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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,80 

REİS — İkinci Bete Vekili Vehbi Ef. Es. 
KATİPLE» : Feyyaz AH B. (Yoçgad), Cevdet B. (Kütahya). 

BEİS — Efendim, Meclisi asıyoruz. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak, lütfen dinliyelim. 

(Kâtip Feyyaz İ l i Bey (Yozgad) 2abtı sa
bık hulâsasını okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
Birinci celse 

İkinci Beis vekili Basan Fehmi Beyefendi-
nin tahtı riyasetlerinde zavali saat bir buçukta 
inikat etti. Zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Hiyaneti vataniye ile maznun 
Azgın Ömer hakkındaki evrak Adliye encüme
nine, Yozgad mebusu Fayyaz Ali Beyle rüfeka-
smın Bogazlıyan kaymakamı merhum Kemal 
Bey ailesine maaş tahsisi hakkındaki takriri 
Lâyiha encümenine havale ve Malmüdürlerinin 
Maliye vekâletince tasdiki memuriyetlerine 
dair Ergani mebusu Sırrı Beyin takriri reddo-
Iundu. Konya'ya azimet eden Muvazenei ma
liye encümeni Reisi Ferid ve Mazbata muhar
riri Fuad Beylerin yerlerine muvakkaten inti
hap olunan zevat hakkındaki şube mazbatası 
okundu. Giresun'un müstakil livaya tahviline 
dair Dahiliye ve Muvazenei maliye encümenleri 
mazbataları mznameye bilithal müzakere olu
narak nazarı itibara alınan Tunalı Hilmi, Hüs-
rev ve Mustafa Beylerin takrirleriyle birlikte 
tetkik edilmek üzere Dahiliye encümenine 
havale olundu. Şeyh Sünusi Hazretlerinin 
Meclise olan selâmları tebliğ olunarak tenef
füs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde zevali saat 2'15 te inikat etti. Tokad me
busu Bifat Beyle rüfekasının Tokad mektep-
leri ve Ertuğrul mebusu Mustafa Kemal Beyin 
Menbaı FÜyuzat mektebi hakkındaki sual tak
rirleri Maarif vekâletine ve Muş mebusu Ahmed 
Hamdı Beyle rüfekasınm Muş sancağı dahilin
deki köprülere müteallik takriri Nafia vekâle
tine havale olundu. Bilâhara Teşkilâtı esasiye 
programı dördüncü maddesinin müzakeresine 
geçilerek müzakere kâfi görülüp tadil takrir
leri okundu. Nazarı dikkate alınan Trabzon 
mebusu Hüsrev ve Karahisar mebusu Mustafa 
Beylerin takrirleriyle reye Vazedilmeden evvel 

encümenden talep olunan Karesi mebusu Vehbi 
Beyin takriri encümene havale olundu. Badehu 
İzmit mebusu Hamdi Beyin dördüncü maddenin 
tayyı hakkındaki teklifi kabul olunarak mad
de tayyolundu ve perşembe günü içtima edilmek 
üzere saat (5) te celse tatil olundu. 

Beis vekili Kâtip Kâtip 
Fehmi Feyyaz Âli Cevdet 

HASAN BASBİ B. (Karesi) — Efendim, 
encümene havale olunan takrir, bendenizin tak-
ririmdir. 

BEİS — Yani sizin isminiz tasrih olunsun. 
Başka mütalâa beyan edecek var mı efendim? 

HASAN FEHMİ B. (aümüşaue) — Müsaa
de buyurulur mu efendim? Giresun'da liva teş
kili hakkndaki teklifi kanuni müstaceliyet ka-
rariyle, ruznameye alnmştr. ö yolda tashih 
edilsin. Müstaceliyet karan olmadan ruznameye 
alınamazdı. O nokta tashih edilsin. 

BEİS — Pekâlâ başka mütalâa var mit 
(Yok sesleri). Zaptı sabıkı tashih veçhile kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın/ (Kabul sesleri). 
Kabul edildi. Evrakı varideye geçiyoruz. 

3.-LAYİHALAR 
1. — Memaliki ecnebiyedeki Osmanh şehben

der ve kcmçtlarlan tarafından tanzim m tasdik 
edÜecek vesaikten altnacak resmin tezyidim dair 
kanun lâyihan 

BEİS — MemaliM ecnebiyedeki Osmanlı 
şehbender ve kançılarları tarafından tanzim ve 
tasdik edilecek vesaikten almacak resmin tez
yidine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye var. Muvazenei Maliye encümenine ha
vale edeceğiz. 

5. — TEZKEBBLEB 
i. — Seferberlik ve cephe zamtnt kanununun 

tefsirine dair Büyük MÜİet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

BEİS — Erkânı harbiyei umumiye karargâ
hında müstahdem ümera ve zâbitana cephe zam
mı itası muvafık ise de mesele Seferberlik kanunu

nun tefsirine taallûk ettiğinden bu bapta bir ka-
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rar ittihaz edilmesi lüzumuna dair Heyeti Veki
le Riyasetinden raevnıt tezkere var, Müdafaai 
Milliye encümenine havale olunacak. 

VEHBİ B. <Kar«i) — Aynı zamanda Mu-
vazenei Maliyeye gitmelidir. 

REİS — Müdafaai Milliye encümeninden 
sonra Muvazenei Maliyeye gitsin. 

S. — SUALLER, CEVAPLAR 
1, — Yozgad mebusu Süleyman Sırrjt Beyin, 

Yozgad eşrafımdan Kadı Memet Efendinin kaa-
tilUri hakkında sual-takriri ve Dahüiye vekâleti 
vekili Dr. Adnan Beyin tahrirî cevabı 

BEİS — Yozgad mebusu Süleyman Sim Be
yin takririne Dahiliye vekâletinden mevrut ce
vap var, onu okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şerefmevrut 2 . XI . 1336 tarih ve 3/1951 

numaralı tezkerei Celİlei Riyasetpenahilerine ce
vaptır: Yozgad hanedanından Kadı Mehmet 
Efendi Yozgad'a gelen Kılmc Ali Bey müfreze
sine iltihak ederek Akdağmadenine hareket et
miş ve Maden'in usat tarafından işgali üzerine 
esir düşmüş ve Boğazlıyan'ın usat tarafından 
İşgalinden bir müddet sonra eşkiyayi meşhure-
en Devekli Yahya ve biraderi Salih ve amcaza
desi Nuh'un arkadaşlarından Zile'nin Eskiköy 
nahiyesine merbut Mercimekören karyesinden 
Çerkeş Necip tarafından Bashoroz karyesi
ne yanm saat mesafede Meralde nam mahalde 
kurşunla katledilmiş ve merkumundan Yahya 
ve biraderi Salih ve amcazadesinin İkinci kuva-
yi seyyare Divanı harbi mahsusu tarafından 24 
eylül 1336 tarihînde Yozgad'da şaiben iam ediK 
miş oldukları ve Necib'in elyevm vadii firarda 
olduğundan pençei kanuna teslim edilemediği 
ve müteveffa Mjehmet Efendinin müfrezeye hini 
iltihakında üzerinde beş yüz liralık evrakı nak
diye, bir altın saat, bir dürbin, bir yamçı, bir 
gümüş kamçı, bir halı heybe ve çerkes takimiy-
le bir esp ve üzerindeki elbisenin kaatil ve rü-
fekası tarafından alındığını biraderi ifade eyledi
ği sepkeden işara cevaben Yozgad mütesarrcf-
lığından işar olunmakla arzolunur efendim. 

DahÜiye vekili namına 
Sıhhiye vekili 
Dr. Adnan 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Matlûp 
hâsıl olmuş, kaatiller cezalarını görmüşler.. Me
sele bitmiştir. 

REİS — Şu halde suale cevap kâfidir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yorgad) — Evet, 

kâfi efendim. 

4. — TEKLİFLER 
1. —. Kastamonu mebusu Dr. Suad Beyin, 

Kazaatı sayü amel hakkında teklifi kanunisi 
(S/144) 

REİS — Kazaatı sayü amel kanunu hak
kında Kastamonu mebusu Suad Beyin teklifi 
kanunisi var.. Iiâyiha encümenine gönderiyoruz. 

S. — Bolu mebusu Dr. Fuad Beyle rüfekası-
nm,Alayund namiyle bir kaza teşkili hakkında 
teklifi kanunisi (S/147) 

3. — Bolu mebusu Dr. Fuad Bey ve rüfeka-
sının, Akçasu ve Karasu nahiyelerinin kaza 
haline ifrağına dair teklifi kanunisi (S/148) 

REİS — Akçaşehİr ve Karasu nahiyelerin
den mürekkep kaza teşkili ve Alayunt kazası 
teşkiline dair Bolu mebusu Fuat Beyle rüfeka-
smın iki teklifi kanunisi var, Lâyiha encüme
nine gönderiyoruz. 

9. — MAZBATALAR 
1. — Siird mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 

Siverek livasının müstakiUen idaresi hakkında 
takriri ve Dahiliye encümeni mazbatası 

REİS — Siverek livasının müstekillen idare
si hakkında Siirt mebusu Sabri. Efendinin tak
ririnin Dahiliye vekâletine tevdiine dair Dahili
ye encümeni mazbatası var, münasip görüyorsa
nız Dahiliye vekâletine gönderelim. (Hay hay 
sesleri). Encümenin teklifi veçhile Dahiliye ve
kâletine tevdi edilmiştir. 

3, —-. Solu mebusu Tunalı Hilmi Beyin, köy 
idaresi hakkındaki teklifi kanunisi ve Dahüiye 
encümeni mazbatası (S/İ25) 

REİS — Köy teşkilâtı hakkında Tunalı Hil
mi Beyin, teklifinin evvel emirde Dahiliye ve
kâletine tevdiine dair Dahiliye encümeni maz
batası var... Dahiliye vekâletine tevdi ediyoruz. 

3. — Nİğde mebusu Ata Beyin, Nevşehir'de 
bir liva mahkemesi teşkiline dair teklifi kanunisi 
ve lâyiha encümeni mazbatası( S/144) 

REİS — Nevşehir'de liva mahkemesi teşki
li hakkında Niğde mebusu Ata Beyin teklifinin 
muvafık olup Adliye encümenine tevdiine dair 
Lâyiha encümeni mazbatası var, Adliye encü
menine tevdi ediyoruz. 

4. — Yozgad mebusu Süleyman Strn Beyin, 
Ağnam tadadına dair teklifi kanunisi ve Lâyiha 
encümeni mazbatası (S/137) 

REİS — Ağnam tadat resminin tadiline da- . 

: - 170 — 
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ir Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifi
nin muvafık olup Kavaııiııi Maliye encümenine 
tevdiine dair Lâyiha encümeni mazbatası var: 
Kavanini Malîye encümenine tevdi ediyoruz. 

