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BÎRÎNOÎ OKLSE 
Bad'i müzakerat; saat: 1,55 

REİS — Beisisani Rauf Beyefendi 
KÂTİPLER : Enver Bey (izmir), Mahmud Said Bey (Muş) 

v m 

REİS — Efendim Celse küşadedildi. 
Zaptı sabık hulâsası Meclisi Alinize arz edi

lecektir. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
tashihan kabul olundu. Bursa Mebusu Operatör 
Emin Beyin muvakkat bir Şûrayı Devlet tegk'iü-
tıo, Malatya Mebusu Reşid Ağanın Jandarma 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair teklifi kanunile
ri Lâyiha Encümenine, hıyaneti vataniye ile 
mahkûm Hacı Musa oğlu Rıza ile Kirkoroğlu 
Avram'a dair Adliye Vekâletinden mevrut ev
rakı hükmiye ile Karahisarı, Şarki Mebusu Mus
tafa Beyin istanbul mahkemelerinin Anadolu 
halkına ait hükümlerinin muteber addolunmasına 
dair takriri Adliye Encümenine havale olundu. 

Sıhhiye bütçesinin müstâcelen müzakeresi 
hakkındaki Sıhhiye Vekâleti tezkeresi kıraat ve 
kabul edildi. Samsun'da idarei örfiye ilânına da
ir icra Vekilleri Riyaseti tezkeresi kıraat ve mü
zakere olunarak Samsun Merkez kazasına mün
hasır ve on beş gün müddetle mukayyedolmak 
üzere kabul edildi. 

Lâyiha Encümenince şayanı müzakere görü
len ve ümera ve zâbitana bir nefer tayını itasına 
dair tekliflerle ihraeedilen tütünlerin beher ki
losundan beş kuruş ihraç Resmi ahzine dair tek
lif Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenine, 
Malatya'daki ittihat ve Terakki Kulübünün ci
heti maarife Merkine dair teklif Kavanini Ma
liye Encümenine, nısıf müddeti cezaiyelerini ik
mal eden mücrimin ile erbabı ceraimden bâzıla
rının aflarma dair tekâlif Adliye Encümenine 
havale olundu. 

Harice zahire ihracının men'ine, İktisat Ve
kâletinin müdüriyeti umumiyeye kalbine, Kara

deniz sevahiline ihracedilecek mısır ve mısır un
larından alınacak Gümrük Resmi hakkındaki Ka
nunun temdidi meriyetine, Ankara'da tesis edi
lecek telsiz telgraf istasyonu için 85 bin lira ita
sına dair muhtelif encümenlerden mevrut teklif
ler evrakı varide meyanına ithal olundu. 

istanbul Mebusu Şükrü Bey, Meclisi Âliye 
takdim edildi. Kastamonu Mebusu Dr. Suad Be
yin mezuniyeti esnasında tam tahsisat itası hak
kındaki Divanı Riyaset kararı ikinci defa reye 
vaz'olunarak 6 müstenkif ve 47 redde kargı 71 
rey ile kabul edildi. Aydın Mebusu Cami Beyin 
Meclise iltihak etmemesi esbabına, Reşad Nihad 
Beyin beyanatına, Kars Muahedesi mucibince 
akdedilecek mukavelâta, Yunan Hükümetiyle 
olan münasebet şayialarına dair suallere Ha
riciye Vekili Bey tarafından cevap ita olunarak 
teneffüs edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

tkinci Celse 

Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil
inikat Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin Müda-
faai Hukuk Cemiyetlerine dair istizahına Dahili
ye Vekili Bey tarafından cevap ita olunarak bu 
mesele hakkındaki müzakere kâfi görüldükten 
sonra celsei hafiyeye geçildi. 

Cumartesi günü içtima olunmak üzere Celse
ye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip 
Eauf izmir 

Enver 
Kâtip 
Muş 

Mahmud Said 

RElS —• Efendim, Perşembe günkü hulâsai 
zabıt hakkîğıda söz iş&iyen var mı? (Hayır sada-
ları) 

SÜLEYMAN SUDl B. (Bayezid) — Efen
dim zaptı sabık alenen okunmak lâzımdır. 
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REİS — Celse alenidir. Zabıt aynen okun- I Efendim Perşembe günü akşamı Heyeti AH* 

muştur. Efendim zaptı sa'bık aynen kabul edil- yenizin ittihaz ettiği karar mucibince celseye 
mistir. * I hafi olarak başlıyacaktık. Celse hafidir. 

