-
derken ekseriya bir âza bir de Halk Fırkası mu
temedi zuhurile açılarak 33 üncü maddeye mu
gayir hareket edilmiş deniliyor. Sandıklar her 
gün açılmaz. Yalnız ilk günü boş olduğu mua
yene edilerek temhir olunur ve akşamları deliğin 
üstü mühürlenir ve sabahları da encümen huzu
runda mühürler açılır, bu muameleyi de tayin 
eden maddei kanuniye 33 üncü değil 40 inci madde

dir. Bu şikâyet te alelitlak yapılmıştır. Hangi 
sandık bu şekilde muayenesiz kapanmış veya 
açılmış tasrih edilmemiştir, bilâkis yedinci şubei 
intihabiyenin zabıt defterindeki 13 karardan 12 si 
hep sandığın sabah nasıl muayene olduğuna, öyle 
tatilinde nasıl kapatıldığına, öyle tatilinden av
dette nasıl açıldığına, akşam nasıl temhir edil
diğine dairdir. Vakıa diğer şubelerden bazıları
nın zabıt defterlerinde de böyle her gün için san
dığın nasıl açılıp kapandığına dair müteaddit ka
rarlar yazılmamış ise de bu muamelelerin her de
fasında zapta geçirilmesi icap edeceğine dair ka
nunda bir sarahat olmadığı gibi böyle bir zabıt 
tutulmamasmda bir maksadı cürmi de tasavvur 
edilemez ve yukarda da yazıldığı veçh üzere 
her encümende Serbest Fırkaya mensup olan aza
nın buna dikkat etmesi ve vazifesi başmda bulun
ması ve aksi halde şikâyet encümeni, mühürler 
bozulmuş ise zapta geçirilmesi icap ederdi. 

16 inci maddede altı aydan az oturanlar reye 
iştirak ettirilmiş ve memurlar ve aileleri Halk 
Fırkası lehine reye iştirake mecbur edilmiştir de
niliyor. 

Tetkikat neticesinde bilakis memurlardan bir 
kişinin altı ay ikamet etmediği halde reye iştirak 
ettiği anlaşılarak verdiği reyin tasnif harici bıra
kılması hakkında zabıt tutulmuş ( evrakı merbuta 
numarası 1 ) ve hiç bir memur1 kanaati haricinde 
kendisien rey verdirildiği hakkında bir şikâyette 
bulunmamıştır. 

17 inci madde de reylerin tasnifinde puslalar 
adedile defterlerdeki imza adedi karşılaştırmak lâ
zım gelirken yapılmamış deniliyor. 

Halbuki tasnif neticesinde tanzim olunan maz
bata da bu. cihet tasrih edilmiş ve tarafımdan ya
pılan tetkikatta 3233 puslanın mevcudiyeti görül
müş ve defterlerde ise 3232 imza sayılmıştır* tıaza 
adedine nazaran bir puslanın fazla zuhur etmesi 
olbaptaki zabıt varakasile de tesbit olunduğu üzere 
( evrakı merbuta numarası 11 ) bir kısmını mü
kerrer rey atmasından ileri geldiği cihetle 3232 
olarak imza ve pusula miktarı yekdiğerine tetabuk 
etmiştir. Bunlardan da altı aydan az ikamet etti
ği cihetle reyinin kabul edilmemesine karar veri
len bir pusla hariç bırakılarak 3231 rey kabul e-
dilmiştir. Bunlardan 1319 rey Serbest Fırka nam
zetlerinin ve 1912 rey Halk Fırkası namzetlerinden 
olup 593 fazla rey ile Halk Fırkasının kazandığı 
anlaşılmıştır. 

18 inci maddede: Encümen azaları adedi kanu
niden noksan olmakla beraber bazılarının rey atıl
dığı zamanda kendi işlerile meşgul olmaları Ye 
bundan .da Karakaş zade Hüs,nü, Şekerci Ali Refik, 
ve Celâl Beylerin Halk Fırkası belediye namzeti 
bulunmaları hasebile bitaraf olamıyaeaklarından 
sandık başında Serbest Fırkadan bir kimse bulun
madığı ve bitaraf bir memur bulundurulması vali
ye defaatle söylendiği, halde nazarı itibare alma
dığı bu maddenin birinci fıkrasına, yani encümen
lerde», belediye namzetlerinin âza olarak bulunamıya* 
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cağına dair bir sarahati kanuniye olmadığı evvelce 
serdolunmuştu. Serbest Fırkadan bir kimsenin veya 
bitaraf bir memurun encümende bulunması bahsına 
gelince buna katiyen mesagı kanunî yoktur ve va
li bu talebi is 'af etmiş bulunsa idi ve meselâ, sandık 
başında bir memur bulundursaydı o zaman intiha
ba Hükümet müdahale etti diye vuku bulacak 
bir şikâyete ne cevap verecekti? Kanun intihap 
muamelâtının selâmet ve intizamı cereyanını ta-
mamile ve bilâkaydüşart ahalice müntahap azadan 
müteşekkil olan encümenlere bırakmıştır. Sandık 
başında kim bulunacaktır, kim.bulunmıyacaktır. 
Takdir hakkı tamamen encümene aittir. Hele bir 
memur, bulundurulması hakkındaki talebin tervi
ci hiç bir zaman münasip olamıyacağı cihetle şikâ
yet olunan bu maddede isabet yoktur. 

19 uncu maddede; berayi tasnif sandıkların kü-
şadına her sandığın kendi encümeni huzurunda 
açılması lâzım iken bunlar davet edilmiyerek bir 
kaç mahdut ve gayri kanunî şahıslar tarafından 
sandıklar açılmıştır, deniyor. Encümenler lâğvedil
miş olduğuna nazaran böyle bir talep te makul ola
maz. Mahdut ve gayri kanunî eşhas tarafından açıl
dığı sözü de doğru değildir. Çünkü sandık 18 teş
rinievvel aksamı saat 18 de belediye ve encümen 
Reisi Ali Galip ve azadan Karakaş zade Hüsnü, 
Seyitoğlu Memet Kaptan ve Hacı Mustafa zade 
Celâl, Morali Derviş, Kerimoğlu Ahmet ve Hakkı 
Çavuş zade Memet Ali Bey ve Efendiler huzurile 
kanun dairesinde açılmıştır. 

20 inci maddede Şeranbol sandığına yani 7 inci 
şubei intihabiye sandığına atdan reylerin yekûnu 
encümeni mahsusun tesbitile 438 rey olmuş iken 
ve reyler kamilen Serbest Fırkaya atılmış iken 
sandık açılınca rey miktarı 424 den ibaret görül
müş ve bu miktar için de Halk Fırkasına bir pusla 
bile bulunmaması icap ederken 30 rey puslası Halk 
Fı rka» namına çıkmış. Bu iddia tamamen takdir-
sizce yapılmıştır. Filvaki 7 inci şubei intihabiyenin 
zabıt defterinde 9 - X -1930 tarihli bir zabıtta san
dığın akşam üstü sureti temhiri ve defterdeki imzala
ra nazaran 438 rey olması lâzım geleceği gibi bir şerh 
görülmüş ise de sehven yanlış sayılmış olması 
mümkün ve bahusus bütün reylerin Serbest Fırka
ya verildiği hakkındaki iddia semi itibara alın
mağa değeri olmıyacak kadar vahidir. Çünkü san
dıktaki reylerin ne kadarı hangi fırkaya ait oldu
ğunu bilmek imkânı yoktu. îhtimalki rey atanla
rdan bir kısmı Serbest Fırka rüesasını aldatmış ve 
diğer tarafa rey vermiştir. Bu iddia gayri makul 
olduğu kadar subutu da imkânsızdır. Esasen mev
zuu şikâyet edilen 24 rey neticeye tesir etmiyecek 
kadar zaiftir. 

21 inci maddede vali intihaptan evvel Kaçarlı 
zade Süleyman ve Ahmet Beyleri huzuruna çağıra
rak intihaptan vaz geçmelerini ve aksi halde her 
türlü hile ve tasnia müracaatla beraber 52 incij 
alayın süngülerini karşılarında görecekleri-1 
ni ifade etmek suretile kendilerini tehdit ettiği I 
hakkındaki iddianın da müştekilerin kavli mücer-' 

retlerinde kalacakları pek tabiidir. Bu iddiayı 
bu zevat intihaptan evvel vukuu anında dermeyan 
ve şikâyet etmeleri lâzım gelirdi. Bahusus belediye 
önündeki içtimain müsebbipleri olarak tevkif edi
lenler meyanında bulunan mumaileyh Süleyman 
ve Ahmet Beylerin bu gün vali aleyhinde böyle 
bir şikâyette bulunmalarında mevcut husumetin 
de tesiri olacağı tabii ve valinin inkârına karşı bu 
iddianın subutu mümkün olamıyacağı bedihidir. 

Kaldı ki bu şikâyet intihap muamelesine mü
essir bir vaziyeti de tesbit etmemektedir. 

22 inci maddede intihabın devamı müddetinde 
intihap sahasında tatbik olunan tedabiri inzibati-
yeden şikâyet olunmakta olup bu da Hükümet 
makamının takdirine tabi bir mesele olduğu gibi 
bahusus tecemmu hadisesi esnasında ve ondan ev
vel ve sonra tedabiri inzibatiyenin teşdidi Hükü
metin de gayet tabiî bir hak ve bir vazifesidir. 

«Netice» 
İntihap muamelâtının şekli cereyanına ve tet

kik edilen evrak ve kuyudatı intihabiyeye ve en
cümen zabıtlarına ve şikâyatı vakıanın birer birer 
yapılan tetkik ve tahlilleri neticelerinin verdiği 
kanaate nazaran Antalya belediye meclisi intiha-
batının hiç bir safhasında kanunen fesih ve ip
tali mucip ve bir kastı cürmiye iktiran etmiş hiç 
bir yolsuzluk görülememiştir ve mahallâtta yapı
lan intihabatın tamamen bitarafane cereyan etti
ğini müntehip 66 zatın içinde 10 kişinin Serbest 
Fırka müntesibi olmasile ve kur'a ile tefrik edil
miş encümenlerde keza 7 zatın ayni fırka mensu
bu bulunmasile sabit olmuş ve tefrik edilen yedi 
şubei intihabiyenin her birinde birer ve ikieşr 
Serbest Fırka mensubunun bulunmuş olması ve bil
hassa merkez encümeninin son tasnifte Serbest Fır
ka namzetlerini muhtevi yalnız parmak işareti 115 
puslayı tasniften hariç bırakmaması Serbest Fır
kaya karşı ve Hükümeti temsil eden polis müdürü
nün * Serbest Fırka Reisi Dr. Burhanettin Bayie 
birlikte bir arabaya binerek bütün şuabatı inti
habiye merkezlerini ziyaretle intihabın ne kadar 
bitarafane.cereyan ettiğini bizzat iraeye çalışması 
gerek encümenlerin gerek Hükümetin Serbest 
Fırkaya karşı bitaraflıktan ziyade hayrmahane ha
reket ettiklerini ispat etmekte bulunmuştur. Buna 
karşı Serbest Fırka, muvaffakiyeti tamamen avam-
firibane ve biraz da irticakârane propagandalar
dan beklemiş ve Hükümeti mahalliyenin muma-
şatkârane harekâtından aldığı cür'et ve cesareti ka
nunsuz içtimalar akdine ve Hükümet makamında 
Hükümeti temsil eden valiye karşı reislerinin (bu 
uğurda şehit olursam bana hiç olmazsa eyi bir cenaze 
alayı tertibine müsaade edersiniz.) maalinde ve 
hadisei malûmeyi vukuundan evvel bildirerek teh-
ditkârane mahiyette beyanatta bulunmağa kadar 
ileri götürmüşlerdir. Bu günkü bütün şikâyattan 
bütün gaye de kanaatimce intihabı feshe çalışa
rak esnayi muhakemede kendilerine bir müdafaa 
zemini ihzar etmekten ibarettir. İşbu tahkikat fez
lekesi ve merbutu 31 parça evrak Dahiliye Vekâleti 
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Celilesine takdim kılındı.» 

Bunlar da Akif Beyin burada yaptığı şikâyet
lerdir. Bu şikâyetler müfettiş tarafından birer 
birer tahlil edilmiş ve bu tahlil şu suretle tesbit 
olunmuştur. Şimdiye kadar müfettişlikten gelen 
evrakın adedi yirmi altıdır. Müsaade buyurursanız 
bunları da birer birer okur ve Dahiliye Vekâletinin 
bunları nasıl ciddiyetle takip ettiğini gösteririm. 
Ancak Fethi Beyefendi, Serbest Fırkanın belki 
muayyen bir emir ve direktif dairesinde yaptığı 
muntazam ve muttarit bazı hareketleri vardır. Bu 
her yerde ayni suretle tecelli etmiştir. 

1 - Miting yapılarak intihabın neticesine itiraz 
edilmek, 

2 - Makamata telgraf çekilerek şikâyetlerde bu
lunmak. 

3 - Arzı mazhar yapmak 1 
Bundan maksat hakikaten bir arkadaşımın de

diği gibi daima efkârı umumiyeyi müteheyyiç bir 
halde bulundurmaktır. Bu propagandalar ve intihap 
mücadelesi neticesinde vatandaşlar arasında haki
katen nazarı dikkate alınacak bir gerginlik ve so
ğukluk vardır. 

Kendim bizzat Izmirde, Manisada ve Balıkesir-
de bunların eserlerini gördüm. Bu fırkacılık yü
zünden vatandaşlar birbirlerine selâm vermemekte 
ve birbirlerine boykot etmektedirler. Bu halin za
manla zail olacağına çok ümitvarım. Fethi Bey
efendinin de arkadaşlarına, arkadaşım dediği ze
vata, bazı çok müfrit ve çok ileri varan kimselere 
açık tavsiyede bulunarak bir takım demogojik pro
paganda ve tahrikattan sarfı nazar ettirilmeleri de 
lâzımdır. Bir misal söyliyeceğim. Kendisi .burada 
hazır olmadığı ve kendisini müdafaa edemiyeceği 
için ismini zikretmek doğru olamaz. Fakat bu 
haleti ruhiyenin ve demogojinin güzel bir misali
dir. Manisa Valisi Cumhuriyet bayramı-dolayısile 
bir balo veriyor. Balo tabiî çok mutavazi bir şekil
dedir. 

Serbest Fırka Heyeti idaresinden münevver 
olması lâzım gelen ve hakikaten münevver olan 
bir zata bir davetname gönderiyor. Avukat filân 
Bf. ye. Davetnameyi okuyorum. 

( Efendim; 29 - X - 1930 tarihine müsadif per
şembe günü Cumhuriyet bayramını tesit için ve
rilecek büyük baloya maaaile teşrifleriniz rica olu
nur) . 

Vali , 
Fuat 

Bu davetname iade olunuyor ve iade olunan 
kartın arkasında kendi yazısı ile şöyle bir yazı var
dır. ( Memlektin karnı doyduğu vakta tehir ve ia
de ediyorum). Serbest Fırka heyeti idaresinin bir 
âzası Cumhuriyet bayramına gelmiyor ve daveti 
demogojik bir bahane ile hem reddediyor ve hem de 
kötü bir tarzda tahrikatta bulunuyor. Maama-
fih bunu söyledikten sonra diğer bir şeyi de söyle
meği vicdan borcu bilirim. Akhisarda bir vatan
daş ( Beni Serbest Fırkaya mensubum diye Cum
huriyet bayramına davet etmediler dedi) müteessir 

oldum ve derhal tahkikata giriştim. Heyetlere 
yazılmıştır. Hiç kimseye bir ferde yazılmamıştır. 
cevabını aldım ve memnun oldum. Öbür serbestçi 
ne kadar gayri samimî ise bu da o kadar Cumhuriyet
çi bir vatandaş imiş Fethi Beyefendinin çantasına 
vurarak işte vesikalar buradadır diyerek öğündük-
leri delillerin nasıl şeyler olduğunu arzetmek iste
rim. ( Bir istida götererek ) Bu karamandan gel
miştir. Karamanlı hemşerilerimiz kendilerinin hak
kı reylerine riayet edilmediğinden şikâyet ediyorlar. 
Tabiî haklarıdır. Şikâyet edebilirler. Bu kâğıtta 
120, 150, hatta 500 tane kadar parmak izi vardır. 
Hepsi de kadın ismi ve kadın parmağıdır. Bu hem-
şerilerimizin kocaları intihaba iştirak etmiş ken
dileri iştirak etmemişlerdir. Yalnız tuhafıma gitti. 
Şayanı hayret bir şey. Karaman hanımlarının par
mak izlerinin hepsi bir birlerine benziyor, Merak 
ettim, beş on tanesini toplattım. Fotoğrafını aldırt-
tım. Tetkik ettirdim garip değilmi hepsi birbiri
nin ayni, bu iki üç yüz iz bir kaç parmağın eseri. 
Anlaşılan zavallı hemşireyi iğfal etmişler ve baş
kalarının hesabına parmak bastırmışlar. Saf adam
ları sahtekârlığa sevketmek doğru değildir. Bu da 
Adananın meşhur olan istidasıdır, Serbest Fırka 
iki meselede bütün cihan rekorlarını kırmış ol
makla iftihar edebilir. Biri sürati teşekkül ve in
kişaf, diğeri de propaganda da ve istidada, zanne
derim ki dünyanın hiç bir tarafında böyle bir is
tida* mevcut değildir. ( Alkışlar ) . 