5. — Bolu mebusu Tunalı Hilmi Beyin, neş
riyat mücrimiyeti hakkındaki teklifi kanunisinde 
bulunan bir tâbirin tefsirine dair Matbuat ve İs
tihbarat müdüriyeti umumiyesi tezkeresi ve İrşat 
encvümeni mazbatamı 

REİS — Matbuat müdüriyetinin tezkeresi
ne ait Irsat eneümeui mazbatası var, onu oku
yacağız : 

Siyaseti Celileye 
Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiye-

sînİn 9 teşrinisani 1336 tarih ve 884 numaralı 
olup Heyeti Celileee encümenimize muhavvel tez
keresi mütalâa olundu. Mezkûr tezkerede Bo
lu mebusu Tunalı Hilmi Beyin (Neşriyat mücri
miyeti kanunu) lâyihasına mütaallik encümeni
mizin mütalâatını havi mazbatamızda da mün-
deriç, (neşriyata müteallik nabeca ahval) ve sair 
noktalara dair istizahatta bulunulmuştur. 

Bu bapta kâfi derecede izahatı muhtevi gö
rülmüş mezkûr lâyiha maddesinin bir sureti zire 
nakledilmiş olmakla iadeten makamı Riyasete 
takdimi karargir oldu: 

Büyük Millet Meclisince, yahut Vekilleri 
Heyetince kabul veya tavsiye edilen neşriyatı 
tebligat dairesinde neşir ve tamimde ihmal ve 
tekâsulleri görülen vazifedarlar ve bu kabîK 
neşriyat varakalarını ilsak eyledikleri mahaller
den koparan veya her ne surete olursa olsun 
İmha eden kimseler hiyaneti vataniye kanunu
na tevfikan muhakeme ve tecziye edilirler. 

VEHBİ B. (Karesi) — Lâyiha encümenine 
efendim. 

REİS — irşat encümeninden yalnız Hilmi 
Beyin imzası var, başka imza yok. (Lâyihaya 
sesleri). 

SÜLEYMAN SİRSİ B. (Yozgad) — Efen
dim. Teklifin aslı Tunalı HÎlmİ Beyindir. He
yeti Aliye Lâyiha encümenine havale etmişti. 
Lâyiha encümeni; Kavanini mevcude de buna 
dair sarahat ve cezayi kâfi vardır diye reddet
ti. Sonra Heyeti Aliyeniz irşat encümenine ha
valesine lüzum gösterdi. İrşat encümeninde de 
zannederim Hilmi Bey, ya reis veya mazbata 
muharriridir. Encümen namma yapılan maz
bata da kendi imzasiyie gelmiştir. Ana göre ica
bını tabii Heyeti Aliyeniz halleder, 

NAFİZ B. (Canük) — Bunu Adliye enetime-
menine verelim. Kavanini mevcudeye muvafık 
mi, değil mî! anlaşılsın. 

BEİS — Efendim, şıu mazbatada yalnız Hil
mi Beyin imzası var, başka imza yok. Reisin im
zası nerede, azaların imzası nerede! Mazbatada 

imza yalnız Hilmi Beyindir, teklif de Hilmi 
Beyin. ' 

MUSTAFA B. (Tokad) — Mazbata değil, 
bu bîr cevap. 

REİS — Mazbata efendim; mazbata... (Gü
rültüler) . 

Müsaade buyurun efendim, münasip görür
seniz hu mazbatayı nevakısı ikmal edilmek üze
re aynı eocümene iade edelim ve encümenin ta
mam imzasiyie gelsin. Aynı encümene iadesini 
kabul edenler ellerini kaldırsınlar, Nevakısı 
ikmal edilmek üzere aynı encümene İade olundu. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
1. — Lâyiha encümeni kâtipliğinin muvak

katen Kütahya mebusu Cemü Bey tarufmdan 
ifa edileceğine dair encümen riyaseti tezkeresi 

REİS — Lâyiha ncümeninin kitabetinin 
Kütahya mebusu Cemil Bey tarafından muvak
katen ifa edileceğine dair Lâyiha encümeni maz
batası vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Lâyiha encümen kâtibi Ali Vefa Beyin me-

zunen memleketine azimet etmiş obuasına bina
en mezkûr kitabeti mumaileyhin avdetine değin 
Encümenimiz âzasından Kütahya mebusu Cemil 
Beyin ifa etmesi takarrür etmekle arzı malû
mat olunur. 

Lâyiha encümeni Na. 
Memet Şerif 

2. — Karesi mebusu Vehbi Beyin, bilûmum 
encümen ağalıklarından istifasına dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Evvelce intihap edildiğim Muvazenei maliye 

ve Dahiliye encümenleriyle, rüfekayı1 muhtereme-
nin mezuniyeti ve istifası münasebetiyle İntihap 
olunduğum Haricye encümeninden ve muvakkat 
encümenlerden, Kanunu esasi ve Encümeni mah
sus encümenlerinden istifa eylerim. 

1 Kânunusani 1336 
Karesi 
Vehbi 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Sebep ne? 
REİS — Vehbi Bey izahat verir misiniz î 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Esbabı ne 

dîr anlıyalım. İzahat versinler... 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz 

izahat istenilmeden, lütfen istifamın kabulünü 
istirham ederim (Ret, ret sesleri). 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Esbabım 
anlıyalım, 

VEHBÎ B. (Karesi) — Arzedeyim: Bendeniz 
kendim için istifa etmedim, şahsim için bir şey 
yoktur. Buraya gelen her arkadaş kendisine 
tevdi edilen her vazifeyi görmeğe muztardır, 

— m — 
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mecburdur. Buraya naz ve istiğna için de gel
medik, 

Geçende evvelki günkü celsede müzakere 
cereyan ederken, Encümeni mahsusun dördüncü 
maddesi vardı, o maddeyi mevzuubahs edecek 
değilim, her kes kendi içtihadında hür ve 
serbest olmaz ve tehakküme mâruz bulunursa bu 
Meclis de yok demektir. Onu mevzuubahs 
edecek değilim. Fakat o meselenin müzakeresi 
sırasında encümenin noktai nazarı ekseriyetle 
kabul edilmez bir vaziyetteydi. O sırada Maliye 
vekili Beyefendi, söz almadan yerlerinden dedi
ler ki: Encümen böyle vaziyette istifa eder. 

MAZHAR MÜFÎD B, (Hakkâri) — Kabul 
etmeyiz. 

MUSTÂFA LÛTFt B. (Siverek) — Katiyen 
VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyuru

nuz .Bendeniz güzelce tahlil edeyim, ondan son
ra haksız olursam, haksız dersiniz ve reddeder
siniz. Encümenler malûmu âlinizdir ki, Meclis 
namına ifayi vazife ederler, yüz elli, İki yüz 
kişinin bir yerde toplanıp bir meseleyi tetkik 
etntesi ve hepsinin de erbabı ihtisastan olması 
mümkün olmadığı ve bu suretle vakit zayi et
mek zaruri olduğu için ihtisas sahibi olanlardan 
encümenler teşkil edilmiş veyahut diğer ar
kadaşların malûmatlarından istifade edilmek 
üzere encümenlere intihap edilmiştir. Encü
menler her hangi bir mesele hakkında kanaatle
rini dermeyan ederek Heyeti umumiyeye arze-
derler. Heyeti umumiye ister kabul eder, ister 
reddeder. Fakat encümen de isterse kanaatinde 
ısrar eder, isterse kabul eder./Hatta encümene 
giden bir meselede encümence noktai nazarda 
İsrar edilirse ve yeni delaili mukannie ve esbabı 
mucibe irat edilirse Heyeti umumiyeye tek
rar şevkinde Heyeti Celile isterse kabul eder, 
isterse kabul etmez, yine reddeder ve encümene 
havale eder, İsterse onu aynen kendi noktai na
zarına nazaran, ekseriyetin noktai nazarına göre 
kabul eder. Bunda hiç bir şey yoktur. Fakat 
Vekil Beyefendi onu, izzetinefis meselesi yapa
rak «Encümen böyle noktada istifa etmelidir» 
dedi ve bazıları da alkışladı. 

Efendiler izzetinefisi olan adamlar bu gibi 
vaziyetlere tahammül edemezler. Zaten izzeti
nefissin hiç bir millet yaşayanuyacağı gibi bir 
milletin izzetinefsi efradının her birinin izzeti
nefsinden toplanır ve muhassalası olur. O alkışı 
gerek birer arkadaşımız, gerekse bir çok arka
daşımız yapsm, kendi encümenlerini tezyif 
etmiş oldular ve bu yalnız Encümeni mahsusa 
ait değildi, bütün encümenlere aitti. Binaen
aleyh böyle nıuhakkar bir vaziyette bendeniz 
hiç bir encümende çalışamam. Bu benim kendi 
içtihadıradır ve diğer arkadaşlarım da kendi ka
naatine göre bu içtihadı reddedebilir ve Heyeti 
uınumiyede istediğim zaman noktai nazarımı da 
Berdedebilrim. (Red sadaları) (Gürültüler), 

REİS — Efendim, müsaade buyuran, başka 
bir şey yok, Vehbi Beyin istifasını kabul eden
ler ellerini kaldırsın. (Red, red sadal&n). İsti
fanız kabul olunmadı... 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Meclis yalnız 
Maliye vekilinden ibaret değil. 

REİS — Efendim, başka meseleye geçiyoruz. 

7. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Amasya mebuslarının irşat vazifesini 

ifa eylediklerine dair Amasya mutasamfhğm~ 
dan mevrut tezkere 

REİS — Amasya mebuslarının ifayi vazife 
ettiklerine dair Amasya mutasarrıflığının tahri
ratı var okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Memleketin müdafaasına ve asayişin temin ve 

hüsnü muhafazasına ait hususatta mahallî rüe-
sayi mülkiye ve askeriyesiyle teşriki mesai 
eylemek ve halkı irşat suretiyle de muvazzaf 
olmak üzere yedlerine tarafı samii riyasetpena-
hilerinden vesika verilerek memuren izam kı
lındıkları Dahiliye vekâletinden tebliğ .ve işar 
buyurulan Amasya mebuslarından Dr. Âsim ve 
Miralay zade Hamdi ve Topçu zade Ali Beyler 
bütün mülhak kazaları ve lüzum görülen bazı 
köyleri dolaşarak vazifei irsadiyeyi hüsnü ifa 
etmiş ve bunlardan Ali Bey ile ahiren mezuni
yetle vurut eden mebus Memet Efendi hasbel-

*icap Tokad'in Erbaa kazasına da giderek orada 
dahi uhdelerine mevdu vazifei vataniyenin 
hüsnü ifasına muvaffak olmuşlardır. Mumailey
himden Hamdi Beyle Memet Efendi bu kere 
Ankara'ya avdet etmiş ve Dr, Âsim Bey daha 
bir müddet avdet edemiyeceğini beyan eylemiş
tir. Mumaileyhimin vezaifi mezkûre ile Amasya-
ya izamlarından maksud olan fevait ve muhasse-
natm tamamiyle hâsıl olduğu arzolunur; Olbap-
ta emrüferman hazretİ menlehülemrindir. 

18 Teşrinisani 1336 
Amasya mutasarrıfı 

(Teşekkür olunur sesleri),. 