(İkinci ve üçüncü celseler hafidir.) 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : '8,15 

REİS — Reisisani Rauf Beyefendi 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakla Bey (Van) 

3. — İSTİZAHLAR 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyle ar
kadaşlarının, 11 maddelik istizah takriri ve Dahi
liye Vekili Ali Fethi Beyin cevabı. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler! is
tizahımın esas ruhu Trabzon'da yapılan suiis-
timalât, halka yapılan zulüm ve aynı zamanda 
bu kürsüden halkın efendiliği, hâkimiyeti ilân 
edildiği bir zamanda memleketin Dahiliye Ve
kâletini işgal eden zatı muhteremin halka ıhiç 
ehemmiyet vermiyecek bir derecede idarei 
umur etmesidir. Ruh budur efendiler. Bende
nizin istizahıma karşı Dahiliye Vekili Beyefen
di geçen gün cevap vermişlerdi. Şimdi de ben
deniz hu cevapları birer, birer teşrih edeceğim. 
Trabzon'dan 'bugün almış olduğum bir telgra
fı okuyacağım. Üç dürt telgraf daha vardır, 
mezalimin Yomra'da el'an devam ettiğini gös
tereceğim. Dahiliye Vekili Beyefendinin geçen 
celsede okumuş olduğu telgrafla her tarafın 
gül, külüstan olduğu iddiasına rağmen bir 
kaç 'biçarenin tazallümünü de size okuyacağım. 

Ankara : Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey 
ve Rüfekasına 

«Dahiliye Vekilinin izahattı hilafı hakikat 
olmakla tenevirine mecburiyet hâsıl olmuştur. 
Mumaileyhin iskele Hükümetinden bahsetme

si; bir Daıhîliye Vekili lisanına yakışmamıştır. 
Bu söz esasen vali vekili Sami Beyindir. Mu
maileyhin Kâhyaya isnadeyled'iği on bir mad
delik müftereyat meyanmda bu da vardı. Fa
kat Sivas mahkemesinde hiçbiri sabit olma
mıştır. Rüsum meselesine gelince; Bunu Mü
dafaai Hukuktan evvel Şark Cephesi almıştır. 
Aynı zamanda o zamanki fırka kumandanı 
Müdafaai Hukuk Teşkilâtına bilistinat müda
faa teşkilâtı alarak 22 Ağustos 1336 tarihli 
mahrem ve gayet mü'him talimatname ile mü
dafaa kuvvelterinin mevkilerini tesbit edince 
bu müşterek harekâtı idare için varidata ait 
ihtiyacı hayatın bile mevzuubahsolamıyâcağı-
nı, o mühim anlarda tene ahzini müdafaai va
tan namına elbet meşini kılmıştır. O devirler
de hangi millî teşkilât bu şekilde para alma
mıştır? O vakit memleket lâfla idare olunmu
yordu. Heyeti Temsiliyeye nereden para yetiş
tirilecekti. Bununla beralber alınan 37 bin li
ranın 29 bin 'lirasını yine Müdafaai Hukuk He
yeti vermiştir. İngilizlerin limanımıza gelerek 
toplan imha maksadiyle şehre as'ker çıkardık
ları o zamanlarda müdafaacilar fırka ile ceplhe 
almış iken şimdi Dahiliye Vekilinin vali veki
li lehinde okuduğu telgrafta imzaları bulu
nanlar istanbul'a merbutiyet kaygısında idiler. 
Onlara kalaydı, memleket bugün İzmir vaziye-
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tinde bulunacaktı. Müdafaacilar olmasaydı 
Trabzon Şimali Şarki'den geçen tehlikeler al
tında. çoktan ezilmiş olacak, idi. Bu ianenin 
ahzi m en edil dikten sonra tekrar rüsum alındı
ğına ve bundan azanın 'bir kısmının haberdar 
olmadığına mütaallik Fethi Beyin beyanatı 
da. doğru değildir. Çünkü ilgadan sonra resim 
alınmamıştır. Yalnız kayıkçılar teberrüatta bu-
lumnuslardır.» Onu da arz etmiştim. Heiyeti 
Muhtereme de ne olduğunu anlamıştı. (Tek
rar okumaya başlıyarak) «Kumandan Sami Be
yin lehinde olarak Fethi Beyin okuduğu tel
grafta imzası bulunan rüesa azaların haberi ol
madan vali vekilinin talep ve İsrarı üzerine o 
telgrafı imzalamışlardır. O rüesanm mensubol-
dukları müessesat azaları birer telgrafla haki
kati ve reislerin telgrafının şahıslarına ait bu
lunduğunu beyan eylemişlerdir.» 

