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fcîRtNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2,15 Sonra 

REİS — Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÎP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Meclis küsadedildi. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
Hasan belimi Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashi-
hat kabul olundu. Antalya Mebusu Tahsin Beyin, 
Antalya'da inşa edilecek darülhilâfe medresesi 
için meccanen kereste kat'ına müsaade olunması
na dair teklifi Lâyiha Encümenine, Karahisarı 
Şarki Mebusu Mustafa Beyin Nizamnamei Da
hilînin bâzı mevaddmm tadiline dair teklifi Ni
zamname Encümeni teşekkül edinceye kadar şim
dilik Lâyiha Encümenine, Ankara Mebusu Hacı 
Atıf Efendinin, Seriye Encümeni mazbatasiyle 
mevrut terekelerin sureti tahririne dair teklifi 
Adliye Encümenine havale olundu. Hiyaneti vata
niye ile mahkûm Söğütlü Barbariyeoğlu Dimitri 
ve Kuruçaylı Feyzullahoğlu Halil ve Söğütlü 
Haci Apostol ile refikleri hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbataları kıraat ve kabul olundu. 
Bilâhara Şûrayı Devlet teşkiline dair olan lâyi-
hai kanuniye müzakere edilip heyeti umumiyesi 

1. — İstanbul Mebusu Selâhattin Beyin ve
fatı 

REÎS — Eüfekadan İstanbul Mebusu Selâ
hattin Bey maalesef bugün müntehiren vefat et
miştir. Cenaze merasimi icra edildi. Meclisi Âli
niz namına Divanı Riyaset ile rüfekayı muhte-
remeden elli, altmış kadar arkadaş cenaze mera
siminde bulundu. 

2. — Yozgad Mebusu İsmail Fazıl Paşanın 
vefatı 

RElS — Yine rüfekadan Yozgad Mebusu 
İsmail Fazıl Paşanın bugün öğleden evvel saat 
onda hanelerinde irtihal ettikleri işitildi. Tekfin 
ve teçhiz merasiminde bulunmak ve cenaze me-

hakkmdaki müzakere kâfi görüldükten sonra 
maddelere geçilmesi kabul edilmedi ve teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin Tahtı Riysetle-

rinde biliçtima Şûrayı Devlet hakkındaki tekâ
lifi sairenin yeni bir şekilde tedvini için Adliye 
ve Dahiliye encümenlerine havalesi karargir 
olarak Pazartesi günü içtima edilmek üzere 
saat dört buçukta celseye nihayet verildi. 

18 Nisan 1337 
Reisvekili Kâtip 

Basan Fehmi Feyyaz Âli 
Kâtip 

Haydar 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? İtiraz eden yok. Binaenaleyh, zaptı sabık ay
nen kabul edildi. 

rasimine nezaret etmek üzere" memurlar gönde
rildi. İkindi üzeri Hacıbayram dergâhına defne
dilecektir. Cenaze hazır edildiği zaman Meclisi 
Âliniz namına Meclisten bir heyet iştirak eder. 

HAŞİM B. (Çorum) — Bir takririm var. 
Ehemmiyetlidir. 

REİS — Söz vermiyorum, Haşini Bey. 
HAŞİM B. (Devamla) — Efendim, her iki 

cenazenin muayenesini teklif ediyorum. Doktor
lar tarafından verilecek raporlar üzerine sebebi 
vefatlarının anlaşılmasını arzu ediyorum. 

REİS — Efendim, Selâhattin Bey bir hem
şiresi ile küçük bir biraderini bikes olarak bı
raktı. Tabiî Meclisi Âlice müteamel olduğu veç
hile tahsisatından bir miktarının usul ve kaide-

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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sine tevfikan hemşiresine ve küçük biraderine 
itası Divanı Riyasetçe teemmül edilip neticesi 
Meclisi Âlinize arz olunur. 

ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Efendim arkadaşlarımızın ervahına fatiha okun
masını teklif ederim. (Fatiha okundu). 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanunu 

lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

A — Nafıa Vekâleti bütçesi ; 

REİS — Nafıa bütçesinin müzakeresine baş
lıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
z-evat lütfen isimlerini yazdırsın. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muhar
riri encümen namına izahat verecek mi? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim Nafıa büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkında hulâsatül-
hulâsa şunu söyliyeeeğim ki : Biz ne kadar inkı-
lâbat geçirsek ve hangi devre tesadüf etsek haya-
lâttan vazgeçemiyeceğiz. Nafıa Vekâletinin şu 
bütçesi aynı hayalât üzerine yapılmış teessüf 
olunacak bir bütçedir. Şimendiferler, beş tane 
turuku umumiye ve saire bunlar hep yapılacak
mış. Hepinizden sual ediyorum, Nafıa Vekâleti 
esasından teşekkül edeli acaba turuku umumiye 
olarak hangisini yaptı? Beğenmediğimiz istibdat
ta az - çok bir şeyhler yapıyorduk. Meşrutiyette 
on iki seneden beri rica ederim on iki kürek 
toprak attık mı ve bu sene içerisinde beş tane 
turuku umumiyeye bağlıyacağız, evet bunların 
hepsi zaruridir. Evet bunların hepsi yapılmak 
lâzımdır. Fakat yapılmak mümkün mü? Rica 
ederim yapılmasının imkânı var mıdır? İmkânı 
olmıyan bir şey üzerine para koymak, bütçe yap
mak nedir efendiler? Hayalâttan başka bir şey 
midir? Efendiler bu para sarf olunmıyacak, bun
dan iki şey olacak. Nazarı dikkatinizi celbede-
rim; birisi büyük hülya ve hayâlât peşinde dok
san tane mühendis besliyecegiz, bu para boşu
na gidecektir. Günahtır efendiler. Zararın birisi 
budur. İkinci bir zarar daha vardır: Efendiler 
beş yüz bin lira ile olacak bir bütçeye üç ilâ 
üç buçuk milyon lira vaz'ederek kabartmak 
ve açığı çoğaltmak ve Maliye Vekilini günlerce 
varidat bulacağım diye düşündürmek, sonra 
ahali üzerine saldırmak.. (Handeler) Netice bu
dur, rica ederim, başka bir faydası olmıyacaktır. 
Şu halde beyhude olarak Maliye Vekilini dü-
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şündürmesek, ahaliyi de boşu boşuna tasdi ve 
taciz etmesek, bedava olarak birçok memurları 
beslemesek, halimize muvafık olarak bir bütçe 
yapsak daha iyi olmaz mı? Maliye Encümenimi
ze kendi namıma teessüf ediyorum ki böyle bir 
bütçeyi çıkartmışlar da ortaya getirmişler. Eğer 
Nafıa Vekili beş turuku umumiyeden bir tane
sinin yarısını, yaptırabilirse ilk önce almından 
öpecek benim efendiler. Amele nerede? Yol pa
rası verecek olan efrat nerede? Bugün hepsi si
lâh altında değil mi? Hangi yolu yaptıraeak, 
kimi bulacak, bu işi kim yapacak? Nerede bu i§ 
görülecek? Rica ederim, Vekil Beyler de insaf 
etsinler. Maliye Encümeni de biraz munsif ve 
basiretkâr bulunsun. Böyle hayâl ile milletin 
bütçesini kabartmak, boş şeylerle vakit geçirmek 
milleti tırmalamaktır. Rica ederim vezgeçelim. 
Doksan mühendis var efendiler. Rica ederim, 
bunlar hangi tamirat için besleniyorlar? Efen
dim kondüktörleri hesabetmiyorum. Yalnız mü
hendisleri hesabediyorum. 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Burada on-
lan ne yapalım? Gelmişler. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Onlar fen memu
rudur, nerede olsa kendilerine iş bulunur. On
lar, efendiler, hiçbir vakit aç kalmazlar, fen 
memuru hiçbir vakitte açıkta kalmaz. Bütçenin 
bu suretle reddini ve encümende yeniden tanzim 
olunup gelmesini teklif ederim. (Çok muvafık 
sesleri). 

REFİK B. (Konya) — Efendim bendeniz 
noktai nazanmı Heyeti Celilenize arz etmezden 
evvel, usulü müzakere hakkında bir şey söyliye
eeğim. Ahvali fevkalâde üzerine Müdafaai Milli
ye bütçesini müstacelen müzakeresiz kabul ettik. 
Şüphesiz ki Heyeti Celileniz Müdafaa Milliye 
bütçesinin kabulünde müttehit idi. Bunda hiç 
itiraz eden olmad;. Fakat bundan böyle her Ve
kâlete ait olan bütçeler münferiden Heyeti Ce
lilenize takdim edilip de bu suretle müzakere 
edilecek olursa evvel emirde biz masarifatı umu
miye yekûnundan haberdar değiliz. Saniyen va
ridat bizce henüz gayrimukayyettir. Çünkü He-
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yeti Celilenize arz edilmemiştir. Masarif at ve 
varidatı umumiyemizi vaktü zamaniyle bilmiş 
olsa ddik bugün Nafıa bütçesi hakkında vâki 
olan tenkidi ona göre yapardık. Tenkis edilmesi, 
tezyid edilmesi lâzımgelen paraları bundan alır 
diğerine münakale ve ilâve veya ehemmi mü
himine tercih etmek suretiyle müzakere edebi
lirdik; şimdi heyeti umumiyesi bizce meçhul olan 
bir meseledir. Bugün Nafıa bütçesi üzerine re
fikimiz Vehbi Efendi Hazretlerinin mütalâasına 
iştirak etmekle beraber, bu itirazın tamamen 
doğru olamayacağına kaaniim. Bu mesele hak
kında Heyeti Celilenizin bir karajv vermesini 
arzu ediyorum. Bundan sonra esas hakkında nok-
tai nazarımı üzah edeceğim. 

PERİD B. (Çarum) — Reis Bey bunu hallet
mek lâzımdır. Çünkü çok doğru bir meseledir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Usulü 
müzakereye dair söz istiyorum. Her bütçenin 
ayrı ayrı müzakere edilmesi Meclisçe takarrür 
etmiştir. Takarrür eden bir şeyi tekrar müza
kereye koymak doğru değildir. Bendeniz müza
kerenin devamını rica ederim. 

FERİT B. (Çorum) — Takarrür etmemiş
tir, efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Etmiş
tir, efendim. 

