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YÜZ ELLİ BİRİNCİ İNİKAT 

28 Kânunusani 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Birinci ReisveMli Musa Kâzım Efendi. 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZKIRKDOKUZUNCU İNİKAT 

23 Kânunusani 1338 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Musa Kâzım Efendinin tahtı riyasetlerinde bi-
linikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Bursa Mebusu Necati, Sinop Mebusu Şev
ket, Yozgat Mebusu Bahri Beylerin haklarında Canik 

Mebusu Emin Bey tarafından vaki isnadatın tahkik 
edilmesine dair takrirleri kıraat ve müzakere edile
rek şubeye havalesi kabul edilip celse tatil olundu. 

Kâtip Birinci Reisvekili 
Kayseri Musa Kâzım 

Atıf 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

L — Gaziayıntap Mebusu Abdurrahman Lâıni Be
yin ademi mesuliyetine dâir encümen mazbatası. 

REİS — Abdurrahman Lâmi Efendi hakkında 
dördüncü şube mazbatası var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 

İcra kılınan tahkikat neticesinde mumaileyh Ayın-
tap Mebusu Abdurrahman Lâmi, Efendinin masuniye
ti kanuniyesinin refedecek esbap ve dalâili kanuniye-
nin bulunamaması dolayısiyle evrakın heyeti umumi-
yeye iadesine karar verildi. 4 Kânunusani 1338. 

Karahisar 
Mustafa 
Hulusi 

Aza 
Sivas 

Mustafa 
Taki 

Aza 
Lâzistan 
Mehmet 
Necati 

Konya 
Ömer 
Vehbi 

Aza 
Sinop 

Mehmet 
Şerif 

Aza 
Genç 
Celâl 

Dördüncü Şube Reisi 
Hafız 

Mehmet 
Aza 

isticvap edilmediğinden 
dolayı muhalifim. 

Siirt 
Kadri 

Van 
Haydar 

Kanaatimce tahkikat 
noksandır 

Süleyman Sırrı 

Ayıntap 
Ragıp 

Trabzon 
Celâl 

Aza 
Amasya 
Ali Rıza 

Erzincan 
Hüseyin 
Kayseri 

Atıf 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Buna iftira eden 
adamın ceza görmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim, şimdi o ikinci bir meseledir. 
(Gürültüler.) Rica ederim söz, alınmadan söz söylen
mesin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Müsaade 
buyurun bendenize şube namına izahat vereyim. Efen
dim 20 Mart tarihinde Gaziayıntap İstiklâl mahkeme
si azasından müstafi Maraşlı Hamdi imzasiyle Riya-
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seti Celileye bir ihbarname veriliyor. Bu ihbarname
de Abdurrahman Lâmi, Efendi Ayıntapta Fransızlarla 
hemfikir idi, vesaire gibi birtakım ihbaratta bulunu
luyor. Abdurrahman Lâmi, Efendi aleyhinde ihbar
name verildiğini haber alıyor, Makamı Riyasete mü
racaat ediyor. Benim hakkımda şöyle bir ihbarname 
verilmiştir. Bu ihbarnamenin bir sureti şu takririme 
raptan bana veriliyor. İstida, ihbarname Martta ve
riliyor. Abdurrahman Lâmi Efendinin takririnin ta
rihi yedinci ay, yani Temmuz ayındadır. Bu ihbar
name Riyasette Temmuza kadar kalmıştır. Temmuz
da verilen takrir üzerine bu ihbarname raptediliyor 
ve Abdurrahman Lâmi, Efendiye veriliyor. Abdur
rahman Lâmi, Efendi diğer bir takrirle tekrar Ma
kamı Riyasete diyor ki bu adam benim hakkımda hi-
yanetlik isnat etmiş, binaenaleyh bir şubede tahkik 
edilsin. Sabit olmazsa hiyanet isnadından dolayı bu 
adam ceza görsün diyor. Sonra Riyaseti Celile Ab
durrahman Lâmi, Efendinin birinci ve ikinci takriri
ni Adliye Vekâletine tevdi ediyor ve birincisine merbut 
olan ihbarnameyi Adliye Vekâletine tevdi ediyor, mü
talaa soruyor. Adliye Vekili diyor ki; bu mahiyeti 
itibariyle hiyanet değildir. Bir zem meselesidir. Bi
naenaleyh Abdurrahman Lâmi, Efendi bunun için 
mahkemeye müracaat ederek zem davası ikâmesinde 
muhtardır. Eğer bu bir şubeye tevdi edilir, orada 
tahkikat yapılır, şube Abdurrahman Lâmi Efendi
yi mesul görürse tahtı muhakemeye alınması lâzım 
gelir. Müteberri görülürse ondan sonra Abdurrahman 
Lâmi, Efendinin müracaatı varid olur. Biz ise bunu 
uzun uzadıya tetkik ettik. Abdurrahman Lâmi, Efendi
ye bu hiyanet isnat etmiş olsa bile tabii hiyaneti va
taniye kanunu mucibince bunun İstiklâl mahkemesine 
verilmesi lâzım gelecektir ki geçen kabul edilen ka
nunla bu da af edilmiş demektir. Zaten isnadat hiya-
netten ziyade bir zemmü kadihden ibarettir. Abdur
rahman Lâmi Efendi, bu adam hakkında bu şekilde 
ikamei davada muhtardır. Şu halde Abdurrahman 
Lâmi, Efendi bu meesle ile alakadar mıdır, değil mi
dir? Biz ise ademi mesuliyetine karar verdik. 

ABDÜLKADİR KEMALİ EFENDİ (Kastamo 
nu) — Hamdi Efendi acaba ne söylüyormuş? 

ABDURRAHMAN LÂMİ EFENDİ (Ayıntap) 
— Efendim müsaade buyurun izahat vereyim. Son 
derece rica ederim, arzedeceğim maruzatı darbı em
sal ile arzedeceğim. İki üç dakika vaktinizi işgal 
edersem de beni affediniz. Çünkü gayet nazik bir 
meseledir. Âli Mecliste kalmasını bendeniz de arzu 
etmem. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Şurasını 
arzedeyim ki Heyeti Celile derhatır buyururlar ki bu 
adam geçen sene Maraş vakasında hakkında ahzü 
kirift tezkeresi sadır olmuş. Burada mevkuf iken Bas-
ri Beyin uzun müdafaası üzerine bunu mevkufiyet-
ten çıkarmıştır. İşte o adamdır. 

ABDURRAHMAN LÂMİ EFENDİ (Gaziaym-
tap) — Müsaade buyurun, İzahat vereyim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis Beyi 
madem ki şube tasdik ediyor. Kendileri için söz 
söylemeye mahal yoktur. Hâsılı tahsildir. Binaenaleyh 
Meclisi işgalden başka bir manayı ifade etmez. Reye 
konulsun. 

REİS — Dördüncü şube mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Mazbata kabul edildi. 

2. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, mahkemeye 
şevkine dair mazbata. 

REİS — Efendim; Lâzistau Mebusu Osman Bey 
hakkında dördüncü şube mazbatası var o okunacak. 

Lâzistan Mebusu Osman Bey hakkındaki mazbata 
«Fezleke» 

Lâzistan Mebusu Osman Beyin vesatet ve ve-
daatiyle Rusya'dan mubayaa edilen eşya ve mevad-
dı harbiye ile sair malzeme hakkında icra kılman 
tahkikatın ikmali için mumaileyh Osman Beyin istic
vap ve ifadesinin ahzı lüzumu Heyeti Vekilenin 6/15 
337 tarihli içtimamda takarrür eylemiş olmakla ol-
babta cereyan eden muhaberatı havi on adetten iba
ret tahkikat evrakı suretlerinin raptan takdim kılın
dığından ifayı muktezasına müsaade buyurulması ri-
casiyle İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden B. M. 
Meclisi Riyaseti Celilesine takdim ve Heyeti Umu
miye karariyle şubemize havale buyurulan 6/16 37 
tarih ve 6/739 numaralı (1/2 dosya merbutatı) tak
rir ve merbutatı ndan eri ziyade mahiyeti cürmü teş
rih ve isbat olunan sui istimalât miktarını tayin ve 
izah eden Tuabse Şehbenderi Sabri Bey tarafından 
Hariciye Vekâletine gönderilmiş olan 4 Mart 1337 ta
rih ve 165 numaralı mufassal 2/2 raporla makamı 
Riyasetten İnebolu İrtibat Zabiti Binbaşı Kemal Be
ye yazılan tahrirata cevaben mumaileyhin 11/17 37 
tarih ve 6/3 numaralı cevapnamesi mütalâa ve tetkik 
orundu. Şehbender Sabri Bey mezkûr raporda mu
maileyh Osman Beyin esleha ve cephaneden maada 
olan diğer eşyaları sureti hususiyede celbetmiş oldu
ğu hakkındaki ifadatına rağmen eşyayı sairei mez-
kûrenin de Anadolu Hükümetinden aldığı emre bi
naen Rusya'dan resmen ve Hükümet namına talep 
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ettiğine dair imzası tahtında vermiş olduğu istidala
rın dosyalarında mevcut olduğu ve bir müddetten 
beri Rusların silâh ve cephane nakliyatına müsaade 
etmemeleri Rus Hariciye Komiserliğinin Hükümet 
namına verdikleri eşya ve malzemenin Anadolu'ya 
gönderilmediğine kesbi ıttıla eylemiş olmasından ile
ri geldiğini ve bunun üzerine Çiçerin'e hususî mek
tup yazarak şimdiye kadar her ne gönderilmiş ise 
yeddi emanette kalmayıp kamilen Anadolu'ya sevk 
ve irsal edilmiş olduğuna ve badema her ne alınırsa 
kamilen ve tamamen Hükümeti milliyeye isal edi
leceğine dair teminat ve şahsî kefil vererek yeni baş
tan nakliyata müsaade istihsal edebildiğini mufas-
salan zikr ve beyan ettikten sonra mumaileyh Osman 
Beyin Rusya'dan Hükümet namına ahz ve teslim et
tiği eşya, esliha ve malzeme miktarını da (4 150) tü
fenk, (4 518) sandık derununda (5) milyon fişenk (20) 
makinalı tüfenk ve bundan başka temizleme ve-ye
dek edevatı (60) bin kilo benzin, (45) bin gaz (650) 
fıçı çimento (32) bin kilo dakik, beş büyük makine
yi havi bütün teferruatiyle bir fabrika (93) tahta fıçı 
ve (20) demir fıçı olmak üzere kayıt ve tespit et
miş ve mumaileyhin şu beyanatı İnebolu irtibat za
biti Kemal Beyle İbrahim Talî Beyin ifadatını havi 
evrak mefadiyle teyit etmiştir. 

Ahzolunan mezkûr eşya ve eslihanın Hükümet ve 
fırkaya teslim edilmiş olan hakikî miktarı anlaşılmak 
üzere üçüncü Kafkas Fırkası Kumandanı Nuri Bey 
tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen rapora 
merbut ve evrak meyanmda 3/3 işaretiyle mevcut 
cetvel tetkik olundukta fırkaya (3 878) tüfenk, (3 462) 
sandık cephane, (20) makineli tüfenk, (12 bin) kilo 
benzinden maada bir şey gönderilmediği anlaşılmıştır. 
Evrakı mevcudei mevdua tetkik olunduktan sonra bu 
hususta mumaileyh Osman Beyin ifadesine müracaat
la kendisine 27 sual irat ve her sualin cevabı hiza
larında tahrir ve ziri imza ettirilmek suretiyle tah
kikat berveçhiati tamik ve tevsi olunmuştur. Şöyle ki : 
Rusya'nın Tuapse şehrinde ne sıfat ve salâhiyetle ve 
ne vakit bulunduğuna ve yedinde Hükümeti Milliye 
tarafından bir salâhiyet ve itimatname mevcut olup 
olmadığına dair olan birinci ve ikinci suallere 336 
senesi Ağustosundan itibaren 3 ay müddetle bulun
duğu ve yedinde Hükümeti Milliyeden verilmiş iti
matnamesi mevcut olduğunu beyan etmiş ve mezkûr 
itimatname bilahz evrak meyanına konulmuştur. Rus' 
lardan alınan eşya ve eslihanın bir kayıt defteri mev
cut olup olmadığına ve mehuzatına mukabil senet ve
ya ilmühaber verip vermediğine ve Rus'lardan Hükü
met namına ne celp ve ne kadar silâh vesaire alın

dığına ve bu eshha ve malzemenin nerelere ne va
sıta ile sevk ve isal edildiğine dair olan 3 - 1 0 sual
lere dahi Rus'lardan esliha ve cephane bir parti ol
mak üzere 18 vagon derununda 4 000 tüfenk, 20 ma
kineli tüfenk, 4 000 000 cephane ve beherine biner 
fişenk olmak üzere 25 bin makineli tüfenk cephanesi 
aldığı ve bunun için defter tutmak kabil olmadığı 
gibi bunların hepsini Trabzon'da fırkaya sevkettiğini 
ve icap eden kayıt ve defterin kendisinden ziyade tes
lim ettikçe fırkaca tutulması lâzım geldiğini ve bu 
silâh ve cephaneyi Rus'lardan tadat ederek değil, bir 
itimat üzerine tahmini olarak aldığını ve Tuapse'den 
avdetinde mezkûr silâh ve cephane hesabatını Mü-
dafaai Milliyede Harbiye Dairesi Reisi Miralay Asım 
Beye vererek indelhesap mutabık kaldıkları ve me
selenin bu suretle kapanmış olduğu ve nakliyatı te
min için Müdafaai Milliye Vekâletinin kendisine ne 
bir motor ve ne de başkaca vesait göndermek sure
tiyle muavenette bulunmadığını ve nakliyatın ancak 
sayiî zatisiyle ve sırf Lâzistan Mebusu olmak do-
layısiyle icrasına muvaffak olabildiğini ve hatta gön
derilen silâhlardan noksan zuhur ettiğine dair ara 
sıra kendisine fırkadan işar vuku buldukça bu nok
sanın yedlerine verilen irsaliye mucibince nakillerden 
aranılması lâzım geleceğine dair Müdafaai Milliye 
ve fırkaya ol vakit yazmış olduğu mektubun bir su
retinin evrak meyanına konulmak üzere verdiğini ve 
denizde mevcut tehlike ve hiç bir taraftan bir türlü 
muavenet yapılmamasına karşı muvaffakiyetle ifa et
miş olduğu hidematın lâyıkı takdir olması lâzım ge
leceğini cevaben bast ve beyan etmesi üzerine bu hu
susta mumaileyh Miralay Asım Beye yazılan tezke
reye cevaben mevrut ve evrak meyanmda 6/7 nu
mara ile mevdu dosya tetkik olunmuş ve silâhın 
(272) noksaniyle (4 373) sandık olarak teslim edildiği 
anlaşılmış ve mezkûr dosyada eşyayı saireye dair 
bir kayıt ve işaret görülmemiştir. 