Müsaadenizle şimdi onların telgraflarını 
okuyacağım. «Bahusus o telgrafı imza edenler 
meyanmda Müftü Mahir ve Belediye Reisi Hü
seyin efendiler de dâlhil bulunmasını hayretle 
telâkki. eyleriz. Çünkü 'bu iki zat vaktiyle Sa
raya arzı ubudiyeti havi telgraf çekenlerden 
olduğu gibi Müftü de Anadolu'nun o zamanki 
fetvasını imzadan imtina edenlerden - ve İstan
bul 'a temini merbutiyet için fetvahanede içti
ma tertibedenlerdendir. O içtimada bugün du
çarı hücum olan müdafaacıları akamete mah-
'kûru etmişlerdir. Hilâli Ahmer ve ticaret oda
sı reisleri ise pek zavallıdır. Onun için o telgraf 
çekilmiş değil, vali vekili tarafından onlara 
çektirilmiştir. Dahiliye Vekili, memleketçe şi
kâyet olunduğumuzdan bahsetmiştir. Halbu
ki kalbleri aşkı vatan ile çarpan hiçbir evlâdı 
memleket yoktur ki bizimle beraber olmasın. 
Yalnız bizim dünkü ve bugünkü muhalifleri
miz o Ferid Paşa yaranıdır ki vali vekilinin 
bugün isfinadettiği ve körüklediği maskeliler 
bunlardır. Ve Hamdi Beyi paşalıkla buraya 
vali yapmak istiyen fakat müdaf aacılardan yüz 
bulamayanlardır. Bunların şikâyeti bizim için 
mucibi mefharettir. Bence alman para hemen 
dörtte üçünü kendi vermiş olan bir müdafaa 
heyetinin sümmettedarik hesap yapmaya ve 
vesika tanzim etmeye tenezzül etmiyeeeği ke
dini olmasına göre asıl sümmettedarik adde
dilmek lâzımgelen sözler Dahiliye Vekilinin 
bu vadideki istinatları olacağını beyan eyleriz.» 

PAHÎLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (Istan-

1.1338 O : 4 
bul) — Efendim, müsaade buyurur musunuz? 
Bendeniz Meclisi Âlinize karşı mesulüm ve 
Meclisi Âlinizin yapacağı tenkidata birer birer 
cevap vermek mecburiyetindeyim. Fakat hariç
ten böyle telgraflarla namıma tenkidat yapıl
masına katiyen razı değilim. (Doğru, doğru de
ğil sadaları) 

BİR MEBUS BEY — Halka karşı böyle şey 
yapamazsınız. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Bu münakaşanın bu havza dahilin
de kalmasını isterim. Yoksa telgraflarla her ta
rafa tevsiine razı değilim. Çünkü onlara ben 
cevap vermek tenezzülünde bulunamam. Ben 
yalnız size karşı cevap vermek mecburiyetinde
yim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu-
yurunuz. Halk da, millettir. Halkın hakkı 
şikâyeti hattâ Dahiliye Vekilinden değil, me
busun kendisinden bile olabilir. Bu kendisinin 
hakkı mukaddesidir. Eğer bu hakkı inkâr edi
yorsak zanederim ki dorğu bir şey yapmıyo
ruz. Milletin bütün muhik olan ve hattâ gay-
rimuhik olan feryadını dinletmek için, bu kür
sü gayet serbest bir kürsüdür. 