REİS — Şekle dair mi söyliyeceksiniz? Yok
sa müzakereye dair mi efendim? Müzakerenin 
tehiri ile, bütçeler encümenden tamamen çık
tıktan sonra müzakere edilmesine dair söz isti-
yenlere evvelâ söz vereyim. Bundan sonra esa
sa girişelim. 
. REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
Makamı Riyaset takarrür etmiş bir meseleyi 
tekrar mevkii müzakereye koyamaz. Bunu yal
nız reye vaz'edebilirsiniz. (Mesele takarrür et
memiştir, sesleri) 

- TAHSİN B. (Aydın) — Bütçenin müzakere
sini; umumi bütçenin hazırlanıp Meclise tevdi
inden sonraya teehhür etmek icabediyorsa, bu 
bütçenin hiç olmazsa daha bir ay tehir edH-
mesi lâzımgelir. Halbuki umuru Nafıa öyle mü
him bir meseledir ki, bunun zaten devrei inşa-
iye ve ameliye olan bir buçuk ayı geçmiştir. Bi
naenaleyh beş buçuk ay bir zamanımız vardır. 
Bir ay tehir edilmesi doğru değildir. Bugünkü 
dâvamızı müdafaa etmek, mukavemetimizi tez
yit ve idame edebilmek için her halde birtakım 
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müstacel ve mübrem işler vardır. Diğer bütçe
ler hakkında' Refik Bey biraderimizin ifadesi 
makbul olmakla beraber, Müdafaai Milliye büt
çesini müzakere ettiğimiz gibi, bunun da şim
di öyle müzakere edilmesi lüzumuna karar ve
rilmesini teklif ederim. Binaenaleyh bütçe hak
kında sözümü muhafaza ediyorum. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Konya 
Mebusu Refik Bey biraderimizin mütalâasına 
bendeniz de iştirak edeceğim. Hattâ Maliye Ve 
kili Beyefendiden de bu noktaya dair söz söy
lemeleri için bu kürsüye gelmelerini kendile
rinden rica ederim. Çünkü; varidatımız, masa
rif atımız 1336 senesinde tasdika iktiran eden 
bir bütçe ile taayyün etmiş ve oradaki varidat 
ve masarif atı muhammene elbette tahakkuka 
karip bir noktaya vâsıl olmuştur. Sene nihaye 
tinde varidatın envaına göre tahminen ne ka
darı tahsil edilmiş, ne kadarı iptal edilmiş, ne 
kadarı bakayada kalmış? Bununla karşılaştırı
lacak. Bunlar biraz taayyün etmiş olması hase
biyle, masarif atımız da tabiî o nispette taayyün 
etmiş demektir. Maliye Vekâleti 1337 bütçesi
ni bütün devairden alıp Meclisi Âlinize berayı 
tasdik tevdi ettiği zaman esbabı mucibe lâyiha 
siyle gelecek. Esbabı mucibe lâyihasında; senei 
sabıka varidat ve masarif at tahminatı arasın
daki mukoyeşeyi yaptıktan sonra, 1337 senesi 
için o bütçe haricinde fazla olarak talebettikle-
ri tahsisatın da karşılıkları şundan ve bundan 
ibarettir, gibi esbabı mucibesini izah ettikten 
sonra, varidat ve masarifatm Heyeti Umumi
yesi hakkında bir fikri icmali hâsıl edeceğiz. 
Sonra o meseleyi encümenimiz tetkik edecek, ya 
aynen kabul edecek veyahut oradan tenkisat ic
ra edilmek suretiyle Heyeti Umumiyeye tasdi
kini arz edecek. Şu iki nazariyenin hiç birisi ya
pılmaksızın Müdafaai Milliye bütçesi müzakere 
edildiği zaman, Maliye Vekilimizin bütçe hak
kındaki nazariyesini diğer bütçelerde dinlemek 
üzere müstacelen o bütçeyi kabul ettiniz. Şimdi 
her daire kendi bütçesini alır getirir ve kendi 
noktai nazarına göre bizden bir karar almak is-
tiyecek ise, burada biz meehuliyeti mutlaka ile 
bir karar vereceğiz ki, bu, netice itibariyle dai
mî surette verilecek kararların hatasını icabe-
cler, bir noktadır. Evvel beevvel Maliye Vekili 
Beyefendi geçen seneye ve bu seneye ait muka
yeselerini bu kürsüde izah ettikten sonra, evvel
ce taayyün eden kısım dairesinde bütçelerimizi 
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o suretle müzakere eder, çıkarırız. Bunu kendi
lerinden rica ederiz. 

REİS — Efendim, şekil hakkındaki bu mü
zakereyi kâfi görenler... (Maliye Vekili izahat 
versin sesleri) 

MALÎYE VEKÎLİ FERÎD B. (İstanbul) — 
Efendim bir kere şekil hakkındaki mütalâamı 
arz edeyim. Malûmâliniz bütçe Heyeti Vekile 
tarafından Heyeti Celilenize takdim edilir. He
yeti Celilenizin encümeni o bütçe üzerinde tet-
kikatmı ikmâl eder. Malûmuâliniz muvazene ka
nunu ; Devletin bütçesi - varidat ile masraf ara
sında açığı bulunsun bulunmasın - her halde bir 
muvazene irae edecek surette tertip ve tanzim 
edilir. O zaman Bütçe Kanunu meydana çıkar. 
Bütçe Kanunu hakkında herkesin tabiî bir mü-
talâai mahsusası olur. Malûmuâliniz, bütçe He
yeti Celilenize takdim edildiği zaman varidat ve 
masarifat hakkında mütalâat vardır. Binaen
aleyh bütçede bir de esbabı mucibe bulunur ve 
encümende tetkik edildiği zaman, varidatı ve 
masarif atın* mukayesesi yapıldığı takdirde ha
kiki muvazene kanunu meydana çıkar. O zaman 
gerek Heyeti Âliyenizin ve gerek Maliye Nazı
rının bir fikri mahsusu olur. O metin fikir üze
rine Heyeti Celilenize arzı izahat edilir ve bütçe 
müzakeresi o zaman başlar. Fakat Encümeni Âli
nizin teklifi veçhile; Heyeti Aliyeniz Müdafaai 
Milliye bütçesinin ayrıca, yani Muvazene Kanu
nu denilen kanun hazırlanmadan evvel müza
kere edilmesini kabul etti ve Müdafaai Millîye 
bütçesi de huzuru âlinizde tetkik edildi, çıktı. 
Diğerleri hakkında da kararı âliniz mevcut mu 
değil mi? Bunun bendenize taallûku yoktur. He
yeti Celileniz o suretle müzakeratmı ikmâl eder. 
Fakat yalnız şunu arz etmek isterim ki, Encü
meni Âliniz tarafından vâki olan bu teklif, He
yeti Celileniz tarafından tasvip ve kabul edilmiş 
ve yapılmıştır ve henüz ortada muvazene kanu
nu denilen kanun yoktur. Bu muvazene takar
rür etmemiştir. Mevcut masarifat nedir? Mev
cut varidattan hangileri tasvibedilmiştir? Han
gileri kabul edilmiştir? Eğer Heyeti Aliyeniz 
bunun heyeti umumiyesi hakkında bugün ben
denizden izahat talep buyuracak olursa, bende- I 
niz bu izahatı verebilmekte mazurum. Çünkü j 
orta yerde muvazene kanunu denilen kanun 
mevcut değildir. Bendenizden bugüne kadar en
cümeni âliniz tarafından tetkik edilen bütçeler 
hakkında ve o bütçelerin nispetleri ve miktar- | 

i.1337 0 : 1 
I lan hakkında eğer bâzı izahat talep buyuracak 

olursanız onu arz edebilirim. O zaten nakıs bir 
şeydir. Esasen Maliye de bu hususta kati mü-
talâatmı arz edememek mecburiyetindedir. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim; malûmu âlileri olduğu veçhile, bu se
ne bütçenin her daireye aidolan kısmı Muvaze-
nei Maliye Encümeni tarafından tetkik edildik
çe Heyeti Umumiyeye sevkı ve Heyeti Umumi-
yede her bütçenin ayrı, münferit olarak müza
keresi tensibedilmiş idi. Bu ciheti tahsisat kanu
nu sırasında arz etmiştim. Buna Heyeti Celile
niz iştirak buyurdu. Bu bir ihtiyaçtan doğmuş
tur ki, o ihtiyaç şundan ibarettir : Teşrinisani 
iptidasında yapılması lâzımgelen muvazenei 
umumiye lâyihası, Muvazenei Maliye Encümeni
mize Şubatın nihayetine doğru tevdi edilmiştir. 
Heyeti Vekilenin bu kadar zaman bütçe lâyiha
sını Meclisi Âliye takdimde teehhürünü icabet-
tiren bâzı esbabolduğunu zannediyorum. Hepi
mizin malûmu olduğu veçhile; ahvali umumiye 
dolayısiyle saati saatine Maliye Vekili Beyefen
di bütçeyi hazırlayıp verecek bir vaziyette de
ğildir. Bendeniz bu mazereti kabul edenlerde
nim. Kendilerinin refiki mesaisi olan zevatı ki
ram ellerinden geldiği kadar ipe un sermişler
dir. Bütçelerini yetiştirip, vermişlerdir. Her ne 
olursa olsun, ortada bir hâdise vardır ki, o da; 
bütçenin zamanında Muvazenei Maliye Encüme
nine tevdi edilmiş olmamasıdır. Encümeniniz; 
şimdiye kadar müteamel olduğu ve Maliye Ve
kili Beyefendinin izah ettikleri veçhile, Muva
zenei Umumiye Kanunu meydana gelinceye ka
dar, yani bütün devairm masraf bütçelerini tet
kik edip, ondan sonra umumi muvazene lâyiha
sını meydana getirinceye kadar, umumi bütçenin 
tetkikatını tdnir etmeyi düşündü. Fakat bu, se
nenin lâakal altı ayını avanslarla yaşamak mec
buriyetinde kalmaya müncer olacaktı. Buna mâ
ni olmak ve az zaman zarfında muvazene kanu
nunu da çıkarabilmek için, müteamel olan esa-
sata istinaden arz ediyorum, bu sene için bütçe
lerin ayrı ayrı tetkik edilmesini encümeniniz 
tasavvur ve Heyeti Celilenize arz etmişti. (Bu 
karar değildir, şekildir sesleri) 

Muvazenei Maliye Encümeninizin, bütçenin 
ahvali umumiyesi hakkında fikri yok, derseniz 
bu doğru değildir. Muvazenei Maliye; Maliye 



î .: 22 1Ö.4 
Vekili Beyefendinin vermiş olduğu varidatı 
umumiye miktarı muhammeni neye baliğ ol
makta? Açığı ne oluyor? Bunları kapamak 
için Maliye Vekâletince ne gibi tedabir tasav
vur edilmiştir? Bunlar hakkında encümenin 
noktai nazarı muhtasardır. Çünkü bütün mas
raf bütçelerini henüz çıkarmamış olduğu.. (Ha
yal sesleri) Hayal değil beyefendi. Tetkik edil
medik iki daire kalmıştır, iktisat Vekâleti ve 
Sıhhiye Vekâleti kalmıştır. Diğer vekâletlerin 
bütçeleri Muvazenei Maliye Encümeninizce tet
kik edilmiştir. Bunların yekûnu hakkında bir 
fikri vardır ve bunları bilir. Varidatın miktarı 
muhammeni ile masarif atın miktarı muhamme
ni hakkında Muvazenei Maliye Encümeni her 
zaman izahat verecek bir vaziyettedir. Arzu 
buyurursanız bunun üzerine görüşürüz. (İzahat 
ver sesleri) 