Büyük istidanın haiz olduğu garabet bundan 
ibaret değildir. Vatandaşlar toplanırlar müçtemi-
an istida verebilirler ( Referandum ) buna hiç bir 
şey diyemem fakat burada asıl nazarı dikkati ca
lip olan diğer şeyler de vardır. Bir çok imzalar 
ayni yazı ile yazılmış. Sonra mühürlerde bir çoğu 
bir birinin ayni. Parmak izleri de vardır. Vakit 
olmadığı için bunları tetkik ettiremedim. Fakat 
birbirinin ayni olduğu derhal göze çarpıyor. Bu 
( 8848 ) imzayi havi olan bir istidadır. Ancak biri 
birinin ayni olan ve birbirlerinin yerine atılan im
zaları tabiatile tenzil etmek icap edecektir. Ba
kalım doğru dürüst kaç imza kalacaktır. Eğer 
Vatandaşların saydığı bu yirmi iki maddelik 
istidayi tek bir vatandaş fakat kendi hakikî imza-
sile vermiş olsaydı daha müessir olurdu. Eğer 
maksat adedi çok göstermek ise ve Adana (yedi 
bin ) (sekiz bin ) vatandaşın intihaptan hariç kal
dığını ve binaenaleyh intihabın iptali lâzım geldi
ğini ihsas etmekse bunun neticeye hiç bir tesiri pl-
mıyacaktır. Çünkü kanunlarımız buna müsait de
ğildir. Belediye Meclisleri kanununun kendisine 
salâhiyet verdiği yüksek idare heyetinden bir ka
rara iktiran etmedikçe sekiz bin değil seksen bin 
müntehip bir araya gelse yine o heyetin meşruiye
tini bozamaz. ( Alkışlar, Bravo sesleri). 

Kanunlarımızın ahkâmı ve resmî makamların 
salâhiyetleri ancak kanun yolu ile tadil olunur, 
Başka yoldan gitmek memleketi kanunsuzluğa teş
vik etmek demektir. Biz bu yolun yolcusu değiliz. 
ve her kese karşı o yolu kapayacak kudret ve sala-
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hiyeti de haiziz. ( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Ali Fethi Bey (Gümüşane) — Muhterem arka-
.daşlar; son belediye intihabatmda vaki olan yol
suzluklar hakkında Dahiliye Vekilinin istizahı 
için bir takrir vermitşim. Heyeti Cclileniz bu tak
riri kabul etmiş ve bu günü de takririn müza
keresine tahsis etmitşir. Alelûsul istizah takrirle
rinde istizah sahibi sorulması lâzım gelen mevadı 
izah ettikten sonra ait olan vekil cevap verir ve 
bu maddeye müteallik olmak üzere diğer rüfeka-
dan istiyenler de istizah olunan madde hakkında 
vekilden icap eden şeyleri sorarlar ve bunun için 
kürsüye gelirler. Bu gün bu mutat olan manzara
nın tamamen haricinde bir manzara karşısında 
kaldım. Ben Dahiliye Vekilinden istizah ettikten 
sonra bir çok meb'us arkadaşlarımız kürsüye 
gelmiş ve Serbest Cumhuriyet Fırkası Lideri ol
mak üzere beni istizaha başlamışlardır. Çok uzun 
süren bu münakaşadan müteaddit arkadaşların muh
telif mevzular üzerinde irat ettikleri mütenevvi 
sözlere ayrı ayrı cevap vermek mecburiyetinde kal
dım. Bu istizahlara uzun uzadıya cevap verecek 
olursam vaktin gecikmesi hasebile korkarım ki hoş-
nudinizi mucip olmıyacaktır (Hayır, hayır sesleri). 
Bunun için mümkün olduğu kadar ihtisara ria
yet edecek ve benden istizah eden; Serbest Cum
huriyet Fırkasının harekâtı hakkında sualler sor
mak, muahazeler yapmak lûtfunda bulunan arka
daşları mümkün olduğu kadar tatmin etmeğe çalışa
cağım. Arkadaşların sordukları sualler ve temas 
ettikleri mevzuların mütenevvi olduğunu arzetmiş-
tim, bunlar arasında Mondros Mütarekesinden 
başlıyarak irtica, komünistlik, anarşistlik, tekkeci-
lik, yeşil bayrakçılık ve saireye müteallik olmak 
üzere gayet vasi bir mevzu üzerinde konuşmak mec
buriyeti hascıl oldu. Mondros Mütarekesine temas 
eden Ali Bey arkadaşımızın bu husustaki sözlerini 
vakıa bu günkü istizah mevzuu ile doğrudan doğ
ruya alâkadar telâkki edemiyorum. Fakat söylediği 
sözleri cevapsız bırakmak doğru olmıyacaktır, hem 
kendileri için hem de benim için doğru olmıya
caktır. 

Arkadaşlar; evvel emirde Ali Bey kürsüye gel
diği zaman kendisini tezyif ve tahkir eylediğimi 
beyan ettikten sonra tarziye verip vermiyeceğimi 
sordu ve tarziye vermediğim takdirde sözlerine 
başlıyacağmı ilâve etti. Şayet tarziye vermiş olsay
dım bu kadar nafi malûmatından ve mütaleatın-
dan Meclis mahrum kalacaktı, bu usulü münaka
şayı bu gün birinci defa olarak gördüm ve pek yeni 
telâkki ettim. Arkadaşlar; hepinizin hatınndadır, 
Hakkı Tarık Bey de bunu hatırlattı. Ben Serbest 
Cumhuriyet Fırkasının Mecliste murakabe hayatını 
uyandırmak ve neşreylediğim program ve prensip
ler etrafında mücadele açmak üzere teşekkül etti
ğini söylemiştim. Bu meyanda Hakkı Tarık Bey 
böyle olmadı demiş. 

Ben bu sözün Ali Beyden geldiğini zannettim ve 
(Böyledir Ali Bey) cevabını verdim. Ondan sonra 
Ali Bey her istediğinizi söylüyorsunuz, memleketi 

karıştırıyorsunuz yolunda mukabelede bulundu. 
Ben de her istediğimi söylemek için sizin müsa
adenize ihtiyacım yoktur dedim. Bunda asla bir 
hakaret yoktur. 

Hakaret olmıyan bir şey için tarziye veremem. 
Ben sözlerime fevkalâde dikkat ederim ve hiç bir 
kimseye hakaret değil nezaketsislikte de bulun
mak istemem. Söylemeğe haklı olduğum şeyleri de 
söylediğimden dolayı kimseye asla tarziye vere
mem. 

Size hakaret etmek hiç bir zaman hatırımdan 
geçmemiştir ve benden böyle bir şey sadır olacağı
nı hatırınıza getirmenizi asla arzu etmezdim. 
Meclis münakaşasında bir şey söylediniz, ceva
bını verdim. Yalnız tarziye vermemiş olduğum
dan dalayı hiç mütessir değilim. Çünkü bu vesile 
ile Ali Beyefendinin bir çok nafi mütaleatına 
muttali oldum. Evvelâ efendiler, yaptığım cina
yetler içerisinde Ali Beyin en çok hatırını işgal 
eden şey; Mondros mütarekesini imza etmiş ol-
maklığmıdır. Efendiler; Harbi umumî cümlenizin 
hatınndadır. Bütün Türk milleti dört senedenberi 
harbe nasıl devam etti ve cephelerde kısmen mu-
zafferiyet kısmen ademi muzafferiytle dört sene 
Türk milleti nasıl çarpıştı. Elbette cümlenizin 
el'an hatırını işgal etmektedir. Harbi yapan Hü
kümet sizin malûmunuzdur. Harbi yapan Hükü
metin bilâhare nasıl bir akibete uğradığı yine 
sizin malûmunuzdur. Harbi bizimle yapmış olan 
müttefiklerin uğradığı akibetler de cümlenizin 
malûmudur, vaziyeti umumiye bu yoldadır, o -
zaman mütarekeden evvel mevkii iktidara gelen 
kabinenin Dahiliye nezareti mevkiini işgal ediyor
dum. Ali Beyefendi cephelerde bulunmuş ve Bitlis 
mıntakasını müdafaaya memur edilmiş bir askerdir. 
Elcezire cephesinde de bulunmuştur. Pek alâ 
sözlerimi şimdi takdir edeceklerdir. Eğer bir Hü
kümet cephelerde bulunan kumandanlardan bir 
an evvel mütareke yapınız, aksi takdirde memle
ketin hali daha fena olacaktır, diye tazyik edilir 
ve cephelerden daima bu telgrafları alırsa meselâ, 
Edirneden mütarekeyi bir saat daha tehir ederse
niz düşman ordusu memleketimizi çiğniyecektir 
yolunda telgraf alırsa ve Çanakkale boğazındaki 
kumandandan bir an evvel mütareke yapmak 
lâzımdır diye telgraflar alırsa Hükümet te bu va
ziyete karşı hayır ben müdafaa edeceğim diye bilir 
mi? müttefiklerin herbirisi yere serildiği ve bizden 
çok ağır şeraitle mütareke yaptıkları zaman biz 
kendi başımıza harbetmek istem iyen kumandanları 
faik düşman karşısında istimal edebilir mi idik. 
Efendim bu mağlubiyetin bir neticesi elbette bir 
mütareke olacaktı. 

Aii B. (Afyon Karahisar) — Bundan sonra Ay
valık cephesinde allahma ve milletine hitap ede
rek silâh atmış bir Ali Beye hitap ediyorlar. 

Ali Fethi B. (Gümşane) — Bilmem mütareke 
zamanı nerede ediniz Ali Beyefendi her halde 
orada bulunan cephe kumandanlarının cümlesi bilâ 
istisna mütareke aktine Hükümeti icbar etmiştir. 

- 6 0 



İ : 5 15-11-193Ö C : 3 
Mütarekeden sonra gelen Ferit Paşa Hükümeti 
zamanında müttefikler mütareke ahkâmına riayet 
etmemiş, itilâf kuvvetleri Türk milletinin hissiya
tını o derece rencide etmişlerdir ki nihayet bir gale 
yan hasıl olmuş ve bu galeyanın başında bulunanlar 
arasında Ali Bey de bulunmuştur. Burası doğru
dur. Fakat harbi umumî nihayetinde Alman, Ma
caristan, Bulgaristan, Avusturya birer birer geri 
sıyrıldığı zaman siz neden Mondros mütarekena-
mesini yaptmızda îngiltereye, Fransaya ve sair 
Devletlere karşı müdafaada devam etmediniz de
mek bilmem ne derece doğru olur ve bilmem ne dere
ceye kadar askerlik kaidelerile kabili telif görülür % 

Daha başka kabahatlarımı da tadat ettiler. 
Benim Başvekil olduğum zamanı hatırlattılar. O 
zaman yine hürriyet teranelerinden bahsetmişim. 
Matbuat hürriyetinden bahsetmişim. Ne büyük 
kabahat işlemişim. Evet Ali Bey bu benim kabâha-
timdir ve beni kabre kadar götürecektir. Ben hür
riyete âşık olan bir adamım. Her vakit bu aşkımı 
izhar edeceğim. Matbuat hürriyetine de aşıkım, 
eğer bana tevcih ettiğiniz muaheze bundan ibaret
se maaliftihar kabul ederim Ali Bey... Ondan sonra 
Son Posta gazetesine mülakat vermişim ve orada 
demişim ki borcunu vermek şereftir. Ya ne demeli 
idim efendiler? Bir Hükümet için borcunu verme
mek mi şereftir demelidim? Bunu asla kabul et
mem ve bunu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de 
kabul etmez zannederim. Fakat verilecek olan bor
cun milletin tediye kabiliyeti ile mütenasip olması 
lâzımdır ve tediye kabiliyeti dahilinde milletin 
borcunu vermesi, borcuna sadık olması elbette bir 
şereftir. Benim tarafımdan böyle bir sözün çıkma
sını ayıp mı telâkki ettiniz? Ondan sonra istikraz
dan bahsetmişim, ne söylediğimi pek hatırlamıyo
rum. Yalnız bildiğim bir şey varsa istikrazı daha 
hiç bir Hükümetin şimdiye kadar reddetmediğidir. 

Fakat bundan evvel de fırsat zuhur ettiği za
man söylediğim gibi bu günkü şerait altında bir 
istikraz imkânı yoktur, kanaatindeyim. Binaena
leyh (Veyl, Better Salem gibi) isimlerin burada 
ne gibi bir maksadı temin için irat edildiğini de 
anlıyamadım. Asıl en büyük kabahatim bu olsa 
gerek; Ali Bey çok haklıdırlar. Daha henüz teşki
lât yapmadan memleketin içerisine girip ayaklan
dırmışım. Bundan maksatları zannederim İzmir 
seyahati olacaktır. Hakikaten gidipte ahalinin bu 
suretle ayaklanmış olması yok mu? İşte bu en bü
yük kabahatimdir. Fakat ne yapayım ki bu kaba
hati bilerek yapmadım. Ben Izmire gittiğim zaman 
halkın bu suretle sizin tabiriniz veçhile ayaklana
cağını bilemezdim. İmkânı yoktu (Gürültüler). Fa
kat niçin ayaklanmışlar? neden bu hareket bu he
yecan hasıl olmuştur? Bunun sebeplerini tahlil 
etmek lâzımdir. Fevkalâde içtimadaki nutkumda 
da izah etmiştim. Bu heyecanı muhriklere, baldırı 
çıplaklara, şuna, buna atfetmek doğru değildir. 
Bunun derin bir manası vardır. 

O da halkın iktisadî zaruretten dolayı hisset
tiği derin bir memnuniyetsizliktir. Bunda da be

nim bir sun'u taksirim.yoktur. Neden evvelâ •teş
kilât yapmadan halkı ayaklandırmışım, öyle mi? 
Efendim bir yerde teşkilât yapmak için oraya git
mek lâzım gelir. Gidince neden teşkilât.yapmadan 
gittiniz diyorlar. Gitmeyince de tetkiksiz, tahkik-
siz ezbere teşkilât yapıyorlar diyorlar. 

Netekim Adana müfettişi beyefendi ezberden 
teşkilât yaptığımı söylediler, evet ben Hilmi Be
yefendi gibi muktedir müfettişlerin refakati ş e 
refinden mahrumum. Kendileri Cumhuriyet Halk 
Fırkasının müfettişi sıfatile uzun müddet Adana, 
Mersin havalisinde teşkilât yapmak fırsatına ve 
vaktine malik olmuştur. Fakat Adana halkından 
bu kadar güçlükle alınan -reylerin miktarı 4700 
dür. Bu dört bin yedi yüzün nısfı Serbest Fırkaya 
diğer nısfı da yirmi beş rey farkla Cumhuriyet 
Halk Fırkasına verilmiştir. O. H. Fırkasına veril
miş olan reylerin kanunen gayri muteber olduğu 
meselesini de bir tarafa bırakıyorum. Eğer halk 
bu kadar az bir zamanda ve buyurdukları gibi 
ezberden yapılan teşkilâta malik olan Serbest Cum
huriyet Fırkasına Halk Fırkası kadar rey vermiş 
ise bunda sizin de ve müfettişi olduğunuz o mıntaka-
nın teşkilâtının da sui tesiri olsa gerektir. Beni ez
berden teşkilât yapmış olmakla itham ediyorsunuz. 
Bu ithamı ^azacağınıza ezberden değil görerek 
yaptığınız teşkilâtınızı biraz daha tetkik etmeniz 
daha muvafık olurdu. 