BİR MEBUS BEY — Hâkimiyeti Milliye bi-
lâkaydü şart milletindir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hâkimiyeti 
Milliye budur efendiler. Bendeniz Dahiliye Ve
kili Beyefendinin sözlerini asabiyetine hamle
diyorum. Yoksa, Dahiliye Vekili Beyefendi
nin böyle şikâyetleri dinliyecek hür fikirli ol
duğuna kaaniim. Çünkü bu adamlar, bir şey 
söylemiyorlar, burada... (Gürültüler) Müsaade 
buyuran. Trabzon'da çıkan bir gazetenin bu
radaki muhabiri gazetesine geçen Içtimadaki 
müzakerâtm hulâsasını bildirmiş, onlar da gör
müşler, onun üzerine halklarını müdafaa için bu 
telgrafı çekmişler. Elbette bu onların hakkıdır. 
«Bizim hesabatımız, ısümmettedarik değildir. An
cak »söylenen 'sözler 'sümmettedariktir» diyorlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (Is-
tanubul) — Bilâtahkükat söz söyleniyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey ka
tiyen bu telgraf okunmaz. (Gürültüler) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 'Telgraf zaten 
bitti efendim. 

«Ne olursa olsun bizdeki aşkı vatan her han
gi bir kasıt ve tecavüze karşı hayatımıza da 
mal olsa 'kabili inhina ve imlha olaımıyacağına 
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ve bu aşk ve imanın yegâne teveccühgâhı ancak 
ve ancak Büyük Millet Meclisimiz olmasına gö
re ıo Kâbei Amale karşı bu sarsılmaz ve yıkılmaz 
meributiyeti hakikiye! kalbiyemizin Ibütün ahdü 
peymanlarını bir daha arz ve tekrar ile maruza
tımızın 'Meclisi Alimizde kıraatini rica eyleriz 
efendim. 

Müstafi Müdafaa! Hukuk Reisi 
Ahmed» 

Eğer 'hata oldu ise ihata 'hana aittir. Çünkü 
benim onlar hem müntahihisanilerimdir hem de 
henim namzet listemi ortaya koyan zevattandır. 
'Bu itibarla ben onları müdafaaya mecburum. 
«Müdafaai Hukuk Reisi ve azaları» imzası ıbu-
dur. Dokuz imzalı Ticaret Odası âzalarının da 
bir telgrafı vardır. Bendenizee hunun da okun
ması zarureti vardır, zannedersem bunu siz de 
teslim buyurursunuz. 

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ve 
rüfekayı muhterem'esine 

'8/6/1338 
Bilâsebep mamelektin asayişi lehinde çekildi

ğini haher aldığımız bir 'telgrafta hiçbir alâkası 
olmadığı halde Ticaret Odası Reisinin de imzası 
bulunduğu anlaşılmıştır. Ticaret Odası azalarını 
haberdar etmeksizin mezkûr telgrafı imzalıyan 
mumaileyhin işbu imzasının şahsına aidolmak 
üzere telâkki buyurulmasını arz eyleriz efendim. 
Ticaret Odası âzasından Ticaret Odası âzasından 

Hakkı Mehmed Salih 
Ticaret Odası âzasından Tüccardan 

Mustafa Kasımzade Biraderler 
'Vahid 

Tüccardan Tüccardan 
îskenderzade Osman Yunuszade Ziver 

Tüccardan 
Suhaşızade İhsan 

Bütün azaların imzası buramdır. Etendi
ler rica ederim bu usulleri pek iyi biliriz. Ge
çen içtimada Fethi Beyefendinin okuduğu tel
grafı orada tertibeden her kim ise çok iyi dü
şünmüş. Ticaret odası deyince bittabi azaları 
da arkasındadır diye düşünülür... Belediyeden 
de bir telgraf gelmiştir. Maatteessüf o telgraf
ları almadım ve görmedim. Sonra efendim 
bir de Dahiliye Vekili Fethi Beyin beyanatı 
arasında Hüseyin Avni Efendi namında biri
sinin - sakallı bir zatın - belediye dairesinde 

.1338 0 : 4 
i «valivekilinin- ortalığı gül, gülistan yaptığını ve 
! hiçbir şikâyete mahal olmadığını» söylemesine 
I geliyorum. Şimdi efendim Yomra gül ve gülis-
j tan deniyordu. Bugün Yomra'ya ait iki telgraf 

aldım. Müsaadenizle onları okuyayım. 