NAFIA VEKlLÎ ÖMER LÛTFl B. (Amas
ya) — Efendiler, Encümen Mazbata Muharri
ri Hasan Beyefendinin arz ettiği veçhile, büt
çeler ayrı ayrı çıktıkça buraya getirilmesine 
sene başında karar verilmişti. Tabiî o zaman 
burada bulunmıyan arkadaşlar bu karardan 
haberdar değildir. Fakat zabıtlarda münderiç-
tir. Mamafih bugün Nafıa bütçesini çıkartmak 
veyahut encümenden gelecek Muvazene Kanunu
nun vürudunda bütçenin heyeti umumiyesiyle 
birlikte müzakere etmek, tabiî bunlar Heyeti 
Aliyenizin bileceği bir iştir. Ancak, bendeniz 
hasbelyazife bir noktayı nazarı dikkati âlinize 
arz etmek mecburiyetindeyim : Yapacağımız 
şeyler inşaat ve tamirat işleridir. Bunlar için 
bâzı yerlerde, hattâ Şubat iptidasında işe baş
lamak lâzımgelirdi. Bittabi bütçeden dolayı işe 
başlanılamadı. Eğer bütçemiz bu suretle çıka
cak olursa zannederim ki, ancak Haziranda 
elimize gelecek. Tertibatımız yapılıncaya kadar 
inşaat mevsimi geçmiş olacak, verdiğiniz para, 
hakikaten Vehbi Efendi Hazretlerinin söyledi
ği veçhile, cidden hayalden ibaret olacak ve hiç
bir şey yapamamak mecburiyetinde kalacağım. 
Bunu şimdiden arz ediyorum. Bugün bütçenin 
elzem fasıllarının müzakeresine başlanılsın. Yok 
eğer bir kaideye tâbi olalım derseniz o da bir 
prensiptir ve Meclisi Âlinin bileceği bir mesele
dir efendim. 

REFİK B. (Konya) — Üç vekâletin bütçesi 
kalmıştır, mazbata muharririnin ifadesine na-
saran. 
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REİS — Şekli müzakere hakkındaki müzâ

kereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Efen
dim, esasa girmiyorum. Şimdi meseleyi reyini
ze arz edeceğim. Müzakere devam etsin mi, 
yoksa tevhiden mi gelsin? Tekrar reyinize arz 
ediyorum. Şekli müzakere hakkında müzake
reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müza
kere kâfi görüldü. 

Muvazenei Maliye Encümeninin bir teklifi 
vardır, ki her dairenin bütçesi ayrı ayrı müza
kere edilmesi... (Hayır, hayır sesleri) Müsaade 
ediniz. Bir de rüfekayı kiramın itirazettikleri 
veçhile; bütçeler tevhidedilsin; varidat büt
çesiyle beraber hepsi bir kül halinde müzakere 
edilsin. (Gürültüler) Efendim, müzakere kâfi 
görüldü. Söz yoktur. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey, usulü 
müzakere hakkında söz söyliyeceğim. 

REİS — Efendim, devair bütçelerinin müte
ferrik surette devamı müzakeresini tensip bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. (Hayır, hayır ses
leri) Efendim, aksini reye koyuyorum. Büt
çenin bir kül halinde müzakere edilmesini ka
bul edenler el kaldırsın. Bütçenin bir kül ha
linde müzakere edilmesi kabul edildi, efendim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Karar verilen bir 
şeyi tekrar reye vaz 'etmek doğru değildir. 

REİS — Osman Bey, rica ederim oturunuz. 
Karar verildikten ve müzakere kâfi görüldük
ten sonra size söz yoktur. Yalnız prensip var
dır. Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata 
Muharriri Bey izahat verdiler. Sonra, bu iza
hatı Meclisi Âliniz sükûnetle istima etmişti. 
Reyi âlinize müracaat edilerek bir karar istih
sal edilmedi. Bunun için şimdi reyinize arz edi
yorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Karar verildiği 
sununla sabittir ki, her dairenin bütçesi ayrı 
ayrı gelir mi idi rica ederim? (Gürültüler) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaade 
buyurunuz.. 

REİS — Bu mesele bitmiştir. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Zabıtları 

okuyunuz.. 
REİS — Vazife esnasında hayvanı telef olan 

zâbitana parasının tediyesi hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. 

- m -
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bunda dinleyiniz. Ruznamede mevcut mesailin her bi-

polis, jandarma ve saire de var. Müzakeresi rini Dahiliye Vekilinin, Müdafaai Milliye Ve-
Dahiliye Vekâletinin huzuruna talik olunmuştu. kilinin ve Heyeti Vekilenin huzuruna talik et-

BEİS — Efendiler, rica ederim sükûnetle tiniz. 

4. — MAZBATALAR 

1. — Zonguldak ve Ereğli*de kömür tozları
nın amele menfaatine füruhtu hakkında kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Kömür tozlarının amele menfaa
tine hasır ve tahsisi hakkında bir teklif var
dır. Bu hususta bir de İktisat Vekâletinin bir 
tezkeresi vardır. Amelenin terfih ve ikdarı için 
lâyihai kanuniyenin müstaceliyetle müzakeresi
ni talebediyor. Tensip buyurursanız onu da 
Ruznameye alalım ve müzakere edelim. Arz et
tiğim kanunun bugünkü Ruznameye ithalini 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 

ÖASAN BEY (Trabzon) — Müstaceliyet 
kararı var mıdır? Bu karar nasıl olur? Lâ
yiha tabı ve tevzi edilmeden olur mu? 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ BEY 
(Amasya) — Reis Bey, usulü müzakere hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Efendim, bu kanun tabı ve tevzi 
olundu. Bugünkü Ruznameye aldınız; Müsta
celiyet kararı ayrı bir meseledir; Ne için 
böyle yapıyorsunuz? Ömer Lûtfi Bey, buyu
run. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ BEY 
(Amasya) — Efendiler; karan âlinize itiraz 
etmek hatırımdan geçmez. Bu, haddim değildir. 
Çünkü bendeniz de sizin eczanızdanım. Ancak 
yine insafınıza, vicdanınıza müracaat ediyo
rum. Yollar şimendiferler, her ne ise, bun
lar mı müstacel idi? Yoksa Kömür Tozu Ka
nunu mu müstacel idi? Bunu arz etmek iste
rim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Reis Bey, İstik
lâl mahkemeleri âzalarının beyanatını istima 
etmeye ilk celsede karar vermiştik, bundan 
mühim ve müstacel bir şey olamaz, lütfen aza
ların ifadatı istima edilsin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaş
lar, yalnız bu kanun değil; bir Zonguldak kö-

I mür madenleri Kanunu daha vardır. O ka-
! nun bir an an evvel ve mümkün olabildiği ka-
j dar kısa bir zamanda çıkarılsın. 

REİS — Hilmi Bey bu kanuna dair söz söy
leyiniz rica ederim. 

Ankara 

11 . XI . 1336 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zonguldak ve Ereğli'deki kömür tozlarının 

amele menfaatine füruhtu hakkında Heyeti Ve
kilenin 8 . XI . 1336 tarihindeki İçtimamda ka
bul olunan kanun lâyihası sureti musaddakası 
ve esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılın
mıştır. İktizasının ifasını ve neticesinin işar Du
yurulmasını rica ederim, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mev
cut kömür madeni tozlarının amele menaîii umu-

miyesine aidolduğuna dair kanun sureti 
lâyihasıdır. 

Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde el-
yevm mevcut bulunan ve badema kömür istihsa-
lâtından vücuda gelecek olan maden kömürü 
tozlarının mezkûr madenle işliyen amelenin ha
len ve âtiyen temini refahına masruf olacak bil
umum teşebbüsat ve teşkilâta hasır ve tahsis olun
ması maatteessüf şimdiye kadar pek mühmel bı
rakılmış olan biçare amelenin mehma emken in
sani bir hayata şevkine medar olması itibariyle 
elzem bulunmuş olmakla işbu kömür tozlarının 
İktisat Vekâletinin nezareti tahtında amele he
yeti idaresi tarafından bilmüzayede satılarak es
manı baliğasınm amele heyeti namına Ziraat 
Bankasına tevdii lüzumuna dair kaleme alınan 
dört maddelik kanun suretinin işbu esbabı mu
cibe lâyihası bittanzim takdim kılındı. 
4 Teşrinisani 1336 

m 
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Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mev
cut kömür tozlarının amele menafii umumiyesi-

ne olarak füruhtuna dair kanun suretidir 

MADDE 1. — Zonguldak ve Ereğli havzai 
fahmiyesinde elyevm mevcut bulunan ve bade
ma 'kömür istihsalâtmdan vücuda gelecek olan 
maden kömürü tozları maden amelesinin menafii 
umumiyesine hasır ve tahsis olunur. 

MADDE 2. — Maden kömürü tozları ame
le (heyeti idaresi tarafından iktisat Vekâletinin 
nezareti altında bilmüzayede satılır ve amele 
heyeti namına Ziraat 'Bankasına tevdi olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — işbu 'kanunun icrayı ahkâmı
na İktisat Vekili memurdur. 
Büyük Millet Meclisi Reisi Seriye Vekili 

Mustafa Kemal Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili Namına 

Fevzi Ahmet Muhtar 
Dahiliye Vekili Namına Hariciye Vekâleti Vekili 

Adnan Ahmet Muhtar 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Ferid Rıza Nur 
Nafıa Vekili iktisat Vekâleti Vekili 
Mahmut Celâl Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Sıhhiye Vekili Reisi Namına 

Adnan Fevzi 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesindeki 
kömür tozlarının amele menafii umumiyesine 
olarak füruhtu hakkında Heyeti Vekilenin 8 Teş
rinisani 1336 tarihli ve 340 No: lı kanun lâyihası 
İktisat Vekili huzuriyle tetkik ve müzakere olun
du. Lâyiha münderecatı muvafık olmakla aynen 
kabulü zımnında Heyeti Umumiyeye arzı itti
fakla tensip kılındı. 24 Teşrinisani 1336 

Reis Mazbata Muharriri 
Niğde Sinob 

Mehmet Şevket 
Kâtip Âza 

Saruhan Bitlis 
Ahmet Süreyya Yusuf Ziya 

0 Âza Âza 
Ergani Genç 
Emin 

REİS — Efendim, (heyeti umumiyesi hafckın-
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da söz istiyen yok.,0 halde maddelere geçil
mesini -kabul edenler lütfen el kaldırsın. Efen
dim itiraz eden yok, reyinize arz ediyorum. 

ALI ŞÜKRÜ B. > (Trabzon) — Ben itiraz 
edeceğim. Fakat elimde foir 'kanun yok. ihtimal 
'ki ibenim gibi itiraz edecek de vardır. 