3. — Bolu mebtts» Tunah Hilmi Beyin, Trab
zon'da dekovil âlât ve edevatının satılması esba
bının beyanına dair Müdafaai Milliye ve Nafia 
vekâletlerinden sual takriri 

REİS — Trabzon'da dekovil âlât ve edeva
tın satılması esbabının ait olduğu vekâletlerden 
sualine dair Tunalı Hilmi Beyin bir takriri 
var, münasip görürseniz Nafia ve Müdafaai 
Milliyeye havale edetim (Nafıaya sesleri). 
Nafia ve Müdafaai Milliye vekâletlerine havale 
olundu, 
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6. — TAKRİRLER 

1. — Genç mebusu fikri Beyle rüfekasmın, 
Kulp - Muş şosesiyle bir köprünün tamirine dair 
takriri 

REİS — Genç mebusu fikri Beyle rüfekası-
nın bir takriri var, okunacak: 

B. M. Meclisi Riyaseti Celüesine 
Hasbeliklim kı'sm fevkalâde bir şiddetle 

hükmüferma olması ve turuku muvasalatım 
mefkud kalması itibariyle haizi ehemmiyet 
bulunan ve seferberlik esnasında ciheti aske
riyece tesviyesine himmet olunan Kulp - Muş 
şosesi ile Lice ve Kulp kazaları beyninde yegâne 
maber olan Sarım köprüsü müsrifi harap 
olduğu gibi Genç livası merkezi olan darahini 
mevkiinde ve Murat havzasında Erzurum- Di-
yarbekir - Muş hattı üzerinde kâin köprü keza-
lik na tamam bulunduğundan tamir ve terminine 
muktazi tahsisatın muvazenei umumiyeye itha
lini menafiİ memlekete taalluku azimî itibariyle 
arz ve teklif eyleriz. 

2 Kânunuevvel 1336 
Genç Muş Muş 

Fikri Mahmud Sait Abdülgaııi 
Muş Muş 

Okunamadı Okunamadı 
EBÎS — Efendim, muvafıksa Nafia vekâle

tine havale edelim. (Muvafık sesleri). Nafia ve
kâletine havale olunmuştur. 

3, — Mardin mebusu Necip Beyin, Divanı 
Riyaset kâtipliklerine iki zatın İntihap edilme
sine dair takriri 

REİS — Mardin mebusu Necib Beyin bir 
takriri var t 

Riyaseti Celileye 
Meclîs Katiplerinden iki zatın tstiklâl mah

kemesi âzalığnıa intihap edilmiş olması, bir za
tın dahi mezunen dairei intikabiyesinde bulun
ması sesebîyle münhal bulunan mezkûr iki kita
bete iki zatın intihabını teklif eylerim. 

Mardin mebusu 
Necib 

REİS — Efendim, Meclis kâtiplerinden ba
zı zevat İstiklâl mahkemesine âza olarak gittiler. 
Zannederim İstiklâl mahkemeleri de pek uzun 
zaman devam etmez. Meclis arzu buyurursa bu 
vazife diğer Katip Beylerle ifa olunur. Yok eğer 
yerlerine daha diğer birer kâtip intihabını arzu 
ediyorsa intihap edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI E. (Yozgad) — O lü
zumu Divanı Riyasetin takdir ederek teklif et
mesi lâzımdır. 

REİS — Pekâlâ... Münasip görürseniz bu 

takriri Divanı Riyasete havale edelim, orası tet
kik etsin ve icabederse intihap yapılır. (Hay, 
hay sadalan)- Takrir Divanı Riyasete havale 
olundu. 

2. — Muş mebusu Mahmud Sait Beyle rüfe-
hasmın, Muş'taki idarei hususiye matîubatı hak
kında takriri 

REİS — Muş mebusu Mahmud Sait Beyle 
rüfekasmm bir takriri var: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Şarki Anadolu vilâyatı müstahlasasınâa ida

rei hususiyeler mülga bulunduğundan emvali 
umumiye meyanmda mahallî sandıklarınca kabz 
ve sarfedilmiş olan vilâyat hisseleri Hazine zim
metinde na tediye kalmakta olduğu gibi müra
caatı adidemize rağmen maalesef Harbi umumî 
esnasında tamamen mahvü harap olan mektep 
binalarının tamir ve termimme bedelâtı icare 
ve masarifi müteferrikasına ve heyeti talimîye 
muhassasatına muvazenei umumiyece hisse ifra
zına imkân olmadığı anlaşıldığından Muş ve 
Genç livaları merakizinde olsun muvakkaten bir 
mektebi iptidai tesis ve küşadmı ve evlâdı va
tanın en'amı maariften hisseınent olmalarını 
teminen evvelâ teşkilâtın müceddeden ve betek-
rar icra ve ihdasına değin ve buna müteallik 
ve müteferri vezaifin rüesayi idare ve maliyece 
ifası ve saniyen marüzzikir idarei hususiye mat
îubatı malûmesinin defaten berveçhipesin tes
viyesi ve muvazenei umumiye muavenet faslına 
meblâğı kâfi ve münasip tefriki ve itası husu
sunun ehemmiyetle Heyeti Vekİleye havalesini 
arz ve teklif eyleriz. 

2 kânunusani 1336 
Muş Genç 

Mahmud Sait Fikri 
REİS — Efendim, takririn Heyeti Vekileye 

havalesini arzu buyuruyor musunuz? (Hay, hay 
sadalan). Heyeti Vekileye havale olunmuştur. 

Efendim, evrakı varide bitmiştir. Ruznameye 
geçiyoruz. Encümeni mahsus mazbatası için 
pazartesi, salı günleri tahsis olunmuştu. 

6, — Müdafaai Milliye vekâleti bütçesine üç 
milyon lira tahsisat ilâvesine dair kanun lâyiha
nı ve Muvazenei maUye encümeni mazbatası 

REİS — Şimdi Müdafaai Milliye bütçesine 
zamaim icrası hakkında lâyihai kanuniye var. 

Heyeti Vekilenin teklifi: 
20. X I . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Müdafaai Milliye vekâletinin melbusat ve 

teçhizat ve nakliyat fasıllarına ceman üç mil-
yon lira ilâvesi hakkında Heyeti Vekilenin 
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20 . X I . 1336 tarihindeki içtimamda tasvip olu
nan lâyihai kanunîye sureti musaddakası ile 
esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılınmakla 
iktizasının sürati ifa ve .neticesinin iş'ar buyu-
rulmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

i 

Esbabı mucibe lâyihası 
Umumî bütçenin tanziminde melbusat ve teç

hizat faslına vazolunan mebaliğin nakâfi gel
mesi hasebiyle tediyat yapılamamakta bulundu
ğu cihetle ordunun elyevm daha pek çok ihti
yacı bulunan melbusat ve teçhizat ve sair leva
zımı askeriyesini temin etmek için teşkilâtı ce
dide dolayısiyle daha bir çok hayvan ve saire 
mubayaasına lüzumu katı hâsıl olduğu ve umu
mî bütçenin üç yüz otuz dördüncü melbusat ve 
teçhizat faslına iki milyon lira ile nakliyat mad
desinde mevzu mebaliğin hitam bulmasına meb-
ni münakalâtı askeriye hasebiyle şimendifer ida
resine şimdiye kadar tahakkuk eden mebaliğden 
külliyetli miktarda kalan düyun ve taşra met-
harlerinden merkez ittihaz edilen mahallere nak
ledilecek zehairm masarifi nakliyesi bundan böy
le tahakkuk edecek nakliyatı mühimmei askeri
yenin tehirden vikaye ve muntazaman icrasını 
teminen üç yüz otuz altıncı nakliyat faslmm 
birinci nakliyat maddesine bir milyon lira M 
ceman üç milyon liranın umumî bütçeye zami-
meten ilâvesi hususuna müstacelen müsaade bu-
yurulması babında. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Müdafaai Milliye vekâletinin 
melbusat ve teçhizat faslına iki milyon ve nak
liyat faslına bir milyon ki ceman üç milyon lira
nın umumî bütçeden mahsubu icra edilmek üze
re 21 teşrinievvel 1336 tarihli iki aylık muvak
kat bütçeye zamimeten sarfma mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3, — işbu kanunun icrasına Müda
faa! Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

20 teşrinievvel 1336 
B. M. M.Rs. Seriye V. M. M. V. 

Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 
Ad. V. Na. Da. V. Na. Ha. T. Na. 
A. Muhtar Dr. Adnan A. Muhtar 

Mal. V. Na. V. Na. Mt V. 
Ferit Mahmud Celâl T>rt Bıza Nur 

lk.V. SıLV. Er .H .TLBaV. 
M. Celâl Dr. Adnan Fevzi 

.1336 0 : 1 
Muvazenei malîye encümeninin teklifi J 
Müdafaai Milliye vekâletinin melbusat ve 

teçhizat faslına iki ve nakliyat faslına bir mil
yon ki ceman üç milyon liranın umumî bütçe
den mahsubu icra edilmek üzere 21 teşrinievvel 
1336 tarihli iki aylık muvâkkat bütçeye zami
meten sarfına mezuniyet itasına dair Heyeti 
Vekile tarafından tanzim olunup berayi tetkik 
Encümenimize havale buyurulan işbu lâyihai 
kanuniye mütalea ve tetkik olundu. Maslahatın 
derkâr olan ehemmiyet ve müstaceliyetine bîna-
en lâyihai kanuniyenin aynen kabulü tensip 
edilmiş ve fakat müfredat listesinin irae ve ita
sı on beş günden fazla teahhür ettiği takdirde 
Encümenimiz hakkı sual ve istizahını muhafa
za eylemiş olduğunun arziyle Heyeti Umumîye-
ye takdimi tezekkür kılındı. 

MADDE 1. — Müdafaai Milliye vekâletinin 
melbusat ve teçhizat faslmâ iki milyon ve nak
liyat faslına bir milyon ki ceman üç milyon lira
nın umumî bütçeden mahsubu icra edilmek üze
re 21 teşrinievvel 1336 tarihli iki aylık muvak
kat bütçeye zamimeten sarfma mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 2. — tgbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Reis V. M. M. Na. Kâtip 
Mazhar Müfid Memed Rasim Necib 

Maraş Kozan Karesi 
Tahsin Mustafa Memed Vehbi 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Dairei aidesi 
bu bapta izahat versin. 

MAZKAB MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Muvazenei maliye encümeninin reisi ol
mak dolayısiyle maruzatta bulunacağım. He
yeti âliyeniz mukaddema üç milyon liralık avan
sı zannederim kabul buyurmuş. Fakat o zaman 
orduda bir süvari ihtiyacı hâsıl olacağı pek te 
kestirilemediği için o vakîtki bütçeye hayvan mu
bayaası için bir para konulmamış... Fakat ahi
ren süvari fırkalarının teşkili lâzmıggehniş ve 
melbusat kısmından - zannederim - bir milyon 

" beş yüz bin lira bütün vilâyata hayvan muba
yaası için verildiğinden, melbusat kısmı açık 
kalmıştır. Binaenaleyh bu parayı, bu avansr 
tekrar istemeğe mecbur oluyorlar. Fakat encü
meniniz mukaddema verilen üç milyon liranın 
müfredat hesabını istemekte musır.kalmıştır ve 
onun için lâyihamızda da arzedildiği veçhile 
15 gün zarfında müfredat hesabını vermek şar-
tiyle Encümeniniz bu üç milyon liranın ita
sını tasvip etmiş ve heyeti âliyenize bildirmiştir. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Müfredat 
vermezse? 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Müfre

dat vermezse tabi t Encümen hakkı istizaha 
maliktir. İstizah yapacağtz. 