Hilmi E. (Adana) — 17 000 müntehipten yal
nız 4700 kişi reye iştirak etmiştir. 

Ali Fethi B. (Devamla) — Evet, on yedi bin 
müntehipten yalnız dört bin yedi yüz müntehip 
rey verebilmiştir. Diğerleri neden rey vermemiş
lerdir? Çünkü rey verdirilin emiştir. 

Arkadaşların hatırına riayet etmek, gönülle
rini yapmak isterdim. Fakat nasıl? Ali Bey teş
kilât yapmadan bir yere gittiğimden şikâyet edi
yor. Hilmi Bey ezbere teşkilât yaptığımı söylü
yor; ben bu tezadı nasıl telif edeyim? Bu şikâ
yetlerinizi tensik etseniz de bana vereseniz ben de 
kabili icra görebileceklerimi nazarı itibare alayım. 

Fakat birbirine taban tabana zıt şeyleri yap
mak benim iktidarım haricindedir. Ali Bey zaten 
söze başlamazdan evvel biraz işaret etmişlerdi ve 
nutuklarını da o suretle bitirdiler. Bir muhalefet 
varmış, memleketi parçalamak endişesi hasıl ol
muş, şimdi de artık yeter, memleketin kan lekele
rde boyanmış olduğunu görmiyelim. Bu muhalefe-, 
te nihayet verelim diyor. Aksi takdirde memleket 
kan lekelerine boyanacak demek istiyorlar. 

Ali B. (Afyon Karahisar) — Mugalâta yapı
yorsunuz. İhtiras için memleketin akacak kanı 
yoktur. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Hayır mugalâta 
yapmıyorum, size soruyorum. 

Ali B. (Afyon Karahisar) — İptidan beri yap
tığını nasıl unutuyorsunuz. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Hiç bir vakit söy
lediğimi unutmam. Binaenaleyh bunda bir tehdit 
manası varsa - ki onu geri alıyorlar. Fakat böyle 
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bir mana hasıl olmuş ise kendilerini temin ederim 
ki böyle tehditler karşısında kaçacak adam karşı
larında yoktur. 

Ali B. (Afyon Karahisar) — Ben nezaket dai
resinde kanaatimi bir meb'us sıfatile söyledim. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Kan dökmekten 
bahsettiniz (Gürültüler). Çok rica ederim silsilei 
kelâmimı kesmeyiniz. Zaten karışıktır, bir de Zatı 
Aliniz karıştırırsanız içinden çıkılmaz bir hale 
gelmesin. 

Yahya Galip B. (Kırşehir) — Bir sual sorabi-
lirmiyim. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Rica ederim sözü
mü kesmeyiniz. Bu bahsi kapattıktan sonra müsaade 
buyurursanız Dahiliye Vekili Beyefendinin nutukla
rına bir kaç kelime ile cevap vermek isterim. Dahili
ye Vekili Bey her fırsatta nutuklarında ve tamimle
rinde ve sairede bir fikri tekrar edip duruyorlar. 
Oda fırkamız içinde fesliler, tekkeciler, mürteciler 
ve saireler vardır (Var sesleri). Hayır efendim yok
tur. Efendiler, benimle teşriki mesai etmiş olan 
arkadaşlar arasında ne tekkeci, ne fes gimek isti-
yen adam, nede arap. harflerinin tekrar gelmesini 
arzu eden adam yoktur ve olamaz (Hangi arkadaş
larınız arasında sesleri). Yani ocak heyetlerini teş
kil eden arkadaşlar arasında böyle bir adam yok
tur. 

Ragıp B. (Kütahya) — Vardır, vardır. 
Ali Fethi B. (Devamla) — Yoktur, ocak heyet

leri haricinde bizim fırkamızın lehine rey veren 
adamların her birinin hüviyetini tetkik etmek, 
rey puslalarının altında bir mana mevcut olduğu
nu tahkik etmek ne Serbest Cumhuriyet Fırkası
nın, nede dünyada hiç bir fırkanın iktidarı dahilin
de olmıyan bir şeydir. Fes giymesini arzu eden 
adam memleket dahilinde varsa elbette bunun mü
him bir kısmı da çıkan yerlerin ekseriyetinin ora
da olduğunu iddia ettiğinize nazaran Halk Fırkası 
arasında bulunmak lâzım gelir (Gürültüler) 

Yusuf B. (Denizli) — Halk Fırkasını tenzih 
ederiz . 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Müsaade buyuru
nuz efendiler, müsaade buyurunuz, sözüme devam 
edeceğim. Ben medrese tahsili görmedim ve An-
talyada bulunan arkadaşlarımızın hiç biri de eski 
ulemalık sınıfından yetişmemişlerdir. 

Rasih B, (Anta lya )—Ey 
Ali Fethi B. — Eskiden sarık taşımış olan.... 
Rasih B. — Ey...... 
Ali Fethi B. — Adamlardan değildir, medrese 

tahsili görmemiştir Rasih Efendi! 
Rasih B. — Ey.... 
Ali Fethi B. — Ey, Ey ya! ben mektep görmüş, 

ötedenberi lâyik kanunları sevmiş, onlara raptı-
kalp etmiş bir adamım, öyleya, sizin gibi medrese
den yetişmedim ve sizden lâyik kanunlara merbu-
tiyet ve bu kanunlara muhabbet hakkında ders 
almak ihtiyacında değilim, ne ben ne de Antalya-
daki arkadaşlarım sizin derslerinize muhtaç deği
liz, bunu eyi biliniz. Bizim namütenahi kabahatle-' 

rimiz arasında hakikaten en mühim ve Dahiliye 
Vekili Beyefendinin de bir türlü affedemediği bir 
kabahatimiz vardır. Bu da az zaman için Hüküme
te geçmek niyetinde olduğumuzu söylemiş olmaklı-
ğımızdır. Bu nasıl affolunabilir? Fırka teşekkül 
etsin de Hükümete geçmek niyetinde olduğunu 
söylemesin bu mümkün müdür ? Bir fırka Hükümet 
mevkiinde bulunduğu zaman ilânihaye Q mevkii 
tutmak için iddiada bulunabilir. Bu iddiadan naşi 
Dahiliye Vekilini tahtıa etmek hatıra getirilmeme
lidir. Başka bir fırka proğramile, prensiplerile si
yasî bir teşekkül halinde mücadele sahasına atıla
bilir. Fakat Dahiliye Vekili Beyin itikadınca bir 
şartla. Oda az veya çok zamanda iktidar mevkiine 
geçmek niyetinde olduğunu söylememek şartile. 

Eğer bunu söylememiş olsaydık zannediyorum 
ki Dahiliye Vekili Beyefendinin pek çok takdirle
rine mazhar olacaktık. Fakat ne yapalım ki siyasî 
teşekküllerin mahiyetinde, tabiatında öyle bir şey 
daima vardır. 

Efendiler, eğer bir siyasî fırka iktidar mevkii
ne gelmeği istemiyorum, yalnız uzaktan eğlence tar
zında, spor tarzında hükümetin icraatını tenkit 
edeceğim derse, böyle bir fırkaya siyasî fırka de
nemez. Bu sözleri söyliyecek olan adamın haline, 
aklı erenler gülerler. 

Evet icap ederse iktidar mevkiine geçmek niye
tindeyiz, diyeceğim, hakkımdır efendiler. İkti
dar mevkiinde bulunmamış adam değilim. Bunun 
ne kadar müşkül olduğunu, ne kadar azaplı bir 
şey olduğunu da bilenlerdenim. Fakat vazife ve 
mes'uliyeti almak icap ederse bunu da yapacağım 
aşikârdır. Bunun aleyhinde, hilâfında söz söyle
mek bir fırka lideri tarafından nasıl caiz olabilir! 
Bunu Avrupada hukuk tahsil etmiş olan ve bu 
kadar tecrübe görmüş bulunan bir Dahiliye Vekili 
Beyefendinin mucibi muahaze telâkki edebilmesi 
nasıl mümkün olabilir arkadaşlar!' Bu muammayı 
henüz daha halledemedim. Sonra köylüyü himaye 
için en esaslı olarak yapılan işleri biz köylüyü tah
rip suretinde göstermişiz. Bu köylü bu kadar bu
dala mı? Kendini himaye için bu kadar esaslı iş
ler yapılmışsa bunlardan bu kadar müstefit ise, mü-
teneffi ise, fayda görmüşse bu köylüye; arkadaş 
sen bundan bu kadar fayda görüyorsun ama bu 
senin için zararlıdır, diye mantıksız bir propagan
dada nasıl bulunabiliriz, ve bulunsak kim yüzümüze 
bakar efendiler? 

Hüseyin Hüsnü B. (Tokat) — Şeker beş kuruşa 
Ali Fethi B. (Gümüşane) — Ne buyurdunuz, 

bir şey buyurdunuz galiba? 
Fırkamız gayet fena unsurlardan teşekkül et

miş, Devletin otoritesine tecavüz etmiş, polislere, 
zabitlere, valilere, şuna, buna hakaret etmiş, bu 
dehşetli şeyleri yapmış ve hakaret etmiş olan a-
damlar hangi tevkif kararile, nerede hapishaneye 
atılmıştır, bunu öğrenemedim. Bir çoklarının me
selâ ; Antalyada 200 kişinin tevkifaneye atıldığı ve 
24 saat sonra kamilen serbest bırakıldıklarını bili
yorum . Fakat valiye hakaret etmiş, zabıtaya ha-
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karet etmiş, polise hakaret etmiş, mühim cezayı 
müstelzim bu fiiller yapılmış ta neden cezasız kal-
mış%eyefendi hazretleri? Efendim, biz hürriyet isti
yormuşuz, fakat hürriyetin hududu varmış. Biz 
öyle bir hürriyet istiyormuşuz ki, benim eski arka
daşım olan Şükrü Kaya Bey beni artık tanımamağa 

• başlamış ve nihayet bir anarşist telâkki etmiş ve 
ancak anarşistlerin istediği hürriyeti istemeğe baş
lamışız. Evet belki aramızda hürriyet istemek nok-
tai nazarından eski tanıştığımız günlere nazaran bir 
fark hasıl olmuştur. Bu fark benim hürriyet iste
mekte sabit, kadem olmaklığımdan mı, yoksa Şükrü 
Kaya Beyin bu hususta biraz geri gitmiş olmasın
dan mı ileri gelmiştir, bunu tetkik etmek lâzımdır-. 

Efendiler, biz aranşistlerin istediği hürriyeti is
temiyoruz. Biz bütün demokrasi memleketlerinde 
ve bilhassa cumhuriyetle idape olunan memleket
lerde mutat olan, kanunî olan, tabiî olan hak ve 
hürriyeti istiyoruz (Yok mu sesleri?). 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Bizim fırkaya 
geliniz. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Çok teşekkür ede-1 
rim efendim, eğer siz de bizim gibi hürriyet isti-
yorsanız bizim tarafa geliniz. 

Rica ederim, hürriyeti münakaşa, Mecliste 
murakabe hususunda bu seneki vaziyetle, bun
dan evvelki meclis vaziyeti arasında fark var mı
dır, yok mudur? Hürriyeti istiyen kimdir? 

Şükrü Kaya Bey buradan verdiğim haberlere 
verdiğim malûmata inanmıyor ve beni safdillikle 
itham ediyor. Bu verilen haberlere bir az faz
laca inanmışım, nasıl olmuşta inanmışım! Be
nim elimde polis , jandarma kuvveti gibi vesaiti 
istihbariye yoktur, ben itimat ettiğim arkadaşların 
yazdıkları raporlara inanırım. Vesaiti resmiye ve 
saire ile tetkik, tahkik etmek fırsatından mahru
mum ; fakat kendileri - ki bütün bu vesaite malik
tirler bizim hakkımızda aldıkları malûmatın pek 
fazla itimat göstermiş olduklarını şimdi söyliyecek 
olursam zannederim beni itham etmek hususun
da bir az daha ihtiyat etmeleri lüzumunu anlarlar. 
Serbest Cumhuriyet Fırkası bir merkezden ve bir 
•talimat dairesinde bütün memlekete propaganda 
yapmış ve talimat vermiştir. Bizim talimatımız 
üç noktada mütemerkiz imiş. 

Birincisi: miting yapılarak şikâyet etmek. 
İkincisi: makamata şikâyet etmek. 
Üçüncüsüde: arzı mahzar yapmak. 
Bizim verdiğimiz talimat dairesinde olan mad-1 

deler bulunmuş, benim hatırımda böyle bir şey 
yoktur. Kâtibi Umumimiz Nuri Beyefendiye de 
sordum. Onun da hatırlarında böyle bir şey yoktur. 
Demek ki bizim malûmatımız haricinde verilmiş 
olan talimatı nasılsa Dahiliye Vekili Beyefendi elde 
etmiş olacaklardır. Fakat kendilerine temin ede
rim ki bu elde ettikleri vesaik kamilen sahte vesa
iktir. Biz hiç bir zaman hiç bir kimseye miting 
yaparak şikâyet edin demedik, biz hiç bir ocağa 
hiç bir arkadaşa arzı mahzar yapın, şikâyet e-
din demedik. Efendiler kendileri de bilirler, tn-l 

i tihabat zamanında ekseriyetle şikâyetlerin bir nüs
hası Dahiliye Vekâletine, bir nüshası da bize gel
mekte idi. Bütün arkadaşlara daima belediye inti
hap kanunundaki mevada tevfikan şikâyet etmele
rini kanundan ye sükûndan ayrılmamalarını tav
siye ettik. Başka bir şey tavsiye etmedik,, ve baş
ka bir şey tavsiye etmek bizim gibi dürüst adamlara 
yakışmaz efendiler. 

Binaenaleyh arzı mahzar yapın, miting yapın, 
kat 'iyen demedik. 

Dahiliye Vekilinin koca bir fırka hakkında 
elde ettiği malûmat topu topu bu ise, bütün diğer 
malûmatlar da eğer bu mahiyette ise bizim bulun
duğumuz feci hali tasavvur edebilirsiniz işte o fes
çiler, tesbihçiler ondan sonra efendim tekkeyi 
süpürenler, yok bilmem yeşil bayrak taşıyanlar 
ve saire hakkındaki malûmat çok korkarım ki bu 
kabildendir. Dahiliye Vekili Beyefendi nutuklarının 
sonuna doğru bize bir nasihat vermek lûtfunda 
bulundular (arkadaşlar arasında demogoji yapan
lar vardır bunlara nasihat ediniz demogoji yapma
sınlar). Dediler bir fırsat buldukça merkezlerimize 
kanunlardan ayrılmamalarını ve neşrettiğimiz pren
sipler etrafında propaganda yapmalarını, her halde 
cumhuriyetçi ve lâyik arkadaşlardan başkalarını si
neleri içine almamalarını tavsiye ettik ve daima 
edeceğiz. Efendiler, bir fırkanın içinde binlerce, 
on binlerce, yüz binlerce kişi vardır. Bunların 
hususî hareketinden, bütün fırkayı mes'ul tut-

ı mak ve bunu bütün fırkanın siyaseti için bir miyar 
telâkki etmek ve hattâ böyle bir şeyi de millet 
kürsüsünden gelip fırka liderine karşı tavsiye 
yollu ihtaratta bulunmak için bu meselenin gayet 
ciddî ve esaslı olması lâzımdır. Tavsiye ettikleri 
şey nedir? bir arkadaş vali tarafından baloya 
davet edilmiş, o da cevap vermiştir. Ben de itiraf 
ederim. Bu cevap gayrinazik ve nabemahal bir 
cevaptır. Fakat o arkadaş böyle "bir cevap yazmış 
ise bunu fırkaxiçin bîr meslek gibi telâkki etmek 
ve bu mesleki tashih etmek için bu cevabı bura
dan kıraat ederek fırkamıza nasihatlar yağdırmak 
bilmem ne dereceye kadar ciddî telâkki olunacak 
bir hareket sayılabilir. Valiye şu veya bu yolda 
cevap verilmiş ben herkese muaşeret dersi, terbiye 
dersi vermek için dershane açmadım. Ben fırka 
teşkili vazifesile mükellefim. Cumhuriyetçilik, 
lâyıklık, milliyetçilik prensiplerim dahilindedir 
ve bu günkü iktisadî buhran için bizce en muvafık 
olan tedabir ne ise o tedbirler dahilinde fikir mü
cadelesi yapmak istiyoruz. Herkesin bir balo da
vetnamesine nasıl cevap vereceğini ben velevki 
pek lütuf kâr olan bir nasihata riayet etmek için 
dahi olsa, tamim etmek lüzumunu görmiyorum. 