Rus'lardan Hükümet namına bu esliha ve cep
haneden maada daha ne gibi ve ne cins ve ne ka
dar eşya ve malzeme alındığına dair sorulan on bi
rinci suale Rus'lardan mezkûr esliha ve cephaneden 
maada Hükümeti milliye namına hiç bir şey alma 
dığını ve ancak Hükümetin sevkiyat hususunda ken
disine muavenet etmemesine binaen sureti hususiyede 
ele geçirdiği motorlarla nakliyatı temin edebildiğini ve 
bu motorların seyir ve tahriki için Hükümetin Trab
zon'da gaz ve benzini olmadığından lâzimülmiktar 
gaz ve benzinin Rusya'dan teşebbüsü zatisiyle celp 
ve motorculara ücret olarak verdiğini beyan ve Tu
apse şehbenderliğinden mevrut cetvelde Rus'lardan 
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60 bin kilo benzin ve 45 bin kilo gaz alınmış oldu
ğu ve benzinden yalnız 12 bin kilosunun fırkaya ir
sal edilmiş olduğunun gösterilmesine nazaran müte
baki 48 bin kilo benzin ile 45 bin kilo gazın kami
len mi nakliye ücreti olarak verildiğine ve bunların 
bu suretle sarfına Hükümetten mezuniyet istihsal 
edip etmediğine ve motorculara verilen gaz veya ben
zine mukabil kendilerinden makbuz alınıp alınmadığı
na ve bundan başka Hükümetten nakten para celbe-
dip etmediğine dair iradedilen 12 -13 suallere fırka
ya gönderilen 12 bin kilo benzinden maadasını üc
retlerine mukabil esliha ve cephane nakleden motor
culara verdiğini ve esasen maiyetinde makinist ve fen 
memuru bulunmadığından motorculara her ne ka
dar isterlerse o kadar vermek mecburiyetinde ve va
ziyetinde idüğünü ve bunun sarfı için Hükümetten 
emir telâkkisi icabetmediğini ve bu bapta mezuniyet 
istihsal edilmiş olup olmadığının bile mevzubahis 
olması bile lâzım gelmeyeceğini ve bundan başka Hü
kümetten beş bin lira celbettiğini ve bunun dört bin 
iki yüz on beş lirasının gaz veya benzinin masarifi 
tahmiliye ve nakliyesine sarfederek üst tarafını şah
si istihkakı olan harcırahına mahsuben alıkoyduğunu 
ve bu paranın hesabını da keza mumaileyh Mustafa 
Asım Beye verdiğini ifade etmiş olmasına binaen 
salifüzzikr 6/7 dosyaya merbut hesap pusulası tet
kik edilmiş ve mumaileyh Osman Beyin ifadesi veç
hile ahzetmiş olduğu beş bin liranın (1 300) lirası 
Ankara motorunun makinesine keza (1 250) lirasını 
Lâz Zade Mustafa ve Hacı Harun efendilerin cep
hane nakleden motorlarının tamirine ve (250) lirası
nı gaz bedeline ve (325) lirasını eslihanın vagonlar
dan tahliye ve tahmiliyesine ve (120) lirasını bekçi 
ücretine ve (250) lirasını iki kıta evrakı mühimme-
nin irsali için gösterilen saîye ve (450) lirasını maa 
beygir bir adet lâstik tekerlekli faytona ve 185 lira
sını da hususatı zatiyesine sarfettiği anlaşılmıştır. 

RusyaMan Hükümet namına bu esliha ve eşya
dan maada 650 fıçı çimento, 32 bin kilo dakik, beş 
makineli fabrika, 93 tahta fıçı ve yirmi demir fıçı 
alıp almadığını beyan etmesi lüzumuna dair olan 14 
- 16 suallere dahi Hükümet namına katiyyen çimento 
celbetmediğini ve mebhus çimentonun Hükümete ta
alluku olmayıp Mapavri Belediye Reisi Mesut Bey 
Zade Mustafa Beyin Rus'larla urgan, halat gibi ge
mi levazımı ile mübadele ve kendisinin de kefaleti 
şahsiyesi dolayısiyle mumaileyh namına celbedilmiş 
olduğunu ve mübadeleten verilen eşya listesini evrak 
meyanına konulmak üzere tevdi ettiği ve otuz bin 
kilo dakikin dahi Rus'lardan alınan ve iki defada 
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Anadolu'ya sevkedilen 2 'milyon beş bin altının nak
liyesine mukabil keza motorculara tevzii ve sureti 
hususiyede celbettiği bu dakik hamulesi meyanında 
mezkûr altınları ancak nakledebildiğim ve tahta ve 
demir fıçıların keza Hükümetle alâkası olmayıp, esa
sen Rus'ların Türk gemicilerinden gaspetmiş olduk
ları ve kendisinin delâlet ve tavassutu ile istirdat edi
lip eshabına iade edilen fıçılar olduğunu ve beş ma
kineli bir fabrika meselesine gelince; bunun beş se
neden beri Rize limanında inşa ettirmekte olduğu 
motor tamirhanesi için Rus'lardan aldığı ve menge
ne ve diş kesmek gibi hususî mubayaa ettiği bir ta
kım âlat ve edevatı adiyeden ibaret olduğunu ifade
de dermeyan etmiş olmasına rağmen eşyayı mezkû-
renin Hükümet namına celbedildiği evrak meyanın
da mevzu 4/5 dosya münderecatiyle ve kendi imza
sı tahtında mevcut vesaik sureti musaddakaları ile 
sabit olmuştur. Rus'lardan alınan esliha ve cepha
nenin iki motorla nakli kabil olabileceğine nazaran 
buna mukabil 48 bin kilo benzin ve 45 bin kilo gaz, 
32 bin kilo dakikin bedele tahvili halinde ihtimal ki 
elli bin lira ve buna nakden celbedilen beş bin lira
nın ilâvesi takdirinde elli beş bin lira gibi mühim 
bir miktara baliğ olacağına nazaran bunun ücreti 
nakliyeye verilmesi şayanı istiksar olduğuna ve her 
ne suretle olursa olsun bu sarfedilen eşya ve nakdin 
sureti sarfını mübeyyin nakillerden vesaik ahzolunup 
olunmadığına ve eslihai mezkûrenin hangi motorla 
sevkedildiğine dair 1 6 - 1 8 sorulan suallere dahi ge
rek gaz ve gerek benzinin Rusya'da şayanı nazar bir 
kıymeti olmadığını ve bunun Trabzon'da ancak aza
mî on bin lirayı tecavüz edemeyeceğini, nakden cel
bedilen beş bin liramn verilen hesabı veçhile kami
len nakliyeye değil motor tamiratına vesaireye sarfe-
dilmiş olduğunu ve gerek nakit ve gerek eşyayı sai-
renin keyfiyeti sarfında bir gûna makbuz vesaire 
alınmadığı ve nakliyatta istihdam edilen motorcular
dan bazılarının isimlerinin mazbut olduğunu ifade et
miştir. 

Mumaileyh Osman Beyin sureti hususiyede Mesut 
Bey zade Mustafa Bey namına celbedildiğini beyan
da İsrar eylediği çimento vesair eşyanın Anadolu'dan 
Rusya'ya gidip gelen ve eşya nakleden motorların 
tamiri için Hükümetin Rize limanı mendireğini tamir 
etmek arzusunda bulunduğundan talep ettiği ser reş-
tesiyle ve «Anadolu Hükümeti fevkalâde murahhası» 
sıfatiyle eşyayı mezkûreyi resmen celp ve teslim et
miş olduğuna ve Rus'ların bu eşya bedel ve nakliye
sinden iki bin küsur lira kadar bir meblağın muta-
lebesinde bulunduklarına ve çimento ve eşyayı saire-
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nin mevzu bulunduğu fıçı ve kapların el'an lüzumu 
iadesinde ısrar etmekte bulunduklarına dair mev 
cut vesaikle ifadeleri arasında mübayenet esbabının 
izahına ve sevkedilen silâhlardan bir kimseye silâh 
ve cephane teberru ve hediye edip etmediklerine dair 
olan suallere katiyyen Hükümet namına fabrika ve-
sair alât müteharrike almadığı hakkındaki ifadatı ev-
veliyesini teyit ve yalnız bu esnada düşman gemile
rinin denizde tarassudatta bulunmalarına ve motorla
rın bir tehlike ve tecavüze maruz kalmaları ihtima 
üne binaen taifelere birer adet silah tevzi ve aynı 
zamanda fırakaya da malûmat verdiğini ifade ve be
yan çtmiş ve ifadatı vakıa Tuapse şehbenderliğinin 
4/8 numara ile evrakı tahkikiye meyanında bulunan 
Şükran motoru kaptanı Nazım ve mezkûr motor mü
rettebatından Mehmet oğlu Hasan ve Derviş oğlu 
Mehmet'in evrakı isticvabiyesi mefadiyle teeyyüt et
miştir. 

Hulâsa : Mumaileyh Osman Beyin Rus'laruan 
Hükümeti milliye namına dört bin yüz elli tüfenlk, 
dört bin beş yüz on sekiz sandık fişenk ve yirmi mıa-
kinalı tüfenk ve altmış bin kilo benzin ve kırk bin 
(kilo gazyağı ve otuz iki bin kilo dakik ve alti'yüz elli 
fıçı çimento ve beş makinalı bir fabrika ve doksan 
tahta fıçı ve yirmi demir fıçı aldığı sabit olmakta 
ise de bunlardan yalnız eslihaş ve cephanenin Hükü
meti milliye namına resmen, diğer benzin ve gazya-
ğının da bu esliha ve cephanenin nakliyesine verilmek 
üzere hususî celbedilerek sarf ve mahaza benzinin 
on iki bin kilosunu da fırkaya irsali ve çimentonun 
ve fabrika alâtı denilen edavatı müteferrika ile fıçı
ların dahi keza Hükümete ademi aidiyeti ve otuz iki 
bin kilo dakükin iki milyon liranın nakliyesine sar-
fettiğini makamı müdafaade dermeyan etmesine rağ
men evrakı tahkikiye derununda mevzu vesai ve ic
ra kılının tahkikat ve ahzolunan ifadata nazaran Hü
kümeti milliye namma celbedldiği sureti katiyede 
anlaşılan esliha ve eşyayı mezkûreden 272 tüfenk 145 
sandık fişenk noksan zuhur etmiştir. 

Eşyayı saire dahi fırkaya teslim edildiği anlaşı
lan on iki bin kilodan maada kırk sekiz bin kilo ben
zin ve kırk beş bin kilo gazyağı ve otuz iki bin kido 
dalkiik ve beş bin lira nakdin esliha ve cephane ve 
aütunların nakliyesine verildiği ifade olunmakta ise 
de bu sarfiyatın bir kayıt ve vesaike müstenit olma
ması hasebiyle kavli mücerette kaldığı ve 650 fıçı, çi
mento, ile 113 fıçının şahsına aidiyeti hakkındaki 
mümaifleyh Osman Beyin iddia ve ısrarına rağmen 
bunların da Hükümeti milliye namına ahz ve celp ve 
mahaza sui istimal edildiği vesaiki mevcude mefa

diyle sabit olmuş olmakla, mumaileyhin mahkemeye 
îevki mütaleasiyle işbu fezîeke tanzim ve 27 sahife-
ien ibaret olan evrakı tahkikiye ve on adet dosya 
halinde yekdiğerine merbut otuz dokuz kıta vesaik
le maan ve merbutan Heyeti Celilerine arz ve tak
dim kılınır. 

Van Diyarbekir 
Haydar «Mustafa 

Siirt Maraş 
Saîbri Tahsin 

Şube Kâtibi 4 üncü Şube Reisi 
Tahtı muhakemeye alın Hafız Mehmet 
mak fıkrasına muhalifim. 

S, Sırrı 

Batum Siirt 
Karahisarşarki Sinop 

Müitaleatım müsvedde def M. Şerif 
terinde münderiçtir. 

Vasfi 

Bolu Amasya 
Rifat 

Erzincan Muş 
M. Hüseyin 

Lâzistan Kayseri 
Atıf 

Siirt Eskişehir 
Ahmet Hacı Veli 

Siirt Gaziayıntap 
Ragıp 

Karahisar sahip Yozgat 
Mustafa Hulusi Bahri 

Ertuğrul Kayseri 
Âlim 

Sivas Konya 
M. Taki Ömer Vehbi 

Erzincan! 
Fevzi 

Evrakı tahkikiye müeddasma nazaran mumailey
hin tesellümüne memur olduğu esliha ve malzemei 
harbiyeden malumulmikdar kısmını ciheti askeriyeye 
teslim etmeyerek ihtilas ettiği tahakkuk etmiştir. Şu 
halde fül mücazatı müstelzim neviden olup Kanunu 
Esasinin 48 nci maddesine tetabuk ettiği cihetle ol-
veçhile muamele olunmak üzere Heyeti Umumiyeye 
şevki reyindeyim, 

Karamsarı Şarki 
Vasfi 
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Merbutatı : 
Adet Nevi Erak 

1 İcra Vekilleri Riyasetinden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine yazılan 6/739 tah
rirat ve merbutu Rusça varaka 

2 ' Tuapse Şehbenderi Sabri Beyin Hariciye Ve
kâletine 165 No. 4 Mart 337 tarihli rapor 

3 Üçüncü Kafkas Kumandanı Nuri Beyin Hari
ciye Vekâletine raporu ve merbutatı 

4 Tuapse Şehbenderi Sabri Beyin Hariciye Ve
kâletine 3 Mayıs 337 tarih ve 190 numaralı 
tahrirat, raporu 

5 Şube Riyasetinin makamı Riyaset vasatasiyle 
Müdafai Milliyeye yazılan iki kıta tezkere ce
vabı 

6 İnebolu'da irtibat zabiti Kemal ve İbrahim 
Tali Beye yazılan tezkere ve cevabı 

7 Harbiye dairesi Reisi Miralay Asım Beye ya
zılan tezkere ve cevabı. 

8 Şükran motoru Nazmi kaptan ve tayfaların
dan bazılarının ifadatı 

9 Osman Bey tarafından itimatnameye merbu-
tan verilen bazı mezabıt ve evrak 

10 Osman Beyin ifadatını havi evrakı isticvabiye 

REİS — Fezleke üzerine söz Osman Beyin. Buyu
run efendim. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Çok istirham ederim 
ki gayet kısa söyleyeceğim. Dinleyiniz ve ibraz edece
ğim, 'Vesikaları da arz edeceğim. Ondan sonra eli
nizi vicdanınıza koyup vereceğiniz hükme bilâ iti
raz inkiyat edenlerdenim. Bendeniz hükme istic-
vabatına karşı muhtasaran cevaplarımı tahriri ola
rak arz ettim! Ve bu sualleri irat buyuran da 
Süleyman Sırrı Beyefendidir. Gayet kısa cevap 
verdim. Zannetim ki beni bir defa daha çağırdık-
'lartnlda şuibe heyeti aliyesi huzurunda şifahen müdel
lel maruzatımı arz edecektim. İhtimal ki şube arka
daşlarımızı bazı hususatta tenvir edememişlerdir. Ya
hut bendeniz belki bunları tahriri cevabımda tenvir 
edememişimdir. Fakat bendeniz şimdi Heyeti âliye-
nize arz edeceğim izahatla Heyeti Celilenizi tenvir 
ederim. Mahaza hüküm Heyeti Celilenizindir. Efendi
ler ben bundan bir buçuk sene evvel daha burada 
Hükümet muntazam teşkil edilmediği zaman, hatta 
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Dosya Merbutatı 

1/2 No, 2 

2/2 't 

3/3 3 

4/5 5 

5/5 5 

6/3 3 

7/6 6 

8/4 4 

9/9 9 
Sayfa 10/27 27/66 Yekûn 

27 

39 

Ethem isyanından mukaddem buradan Rusya'ya git
tim. Yani muntazam birtakım teşkilâta tabi değildi. 
Bunu arz etmek istiyorum. 