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ve rüfeka-
sına 

Rum eşkıyasını takip emrinde köylerimizde 
dolaşan jandarma müfrezeleri Rumları takip de
ğil, müslümanlara zulüm ve işkence yapmakla 
meşguldürler. Bunların köyümüzde soymadık
ları müslüman evi kalmadı. Kızgın demir sok
mak suretiyle işkenceler yapılıyor. Memarka'da 
Karslıoğlu Mehmed Ali bu âkibete uğradılar. 
Cuşve karyesinden Botuloğlu Halil Çavuşun 

I döğüldüğü jandarmaların eseri darbından ve 
I rapor ile sabit olduğu halde jandarmalar ser

best gezmektedir. Hükümete müracaatlerimiz se
meresiz kalmıştır, istidalarımız mevkii muame
leye konulmuyor. Derdimizi dinletemiyoruz. Bü
yük Millet Meclisimizin adaletine iltica ediyo
ruz. Ferman. 
Budunun Memarkai Sağîr Memarkai Kebir 

Muhtarı Muhtarı 
Cuşve Muhtarı Karslıoğlu 

Şükrü 

işarları yalan ise aşmalı efendiler. Bakınız 
gül ve gülüstanlık denen Yomra'da neler oluyor. 

YUNUS NADI B. (izmir) — idamı müs-
telzim değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Azami ce-
I zası ne ise veriniz Bunlar sümmettedarik değil -
I dir. imzalarını okuyorum efendim. 

(imzalar okundu.) 
I Bakınız kaç tane muhtar imza etmiştir. Ve 
I bunlar da tabiî o köylerin muhtarlarıdır.. Mü

saadenizle diğer bir telgraf var onu da okuya-
I cağım. 

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beye 
9 . VI . 1338 

Nahiyemizde asayiş kalmadı. Birkaç gün mu
kaddem amcamın oğlunu camiden gelirken 
öldürdüler. Valivekiline müracaatımızdan seme
re hâsıl olmadı. Bu gibi ceraime takip müfre
zeleri bakmıyor. Bu yüzden köyde rahatımız 
münselip ve hicrete mecbur kalacağımızdan 

I vavdyeti müellimemizi kemali sûzişle arz ile babı 
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refet ve adaletinize iltica eylerim. 

Yomra'nm Dirude 
karyesinden Hacı 
Hamzaoğlu ismail 

Bendeniz Yomra'ya telgraf çekmedim. Bun
lar ancak evvelki günkü istizahın oradaki akis
leridir. Efendim bendeniz bunları tanımam, 
hattâ köylerinin ismini bile lâyikiyle okuyama
dığımı gördünüz. Binaenaleyh bendeniz Da
hiliye Vekili Beyefendinin sözlerini katiyen 
kabul etmem. Dahiliye Vekili Fethi Beyefendi bu
yurdular ki, Hükümetin cemiyetlere müdahale 
etmesi hukuku milliyeyi muhafazadır, şöyledir, 
böyledir. Hakikaten sözleri alkışlara mazhar 
olacak şekildedir. Evet Vekil Beyefendi hakika
ten alkışlara mazhar olacak derecede samimî ve ka
ti bir şekilde Hükümetin cemiyetlere müdahalesi
ni musip gördü. Efendiler zannediyorum ki, Mec
lisi Millîde âza bulunan en âciz bir fert memle
kette bir şahsın, cemiyetin değil, bir şahsın 
başıboş gezmesine sorgu, sualsiz iş görmesine 
taraftar olamaz. Ben budala değilim ki «Bir 
cemiyetten sorgu sual olmasın, bir şahıstan sor
gu sual olmasın» diyeyim. Binaenaleyh herkes 
hesap vermek mecburiyetindedir. Bunu kati
yen kabul ediyorum. Fakat her hesabın bir 
şekli bir tarzı vardır, bir kanunu vardır. Fet
hi Beyefendinin burada okumuş olduğu Ce
miyetler Kanununun yedinci maddesini bugün
kü Hükümetimizin Adliye Vekili olan Bey
efendi mevzuubahis müdahale için müsait gö
remedi. Fakat kendisi Hükümetin müdahale 
edebileceği kanaatinde olduğu için kanaatini 
teyidedecek diğer bir madde aradı, aradı bu
lamadı. AraTken bendeniz de mevcut idim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. 
— (Saruhan) — Müsaade buyurun söz istiyo
rum Reis Bey. 