Ziya Gevher B. Çanakkale) — Fakat Cumhu
riyet bayramı için söylemek lâzımdır. 

Ali Fethi B. (Devamla) — Zatı âliniz bu lüzu
mu görüyorsanız kendiniz yaparsınız. Bir emri 
hayır işlemiş olursunuz. 

Dahiliye Vekili ikide bir Antalyada Akif Bey
den bahsediyor; mütemadiyen Antalya Serbest 



I : 5 lB-4Hb-4Ö30 C : 3 

C^lıur |yet iFırkası , . liderlerinden Akif Bey,, Akif 
Beyin-şikâyetleri ve Fethi Beyin şikâyetleri. Akif 
Bey, Fethi Bey ikisi birdir, şikâyetleri birdir. 
Pe£hi; ,Akifi.Beyle, beraberdir, -Akif Bey. Antalya-
daki liderlerdendir-. - Bunu göstermek istiyorlar.' 

, .H^y^r*ı ei^adim; ,Antalya4a bizim :acağimızda 
Altif .Bey meyeut. değildir; Akif Bey bizim Antal-
yadaki fırkamıza mensup bir zattır. Fakat ocağı-, 
miza dafrUvdeğüclîr ve liderimizden de -değildir. 
Esasen fırkamızın kuvvetini 22 dairei intihabiye ile 
mütenâsip gören-Dahiliye Vekili bu fırkanın An-
tşlyada müteaddit lideri olduğunu nasıl söyliye-
bilir.' Bunu da;.biraz mübalâğa etmişlerdir. 

. Arkadaşlar; Bthem Beyefendi Samsundaki be
lediye intihabatından şikâyet etmek için kürsüye 
geldikleri- zaman benim uzun bir şey tilâvet eyle
diğimi söylediler ve Heyeti Âliyenizi güldürdü
ler (Handeler). ... 

Herkes Zâtı Âliniz kadar natuk olamaz Ethem 
Bey!. herkes Zatı Âliniz kadar ciddî, esaslı şeyler 
söyliyemez* arabacı ve şoförlerle yapılan mükâ-
lepıeleri .beliğ bir nutuk eşklinde irticalen irat ede
mez. Ben sözlerimin içinde mümkün olduğu kadar 
tenakuz olmamasına, ve Heyeti Âliyenizi malay ani 
şeylerle. işgal etmemeğe dikkat eder ve söyliyeee-
ğjm şeyleri zaptetmek isterim. 

^Şundan zevk duyarım, ayıptır, kusurdur, fakat 
anlaşılıyor ki»Zâtı Âliniz Avrupa parlâmento kürsü-
lerindb ekser hatipler tarafından riayet olunan bu 
usule vakıf değilsiniz, bu sebeple bunu istihza kas-
dile-arkadaşlarınıza bildirdiniz. Fakat yazılmış olan 
bir- nutku irat etmek bence bir kusur değildir. 
.'.''. BagıpBi (Kütahya)— Canlı noktalarına ce
vap, veriniz. \ 

AıliFe^li'B. (Devamla) —Canlı nokta görme
dim ki cevap vereyim, iskeleye çıkmışlar, bütün 
otomobiller Serbest Fırkaya adam taşıyorlarmış, 
otomohjİGİye sorniuşlar, niçin taşıyorsunuz? oto
mobilci demiş ki; belediye bir taksi koymuş, şe
keri beş kuruşa yiyeceğiz, petrolü ucuz alacağız, 
bunlara mı cevap-vereyim? bunlar bence cevap
tan . müstağnidir. Sonra intihap mahalline git
miş, müntehip misiniz, yoksa propagandacı mısınız 
demiş, onlar da gülmüşler, içinden bir adam 
çıkmış; elinde bir sarı zarf varmış. Bu nedir de-

, miş, Serbest Fırkanın namzet listesi demiş. Pek 
alâdiemiş' ala.demiş ve reyini atmış, bunun nesine 
cevap vereyim? (Gülüşmeler). Ali Beyefendi de o 
noktaya-tema« ettiler. 

Bir taraftan kanun istiyorlar, diğer taraftan 
kendileri kanunsuzluk yapıyorlar.; Nizamnamemiz 
mucibince on -beş dakikayı tecavüz • etmemesi lâzım 
gelen ? bir 'şeyi bir saat kadar söylediler; dedi
ler; Zannederim ki nizamname Dahiliye Vekili 
Beyefendinin demin okuduğu rapor gibi •; Heyeti 
Âlıyenizden bir çoklarmızm canını' sıkarak dışa
rıya _ (çıkmaşrnı mucip olan vesaiki kasdetmiştir 
(Istafurullah sesleri). 

.Maksat , gazete makaleleri yeya buna,müşabih 
vesaik olsa gerektir. Bunları okumak hakikaten 

muayyen-bir müddeti tecavüz etmemelidir. Fakat 
nutukların iradı ister irticalen ölsün, ister kâğıt üze
rinde olsun zaman ile mukayyet: olamaz. " .-.'?•• 

Efendiler; Devlet memurlarının; asayişi ve .va
tandaşların hukukunu muhafaza etmek için vaki 
olan müdahalelerini güya • intihabata müdahale su
retinde göstermişiz, hayır, arkadaşlar; Devlet me
murları vatandaşların hukukunu muhafaza için mü
dahale edebilirler. Ben bunu şikâyet etmedim. Be
nim şikâyetim rey vermek istiyen vatandaşların 
reylerini verdirmemek için vukubulan müdahale
lere aittir. Bir sistemi andıran, bir birine müşabih 
bir takım hadiselerin vukua gelebilmesi için merkez
den talimat verilmiş olması iktiza edeceğini söyle
miştim. Buna cevaben Dahiliye Vekili Beyefendi 
buyurdular ki " böyle bir şeye lüzum yoktur, mem
leketimiz geniştir, böyle talimatla vilâyet idare 
olunmaz, hadisat tekevvün ve tahavvül edebilir,,. 

Efendiler; bir memleket geniş olsun, dar olsun 
her vakit Dahiliye Vekili memurlarına talimat ve
rebilir. Bunun genişlikle darlıkla alâkası yoktur. 
Nitekim talimat verilmiş ve daima verilecektir. 

Antalyada toplanan halk rey vermek için top
lanmış olsa idi. asker gelir gelmez derhal dağılırlar
dı, buyurdular. Eğer bunlar rey vermek için gel
memiş iseler niçin gelmişlerdir. O halde asayiş boz
man için gelmiş olacaktır. Fakat bu takdirde bu ka
bil halkın askeri, jandarmayı görünce dağılmaları 
iktiza eder. Rey vermek için gelmiş olan adamlar 
ise reylerini vermedikleri için dağılmak isteme
mişler ve nitekim rey vermek isteriz diye bağır
mışlardır. Halkın dağılmaması mantıkan rey ver
mek istediğine delâlet eder. 

Filhakika dağılmamalarının asıl sebebi rey 
vermek hususunda gösterdikleri arzudan ve İs
rardan ibarettir. Mantıkta bunu icap ettirir. 

Balikesir Meb'usu Hayrettin Bey gayet nafi 
şeyler söylediler. Şahsiyatla fevkalâde alâkası bulun
mamış olsaydı pek lezzetle dinlenecek şeyler söy
lemişti. Kendileri intihabın ne suretle cereyan 
ettiğini Serbest Fırka efradının nasıl kanunsuz 
mütalebelerde bulunduklarını uzun uzadıya izah 
ettiler; bu söyledikleri şeylerden malûmatım yok
tur. Bildiğim bir şey vardır o da müntehiplerin 
itimat ettiği adama rey puslalarını yazdırılmasına 
müsaade kanun iktizasından iken itimat olunan 
yazıcıların bulundurulmasına mümaneat edilmiş 
olmasıdır. Esas dava bundan ibarettir ? 

Hayrettin B. ( Balıkesir ) — Buna müsaade 
edilmiştir. . 

Fethi B. > (Öeyamla) •— Hayır müsaade edilme
miştir; birinci günü müsaade edilmemiştir; ikinci 
günü yine müsâade edilmemiştir. Üçüncü günü
de Halk Fırkasının 6 yazıcısı olmasına rağmen 
Serbest Cumhuriyet Fırkasına yalnız iki yazıcıya 
müsaade olunmuştur. 

Hayrettin B. ( Balıkesir ) — Birinci günü 
müsaade edilmiştir. 

Ali fethi B. ( Devamla ) *—-Hayır edilmemiştir 
efendim^ Onlar da ademi kifâyesini'söyliyerek 
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hiç olmazsa altı yazıcı istemişlerdir. İşte üçüncü 
günü müsaade edilen şeye birinci ve ikinci gün 
müsaade edilmemesi halkın rey atmamasına sebep 
olmuştur, 

Hayrettin B. ( Balıkesir ) — İstedikleri bu 
değildir. Fethi Beyefendi. 

Ali Fethi B. —Buncan ibarettir. Maalesef si
zinle bu noktada müttefik kalmak ümidini ğaybe-
diyorum. 

Hayrettin B. < Balıkesir ) — Serbest Fırka 
heyeti idaresinin elyevm arzuhalları mevcuttur. 
İstedikleri şey intihap encümeninde mahfuz ve 
murakıp bulundurmaktır. 

Ali Fethi B. — Hayır, murakıbe lüzum yoktur, 
yazıcı istemişlerdir ( Gürültüler ) . Müsaade bu
yurunuz efendim. 

Efendiler; Balıkesirde ve diğer dairei intihabi-
yelerde Serbest Fırka bir çok propagandalar yap
mış, demiş ki: Bundan sonra vergi yok. Buna her 
kes inanmış. Onun için rey vermeğe başlamış, on
dan sonra şekeri beş kuruşa yiyeceğiz demişler. 
Her kes inanmış. Sonra müritler, mürideler var
mış. Bunları da icap eden bir takım şeylerle inan
dırmışlar. Allah bizimle beraber, Peygamber bi
zimle beraber, Serbest Fırka ile beraber demişler, 
eğer allah ve peygamberin beraber olması mevzu-
bahs olursa Fethi Bey fırkasından ziyade R-asih 
Efendi tarafına teveccüh etmesi lâzım gelir. Fa
kat nattftsa Fethi Bey tarafına teveccüh etmişler, 
güya bütün Balıkesir halkı bunlara inanmış. Efen
diler kendileri Balıkesir dairei intihabiyesini bir 

1 kaç senedir temsil etmektedirler. Balıkesir dairei 
intihabiyesindeki halkın seviyeyi fikriyesini bu 
kadar aşağı, halkı bu kadar safdilmi zannediyor
sunuz : Beyefendi, Oradaki halk daima işini bilir, 
temiz, akıllı, vatanperver, namuslu adamlardır. 

kayrettin B. (Balıkesir) — Onu biz sizden çok 
cyi biliriz ve bunu sizden öğrenecek değiliz. 

Ali Fethi B. (Devamla) — Allah bizimle bera
berdir. Peygamber bizimle beraberdir. Buyurun 
Serbest Fırka tarafına denilmiş , her kes te oraya 
gitmiş. Bu nedir? buna siz nasıl inandınız. 

Bunu kürsüden bir hakikati mahsusa olmak 
üzere neşrediyorsunuz. 

Hayrettin B. (Balıkesir) — Misafir olduğunuz 
evin müritleri demiştir. 

Ali Fethi B. (Öümüşane) —Zatı Âliniz uzun 
uzadıya bir arabacı ile nasıl seyahat ettiğinizi izah 
eylediniz Onun da ne cevap verdiğini uzun uzadı
ya söylediniz. Hepsine tahammül ettik, dinledik, 
şahsiyatla tamamen uğraştınız. Şeyh Ahmet Efen
dinin kadınlara nasıl muamele ettiğini ne yaptığı
nı hep anlattınız. Bunların hepsine tahammül et
tik. Rica ederim bunların bir Saçına verileeek ce
vabıma da siz tahammül ediniz. İbrahim Süruri 
Beyden bahsettiler. Benim bildiğim İbrahim Süru
ri Bey mücadelei milliyeye iştirak etmiş ve yara
lanmış bir arkadaştır. Fakat kendileri mücadelei 
milliye zamanında, ifade buyurdukları veçhile 
Müdâfaai Milliye Vekâletinin kalemi mahsusunda 

mülhaklık vazifei mühimmesini görmekle • meş
guldü; 

Bir ses: o da bir vazifedir. -* . 
AU Fethi B. (Devamla) — Fakat cephedeki va

zife daha mukaddestir, ve daha müreccahtır. 
İsmail HaklaB. (Balıkesir) veHalitB. (Bayant) 

Hayrettin Beyin Balıkesir cephesinde ateş hattın
da bilfiil çalıştığını bilmiyorsunuz galiba. 

Ali Fethi B. (Devamla) — Arkadaşlar müsaa
de buyurursanız biraz da Vasıf Beyin sözlerine ce
vap vereyim. 

Vasıf Beyin nutuklarını kemali lezzetle dinle
dim. Gayet güzel söylediler, belagat sahibidirler. 
Her vakit sözlerini lezzetle zevkle "işitmek isterim. 
Fakat sözleri arasında benim sözlerime atfen bazı 
tahrifler vardır. Müsaade ederlerse önlari da birer 
birer zikredeceğim. 

Evvelâ ben bu millet kürsüsüne gelmek fırsatını 
beklemeden sabırsızlık göstermişim ve Izmîre 
gitmişim? neden bu sabırsızlığı göstermişim? 
neden İzmire gitmişim ? zannedersem fzmire 
gitmek ve orada bir nutuk söylemek iste
mek pek o kadar tasavvur ettikleri gibi 
mühim bir şey değildir. Bir fırka teşkil etmek 
vazifesini üzerine almış olan bir lider herhangi bir 
şehire gider ve orada bir nutuk vermek arzusunu 
gösterebilir Evvelce de Ali Beyin sözlerine ceva
ben söylemiştim. îzmirde bu tezahürler, bu heye
canlar hasıl olmuş ise sizi temin ederim Vasıf 
Beyefendi benim bunda bir sun'u taksirim olma
dığı gibi böyle olacağından da asla malûmatım 
yoktu. Sizi temin ederim belki de aksi olacağı 
hakkında malûmatım vardr . Bu vaziyette bîr 
fırka teşkil etmek için propaganda yapmak mâk-
sadile îzmire gitmekliğim niçin sabırsızlık telâkki 
ediliyor (Gürültüler), ve alkış toplamağa gitmiş 
gibi meclise arzediliyor? 

Ali B. (Afyon Karahisar) .— Arkadaşlannızm 
da malûmatı yok mu idi? 

Ali Fethi B. (Devamla) — Arkadaşlarımın da 
her halde böyle heyecan olacağına dair malûmat
ları olamazdı. Olsa bile bir kabahat değildir. Bunu 
bir kabahat telâkki etmek zihniyetini bir < türlü 
anlıyamıyorum. Bazı sabırsızlıklar yapmış olabi
lirim ö gençlik zamanıdır. Vasıf Beyefendi o 
gençliğin ezvakına elyevm sahiptirler. Bazı fırsat
lar dada, bazı zamanlarda kürdileri benden ziyade 
sabırsızlıklar göstermiştir. 

Vasıf B. (îsnir) —Nerede Sabırsızlık göster
mişim lütfen söyler misiniz? 

Ali Fethi B. (Devamla) — tik meclisin ikinci 
devrei içtimaiyede, heyacanlı harekâtınızı ......... 

Vasıf B. (İzmir) — Zatı âlinizi tenkit ettiğim 
için mi? 

Ali Fethi B. (Devamla) — Bir def a tenkit edi
yordunuz ondan sonra beni müdafaa ediyordunuz. 

Vasıf B. (tzmir) —— Sözlerimle sukutunuza se
bep olduğum için mi? 