Düzce isyanı felâketinden kurtulup buraya geldi
ğim zaman burada iki gün kaldım. Meclisi Aliniz 
Ramazan günü olmak dolayisiyle münakit değildi. 
İsmet Paşa o vakit, İsmet Bey idi. Ziraat Mektebin
de Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi idi. Paşa Hazret
lerinin bendenize vaki olan beyanatına göre İsmet 
Beyi gör dedi, Gittim gördüm ve İsmet Beye bendeniz 
rica ettim ve dedim ki, ben bir yere gidemem. Be
nim hayatım tehlikede kaldı. Aman rica ederim Be
kir Sami Bey Hazretleri Rusya'ya geçmekte teahhür 
ediyorlar. Silâh bize bir an evvel lâzımdır. Acele git 
dedi. Bendeniz de kabul ettim ve gittim. Şimdi ora
da yaptığım ameliyatı Allahıma karşı vermeye de ha
zırım. Manevi olarak da o hesabımı veririm. Maddi 
olarak de istediğiniz mahkeme huzurunda da bu he
sabımı veririm. Bundan zerre kadar perva ve endişem 
yoktur. Maruzatım arasında bazı sualler rüfekayı muh-
teremenin hatırına gelebilir, rica ederim not etsinler, 
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silsilei kelâmım kat edilmesin. Zaten kısa söyleyeceğim. 
Evvelen meseleyi ikiye tefrik etmek lâzımdır. 

Birisi cephe ve o cephanenin naklinde istimal edi
len gaz ve benzin meselesi. Diğer kısmı da söylenilen 
çimento ve alât ve hususi alınmış fakat Hükümet 
namına denilmiş olan hususi aksamdır. Bir defa bu
nu bu suretle ikiye tefrik ederekden cephaneye nak
li kelâm edeyim. : Cephane ve o cephaneyi naklet
mek için motorlardan ve onları tahrik eden benzin 
ve gazdan bahsedeyim. Buradan Moskovaya gittik. 
Oradan bendeniz Tuapseye geldim. Bunda en ziyade 
ısrar eden bendenizdim. Dedim ki parafe edilmiş Er
menistan hududu tayin edilmemiş, tespit edilmemiş. 
YaOnız bir muahede yaptık diye Türkiye'ye avdet et
mek bir iş değildir. Arkadaşlarım muvafakat ettiler 
ve ben Lâzistan mebusu olmak dolayısiyle motorcu
ları tanırdım ve o vakit Hükümetin nakliyatı bah
riyesi yoktu. Hükümet bana hiç bir motor gönderme
miştir. Benim gönderdiğim ve benim sevkettiğim mo
torlara Hükümet tarafından beş para verilmemiştir. 
Beş paralık simit ve erzak dahi verilmemiştir. Bun
lar askeri motorları da değildi. Tüccar motorları idi. 
Bendeniz Rostofa geldiğim zaman Ordu kumandaniy-
le mükalemeye başladım. On sekiz vagon deronundan 
4 000 tüfenk ki onun makbuzunu şubeye takdim et
tim. Bin sandık cephane 4 milyon ediyor 20 tane İn
giliz Lüviz markalı mitralyöz ve onların herbirine ya
rar alâtı size vereceğiz dediler. On sekiz vagonu ilk 
parti olmak üzere size veriyoruz dediler. Evrakı al
dım Tuapseye geldim. Benden iki gün sonra vagon
lar Tuapseye geldi. Bir memur ve on beş dane kızıl 
efradın tahtı muhafazasında olarak geldi. 

Efendiler Tuapseyi size iki üç kelime ile hulâse 
edeyim : Harap olmuş bir şehir tasavvur ediniz, dük
kân yok, mağaza yok, gayet ufacık bir nahiyedir. 
Mahaza bir limanı ve mükemmel bir tren demiryolu 
ile Moskova'ya merbut. Bu 18 vagonu boşaltacak 
adam yoktur. 18 vagonu koyacak ambar yok. 

On sekiz vagon şöyle resmi geçit gibi önüme di
zildi. İçinde tüfenk ve cephaneler ufan sandık için
de yığılmış duruyordu. Memuru mahsusu da bu kâ
ğıdı al imzalat dedi. Rica ederim beni serbest bırak, 
döneceğim ben dedi. Dedim; yahu; bu dört bin tü-
fenk olduğuna dair bir şey yok. Canım varangel or
dusunun inhizamı üzerine meydanı harpten iğtinam 
edilmiş İngilizler silahlandır. İhtimal ki dört bin de 
değildir dedi. Şimdi beni kurtar da siz Hükümetiniz-
9e görüştüğünüz zamanda ne eksik çıkarsa iki Hükü
met arasında hallediir bir şeydir. Beni rica ederim 

burada alıkoymayın. Esasen bu ricayı yapmamış ol
sa bile benim için o vagonları tadat etmek imkân 
haricinde idi. Beher sandığı ayrı ayrı açıp teker teker 
saymak, imkânı yoktu. Zira yalnız ben idim bir kâ
tibim yok idi. Bir anbanm yok idi. Hiç bir şeyim 
yok idi. Bunlar da bize inkilâp muaveneti için verli-
yor. Düşündüm, bunları sevkedebildiğim kadar seve-
derim. Fırkaya yazarım. Fırka bunları not ederek 
orada karşılaştırırız. Hesapları. Bu suretle anbara bu 
silahları koymadım. Çünkü ambar yoktu ve böyle va
gon içerisinde aylarca orada kaldılar ve ondan sonra 
Ruslar dediler ki vagonlar bize lâzımdır, harp var, 
bu vagonları nakliyatı askeriyede istimal ediyoruz. Ne 
yapayım, üsera geldi. 70-80 vagonun büyük deniz or
tasında açık barja içerisinde bir kısmım boşaltabil
dim. Limanın ortasında demirledik. Bunu bıraktık, 
onun başında nöbetçi bşraktık. Kim nöbetçi? Esir 
neferlerden bizim ordu efradından şöyle gözüme çar
pan hnagisi bana muvafık geldi ise, yani iş görebilir 
tarzında bir iki kişi nöbetçi bıraktım! Ve böyle kal
dı. Yalnız benim yanımda da bir milyon aitın var, ya
nımda adamım yok. Ne ile sevkedeyim, şaşırdım; mo
tor yok, korkumdan dudaklarım çatlıyor, etrafta kı
yamlar oluyor, arasıra aşkiyalar zuhur ediyor. Suca 
basılıyor, memurlar kaçıyor, bütün bu tehlikeli va
ziyette orada bulundum. Yazdım Hükümete motor 
göndermediler. En nihayet ele geçen tüccar motorları 
kimisi bildik, ya Trabzonlu, yahut Giresunlu... Ya
hu rica ederim şu mallı boşaltsak. 

Rica ile, minnet ile bulaibikfiğümiz motorları sev-
kettik. Bu suretle on motor mecmuu sekliz sefer icra
yı nalkiyat edildi. Ben geldim, biıti de orada, bir müd
det bana intizar emiştir. Şimdi efendim; bu motor
larla sevitöyaıta (başladık. Savkuiyat yapafotlmeflc iç'n 
Motorun tahrikli lâznmıdw. Moturun tahrikli için gaz 
yıağı, benzin lâzım. Gaz, benzin, Trabzonda yok. 
Hükümette de ytoık idi. Rus Hüfcmetine bunların *iı-
zar edilmesini rica etnik. Bilmem ne ettik. Bize va
gonlarla benzin gönderdiler. Bunların tartısı da. arzet-
'tiiğim 'giM, 

Merhum Peder Batum'da Alman gaz falbrikasandıa 
direktör idii. Gaz fabrikasında iböyle şeyi ölçerler, 
kaydederler. Kaç külo kuvvet vardır. Büz yalnız fcon-< 
şknen)tosumı testim alırdık. Mahaza gaz nnikdannı 
nıoiksan aUdüm, demâyorum tamamiyk aldım, nasıl sar-
feüîiiğiimi a r̂zedeceğim. Şimdi on motor tasaıvivur edi
miz Tralbzöo - Tuapse arasındaM mesafe. doğrudan 
doğruya (210) bin gidüp gelme (420) mildir. Fransız, 
flmgiıliz ablukası var, fırtınası var. SaMi balhirden git-
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ngjki ınsefauntövıetli var, bazı doktalaııda açdmalk medbu- ] 
rfyeüi vat. Çüoıküi bu 'kjatçaikıçüıkıtır, düşmanın elin© 
teslim akmamak, bu ayrıca bir Mimdir. Bu denizci-' 
tere rmalhsustur. Bununla beraber (520) mil mesafa gi
dip getoeyii Hâve edersek (50) mü de zükzak (içini 
ilâve edersek, (430Ö mil mıesaıtJa 'lâzım geliyor. Bir ırJo-
torun karşıya gidip gedmesi için seikliz kilo gaz y&lfcan 
var, saatti» beş kilo yakian var 15 IklUlo yakan var. Yi
ne eferıldiiter; itimat buyurunuz ciddi söylüyorum. 
iBeher motora 1300 ikü'Jo benzin «lâzımdır. Yalnız, rmaih-
ruflgalt Gidip gelmek için ve bu da yalnız kâfi değfit-
idir. Malkline yağı lâzımdır. Makine yağı raüMm bir 
surette sarf edildi. Burnun üçün die 300; küiio gaz v© 
Ibenztiıni, yağ mukabilinde onlara vermeye mecbur
dum. Ona da tekabül edecek; olan flü ÖCC») Mo eder, 
Bir motorun gidip gelmesi üçün. Şimdi efendiler; bu 
lyaıkımalk, masrafı silahı yüMüyorsun cephaneyi koyu-
ylorsun tüccarın malını dışarıya aıtıyorsun, 'buna di-
yorsu îci cehenneme git öl. İngiliz, Fransız ablukası 
var. Buna bir 'ikramiye verrrtiyecek misimiz? Ben size 
hesabımla irae edeceğim ki benim motorlara verdi
ğim ikramiye para değiMr. Gaz ve benzim suretiyle ver
dim. Çümlkıi yedümdetki gaz gayet ucuza mail olmuştu. Be
rt tarafta onflar daha faz&a fiyatla saltiıyordu. Kendileri 
de öyle arzu ettiiler. Gaz ve benzin dalha iyidir, dedi
ler. Bu da bana gayet iyi geldi. Onu verdim çünkü 
başka vasıta yoktu. Ben bunu isbat ile irae ederim iki 
bugün burada teessüs eden pek muntazam 'bir surette 
«işleyen nakliyatı bahriye ücretlinden daha az ücret 
Veriyorum. Hatta onun nısıf derecesinde deği'Ld'jy 
Binaenaleyh bunun iki inişli Jtaükâfaıt olanak 
verilrnesiıni ılçalbul ediniz. Üç Ibün lilkiyüz, fcilo.. 
Bu efendiler.. Üç bin ikiyüz fcüonun Tralbizondaı 
satışı, Rus'yıada demiyorum. Tnalbzödda satış 
ftıyatı 4C0 liraidır,. Dökme gaz. Binafânaı-iöylh. Tuap-
seden kalkıp 500 millik mesafeyi katedecek ve içinde 
ıkendi hayatını motorunu, tehîikeye ilka edecek na 
tutulduğu halde muhakkak anada kalacak olan bir 
seferde cephane ve tüf erik nakleden bir motora 4C|0| 
lira vermek çok, mudur? 

(Erendim, şimdi size bir misal arzedeyim. Hem 
isimle. lâzraıde lismaiü, Rizeli Lâzzada Mustafa Efen-
dinfin. motorunun bendenizden sonra ki - İngiliz, 
Fransız albkikası (kalkmıştı. Ve Yunan gemileri de 
yoktu - Yedi Baftye Hilâli Aihmere aüıt olarak gösteri
len» asbüda. ciheti askeriyeye ak don, 'gömlek gitti 
baştaban» malzemesini, motorcuları tanımayan seh-
IbetKkrÜEniz 2500 liraya isticar etmeğe mecbur olmuşa 
tu. Ben bununla, şökbemierin, bertim. (kadar motor 

hususunda jş göKmiyeoeğiai anlatmak (istedim. Çüav 
ikü beni tanırlar ve gidebİ!üMer. 

Fakat o mecbur kaldı isticar etmeğe. Bu suretle 
yedi balya Hilâli Ahmer eşyası motorların gövertesi-
ne meccanen atılıp gönderiflöbiliyordu. 

Binaenaleyh efendiler; (3 200) kiloyu ikramiye 
olarak, para ve yemek verülmiyerek, o gemici taife
ye vermeği kabul ettikten sonra (4 800) kilo ediyor. 
Bir motorun masrafı yükü on motora zarp ederseniz 
asgarî hesap alıyorum. (48 000) kilo Hükümete gön
derdiğim onlara (16 000) kilo yazmıştım. Bunlar 
(12 000) kilo diyorlar. Bunun ehemmiyeti yok, dört 
bin kilonun. Böyle hesap edelim yekûn bozulmasın. 
sonra efendiler, son zamanlarda olacak Rüsumat va
puru ve gazel römorkörü ki bunttar kaçak olarak ora
ya gelmişlerdi ve bunları da biz sevkiyat hususunda) 
istimal ettik. Fakat ender olanak bunların bacasın-» 
dan deniz ortasında duman çıkıyor, yollarda seyri 
seferi pek tehlikelidir. 