REİS — Beyefendi yirmi gün evvel tabı ve 
tevzi edilmişti. Kalemde de henüz tevzi edilme
miş vardır. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) _ Ama efendim 
bugün müzakere olacağını •bilmiyor idik ki, arı-
yalım, bulalım. Evvelce tevzi olunmuş. Üç ay 
evvel, dört ay evvel. Kimse bilmiyor, ne söyli-
yelim? 

REtS — Efendim, maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

MADDE 1. — Zonguldak ve Ereğli havzai 
fahmiyesinde elyevm mevcut bulunan ve bade
ma kömür is'tühsalâtmdan vücuda ıgelecelk olan 
maden kömürü tozları maden amelesinin me
nafii umumiyesine hasır ve tahsis olunur. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, Zongul
dak'ta çalışan ameleyi askerlikten istisna ede
riz. Ona aklım erer. Çünkü oradaki ameleyi ter-
gip ve teşvik eder. Sonra orada bulunan ame
lenin sıhhatini muhafaza için hastane yapmak 
için tahsisat verdik. Hastane yapılabilir. Buna 
da aklım erer. Fakat yevmiye ile çalışıp kaza
nan Zonguldak amalesi için kömür tozlarından 
ayrıca.bir menfaat temini hususunun hikmetini 
bilmediğim için buna dair gerek iktisat Veki
li ve gerek mazbata muharriri taraflarından 
izahat verilmesini teklif ediyorum. Âmele yev
miye ile. çalışmaya razı olmuş, çalışıyor. Sonra 
sair hususatta rahatı da düşünülüyor. Ayrıca bu 
kömür tozlarının onların menfaatine tahsis 
olunmasının sebebi nedir? 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Benim kanundan 
anladığım; amele kömürleri çıkarırken parça
lasın, toz yapsın, sonra o satılsın, parasını ce
bine koysun, demektir. Şimdi; amele çalışıyor, 
yevmiyesini alıyor, askerlikten kurtuluyor. Bîr 
de toz vermeyi bendeniz fazla görüyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim Fey
zi efendinin söylediği pek doğrudur. Cayi dik 
kattır. Ondan başka biliyorsunuz ki, kömür toz
ları Hükümetin değildir. Madenlerin ayrı ayrı 
sahipleri vardır. Kimisi bâzı zevatındır. Bu toz 
lar bir mali sarihtir. Binaenaleyh başkasının 
hakkı tasarrufu altında bulunan bir şeye nasıl 
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biz kanun yapabiliriz? Sonra bu kömür toz- | 
larını eğer sahipleri bahşetmiş ise bundan Hü
kümet istifade etsin. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Haber verilmedi, efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Evet evvelce var idi. Evvel
ce var olmasının sebebi de bir zamanlar Seyri 
Sefain İdaresine beylik ocaklardan verilen kö
mürler toz halinde idi. Toprak şeklinde bulu
nanları kalmıştı. Bu da Hükümetin bir malı 
demektir. Sonra biliyorsunuz, kömür tozların
dan kalıp kömürü yapılıyor, şimendiferlerde 
kullanılmak üzere kalıp kömürleri yapılıyor. 
Yani; demek isterim ki, sahipleri veyahut şir
ketler bu tozlardan vazgeçmişler ise bütçemiz 
fakirdir, Hükümet alsın, kalıp haline ifrağ edip 
satsın, bu suretle Hükümet istifade etsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ha
tır ve hayalimden geçmiyordu ki, yıllardan be
ri feci, nasıl diyeyim tabiî cinayetlerin kurba
nı olan amele aleyhinde bir söz söylensin. (Ha
yır öyle değil, sesleri) Kimin malım kime vere
ceksiniz? Hoca efendinin tarzı kelâmı tamamiy-
le bu hisleri ihsas etmiştir. Amele için böyle 
yapıldı, şöyle edildi, şimdi de kömür tozlarının 
üzerine konuldu. Ben bunu böyle anladım. Ar
kadaşlar; oradaki tozlar ocak sahiplerinin de
ğil, hükümetindir. Hükümet.bunlara onu bah
şetmek istiyor. Bu hakkını onlara iade etmek 
istiyor. (Ne hakkı sesleri) Ne hakkı mı? Efen
dim, mahsulü sa'yü ameli bir haktır. 

MUSTAFA. B. (Karahisarı Şarki) — Bolşe
viklik yok. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu)— Efendüer, 
tekrar ediyorum : Hükümetin malı olan bu toz
lar amelenin hayat ve sıhhatleri itibariyle ne 
gibi ihtiyacatı var ise o ihtiyacatın defi ve iza
lesi için ameleye terk ediliyor. Mesele budur. 
Eğer amele hakkına malik olursa kömürler gü
ya toz haline getiriliyormuş. Maden ocakların
dan çıkan kömür değil tebeşir midir? Bunu hiç 
hatır ve hayalime getirmezdim. Siz öyle mi 
zannettiniz, maden kömürü tutmakla eziliver-
sin? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Efendim, küçük görülen ve üç 
maddeden ibaret bulunan kanun haddizatında 
on binlerce müslüman ve Türk amelenin haya- | 
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tına ve affınıza mağrureu söyliyeceğim amele
nin hayatı sefilânesine taallûk ettiğinden dola
yı ehemmiyetle dinlemenizi rica ederim. Şüphe 
yoktur ki, Meclisi Âliniz fakirlerin hamişidir. 
Bizim madenlerimiz ki memleketin en mühim 
menabii varidatını temin eder, memleketin me-
nabii iktisadiyesinden istifade edebilmek için 
nasıl ki herkesin tahtı tasarrufunda olan ser
mayeden istifade etmek çaresi olduğu gibi, efen
diler amelenin hayatını tanzim etmek suretiyle 
de sermaye kadar istifade etmek zaruretinde-
yiz. Bâzı zamanlar burada tekrar ettiğim veç
hile her hususta masarifi istihsaliyemizi kısalt
mak ve memleketimizde hariçten gelen rakip
lere karşı daha ucuz kömür çıkararak istihsa-
lâtı tezyit etmek için bize sermaye lâzımdır. 
Fakat bu sermaye ile işlemek için muntazam 
bir saye ihtiyaç vardır. Zonguldak havzai 
fahmiyesinin serveti umumiyesi bir milyar Os
manlı lirasıdır. Fakat Sultan Mecit zamanından 
beri keşfolunduğu halde bundan hakkiyle isti
fade edilememiştir. Bu azîm servetten istifade 
edilmenin tarikini henüz elde edemedik. İhti
mal ki bu azîm servetten istifade edebilmek 
için bir intizar devresi geçmiştir. Sebebi ise 
efendiler, burada, diğer memleketlerde olduğu 
veçhile amelenin hayatı umumiyesinin maden
lerin hayatı iktisadiyesinin tanzim edilememe-
sidir. Vaktiyle orada nizamname ve talimat un
vanı verilerek bugün mütaamel bir kanun ha
lini alan ameleyi kırbaçla angaryaya sevk et
mek usulü cari idi. Fakat efendiler, o havza
nın içerisindeki ameleyi kırbaçla, cebirle, ta
hakkümle işlettirirken, yine o maddei kanuni-
yenin içerisine amelenin hayatı hususiyesini, 
bâzı hususatı kaydetmeyi unutmamış bulunu
yorlardı. Fakat bilâhara amelenin nef'ine aid-
olan kısım tamamen mensi kalmıştır. Yalnız 
amelenin üzerinde cebir ve tahakküm cari bu
lunuyor. Bendeniz bunu mahalline yazdım, 
kendilerinin bu işe çaresaz olmalarını rica et
tim; bana verdikleri cevapta bunun kuvvei te-
yidiyesi yoktur, diyorlardı. 

Şu halde efendiler; memleketimizde hakkın 
aleyhinde teamül halinde cari olan usulün önü
ne geçtnek lâzımdır. Herkesin hakkı tabiîsini ver
mek lâzımdır. Maahaza bu maruzatım yalnız kö
mür tozu meselesini müdafaa için değil, umumi
dir. Maksadı hülâsa etmek istediğim zaman: Biz 
bu madenin hayatı umumisini kurtarmak için, 
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diğer memleketlerden ve binlerce fersah uzak 
yerlerden memleketimize kömür sevk ederek ve 
bilhassa memleketin piyasasını tutan ve bize ken
di memleketimizde rakibolan maden âmillerinin 
ve o madenleri idare eden Hükümetlerin tuttuğu 
yolu tutmak mecburiyetindeyiz. Nasıl ki, serma
yeye kıymet vermişlerse biz de veriyoruz, ame
lelerine de aynı kıymeti vermişlerdir. Amele baş
ka memleketlerde madenlerde çalışmak için mek
tebe bile maliktir ve amelenin, madenlerin yanın
da, ailesinin yanında sıhhi banyosu vardır ve ai
lelerini sıhhi bir surette iskân edebilecek evleri 
mevcuttur. Ameleye.bakmak ve hastalıkıtan vika
ye etmek için muntazam hastaneler mevcuttur. 
Amelenin kendi yevmiyesiyle geçinebilmesi için 
ve istihlâkâtını müştereken istihsal edebilmek için 
teşkilâtı iktisadiyesi vardır, kooperatif şirketleri 
vardır. Amelenin kazazede olduğunda ve yahut 
bir kazaya mâruz kaldığında kendi sandıkların
dan amelenin fakirlerine, hastalarına yardım et
mek için teavün şirketleri vardır ve bunlar böy
le orada bu teşkilâtı yapmak suretiyle munta^rm 
bir hayatı mesai teşkil ve tanzim etmişlerdir ve 
bu suretle bizim amele; yevmiye bilfarz yüz elli 
kilo kömür istihsal ediyorsa oralarda bunun dört 
beş misli istihsal edilebiliyor ve bittabi tutama
dığımız piyasaları bizim rakiplerimiz kuvvetle 
tutuyorlardı. Diğer memleketlerin amelesi bu arz 
ettiğim şekilde olduğundan, bizimkilerin halini 
tekrar arz edeyim: Hepsi çıplak, hepsi açtır. Hat
tâ üzerlerinde bir mintan bile yoktur. 

Bunlar iki kısma ayrılır. Bir kısmı on beş gün 
çalışıyor. Diğer on beş gününde kendi umur ve 
hususatmı temin etmek için memleketine gidiyor. 