Ali Fethi B. (Devamla) —; Evet efendim bu su
kutu kabul edenlerdenim, 
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Zatı Âliniz gibi münevver bir arkadaşımın bu 

sukuta hizmet etmiş olmasını ve sizin sayenizde 
sukut etmiş olmamasını bir ayıp telâkki etmem. 
Parlâmento hayatıdır. Fakat benim sükutuma uğ
raştığınız gibi, bir çok hususlarda da beni bu 
kürsüden müdafaa etmek için kuvvetli sözler söy
lediniz. 

Vasıf B. (izmir) — O halde tahrif sözünü geri 
aldınız? 

Ali Fethi B. (Devamla) — Tahrif sözünü geri 
almadım. Birer birer söyliyeceğim. Biraz da Zatı 
Âliniz sabırlı olunuz. 

Vasıf B. (izmir) — Çok sabırlıyım. 
Ali Fethi B. (Devamla) — intihap esnasında 

kazanılan reyler cumhuriyetin esasıdır, diyorlar. 
Bizim de davamız bundan ibarettir . Biz işte bu 
davada bulunduğumuz içindir ki intihaba karış
tırılan fesatlardan şikâyet ediyoruz. 

Başka bir davamız da yoktur. Cumhuriyette 
bütün otoritelerin esası millettir. , Millet de fik
rini ve reyini intihap suretile gösterir. Binaena
leyh bunun her türlü fesattan, müdahaleden âri 
olması lâzım gelir. Davamız bundan ibarettir. Bu 
bana bir cevap değildir. 

Nasılsa izmir Meb'usları arasında bir zihniyet 
vardır. Orada bulunan vatandaşlardan bir kısmının 
ayağında' kundura olmazsa veya yırtık kundura bu
lunursa ve fakrü zaruretten naşi pantolonu yamalı 
bulunursa bu gibi vatandaşlar meb'us arkadaşla
rımızın yanında kıymetini kaybeder. Ayağında 
kundura olmıyan bir takım herifler, bir takım bal
dırı çıplaklar diye tavsif edilirler. Ayağında kun
durası olan veya olmıyan her vatandaşın reyi mu
teber ve müsavidir. Kundura ile rey tesbit olu
namaz, bu nazariyeyi nerede gördünüz ve nere
den çıkardınız? 

Vasıf B. (İzmir) — öyle bir şey söylemedim. 
Ali Fethi B. (Gümüşane) — ifadeniz mazbut

tur. Ayağında kundurası olsun, olmasın herkesin 
reyi makbuldür. Bu kundura nazariyesi henüz 
yeni keşfedilmiş bir nazariye olsa gerektir ve 
bunu zavallı müntehipieriniz duçar oldukları za
ruretten naşi kundurasız kalmış müntehipieriniz 
bu nazariyenizi hüsnü telâkki etmese gerektir. 

Bu kundurasız kimseler, sahibi haysiyet kimse
lerin rey vermelerin^ mani oluyorlarmış. Halbuki 
nasılsa bu sahibi haysiyet kimselerin yine azim bir 
kısmı ekseriyeti ihraz etmişlerdir. Kendiniz tele
fonla müracaat etmişsiniz. Rica ederim rey ve
rin, demişsiniz, bunların kısmı küllisine de cevabı 
ret almışsınız. Bu sahibi, haysiyet kimseler neti-
eede Halk Fırkasına rey vermişler. Yalnız oku
yup yazhıa bilmiyenler Serbest Fırkaya rey ver
mişler. Bu sahibi haysiyet kimseler, kundurasız 
adamların gösterdikleri na mütenahi müşkülâta 
rağmen reylerini nasıl verebilmişlerdir! ' 

O halde ifadelerinizde büyük bir tezat vanln-. 
Bu tezadı rica ederim halle yardım buyurunuz. 

Vasıf B. (h&ir) — Yaygaracılar dağıldıktan 
sonra rey verilebildi, ifadem budur, 
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Ali Fethi B. (Devamla) —Ödemişte bir şeka
vet çetesi varmış, bu şekavet çetesi Serbest Fırka 
taraftan imiş, üzerlerinde hattâ Fethi Beyin foto
ğraf isi bile zuhur etmişmiş. Bilmem nerede Seferi
hisar'da zannederim. 

Ragıp B. (Kütahya) — Seferihisar var mı? 
Ali Fethi B. (Devamla) — Var efendim. Rica 

ederim Vasıf Beyefendi kendilerine Seferhisar 
namında bir kaza mevcut olduğunu anlatınız. 
Coğrafî malûmatlarının bir az eksik olduğunu 
görüyorum. Bir bu eksikti. Eşkıya çetelerile teş
riki mesai etmiş olmak, bunu da kazandık. Rüt
bemiz Vasıf Beyin sayesinde bir derece daha arttı 
ve unvanlarımıza yeni bir unvan daha ilâve edildi. 
içimizde tekkeciler, yeşil bayraklılar, komünist
ler, anarşistler, mürteciler vardı. Bir şakiler 
yoktu, bunu da bugün kazandık. Hep bunları biz 
yapıyoruz arkadaşlar ve bunu sizden gizlemenin 
imkânı yoktur. Çünkü Vasıf Beyefendi görmüştür, 
söylemiştir. 

Celâl B. (izmir) —Hakika t üzerine söylenmiş
tir. 

Ali Fethi B. (Devamla) — Hakikattir, öyle ol
ması lâzım gelir. 

Celâl B. (izmir) — Teşkilâtın mahiyetini gös
terir bir hakikattir. 

Ali Fethi B. (Devamla) — Evet, teşkilâtımız 
çok fenadır. 

Celâl B. (izmir) — Müseliehan gitmişlerdir. 
, Ali Fethi B. (Devamla) — Eyi olmak hassası 

size mahsustur. Celâl Bey, biz kusurlu adamlarız, 
hem de çok kusurlu adamlarız, söyiiyeeek daha 
bir çok kusurlarımız, fakat kusurlarımızın kısmr 
küllisi bizim gıyabımızda ve malûmatımız haricin
de bize atfedilen kusurlardır. Ben dahiliye me
murlarının aleyhinde bütün hücumlarımı teksif 
etmişim, bu nasıl olabilirmiş, türk memurları 
müsavidir, dahiliye memurları fena olursa, adliye 
memurları nasıl eyi olabilir, demek istiyorlar. 

Ben intihabattaki müdahalelerden dolayı dahi
liye memurlarından, daha doğrusu Dahiliye Veki
linden şikâyet ediyorum. Dahiliye memurlarının 
vaziyetini ben de takdir edenlerdenim, elbette 
kanunsuz emre riayet etmek muvafık değildir, 
fakat memurlar aldıkları emri şu veya bu mecbu
riyet altında yapmak zaruretindedir] er. 

Bende biliyorum ki memur, mazur mevkiindedir. 
Aldıkları emirleri yapmaktan başka çareleri 
yoktur. 

Vasıf B. (izmir) — Bunu Başvekâlette ini öğ
rendiniz? 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Evet, Başvekâlette 
öğerndim. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Vasıf Beyefendi, 
hatibin sözünü kesmeyin. 

Reis — Müdahale yoktur efendim. Müzakereyi 
idare bize aittir. . . 

Ali Fethi B. (Devamla) — Fakat benim dahili
ye memurlarından şikâyetimi hoş görmiyen Vasıf 
Beyefendi, Seferihisarda kaymakama hakaretten 
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dolayı adliye memurlarınahücumlarmî teksif et
mekte mahzur görmiyorlar.... Seferihisar Kayma
kamı tahkir edilmiş ve adliye memurları vazifele
rini ifa etmemişlerdir. Her halde burada benim 
notum vardır. Ondan sonra bornovadaki Serbest 
Fırka defterlerinde katiller, kaçakçılar ve saire 
varmış bu kabil adamlar İzmir Valisinin ve Meb'-
'aşlarının bize hediyeleridir. Böyle hediyelere öte-
denberi alışmışızdır. Fakat bu hediyeler nasılsa 
biraz sonra Halk Fırkası lehine hizmet ettikleri 
zaman gayet makbul adamler olurlar. 

Vasıf Bey nedemek istediğimi pek ala anladılar, 
bir îlhami Bey meselesi vardır. Onunla teşriki me
sai ettiğimden naşi uzun uzadıya vali tarafından 
raporlar gönderilmiştir. Fakat işittik, îlhami Bey 
intihabatta Halk Fırkası lehine çalışmış aleyhinde 
rapor verilen adamdan intihabatta Halk Fırkası 
namına istifade etmekte bir mahzur görmemiştir. 

Vasıf B. (tzmir) —Beyefendi 
Ali EşBthi B. (Devamla) —Beyefedni Hazretle

ri ; çok »abırsızzmız! her sözüme cevap mı verecek
siniz Her sözümü kesmek bir marifet mi? 

Vasıf B. (İzmir) — Sizden öğrendim efendim. 
Ali Fethi B. (Devamla) —Yalnız bir defa sö

zünüzü kestim. ' 
Reis — Fethi Bey! umuma hitap ediniz. 
Ali Fethi B. (Devamla)— Sadiye, Şaziye me

selesi: Bir rapor okumuştum. Orada böyle bir me
sele vardır. Vasıf Bey diyor ki Fethi Beyefendinin 
bilmeleri lâzım gelir ki Sadiye ismini taşıyan bir 
kadın Şaziye namına rey veremez. Rapor sahibi 
diyor ki Sadiye nammdaki kadın defterde Şaziye 
yazıldığı için geriye çevrildikten sonra Şaziye na
mına derhal Halk Fırkasının pusl al arını doldur
makta ve aldığım emir üzerine sandığa tarafımdan 
atılmakta idi. Mevzubahs olan mesele budur. Bu 
münâsebetle Dahiliye Vekili Beyefendinin bir 
noktasına daha cevap vermek isterim. Oda defter
de ismin yok diye geri çevrilen bir çok müntehipr 
1 erden şikâyet etmiştim. -

Cevaben bana dediler ki Fethi Beyin de başına 
gelmiştir. Hakikaten benîm de başıma gelmiştir. 
Fakat efendiler, ben memuriyet hasebile Pariste 
bulunuyordum. Binaenaleyh Türkiyenin hiç bir 
yerinde altı ay ikamet etmek fırsat ve imkânına 
malik değildim. Hiç bir kanun, hiç bir vatanda
şın her ne suretle olursa olsun rey vermek hakkın
dan mahrum edilmesini kasdedemez. Binaenaleyh 
ismimi askıdaki deftere yazdırmış ve rey vermek 
bir vazifei vataniye ve vicdaniye olduğu için inti
hap dairesine gitmiştim. îsmim defterde zuhur 
etmedi. Fakat bu benini altı ay bir yerde ikamet 
etmemiş olmamdan ileri gelmemiştir. Asıl şayanı 
hayret olan nokta, budur. Çünkü bana en yakın 
olanlar benimle beraber Paristen geldikleri halde 
onların isimleri defterde bulunmuştur ve nasılsa 
yalnız benim ismim defterden çıkarılmıştır. Bu
nu reyelâyn gördüm. Binaenaleyh buyurdukları 
gibi yalnız kanuna riayet etmek için yapılmış bir 
ameliye değildir. Bu vak'a diğer ameliyelerin de 

ne maksat tahtında yapılmış olduğunu pek gâzeİ 
tenvir «der; y • 

Vasıf Beyefendi daha bir çok şeylere tema»' 
ettiler. Bu meyanda bir beyanname neşrolundu
ğundan ve bunda şeker ve petrol meselesi' gibi me
selelerden bahsedilmiş olduğunu söylediler. Bir be* 
lecliye intihabat! yapıldığı zaman şeker ve petrol 
rüsumunun tezyit veya tahfifinden bahsedilmesini 
bayağı buluyorlar. 

Vasıf B. (İzmir) — Bayağı demedim; 
Ali Fethi B. (Devamla) — Notumu öyle almı

şım. Belki petrol veya şekerin daha az veya çok 
resme tabi olması sizin için şayanı ehemmiyet ol-
mıyabilir. Fakat îzmirde bununla çok yakından 
alâkadar olan yüzlerce, binlerce halk var, bu 
gayet mühim hayat ve maişet meselesidir. Bun
dan belediye intihabatında bahsetmekten daha ta
biî bir şey bulamıyorum. 

Vasıf Bey diğer bir noktaya daha kemali ehem
miyetle temas ettiler. Beyannamede Gazi Hazret
lerinin emirlerile teşekkül eden fırkamız denilmiş. 
Bunu Vasıf Beyefendi kabul etmiyorlar, reddedi
yorlar, buna diğer arkadaşlarımız da temas et
tiler; zannederim Rasih Efendi temas etmişti , eyi 
hatırımda değil. 

Rasih B. (Antalya)— Tahminen mi söyliyeeek-
siniz? 

Fethi B. (Devamla) — E v e t efendim, hatırıma 
geldi. Rasih Efendi de bahsettiler, bir resim gös
terdiler. Gazi ve Fethi Beyin resmi dükânlara. 
konmuş dediler; İşte bakınız efendiler ne büyük 
fenalık yapıldığını ispat ediyorlar; benim itika-
dımca Gazinin muhabbeti Türk milleti efradının 
her birinin kalbinde derin bir mevki almıştır 
(Şüphesiz sesleri). Bu muhabbeti göstermek ve-Ga
zinin resmi ile iftihar etmek, alenî surette talik 
etmek ve Gazinin emri 1 e fırkamız teşekkül etmit&ir 
demek ... bunları ben pek tabiî görürüm. Ben de 
bu günkü nutkumda Gazinin teşvik ve tasvibile 
fırkamızın teşekkül etmiş olduğuna iaşret etmiş
tim. Çünkü bu bir hakikattir. Fakat bunu arka
daşlarımız nasılsa bize lâyik görmüyorlar ve diyor
lar ki, siz bilhassa Vasıf Bey, bu noktaya istinat 
ediyorlar, Gazi Hazretlerine karşı çıkarılmış bir 
fırkasınız. Bizim mevkiimizi Gazi Hazretlerine kar
şı çıkmış bir fırka halinde görmek istiyen arka
daşlar pek çoktur. Böyle arzu ediyorlar bilmem 
niçin? Esbabım tahlil edemedim. Fakat kendileri 
Gazinin himayesine ne kadar sımsıkı bir surette 
merbut oluyorlarsa bizi de o himayeden uzaklaştır
mak için o kadar şiddetle uğraşmaktadırlar . Q 
halde ne olacak arkadaşlar. Behemehal bizi Gazi
nin şahsına karşı bir fırka olarak mı göstermek is
tiyorsunuz. 

Bu nasıl kabili tasavvurdur ve böyle bir fırkama 
vücut bulmasına nasıl imkân tasavvur edersiniz. 
Bunu böyle arzu etmek demek Türkiyede muhalif 
bir fırkanın vücut bulmasını muhal kılmak demek* 
tir. Efendiler bu hakikaten muhaldir. Biz üzeri
mize aldığımız vazifeyi vicdan dairesinde yebütÜEM 
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öl^şkülata ve Urçok' hücumlara rağmen yapacağız. -
Görüyordunuz istizahlara cevap veriyor vaziyette
yim. - Fakat yani Gaziye karşı çıkmak vaziyeti 
hasıl olduğu zamun yapacağımız ilk iş bunun mu
hal, olduğunu söylemek ve muhal arkasında koşan 

vş4»mlardan olmadığımizı göstermektir. Bu bikrimi 
bu yoldakitelâkkilere sarih bir cevap olmak ve ef
kârı umûmiy eyi de; tonvir etmek için soyuyorum, 

Biz ilk teşekkülümüzden beri hiç bir zaman Ga
ziye ka#şı çıkmış bir fırka değiliz ve böyle bk fır
kanın vücut bulması muhaldir. Muhal îl« ne ken
dimiz uğraşırız ve ne de muhal ile uğraşmalarını 
arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Arkadaşlar eğer 
bunun imkânını gören varsa lütfen söylesin mey
dan açıktır* vazife deruhte etsin, yapsın. 

Atntalyadaki hadisenin bastırılması esnasında 
askere karşı hürmetsizlik ettiğimi arkadaşlardan 
biri söyledi. Hiç bjr zaman böyle bir şey aklıma gel
medi." Neden askere karşı hürmetsizlik edeyim? 
asker aldığı emri ifa etmiştir ve bahusus bütün 
gençliğimi bu meslekte geçirdim ve feyzimi ve ir
fanımı bu şerefli meslekten istihsal ettim. Nasıl as
kerlere karşı hürmetsizlik gösterebilirim. 