Çünkü düşman otuz kırk mil mesafaden bunu 
görebiliyor. Kömür yakarken sim siyah duman çı
karıyor. Bunlarla bir iki sefer yapabildik. O zaman 
bunlar İstanbul'dan yeni kaçmışlardı. Bunların taife
leri çırıl çıplak, aileleri aç, Hükümetten maaş alama-
dılar. Binaenaleyh bu vazifeyi deruhde ettiği için, 
isterseniz bunu benden tazmin ettiriniz, kemali ifti
harla kabul ederim. O gemicilere, o motorculara o 
kaptanlara ki fırkada biliyor. (8 C00) kilo gaz ve 
benzin verdim. Alınız ailenize maaş gönderiniz. Alın 
çünkü fedaîlik yapıyorsunuz. Çünkü onların yaptık
ları fedaîlik îdi. Alın Trabzon'a gittiğinizde ailenize 
para gönderin. 

Sonra efendiler geliyor ken Tuapsede kalan kı
sım vardı. (27 300) kilodur. Mecmuu da (99 000) ki
lodur. Zaten Rusların iddia ettikleri benzin bu ka
dardır. Ben eksik aldım demiyorum. Tamam aldım. 
Şimdi efendim bunların içerisinde ... iki defa altın 
şevkettim. Çektiğiim korkutan ben bilirim. Bilhassa 
bir tanesine Hafız Mehmet Beyi işhat ederim. Birin
ci motöre Ruslardan un afoük. Bin punlüuk un aldı
ğımın telgrafı da buradadır. Ruscasını da size aynen 
okuyabilirim. Onlara telgrafı ne suretle verdim. Yâ
ni kıymetli yükü maske edebilmek için bana un gön
deriniz dedim. 

- Çünkü kıymetli altın aşikâre motöre konmaz. Bir 
milyon altın nasıl konur. Bunun mesuliyetini idrâk 
ettiğim ve bunu maske edebilmek için, düşman tut
tuğu vakitte kurtarabilmek için, motöre koyduğu
muz zaman Hafız Mehmet Beye dedim ki bumm tüc« 
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carı sensin. Çünkü motorun içinde sizsiniz. Eğer tu-
tulursanız mal getirip möbfcdele edeceğiz, diye söy
leyiniz. Bu surette atadaki altmı inşallah görmezler 
dedim. İnşallah tutulmaz dedik ve harndolsun bir 
kaza olmamıştır. Sonra 'bir defa daha bir buçuk mil-
yon altın şevkettim. 

Beyefendiler; bunu yanımda saklarken dizlerim 
tir tir titriyordu. Yananda bir adam yok. Bir tüfenk 
başımdan aşağı asıit duruyordu. Turapse'de vukua 
gelen hadisatı Rusya'da bulunanlar bilirler. Bilhassa 
şimali Kafkasya daimî şekavet içerisinde, daimî bas
kınlara maruzdu. 

Harcirah meselesine gelince: Fezlekeyi dinledim, 
diyorlar ki bu sarfiyat yapılmış. Fakat israf edilmiş 
ve bir vesaike istinat etmediği içim kavli mücerrette 
kalıyor ve kavli mücerrette 'kalan hir şeye de itimat 
etmek doğru değildir. Binaenaleyh istirham ederim, 
ben size şimdi bu dakikada kimden vesika alacak
tım. Motorun kaptanından alacaktım. Benim muha
sebe heyetim yoktu. Anlarım ben sarfedilen paranın 
vesikaya raptı lâzımdır, elzemdir. Nerede olur? Bu
günkü gibi bir nakliyatı bahriye heyeti teşekkül eder, 
muhasebe, kasa, ambar heyeti ve memurları olur, 
birtakım heyetleri olur, o vakit vesika lâzımıdır. Fa
kat biz de öyle bir heyet yok, kimse yok. Nihayet 
nihayet motorun kaptanı olan Ahmet'e diyecektim 
ki şu 300 liraya şu vesikayı imza ediniz. 

Efendiler; ben hiç para. sarfetmediğim halde o # 

vicdansızlığa tenezzül edersem şimdi giderim, Lazis-
tandan elli bin liraya makbuz getiririm. Eğer ben 
böyle vicdansızlığı kabul etse idim. Ben efendiler, ne
reliyim, motorcuların % 80'ni beni tanır. En sonra 
kaptanın imzası değil mi? 'Efendiler, aldığım para 
nedir? 6 500 lira. Benim arkadaşlarım Moskova'ya 
giderken beş bin lira harcirah almışlardır. 

Binaenaleyh bana bütün bu şeyleri yaptığıma na
zaran 1 500 lira kalıyor. Daha ben harcirah isterim 
efendim. (Handeler) Ben hiç bir vakit hesap vermek
ten çekinir bir adam değilim. Heyeti Celüenize ki 
Bey olsun, Paşa olsun, namuslu olan bir adam ne 
olursa olsun mahkemeye gitmekten utanmamahdır, 
çekinmemelidir. Ben bu sözümde erim ve sadıkım. 
Demin de arzettim. Bu hesabı dünyada veremezsem 
ben öldükten sonra Allah'ıma karşı bu hesabı kıya
mette veririm. Fakat benden muntazam bir kasa he
yeti, muntazam bir şey istiyorsunuz, Daha efendiler. 
rica öderim, bu şey henüz burada matbuat dairesin
de bile yapılmamıştır. Hiç bir adam olmadığı halde, 
hiç bir ambar memuru olmadığı halde benden bunla
rın şevkini nasıl istiyorsunuz? 

Efendiler, bu evrajcm bu Meclise gelmesine saik 
ben olmuşumdur. Paşa Hazretlerine, aleyhinde bazı 
ihbara* vardır, dediler. Bana bunu söyleyen Yusuf 
Kemal Beydir. Aleyhinde böyle bir evrak vaırdır, is
tirham ederim, Heyeti Umumiyeye ceJbedimz, ded* 
ve ciddi söyRyorum, böyle oldu, İster safiyetime 
hamlediniz, ister etmeyiniz. Heyeti Celileye ben iza
hat vereyim. Ben ümit ederim ks bu kadar tehlikeK 
bir zamanda Osman'ın yaptığı şu iş hiç olmazsa va
zifesini yaptı ve aşk olsun, demeli idiniz, 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Nasıl öyle ka
naat var, nasıl söylüyorsunuz? 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Devamla) — Size 
efendim arz edeyim. İstirham ederim, güzelce. dinle
yiniz. Bir arkadaşınnzın izzeti nefsine dokunan bir 
meseledir. Fırkadan aldığım mektupları size okuya
yım. 12 . 9 . 36 bilmem hangi aya tesadüf ediyor, 
(Eylül sesleri). Hepsinin taalluku yoktur. Yalnız bu 
meseleye dair olanını okuyayım, 1340 adet tüfenk» 
18 miıtral'yöz, 1 800 sandık cephane gönderildiğini 
biliyorsunuz, istirham ederim, mezkûr motor doğru-
doğruca Giresun'a gitmiş ve Giresun Müdafaaı Hu
kuk Reisi Osman Ağa beş yüz kadar tüfenk esliha 
hediye gönderildiğini ifade ederek mezkûr miktarda 
cephane ve tüfenk motordan alınmıştır. Trabzon ko
misyonundan verilen mazbata merbuttur. Bu maz
bata miktarı ile Osman Ağanın aldığı silâh ve cep
hane yekûnu işarı Âli ile beraber 47 sandık cephane 
96 tüfenk farkı vardır. Bununla beraber mektupta 
Osman Ağanın aldığı esliha ve cephane hakkında 
henüz bir kayda tesadüf edilmemiştir. Müdafaa Mil
liye Vekâletinden sorulmuştur, Dahiliye Vekâletin
den sorulmaktadır. İla... Birtakım şeyler... Üçüncü 
Kafkas Fırkası Kumandam Ali Rıza Bey, bu mek
tuba dikkat buyurursanız, Giresun'a düşebilir, hava 
tutmaz, pervanesi tutmaz, bir şeyler olabilir. Tuapse' 
den kalkar da Trabzon'a geleceği yerde Giresun'a 
düşebilir. Fakat Giresun'da boşalması matlup değil
dir. O motor doğrudan doğruya Trabzon'a gelecek
ti. Giresun'dan Trabzon'a evveliyetie gelebilir. Çün
kü sahilden ana toprağına gelecektir. Orada boşalı
yor. Orada ne okluğunu Tuapse'den mektupla halber 
aküm. Hatta o motor avdet ettiği zaman içinde bir 
tüfenk vardı. Rica ederim, burada noksan zuhur et
ti ise bana mı aittir? Bunu gayri mesul eHer yapıyor. 
Bu devri bilmem Nazım kaptanın motörüne havale 
ediyor. Bu suretle bir miktar noksan zuhur ederse 
bundan mesul beni tutacaksınız? Rica ederim, yazdı
ğım mektubu ben size okuyayım. Fırka kumandanlı
ğına bir çok umur ve hususata dair mektup- yazıyo-
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mm. Silâhlar' ve cehaneye dair. Silâh ve cephaneler 
katiyen noksan değildir. Şimdiye kadar gönderdikle
rim noksan değildir. Açık olan sandıklar açıktır. Fa
kat boş değildir doludur. Motor buraya avdet etti, 
içinde tek bir silâh vardı, aldım. İstihbaratıma naza
ran bu doksan altı silâh Giresun'da gece motorcüler 
tarafından motörde iken aşırmışlar ve bu, katidir. 
Giresunda bunu istihbar ettim. Rica ederim, yazdı
ğım puslada isimlerini almadan niçin bırakıyorsunuz, 
dedim. Niçin reisleri bırakıyorsunuz. İstihbaratıma 
Trabzon'da İngiliz fişengi otuz paraya satılıyor. Eğer 
cephanenin orada satılmasına meydan verilecekse ve 
Hükümet şayanı hayret atalet içerisinde oturacak ise, 
burada envai mühimmatın içerisinde oturup silâh gön-
dermekliğime hiç lüzum görmüyorum. Mektubun aşa
ğısı başka şeylere aittir. Efendiler; Tuapse'den Trab
zon'da üçüncü fırkaya yazıyorum. Bunun aynı olmak 
üzere de Müdafaai Milliyeye daha sert olmak üzere 
yazıyorum. Burada silâh, cephane çalınıyor da fırka 
sonra noksanları benden soruyor, dedim. Burada be
nim adamım yoktur, cephaneleri esasen sayamamış-
tım. Sonra efendiler; aldığım 6500 liranın hesabını 
vermek istiyorum size. Arkadaşlarım beş bin lira har-
cirah almışlardır. Bu 6500 lirayı Kazan römorkörünün 
kazanını kömürden mazota tahvil ettirdim. Çünkü 
Tuapse'de kömür yoktu. Kömürle onu işletemiyecek-
tik. Rus meclisleri geldiler, dediler ki siz eziyet çekme
yiniz. Mazot bizde vardır, dediler. Kömürü burada bu
lamazsınız dediler. Zaten oradan aldığı kömürü yolda 
yakar, ufacık bir römorkör, binaenaleyh bunu mazota 
tahvil edelim. Hay hay yapın dedim. Tahvil ettim ve 
bahri tertibat yaptım. Onu da bahriyelilerin şeyine 
terk ediyorum; mütehassıslara terk ediyorum, söyle
sinler kaça mal olur. Vapurunun kazanını tamir ettir
dim, dört yüz esir şevkettim. Bundan sonra belki daha 
yüz esir sevkedilmiştir. Bin beşyüz lira tahsisat gitmiş
tir. Üsera sevkiyatı için zaten hesap tutmağa vaktim 
yoktu. Şimdi geliyor, Mehmet çırılçıplak. Sana ne la
zım, beş lira. Al sana beş lira dedim. Başlarına bir baş 
koydum, bu akşam çorba içiniz dedim. İçirdim ve es
babı istirahatlerine sarfettim. Sonra dört yüz elli lira, 
dediler ki bir fayton almıştım. Bir faytonla bir çift 
beygir vardı. Oraya bıraktım, elimde ona dair mek
tup da vardır. Çünkü tek başıma idare edemiyordum. 
Bir fayton mubayaa ettim, elan fayton oradadır. 
Şimdi bütün boğaz meselesiyle tüfenk meselesi hakkın
da vereceğim izahat bundan ibarettir. Bu tüfenklerin, 
fişenklerin sandıklarını kırıp saymak imkânı benim 
için imkân haricinde idi ve bunu Heyeti Celilenizin 
vicdanına havale ediyorum. Tuapse'yi içinizde gören