HASAN BASRİ E. (Karesi) — Tahsilatı 
verdikten sonra müfredatı vermiş kaç para 
eder? Tahsisatı vermeden evvel müfredatı ver
meli. 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Encü
men bunu da düşünmüştür efendim. Malûmu 
ihsanınız bu havalât umum vilâyat ve elviyeye 
verildiği için tabiidir ki bir hafta veya dört 
gün zarfında yapılan sarfiyatın hesabını getir
mek müşkül olur. Onun için on beş gün müd
det koydukt on beş güne kadar hesap verecek-

Eğer biz bu avamı vermezde hesabat-ı hek-
lersek melbiiçııt vesaîr levazimatı askeriye açık 
kalıyor ve kış da geldi ve bazı hususi telgraf
lar da gelm >tir.. iler hangi bir arkadaş isterse 
arzedebiliri^. O telgrafları Encümen gördü ve 
heyeti aliyenîze bunu teklife mecbur oklu. 

SALİH Ef. (Erzurumı — Şimdiki izahatınız 
Encümen namına mıdır, salısınız namına mıdır? 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Encü
men namına olduğunu mukaddema arzetmiştim 
zannederim. 

REİS — Efendim, bunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen varsa yazalım. (Hayır sa-
daları). Fakat Encümenin bir mütalâası var. 
Müfredatının itasında istizah hakkım muhafaza 
ediyoruz diyorlar. Orada ince bir mâna var.,. 

BİR MEBUS — O kayit olmazsa yine fıakkı 
var istizaha. 

REİS — Maddelere geçmek üzere heyeti 
umnmiyesiui kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Mesele ta
vazzuh etmedi. 

YAHYA GALİB B. (Kırsehri) — Kabul 
ve ademi kabul yok efendim. Bir fasıldan diğer 
fasla nasıl sarfiyat yapılır? 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkari) — Fasıldan 
fasla değil, 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Ne de
mek? Kendi kendilerine tutmuşlar melbusat 
kısmını hayvanat kısmına sarfetmişler. Nasıl 
olur efendim? O halde bu bir fasddan diğer 
fasla geçmiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, bu 
paranın ihtiyaeatı askeriyeye, taallûk ettiği söy
lenmesine nazaran Meclisi Alice esirgenmiye-
cek, verilecektir. Yalnız bütçeye müteallik bu 
gibi erkamı, bu gibi sarfiyatı, bu gibi tahsisatı 
kabul edebilmek için Meclisi Âlinin her halde 
müfredatına vakıf oiması lâzımdır. Verilecek 
para az para değiJdir. Binaenaleyh evvelemirde 
dairei aidesi tarafından buüun müfredatı 
neden ibarettir, nerelere sarfedilıniştir veya 
edilecektir? Bunun hakkında Meclisi Âliye iza
hat verilmesi lâzımdır. (Pek doğru sesleri). 

ün beş gün sonra bu müfredatın verilebile
ceğini burada beyan buyurdular. Halbuki biz 

bn tahsisatı kabul etmek suretiyle kanuniyet ikti
sap etmesine karar verirsek, on beş gün sonra bu 
müfredatın gelip gelmemesi cayi mülâhaza ve 
şüphedir. Gelmezse ne yapacağız? Bir kere biz 
kanunu kabul" ediyoruz, böyle bir muamelei 
maliyeye ve böyle bir acib karara bendeniz 
şimdiye kadar tesadüf etmedim. Zannederim 
bu kanun tab ve tevzi de edilmedi. Şimdi bu 
kanun karşısında kalıyoruz. Böyle düşünmeden, 
mülâhaza etmeden, tetkik etmeden bn kanunu 
kabul etmek demek, bendenizce Meclisin hakkr 
teşriîni feda etmek demektir. Bunun için müf
redatı hakkında dairei aidesi bize izahatı kâfiye 
vermelidir. Bu malûmata İstinaden bu kanunu 
tetkik etmeliyiz. Böyle ceffelkalem tevdii doğ
ru değildir. 

RASİM B. (Sivas) — İstenilen üç milyon 
lira avanstır, umumî bütçeden mahsubu icra 
edilecektir. Müstaceliyeti bunu derhal çıkar
mağa bizi mecbur etmiştir. Avanstır umumi. 
bütçeden mahsubu icra edilecektir 

YAHYA GALİB B. (Kırsehri) — Avans 
bir keve olur, iki kere olur, böyle her vakit 
olmaz. 

RASÎM B, (Devamla) —• Hayvan aldılar, 
bedeli verilemedi. Bilâhara umumî bütçeden 
mahsubu icra edilsin... 

REİS — Memur gelmiştir, izahat verecektir. 
MÜDAFAA! MİLLİYE V. MUHASEBE 

MÜDÜRÜ İSMAİL HAKKI B — Efendim, 
Heyeti Oelilenizce gerek altı aylık bütçede ge
rek iki aylık bütçede avans olarak birinde ou 
bil* milyon, birinde de beş milyon küsur lira 
verilmiştir. Biz tabii maliye ile hesabatımızı 
kararlaştırmak için taksim ettik. Taksim et
tiğimiz zaman teçhizat ve melbusat faslına ay
rılan miktar ordunun ihtiyaeatı hazırasma ki
fayet etmiyeceği binnetiee anlaşıldı. Mülhakata 
bir çok siparişat verdik. Mübayaat için me
murlar gönderdik. Aldığımız tahsisat buna 
kâfi gelmiyor. Esasen verilen bir senelik bütçe 
yirmi yedi milyon idi. Sonra bunu yirmi bir 
milyona indirmek mecburiyetinde kaldık ve o 
zaman teşkilât henüz hali iptidaide idi. Bu 
tahsisatlar bittabi az konuldu, ordumuzun mikta
rı tezayüt etti. Askerimizi çıplak bırakmamak 
içîıı elbise tedariki mecburiyetindeyiz. Biz bn 
iki buçuk milyon lirayı melbusat faslına tahsi
satı munzamme olarak istiyoraz. Harbiye bütçe
sinin teçhizat, melbusat faslı ki hayvan muba
yaası da oradan yapılır - bidayeten atlı ve pi
yade fırkalarının tesis edileceğini bilmiyorduk. 
Bilâhara bunlara İhtiyaç görüldü ve tesis ettik. 
Bittabi at mubayaasına havalât verdik. Bunun 
için tahsisatımız azaldı, istediğimiz, teçhizat 
için tahsisatı munzammedir. Yani umumî büt
çemize bu miktar ilâve edilmezse bütçemiz 
sene nihayetine kadar bize kifayet etmiyecek. 

— J75 — 
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Nakliyat kısmına gelince: Nakliyat için al

dığımız para sekiz yüz yetmiş bin liradır, Hal
buki; Garp cephesine ve sair yerlere vukubulan 
sevkıyatımızdan dolayı ihtiyaç pek çoğaldı. 
Aldığımız nakliyat parası askerlerin yalnız şi
mendifer nakliyatına kâfi gelmiyor. Şimendi
fer idarelerine bir çok borcumuz var. Onun 
için, bir milyon nakliyattan; iki milyon lira da 
teçhizattan İtasını Heyeti Celilenizden istirham 
ediyoruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bu avans 
olarak istenilen para bir kere avans tarzında 
Meclisçe verilecektir ve sonra bütçeye ayrıca o 
nispette hir para konacaktır. Şu halde bütçede 
esasen karşılığı olmıyan bir tahsisatı karşılık 
göstermek suretiyle avans iatiyorsımuz. Yani 
ayrıca bütçeye de ona göre bir para ilâvesini 
arzu ediyorsunuz. 

MÜDAFAAİ MtLLÎYE V. MUHASEBE 
MÜDÜRÜ İSMAÎL HAKKI B. — Tahsisatı 
munzamme istiyorum, 

HASAN BASEÎ B. (Karesi) — Tahsisatı 
munzamme, bütçede tahsisatı mevcut olan bir 
paraya karşılık göstermek üzere alman para
dır. Halbuki umumî bütçede bir tek karşılığı 
yok. 

MUHASEBE MÜDÜRÜ ÎSMAÎL HAKKI 
B. — Var efendim, 

HASAN BASEÎ B. (Devamla) — Avans 
muadili olmak Üzere umumî bütçeye para kona
cak demektir. . 

MUHASEBE MÜDÜRÜ ÎSMAÎL HAKKI 
B. — Senelik bütçemize teçhizat ve melbusat 
ve nakliyat için koyduğumuz miktarlar sene 
nihayetine kadav olan ihtiyacımıza kifayet et-
miyeceği için tahsisatı munzamme istiyoruz. 

' HASAN BASEÎ B. (Kare»i) — O halde ora
ya da konacak, _ _ . » . 

MÜDAFAAÎ MİLLÎYE VEKALETİ LEVA-
ZİMAT MÜDÜRÜ ALÎ RÎZA B. — Heyeti ki
ram hu mesele hakkında biraz daha fazla ma
lûmatı verilmesini istiyor. Müdafaai Milliye 
vekâleti bütçesini nasıl yapmıştır ve ne gibi 
esaslara istinat, etmiştir? Eğer bu cihet Meclisi 
Âliııizce lâyikiyle anlaşılacak olursa bizi ga
yetle haklı bulacaksınız. Biz bütçeyi tanzime 
başladığımız zaman Anadolu'da mevcut kolor
duların teşkilâtı hâzırasnı: esas ittihaz ettik ve 
bu teşkilâtı hâzıra dahilinde ordunun bütçesini 
tanzim ettik ve bütçe tanzim edildiği zaman 
vaziyeti hâzıra dolayısiyle daha yeniden bir 
takım teşkilât yapılacağı varidi hatır idi ve ya
pılan bütçe dahilinde teşkilâtı cedide için muk-
tazi para bu bütçeye konmamıştı. Bunun için 
bir fevkalâde bütçe tanziminden sarfınazar edil
di. Fakat teşkilâtı cedide yapıldı, yeniden bir 
takım fırkalar teşkil edildi. Bu fırkalar teşkil 
edildiği zaman ordu kuvvei umumiyesine ilâve 
edilmiş oldu. Halbuki evvelce bizim kabul etti
ğimiz ' makadir ile bugünkü ordunun kuvvei 

umumiyesi arasında büyük fark vardır. Bu 
esas dahilinde orduyu giydirmenin imkânı bu
lunmadı. Salisen : Yeni teşkil edilen fırkalar 
süvari olmak dolayısiyle gerek hayvanat muba-
yaatı ve gerek onların teçhizatı için bir hayli 
masraf yapıldı ve bunların kâffesi bütçenin üç 
yüz yirmi dördüncü faslından yani teçhizat ve 
melbusat faslmdan • sarfedildi ki bir miktarı bir 
milyon altı yüz bin lirayı tecavüz ediyordu. 
Bu itibarla ordunun teçhizat ve melbusatma 
sarfedilecek on para kalmamıştı ve ordunun lâ-
yikı veçhile de giyinmemiş olduğu Meclisi Âli
ce de malûmdur. Bu esas dahilinde orduyu giy
dirmek iyin gerek avans suretiyle, gerek tahsi
satı munzamına suretiyle, her ne suretle kabul 
buyururlarsa, sureti katiyede bize iki milyon 
! İraya ihtiyaç vardır. 