, Benim şikâyet ettiğim nokta halkın rey verme
sine jandarma ve asker kuvvetile mümanaat edil
miş olmasıdır. Askerden şikâyet edeyim. Asker 
kuvvetile mümanaat edenlerden şikâyet ettim. 
Binaenaleyh bü yoldaki sözleri şiddetle red
dederim. Eğer arkadaşlardan bazılarının mü-
taieâlarına tamamlle cevap vermeyi unutmuş 
isejn kusuruma bakmasınlar. Notlarım karıştı. Za
man da gecikti. Zaten verdiğim cevaplar bir derece 
«mumMir. Hepsine mümkün olduğu kadar cevap 
vermeğe çalıştım. ( Soldün alkışlar). 

Dahiliye VekiM-Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Fethi Beyefendinin isti
zahına cevap verirken hakikaten cevaplarımın ve 
sözlerimin mülayim olmasına çok çalıştım. Fethi 
Beyefendi bilâkis cevaplarında bana karşı pek şid
detli oldular. Nutuklarımda, tamimlerimde, dai
ma* kendi fırkaları arasında mürteciler bulundu
ğundan bahsetmiştim. Evet, bu bir hakikattir, 
fakat, e fırkada mürtecilerin bulunduğu daha bü
yük bir hakikattir. Bunların kimler olduğunu 
kendilerine haber versinler diye Halk Fırkasının 
kitabeti umumiyesitie bildirdim. Çünkü, evvelce 

bu kürsüde- burada bulunmıyan adamların 
kimlerini mevzubahs etmek mutadım olsaydı 
- defterim buradadır - şimdi birer birer okur
dum, Serbeştejier arasında, tabiî bir çok 
namuslu vatandaşlar içinde kendilerini tia, es
ki ye sultan Hamit zamanından kalma casuslar , 
niyabetleri sabit mücrimler, meşrutiyet zamanın
da artişalarile/müştehir su bu kimselerin, eeraimi 
adiye mücrimlerinin, mahkûmlarının, kaçakçıların 
da, bulunduği|;nu kendileri de tasdik ederlerdi.. On-
larm; listesinifcı.Mr'suretini,kendilerine takdim ede-, 

F^thi Beyefendi gazetelere olan beyanaimda feantf 
rey veren vatandaşlar fırkamdandır dedi. Beyte 
olduğu halde nasıl oluyor da kendileri benim fas
kayı teşkil eden zevatın kâffesi cumhuriyetçi, lâ> 
yiktir diyorlar ve bu cesareti kendilerinde nassl 
buluyorlar. Fırka efradının bir defterde mukay
yet olmadığını ayni zamanda bu kürsüde tekrar 
ettiler ki hepsini tanıyamam. Bu günkü nutuk
larının bilhassa bu kısımlarını bilâhare çok müte-
nakız buldum. Fethi Beyefendi hakikaten nutuk
larında şakayı, latifeyi seviyorlar. Nükte perdfz 
oluyorlar. Her şey, her şey bizde bulunur, 
Halk Fırkasında bulunmaz, dedi. Gayet tabiidir. 
Halk Fırkası müdafaai hukuktan intikal etmiş, 
bir çok süzgeçlerden geçmiş, büyük inkilâplar 
yapmış, vatanperver bir zümredir. Fakat, Fethi 
Beyefendinin fırkasını teşkil eden vezat arasında 
arzettiğim gibi mücrimlerden arzettiğim gibi şüp
heli adamlar da vardır, mahkûmlar da vardır, 
mürteciler de vardır, komünistler <Je vardır. Çün
kü, seçmeğe vakıtları olmadığı gibi tecrübeye de 
zamanlan olamamıştır. Devşirme olarak alınmış
tır, onların arasındaki bir yobazla bizim aramızda 
medrese tahsili görmüş bir zat arasında çok büyük 
fark yardır (Bravo sesleri). Bizim aramızda med
rese tahsili görmüş olan zat memuriyet ve sıfatı 
sabıkası, ne olursa olsun hilâfetin ilgasına bizimle 
beraber karar vermitşir. Hilâfetin ilgasını bu kür
süde bizim kadar müdafaa etmiştir (Alkışlar, bravo 
sesleri). Yeni kanunları burada bizimle, ve bizim 
kadar müdafaa etmitşir. Bu gün bizden ayrı olan 
ve bunlardan dolayı bize aleyhtarlık edenler, 
bunları kabul etmediği için bizden ayrılmıştır. El
bette ki bu ikisi arasında bir fark olmak lâzım 
gelir. Fethi Beyefendi bu farkı görmiyeeek liberal 
tik midir? Hükümete geçmek fikrinde istical etmiş 
olduklarını ima ederek söylemiştim. Her hangi bir 
fırkai siyasiyenin gayesi behemhal Hükümete geç-
mekmiş, bir defa, bu mutlak bir kaide değildir, 

Rasih B. (Antalya) — Hele Türkiyede. 
Dahiliye Veküi Şükrü Kaya B. (Devamla) — 

Fethi Beyefendinin behemehal Hükümete geçmek 
istediklerini de iddia etmiş değilim. Yalnız pro
paganda yapılırken bu noktaya işaret ettim, ima 
ile işaret etmek istedim. Yapılan propaganda Halk 
Fırkasının dağıtılacağı çünkü onun banisi ve mü-

kendisi ile aramızda böyle kararlaştırılmıştı. Eğer insisi olan Gazi Hazretlerinin artık Halk Fırka
sını sevmediği ve Halk Fırkasına istinat eden 
İsmet Paşa Hükümetinin az bir zamanda iskat edi
leceği söyleniyordu ve: bunu söyliyenler kendi 
arkadaşları idi. Bunu îma etmek istedim. Fakat 
;anlarlar diye sarih söylemek istemedim. Yoksa 
bir fırkai siyasiye elbette mevkii iktidara geçmek 
ister. 

Nasıl oluyormuş ta köylüler lehine yapılan bir 
siyaseti köylüler tanımıyormuş, bilmiyormuş? Bu 
köylüler bu kadar akılsız,idraksiz mi imişler. Fet
hi Beyefendi bu gün bilhassa nutuklarının son kıa-

ceğım. Dahiliye Vekâletinin endişede ve bunları i mında hakikaten şayanı dikkat bize bir haleti ruhi-
tftkipte haklı olduğunu göreceklerdir. Bahusus' ye tanıttılar. Mantıklarının icap ettiği veçhile kendi 
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İehitte olarak mantık kal^elenni değiştirdiler. Her 
kesini bildiği ve Imrizolan hakteıtleri kendi istedik
leri gMf görüyorlar. Bu köylü siyaseti hakkında 
kfmaatleri - de- bu merkezdedir, t Çiftçi ve köylülere 
yajffla*tbahiiKU^ Türkiye köylülerine yapılan eyi-
lik^demogojiyeasla müsait değildir. Türkiye köy
lüsü için yapılan icrââtın esasta doğrudan doğruya 
temiz ve saf vatanperverlik; ve milliyetperverliktir. 
Köylüye yaipılan ey iliğin haz ve zevki yapanların 
yalnız^kendivtedânlarmda kalır. Bu bir ideal mese
lesidir, Köylünün: bunu sokaklarda, izmir rıhtımla-
rmda bağırması ihtimali yoktur; Meselâ: Şeker fab
rikalarının tesisi köylünün de nef'ine yapılmış ik
tisadî bir siyasettir. Fakat, köylü bunun eyiliklerini 
derhal anlar mı ve yapanları takdir eder mi? Zaten 
biz vatanî hizmetlerimizi takdir edilsin diye yapan
lardan değiliz. Keza şimendiferler doğrudan doğ
ruya köylü istihsalâtınm nakli içindir. Fakat bunu 
köylü derhal idrak edebilir mi? Aşan refedilen 
köylü aşarın kalkmasının «yi olduğunu anlaması 
için üç sene beklemesi lâzım geldi ve bunun kendi
si için eyi olduğunu hiç bir vakit hiç bir yerde 
söylemedi ve söylemiyeeektir --ve* zaten söylemeleri 
ve takdir edilmeleri için de yapılmamıştır . 

Fethi Beyefendi: dikkat ettim. Fırkalarına at
fedilen bazı kusurlara hakikaten burada iştirak 
ettiler. Bunlardan biri ve bilhassa en çok nazarı 
dikkatimi ve hayretimi celp eden cihet propagan
da ve demogöj ide gösterdikleri büyük maharet 
olmuştur. Fethi Beyefendi bu gün buradaki beya-
natlarile (Pârfe Demogog) oldular, 

Ali Fethi B. <Öümüşane) —Teşekkür ederim. 
Şükrü Kaya B.(Devamla) — Meselâ arkada

şım Vasıf Beyin her hangi bir adliye kaçkınlarını 
göstermek için tavsifinde yakalıksız dediği, kun-
durasız dediği ve baldın çıplaklar demek istediği a-
damlârı derhâl ele alarak ve bunu fakirlikle ve yok
sullukla tefsir ederek bu biçarelerin zaruretini ve 
tazallümünü terennüm ettilir. Bu demogoji değil 
de nedir? Adanalı Akif Beye liderlerden dediğim 
için kızdınız. Çünkü liderliği kendilerine münhasır 
bir sıfat telâkki ederek niçin başka bir 
vatandaşında lider olabilmesini kabul etmiyor
lar; Hürriyet telâkkisinde bir zamanlar beraber 
olduğumuzu, ancak kendisi ayni mevkii muha
faza ettiği halde benim geriye gittiğimi söyledi
ler. Ben hiç bir vakit liberal olmadım, Ben her 
vakit milliyetçi ve devletçi olarak kaldım. Bu 
gün de devletçi ve milliyetçiyim. Hürriyetperver-
likte *le bize tekaddüm edemez. (Bravo sesleri,) 
(alkışlar). 

;M|h i Bey de Halk Fırkasından idiler. Sıfat-. 
lâriiİı ve mevkilerini değiştiren ve sağa giden 
Fethi Beydir: Devletçilikle milliyetçiliğin, libera-
lizın ije arasmdîki fârfclttrf dâ  bilerilercleniıfc Eğer 
Fethf Beyefendiye, anarşiye doğru gidiyorsunuz 
dedimse" maksadım IMîmenitt manayi lûğavisi değil 
dir^mitnayi ilmMdir. Çünkü anarşistler de liberal
lerdir. Fethi Beyefendi vesifeaİiirın kıymetini ölçer-
keri de iki nevi Ölçü kullanıyorlar. Bir muhatabının 

vesikasının ölçüsü* bir de kenen vesikâtarınâı öiçfisfe 
Adana ve Anta^daherha^ ib i r^ vatandan yafe 
dığı hususi rbir mektubu, bütün arkadaşların 
mütalefeliüı resmî raporlan, •" müfettiş râiHurlâıfniv 
hülâsa : kuyut ve vesaiki resmiyeyi tekzip ' için 
kâfi gördüler.: Bütün delillere- Marşıf ̂  ©HW%H?| 
nasıla kat 'i» gibi gösterdiler. Yanlanan, zattiı km-
dAıtden aldığımız telgraftan kendilerine»hahsettıai. 
Bir iskemle ile yaralanmıştır -dedim -Adaüada 
mümessilleri olan bir zat takdâır bahsettiği 
için hayir efendim. Onu bir jandarma nefşH 
yaralamıştır dediler. Efendiler: bir türk kttffia*-
ndanı hiç bir vakit hakikati tahrif etmez.* Kamalı
dan vak'ayı olduğu gibi tasvir etmiştir ve o vak'a 
bir hakikattir. Benim, intihabat dolayısüe idare 
âmirlerine bir emir vermiş olacağımı, idare âmir
lerinin .yeknasak olan tarzr hareketinden alla
dığını söyliyorlar. Akaitti isbat ettim. Yine 
İsrar ediyorlar. Halbuki ben kendisine 
nazire olsun diye \ sizde her şey ayar 
suretle oluyor. Mitingler oluyor, arzuhaller 
veriliyor. Belki bu merkezde» verilmiş bir emrin 
neticesidir dedim, bunu şiddetle reddettiler. -B*-
na ait olan kısmı istidlâİ tarikile buldular ve emir 
verme masalını kırk defa tekrar ettiler, kendilerine 
istidlal tarikile atfolunan emri derhal reddettiler: 
Dürüst adamlar böyle şeyleri yapmazlar büyürde* 
lar. Kendilerine yakıştırmadıkları şeyi ne hak* 
la başkalarına atfedebilirler. İdare memurları ka
nunsuzda olsa amirlerinden aldıklan emirleri 4fa 
ederlermiş ( Ham sesleri ) . Ben tahmin ediyörum-
ki ve katiyen eminim ki Fethi Beyefendinin Dahiliye 
Vekili ve hatta nazır olduğu zamanlarda dahi da
hiliye memurları hiç bir vakit böyle hareket etme
mişlerdir.• -( Bravo sesleri ).Dahiliye memurlarının 
başına muhtelif devirlerde nasıl âmirler .geldiğini 
bilmem. Fakat ben kendimi pek eyi bilirim. Ben 
bu memlekette kanunu, hâkim kılmak, her yerde ve 
herkese karşı, hâkim kılmak için icra mevkiiadö 
bulunuyorum. Antaly ada bu hadise esnasında, 
rey vermek, istihyal edilmiş. Efendim; belediye
de toplanan vatandaşlar arasında reyini ewel<$eB. 
kullanmış zevatta vardı. Hatta; efendim belki ya* 
nsı bunlardan ibaretti. Kendilerine saldil deme
dim. Aldıkları her habere kolay inanıyorlar de, 
dim. Bu hadise de sözüme bir delil değil midir. . 

Fethi B. ( Gümüşane ) — Demek ki diğer nıa-̂  
fi rey vermemiş, bunlara niçin rey verikaiyorda 
dağıtılıyor. v :- i 

DâhiHye Vekili B. ( ©evâmtef > — Arkadaşlar; 
hepimiz tekrar tekrar1 söyledik, be» raiforlar okû * 
dum. Halhkati yine anlatamadım/ elimden ve b i 
limden geldiği kadar her şeyi siz> vesîkttlarîle1' an* 
latmak istedim; Israr^ buyuruyorsunuz••'* atilanmttîâ^ 
temiyörsunuz, ben buhdaıı-daha fa'zlasJrii yapamam^ 
arfcadaşlanmdatı birisi ile mutabık kala^fiaftftr^ 
mrzr söylemiştin^, ' Galiba «sil1 mutabık ^ûriama1^ 
eteğimiz eihet hakikat; olacaktır. Kendi i»imİerih^; 

den bahis1 buyurdular. Tabiî- şatî meseledir, tek^ 
rar etmek istemem- yalnız aeefea bir tek-reyiâ î» r 
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kaâav ehemmiyet veriliyormuş ki: Fethi Bey rey
lerini hassatan» ayımmışlardır. Çünkü kendilerine 
en yafenrL olan bir zatin şüphesiz Serbest Fırka 
lehine verilen reyi kabul edilmiş fakat Fethi Be
yin reyi Fethi Beyin -reyi olduğu için kabul edil
memiş. Acebar Fethi Beyit* reylerinin diğer vatan-. 
daşlarmın reyinden fazla bir haysiyet, bir fazilet; 
bin kuvveti mi var Yoksa. Zati Âlilerinin reyi kırk 
aralan kuvvetini mi haizdir? ( Handeler ) . 

Hem demokratım diyorlar hem de reylerine di
ğer vatandaşliarmkinden fazla bir kıymet izafe e-
diyorlar. Vakia liberallik daima demokratlık değildir 
Eğer Fethi Beyin reyinden hatta mütalealarından 
itiraglaMndan, tenkitlerinden çekinmeseydim kendi 
ârkamıa tarafından meb'us yaptırarak karşımıza 
muhalif olarak çıkarmazdık. ( Gürültüler ) . 