ler ve dilenler vardır; Bu,t mümkün müdür; sayılabilir 
mi? Bunu da takdiri alinize havale ediyorum. Yine 
Heyeti Âliyelerine arzediyorum ki noksanlar benim 
tarafımdan değil, doksan altı tüfenk noksan olarak 
Trabzon'a çıkıyor. İngiliz fişenki nerede satılıyor. Bu 
olabilir belki, motorcu belki aşırabilir. Fakat ben mo-
törcüye bir pusula verdim ve motorcu kaptanım çağı
rıyorum. Mustafa gel sana üç yüz sandık cephane, al 
diyorum ve bunu yazıyorum fırka kumandanlığına. 
Şimdi bu puslayı fırka kumandam alınca ve cephaneyi 
noksan alınca bundan mütevellit mesuliyet bana mı 
aittir. Rica ederim, eğer ben mesul isem mesuliyeti ka
bul ediyorum ve ben bunu motor kaptanının yanında 
yazıyorum? Binaenaleyh onun gıyabında, onun şeyin
de birşey yazamam. Çimento vesaire aliatı edevat mese
lesine gelince: Bu hususta bendenize şubeden tahriren 
sorulan sualler olduğu için bazı suali mukaddereye 
cevap olacak kısım oraya derç edilmemiştir. Maalesef 
tafsilat verilememiştir. Çünkü ümit ediyorum ki bir 
daha çağnrlar da şifahen arzı malumat ederim. Hal
buki bir daha çağrılmadım. Şimdi ben oradaki ifada-
tımı buradan itmam edeyim. Şimdi çimentoya gelelim: 
Efendim benim çimento için Rus Hükümetine bir 
telgrafım vardır. Oradaki rüesayı Hükümete dedim 
bana çimento verebilir misiniz, Türkiye'ye sevkedece-
ğim. Bakalım Nevreski'de var mıdır? Fakat şunu söy
lemezden evvel ufak bir mukaddime yapacağım. O 
vakit ki Heyeti Hükümete soracağım; bana Hükümet 
namına Osman çimento almağa memursun dediler mi? 
Osman: Hükümet namına bir torna bir makap al gön
der dediler mi? Ve bu hususta bir tebliğleri var mı
dır? Yoktur. Bu taraftan Rus Hükümetinden istenil-
miyen bir malı şüphesiz Rus Hükümeti bana gönder
mez ki al bunları Hükümete gönder. Bunu manük ka
bul etmez. Bundan böyle bir talep vaki olmamıştır. 
Talep vaki olmayan bir şeyi Rus Hükümeti kalkıp 
da bana göndermez. Binaenaleyh alınmış bir şey varsa 
şüphesiz ki şahsi olarak alınmıştır? Arzedeyim; bu su
retle Hükümet namına aldığım çimentoyu arzedece-
ğim. Rize'de Ruslar bir mendirek yapmışlardı. Onun 
tamir ve idamesini size arzedeyim. Mendireği Ruslar 
yapmıştır fakat o çimento gelmemiştir. Sonradan 
Tuapse'den Yaverli Belediye Reisi Hf«cı Mesut Efen
di oğlu Mustafa Efendi Liman Reisi ile bir mukavele 
yapıyor ki bu mukavelede birtakım eşya istiyor. Ben
deniz de buna kefil oldum. Rica ederim, çimento mu
kabilinde eşya listesi mevcut olursa ve bu eşya Tuapse 
Reisi tarafından talep olunursa nasıl olur ki bu çimen
to Hükümet namına olur. Buna aklım ermez, bunun 
parası isteniyor. Efendiler, bu gayet basittir.. Çimento 
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parasını istiyorlar, kefili benim. Bu gayet basit bir 
muameki ticariyedir. Hükümete sorsunlar,, hesabı tes
viye edilmedi ise kefili benim; ben tesviye edeceğim, 
Kalbur, alet, torna ve cesim fabrika diyorlar. Torna 
bir, iki diş kesen, bir de diş kesmek için planye var. 
Cereyan eden Rus'ça muhabereyi izah edeyim. Türki
ye'de inşa edilmekte olan imalathane için rica ettiğim 
alat şunlardır ve bunlar bana lâzımdır ve miktarı şu
dur, diyorum. Daha evvel benden soruyorlarki pekâlâ; 
bunların ihracı için kime emir verelim? «Malumu Âli
niz Rusya'da komonist idaresinde ihraç şahsî olmaz. 
Mutlaka Devlet namına olur.» Binaenaleyh hangi dai
reye emir verelim ki bu sizin istediğiniz şeyler ihraç 
edilsin? Biz asker adamız. Yalnız emir veririz. Ona 
cevap veriyorum, falan yerin emrine. Çünkü şahsi 
emval Rusya'da daima tahrir edilir. Sizin neniz varsa 
tespit edilir. Bu suretle bu alat ve edevat dahi Ruslar 
tarafından tahrir edilecekti. Bu telgrafımda diyorum 
ki bunlar bana lâzımdır ve bu telgraf muhaberesi efen
diler, geceyelin makine başında oluyor. Bu suretle ko
nuşuyoruz ve esasen onlarla ahbablık tesis etmiştik. 
Bu ise 9/10-10 - 920 senesinde oluyor. Şimdi rica edi
yorum, efendim; Hükümet benden böyle bir şey iste
mediği halde ve zannediniz ki öteki çimento da meç
hul görünsün ve ben tekrar o mesuliyeti üzerime alı
yorum ve ben o çimentoyu sırf bir müslüman karde
şiniz namına nüfuzu mebusiyetimden bilistifade ge
tirtmiş olursam acaba cinayet mi işlemiş olurum? Q 
halde mebuslar nüfusu mebusiyetini istimal ederek 
müteahhitlik de yapmasınlar, yani Hükümet benden 
bunu istemiştir ki çimento göndereyim. Yalnız arzet-
tiğim gibi bir müslüman kardeşiniz böyle bir muame
leye girişmiş, onu intaç etmek için orada bulunan bir 
vekilinizin kefaletini istedi; eğer o müslüman kardeşi
niz bir kaç kuruş kazanacak diye ve Türk toprağına 
çimento sokacak diye vekiliniz ona kefil oldu ise ve 
bu, bir cinayet ise bu cinayeti kabul ediyorum. Bina-
aleyh bendeniz silah, gaz ve benzin hakkında erkam 
ve vesaike müstenit arzettiğim izahatı dinlediniz. Şim
di doksan üç fıçı meselesi nasıl olmuştur? Efendiler; 
bu o kadar komik bir meseledir ki. Şimdi motorcular 
oraya geliyorlar, şundan budan üç, dört fıçı mubayaa 
ediyorlar. Bir gün gemiler taharri edilecektir diye ilân 
ediyorlar. Bu meyanda Türk tebaasından olacak de
miyorlar. Motorları ve fıçıları müsadere ediyorlar. 
Kominizm idaresi ambarlarına ithal ediyorlar. Bunun 
üzerine bizlerde kendilerine diyoruz ki sizler kendi 
memleketinizde bir şekli idare tesis ettiniz. Fakat ti
caret için limanınıza gelen Türk motorcularının dahi 
fıçılarını alıyorsunuz diye gittim, müracaat ettim. De

dim ki alıp onlara teslim edeceğime dair imza ede
yim. Bunları sahiplerine iade ettim. Ben bunların kim
lere ait olduğunu birer birer bildirebilirdim. İşte efen
dim; maruzatım bundan ibarettir. Ben bütün hayatımı 
tehlikeye atom ve bunu göze almak suretiyle yaptım. 
Diyeceksiniz ki efendiler; bü hesap bir az karanlıktır. 
Bendeniz de Heyeti Ceülenize arzedeceğim ki o vakit 
yani bundan bir buçuk sene evvelki vakitte vaziyet ve 
ahvali umumiye esasen pek karanlık idi. Belki benim 
Tuapse'de tek başıma olarak açtığım o kapı idi ki 
Garp cephenizi aydınlatıyordu. O ̂ kapıyı ilk açan ve 
oradan ilk defa silâh sevkeden bendenizim. Eğer ben
deniz o kanah açmamış olsaydım Batum'un Bolşevik
ler tarafından istirdadına kadar ki sekiz dokuz aylık 
bir müddet geçmiştir, bu vakte kadar Anadolu'ya bir 
tek silâh gelmiyecekti efendiler. Gelecekti diyen varsa 
söylesin. Binaenaleyh bu hizmetine mükâfaten 6500 
lira almışımdır. Bunun beş bin lirasını zaten arkadaş
larım harcirah olarak almışlardır ve bu kadar paranın 
sarfında usulüne muvafık sarfiyat yapılmadı, makbuz 
alınmadı diyorsunuz.Eğer bendenizin bu izahatım He
yeti Celilenizin vicdanı üzerinde bir makes, bir yer 
bulmadı ise, kanaat etmedi ise bendeniz deminden de 
arzettim, mahkemeye namuslu bir adam sıfatiyle git
mekten zerre kadar havfetmem ve ben bunu kendimce 
şeref addederim. 

ALÎ SÜRURİ EFENDÎ (Karahisarışarki) — Bu 
eşyanın naklinde kaç motor istimal edildi, on motor 
buyurmuştunuz? 

OSMAN BEY (Lâzistan) (Devamla) — Biri ile ben 
gelmiştim, diğerini de bir tehlike vukuunda yanımda 
getirdim. Geriye sekiz motor kalıyor. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Azi
met ve avdet mesafesine de elli mil ilave ediniz. Şimdi 
beher motor 525'erden 5200 mil ediyor. Siz demin be
yanatta bulunurken dediniz ki beher saate bir motor 
için on kilo gaz gider. Bir motor on kile benzin yakar, 
Bir saati vesatî ve asgarî kaç mil addediyorsunuz? 

OSMAN BEY (Devamla) — Motorların süratini 
nakliyatı bahriye kısmına sorunuz. Vasatî dört mil 
kateder. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Şu 
halde demek ki 5200 mil mesafe için dörder hesabiyle 
1250 ilâ 1350 saatlik mesaf vardır. 1300 saatlik mesa
fe için hesaba göre onar kilodan 13 000 kilo eder. 
Halbuki orada teslim olunduğu beyan olunan miktarı 
tadat ile fırkanın teslim aldığı miktar arasındaki fark 
48. 000 kilo ediyor. 13 000 kilo tenzil olunursa 35 000 
kilo kalır. (Gürültüler) Yani sualim şurasıdır. Bu 
35 000 küo nereye verilmiştir? 
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İkinci sualim; zatı aliniz para olarak 6500 lira mı I 
aldınız? I 

OSMAN BEY (Devamla) — Evet 
ALÎ SÜRURÎ EFENDİ (Karahisanşarki) — Peki 

6500 liradan orada sarffettiğiniz ne kadardır? 1 
OSMAN BEY (Devamla) — 4215 liradır. 
ALİ SÜRURÎ EFENDİ ^IKarahisanşarfci) — Pe

ki.. Geriye 12 500 lira kalıyor. (2 300 sedaları) Evet 
2 300 liradır. Halbuki arkadaşlarınızın beşer bin 'lira I 
harcirah aldığını soyuyorsunuz. Zatı âî-iniz niçin bu 
harcırahı istemediniz? İstemediniz ise bu binlerce li- I 
rayı-ki lâakal 3 000 lira oluyor, bunu - keseden mıi 
sarfettinjz? 

OSMAN BEY (Devamıla) — Yok sarfetmedim. 
Beş bin lira harcirah takdir edilmiş ve alınmıştır. Fa
kat ben bunu sarfetmedim. Yani verilen harcirah art
mıştır, fazla gelmiştir. 

ALİ SÜRURÎ EFENDÎ (Devamla) — Demek ki 
Harcirah kararnamesi icabınca almış değilsiniz. Bir 
de cephane sandıkları meselesi vardır. Şimdi malumu 
âliniz cephane sandıklan sizin de müdafaa ettiğiniz 
veçhile sandıklar bozuk, kırık olduğundan bunların | 
tadadına imkân yok imiş. Bunu her aklı selim erbabı I 
kabul «der. Fakat hiç olmazsa sandıkları saymak im
kânı yok mu idi. Çünkü fırkanın teslim aldığı mikta-
riyle oradan teslim olunduğu beyan olunan miktar 
arasındaki fark cephanenin adedi hakkında olsaydı 
pek şüphe götürmezdi, ve muhtacı tetkik görülmezdi. 
Fakat sandığın adedi noksan çıkınca acaba sandığın | 
tadadına imkân yok mu idi? ı 

OSMAN BEY (Devamla) — Müsaade buyurur
sanız arzedeyim. Sandığın o anda vagon içerisinde 
tadadına imkân yoktu. Ancak sandık vagondan bo
şalırken motorlar yükian'vrken tadat edilebilirdi: Mo
tora yüklenirken bir müslüman esire say; dedim, lüt
fen, Artık o ne tadat -.etmiş ise ona itibar ederdik. I 
Reis ile beraber ve bu suretle fırkaya gönderilmiştir 
bunlar. Fırkaya gittikleri vakitte sandıkların bazısı 
boş çıkmıştır, diyor. Boş doluya doldurulmuştur, nok
san o suretle zuhur etmiştir. Yani bendeniz açık soy
uyorum. Bu sandıkların noksan zuhurunda nereye I 
verildiği hakkında beş fişenk söylenirse benim için ben 
namussuz olarak kendimi ilân ederim. Bir hatıra ola
rak bu tüfenklerden elimde bir tane yoktur. Bu tü- I 
fenk yeni bir cinstir. Evimde beş altı tüfengimı oldu- I 
ğu halde bu cinsten bugün evimde yoktur. Bir tane al- I 
mıştım, onu da fırka kumandanları Trabzon'da aldı- I 
1ar. Benzin hakkında buyurduğunuz mesele mahruka- I 
ta aittir ve doğrudur. Bunun iki nüsü, ücreti nakliye I 
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olarak, müikâfet v«xttğimıi de arzeticrim. O gidip ge
len mesafeyi yakıyor, ondan motorcuya rüzgâr ka
lır. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — O haide 
gaz yağları da kalmış Osman Bey.. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Muğla) — Bir kelime.. 
Müsaade buyurur musunuz? Edendim, bir nokta var, 
yanlış aıdaşılmasm. Rusya'ya gidip gelen arkadaşları
mız burada yoktur. Osman Bey 5 000 lira harcirah 
verildi, diyor. Halbuki bizim heyetimiz içinde beş 
yüz liradan fazla haricirah alan yoktur. Bunu tavzih 
ederimi. 

OSMAN BEY (Devamla) — Bekir Sami Bey, Yu
suf Kemal Bey, bendeniz, üçümüz gitmiştik. Bunlar 
dahil değil efendim. Evvel ve ahir Heyeti Oeliienize 
vereceğim izahat bundan ibarettir, zerre kadar vicda
nım titremiyor, ben bunu yaptım. O zaman bundan 
daha iyi yapılabilirdi kanaatini besliyen bir arkadaşı
mız varsa gelsinler, lütfen izah etsinler ve bendeniz 
de mesuliyete iştirak edeyim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis Efendi, 
bendenizin takririmi lütfen okuyunuz. Meseleyi hal-. 
leder zannederim. 

REİS — Celâl Nuri Beyin usulü müzakereye dair 
bir takriri var okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Lazistan Mebusu Osman Bey meselesini halletmek 

Meclis için maddeten müşkül bir iştir. İşin vicdanen 
'hali lâzım gelir ki bunun içsin de bir udul heyeti 
(jüri) nasbetmek iktiza eder. Binaenaleyh bu gibi iş
lerde bulunan kimselerden mürekkep ve şubelerce 
müntehap on kişilik bir udul heyetinin teşkili ve ruz-
namei müzakerata geçilmesini teklif ederim. 