\ Diğer kısmı ise Karadeniz sevahilinden gelen ve 
sırf ameleliği sanat ittihaz eden Müslüman biça
relerdir. Efendiler; onlar için orada yatacak yer 
yoktur. Yiyecek, giyecek yoktur ve yakacak da 
yoktur. Tetkikatıma nazaran yevmiye bugün on
lara seksen kuruş ücret veriyorlar. Fakat seksen 
kuruş ücretten ekmek bedeli olmak üzere kırk ku
ruş tevkif ediyorlar. Efendiler; dünyada hiçbir 
şey mürüvvet şeklinde olamaz. Biz bu kömür 
tozlarının orada yığılıp kaldığını gördük. Bunlar 
Hükümetin malı oluyor, fakat Hükümet için de 
esaslı bir menfaat temin etmiyor ve bunun kasa
larımıza medar olacak bir kıymeti dahi yoktur. 
Fakat her ne olursa olsun böyle amelenin teşkilâ
tına bunları tahsis ettiğimiz zamanda, kendi ha
yatını ve kendi ekmeğini kendisi tedarik edebile-
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[ çektir. Hattâ madenlerimizin istikbalini temin 

için madenlerde muntazam bir amele hayatı tesis 
ve tanzimine mecburuz. Madem ki, evvelce hiç
bir şey yapılmamıştır, şimdi bunun tanzimine 
sa'yediyoruz; yalnız pek ufak bir şeyi kendilerine 
lûtfetmekle onları teşvik ve tergibetmiş olacağız. 
Bunun Meclisi Âlinizden kabulünü rica ediyo
rum. 

MEHMET RAGIP B. (Amasya) — Reis Bey 
müsaade buyurulur mu? Bir sual soracağım. Bu 
kömür tozlarının ne kadar varidatı vardır! 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Bunlar piyasaya tâbi bir şeydir. 
Eğer piyasa fevkalâde bir surette olursa - ki se
nede bir satılabilir - on beş bin lira kadar bir şey 
tutuyor. 

MEHMET RAGIP B. (Amasya) — O halde 
on binlerce ameleye senede bir lira vermek istiyo
ruz. Yani bir lira bahşetmiş olacağız. 

- MAHMUT GELÂL B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun, efendim. Yanlış anlaşılmıştır. Biz 
amelenin Ahmedine, Mehmedine, isim tasrih ede
rek şahsına hizmet etmiyeceğiz. Amelenin teşki
lâtına hizmet edeceğiz ve bu, sermaye olarak 
heyeti umumiyesinin malı olacaktır. 

BİR MEBUS B. •— Şirketleri mecbur etmek 
lâzımdır. 

ZAMİR B. (Adana) — Heyeti Vekile tara
fından Meclise maden ocaklarında çalışan ame
le için bir kanun takdim edilerek İktisat Encü
meninden geçti. Efendim orada, oldukça amele
nin hukuku nazarı dikkat ve itibara alınmış ve 
kendilerine birçok menfaatler temin edilmiştir. 
Binaenaleyh zannederim ki, o da birkaç güne ka
dar Meclisi Âlinizde müzakere edilecektir. O za
man münakaşa ile hakikat meydana çıkar. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim 
amelenin ne demek olduğunu biliyoruz zannede
rim. Her halde görmek başka, bilfiil eline kaz
mayı alıp çalışmak yine başkadır. Tasavvur bu-
yurulsun. Günlerce hava yok, gıda yok, ziya 
yok. Orada didinip çalışıyorlar. Kendi mahsulü 
sâyilerinden ve amellerinden başka hiçbir şey ol-
mıyan kömürün tozları da bunlardan esirgeni
yor. Cenabıhak bize buyuruyor ki : Çalışanlar 
sâyinin semeresini iktitaf ederler. Bilmiyorum 
efendim, Allah'ın verdiği kömürü çalışıp çıkart-

{ sın da kömürün tozundan istifade etmesin. Hay-
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ret ediyorum. Evet yevmiye veriyoruz, diye ne
den biz bunu vermiyeceğiz ? Hakkı tasarruf alın-
teri iledir ki, bu ancak bir hakkı meşrutan baş
ka bir şey değildir. Bunların hakkını nez etmiş 
olmaktan başka bir şey değildir (öyle değil, sa-
daları) Binaenaleyh biz bu hakkı onlara verir
sek, gıdasız çalışan amelenin hayatı tanzim edil
miş olur ve bu suretle daha ziyade amele gelir 

f ve çalışabilir. Binaenaleyh tozlar amelenin hak
kı tabiîsidir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim, 
bu kanun iki imtiyazı havidir. Birisi malî diğeri 
bedenidir. Bedenî kısmı ki, ciheti askeriyeden 
muafiyettir. Diyorlar k i ; komşular şehit, ben 
gazi. Biz bunu reddettik. Bir zaman Darülhilâfe 
mercii firari olmuştu. Kadınların karnındaki ço
cukları doğurtmak için istanbul'a götürüyorlar
dı. Bu sefer birlikte Şamlısı, Haleplisi, Beyrut
lusu velhasıl herkes Mekkei Mükerreme ve Me-
dinei Münevvere'ye koştular. Şimdi ise orası 
meleei firarı olacak. Biz bedeli nakdî kanunu
nu... (Gürültüler) Efendim buraya çıkıp söyler
siniz. Gürültüye mahal yok. 

İkincisi ciheti maliye ki ; maliye imtiyazı ma
lûmu âliniz esbabı tasarruf; vekâlet, vasayet, 
hibe, irs gibi şeylerdir. Bendeniz bunun hak
kında da itiraz edecektim. Fakat Celâl Bey bu 
paranın şahsa aidolmıyacağmı ve menfaati umu-
miyeye raci olacağını tarafı Hükümetten söyle
dikleri için tecviz taraftarıyım. Fakat askerlik
ten muafiyet taraftarı değilim. 

EMlN B. (Eskişehir) — Efendim bu mesele 
ince muhakeme edilmeli. Bir defa bu madenler
de Hükümetin tozları ameleye terk etmek hakkı 
var mıdır? imtiyazda böyle bir kayıt var mıdır? 
Yoksa bu tozlar doğrudan doğruya ocak sahip
lerinin midir? Bu birincisi, ikincisi; memleketi
mizde en ziyade muhtacı muavenet olan acaba 
kimdir? Sırf Zonguldak'taki amele midir? Yok
sa on beş milyon Türk olan ahali midir? Bugün 
bendeniz yakînen biliyorum ki, iki ay sonra 
- Hattâ Meclisi Âliniz de dâhil olduğu halde -
hiç kimse para alamıyaeaktır. (Sadede sesleri) 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bunu nereden biliyorsunuz? 

EMlN B. (Devamla) — Neden biliyorum ba
kınız : Eskişehir'de Ağnam rüsumu için halk 
tazyik görüyor, bir liraya toklu satıyor. Bunun 
Çaresi düşünülsün. Bu dertleri saklıyalım demi-
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yorum, rica ederim, bunu söylemiydim mi? Hu
kuka riayet edilmesin mi? Evvelâjıukuku mük
tesebe vardır. Efendim, iyice düşünelim. Haki
katen Bolşeviklik bu milleti kurtaracak ise ikti
sat Vekili Beyefendinin tuttuğu yollar pek doğ
rudur. Eğer değilse... 

İKTISAT VEKILI MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Bu nasıl lâkırdı Reis Bey? Rica 
ederim ben bunu muradetmedim ve söylemedim. 

EMlN B. (Devamla) — Eğer değilse, bu 
memleketin kabiliyetine göre, eski Hükümetin 
muhafazası taraftarı değilim ve bunu hiç bir 
vakit istemem de... 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Yalnız mür-
tecidir. 

EMlN B. (Devamla) — Bendeniz memleke
timle alâkadar bir kimseyim, serseri değilim. 
Memleketin kabiliyeti içtimaiyesine göre bir iş 
yapacak isek böyle iktisadi mesail oyuncak ola
maz efendiler; ortada hukuku müktesebe vardır. 
Bu tozların yüzde kaç nispetinde olduğu tahmin 
edilmeden böyle körükörüne kanun yapmıyalım. 
Burası Meclisi Âlidir ve mukadderatı milleti 
elinde tutuyor. Böyle lâalettayin kanun yapa
mayız. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Hukuku müktesebeye dokunan yok 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Ben körükö
rüne kanun yapmıyorum. Rica ederim Reist Bey, 
bu bir ilmî bahistir. (Gürültüler). 

EMlN B. (Devamla) — Bendeniz heyeti ihti
yariye mühürüyle geldim. Millet iradesiyle gel
dim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Körükörüne 
tâbirini reddediyorum. 

EMlN B. (Devamla) — Memleketin iktisadi
yatı o kadar sarsılmıştır ki memleketin müdafa
asından gayrı hiç bir şey düşünmüyoruz. Haza 
min fadlı rabbi. Bunu da düşmanlarımız takdir 
etmişlerdir. 

Bugün memleketin iktisadiyatı sarsılmıştır. 
Efendiler, düşmanlarımızın yegâne gözledikleri 
şey de budur ve bunun çaresi bittabii vardır. 
Onu da düşünelim. Böyle iktisadiyat ile oyna-
mıyalım. (Çaresi nedir? sesleri) çaresi vardır 
efediler. Hukuku tasarrufiyeye riayet edilmeli 
ve halka emniyet gelmelidir. Binaenaleyh bunun 
reddini teklif ediyorum. 

— W — 
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ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, me

sele karışık bir şekle sokuluyor; rüfekayi kiram
dan bir kısmı diyor ki, amelenin hali şöyledir, 
böyledir, ameleye acınmıyor. Bu mesele mev-
zuubahis değil. Mesele sırf iktisadi bir meseledir. 
Şimdi bu birinci maddenin müzakeresi esna
sında İktisat Vekili Beyefendi bâzı umumi söz
ler söylediler. Bendeniz de bugün Zonguldak'
taki amelenin ahvalinden dolayı müteessir ve 
müteezziyim. Çünkü Zonguldak İstanbul'a âzami 
140 ilâ 150 mil mesafede olduğu halde, Amerika 
kömürleri kadar Zonguldak kömürleri satılanım 
yor. Bendeniz gelirken gördüm. Yüzlerce, hattâ 
binlerce amele köylerine memleketlerine dönü-
nüyor. Bu münasebetle bir kömür tozu ile me
sele hallolunacak değil, mesele gayet derindir. 
Geçen sene kömür ihracat resmi için bir had 
tâyin edecek kanun müzakere edilirken bende
niz; asgari bir had koyunuz veyahut Heyeti Ve-
kileye salâhiyet veriniz, yani miktarını tenzil ve
ya tevsi etmek gibi bir şey yapınız, dedim. Bu 
salâhiyet verilmedi. Nitekim şimdiye kadar inip 
inmediğini bilmiyorum ve ortayerde bir fark var 
ki o da ta New - york'tan kömür geliyor ve satılı
yor. Halbuki bizim Zonguldak kömürü satılmı
yor. Meselâ deniliyor ki; bu rekabet de amele 
ücreti aranıyor. Rica ederim, amele ücreti seksen 
kuruş deniliyor. Amerika'daki amele ücreti sek
senden dun mudur? Amele ücreti eğer az ise ne
den kömürümüz rakabet edemiyor? Bunun gayet 
derin noktalarına nüfuz edilerek esaslı bir kanun 
yapılıp da bunları derin ve esaslı bir şekilde hal
letmek lâzımdır. 