Ftthfc Bi (Gümüşane) — Sayenizde oldu. 
Şükrü Kay» B. (Devamla) — Halk' Fırkasına 

mensup müntehipJerin reyi ile olmuştur. Fethi 
Beyefendi nutuklarının sonunda benim el birliği 
il»-takbih edilnıekliğimi teklif buyurdular. Takbi
hin maaâsmı af edersiniz anlıyamadım. Ben bir 
mektep çocuğu değilim ve siz de bir inzibat ko
misyonu değilsiniz zannederim (Handeler). Nasıl 
takbih edileceğim ve ne diye takbih edeceksiniz? an
lıyamadım. Ben Fethi Beyefendinin kendisinin bil-
mlyerek aldığı ve yahut kendisine haber verilme
den fırkaya giren zevatın demogojisinden şikâyet 
ediyorum. Şimdi de burada, kendilerinin bilhassa 
bunu yaptıklarından şikâyet edeceğim. 

Efendiler. İntihabat bitti ve muamelât kanun 
daifcesdnde geçti, şimdi benim Meclisi Âliden isti-
yeceğim şey intihabat esnasındaki dürüst icraatım 
ve beyanat<ım; hakkında itimadınızı talep etmektir. 
Eğer arkadaşlarımın daha soracakları sualleri var
sa, hepsine hirer birer ve şimdi cevap verebilecek 
vaziyetteyim. Bütün dosyalarım buradadır.- Fakat 
Meclisi Âliyii daha fazla iz'aç etmek istemiyorum. 
Eğer Fethi Beyefendinin de daha bir şeyleri kal-
.ralŞi işe emirlerindeyim. Yalnız benim de kendile
rinde» bir ricam var. Hakikatlara* inansınlar. 

Reis— Efendim, müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir vardır. 

Rasih . &. (Antalya) — Reis Paşa Hazretleri, 
şahsım mevzubahs olmuştur. Bir iki noktayi tas
hih. etmek isterim. 

Rea»— Müsaade ediniz efendim, fakat takriri 
reye koymadan evvel sözleri yanlış anlaşılan bazı 
arkadaşlar vardır, tekrar söz istemişlerdir. Bina
enaleyh, dahilî nizamnameye göre bu arkadaşlara 
yanlış , ani aşdmış sözlerini tashih etmek için söz 
vereceğim. Onlarda Rasih Bey, Hayrettin Bey, 
AB. Bey ve Vasif Beylerdir. Buyurunuz Rasih Bey. 

Rasih B. (Antaly*) —. Muhterem efendiler, va
kalara, tahkikattı ara temas eden beyanatım üzerine 
Fethi Beyefendi reddedecek bir şey bulamamış. 
Ne de&in Rasiha. Düşünmüş taşınmış medreseli 
evet Fethi Beyefendi medreseliyim, orada tahsil 
ettim. Fakat o Amtalyadâ mevzubahs ettiğiniz 
adamlarla değil, sizinle seciye ölçüşmeğe feragati 

nefis ölçüşmeğe Keı? zanaatı iiaziMm.. Fethi Beye* 
fendi Antalyadakileıfi bahsetmiyorum, seninle öl
çüşürüm. Fethi Beyefendiye burada bir sual sor
muştum. Niye cevap vermediler, unuttu mu,? Niye 
oraya temas etmediler.? Menfaati şahsiyelerini te
min edenler kimlerdir? Bunları izah buyursunlar, 
benim de söyliyeeek sözlerim var. Onun için Fethi 
Beyefendi, Hayrettin Beyefendiye cevap, verirken, 
Rasiha sorun diyemezsiniz. Bu noktâi tashih ede
ceğim Fethi Beyefendi: karşınızdaki arkadaşınız, 
haysiyetile kim olursa olsun hiç bir vakit kimseyi; 
oynatmaz, her vakit için alnı açıktır. Fethi Beye
fendi ; medresede tahsil görmüştür buyuruyorsu
nuz. Evet Beyefendi; medresede tahsil etmişim. 

| Fakat bu arkadaşınızın kalbi de, alnı da. seciyesi de 
her vakit için temizdir Fethi Beyefendi: (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Hayrettin Bi (BaMceair) — Efendim Fethi Bey 
dediler ki teşkilâtımız içinde tekkelere mensup 
insanlar yoktur, acaba bu sözlerinden kasıtleri 
taşra teşkilâtlan mıdır? 

Ali Fethi B .(Oümüşane) — Tabiî. 
Hayrettin B; (Davamla),—-O halde misafir ol

duğunuz ev Balıkesirde kimin evi idi? Tekkeye 
mensup, tekke şeyhinin, kadınlar şeyhinin evi ve 
dergâhı idi. , 

Ali Fethi B» (Gümüşane) — Bir defa memleket
te tekke yoktur, misafir olduğum ev pek güzel 
bir türk evidir. Bit söz mahza iftiradır. Tekke 
yoktur. 

Hayrettin B. (Devamla)— Ben Balıkesiri sen
den eyi bilirim. Bu Ankarada bin kişi ile o evin 
tekke olduğunu sana işbat edebilirim. 

Ali Fethi B. (îöümüsane) — Şu halde beni de 
müritleri meyanına kaydedeceksiniz öylemi ? 

Hayrettin B> (Devamla) — ^iı halde sen yan
lış yola sapmış oluyorsun. Balıkesirde Serbest 
Fırka kâtibi mes'ulü, mücadelei milliyede yara
lanmıştır dediniz. Hayır; mücadelei milliyede İbra
him Süruri Efendi yaral anmamıştır. Yaralanmışsa 
hangi cephede yaralanmıştır. Soruyorum. Mücade
lei milliyede İbrahim Süruri Efendi yaral anmamış
tır. Çünkü mücadelei milliyeye iştirak etmemiştir. 
Bunu arkadaşınız Naki Bey biliyorlar. İbrahim 
Süruri Efendi casustur Beyefendiler. 

Ali B. ( Afyon Karahisar ) — Nizamnamei da
hilimizin 88 inci maddesini okuyorum: . 

« Madde 88: Tahrirî bir nutkun kürsü üzerin
den okunması veyahut kâtibe okutturulması ca
izdir. Fakat okuma müddeti yirmi dakikayi geçe
mez ». 

İzahat vermiye hacet yoktur. Mondros mütare-
kenamesiııi imza için gösterdikleri sebep cepheden 
bir takım kumandanların mütareke yapılması hak
kında müracaatta bulunmalarıdır. O günü yaşıyan-
lar çok eyi bilirler ki evvelâ harbi ıımumînin so
nuna doğru p zamanın Başvekili olan sadırazaıa 
Âvrupaya seyahat etmişti. Buau ne için yaptığa 
nr kendileri de pek ala takdir ederler, sadrazam bir 
sulh aramak için seyahat etmişlerdir. Avde-
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tinde Sofyaya uğradığı vakit Bulgarların bozul
muş olduklarını görerek îstanbula dönmüşler ve 
İttihadı Tarakki Cemiyeti mütarekeyi ve her tür
lü şeraiti kabul etmiye sevketmek istemişlerdir ve 
bu bir hafta kadar müzakere edilmiştir. Nihayet 
kabine istifasını vermiş ve o panik neticesinde Fethi 
Bey de dahil olduğu halde onların şu emellerine 
bir vasıta olmak üzere İzzet Paşanın riyasetinde 
bir kabine teşkil etmişlerdir. Nihayet Türk mil
letinin, Türk vatanının tamamen inkısamına, 
inhilâline karar vermişlerdir ve mütarekeyi kabul 
etmişlerdir. Hakikati tarihiye budur. Bir takım 
kumandanların müracaat ettiklerine dair hiç, bir 
vesika ibraz edemezler, bunun aksine dair sarih 
ve açık Heyeti Celilenin malûmu olan vakayi zik
redebilirim. Evvelki seneki Halk Fırkası Kongresin
de Büyük Gazinin büyük nutuklarında Mondros mü 
tarekesinin nasıl başladığını ve ne safhalar geç ir
diğini1 ve akitlerinin ne şekilde müracaat ettik
lerini orada sarahaten görürsünüz. Büyük Gazinin 
Mondros mütarekesinin Türk milletini mahve doğ
ru götürmekte olduğunu sarahaten İzzet Paşaya 
ihtar ettiklerini de orada göreceksiniz ve buna da
ir vesikalar Hakimiyeti Milliye Gazetesinde de in
tişar etmiştir. 

Ethem B. (Samsun) — Efendim; bendeniz (ti
lâvet buyrulan nutuktan bir fıkra) tabirini isti
mal ettim. Fethi Beyefendi bunu istihza diye tef
sir ediyorlar. Benden evvel söz söyliyen arkada
şımın okuduğu nizamnamenin seksen sekizinci 
maddesi vardır. Fethi* Beyefendi istizah takriri
ni verdiler ve takrir kabul edildikten sonra da 
burada bir nutuk okudular, kastım tilâvet keli
mesini nutuk yerinde kullanmaktan ibarettir, 
okudukları nutuktan bir cümle aldım, arzede-
yim. , Bir arabadan bir de rey sahibinin verdiği 
zarftan bahsettiler. Bendeniz o şoför ve arabalar
dan bahsederken bazı izahat ve mülâhazatta bulun
muştum. Serbest Fırkanın propaganda mevzuu, 
nutuklarında buyurdukları gibi; öyle prensiplere 
ve öyle fırkalarının teşkilinde esas olan kaidelere 
istinat etmiş değildir. Bu veya şu şekilde teşekkül 
etmiş muhtelif anasırın toplanmasına istinat eden 
bir propaganda mevcuttur. 

Şoförler belediye reisine kızgındılar; belediye rei
sine rey vermemek için Serbest Fırkaya girmiş
lerdi demiştim, yoksa şoförler ve arabacılar tabi
rinden başka şey kasdetmedim. Şu veya bu se
beplerle muhalefette toplanmış olan kafileye isti
nat eden bu propaganda mevzuudur dedim; yok
sa kendi prensipleri ve kendi kaidelerine göre bir 
propaganda yapılmamıştır. Netekim onu izah için 
demiştim ki; bir belediye intihabında muvaffak 
olabilmek için belediye vezaifine taallûk eden iş
ler üzerinde propaganda yapmak lâzım gelir, evet 
insanlar eyi ekmek yimek ister, binaenaleyh bi-j 
zim heyet reisi iktidara gelirse belediye âzası 
ve reisi olursa furuularda ekmeği daha güzel çı
karacağız; daha eyi pişkin yaptıracağız; fıkaraya 
kömür dağıtacağız. Jlastalar» meecanen ilâç vere

ceğiz, yolları asfalt yaptıracağız, tanzifat ve ten
virat iflerile uğraşacağız gibi müsbet aahacbsup*©-
paganda yapılması lâzım gelirken menfi bir takım 
saiahat üzerinde daima /taeavüzkâr vaziyet almı
yor. Netekim şoförlerin belediye reisine kılgın 
olması dolayısüe onlar -da fırkaya 'yazılmış ve Ser
best Fırka lehinde rey vermiştir. 

Kapalı zarf meselesine gelince; zarflar dışarıda 
şurada: burada yazılarak her keşin eline verilmişti. 

Eey sahibi olan reyini yazmış değildir, önün 
reyi dışarıda yazılmıştır, kapatılmış ve >gdt bunu 
ver denmiştir. İşte bundan dolayıdır ki rey sahibi
ne nereye gidiyorsun deyince içeri gidiyorum di
yor. Zarfın içinde ne var diye soruyoruz. Bilmem 
efendim, diyor. Daha fazla tasdiatta bulunmaca 
lüzum yoktur (Alkışlar). 

Ali Fethi B. ^Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar ben intihap netieesindeki yolsuzluklar için 
açılmış olan bir müzakere ile asla alâkası olmıyan 
bir mevzu üzerinde huzurunuza tekrar gelmiş ol
duğumdan dolayı af finizi rica ederim. Oda Mondu-
ros mutarekenamesi ki mevzuumuzla pek alâkadar 
değildir. Fakat Ali Bey bu noktada çok ısrör ettik
leri için cevap veriyorum, tekrar ediyorum. Harbi 
umumî dört sene devam etmiştir. Muhtelif cephe
lerde 18-20 - cephede 4 sene mütemadiyen muha
rebeler cereyan etmiştir. Bir çok kumandanlar, 
bir çok cephelerde muvaffak olmuşlar, veya olma
mışlar. Bilhassa müttefiklerimizin cephelerinde azita 
indiraslar, inhidamlar vuku bulmuş ve komşumuz 
Bulgaristanda şimdi hatırladıkları gibi, asker peri
şan bir surette Payitahtları olan Sof yaya doğru 
yürümüşlerdir. Düşman kuvvetleri bir taraftan 
Edirne üzerine, İstanbul üzerine, diğer taraftan 
şarktan ve garptan memleketimfee muzaf f erane 
yürümeğe başlamışlardı. Bu dört senelik vakayi 
ve Hükümetlerin yaptıkları şeyler ve kumtadarilâ-
rın yaptıkları cidaller nihayet bir mütareke ile 
neticelenmiştir. Bu mütarekeyi imza etmek bet-
bahtlığına duçar olanlardan birisiyim. Takla o 
mütarekeyi ben imza etmedim demiyorum, o müta
rekeyi ben imza ettim ; yani Mondros mütarekesi * 
ni imza etmiş olmakla memleketin taksim edilme
sine, parçalanmasına siz sebebiyet verdiniz, demek 
ve bunu iddia etmek pekte kolaylıkla kabul ye 
teslim olunacak iddialardan değildir Ali Beyefen
di ! Yani neden bu noktada bu kadar ısrar ^di^ 
yorsunuz . 

Memlekete gelen felâketlerin.sebepleri muhte
liftir. Bir çok sebepleri olan bu kadar mudil bir 
meseleyi siz bir noktaya topluyor ve basit-bir şek
le ifrağ ediyorsunuz ve diyorsunuz ki : işte Fethi 
Bey Moduros mütarekenamesiiıi İmza etmiştir ve 
bu felâketleri başımıza getirmiştir. Bunu nasıl id
dia edebilirsiniz; binaenaleyh bu kadar basit olan 
bir hareketi tekrar etmek artık zaittir zannederim 
arkadaşlar. 

Vasıf B. (knür,) — Muhteı-env arkadaşlar; Fet
hi Beyefendiye âûvei jntihafeiyemle alâkadar-elan 
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mesai ürerinde ve dolayısile memleketin mühim 
ve zarurî gördüğü meseleleri üzerinde eevap verir
ken çok derin olan nezahet ve nezaketine dikkat 
ettim. Bana zahir olan» ve ayni akidei siyasiyeyi 
taşıyan üç yüze yakın arkadaşlarımızın bana ver
diği kuvvete istinat ederek Serbest Fırkaya karşı, 

Muhterem arkadaşlar; mensup olmakla muhte-
hir bulunduğum büyük bir ekseriyetin verdiği 
kuvvete istinat ederek, zebunküş olmak istemem, 
lisanıma dikkat ettim. Yazık ki muhterem muarı
zım7 Fethi Bey; Sabık Paris Büyük Elçisi Fethi 
Bey sözlerine başlarken tahrif kelimesini kullan
maktan içtinap etmediler. Millet kürsüsünde ne
zaket göstermek istiyen bir arkadaşına tahrif keli
mesini kullanmak kudret ve kuvvetini kendilerin
de görüyorlarsa bu tarzda bir lisanı kullanmanın 
müşkül olmadığını nazarı itibare alsınlar. Bu iti
barla şimdi vereceğim cevaplarda birincisinden da
ha şiddetli lisan kullanırsam lütfen mazur gör
sünler. Çünkü kendileri sebebiyet verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu günkü müzakere? 
lerden her iki tarafın söylediği sözlerde tebarüz 
ettirilmesi lâzım gelen bir zihniyet vardır. Politi
ka hayatında muvaffakiyet her şeyden evvel ira
denin sağlamlığına itimat ve imanın sağlamlığına 
tevakkuf eder. Halk Fırkası Muhterem Liderinin 
idaresi altında daima tarihe şeref bahşedecek bü
yük işleri yapmışsa bu her şeyden evvel Halk Fır
kası azasının ve onun manevî teşekkülünün kendi 
nefsine ve iradesine gösterdiği, itimattan ileri gel
miştir (Alkışlar). 