ALt ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, bendeniz bitireyim de ondan sonra... 
Bendeniz Fethi Beyefendiye bidayetten beri 
söylediğim veçhile garazım değil, bilâkis mu
habbetim vardır. Bu yapmış olduğum istizah 
bir hakikatin, bir hakkın tezahürü içindir. İsti
zahı yazarken veya yazdığım vakit istinadetti-
ğim nıkatı kanuniyenin doğru olup olmadığını 
anlamak istemiştim. Bunun için de Adliye Ve
kili Beye - kendisi de işte buradadır. - «Cemi
yetler Kanunu mucibince Hükümetin böyle ce-
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ı miyetlerin hesabatmı tetkika salâhiyeti var mı

dır? Hükümetin merkezden bir heyet gönderip 
hesabatı tetkik etmeye hakkı var mıdır?» diye 
sormuştum. Bidayette «vardır» dedi. «Ben gör
medim» dedim. Başkâtip Recep Beyefendinin 
odasına gittik. Orada düsturu açtı, baktı cemi
yetler Kanununun 7 nci maddesini gördük, onu 
birlikte okuduğumuz halde Hükümetin bu madde 
mucibince bugünkü müdahaleye hakkı olmadı
ğına kendisi de kaani olacak ki, diğer bir mad
de aradı; fakat bulamadı. Ve nihayet bulamadım 
dedi. Bıraktı çıktı. Ben bunu kendisi de burada 
iken, yüzüne karşı söylüyorum. Her halde doğ
ru görmüştür. O kanundan Dahiliye Vekilinin 
almış olduğu yedinci madde (Alelade her hangi 
bir cemiyetin defter tutmak mecburiyetini an
latan) bir maddedir. Rica ederim dinleyiniz. Her 

1 hangi bir cemiyetin elbette defter tutmak mec
buriyeti vardır. Rica ederim dikkat buyururuz 
ve icabettikçe mülki ve adlî memurine o defter
lerin gösterilmesini temin eden de bu maddedir. 
Şimdi müsaade buyurun, bu madde sarihtir. 
Muhtacı tefsir değildir. Defter tutulacak, defter 

[ tutulup tutulmadığını görmek üzere buraya ma
hallî adliye veya mülkiye memurlarından mürek
kep bir heyet de gidebilecek. Fakat bu madde 
merkezden şöyle olmuş, böyle olmuş bahanesiy
le bir Generalin, bir paşanın riyaseti altında Hi-
yiik bir heyeti mahsusa gönderilip birçok tefer
ruatı karıştırmak suretiyle cemiyetin bütün mu
amelât hesabatı üzerinde yapılacak hususi t i r 
tetkiki istilzam ve bir tahkiki tazammun etmez. 
Efendiler yalnız Cemiyetler Kanununun ister
dim ki, diğer maddeleri okunsun. Binaenaleyh 
Dahiliye Vekili Beyefendinin söyledikleri veç
hile Hükümet bir cemiyeti bugün Trabzon'da ya
pıldığı tarzda teftiş edebilir, ancak yolunda ve 
kanun dairesinde o cemiyet hakkında bir şikâ
yet vâki ise âmenna. Fakat usulünde ve kanlın 
dairesinde Hükümeti merkeziyeye yapılacak şi
kâyetlerin de nevi ve derecesi vardır. Kanunda 
bu hususta sarahat vardır. Eğer cemiyetin mem
leket aleyhinde hafi bir surette çalıştığı ihbar 
edilirse o vakit Hükümet mecburdur, gider; her 
suretle teftişini icra eder. Bunu kabul ederim. 
Çünkü ihbar edilen şey cemiyetin umuru daimesi 
muamelâtı mutadesi haricinde olan bir şeydir. 
Bunun içindir ki, her cemiyet hini teşekkülün
de maksat ve gayesini sarih ve m.ektup bir su-

I rette Hükümete bildirerek nizamnamesini tasdik 
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ettirir. Ve nizamnamesi dâhilinde yaptığı ve ya- | 
pacağı her şeyde hürdür, serbesttir. Her hangi 
bir cemiyetin umuru dâhiliyesine müdahale edi
lecek olursa; meselâ sen şuna on kuruş fa^la I 
verdin» denirse, o cemiyet reisinin her kim olur
sa müdahale edenlere karşı «Sana ne? Ben ver
dim, bana onu verenler gelsin sorsun» demesi 
hakkı sarihidir. Hükümet bunu katiyen sora- I 
maz. Sorarsa cemiyetlerin mânası kalmaz. Her I 
cemiyeti Hükümetin bir komisyonu halini abı. 