Amele meselesine gelince : Bendeniz cebir ve 
şiddet bilmiyorum. İstibdat zamanında oluyor
du. Amelelerin postabaşısı vardır ve amelenin 
kısmı âzami ısmarlama gelir. Amele hemen he
men o postabaşılarm esiridir. Evvelâ Hükümet 
ameleyi bunlardan kurtarsın. Meselâ Erzincan'lı 
birisi gelir. Kendisi çavuştur. Bu adam Erzin
can'da iş bulamamış, işi gücü olmıyan aç kalan 
biçarelerden kırk, elli, yüz kişiyi memleketin
den oraya getirir, veresiye olarak çalıştırır. Sa
na şu kadar para sarf ettim, der. Bir amele ay
larca çalışır. O borcunu bir türlü ödiyemez. Hü
kümet bir defa bunun önüne geçsin, efendim. 
Ondan sonra amelenin sıhhatini düşünmek lâ-
zımgelir. Evet amelenin sıhhatini düşünmek 
lâzımdır. Hay hay; yalnız amelenin değil, hat-
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tâ bütün memleketin sihhatini düşünmek lâzım -
gelir. 

Vekil Bey buyurdular ki : Avrupa'da ame
le için sıhhi banyolar, hastaneler vardır. Ben
deniz hiç hatırlamıyorum ki, bu hastaneleri Hü
kümet yapmış olsun. Bunların tekmilini maden 
sahipleri, şirketler yapar. Maden sahipleri pa
rayı kazanır ve bu parayı kazananlar bu tarz
da hayırlı işler yapar. Biz de böyle şeyler ya
pılmış mı? Müracaat edilmiş mi? Bunları da an
lamıyorum ; bilmiyorum. 

Bir de denildi k i ; seksen kuruş yevmiyeye 
mukabil bir amele, Zonguldak'ta bir parça ek
mek için kırk kuruş veriyor. Açıkça* söylüyo
rum : Bendeniz bunu İktisat Vekilinden bekle
mezdim. Memleketin iksadiyatmı düşünmek lâ-
zımgelir. Bir an evvel bunun önüne Ankara'da 
da geçmek lâzımdır. Ankara'da da buğdayın 
okkası beş kuruş olduğu halde, bütün halk yirmi 
kuruşa ekmek yiyor. Rica ederim bu düşünül
müyor?. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Bu mesele dâhiliyeye aittir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hepsi si
zindir. Elde bulunan evrakın havalesinden baş
ka bir şey düşünülmüyor. Cezri İslâhatı kimse na
zarı itibara almıyor. Rica ederim, efendim, şu An
kara, hattâ harb zamanında etin okkasını yüz on 
kuruşa yemiş midir? (Hayır, hayır, sesleri) İnsaf 
edin. Koyunlarımız memleketimizden değil mi? 
Demek ki bugün Ankara'nın iktisadiyatı, piya
sası on kişinin elinde. Hükümet buna neden mâ
ni olmuyor?. (Alkışlar) 

Yalnız mesele, Zonguldak meselesi değil, bü
tün memleket meselesidir. Yalnız mesele Zongul
dak meselesi değil, kömür meselesidir. Bizim va-
saiti istihsaliyemiz fennî olmadığı için çıkardı
ğımız kömürlerin yüzde vasati olarak atmış be
şi tozdur. Sonra tozdan murat nedir? Anlamıyo
rum. Amele ocağından çıktıktan sonra üstünde 
kalan ve üstünü silkelediği zaman çıkan toz ise 
onu alsın. (Hayır, sesleri) Beyin birisi öyle söy
ledi. Başka kömür tozunun ne olduğunu bilmem. 
Amele kömür tozundan istifade edecek ise evve
lâ Hükümet istifadesini temin etsin. Amelenin ih
tiyacını da ayrıca düşünelim. Bunun miktarını 
bilmiyoruz, meçhul ât içerisindeyiz. 

Bu kanun tab olunmuş ve tevzi edilmiş, de
diler. Biz elimize almadık. Bugün müzakere edi
leceğini bilseydim bir yerden bulurdum. Şimdi 
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bu itibarla kanunun taraftarı değilim. Fakat yara
ları tedavi için esaslı bir şey arz etsinler. Meni- j 
leketin amelesine, memleketin iktisadiyatına na
zaran düşündüklerini söylesinler. 

İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Bendeniz Ali Şükrü Beyin müta
lâasını dinledim. Kendilerinin Meclisten ayrıldık
tan sonra, ne bu Zonguldak ve Ereğli Havzai 
Fahmiyesi kömür tozları hakkında ve ne de Zon
guldak'taki amele hakkında, iktisat Encüme
nince kabul edilip, Heyeti Celilenize sevk olunan, 
amelenin hayatına ve havzai fahmiye amelesinin 
hukuku umumiyesiııe ait kanun lâyihamızı 
okumadıklarına kaani oldum. Oradaki amele
nin ilk defa hali perişanisini Heyeti Aliye-
nize arz ettiğimden dolayı bir vazife ifa et
tiğime kaani bulunuyorum. Bunun tamamen 
ıslahı Heyeti Umumiyeye taallûk eden bir me
seledir, zannederim. 

Angarya devirlerinde, ahaliye cebir ve ta
hakküm ile iş gördürmek zamanlarında vaz'-
olunan usuller devam ediyor. Bugün yazdığı
mız emirlerin ise kuvvei teyidiyesi yoktur. Ya
pamıyoruz. Binaenaleyh amelenin hukuku mü-
tekabilesine dair olan kanunu bir an evvel çı
karınız. Encümenden çıkmıştır. Heyeti Umu- j 
miyede müzakere olunacaktır. Eğer kanun 
oradaki on bin kişiye varan müslüman amele
nin hukukunu kâfil değilse o zaman Heyeti 
Muhteremeniz daha mazbut, daha muntazam I 
kanunlarla Hükümeti tenvir eder ve bir karar 
çıkarabilir. Bu suretle amelenin oradaki hu
kuku düşünülmüş ve kanunda teyidedilmek is
tenilmiştir. 

Sonra buyurdular ki : «Diğer memlekette- I 
ki amele hayatından bahsettiler.» Evet efen- I 
diler, diğer memleketlerde, İngiltere'de Âme- I 
rika'da muntazam amele hayatı vardır ve 
muntazam amele teşkilâtı vardır, ve bunlar 
makina gibi işlerler, birçok amele çocuğu 
mektepte okuduğu - zaman mutlaka babası gi- I 
bi amele olacağını düşünür. Ve sanatına kıy- I 
met verir ve o amelenin hayatı sermayedar- I 
larla müterafi'k bir surette yürüyerek, meni- I 
lekette bir buhran vücuda getirilmemek için I 
tarafeyn daima nazarı dikkate alınır ve tara- I 
feynin hakkı düşünülür ve telif edilir. Rus- I 
ya'da olduğu gibi bir anarşi vücuda getiril- I 
mez. Fakat efendiler, yalnız bir taraf düşü- { 
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nülür, yalnız bir taraf tazyik olunur, yalnız 
bir tarafın hakkı düşünülecek olursa emin olu
nuz ki, o mağdur kısım mutlaka her ne zaman 
olursa olsun fevaran eder ve memleketin He
yeti Umumiyesi bundan mutazarrır olur. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Lâfla değil, lâfla değil... 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELAL B. 
(Devamla) — Herkesin hakkı tabiisini ver-
mekliğimizi Meclisi Âlinizden rica ederim efen
diler: Zira hiç kimsenin hakkını istihsal için 
müşkülâta tesadüf etmesine, Meclisi Âlinizde 
hiçbir fert yoktur ki, rıza ve muvafakat etmiş 
olsun. Biz, aynı zamanda burada her sınıfın 
vekilleriyiz ve öyle zannediyorum ki, fakre 
karşı mürüvvet, ahkâmı islâmiyenin en ziyade 
takdir ettiği bir şeydir. 

DURAK B. (Erzurum) — Biz, köylülerin 
sayesinde yaşıyoruz, kendimize süs vernıiye-
lim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Devamla) — Bendeniz köylüyüm efendiler. 
Köylüleri pek fazla severim ve onu her za
man söylerim. 

Efendiler kömür tozlarının mahiyetinden 
bahsettiler. 

RAĞIP B. (Kütahya) — İhracatın yüzde 
kaçını teşkil eder? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Devamla) — Kanunda bahsedilen tozlar; bir 
ocak sahibi çıkardığı tozu mutlaka satmak
tan ınenedilİT şekilde değildir. Bunlar yığın 
haline gelir. Bunu Bolu mebusları ve civar 
mebuslar bilirler. Rica ederim, biz bunu ame
leye vermekle ne oradaki Avrupa'lılarm hu
kukuna tecavüz etmiş oluyoruz, ne yerli ma
den âmillerinin hukukuna tecavüz etmiş olu
yoruz ve ne de hukuku tasarruf iyeye karşı 
hürmetsizlik etmiş oluruz. Yalnız orada biri
ken tozlar, zaman oluyor ki, piyasada aranı
yor. Bunlar böyle aranıldığı zaman amelenin 
umumi menafatine hasrü tahsis edilsin. Mak
sadımız budur efendim. Bu da bâzan vâki olu
yor. Satıldığı zaman on beş bin lira kadar 
bir miktar tutuyor. Fakat üç dört seneden be
ri de satıldığı vâki değildir. 

Sonra biz amele hayatını tanzim edemeyiz. 
Esasen sermayeye kıymet vermekle beraber mil
yonları koyup da işletecek sermayedar bir millet 
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değiliz. Amelenin hayatını orada korumak ise, 
memleketin istikbali iktisadisi namına nafi ve 
meşru ve lâzım bir harekettir. 

Sonra Ali Şükrü Bey biraderimize arz ediyo
rum : 

BÎR MEBUS BEY — îdareten yapılsa idi. 
ÎKTÎSAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. 

(Devamla) — îdareten yapıldığı zaman kuvvei 
teyidiye ister. Ben iddia etmiyorum ki, kömür 
tozlarını ameleye bahşettiğimiz zamanda amele 
mesut olacaklardır. Hayır efendiler, amelenin ıs
tırabını tehvin için bu, vasıtalardan en küçüğü
dür; yalnız bir vasıtadır. Sonra oradaki masarifi 
istihsaliyeyi tenzil etmek. Kavanini Maliye En
cümeninde bulunan arkadaşlarımı işhadederim 

REÎS — Celse küşadedildi. 
Maden kömürü tozları hakkındaki kanunun 

ikinci maddesini müzakere edeceğiz. 

MADDE 2. — Maden kömürü tozları amele 
heyeti idaresi tarafından iktisat Vekâletinin 
nezareti altında bilmüzayede satılır ve amele 
heyeti namına Ziraat Bankasına tevdi olunur. 