Bu itimat nereden başlar bilirmisiniz; siz efen
diler bu itimat Fethi Beyefendinin iki defa kürsü
ye gelerek musırrane bir surette söylemek istedi
ği Mondros mütarekenamesinin aktinden itibaren 
zuhura gelen elim vaziyette tezahür etmiştir ve 
bu itimattan ilham alanlar başlarında Gazi olduğu 
halde memleketin düştüğü giriveye rağmen kur
tarmak itimadını, imanını, kendi kalplerinde bul
muşlardır. Çünkü Türk milletine istinat etmiş
lerdir (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, kumandanlar ne yazmış bilmiyorum. 
Fakat Türk memleketini en feci bir istilânın karşı
sında en müthiş bir inkirazı karşısında tehlikeli 
devirler yaşarken o harbi umuminin büyük 
kumandanlarından biri icabında üzerindeki üni
formayı bile atarak mücadele yapmış yalnız bir 
türk ferdi olarak çalışmıştır (Şiddetli alkışlar). 

Bunu yapan Gazi; o zamanki ordunun büyük 
kumandanlarından biri idi. O halde mondros mü
tarekesini icap ettiren ruhu; büyük kumandanla
rın kalbinde aramıyalım. 

Bütün noksan vesaite rağmen, düştüğü bütün 
felaketli vaziyete rağmen şerefini, namusunu 
kurtarmak için daima en büyük fedakârlığı 
yapmak lâzım geldiğini bilmeyenlerin imanında 
arıyalım, arkadaşlar; asabiyete kapılarak cevap ver
mek ve cevap verirken yalnız şahsını düşünerek 
mazlum bir eda içinde daima (iruni) yaparak, daima 
alay yaparak ve daima arkadaşların söylemediği söz

ler hakkında noktai nazarına göre isnatlar ederek ce
vap vermek belki alelade bir hitabet oyunudur. 
Fakat millet kürsüsü bu gibi oyunlara alet ola
maz eğer alelade hitabet oyunları yaparak millet 
kürsüsü üzerinde efkârı umumiye ve halkı yan
lış yollara sevketmek matlup ise ve bu arzu edili
yorsa ben bundan içtinap edeceğim. Daha 
ciddî bir surette bu kürsüde görüşmeğe davet 
ediyorum arkadaşlar; bir eda! ben ne kabahatler 
yapmışım; Efendiler, millet vekili olarak der
akap vereceğim bir cevap vardır, istihza tar
zında efkârı umumiyeye yanlış bir tarzda hitaplar 
yapmak dürüstî ile kabili telif değildir (Bravo 
sesleri, alkışlar). Bana cevap olarak diyorlarki ben 
güya demişim ki Serbest Fırka eşkıyadan müteşek
kildir. Böyle şey söylemedim. Muayyen bazı mak
satlar, hususî' maksatlar için mütemadiyen hu
sumete kine ilka edilen tahrik edilen bir halk 
kütlesinin ne gibi feci tezahurlar karşısında kala
cağını anlatırken eşkıya çetesinde Fethi Beyefen
dinin resimlerini t a ş l a n ve Serbest Fırkaya kay
dedilen adamlar vardır, dedim. 

Fethi Beye düşen vazife sözlerimize karşı alay 
eder bir vaziyet almaktan ziyade ya bunu reddet
mek cesaretini kendilerinde görmek • ve yahut 
hakikaten fırkaları içerisine bu gibi tahripkâr ve 
muzur unsurların girdiğinden teessür ve teessüf
lerini söylemekti. Bunu yapmadınız. 

Haydar Rüştü B. (Denizli) —Yapamadı. 
Vasıf B. (Devamla) — Evet yapamadı. Çünkü 

belki yarın yine bu gibi reylere muhtaç olurum en
dişesi vardı. Arkadaşlar, ne yazıktır k i ; kendisine 
en nezih bir lisan ile hitap eden bir arkadaşını 
kendi zannmca dairei intihabiyesi ve müntehip-
leri karşısında müşkül bir vaziyete sokmak zev
kine kapıldı. Fethi Beyefendi bu gibi fırsatlar
dan istifade etmek istiyebilir. Fakat kendilerine 
samimiyetle tavsiye ederim. İçtinap buyursunlar. 
Eğer bir birimizin şahsî vaziyetlerini efkârı umu-
miyede karşılaştırmak için karşı karşıya söz söy
lemeğe mecburiyet olursa çok eyi bilsinler ki bun
dan içtinap edecek bir vaziyette değilim ve bu 
gibi hitabet oyunlarına girerek her zaman bu gi
bi sözler söyliyebilirim. 

Arkşadaşlar; ben ayaklarında kundurası ol-
mıyan adamların rey vermelerinden veya verme
melerinden bahsetmedim. Sözlerim meydandadır. 
Vatandaşların rey vermek haklarıdır. Fakat bazı 
fırkacılar bu masum adamları yanlış yola sevket-
mişlerdir. Bu adamlar rey vermeğe gelmemişlerdir. 
Sandığın etrafında rey vermek istiyen Türk va
tandaşlarının hakkı reyini ihlâl etmek 
için gelmişler ve Serbest Fırkanın emri 
idaresi altında.. Bunu yapanlar kim olursa 
olsun bonjurlu, firaklı veyahut ayağında kun
durası olmıyan çıplak olsun, benim nazarımda 
mücrimdir. Türk vatandaşıdır diye bütün dünya 
masum değildir. Mücrimleri millet kürsüsünde 
alenen takbih etmek hepimizin hakkıdır, borcu
dur. Çünkü, biz bunların reylerine bakmak ih-
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tiyacında değiliz. 
Antalya hadisesinden bahis buyururlarken as

kere hürmetsizlik yaptığını söylediğimi nasılsa 
ismini hatırlamryarak söylediler. Söylediğimi tek
rar ediyorum. Antalyada asayişi ihlâl etmek isti-
yen cür'etkârlara karşı asker sevkedilmiş ve bu 
asker icabında bu kütleyi cebren dağıtmak em
rini . de almıştır. Fakat askerin nüfuzu ve onun 
Türk milletinin üzerinde bıraktığı tesir tamamen 
bir tarafa bırakılarak yalnız Doktor Burhanettin 
Bey namında, heyetlerine mensup olan bir adamın 
sayesinde faciaya mani olunduğunu söylemiştir. 
Efendiler; sözleri sarihtir. Elbette zapta geçmiş
tir. Yani orada bir facia meydana gelmemişse ve 
halk dağılmışsa bu, onların askere olan hürme
tinden ve askere karşı mukavemet etmek isteme
diklerinden dolayı değil Doktor Burhanettin 
Beye itaatten ileri gelmiştir. Bir Türk meb'usu 
olarak bir tavsiyede bulundum: fırkacılık işle
rine kapılarak ordunun, askerin yüksek şerefini, 
nüfuzunu, kudretini, her hangi bir vatandaşın 
şahsî nufuzile müsavi tutmasın (Bravo sesleri, al
kışlar). Bunun içinde bu kadar bariz ve sarih bir 
hakikat varken bu hakikatin şümullü manası kar
şısında bir muhalefet fırkası lideri söz söylemek 
için daima çok düşünmek mecburiyetindedir. Bunu 
unutarak şu tabirini mazur görsünler: aynen iade 
ediyorum. 

Mugalâta yaparak, demagoji yaparak kürsü 
millette bu tarzda beyanatta bulunmak elbet ken
di esaslarile ve prensiplerile kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; yine sözlerimi tevil 
ederlerken, - yine tabirlerini kullanıyorum - tahrif 
etmeğe cüret eylerlerken buyurdular k i : Ben Halk 
Fırkasının Reisi Umumisi olan Gazi Hazretlerin
den bahsederken, ben ve benim gibi düşünen arka
daşlarım kendilerini bu himayeden mahrum etmek 
maksadını takip ediyormuşuz. Bunu bana atfetti
ler. Efendiler, Gazi gibi büyük bir şahsiyetin kimi 
himaye edip etmiyeceğini ben bilmem ve benim 
işim değildir. Himaye kelimesini ne kulandım ne 
Gazi Hazretleri yeni fırkayı himaye etmesin de
dim, ne Gazi Hazretlerinin Serbest Fırka ile hiç 
bir münasebeti olmaması lâzım geldiğini iddia 
ettim. Efendiler, ben bütün dünyanın bildiği ve 
kendisinin bilmesi çok tabiî olan bir hakikati, 
mutlak ve sarih bir hakikati ifade ettim ve ben de 
ifade etmekle bir vazife yaptığıma kani oldum. 
Diyorlar ki bu tarzda mesele mevcutsa Gazi Haz
retleri karşısında fırka teşkil etmek muhaldir. 
Bu muhal ile çalışmam muhaldir, uğraşamam, bi
naenaleyh bunu yapamam dediler. Sözlerini bu 
millet kürsüsünde söyledi. Bu sözlerini senet itti
haz ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, Halk Fır
kasının Reisi Umumisi olan Gazi Hazretleri teşek
kül edecek olan bir muhalif fırkanın faaliyetine 
mani olmak istemediler. Bunu daha evvelki söz
lerimde sarih olarak ifade ettim. Fakat hiç bir 
zaman Halk Fırkasının başından çekileceğini, hiç 
bir zaman Halk Fırkasını terkedeceğini ifade bu-

yurmadılar. Bu kadar sarih bir hakikat karşısında 
Halk Fırkasına karşı çıkarken onun reişile karşı 
karşıya kalır mı kalmaz mı? Bunun takdiri erbabı 
izana aittir. îzanı olan bunu anlar. Bunu ben ken
disine anlatacak değilim. Nasıl anlıyorlarsa, nasıl 
kabul ediyorlarsa, nasıl takdir ediyorlarsa serbest
tirler. Fakat arkadaşlar, ben Halk Fırkasına men
sup olmakla müftehir olan bir âzasıyım, onun 
âzası olarak alenen kürsüyü milletten haykırryo-
rum; Halk Fırkasına hiç bir zaman muhalif ol
mam. Çünkü o benim bütün tarihimi, bütün idea
llerimi, bütün heyecanlarımı ve hatıralarımı yük
sek sinesinde taşıyor. Çünkü onun Reisi Gazi Mus
tafa Kemaldir. Onun karşısına çıkamam (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) 

YÜKSEK REİSLİĞE 
1 - Mesele tenevvür etmiştir. 
2 - İzahat ve müzakere kâfidir. 
3 - Dahiliye Vekilinin izahati tasvip edilerek 

ruznameye geçilmesini teklif ederim. 
Erzincan 

Saffet 
RİYASETİ CELİLEYE 

Dahiliye Vekilinin belediye intihapları hakkın
daki beyanatı tasvip ve kendisine beyanı itimat 
olunarak ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

Trabzon Rize 
Hasan A. Fuat 

B. M. M. RİYASETİNE 
Son belediye intihabatı esnasında vaki olan ka

nunsuzluklara dair verdiği izahat ile Meclisi tatmin 
edemiyen Dahiliye Vekilinin hareketleri Meclisçe 
muahezeye lâyik görülerek ruznamei muzakerata 
geçildi. 

Ankara 15 teşrinisani 1930 
Gümüşane 
Ali Fethi 

Reis — İki takrir verilmiştir. Müzakerenin ki
fayeti ile ruznameye geçilmesi teklif ediliyor. Bir
de Gümüşane Meb'usu Fethi Beyin takriri vardır-
ki Dahiliye Vekilinin müahazesile ruznameye ge
çilmesine dairdir. Nizamnamemiz mucibince mü
zakerenin kifayeti ile .ruznameye geçilmesi hak
kındaki takrir diğer takrirlere tercihan reye ko
nur. Bu takrir kabul edilemezse diğer takrirler
den Hükümetin tercih edeceği takrir reye konur. 
Binaenaleyh evvelâ müzakerenin kifayetile ruzna
meye geçilmesi hakkındaki Erzincan Meb'usu Saffet 
Beyin takririni reye koyacağım. Bu takriri kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. Mes
ele bitmiştir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Meclisi Âlinin Dahiliye Vekili hakkında itimat ve
ya ademi itimadını beyan buyurmasını rica ediyo
rum. ( Lüzuyn yok sesleri, gürültüler ) . 

Nuri B. ( Kütahya ) — Takrir reye konmuş 
ve kabul edilmiştir. Mesele bitmiştir. Artık itimat 
veya ademi itimat meselesi mevzubahş olamaz. 

Reis — Efendim; her hangi bir sebeple olursa 
olsun her hangi bir vekil itimat talep edebilir. 
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Dahiliye Vekili Bey de itimat talep ediyor. Tayini 
esami ile reyinize arzedîyorum. ( Reyler toplandı). 

Reylerini vermiyenler versinler efendim. Rey 
toplama muamelesi hitam bulmuştur. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 231 zat reye 
iştirak etmiştir, muamele tamamdır. 221 zat iti

mat ve 10 zat ta ademi itimat reyi vermiştir 
( Alkışlar ) . 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla ) — 
Meclise arzı teşekkür ederim. 

Reis — Pazartesi günü saat 14 te toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. ' 

Kapanma saati: 0,30 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. hakkındaki itimat ve ademi itimat reyleri 
Âza adedi : 316 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Ssat B. 

Ankara 
Ali B. 
Rif at B, 
Sami B. 

Ant&lya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Memet Ali B, 

Aydtiı 
Emin Fikri B. 

Reye iştirak edenler : 231 
Kahul edenler : , 221 

Reddedenler : 10 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 85 
Mûnhaller : o 

itimat reyi verenler 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt \̂ 
Halit B. 
İhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa „ 
Ahmet Münür B. 

Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit 
Necip Ali B. 

Yusuf B. 
Diyarbekir 

İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Fayik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsim B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 
Saffet B. 
1 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B 
&afi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 
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Eskişehir ' 

Doktor İsmail Besim Pş. 
Gazi Antep 

Ali Cenani B. ? 
Kılıç Aü B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun \ 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşüne 
Hasan Fhemi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim* B; 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Doktor Hakkı Şinasi Pş. 
Doktor Nureddin Ali B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Pş. 
Ziyaeddin B. 

tzmvr 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Jtlünür B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hakim Rsza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Doktor Sadreddin B. 

Raik B. ; 
Halkı B,,;,\ •! ' 

• • • • : ' ! 

Kastamonu v v 
AH İtizarBt! 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi Ö. ' llt 

Doktor Bürhaneddin B» 
Doktor Şalit B. 
Hasan Ferit • B. 

Kwklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

K»rşeMr 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim SureyyeaB.; 
Kemaleddin B. 
Kılıcoğlu Hakla B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Karıya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B.: 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Fazıl Berki B. 

Mahmut Necjum B. 

A Matoisa 
AkifrB,, ; >j 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
K\£na\ t P Y 

Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. ; 
Yaşar B. 

Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Mğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Bize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

\ Siirt 
H a $ M^m B. 

t M> Sinâp 
Yu^'Kçmal B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B 
Rasim B. 
Remzi B.' • • 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisâr 
IsmaiJ. B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Fayik B. 

tokat 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Ttatzon 
Mi Becil B! 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Doktor Reİet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Ankara 
Talât B. 

/ Ademi itimat reyi verenler J 

Bilecik 
Rasim B. 

Bursa 
Senih B. 

Elaziz 
Nakyeddin B. 

75 
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Erzurum 

Tahsin B. 
Gümüşane 

Ali Fethi B/ 

; 1 5 - 1 1 - 1 9 3 0 i 
Kurs 

Ağaoğlu Ahmet B. 
Kütahya 

Nuri B. 

Z : 3 
Niğde 

Galip B, 
Sinop 

Refik îsmail B 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V. ) 

Niğde 
Fayik B, 
Halit B. 

Ordu 
Şevket B. 

Bize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
Necmeddin Sadık B. 
Rahmi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tokat • 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki' B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa ' 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Hamdi B. ( Meznu ) 
Salih B. 

Zonguldak 
Halil B. 

/ Reye iştirak etmiyenler] 

Hüsnü B. 
Ragıp B. 

Adana 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
tzzet B. 
Musa Kâzım B. 

Amasya 
îsmail Hakkı B. 
[Nafiz B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
îhsan B. 
Şakir B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Hayreddin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 

Bolu 
Falih Rıfkı B. (t. A.) 

Hasan Cemil B. 
Burdur 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Dr. Şefik Lûtfi B. 
Cebelibereket 

lAli Rıza B. 
Çanakkale 

[Samih Rifat B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
(V. ) 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
[Doktor Refik B. ( V.) 
Fuat B. 
.Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 

[Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 
İVasıf B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
İMcmet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Malatya 
Doktor Hilmi B. 
îsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. (Mezun) 
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T. B. M. M. Matbaası 