'Hükümet bir cemiyete «Sen bu parayı, on ku
ruşu, yirmi kuruşu niçin buraya fazla verdin, ni- I 
ye buraya vermedin?» derse, demek hakkını haiz 
bulunursa cemiyetin bilhassa millî cemiyetlerin 
mânası nerede kalır? Zaten efendiler bizde şim- I 
diye kadar hiçbir cemiyetin payidar olamama
sının başlıca esbabından biri de budur; Hükü- I 
metin cemiyetlerin mânayı vücuduna vâkıf (»1- I 
maksızın her cemiyete el uzatmasıdır. Hattâ İs
tanbul'da Hükümet bir zaman, idman cemiyet
lerine kadar ellerim uzatmıştır. Binaenaleyh 
efendiler bendeniz bugün halkın hâkimiyetini, I 
halkın efendiliğini ilân ve iddia eden bir Hükü- I 
metin Dahiliye Vekilinden «Evet Hükümet her I 
şekil ve surette cemiyetlere müdahale eder» şek- I 
liııdo bir kanaatin söylenmesini işitmek istemez
dim. Binaenaleyh bendenizce bu noktai "na?-ar 
ve zihniyeti gösterir; bu bir; efendiler. I 

Dahiliye Vekili Beyefendi kendileri de iti
raf buyurdular ki, ciheti askeriye de mevaşidcn I 
İhracat Eesmi almıştır. Zaten itiraf buyurmasa- I 
lar da bu keyfiyet kuyudat ile sabittir. Rüsum I 
alınmadan evvel koyun ihracı, mevaşi ihracı 
Şark Cephesi Kumandanlığının emri ile memnu 
idi. Zavallı halkın koyunları ellerinde kalıyordu. 
Esbabını ben tabiî bilemem. Bilâhara her nas-Ua 
Şark Cephesi Kumandanlığının telkini üzerine el
malı ki, o zamanki fırka kumandanı acaba me
vaşi ihracına müsaade edilse bize bir menfaat te
inin etmezler mi? diye bir istifsarda bulunmuş
tu. Efendiler mevasiden ihracat resmi alınma
sında bir cinayet varsa burada başlıyor. Fakat 
bu hiçbir vakit cinayet değildir. Efendiler, de
minki telgrafta okuduğum veçhile o zaman 
memleketin paraya büyük bir ihtiyacı vardı. 
Memleketin içinde İngilizler dolaşıyordu. Harta 
Yunanlılar da bulunuyordu, öyle bir sırada pa
ra blmak istilâya uğramış, harabolmuş ve ser
vetleri mahvolmuş insanlarla dolu olan Trabzon'
da pek zor bir mesele idi. Fakat her halde i 
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memleketin müdafaası lâzım ve zaruri idi Bu
nun için de para bulmak ieabediyordu. Bur-
sa'da ve sair yerlerde yapıldığı veçhile Trab
zon'da da para tedarik etmek için çareler ara
nıyordu. Bu esnada pek doğru olarak ciheti 
askerîye yukarda arz etmiş olduğum İhracat 
Resmini düşündü ve tatbik etti. Sonra nasıl 
oldu bilemiyorum. Bunu müdafaai hukuka dev
retti. Binaenaleyh eğer bu resim,! almak mese
lesi bir seyyie ise müdafaai hukuk, ciheti as
keriyenin seyyiesinl devren almış demektir. Fa
kat bunun bir seyyie olmadığını £a biraz ev
vel söylemiştim. Bu hal kırk gün devam etti. 
Kırk gün sonra tatil olundu. Artık resim alın
madı. Yalnız bundan sonra efendiler, malûmu-
âlinizdir ki, bâzı esnafın olduğu gibi kayıkçı
larım da bir loncası vardır, bu loncada kalık
çılar lüzum gördükleri mukarreratı ittihaz ede
bilirler. Loncanın kendisine mahsus kasası da 
vardır. .Müdafaai Hukuk Cemiyeti verilen emir
ler üzerine mevaşiden İhracat Resmi almayı ta
nı a miyle tatil etmişti. O andan itibaren müda
faai Hukuk Cemiyetince gerek koyundan ge
rek kuzu ve saireden on para alınmıştır diye 
bir kayıt yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz almamıştır. Nasıl olduğunu arz ede
ceğim. Geçen gün bir parça bahsetmiştim, İs