REÎS — ikinci madde hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü maddeye ge
çilmesini kabul buyuranlar el kaldırsın. Üçün
cü maddeye geçildi, 

1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak gaze
tesi sahibi Mithat Bey hakkında İcra Vekillerin
den istizah takriri ve Adliye Vekaleti Vekili 
Hafız Mehmet Beyin cevabı 

REÎS — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin Heyeti Vekileden istizah takririnin mü
zakeresi, Heyeti Celilenizin karariyle bugüne 
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ki : Bizim memleketimize makina girmek lâzım
dır. Ve aynı zamanda makinalar sayesinde bu 
istihsalâtı tanzim ve tensik etmek lâzımdır ve 
makinamn bâzı işleri ve bunun birçok vesaiti 
vardır. Efendiler, bunun teshili ithalini bera
berce görüştük ve bu toz meselesini eğer kabul 
ederseniz ameleyi terfih edebilmek için en küçük 
bir vasıtadır ve bundan ne eşhası hususiye ve ne 
eşhası resmiye mutazarrır olacaktır. 

RE IS — Birinci madde hakkında müzakere
nin kifayetine dair takrir vardır. Müzakereyi 
kâfi görenler el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
dü. ikinci maddeye geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, ikinci maddeye geçildi. On 
dakika teneffüs. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na, iktisat Vekili meumrdur. 

RElS — Efendim, kanunun birinci müzake
resini kâfi görüp ikinci müzakeresine geçilme
sini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. İkinci 
müzakeresine geçilmesi kabul edildi. Alelûsul 
beş gün sonra müzakere ederiz. 

VE CEVAPLARI 

tensip buyurulmuştu. Hüseyin Avni Bey bu
gün bu istizahın tehiri için bir teklifte bulunu
yorlar. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Albayrak gazetesi muharriri Mithat Bey hak

kında vâki olan istizahtan sonra Adliye Vekâleti 
Celilesinin yeniden teşebbüsatta bulunduğunu 
istihbar eyledim. Teşebbüsü vâki üzerine çere-

ÎKÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 4,35 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Bey 
KÂTİP — Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

3. — ÎSTIZAHLAI 
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yan edecek muamelenin neticesi meseleyi daha 
ziyade tenvir edeceği cihetle on beş gün istiza
hın tehirini teklif ederim. 

18 Nisan 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

(Muvafık sesleri) 
REÎS — Paşa Hazretleri tehir hakkında bir 

mütalâanız var mı? 
HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Rica ederim, 

istizah zamanı değildir. Eşhas üzerine istizah 
edilmez. Lütfen geri alsınlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hayır 
efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurun. 
Hamdi Bey anlamadan bu meselenin tehirini 
talebediyor. Hüseyin Avni Beyin bu vermiş ol
duğu istizah takriri Heyeti Vekilenin aleyhin
de bir mahiyette değildir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Hüseyin Avni Bey 
arkadaşımız istizah etmekle (her vakit haklı
dır ve bugün bu istizahın tehirini talebetmesi 
de Heyetçe tabiî tasvibedilmiştir ve ben kendi 
namıma kendisine teşekkür ederim. İstizah et
meye hakları olduğu tabiîdir. Bendeniz kendi
lerinden rica ediyorum, bu istizahı geri alsın
lar ve tasavvur ettikleri zaman tekrar versin
ler. 

REİS — Efendim, istizah takrirleri malûma-
liniz karara .iktiran ettikten sonra Heyeti Ce-
lilenizin malı olur. Şimdi Hüseyin Avni Bey 
tehirini temenni ediyor. Heyeti Celileniz ten
sip buyurursanız teahhür eder, tensip buyu
rursanız sahibinin muvafakatiyle ref 'olunur. 
Tehiri reyinize arz ediyorum; 

HÜSEYİN AVNİ B.. (Erzurum) — istizahı 
kabul etmiştik. Cevap versinler, efendim. 

ADLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAFIZ 
MEHMET B. (Trabzon) — Hükümet tehirine 
razı değildir. Ya istizahı bugün yapar veyahut 
hiç yapmamak üzere geri alır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Rica ede
rim, Hükümetin böyle bir istirdat hakkı yok
tur. Bir sual sormuşuz, Heyeti Celile kabul 
etmiş, bu meselenin daha ziyade tenevvür et-

. mesi için istizah ediyoruz. Aynı meseleye Adli
ye Vekâleti ikinci bir mesele sokmuştur. Onun 
tenevvür etmesi için muhaberedeyim. Onun 
neticesini alıncaya kadar on beş gün tehirini I 
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Heyeti Celileden istirham ediyorum ve ısrar 
ediyorum. (Doğru değildir sadaları) 

REİS — Efendim Heyeti Vekile istizaha bu
gün cevap vermek istiyor. Sahibi teklif de Mec
lisi Âlinizden tehirini talebediyor. (Hayır hayır 
sadaları) Tehirini reyinize arz edeceğim. Kabul 
edilmediği takdirde istizaha cevap verecekler. 
Tehirini tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Efendim tehirde ekseriyet olmadı. O halde isti
zaha cevap verilecek. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Usulü müza
kereye dair bir şey arz edeeeğim. 

REİS — Okunsun da ondan Sonra.. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Okunmadan 

evvel arz edeyim, müsaade 'buyurursanız? Bu 
meseleye dair. 

REİS —- Bu mesele Meclisin karariyle taay
yün etti. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Karara itiraz 
edecek değilim. 

REİS — Buyurun.. 
HAMDI NAMİK B. (İzmit) — istizah tak

rirleri, malûmuâliniz, sahibinin malıdır. Fakat 
Meclis kabul ettikten sonra Meclisin malı olur. 
Şimdi Avni Bey tehirini istiyor. Halbuki biz 
tehirini değil, hunun geri alınmasını istiyoruz. 
Binaenaleyh bunu reye koyunuz. (Hayır sada
ları) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Erzurum'da intişar eden Albayrak gazetesi 

muharrirlerinden ve Aziziye Mektebi muallim
lerinden Erzurum Maarif Müdürü sabıkı Mit
hat Beyi 21/Şubat/1337 tarihinde merhuten 
takdim eylediğim Albayrak gazetesinde neşrey-
lediği başmakaleden dolayı Erzurum Mevki 
Kumandanı Kaymakam Emin Bey vazifei me
muriyet ve salâhiyetini suiistimal ederek, mu-
mailyehi tahtı tevkife alarak memleketimizin 
pek kıymettar ve münevver evlâtlarından Mit
hat Beye pe*k çok işkenceler irtikâbettirdiğini 
istihbar eylediğimizde kanunun muhafazasın
dan mehcur bırakılan bu zatın hukukunun si-
yaneti için ta.allûku itibariyle Maarif, Adliye, 
Dahiliye, Müdafaai Milliye Vekâleti 'Celilelerine 
sureti hususiyede müracaat ettik. Cereyan eden 
muhabere neticesinde işbu haksızlığa nihayet 
verilmesi ve Mithat Beyin tahliyesiyle bu bapta 
kanunsuz harekete cüret eden Emin Beyle lâ-

I zımgelenler hakkında takibatı kanuniye icrası 
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emrolunmuş ise de Mithat Bey 'bir (hafta mev
kuf kaldıktan sonra tahliye olunmuş iken ciheti 
adliyeden Emi'n ıBey hakkında takibatı kanuni* 
yeye tevessül olunduğundan fbundan münfeil 
olarak 13/Mart/1337 tarihine müsadif olan Er
zurum istirdadı senei devriyesi ihtifali esnasın
da memurini askeriye tarafından cehren polis 
dairesinden alınarak tekrar tevkif ve 'cephe Di
vanı Harhine verilmek üzere 'Kars'a izam edil
diğini haiber aldığımızda Müdafaa! Milliye Ve
kâleti Celilesine müracaat ettik. Cereyan eden 
muhabere ve icra kılman tahkikat ve tetkikat 
neticesinde mugayiri kanun olduğu tezahür et
miş ve bu husus Müdafaai Milliye Vekâleti Ce-
lilesinden Şark Cephesi Kumandanlığına tebliğ 
olunmuş ise de hir aydan heri işjbu emir nazarı 
itibara alınmayıp halen Mithat Beyin tahtı tev
kifte olduğunu 'bugün Erzurum'dan işar eyledi
ler. Bu haksız muameleye şimdiye kadar niçin 
mâni olmadığını Heyeti Vekileden istizah eyle
rim. 

9/Nisan/1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

REİS — Hüseyin Avni Bey evvel mi söyli-
yecetesiniz, sonra mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaade 
buyurursanız, makale okunsun, ondan sonra 
söyliyeyim. Gazetenin de okunmasını istiyorum. 

ADLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAFIZ 
MEHMET B. (Trabzan) — Alhayrak gazetesi 
sahibi Mithat Bey ciheti askeriye tarafından 
hapsedildiğinden dolayı Hüseyin Avni Beyin 
verdiği istizah takriri Heyeti Aliyece kabul edi
lerek Hükümetten istizaha karar verilmiş, Hü
kümet de cevap verecek.. Mithat Bey; Hükümet 
aleyhinde neşrettiği hir makaleden dolayı Ora
daki Kumandan Emin Bey tarafından hapsedil
mişti. Vuku'bulan müracaat üzerine Adliye Ve
kâleti hem Emin Bey hakkında tahkikat icrası
nı ve şayet hu makale dahi hir cürüm teşkil 
eder mahiyette ise bundan dolayı da sahihi ma
kale hakkında da takibatı kanuniye icrasını 
emretmişti. Müddeiumumi vazifesini ifa etti ve 
takibata haşladı. O sıra ciheti askeriye Mithat 
Bey hakkındaki tahkikatın 'kendi salâhiyeti dâ
hilinde olduğunu iddia ve Emin iBey hakkında 
ise tahkikat icrası 'kendilerinin hakkı olduğu-
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I nu iddia ettiler. Şimdi şu hale göre mesele hir 

ihtilâfı merci meselesidir. Yani kanunen hu tah
kikatın icrası adliyeye mi, yoksa Askerî Divanı 
Harbine mi aittir? Malûmuâliniz Hükümet, me-
hakime karşı emir vermek suretiyle, hu tahki
kat size aittir veya değildir diye cehredemez. 
Binaenaleyh bu, bir ihtilâfı merciden dolayı 
cereyan edecek olan nıuamelei kanuniyedir. 
Tarafeynin selbî veya atfi olan ihtilâfı encüme
ni ihtilâfa gider, orası merci tâyin eder. Hükü
metin diyeceği şimdilik bundan ibarettir. Şa
yet meselenin daha ziyade tavazzuh etmesi Me.s-
lisi Âlice matluy) ise hükümet celsei hafiye tek
lif ediyor. 