İşi nakliyat kısmına intikal ettirelim : Nak
liyat için bütçeye sekiz yüz yetmiş bin lira ilâ
ve etmiştik. Fakat bunda yalnız şimendiferle 
icra edilecek nakliyatı nazarı itibare almıştık. 
Fakat vaziyeti âhire bize Öyle mühim nakliyatın 
icrasını emretti ki elimizde on para kalmadı. 
Şimendiferlere de borçluyuz. Bir çok mahaller
den iki, üç senedenberi alınmış olan aşar hubu
batının nakli mecburiyetindeyiz ve bunları sat
mak imkânı yoktur. Çünkü alıeı yoktur. Behe
mehal bunları naklederek işlerimizi temin et
mek. askere yedirmek çarelerini düşünüyoruz. 
Bunun için elimizde nakliyat parası bittiğin
den iş yapmak mümkün değildir. Onun için 
istirham ederim herhalde bir milyon lira da 
nakliyat için verilirse elimizde mevcut olan 
işleri sene nihayetine kadar yapabileceğiz. Aynı 
zamanda borçlarımızı ödemiş bulunacağız. Ge
rek teçhizat kısmından, gerek nakliyat kısmın
dan paramız olmadığı için bir hayli borçlarımız 
da vardır. Bu kanunun bu cihetten de nazarı 
itibare olmmasını rica ederim efendim. 

ALÎ RIZA E l (Batum) — Beyefendiye sual 
soracağım. Evvelâ buyurdunuz ki, biz nazari 
bütçesini tanzim ettik. Bizim burada toplan
mamız hazarı bütçesinin tanzimini emretmez ki. 
Herhalde müdafaai vatan için toplandık, Bu-
rasrnı izah etmenizi riea ederim. 

LEVAZIMAT MÜDÜRÜ — Bidayette eli
mizde başka esas yoktu. Teşkilâtı müstakbeleyi 
tahmin etmek imkânı bizce kabil değildi. Yapı
lacak teşkilât için fevkalâde bütçe yapmak iea-
b ediyordu. Fakat bazı mütalâat üzerine bu 
fevkalâde bütçeden sarfınazar ettik. Bugün bu
na ihtiyacımız vardır. Onun için Heyeti âliye-
nize arzediyorum. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Beyefendi; ev
velce sarfedilen paraların müfredatını mutlaka 
getirmeniz iktiza ederdi ki bu bütçe tasdik edil
sin. Sonra avans değil de tahsisatı munzamına 
olarak istiyorsunuz, şu halde Maliye vekiline 
danışmanızı teklif ediyorum. 
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LEVAZIMAT MÜDÜRÜ — Müsaade buyu

run, Şimdi hesap yemekliğimizin imkânı yok
tur efendim. Bidayetten şimdiye kadar gelmiş 
değil ki biz 10 - 20 milyon lira aldık. 

ABDULLAH El (tzmit) — Bu yirmi mil
yon lirayı nerelere sarfettiniz? Bunu Meclise 
göstermeli idiniz ki şimdi istiyebilirsiniz ve biz 
de seve seve vermeli idik. Falan yere verilmiştir 
demekle kabil değildir. Falan yere verilmiştir, 
bunun da tasdiki ieabeder demeli idiniz. Mec
listen tahsisat istemek için müfredat gelmelidir. 
Aklen, mantıkan, hikmeten bu böyle ve bütün 
dünyada da bu böyledir. 

LEVABIMAT MÜDÜRÜ — Sarfiyat yapıl-
dığr dakikada hesap vermek kabil değildir efen
dim. Ordunun teşekkülünü, bir de bugünkü 
günü düşününüz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bu sene-
ki hesap bu sene verilmez efendim. 

LEVAZIMAT MÜDÜRÜ — Şimdiye kadar 
olan sarfiyattan âni olarak hesap vermek kabil 
değildir, bu gayrikabildir. Fakat biz on beş, 
yirmi gün zarfında... 

NAFİZ B. (Canik) — Maliye vekili Bey 
izahat versin.. 

MALÎYE V. FERÎD B. (İstanbul) — Efen
dim, Müdafaai Millîye vekâleti bu defa teçhi
zat tertibinden iki milyon ve nakliyattan bir 
milyon yani üç milyon liranın hem iki ayhk, 
muvakkat bütçeye, hem de umumî bütçeye ilâ
ve edilmesi lâzımgelen bir tahsisat talep ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vari
dat kanununu hazırladınız mı? 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Ma
lûmu âliniz teçhizat tertibi olmak üzere daha 
altı aylık muvaklıat bütçede 1 876 311 lira var
dı. Sonra iki aylık bütçede bir milyon üç yüz 
küsur bin lira, yani mecmuu 2 539 560 liradır. 
Umumî bütçeden istedikleri 3 752 621 lira idi. 
Binaenaleyh her ikisinin arasında bir milyon 
üç yüz bin küsur lira bir fark vardır. Yani 
umumî bütçede tasvibi âlinize mazhar olduğu 
günden bugüne kadar tahsisata ilâyeten bir mil
yon iki yüz on üç bin lira alacaklar. 

Halbuki muahharen vâki olan hesapları ne
ticesinde bir milyon iki yüz on üç bin liranın da 
şubat nihayetine kadar kâfi gelmiyeceğini gör
düklerinden bunun toparlak bir hesapla iki mil
yona iblâğını istiyorlar ve bıı tahsisatı munzam-
mayı bu son iki aylık bütçeye ilhak edecekler ki 
bugünden sarfiyata başlayabilsinler. Umumî 
bütçe, filhakika Encümence kabul edilmiş ve 
bu erkam ilâve edilmemiş ise de kanun kabul 
edildikten sonra şüphesiz umumî bütçeye de 
ilâve ve ilhak edilmiş olacaktşr. 

Nakliyat tertibi altı aylık bütçede 432 232 
lira idi. tki aylık bütçede buna 144 108 lira 
ilâveten kabul buyurdunuz. Ceman 576 340 lira. 

Bunu Encümen 513 bin lira kabul etmiştir. 
Umumî bütçe 760 bin lira olmak üzere Heyeti 
âliyenize takdim edilmiştir. Fakat bunun kâfi 
gelemiyeceğini görmüşler. Bir milyon da nakli
yat tertibine ilâvesini istiyorlar. Filhakika nak
liyat tertibinden olan paralarını almışlardır ve 
aldıktan sonra elan daha henüz bugün nakli
yatı yapabilmek için sarfiyat icra edilecek me-
baliğin tahsisine ihtiyaçları vardır. Daha bu
nun haricinde iki buçuk milyon, âdeta üç mil
yona karip sarfiyat vardır ki bunların hesaba-
tını tetkik etmekle uğraşıyoruz. Bendeniz Mali
ye vekâletine gelmeden daha evvelce fazla tah
sisatı, maddesi tâyin edilmemek üzere Müda
faai Milliye hesabına şunu veriniz, falan yere 
şunu, şuraya bunu veriniz diye böyle iki bu
çuk milyon raddesinde diğer bir takım tediyat 
daha vâki olmuştur ki bunların hesabatını al
dıktan sonra muhtelif tahsisata İlâve edeceğiz. 
Fakat tahsisata ilâve edildiği takdirde tahsi
sat itibariyle Müdafaai Milliye bütçesi iki bu
çuk, üç milyon raddesinde daha yükselmiştir. 
Tabii bunların mahsubunu icra edeceğiz. Maa-
mafih bugüne kadar yaptıkları tahsisat üzerin
den yani bütçe esasatı vazedildikten sonra yap
tıkları tahsisat üzerinden Bakliyat, teçhizat, 
melbusat masraflariyle bu tarzda Heyeti âliye-
niz tarafından bir zammiyata ihtiyacı katî var
dır ve bendenizin daima Heyeti Âliyenizi İzaç 
ederek kabul ettirmek istediğim varidat işte 
bunları kapayabilmek içindir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bu iste
dikleri tahsisat sene nihayetine kadar tamam 
geliyor mu, sonra yine talep edecekler mi? 

MALÎYE V. FERİT B. (Davamla) — Ken
dilerinin hesabatı şubat nihayetine kadar iki 
milyon lira teçhizat, bir milyon lira nakliyat 
ile. hesabatı kapatılacak zannediyorum. Onu da 
şimdi istiyorlar. 

YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — Onu da 
verdikten sonra bütçenin müzakeresine ne lü
zum vardır. 

MALÎYE V. FERfr) B, (Devamla.) — Tabii 
Encümeni âliniz bütçe müzakeratını kısmen ik
mal etmiş, hattâ bir kısım bütçeleri taba ver
miş ve tabıdan da almış. Fakat bir takım de-
vair vardır ki onların bütçelerini tetkikat ile 
meşgul. Fakat Heyeti Âliyenize hatırlatacağım; 
geçende muvakkat bütçeyi istediğim zaman ver
mek istemediniz. Bendenize iki aylık lütuf bu-
yurduımz. Belki iki aylık ta yetişmez demiştim. 
Bugün ayın ikisidir. Ayın yirmisinde Heyeti 
âliyenize iki aylık muvakkat bütçe daha takdim 
edeceğim. O umumî bütçe bu suretle itmam ve 
İkmal edilmiş bulunacak ve bendeniz Öyle tah
min ve zannediyorum ki (1337) bütçesi
nin müzakeresiyle iştigal edecek olursak vak
timizi daha ziyade hüsnü istimal etmiş ola-
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cağız, (Muvafık sesleri). Bendenizin kanaatim 
budur, (1337) bütçesinin tanzimi için bu ayın 
iptidasında devaire rica ettim, bütçelerini tan
zim etsinler dîye. Aradan bir ay geçti, henüz 
hiç bir daire bütçesini vermedi. Bundan on 
gün evvel tekrar tekit ettim. Yine (1337) se
nesi hakkında kâfi derecede bir malûmat, bir 
cevap alamadım. Bugün yine tekrar devaire 
tekit ediyorum, (1337) bütçelerini bana ver
diklerinden itibaren bunları tetkik edilmiş ve 
varidat bütçesi de ilâve edilmiş olarak Heyeti 
âlİyenize takdim edeceğim. 