28 Kânunusani 1338 
Gelibolu Mebusu 

Celâl Nuri 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendiler; 
(Gürültüler).. Merhem'et buyurun, bu, bir hak mese
lesidir. Lehte mi veya aleyhte mi söyliyeceğim, biiia-
miyor. (Gürültüler) Efendiler, mahkeme şeklinde ini
kat ediyoruz. Burada Osman Beyin ne lehinde, ne 
aleyhinde natıka pervaz olacak değilim. Osman Bey 
meselesi bence yoktur. Yalnız bu iş vicdaniyata ve 
maneviyata taalluk eder bir meseledir. (Mahkeme 
var sesleri) Mahkemenin yapamıyacağı bir iş var. Os
man Bey gayri tabii bir zamanda, gayri tabii bir yer
de, inkılâp halinde karışık bir zamanda gidiyor. Ni
tekim bugün bizden birisi İzmir'e gitse ne şerait tah
tında gider? Orada bir şey alacak olursa nizamname-
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si mucibince bu şey on bin kuruştan fazladır diye mü
zayede mümkün müdür? Binaenaleyh bu gibi şeyleri 
•dünyanın her yerinde bir heyeti udul halleder. Yani 
heyeti udul bu gitoT'şeraırt altımda iş görmüş ve bu gi
bi işleri bilir bir takım kimselerden teşekkül eder. Bun
ların vicdanı hâkimdir. Çünkü.. (Şube var sesleri) 
şube heyeti udul olamaz. Çünkü Şubede her türlü 
zevat vardır. Bu gibi işlerde bulunmuş bir takam 
adamlar gider, meselâ İzmir'e gitmiş orada efenin ar
kasında dolaşmış Celâl 'Bey, Bergamada, Ayvalıkta 
iş görmüş Afli Bey, gibi bir takım adamlar bilirler ki, 
bu gibi işlerde kavanıine mtüraat etmek lâzım getir mi 
gelmez mü? Yoksa ben de o şubede bulunacak olur
sam katiyen bir hüküm veremem;. Bu, fevkalâde şe
rait altında gitmiştir. Binaenaleyh feVKâiâde şerait 
altında çalışan kimselerden mürekkep bir udul heyeti 
eğer bu madde hakkında mütalaasını beyan etmezse 
Medisimiz ya büyük bir haksızlık etmiş olur, ya bir 
masum mahkûm eder. (Bravo sesleri) veyahut büyük 
bir adaletsizlik etmiş olur. Osman Bey mücrim ise 
onu terbiye eder. Binaenaleyh Meclisimiz hâkimidir, 
hakkı .saltanatı haizdir. Binaenaleyh bu meselede bir 
heyeti udul teşkil edip behemehal isi ona hallettirmek 
lâzımdır. Bu meseleden başka türlü çıkamayız ve bu
nu başka türlü halledersek vicdanen katiyen mesul 
oluruz. (Bravo sesleri, hayır sedaları, reye koyunuz 
sesleri, gürültüler). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Osman 
Beyefendi «Bana bu sualleri Süleyman Sırrı Bey sor
du ve ben de suallere biiâhere izahat taîep olunacağı
nı zannettiğimden dolayı suallere muhtasarah cevap 
verdim. İzahat almaksızın tahkikata hitam vermiş..» 
buyurdular. Bendeniz Osman Beye sualleri sorarken 
Allah bilir sıkılıyordum. Çünkü sual 27 tane oldu. 
Daha ikindi suali irat ederken Osman Beyin vaziyetin
den'güya bu işi bililtizam inceüyormiuşum gibi bir 
şey hissediyordum. Bendeniz vazifemi namusum kadar 
mukaddes biî'irim. Deruhde ettiğin vazifeyi noksan 
veya natemam yapmam. Bu benim için bir illettir. 
Yalnız Osman Beyden rica ederim, bu meseleyi böyle 
incelemekle acaba benim kendisine karşı bir husume
tim olduğunu mu zannediyorlar? Malumu âliniz tah
kikat icrası şubeye 'havale edildi, Osman Bey şubeye 
belki on defa gelecekti ve şube on defa müctema ola
caktı. Buna imkân yoktu. Nevet dedi ki içimizden üç 
arkadaş tefrik edelim. Haydar Bey, Husrev Bey, bir 
de bendeniz. Bu uç arkadaşımız Osman 'Beyi istkevap 
etsinler. Neticei isticvapta, evrak şubede okunsun. 
Tahkikatın kifayetine karar verilirse fezleke yapılsın 
dediler. Husrev Bey teşrif ödemedlller, Haydar Bey-

bazı defa bulundular. Osman Beye 27 sual soruldu. 
Osman Bey sorulan suallere yazısiyle ve imzası tah
tında cevap veriyordu. Bendeniz (tahkikatı kâfi gör
düm. Vesaiki mevcudeyi tetkik ettik. Şubeyi topla
dık, evrak teferruatiyle kamilen okundu. Osman Beyin 
ifadesi okundu ve kâfi görüldü. Tahkikat tekemmül 
etsin diye fezleke yapılacaktı. Bendeniz fezlekeyi tes
vit ettim. Heyet kabul etti. Osman Beyin yaptığı hiz
meti ben de takdir ederim. Hatta o takdirimin asarı 
olmak üzere, mazbatada muhalefet ettim. Şanda Os
man Beye soruyorum: Benlim kendisine sorduğum su
allere verdiği cevaplardan başka kendisini ithama me
dar olacak fazla bir söz ilâve ettim ise veyahut iddia 
ediyorlarsa vesaik gösterirler, tetkik eder, bizzat okur, 
ben de isbata çalışırım. 

OSMAN BEY (Laziistan) — Öyle bir- şey söyle
medim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Öyle 
'bir şey söylemiyorlarsa bence bir şey yoktur. Ben va
zifemi yapmışım. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Bendenüz böyle bir 
şey arzetmedim. Ben dedim ki şube heyetei umumiye-
si muvacehesinde izahat vereceğim zandiyle lüzumu 
kadar sorulan suallere cevap vermedim, tafsil etme
dim. Böyie bir şey hatırımdan geçmemiştir. Bilâhire 
izahat vereceğim zanniyie o zaman izahat vermedim. 
Tahriren ve muhtasaran cevap verdim dedim. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Takrir 
münasebetiyle bir şey arz edeceğim. 

REİS — Efendim; müsaade buyurun. Şekli tak
rir usulü müzakereye şibih gibi ye fakat bir heyeti 
udul teşkili var. Bu heyeti udul {Nizamnamede öyle 
şey yok sodaları) 

Müsaade buyurun, şubenin bir tahkikatı var. Bu 
heyeti udul şimdi şube makamında mıdır? Tahkikat 
yine Heya&i Aliyeye mi gelecek, yoksa bir mahkeme 
şeklinde midir? 

CELÂL NURt BEY (Gelibolu) — Müsaade bu
yurun, izahat vereceğim. {Gürültüler) 

REÎS — Efendim; müsade buyurunuz. Binaena
leyh bu heyeti udul hakkındaki takriri reye koymak 
lâzım gelirse bunun için müzakere lâzım gelir mi? 
gelmez mi? (gelir, gelmez sedaları) Sonra efendim 
kabulü lâzım mıdır, değil midir? (Değildir sadalan) 

MUSTAFA EFENDİ {Tokat) — Tabii müzakere 
ister, afeyhıiade söyliyen olur. 

LÜTFt BEY (Malatya) — Şube Meclisin uzvu
dur. 
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HÜSEYİN AVNt BEY {Erzurum) — Efendiler, 
teklif esasen MecliisiiKUr. Yani Mealisin verdiği karar 
heyetli udul karandır. Şimdi bu, öyle bir meseledir ki 
takdiri bir mesele. Mahkemle kanun karşısında sükût 
etmiştir. Bugün isnat edilmiş sın istimal yoktur. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Olmadığım nereden 
biliyorsunuz? 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Devamla) — Evrakı var. 
LÜTFİ BEY {Malatya) — Şube var diyor, şube 

ttMâf ma söz söyleme (şiddetli gürültüler). 
YUSUF ZtYA BEY (Bitlis) — Sen yalan mı söy-

liyeceksin? 

HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Efendiler, 
ben şubemin aleyhinde soyuyorum. Osman Bey: Di
yor ki; ben fevkalâde bir zamanda gittim, teslim al
dım, şu böyle oldu; bu şöyle oldu, bilmemi ne oldu. 
Bu, v.iodanü bir meseledir. Mecfllisi udul vazifesini ya
pıyor. Orada bunun karşısında hangi mahkemede olur
sanız olunuz, hangi haklim olursa olsun, Osman Bey, 
şu kadar aldım, gönderirken şu kadar zayi olmuş, git
miş, gitmemiş; bunu kam isbat edecek? 

YUSUF ZtYA BEY (Bitlis) — Burada arkadaşla
rımızın; namusu.. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Eğer bir ha
ta varsa zamaniyle bir heyet şeklinde, muhatız şek-
föode gönderilmemiş, hata yapılmış. Bu da ahvali fev
kalâde icabatından oldu diyor. Bunu hepimiz kabul 
ediyoruz. Efendiler; hanginiz gitseniz ellinizi vicda
nınıza.. 

HİLMİ IBEY {Bolu) — Burada bir arkadaşın na-
musiyle uğraşılıyor, Kemali sükûnetle dinleyelim. 

HÜSEYİN AVNt BEY {Devamla) — Efendiler; 
hangi birimiz elinizi vicdanınıza korsanız; on sekiz 
bin bîîmem ne, on bin bilmem tüfenk Bo&şevizm odan 
bir yerde asayişsizlik yüzünden, bu gibi hırsızlıklar 
'bulgur gibi kaynarken '(Bravo saidalan) binaenaleyh 
tahkikat bitmiştir. Vazifeniz; elinizi vicdanınıza koya
rak bir arkadaşınızı ya mahkemeye aıtmak ve gidece
ği mahkemede hakimlin ne yapacağını iyice düşünmek. 
Her biriniz hâkinüsiniiz. Hâkim bunun karşısında ne 
yapacaktır? Hâkimi bunun karşısında hangi kanunu 
tatbik edecektir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY {Yozgat) — Osman 
Bey biraderimizin 'katiyen tecziyesi taraftarı değiliz. 
Yalnız şube oamma Hüseyin Avni Beyin sözünü red
deder ve evrakı §thndi çıkarırım. Şube vazifesini bi-
hakJria yapmıştır, fakat bu mesele takdiridir. 

HÜSEYİN AVNt BEY {Devamla) — Efendtaı; 
şube vazifesini yapmış; başka bir şey yapamazdı. Fa-

katt şube bugün suli istimal var diyemıiyör. 
VEHBİ BEY (Konya) — Diyor, Hüseyin Avni 

Bey. 
HÜSEYİN AVNt ÜEY (Devamla) — Diyorsa 

bundan sonra tahkikat yoktur. Elinizi vicdanınıza ka
yarak hülkmü verirsiniz. 

SALİH EFENDt <Erzurum) — Efendiler, fada 
gürültüyü mucip olacak bir şey yoktur. İki Hükümet 
arasında verilmiş, atamış bir takım mal üzerimde me-
saıil vardır. Bunlar teslim ve tesellümde fazla alınmış, 
noksan verilmiş, noksan alınmış fazla verilmiş. Bu 
tahkikata tevakkuf eden bir meseledir. Mamafih Os
man Bey buradaki beyanatında itiraf ediyor. Ümit 
ederiz ki Osman Bey bundan nıüiteberridir. Fakat bu 
iki yüz bin 'liralık bir meseledir. Fakat senin babanın 
babasının malı değildir. Ş/imdi efendim, müsaade bu
yurun, bu iki yüz bin liralık bir maldır. Ortada bunu 
aramamak da bizim için büyük bir günahtır. Sonra 
kıymetli bir arkadaşımızın vicdanı azap içkide yaşı
yor. Mamafih böyle kapalı bir kararla bunun masu-
miyeöine karar verirsek lüüiraf ederim ki ben'âm kal
bim şüpheden kurtulamıyacakjtır. 

ATIF BEY (Beyazıt) — İki buçuk milyon lirayı 
da hatırınızdan çıkarmayınız. 

SALİH EFENDİ {Devamla) — 500 000 altını ge
tirmek meselesine gelince; Osman Bey değil Osman 
Bey gibi seksen tane de kahraman olsa ondan bir para 
çıkaramaz. Sizin bildiğiniz gibi mesele değildir. Bu
nun arkasını bir taraftan Rusya, diğer taraftan Tür
kiye takip ediyor. Osman Bey de ondan öyle kolay ko
lay bir lira bile çıkaramazdı. Ştâmldd mesele sen değil, 
kimse çıkaramaz. 

OSMAN BEY (Lazıistan) — Namussuzlar çıka
rır, namuslular değil, 

SALİH EFENDt {Devamla) — Sen muhterem ar
kadaşımızsınız. Her kim balık yemişse kılçığı boğa
zından çıkacaktır. Şimdi Osman Bey muhterem bir 
arkadaşımızdır. Bu mesele hakikaten karanlıktır. 'Ben
deniz diyorum ki böyle Osman Beyıi doğrudan doğru
ya Heyeti Umumiye huzurunda muhakeme edersek 
hiç bir mana ifham edemeyiz. Sonra İstiklâl Mahke
mesine verirsek İstiklâl Mahkemesine taalluk ede
cek bir- mesele değil. Heyeti udul meselesine girersek 
heyeti udul ne demektir? Bu vazifeyi şöyle yapmış, 
bitirmiştir diyelim. Fakat Celâl Nuri Beye gelince: 
Celâl Nuri Bey İleri gazetesine yazısını yazar, böyle 
meseleyi bilmez ki. iKaresıiye Erkânı Harp vasıtası ile 
on beş bin silahı ben getirmişim. 

CELAL NURİ BEY (G-eilİbohı) — Ben de onu 
söyliyorurm. 
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SALİH EFENDİ (Devamla) — Aztekn bu bir si-
la3ı getirmek meselesidir. Nasıl gelir, nasıl gider, ben 
nasıl sflâh almışımdır, ben bilirim? Şimdi bir kanun 
vardır. O kanonda sarahaten bir madde vardır. Vüke
laya triüteaffik böyle ıfcnadait, Jthamat doğrudan doğru
ya bir divanı Aliye veriJir. Meclisi. Aliye mensup olan 
Osman Bey biF"vek!îl kadar belki vekilden daha bü
yük. Heyeti Vekifeye versek taalluku yok. Mahafcimi 
adüyeye tevdii edersek böyle bir arkadaşımızı mahke
me sandalyasıııda oturmak güoatttrr. (Neden günah
tır «esteri) Benim nazariyem öyledir. Çünkü kamın 
vaadır. 

OSMAN BEY (Lazfctan) — Kemali şerefle kabul 
«derim. 

BİR MEBUS BEY — Nazim Beyi nasıl Divanı 
Harbe şevkettiniz? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Nâzım Beyin me ' 
selesi karanlığa gelîrfiştir. (Gürültüler) 

Meclisi Aliden on beş zat intihap ederiz. Meclis
ten müntehap bu on beş zat Divanı AKi heyeti olsun. 

VBHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim; arkadaş
larımı çok sever-im. Fakat memleketi, mermeketin za
yiatını ortaya çıkartmağa daha ziyade severim. Şim
di Osman Beyin şu kürsüde dinlediğim cevabmda 
48 000 kıio benzin, 45 000 kdlö gazyağı, 32 000 kilo 
dakik, 600 kaç varil çimento ve saire. Bir buçuk mil
yon cephane ve «(ilah. Bunların» oradan alındığı ve bu
rada bazısı icara verildiği, bazısı rüzgâr esip gittiği, 
bazısı şuradan geldiği isoyöenıiyor. Efendiler oradan 
tesellüm edilen bu kadar mala karşı sevkedilen dört 
bin şu kadar tüfenk; onun da şu kadarı noksan geli
yor. üç bin şu kadar salahın, bilmem ne kadar san
dık cephanenıin bedeli ortada kaynıyor. {Pek doğru sa-
daları) Saîih Efendimin dediği gibi bu, arada kayıp 
olan meseleyi ele alırsak. Bu hiç olmazsa yüz bin lira
dır bugün. Rica ederim; benzin o mahalle geddiğinde 
ve motorlara benzin verilecek olduğunda, Hükümete 
yazıp, ücreti için para gönderecek misiniz? Yoksa ben 
benzinleri vereceğim demiş mü? Bu yok.. Efendiler 
acaba bu benzinler buraya gelseydi (o zaman munta
zam telgraf muhaberatı yoktu «adaları) (gürültüler) 
Rica ederim ben de siz kadar ve belki sizden ziyade 
Osman Beyi severim. Fakat ortada bir hak var efen
diler. (Devam «adaları) Sonra efendiler; o benzinle
rin biç olmazsa yarısı buraya gelseydi, harp zamanın
da kirde dökük beş on otomobilimiz varsa, halkın bu 
kadar malının zayi olmasına mahal kalmaz. Yani hiç 
olmazsa yarısının kurtulmasına sebep olmaz mıydı? 
Sonra efendiler, yalnız meselenin garip bir ciheti var
dır. Rusya diyor ki: Nazarı dikkatinizi celbederim, 
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bâzım size verdiğimiz eşyada «rai istimal oluyor, siz 
bunu teslim ve tesefllüm için ehtt değüsansz, binaena
leyh biz bunu vermeyeceğiz, diyorlar. Rica «derim 
Rusya İhtar ediyor bunu.. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Hocam öyle bir 
şey yok. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — öyle bir şey var 
efendim, öyle bir şey var. (var sesleri) Esef oluna
cak şurası ki Efendiler, Rusya bizim tintifauruz için 
veriyor. Biz arada rüzgâr Üe havaya yedirip mah
vediyoruz. Rusya biziim ımtıtfaımız için veriyor. Biz 
arada mahvediyoruz. Yolu ile irttüfa edemiyoruz. Bu
nunla beraber Osman Beyden soruyorum. Mademki 
oraya gitti, fedakârlık ihtiyar etti, teşekkür olunur. 
Oradan gelince birer birer oradan almış olduğu ve 
sarfetmiş olduğu şeyi mahalline bir hesap vermeğe 
memur mu idi, Değil mi idi? Vermiş mi vermemiş 
mü? 

OSMAN BEY (Lazistan) — Verdim, Ordu dai
resine burada verdiğim gübi verdükn. (Vermedin ses
leri) Verdim efendim. Ordu daiire&i riyasetine verdim. 
Fevzi Paşa Hazretleri şifahen teşekkür bile yaptılar. 
Fevzi Paşa gecelik entarisiyle Ziraat mektebinde otu
ruyorlardı, izahat verdim, teşekkür ettiler. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — İzahat vermek ki
fayet etmez. Efendiler hesap vermek, muntazam bir 
dsfterle nereden alınıp nereye verildiğini, santimi san
timine hesapla olur. Efendiler, defter olmaksızın, san-
tjimi sant'mdne hesap olmaksızın şöyle geddi böyle 
gitti demekle efendiler rica ederim; yalnız böyle de
mekle Hükümet de eğer bunu bir hesap diye kabul 
etti ise yuf o Hükümetin ervahına. Bununla beraber 
bu kadar eşyayı Osman Bey Hükümet namına tesel
lüm ettiği halde bir kısmının bazı eşhas namına alın
dığını yahut kendi namıma aldım dersem günah mı 
olur, diyor. Günah olmaz mı efendiler? Hükümet na
mına alınan bir şey.. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Hükümet namına de
ğil, değil efendim. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Rica ederim; mü
saade ediniz. Cevap vereyim. Efendiler, Osman Bey 
şu kürsüde buyurdular ki komünizm idaresi altmda 
şahsiyete bir şey verilmez. Şahıs namına bir şey alına
maz. Bundan dolayı ben şahsım namına almadım, Hü
kümet namına aldım. Fakat kendim için aldan di
yor. Zira Hükümet bana büyük bir müsaade etme
mişti, bende böyle bir vesika yoktu, diyor. Sonra efen
diler; sözüm bitiyor, rica ederim dinleyin. Sonra efen
diler, Rusya Hükümetinin malumatı olup buraya ma-
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tumat verinciye kadar - dikkat buyurun - bizim Hü
kümetini ne alındı, ne verildi, oradan ne geldi, alınan 
»e idi, Rusyanın verdiği nedir, bizini burada elimiz* 
ne idi, Rusyanın verdiği nedir, bizim burada elimi
ze geçen ne idi diye soran yoktur. Hükümette kaıba-
haıt yok değil. Ricali Hükümet santimi santimine her 
şeyi aramazsa biz her şeyi yaparız. Ben şahsım namı
na aldanırım. Beşer aldanır, iğfal olunur, nefsimize 
uyarız. Her şeyin ihtimali vardır. Bu Hükümet ne için 
böyle?.. 

ALt SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Hü
kümetin işarı üzenine tahkikata başlanmış efendim. 

VEHİBt EFENDİ (Devamla) — Kaç ay sonra. 
Şimdi hülâsa efendiler; ben Osman Beye şöyledir, 
böyledir, diyemem,- Haşa.. Şimdi bir ş̂ey demem. Fa
kat madem, ki böyle ortaya gelmiştir. Her hakte bu 
arkadaşımızın bir mahkeme huzurunda beraaet et
mesi lâzımdır. (Muvafık sadaları) Eğer efendiler; Sa
lih Efendimin dediği gibi Osman Beyi bir mahkemeye 
göndermez, burada böyle gelişi güzel bir karar ve
rirsek Osman Bey bundan beraet etmiş olmaz. Os
man 'Beyin hayatı siyasiyesi ölür efendiler. Ben iste
nim ki bir arkadaşımızın hayatı siyasiyesi, mjaddiye ve 
Maneviyesi lekedar olmasın. Binaenaleyh şubenin 
vermiş olduğu hülâsa bir mahkemeye şevkidir. Bu 
arkadaşımız her halde şubenin kararı veçhile mese
leyi uzatmıyalım, mahkemeye gitsin, beraet etsin gel
sin efendim. 

REİS — Efendim; bir şey arzedeceğim. 
OSMAN BEY (Lazistan) — Söz istiyorum. 

YUSUF ZtYA iBBY (Bitlis) — Efendim; müda
faa edecek söz veriniz. 

REİS — Etmesin mji diyorum, rica ederim. Ben 
başka bir şey söyliyeceğim. Müdafaai Milliye Veki
li Kâzım Paşa Hazretleri bir avans teklif ediyor. Bu
gün kabul edilmediği takdirde, muamelâtın bu saat
te duracağını söyliyor. Binaenaleyh dağılmıyalım, bu 
iş bittikten sonra dağılmıyalım. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Hoca Vehbi Efen
di pek güzel söylediler ve pek güzel tenkit ettiler. Şim
di izah edeceğim. Benziin meselesinde israf yoktur. 
Rakamla motorun yakabileceği miktarı izah ettim. 
ve bunun Trabzon'da yani Türkiye toprağında her 
mtoitora ücret olaraik dört yüz liradan fazla ikramiye 
isabet ettiğimi arzettim. Buyuruyorlar ki bu benzinle
ri Hükümete gönderse idi Hükümet bundan istifade 
ederdi. Buna iştirak etmiyeceık bir tele insan yoktur. 
Fakat Rusya dahilinde kap yoktur. Hükümet ne kap 
gönderdi ise onu doldurdum. Ben buldum Hükümete 

gönderdim ve başka suretle bir şey bulamazdım efen
diler. Çünkü yanmış, yıkılmış bir şehir.. Benziin kapla 
gelir, demir fıçı ile gelir. Çuvalla gelmez, tahta fıçı 
ile de gelmez. Mutlaka demir fıçı olmak lâzımdır. 
Ben bunu yaptım ve israf edilmemiştir. Buyuruyor
lar ki yüz bin liralık bir kayıp var. Yoktur; efendi
ler, kayıp miktarı on bin lirayı geçmez. Rusya Hükü
metinden alınan gaz ve benzinlerden dolayı Rusya'ya 
borcumuz 743 liradır. Efendiler; size maddi hesap 
soyuyorum. Benzinin 12.5 'kıyyesi 550 rubledir. 

Diyorlar ki mahkemeye gitsin. Heyeti Celilenize 
ben arzettim. Eğer benim bu izahatım vicdanınız üze
rinde makes bulmadı ise mahkemeyi ben kemali şeref
le kabul ediyorum, dedim. 

ZtYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Efendiler, ben
denizi dinleyiniz. Bendeniz de Lazistan Mebusuyum, 
O zaman orada ben de mezunen bulunuyordum. Bi
naenaleyh zannederim ki benim de söz söylemeğe 
hakkım vardır. Bendeniz Trabzon'a gittiğim zaman 
orada gördüm. 'Bu İngiliz tüfenkleri Trabzon'da sa
tılıyordu. Ali Riza Beyin yanına gittim. Bu, nasıl 
oluyar diye sordum. Dedi ki sandıkta eksik çıkıyor. 
Biri birine tetabuk etmiyor. Ötede beride satılıyor, 
dedi. Bunun için mütemjadiyen muhabere ediyoruz, 
dedi. Ondan sonra Rize'ye gittim. Orada bu tüfenk-
lerden daha çok miktarda satılıyor buldum. Fakat bu 
hususta bu sahilde bir çok dedikodular oldu. Dedi
ler ki bu Osman Beyin Yeyahut Trabzon fırkasının bu 
hususta mutlaka bir sui istimali vardır. Her halde 
mutlaka yolda ziyaa uğrayan yoktur. Yalnız geli
yor, ara yerde bir çok sui istimal vardır; oradan ça
lınıyor, dediler. Bu muhakkaktır. Hatta bu sui isti
malden dolayıdır ki isterseniz Müdafaai Milliye Ve
kili tahkik eder, bir çok zabitler Divanı Harptedir. 
Binaenaleyh Osman Bey de tahtı zandadır. Osman 
Bey arkadaşımız bir mebustur ve Meclisi Alinin şere
fini muhafaza etmek için mahkemede beraet etmesi 
lâzımdır. Bendeniz Osman Beyin mahkemede beraet 
edeceğine .kaniim. 

BİR MEBUS BEY — Evrak, vesaik burada.. Yok 
diyorlar, isterseniz okuyalım. 

DR. FUAT BEY (Bolu) — Efendiler; bendeniz 
meseleyi iki kısma ayırıyorum. Tüfenk meselesi, ben
zin ve gaz meselesi. Bu hususta Osman Beyin söyle
diklerini tamamen kabul ediyorum. Yalnız bir de al
tı yüz elli sandi'k çimento meselesi vardır, fıçılar var
dır, ve saire vardır. Bu hususta Osman Beyin kendi 
imzası altındaki evrakı müspiifce arasında 650 fıçı çi
mentoyu ben kendim testim ettim diyor, ben şahsi 
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aldım diyor. Halbuki Şehbender Sabri Bey gönderdiği 
telgrafta diyor ki yani dördüncü şubeye gönderdiği 
telgrafla Hükümet namına bunu istemiştir. İşte Hü
kümetle Osman Beyin kendi imzası altındaki tahri-
raifcfca -ik tenakuz vardır. Osman Bey benim Düzcede 
felaket arkadaşımdır, kendisini çok severim. Fakat 
her halde bil mahkemjeye gitmeli beraaet etmeli 
şerefle aramıza gelmelidir. (Müzakere kâfi, reye vaz
ediniz sadakan) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir tak
rir vardır. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim; usulü mü
zakere hakkında bir kaç söz söyliyeceğim. Rica ede
rim1 bu ve buna benzeyen mesaîlerde pek büyük dik
kat şahıstan ziyade, Heyeti Umumıiyemizden ziyade, 
hakiki ve umumi bir mesaili millet, mesalihi umumiye 
işte budur Tabii şahsı rile hiç birimiz uğraşamadığı-
mız gibi benıim de nazarımda, kalbimde yoktur, on
dan bahsetmiyeceğim. Bundan evvel hatırı âlinize ge
tireceğim bir mazbata var. Heyeti Aliyenizden müte-
hap mütehassıs zevat bir şubede Abdurrahman La
mı efendiyi tahkik etmiş ve o mazbatanın fezlekesi 
okunduğu vakit bilâ tereddüt evet, evet dediniz. 
Zavallı hakkında evvelce kalplerimizde hasıl olan şüp
heyi izale ettiniz. Çünkü şubenin tahkikatına itimat 
ettiniz. Rica ederim, ikinci bir mazbata okundu. Ne 
oluyor, bilmem, bize bir şeyler oluyor. En nazik 
zamanlarımızda oluyor, böyle şeyler. Hatta gösterilen 
heyecanın itidallimizi ihlâl eder, metanetimizi ihlâl 
eder zannederim. Mevzubahis olan meseleden daha 
mühim bir arazdır, bir hastalık alamidir. Hali sü
kûnetle dinlediğiniz gibi diğer sözlerimi de kısaca 
söyleyeceğim. Kemal'i sükûnetle dinlemenizi rica ede
rim. Şimdi ikinci mazbata okunuyor. Deniyor ki ar
kadaşlarımızdan şöyle birisi de şu şekilde bir karara 
tabi olunması lâzım|dır, deniliyor. Bendeniz şeklinden 
bahsedeceğim. Pek âlâ ondan evVel bir mazbataya 
caffelkalem evet dentiş olan bir Meclis ikincisini de 
yine kendisine şayanı itimat bir heyetin tetkiki yle ha-
srl olan (gürültüler) diğer bir şube olsun. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Onda öyle para yok. 
İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Sözümü kes

memenizi demin rica ettim. 
NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Heyetin vazi

fesidir. 
İL YAS SAMI BEY (Devamla) — Sözümü kes

memeniz muktezayı hamiyetinizdir. Şimdi fezleke 
(mevzubahis olunca gayet fena bir cereyan aldı Ki
mlimiz Kanunu Esasimizden bahsetti. Bu mesailin 

hiç birini ihmal etmeyen Kanunu Esasi Mebusların 
Muhakemesini de kabul etmiş ve böyle bir şey ya
pacağını da kabul etmıiş ve mebusiyetine de halel gel
memek suretiyle mahkemeye gitmjssini ve orada ken-
düsini müdafaa etmesini temamiyle temin etmiş yollar 
varken bir arkadaşımız heyeti udul yapalım, Divanı 
Haysiyet var, Temyiz var dedi. Hayret olunacak şey 
halbuki mesele sahibi sevgili bir arkadaşımızdır. En 

mühim sözü kendisi söylemiştir. Dedi ki; bu, mesaili 
siyasiyeye iştirak eden ferdin serencarnında her şey 
dahildir. Binaenaleyh mahkemeden hiç çekinmez, 
mahkemeye gider. Bu sözü söyliyen arkadaşımız bu
gün hepimizin gençliği ile, zinde kuvveti »ile milletin, 
memleketin istifade etmesi ve hiç bir suretle heder 
olmasını istemediğim bir arkadaşımızdır. Kendisi söy
ledi gider ve mahkemeden korkmaz, gelir. Şimdi kırk 
kişiden mürekkep ve müteşekkil bir şube evet gitsin 
diyor. Heyeti Aliyenizin arasında, patırtı ve alkış ce-
reyanlariyle anlamıyorum ki, bir kısmı gitsin diyor, 
bir kısmı gitmesin diyor. Kendi de gitsin diyor. Ka
nunu Esalsi şekli hakikiyi göstermiştir. Tereddüde ma
hal yoktur. Zaten müzakerenin kifayeti de söylenmiş
tir. Arkadaşımızı ağuşumuza alırken samimıi alalım. 
Şüphe altında bırakıp heder 'etmiyelim (Müzakere 
kâfi sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum). — Efendim; 
demin bendeniz Osman Bey şöyledir, böyledir de
memiştim. Bütün yanlış anlaşıldı. Ben Celâl Nuri Be
ye heyeti udul için dedim ki elinizi vicdanınıza ko
yarsanız; Osman Beyin evrakı okundu. Kendisinin iz
har ettiği müşkülat şudur: Katiyen arkadaşlarımızın 
arasına girdiğini zaman ben Osmian Beyin kabahati 
vardır veyahut yoktur, demedim. Vaziyet bu. Kendi 
müdafaası ile katiyen siz yanlış anladınız diyorum. 
Şube de resmen, açıktan bir şey söylemiyor, (müza
kere kâfi sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim; üç takrir var. 
BMİR PAŞA (Sivas) — Bunu hangi mahkeme, 

hangi kanun halledecek? 
REİS — Efendim; Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Be

yin takriri: 