NEŞET B. (Kâııgın) — Ufak bir sual sor-
maklığıma müsaade buyururmusunuz? Erzu
rum'da İdarei örfiye var mıdır? Ve sonra Mit
hat* Beyin muhakemesi Divanı Harbi örfiyede 
mi icra olunuyor? Yoksa Divanı Harbi daimîde 
mi icra olunuyor? Bu ciheti soruyorum. 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLÎ HAFIZ 
MEHMET B. (Trabzon) — Erzurum'da İdarei 
örfiye yoktur. Yalnız orası harb mıntakasıdır. 
Harb mıntakası olmak hasebiyle bize aittir. 
diyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, hükümet dolambaçlı bir yol takibediyor. 
Bugün burada itiraf ederek ikinci bir safhaya 
geçiyor. Efendiler, Büyük Millet Meclisinin 
kanunu bir kaymakam tarafından ihlâl edilmiş
tir. Bunu men'e muktedir olamamışlardır. Kay
makamı tecziye edememişlerdir. Adliye kudret 
ve kuvvei kanuniyesini gösterememiştir. Adli
ye Vekili gelmiş burada ihtilâfı merci vardır, 
diyor. Âhadı nâstan birisi makale neşrederse, 
rica ederim bu, Divanı Harbe mi gider? Bunu 
bir kumandan mı hapseder? Vekil Bey bunda
ki aczini burada itiraf etmekle beraber bir ih
tilâfı merci çıkarıyor. Efendiler, hiç ihtilâfı 
merci yoktur. Bir kaymakam bir muharriri tut
muş hapsetmiştir. Efendiler, burada hürriyeti 
matbuat nerede? Sonra bir sivil bir cürüm yap
mış, bunu kendileri dâva edip, hayır, bu âhadı 
nâstandır, bunun mercii adliyedir, bırakın de
memişlerdir. Efendiler, demin bir dakika evvel 
söylediğim istizahın tehirini talebetmeme sebep, 
Adliye Vekilinin vermiş olduğu telgraftır. Acl-

I liye Vekili telgrafında diyor ki : 
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Erzurum istinaf Müddeiumumiliğine 

No. 34 

Erzurum'da Feyziye Mektebi muallimlerin
den Mithat Beyin askerî kaymakamı Emin Bey 
tarafından hapis ile işkence edilmekte olduğu 
istihbar kılınmıştır. Tahkiki keyfiyeti ile gayrika-
nuni bir muamele vâki ise hürriyeti şahsiyesinin 
iadesi esbabının istikmali ve neticesinin sür
ati inbası. 

1 . I I I . 1337 
Adliye Vekili 

Sureti Adliye Vekâletine 
Vatanın en felâketli zamanlarında en ağır 

yükleri omuzlarında taşıyanların mükerreratı 
tarihiyeden olduğu veçhile sonradan meydanı 
geniş bulanların tecavüzüne mâruz kalması ve-
kayii tarihiyemizin yesâver tecelliyatmdandır. 
Evvelki telgrafla arz ettiğim veçhile askerlik
le minküllilvücuh alâkam olmadığı gibi idarei 
örfiye mıntakasmda bulunmadığımız halde mev
ki kumandanı Kaymakam Emin Beyefendi ta
rafından davetle kışlada sekiz gün hapis ve 
işkence eddlmekliğim mevcudiyeti adliye ve mül
kiye ile masuniyeti şahsiye ve hürriyeti mat
buatı eşiğinden sarsmış ve kanunun muta bu
lunduğuna bilkülliye itimadı izale etmiştir. 
Müddeiumumilikçe takibata başlamış ise de te
cavüzü vâkıııı şahıstan ziyade hukuku umumi-
yeye ve ruhu kanuna matuf bulunmasına ve vi
lâyet merkezinde bilâperva icra edilmiş olması
na nazaran tagaliüp ve tahakkümün takibatı 
kanuniyede tesiri mahsus bulunduğundan ber-
mueibi kanun adliyece takibat icra ve müteca
sirinin kavanini adliyeye tevfikan tecziyesi lü
zumunun Meclisi Âlilerince tahtı karara alına
rak tebliğiyle mâdeleti meşruiyeti meveudemi-
zin teyidine müsaadelerini hak ve hürriyet na
mına ist da eylerim. 4 . I I I . 1337 

Albayrak Müdürü 
Mithat 

Umuru Adliye Vekâletine 
C 1 . I I I . 1337 Mithat Bey tevkif edilmiş. 

ve müddetini ikmal etmek suretiyle tahliye edil
miştir. Sebebi tevkifi Merkez kumandanlığından 
sorulmuş ve alman cevapta; merkum Mithat üe 
yüz iki tevellüttü efradı mükellefei ihtiyatiyeden 
bulunduğu halde (132) No. lu Albayrak Gazete
siyle imzası tahtında umum memurine tecavü-
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zatı lisaniyede bulunmuştur. Zâbitan da memu
rini askeriyeden bulundukları cihetle bu teca
vüze dâhil edilmiş olacaklarından ve bu gibi 

- efradı mükellefeden olanlardan mafevkleri zâ-
bitana karşı tecavüzatta bunlunanlarm Askerî 
Ceza Kanunnamei hümayununun 4 ncü maddesi 
mucibince tecziyesi lâzımgeleceğinden müteneb-
bih olur ümidiyle bu defalık salâhiyeti kanuni-
yenı dairesinde bir hafta hapis edilmiştir, diyor. 
Mithat Bey dahi kendisi üç yüz iki tevellütlü ol
duğunu ve 305 tevellütlüler haklarında mükel
lefiyet tatbik edilmediğini muallim ve gazete 
muharriri olmak itibariyle de kanunen müecce-
liyeti haiz olup minküllüvicuh askerlikle alâkası 
olmadığını beyan ve şahsi mesailden münfeil 
olan mevki kumandanı Emin Efendi kendisini 
mülakat için davet ederek kışlada hiçbir kanun 
ve usulün kabul edemiyeceği cebir istimaliyle 
tevkif etti ; sekiz gün mevkuf kaldım, hilafı ka
nun ve salâhiyet hapsi eşhas ve işkenceye müte
casir bulunan kumandanın aynı gayrikanuni ce
vabına istinaden Adliye Vekâletine cevaben işa-
ratta bulunulması; diyor. Kumandan ve Mithat 
beyler taraflarından gösterilen maddei kanuni
ye ve müdafaa berveçhibalâ arz edildi. Mütalâai 
âcizaneme gelince : Mademki Mithat Bey elyevm 
sivildir. Gazetesindeki makalesi eğer cezayı mu
cip bir şey ise Matbuat Kanunu mucibince Adli
ye Mahkemesince hakkında muamele icrası lâ-
zımgelirdi ferman. ö 

5 Mart 1337 
Erzurum istinaf Müddeiumumisi 

Raci 

Erzurum Müddeiumumiliğine 
C. 5 . III . 1337 matbuat ceraimi bilâkaydü-

şart mehakimi umumiyeye aidolduğu ve Mithat 
Bey tahtı silâhta olmadığı sizce de itiraz olu
nurken çarşaf kadar telgraf çekmek suretiyle 
şöyle zamanda telgrafhaneyi işgal ettiğinizden 
dolayı telgraf ücretini tediye etmenize karar ve
rilmiştir. Hükmü kanunun tamamii tatbiki lâ
zımdır. 

Adliye Vekâleti Vekili 
Mehmet 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Ahadi-
nâsı asker eline veriyor. Adliye Vekili ile olan 
muhaberatında istinaf müddeiumumisi diyor ki, 
tamamiyle takibat yapamıyorum. Tesir altında 
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kaldım. Ona karşı kendisi diyor ki, takibata 
emir verin ve yolsuz muameleye nihayet verin. 
Bunlar takarrür etmiş, ihtilâf hallolunmuş. 
Efendiler takibata emir vermiş, bu meseleyi bu
rada yeniden başka şekle sokarak bir hafi celse 
talebediyor. Ne hafi celsesi? îşte makale mey
danda. Bunu cihana neşretmiştir. Efendiler, ma
kale okunsun rica ederim. Bir muharrir, bir mu
allim bu yüzden hapis ve tevkif olunur mu ? Ad
liye tarafından tevkif olunursa febiha, keyfî ola
rak bir mevki kumandanı tutup da bir muhar
riri hapse atsm, işkence yapsın sonra Hüküme
tin kuvvetsizliğini, kudretsizliğini ben anlamı
yorum. Rica ederim makale okunsun (Makale 
okunsun sedaları) okunsun, rica ederim. Her şey 
söylenir. 

RElS — Sözünüz bitti mi efendim? 
HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Hayır. 
BİR MEBUS BEY — Makale neye dairdir?. 
REİS — Kesmeyin efendim. 
HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Efendim 

makalenin okunmasını reye koymanızı rica ede
rim. Çünkü okunursa mesele daha ziyade tavaz
zuh edecektir. Benim de ifadei meramıma yar
dım edecektir. (Okunsun, sadaları) 

REİS — Efendim gazete makalesini Heyeti 
Celilenizden karar sâdır olmadıkça ben burada 
okutur isem Meclisi Âlinizi beyhude işgal etmiş 
olurum. (Okunsun, sadaları) Müsaade buyurun 
efendim. Makalenin okunmasını arzu buyuran
lar... 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Hükümet 
bir eelsei hafiye teklif ediyor, efendim. Elbette 
okunmasında bir mahzur vardır. 
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MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Her şeyden evvel, 

evvelâ Celsenin şekli tâyin edilmelidir. Sonra He
yeti Muhteremeleri iki şekil arasında kalıyor. Bi
risi Hüseyin Avni Bey iddia ediyor ki, gazete ile 
yazılan bir makale kanunen cürüm teşkil etmez 
iken bunun hakkında takibatı kanuniye icra edil
miştir, bu yolsuzdur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Hayır 
öyle değildir. 

MÜFİT Ef. (Devamla) — Merhamet buyu
runuz. İkincisi Hükümetin bu istizaha karşı ver
miş olduğu cevapta göstermiş olduğu lüzum baş
ka bir mecrayı kanuniye giriyor. Fakat her iki 
tarafın dâvasını mükemmel surette dinlemeksizin 
Heyeti Muhteremenin ittihaz edeceği kararda 
ne derece isabet olacaktır ve ne derece olmıyacak-
tır. Bunu takdir buyurursunuz. Hükümet diyor 
ki, ben dâvamı tamamiyle size izah edebilmek için 
bir eelsei hafiyenin teşkilini sizden isterim, ora
da beni dinleyiniz vereceğiniz kararı o dairede 
veriniz. Binaenaleyh Hükümet bunu isterken ve 
bütün asayişi dahiliyeyi omuzlarına yüklenmiş 
olan Hükümet, şöyliyeeeği sözü eelsei hafiyede' 
söyliyeceğim, derken, buna söyleme demek kadar 
fena bir şey olamaz. Bunu eelsei hafiyede dinli
ydim. Ona göre karar verelim. (Alkışlar) 

REİS — Celsei hafiye akdini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın... (Kabul sadaları) 
Kabul edilmiştir. • 

Efendim, lütfen samiin teşrif etsin. 
(Salon, ketebe ve samiinden tahliye olunarak 

celsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü Celse hafidir) 
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