Fakat devair tehir ettiği surette Heyeti âlİ
yenize takdim edebıhnekte mazurum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Yahya flalib Beyefendi biraderimizin sual
lerinden ve Maliye vekili Beyefendinin izahatın
dan, güya Encümenin çalışmayıp' bütçede vakit 
ve zamaniyle tetkikat icra edilmediği ve daha 
doğrusu Encümen çalışmamış gibi bir zahap hâ
sıl oluyor. 

SÜLEYMAN SIRRI E. (Yozgad) — Gibi 
fazladır, 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Onun 
için arzedeyinı, Siz yok diyorsunuz, Beyefendi 
(gibi) fazla dedi, 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehri) — Beyefendi 
muvakkat bütçeyi çıkarmıştır. 

REİS — Efendim, isminizi yazayım mı? 
Yahya Galib Beyefendi. 

MAZHAR MÜFÎD B, (Devamla) — Bende
niz Encümenin mesaisinden bahsettim. Encü
menimize devairdeıı bütçeler geldi. Her arka
daşınız bir dairenin bütçesinin tetkikini deruh
te etti. Tetkikata başladık. Tetkikatm hitamın
da Heyeti umumiye ile tekrar müzakere edece
ğimiz zaman devairden bir tezkere geliyor; şu 
fasıldan bu fasla geçirin, bilmem ne yapın di
yorlar. Misal olarak arzedeyinı : Jandarma büt
çesini bendeniz deruhte etmiştim, ikmal ede
ceğimiz bir sırada durunuz, aman müzakere et
meyiniz diye haber geldi. Ne oluyormuş? Jan
darma ile Emniyeti umumiye birleşiyormuş, bir 
kanun yaprfryormuş. Bu kanun Heyete takdim 
edilecekmiş, nafile bir bütçe yapmış olacaksınız, 
bekleyiniz dediler. Demek oluyor ki Jandarma 
ile Emniyeti umumiye bütçesi geliyor, çünkü 
birleşiyor. Kanun gelecekmiş, başka bir kalıba 
girecekmiş. Devair böyle teşkilâta katiyet vere-
meyip te, bütçelerine katiyet verip Encümenle
re gondermez.se tabiidir ki Encümenimiz bir şey 
yapamaz. Binaenaleyh bu kabahat yalnız deva-
iri Hükümette değil arkadaşlar, hakikati söy-
liyelim, mebus arkadaşlarımıza ait olan bütçe
yi de Divanı Riyasete vermemişlerdir. Söz ara
mızda... 

ESAD Bf. (Aydın) — Arkadaşlar, gözümü
zün bebeği, vatanımızın direği asker ve müca
hidini islâmiyedir. Bir çok yerlere sarfiyat hu
susunda elimizi başımıza koymadan, derin derin 

düşünmeden el kaldırdığımızı görüyorum. Bina
enaleyh askerlirimİ2İn elbisesine ait tahsisatın 
kabulünü vicdanı pake malik arkadaşlardan ri
ca ederim. (Mesele hesap meselesi sesleri). (İti
raz eden yok sesleri). Hesap meselesi ise bu 
Heyeti celile; yalnız Müdafaai Milliye vekâleti
ni değil, bütün Heyatı Vekileyi hesaba çekme
ğe kanunen salâhıyettardır. Binaenaleyh âcizle
rinin fikri, asker ihtiyacının hemen kabuliyle 
onun yapılıp yapılmadığının takip ve tetkik 
edilmesi fikrindeyim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
bir celsei hafiye olması hakkında bir takrir tak
dim ediyorum. 

BÎR MEBUS. B. — Celsei hafiyeye hacet 
yok. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler, haki
katen Askerin melbusat ve binaya bir çok ihtiya-
catı vardır. Muvazenei ıımumiyedeıı mahsubu 
icra edilmek üzere bir avans isteniyor. Yalnız 
şunu temenni edelim ki, bunu kabul edelim, fa
kat on beş gün sonra Müdafaai Milliye bir he
sap versin. Bu suretle kabulünü istirham ediyo
rum ve hepimiz asker kardeşlerimizin ahvalini 
biliyoruz. Tahsisatı nıunzamma olarak bir 
avans istiyorlar. 

OPERATÖR EMtN B. (Bursa) — Efendim, 
luti'en takriri okuyun, bu mesele ile alâkadardır, 

KÂTİP FEYYAZ ALİ B. — Efendim, yir
mi imzalı bir takrir var. 

MALİYE V. FERİD B. — O alenî celsede 
okunmaz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendini, 
müsaade buyurunuz, hir iki söz de bendeniz 
söyliyevim. Benim maksadını bu paranın ve
rilmemesine dair değildir. İster bunun hepsini 
versinler (Gürültüler, devam sesleri). Bendeniz 
sözümü bitireyim, sonra hafi yapınız, 

REtS — Efendim ricaederim. Zaten per
şembe gününe talik olunmuş celsei hafiyede 
müzakere olacak bir işimiz var. Celsei saniyeyi 
hafî olarak yapalım. Müsaade buyurursanız bu-
^ün daha bir iki işimiz vardır, bugün bunla
rı bitirdikten sonra celseî saniyeyi hafî olarak 
akdederiz.. 

ÖMER LtJTFl B. (Amasya) — Celsei sani
yeye mi bırakıyorsunuz, perşembeye rai? 

REİS — Celsei saniyeye. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Reis Bey, 

Hö'nim mahfuzdur.' 
REİS — Tabii. 

7. — Altı liva âafıiUnde bilûmum posta ve 
telgraf muhaberatına sansür vazedildiğine dair 
Büyük Millet Meclisi Riyasetiyle Dahiliye vekâ
letinden mevrut iki tezkere ve Dahiliye encüme
ni mazbatası 

BEİS — Sansür hakkında Dahiliye encüme
ninin mazbatası var, okunacaktır. 
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Riyaseti Ceİüeye 

Amasya, Tokad; Çorum, Kırsehri, Samsun 
sancakları dahilinde vâzı Heyeti Vekilece teklif 
edilen sansürün mebusanı kiram namına gelip 
gidecek mektuplarla telgrafnameler müstesna 
olmak ve eşhasa ait muhaberat dahi nihayet 
krrk sekiz saat zarfında sevk ve keşide edilmek 
şartİyle kabulüne karar verildi. 

28 teşrinisani 1336 
Encümen Rs. M. M. Kâtip 

Samhan Konya izmit 
İbrahim Süreyya Mezundur Hamdi 

Aza Aza 
Cebelibereket Niğde 

Faik Ata 
Aza Aza 

Karahisarı Şarki Bitlis 
Mustafa Ata 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Efendim, 
sayılan sancakların isimlerine dikkat ettim. 
Diğerlerinde neden sansüre lüzum olduğumu 
bilmem. Pakat Amasya sancağı kendi sanca
ğımda*. Sansürü icabedeıı hiç bir vaka yoktur. 
Bu noktayı Heyeti muhteremeye arzetmek iste
rim: 

MEMED ŞÜKRÜ B. (KarallUan Sahib) — 
Muhterem arkadaşlar; yine sansür hakkında 
söylenilen sözleri tekrardan başka bir şey ya
pacak değilim. Bu mesele hakkında çok sözler 
söylendi. Meclisi Aliniz bir kaç defa sansür me
selesi karşısında kaldı ve en nihayet pek haklı 
olarak sansürün dahilde bir faidei ameliyesi ol
madığı kanaatinde bulunarak refine karar ve
rildi. Çok geçmedi, geçenlerde bir kaç livaya 
sansür vazedilmek üzere Heyeti Vekilenin tek
lifi karsısında bulunduk ve cereyan eden müza
kere üzerine Dahiliye encümenine gönderildi. 
Dahiliye encümeni de Hükümetle temas ederek 
sansür vazı hakkındaki esbabı anladı. Onların 
anlamasiyle bizim de biraz bu işle malûmattar 
olmaklığınnz icap etmez mi? .Sansürü icabetti-
ren hal nedir ki; dahilde sansürün hiç bir müs-
bet faydası olmadığı halde Dahiliye encümeni 
bu livalarda sansürün vazma taraftardır? Muh
terem bir refikimiz kendi dairei intihabiyesin-
de sansürü icabettiren hiç bir şey olmadığını 
bu kürsüden söylediler. Zannederim,ki diğer li
valarda da az çok böyledir. Sansürü icabettire-
cek bir şey yoktur ve olamaz. Bir mesele varsa 
sansürü vazetmekle onun önüne geçilemez. 
Bilâkis geçonlerde arzottiğim veçhile, sansürü 
koymakla posta ve telgraf varidatını tenkis 
ederiz. Çünkü o vakit mektuplar arabacılarla, 
hususi vesaiti nakliye ile gönderilecektir ve da
ha muzır bir şekil alacaktır. Binaenaleyh refe-
dilen sansürün tekrar ikamesine müsaade etme
menizi rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgaâ) — Bende
niz de söz istemiştim. 

ALÎ RIZA Ef. (Battım) — Dâiniz mükerre-
ren bu kürsüye çıkan rüfekayi kiramdan işiti
yorum ki ve zabıtlarda da vardır ki Heyeti ali-
yeniz hem teşri ve hem de icra salâhiyetini ha
iz ye memleketin mukadderatına bizzat vaziül-
yetdir. öyle olunca ş,u sansür ihdas olunan 
yerlerden gelen mektuplar meyanında bütün 
âzanm mektupları açık geliyor. Şu halde hem 
kendileri hâkim, hem kendi mektuplarını san
sür ediyorlar ki, bu mucibi teessürdür. Zaten 
bu sansür denilen şey bütün efradın hürriyeti 
şahsiyesini ihlâl eden bir şeydir. Hürriyeti mü-
kâtebe kalmıyor. Bir lüzumu mübrem karşı
sında icabederse hariçten gelen mekâtibi san
sür ettiriyorlar. 

Efendiler, nazarı dikkatinize arzediyorum. 
Batum mebuslarından bir arkadaşa ait bir mek
tup geliyor, bunu açık bir şekilde getiriyorlar, 
Rica ederim, gerçi okunamıyorsa da karine ile 
anlaşıldığına göre silinen yerin bir azanın hem 
şahsına hem memlekete ait mühim ciheti siya-
sîyeyi nâtık olduğunu gösteriyor. Bu hususta 
zaten bir istizah takriri takdim edeceğim. Ha
riciye vekâletine, ötekine, berikine gittim, ade
tâ istiğna suretiyle cevap verdiler. Biz bu mil
letin Hazinesini burada ızrar ve israf edip de 
tazminat ve tahsisat almak için gelmemişiz. 
(Alkışlar). Bundan §ok müteessirim. Eğer va
ziyeti siyasiyede bir tebeddül varsa Hükümet 
onu bize hususi söyliyebilir. Bir memleketin 
mümessili olan bir âza elbotte haizi haysiyet
tir. Verilecek izahatm mahremiyetini takdir 
eder, ben onu ifşa etmem. Bu hususta bir tak
ririm var, takdim edeceğim. Memleketim hak
kında inşaallah bir takım izahat vereceğim. 
(Elindeki sansür edilmiş mektubu göstererek) 
mektup böyle geldi. Bir takrir de şimdi takdim 
edeceğim, Heyeti aliyenize. Bunu yapan posta 
müdürü takibatı kanuniyeye tâbi tutulsun. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (KaraJhisan Sahip) — 
Sansür kalktı, hâlâ sansür yapılıyor, 

ALÎ RİZA Ef. (Batum) — Hayır efendim, 
takibat yapılsın. Niçin azanın mektubu böyle 
olsun? Mektup (Hupa'dan) geliyor, Batum'dan 
da gelen var. Mahrem olmak üzere geliyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Sansür damgası ne
resi... 