Riyaseti Celileye 
LazJst&n Mebusu Osman Beye tevdi edilen vazife

nin ehemmiyet ve zamanı tevdiine, sureti icrasının der-
hâr ^îan nezaket ve ehemmüyetine ve tek başına bu 
mühim vazifeyi ifa hususunda mevcut olan müşkü-

j lata nazaran kendisinden hesap talebi her halde mu-
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vafık değildir. Çünıkü bu kabil vezaifi ifa edenlerin 
yapacakları hizmet bir fedakârlık, vezekleri hesap ta 
namuslarına bir itimattan ibaret olur. Binaenaleyh bu 
kalbil hidemata atılacak rüfekamızın azimlerini! halel
dar etmemek namına şubenin olbaptaki karartılın 
reddiyle arkadaşımızın namusuna itimat olunmasını 
teklif eylerim. 28 .Kânunusâni 1338 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfiidir. 
Lazistan Mebusu Osman Bey aleyhindeki bu ev

rakı tahkilkiye bir ihtilas meselesinden ibarettir. Mec
lisi Aliye mensup bir arkadaşımızın ihtilas meselesin
den mahkemeye seviki pak İde münasip değildir. Ka
nunu Esasinin maddei mahsusasına tevfikan Meclisi 
Aliden müntehap on beş zattan mürekkep bir Dîiva-
nı Ali teşküiyle bu hususun •Divanı AH huzurunda 
muhakeme edilmesini teklif eylerim. 

28 Kanunusani 1338 
Erzurum Mebusu 

Salih 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey; müsaade 
buyurun; tcra salâhiyetine mıaftk bir arkadaşımı adi, 
böyle bir mahkemeye sevkıedil'iyor bu olmaz. (Gü
rültüler) hayır hayır adi mahkeme yoktur sadaları) 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz, Yusuf Zi
ya Beyin takdirini tekrar okutuyorum, dinriyeî'im. 

(Takrir tekrar okundu) 
REİS — Bu karari kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın.. Kabul edilmedi efendim. 
NECATİ BEY (Saruhan) — Anlaşılmadı efen

dim; böyle şey olmaz. Mesele büyük bir meseledir. 
Cephane meselesi var, benzin meselesi var. Neyi reye 
koyuyorsunuz anlamıyoruz. Bir kaç el kaldırılıyor. 

REÎS — Efendim; reye kondu, kabul edilmedi. 
(Hepsi ayakta, hepsi konuşuyor, anlaşılmıyor sada
ları). 

Riyaseti Celileye 
Lazistan Mebusu Osman Bey meselesıini halletmek 

Meclis için maddeten müşkül bir iştir, işin vicdanen 
halli lâzımı gelir ki bunun 'için de bir udul heyeti 
Üüri) nasbetmek iktiza eder. Binaenaleyh bu gibi 

isterde bulunan kimselerden mürekkep ve şubelerce 
müntehap on beş kişilik bir udul heyetinin teşkaünii 
ve ruznamei müzakerata geçilmesini teklif ederim. 

28 Kânunusani 1338 
Gelibolu Mebusu 

Celâl Nuri 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Takriri re
ye koyunuz Reis Bey 

REİS — Deniliyor ki bir heyeti udul teşkil edil
sin. Heyetei udul teşkilini kabul edenler lütfen elleri
ni kaildtrsın.. (Ret sadaları) kabul olunmadı efendim. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin takririni tekrar 
okutuyorum. 
(Erzurum Mebusu Salih Efendinin takriri tekrar 
okundu) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Şimdi efendi
ler; kanunun sarahati karşısında vakit zayi etmektir. 
Bu efendi hakkındaki mazbata reye konur, ya ret olu
nur veya.kabul olunur. Bununla iştigal etmek doğru 
değildir. Yoksa haç bir takrir Kanunu Esasiyi tadil 
mahiyetinde olmamalıdır, olursa takrir Kanunu Esa
sidir. Bu gün neşredilecek her hangi bir Kanunu Esa
si ile nasıl olur ki mukaddeme cereyan etmtiş bir rnad-
dei kanuni yeyi tatbike.. Bu 'itibarla bu takririn zaten 
okunmaması lâzımdır. Eğer hukuku esasiye ve Kanu
nu Esasiye tevfiki hareket edecdksek.. Yok hissi, 
keyfi hareket edeceksek rastgelen takrir okunabilir. 
Rica ederim bu takrirler haddi zatında, okunur, reye 
konmaz. Mazbata reye konur, (alkışlar) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Efendi, 
usul hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Efendim; Salih Efendinin takririni kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Kanunu Esasi 
sülüsanı ekseriyet diyor. Tayin esami 'iledir. Tayini 
esami ile reye koyunuz. 

REİS — Şubenin mazbatası veçhile Osman Beyin 
mahkemeye tevdini kabul edenier lütfen el kaldırsın. 
(kabul sadaları) kabul edilmiştir efendim. (Hangi 
mahkemeye sadaları) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Hangi mahke
meye sevkedilecek? 

REİS — Efendim, celsei aleniyeye geçiyoruz. 

<t 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Ziya Hurşit (Lâzistan) 

REİS — Celse açılmıştır. 
3. — Müdafaai Milliye Vekâletine iki milyon lira 

4 vans İtasına Dair Kanun Lâyihası. 
REİS — Efendim mevzuun müzakeresine başlı

yorum 
Efendim Müdafaai MiHiyeye avans talep ediliyor. 

Vekil söz istediler. Buyurun Paşa Hazretleri. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Müdafaai Milliye emrinde hiç bir para yoktur. 
Müdafaai Milliye Vekâleti bavalâtı bitmiştir. Yeni ha
vale ve tahsisat istiyoruz. Bunun için de bir teklif 
yaptım. Fakat bunun tetkik ve neticelendirilmesi bir
kaç güne tevakkuf ediyor. İş neticelensin, fakat neti-
celenmezden evvel bir miktar tahsisatın avans olarak 
verilmesine lüzum vardır. Bunun itasını 'istirham ede
rim. (Muvafık sesleri.) 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim, Heyeti CelMenin malûmudur ki Müdafaai Milli
yenin 45 milyonluk bütçesi Heyeti Cehrece tasdik 
edildikten sonra ihtiyacatı askeriyenin gösterdiği lü
zum üzerine ordu teşkilâtı büyütülmüş ve bunun kar-, 
şılığı olmak üzere daha Mayıs ayının evasıünda oni-
kibuçuk milyon liralık bir tahsisatı munzaimme lâyi
hası takdim edilmiş idi. Onbeş Mayıstan beri ben
deniz daha Maliye Vekâletini deruhde etmezden ev
vel verilen bu lâyiha henüz intaç edilememiştir. Mü
vazenei Maliye Encümeni bu lâyihanın tetkikaitiyle 
uğraşıyor. HasbeMcap Ordunun tevsi edilen kadrosu 
ve teşkilâtı vesaire dolayısiyle 1337 senesinde Müda
faai Milliye masarifini kapaifcmak için ne kadar tah
sisat lâzım olduğuna dair Müvazenei Maliye Encüme
ni kaıtî ıbir malumat almamış, bunun için bu tahsisatı 
munzamme lâyihası Heyeti Celilenizdn huzurunuza 
şimdi gelemiyecektir. Bunun ikmali muamelesi iki üç 
gün daha zarurî olarak devam edecektir. Fakat şu 
nu arz etmek isterim ki Müdafaai Milliyenin musad-
da'k olan bütçesinden bugün Müdafaai Milliye em
rinde kabili istifade tahsisat bakiyesi kalmamıştır. Bir1 

müddetten beri Müdafaai Milliye ne kadar âcil ve za
rurî olursa olsun yapacak olduğu bidemat için mese
lâ her hangi ümera ve zaibiti mahaltei memuriyetine 
göndermek 'için harclrahının tesviyesine imkân bula
mıyor Çünkü gelecek olan havalâtı tahsisat kalmadı

ğından dolayı. Maliye Vekâleti reddile karşılamak: 
mecburiyetindedir. Biz de Müdafaai Milliyenin ala
cağı tahsisatı munzammenin kısmen Maliyenin ayni
yat olarak aşardan verdiği zöhairden mahsubu isten
mektedir. Binaenaleyh bu mesele Müvazenei Maliye 
Encümeninde uzun uzadıya müzakere edilmektedir. 
Fakat müstacel, zarurî, gayrı kabili tehir olan mua
meleyi ve masarifi askeriyeyi durdurmamak için bdr 
iki milyon liralık bir teklif vardır. Bunu kabul buyuru
nuz. Fakat her halde atiyen Müvazenei Maliye En
cümeninin Heyeti Aliyenize bir iki güne kadar sevke-
deceği tahsisattan mahsup edilmek üzere veriniz. 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Bu 45 milyonluk Müdafaai 
Milliye bütçesi kamilen sarfedilmiş midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Havaleten sarf edil
miştir, bakiyesi kalmamıştır. 

REİS — Bir maddei kanuniye teklif ediliyor. 

Riyaseti Cel'ileye 
Müdafai Milliye. ve Maliye Vekillerinin vaziyeti 

idariye hakkındaki izahatı mebsutelerine binaen rne-
salihi müstacelei askeriyenin halelden vikayesi emrin
de berveçhi ati maddei kanuniyenin müstacelen ka
bulünü ve tahsisatı munzamme ihtiyacı hakkındaki 
hesabın dairei aidesince encümene bir hafta içinde 
itası esbabının istikmalini teklif ederim. 

29. 1 . 1338 
Mersin 

Salahattin 

1. Müdafaai Milliyenin ihtiyacatı müstacelesine 
sarf ediknek ve Müvazenei Maliye Encümenine ibraz 
olunacak hesap üzerine Encümence teklif olunacak 
miktardan mahsubu icra kılınmak üzere dairei mez-
kûre bütçesine iki milyon lira avans ita kılınmıştır. 

2. İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
3. İşbu kanunun icrasına Maliye ve Müdafaai 

Milliye Vekilleri memurdur. (Kabul sadalan.) 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Eğer Mec

lis Müvazenei Maliye Encümeninin izahatına ihti
yacı varsa dinler. 

Dr. ABİDlN BEY (Lâzistan) — Müvazenei Mali
yeye teşekkür ederim. 

REİS — Heyeti umumiye hakkında müzakereyi 
kâfi görenler e{ kaldırsın... Kâfi görülmüştür. 
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Maddelere geçiyoruz. 
Madde 1. — Müdafaai Milfiyenin lihtiyacatı müs-

tacelesine sarfedilmek ve Muvazenei Maliye Encüme
nime ibraz olunacak hesap üzerine Encümence teklif 
olunacak miktardan mahsubu icra kılınmak üzere dai-
rei mezkûre bütçesine ikıi m'ilyon lira avans ita kılın
mıştır. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim; bu 
maddeyi bendeniz de kabul edeceğim. Yalnız bir şey 
teklif edeceğim ki, her zaman bu iş böyle sıkışrk za
mana mı getirildi. Düşünülüp vakti zaman'iyle geti
rilip merasimi kanun iyesdyle olsaydı. Bundan sonra 
böyle olmlasm. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Efendim, 
biz evvelce Müdafaai M'illiye bütçesini bilâmünakaşa 
45 milyon lira olarak kabul ettik. Henüz bunun sure
ti sarfı hakkında bir fikir edinemedi'k. Binaenaleyh 
bugün de böyle - buyurdukları gibi - sıkışık bir za
manda iki m'ilyon lira istiyorlar. Yarın sabah şöyle 
olacak, böyle olacak diyorlar. Rica ederim böyle sı
kışrk zamanda değil, daha dört aylık askerin, zabıta
nın maaşı verilmemiştir. Bu hesaplar anlaşılmalıdır. 
Fena tesir yapıyor, para veriyoruz. Kabul kabul gitti. 
Fakat bize hesap veren yoktur. Madde ka'bul ediliyor, 

ben kabul ediyorum. Ben Meclisi Âliye ihtar ediyo
rum. Bir mebus sıfatiyle söylüyorum. Vefdiğinıiz pa
ranın sureti sarfını, verdiğimiz paranın hesabını bil
mezseniz, verdiğiniz heder olur. Arkasından takip 
edip.. (Oluyor sadaları.) Öyle bakınız hepimiz ayak
ta bir heyecanla duruyoruz. Alelacele para kabul et
tik rica ederim, dört aydır asker para almamıştır. 
Neyi kabul ediyorsunuz bu mesaili müstacele nedir? 
Bunu anlamak lâzım bizim için bir senelik bütçe ka
bul ettiniz, bütçenin ik'i misli tekâlifi milliye alındı, 
haberiniz yok. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim; Hüseyin Avni 
Beyin buyurdukları mesele bir meselei müslteharediir, 
bir meselei ahiredir. Binaenaleyh bugün Meclisimizin 
teşekkülü gayesine doğrudan doğruya taallûk eden 
bir meseleyi kabul etmezsek birtakım netayiç söyle
niyor. (Kabul ediyor sesleri.) Binaenaleyh her vazi
femizden akdem olan bu vazifenin kutsiyetini nazarı 
itibara alarak derhal bu kanunun kabulünü teklif 
ediyorum. Müzakere de kâfi görülsün. (Kâfi sesle
ri.) 

REİS — Müzakerenin kâfi görülerek maddenin 
kabulünü reylerimize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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