ALI RİZA Ef. — Samsundur efendim. San
sürü İcap ettirecek şey nedir acaba? Bu azaya 
gelen mektuplarda yazılan şey ya memleketin 
ahvali siyasiyesine veyahut idaresine ait bir 
şeydir. Zaten ona mahrem değildir. 

NAFİZ B. (Oanik) — Efendim, bir sansür 
meselesi evvelce uzun uzadıya bu kürsüde mev-
zuubahis edilmişti. O vakit âzayi kirama ait 
mektupların sansür edilmemesi takarrür ettiği 
halde bize gelen mektuplar tamamen açıktır. 
Meclis emri vâkî karşısında bulunuyor. Biz bu
nu muhtelif nıakamata nmkerreren söylediği-
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miz halde katiyen ifa ettiremedik. Malûmunuz 
olduğu veçhile uzun gürültülerden sonra sansür 
tamamen ilga edildi. Sansür ilga edildikten 
sonra şayanı dikkattir ki, yine mektuplar açı
lıyor. Geçen gün Yozgad'dan gelen bir mek
tup açılmıştı. Zannederim Sırrı Beye de ge
len bir mektup yine açıktı ve makamı aidi de 
tahkikat yaparız diye bildiriyorlar, 

MEBflET ŞÜKRÜ B. (KaraMsan Sahip) — 
Belki emir vermişlerdir. 

NAFİZ B, (Devamla) — Şu hale nazaran 
Meclis gayet gülünç bir vaziyette kalıyor. Mec
lis tlaima emri vakilere mâruz kalıyor. Meclis 
daima sui istimalâtı kıramıyor. Meclis, Hükü
met memurinine diyelim, sui tefsir etmiyelim, 
Hükümet memurinine karşı daha küçük bir 
mertebede kalıyor. (Doğru sadaları). Şimdi siz 
yine şu sansürle iştigal ediyorsunuz. İster ka
bul edin, ister reddedin, Ben size bunu yarın 
arzedeceğim. Sansür vazederseniz ve Meclisi 
âlinizin mektupları açılmıyaeak derseniz yine 
açık gelecektir. Katiyen bunu isga ettiremiye-
eeksiniz. Çünkü Hükümet maiyetinde bulunan 
hiç bir memura bu husustan dolayı tecziye et
memiştir. Benim .şerefimi, ne olduğumu takdir 
etmemiştir. Benim haysiyetimi takdir etmiş, ol
saydı alır, kanun dairesinde tecziye ederdi. Fa
kat etmemiştir. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahison Sahip) — 
Hükümet te bizden. 

NAFİZ B. (Devamla) — Evet, fakat vekili
miz var efendim. Vekil onu tecziye eder, usu
lü dairesinde. Ben bunu gidip Samsun'da ya
kasından tutup tecziye edemem. Burada olsa 
şöylece yakasından tutar fesini atarım. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahi&arı Sahip) — 
Vekil Müvekkilinin hukukunu müdafaa ede
mezse vekillikten sakit olur. 

NAFİZ B, (Devamla) — Vekil o hukuku 
suiistimal ederse vekâleti sakıt olur. O da ayrı
ca bir meseledir. Şimdi esas meseleye rücu 
ederek, Samsun kendi dairei intihabiyem oldu
ğu için arzediyorum, Samsun evvelemirde sa
hildir. Saniyen anasırı muhtelifenin orada 
mevcudiyeti itibariyle haizi ehemmiyet bir mev
kidir. Bendenize kalırsa Samsun'da sansür lâ-
zimdir. Fakat efendiler, bu lüzum her vakit 
suiistimal edilmiş ve edilecektir. Nitekim 
Konya'ya bayramda gittiğimde sansürde on bin 
mektup vardı. Aylarca sansür memurunun 
evinde beklemiştir. Memlekette hürriyeti şah-
siyenin ne dereceye kadar mukayyit olduğunu 
bu gösterir. Eğer efendiler, memlekette mille
te hürriyeti şahsiyelerini bahşetmezsek ve ka
nun dairesinde onların harekâtı insaniye! erini 
temin etmezsek emin olunuz fayda yerine ma
zarrat hâsıl edeceğiz. Yine şunu arzederim ki bu 
bir düsturu umumidir: Tazyik her vakit kabı
nı patlatır. Tazyik emin olunuz suiistimali tah

fif etmez, Bilâkis teşdit eder. Dördüncü gün 
kalkar, geçer, gider ve onun için Hükümete ar
zediyorum, sansür vazedecekse de, hafi memur
lar vazedecekse de vazifesini ifa etsin. Fakat 
milletin harekâtı umumîyesini tatile uğratma
sın. Bunu rica ederini. 

SÜLEMAN SIRRI B. (Yozgad) — Etendim, 
bundan zannederim on beş yirmi gün evvel Na
fiz Bey biraderimizle bendenize ve Feyyaz Beye 
gelen mektuplar açılmış, sansür edilmiş İdi. 
Biz keyfiyeti Divanı liiyasete takrirle arzettik. 
Riyaseti Celile de Dahiliye vekâletine bildirdi. 
Sonra biz de bu açılmış mektupların zarfını Da-
ihliyeye verdik. Hattâ Yozgad'a bunun için 
Heyeti tahkikiye gidecekti. Bilâhare Yozgad 
mutasarrıflığından soruldu. Mutasarrıf diyor 
ki; bazı matın yekdiğeriyle muhaberesinden do
layı dahilî sansür vazına mecbur oldum. 
Dahilî muameleden dolayı sansür va -
zina mecbur olduysa bir mebusun mektubunu 
açmağa neden mecburiyet hâsıl oldu? Malûmu 
âiiniz Meclisi Âlinizin bir kararı var ki, Meclis 
âzası namına gelecek mektup ve muharreratın 
hiç biri sansüre tâbi tutulmıyacaktır. Eğer da
hilî sansür icabediyorsa o dahil için bir tedbiri 
mahallî idi. Tabii ona da bir şey diyemem. 
Malûmu âliniz mebusan namına gelecek mek
tupta ya vatan menafiini temin edecek bir ted
bir tavsiye edilir veyahut kendilerine yapılan 
bir takım mezalim hikâye olunur. Eğer vata
nın menafii için ise şayanı teşekkürdür. Yapı-
piUi.il illegalimi bildiriyor]arsa bu gibileri san
sür etmek demek, bırakın biz mezalim de de
vam edelim demektir ve hâlâ da mezalim de
vam ediyor. (Ediyor sesleri). Evet hâlâ devam 
ediyor. Herkesi geceleri evlerinden aldırmak, 
cebren iane verdirmek, şu kadar iane vermeği 
taahhüt etmiştir diye açık makbuzlar imza et
tirmek gibi şeyler hâlâ devam ediyor. (Ne pa
rası? seslesi). Binaenaleyh, bu katiyen doğru 
değildir. Meclisi Âlinizin zaten böyle bir kara
rı vardır. Kararı sabık veçhile Heyeti Vekile-
nin de lüzum gösterdiği sancaklarda sansür va-
zı icabediyorsa da Meclis namına, Mtebusan na
mına gelecek mekâtip katiyen sansür edilmeme
lidir. Bendenizin mütalâatım budur. 

ESAT B. (Lâziıstan) — Efendim, bendeni
zin de bir kaç mahallerden aldığım mektuplar 
hep açık olarak gelmiştir. Knya'dan diğer îms-
ka mahallerden hep açık olarak gelmiştir. Ho
pa'dan bir telgraf aidimi. Hopa malûmu âliniz-
dir İd, Battım'a yakın bir yerdir ve Lâzİsta» 
dahilinde hududa bir kaç saat mesafededir. Ora
dan umum ahali namına belediye riyasetinden 
bir telgraf alıyorum: diyor ki, Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine ahalinin bir istirhamına ait 
bir telgraf çektik. Bunun İsafiyle neticenin 
işarını yazın diyorlar. Sonra buradan müracaat 
i'ifiyoruüi. Bir hafta geçtiği lıulde gelmediği 
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anlatılıyor, Batum'da Lâzistan livasının ehem
miyeti dcrkârdır. Batımı'mı Gürcü hükümeti 
tarafından işgal edildiğini, hattâ seferberlik 
ilân ettiğini haber alıyoruz. İhtimal onların va
ziyeti hususiyesi itibariyle bir ehemmiyet mi 
hâsıl »Ulu ne oldu bir haber alamadım. Orada 
bir ehemmiyet hâsıl olduysa, bir takım hâdisat 
Yİîkı oidrysa o. hususta hiç bir cevap alamadım. 
sureti lııısıısiyede telgraf keşidesiylc, mesele 
nedir! issah edin dedim, Elan bir cevap alama
dun. İhtimal telgrafnamelerde sansüre tabi tu
tuluyor. Ahali dııçaı'ı mezalim oluyor, Taaru-
za uğrayın*. Onun için bana yazıyorlar, mebus 
olmak itibariyle dertlerini anlatmak istiyorlar. 
Ben İse meseleye vakıf değilim ve hiç bir teşeb
büste bulunamıyorum. Bunu da Hükümetin na
zarı dikkatine atfediyorum. Gerek sansürün 
ref'i, gerek telgrafların muntazaman teatisi ni
ye mütevakkıf ise bu temin edilmelidir. Husu
siyle mebuslar efendim şayanı itimattır. Millet 
vekilleridir. Nasıl oluyor da onların namına ge
len mektuplar açılıyor veyahut verilmiyor? Bu, 
hakikaten şayanı dikkattir. Bunun men'i niye 
mütevakkıf ise nazarı dikkatinizi celbedenim. 

BEİS — Efendim bir takrir var, onu okuya
cağız. 

Riyaseti Celileye 
Sansür meselesi hakkındaki müzakerenin eel

sei hafiyede Dahiliye vekâleti izahat vermek 
üzere kifayeti teklif ederim, 

İsparta mebusu 
Hüseyin Hüsnü 

HÜSREV B. (Trabzon) — Sansür hakkında 
bir takririni var eelsei hafiyeye lâzuın yok. Re
ye konsun. 

BEİS — Efendim, encümen namına Vehbi 
Bey söz söyliyecek. 

VEHBÎ E, (Karesi) — Efendim bunun eelsei 
hafilik bir işi yoktur. Açıkta müzakere edebi
liriz, 

HÜSREV E. (Trabzon) — Zaten müzakere 
bendenizeo kâfidir, mesele anlaşılmıştır. Reye 
koyunuz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Evvelemirde şanstır 
meselesi var. Bir de sansürün tarzı icrası var. 
Memleket dahilinde ve hariçle ıntinasebatı olan 
sahillerde sansür koymağa ihtiyaç olan yerlerde 
sansür koyabilmek için Hükümet doğrudan doğ
ruya sansür koyabilir mi? koyamaz mı? Hükü
met bazı yerlerde doğrudan doğruya sansür 
koymuş ve bu zamanda mebusanm da mektupla
rını sansür etmiştir. Hatta bu nıeyanda bende
nizin de mektubum var ve bu teklif berayi mü
zakere Meclise gönderilmişti ve bendenizin tek
lifim üzerine Dahiliye encümenine gitti, Evvelâ 
sansüre ihtiyaç var mı? Encümen, Dahiliye ve
kâletinin verdiği izahat üzerine dahilde kabu

lüne ve sahillerde bilhassa vaziyeti hazıraya na
zaran memleketin bugünkü kapısı makamın
da olan yerlere sansür vazedilmesine ve bilû
mum muhaberata sansür vazedilmesine muvafa
kat etmiştir. 

SÜLEYMA NSIRRI B. (Yozgad) — Meb-
Uîihır namına gelecekler dahil değildir. 

VEHBÎ B, (Devamla) — Malûmu âliniz va
ziyetimizin icabı, gerek hariçten olan muhaberat
ta. «'erekse dahilde bir takım fesiddenin ılkaatına 
karşı ve Dahiliye vekâletinin vakıf olduğu bazı 
delâi! ve emarata binaen sansür vazedilmiş ve 
encümen bunun musip olduğuna kanaat getir
miştir. Mebuslara gelince, burada arkadaşlar 
uzun uzadıya münakaşa ettiler. Mebusların 
mektupları, gerek buraya gelecek ve gerek 
buradan gidecek mektupların sansür edilme
mesi... Maksat budur. Pek tabu bir şeydir. 
Çünkü, memleketin bütün dertlerini dinlemeğe 
mecbur ve muztar olan bir Heyeti muhtereme, 
memleketin ahvalinden bihaber kalacak olursa 
bu, hiç bir akıl ve mantıkin kabul edemiyeeeği 
bir şeydir. Binaenaleyh mebuslar namına gön
derilecek ve mebuslar tarafından harice gidecek 
mektupların sansür edilmemesi Dahiliye encüme
ni ile vekâlet arasında takarrür ettirildi ve 
arzediliyor. 

İkinci nokta, yalnız mebusların değil, halkın 
mektupları İçin de günlerce, hatta aylarca posta-
hanelerde kalmak veyahut yırtılıp atılmk tehli
kesi de mevcuttur. Buna da meydan verilmemek 
üzere iâakal bir mektubun 48 saat zarfında tet
kik ve muayene edilmesi kabul edildi ve o su
retle Dahiliye vekâleti taşradaki memurlarına 
tebligat ifasını deruhde etti. Binaenaleyh ba
dema Mebusanı muhtereme namına gerek hariç
ten gelecek ve gerekse buradan gidecek mektup
lar sütKiLİr edilmiyecektir ve halkın mektupları 
da 48 saat zarfında tevdi edilen merkezlerde 
sansür edilip çıkarılacaktır. (Muvafık sadaları). 

REİS — Etendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir var okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
müzakere kâfidir. Dahiliye encümeninin maz

batası yani azanın istisnasiyle ahali için 24 saat 
zarfında sansürün kabulü hususunun reye vaz'ını 
teklif ederim. 

Trabzon mebusu 
Hüsrev 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Efendim anlaşılmadı. Şu iktifa 
takririni kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmuştur. 

.Şimdi Dahiliye encümeninin mazbatasını 
reye... Mazbata isterseniz bir daha okunsun, 

(Mazbata tekrar okundu). 
REİS — Şu mazbatayı kabul edenler lütfen 

ellerini kfddtrsın. Kabul edilmiştir. 

_ ıçı _ 
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2. — Tahsisatlarının tezyidine dair Ankara 

imam ve müezzinleri tarafından verilmiş istida 
REİS — Efendim Ankara kasabasının imam

ları ve müezzinleri tarafından, tahsisatlarının 
gayet az ohrp idare edemediklerine dair verilmiş 
istidaları vardır. Müsaade buyurursanız nazarı 
it ibare alınmak üzere Seriye vekâletine havale 
edelim. 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — Malûmu 
âlinizi bunlar alelusul mercilerine müracaat et
melidirler. Orada dertleri şifa bulmazsa buraya 
yel İr. 

OPERATÖR EMİN R. (Bursa) — O istida 
pek usulsüz gelmiştir, Tîurada Makamı âlinize 
takdim olunmuştur. 

RE! S — Efendim, her ne suretle gelirse gel
sin bir İstida geldi. Reyinize vazediyorum. 

OP15RATÖR EMİN B. (Bursa) — İstida da
iresi burası değildir. 

REİS — Efendim, Seriye vekâletine hava
lesini i tabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar. 
Seriye vekâletine havale olunmuştur. 

Efendim, bir derdimiz daha var derdimiz çok 
Allah füa ihsan buyursun. 

10. — İNTİHAPLAR 
1. -r-' Ankara istiklâl mahkemesine dördüncü 

hir âza intiJıap olunmasına dair Anteb mebusu 
Kîhnç Ali Beyle refikinin takriri 

REİS — İstiklâl mahkemesine birer âza in
tihap edeceğiz Kılıç Ali Bey ve rüfekasmm bir 
takriri var lütfen dinleyelim: 

Riyaseti Oelileyc 
Ankara Birinci istiklâl mahkemesi âzasından 

bir arkadaşımızın hasta olması hasebiyle mahke
me ifayi vazife edemiyor. Bir çok maznunin 
meveuttıu". Meclisi âlice takarrür ettiği veçhile 
dördüncü azanın bugün intihabını teklif ederiz. 

21 Kânunuevvel. 1336 
Cebelibereket. Ayinta.p 

ihsan Kılıç Ali 
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD

NAN B. (İstanbul) — Ankara İstiklâl mahke
mesi müstacel en Yozgad'ta gidecek, bugün bir 
arkadaş intihap edelim, kalmasın gitsin. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, is
tiklâl mahkemelerinin Konya'da üçe iblâğı hak
kında vermiş olduğum takrir... 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan sahip) —. 
Ankara istiklâl mahkemesi Yozgad'da igdecek 
mi, yoksa Dahiliye vekâleti mi gönderecek? 
Çünkü vekâlete merbut değildir. Meclis namına 
hareket ediyor. Meclis lüzum hissederse gider. 

HAMDİ NÂMIK B. (Devamla) — Şimdi 
efendim, Konya'ya gittiğimiz zaman anladık 

kî, Konya İstiklâl mahkemesine gelen daavi na-
miiieııalıidir. Meselâ yalnız Ilgın kazasından 
2H(î kişi sevkedilmis, Binaenaleyh Konya vilâ
yetinin on bîr1 kazası olduğuna nazaran mahke
meye verilecek eşhasın lâakal iki bin olması lâ
zım gelir. Halbuki üç kişiden mürekkep bir 
İstiklâl mahkemesinin bu kadar deaviyi az bir 
zamanda intaç etmesine imkân yoktur. Malûmu 
âliniz bu gibi ahvalde icraatın seri olması lâ
zımdır, Binaenaleyh mademki diğer mahkeme
lere de birer ihtiyat âza intihabı kabul edilmiş
tir, diğer İstiklâl mahkemelerine intihap edile
cek âza ile Konya'ya da iki veya üç istiklâl mah
kemesi azasının bugün intihabmı teklif ediyo
rum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bendeniz 
bir şey teklif edeceğim. Mezunen giden bazı 
zevat var. Mezuniyet almış gitmişler, bunların 
esamisi teayyün etse, arzu edip etmedikleri an
laşılsa da ona göre bir intihap yapsak daha iyi 
olur. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, Konya'da 
ikinci bir İstiklâl mahkemesine lüzum varsa 
zaten Hükümet o lüzumu hisseder ve teklif eder. 
Gerçi arkadaşlarımızdan birisi orada çok işin 
bulunduğunu dermeyan ediyor. Hükümet bize 
tebliğ etsin ve Meclisi Âli anlasın, heyet o za
man müzakere eder. Bu alelıtlak bir teklifle 
kabul edilemez, 

HAMDİ NAMDZ B. (İzmit) — Efendim, 
biz arzettiğim gibi ahval ile temas ettik ve bu 
hakikati Meclisi Âlînize arzettik. Reis vekili 
Vehbi Efendi hazretlerine gelen mektuplar da 
bu lüzumu ihsas ediyor. Heyeti aüyeniz tasvip 
ederse yapar, etmezse reddeder, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Lâyiha 
encümeni namına muameleyi arzedeyim. Hamdİ 
Namık Bey teklifinde Konya'da mevcuduna 
ilâveten daha iki İstiklâl mahkemesinin teşkili
ni teklif ediyor. Heyeti Celüe bu teklifi Lâyiha 
encümenine gönderdi. .Lâyiha encümeni, fira
riler hakkındaki kanunun üçüncü maddesi mu
cibince mahkemelerin teşkili ve tâyin adedinde 
evvelemirde Heyeti Vekilenin mütalâasının 
alınmasına lüzum göstriyor. Takrir Riyasetten 
gelmediği için takdim edilemedi, geldiğinde 
Heyeti Vekileye gider. Heyeti Vekile Lâyiha 
encümeninin kararını tasvip ederse, yani ikinci 
bir mahkeme teşkiline lüzum gösterirse Encü
men kabul eder. 

2, — İstiklâl mahkemelerindeki münhallere 
âza intihabı 

REİS — Heyeti aliyenizin arzusu bugün is
tiklâl mahkemelerine intihap edilecek azaların 
intihabı meselesidir. Ben adedini unuttum, 
kaç istiklâl mahkemesi vardır? {Sekiz sesleri). 
O halde sekiz âza intihap edilecek, 
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İ : 107 2.12 
NAFİZ B. (Canik) — Teneffüs esnasında 

olsun efendim. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Hafi cel

senin nihayetinde olsun efendim. {Şimdi yapa
lım sesleri). 

BEİS — Şimdi yapılmasını arzu edenler el
lerini kaldırsın. Şimdi icrası kabul edildi. Efen
dim esamiyi okuyoruz. Lütfen reylerinizi- isti
mal buyurun. 

.1336 0 : 1 
KATİP — Ara toplandı. 
REİS — Arayı tasnif için kura ile Hilmi 

Bey Ankara, Şakir Bey Ankara, Fuad Bey Bo
lu memur idiler. Ara tasnif edilinceye kadar 
yirmi dakika teneffüs. 

(3,15 sonra celse tatil edildi) 

Badehu celsei hafiye aktedilmiştir 

(İkinci ve üçüncü celseler hafidir) 

I M H I > » ^ | t « 



T. B. M. M, Matbaam 