kele kâhyası 'evvelce alman resme nazaran da
ha dün bir dispette olmak üzere kayık para
sından bir miktarını tefrik edip biriktirmeye 
başlamıştır. İhtimaldir ki, iskele hükümeti tâ
biri bundan tevellüdetmiştür. Biliyorsunuz ki, 
efendiler, Samsun'a çıkan yolcular adam başı
ma iki lira, üç lira ve hattâ zaman olur ki, beş 
lira verirler. Bittabi havanın haline göre, Trab
zon'da da vaziyet böyledir. Memleketin vesaiti 
nakliyesinde ne kadar pahalılık olduğunu bili
yorsunuz. Binaenaleyh kayıkçılar hakikaten 
ehemmiyetli bir para alırlar. Ben bu şerefi ya
ni memleketin her hangi bir ihtiyacına sarf 
edilmek üzere kayık ücretlerinden bir lissıe 
tefriki şerefini tamamiyle Kâhyaya vertoel: is
temem. İhtimaldir ki, arkadaşları tarafından 
ona ilham olunmuştur. Her ne ise Kâhya, yin« 
kendi arkadaşlarının sevk ettikleri koyundan, 
mevaşiden eski resme nispetle daha az bir mik
tarda para almaya devam etmiştir. Fakat bun-
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da koyun başına muayyen bir miktar para al
mak filân gibi hiçbir şey nıevzuubahis değildir. 
Yalnız, kayıkçıların aldıkları ücretten teberru 
ettikleri bir hisse mevzuubahistir. Mâlûmuâliniz-
dir ki kayıkçılar gibi cemiyet halinde çalışan es
nafın kasaları müşterektir. Binaenaleyh bu müş
terek kasaya giren paradan meselâ yüzde bir 
veya beş nispetinde bir hissei teberru ayrılıp 
bir tarafa bırakılabilir ki mevzuubabsolan mese
le de böyle olmuştur. Efendiler nizamnamede, 
kongre nizamnamesinde bir madde vardır ki 
aynen hatırımda kalmamıştır. «Cemiyetin vari-
datı. istiklâlin kadrü menzil etini takdir eden 
her ferdin vereceği teberruattır» der. Efendiler 
parayı kayıkçılar teberru ediyor... Veriyor 
«verme» mi diyeceksiniz? Ne hakla! Burada ka
yıkçılar aldıkları ücretten bir miktarını teberru 
etmeleri için fazla ücret aldıkları iddia edile
bilir. Fakat efendiler ücret meselesi; memleke
tin belediyesi, ticaret; odası ve Kayıkçılar Cemi
yeti murahhasının hattâ liman reisinin de iştira
kiyle teşekkül eden bir komisyonda tesbit olu
nur. Demek ki bunun haricinde tesbit edilmiş 
tarifenin fevkinde on para alamazlar. Oemek ki 
kayıkçılar tesbit edilen tarife dâhilinde aldık
ları ücretin bir cüzünü teberru etmişlerdir. Al
dıkları ücretin bilfarz hepsini verseler bizim ne 
gibi bir hakkı müdahalemiz olabilir. Teberru-
atta bulunmak bir kabahatmidir? Efendiler 
memleketin böyle bir devresinde bu kayıkçılar 
o kadar büyük hizmet etmişler, o kadar fevkal
âde fedakârlık etmişlerdir ki askeri bedava ta
şır; kömürü bedava çıkarır, nakliyatını bedava 
yaparlar. Bu gibi fedakârlıkları bütün kayıkçı
lar yapmaktadır. Sen herkesin kazandığı para
dan yaptığı teberruata karışmak hakkını haiz de
ğilsin. Buna kimse karışamaz. Trabzon 'lular ga
yet samimî ve açık kalblidirler. Kâhyanın bıı 
parayı aldığını ve böyle bir defterin mevcud-
olduğunu resmî olarak kimse bilmiyordu. Evet 
orta yerde hiçbir şey yoktur. Eğer Fethi Beye
fendi bana o vakit tef ter olmadığını ve sonradan 
tertibedildiğini ispat ederse ben bütün dâvayı 
kaybederim. Fakat Kâhya mevcut iken bu teber-
ruat Kâhyanın nezdinde kalır. Yani Loncanın 
kasasında kalır. Ve icabettiği vakit müdafaai 
hukuk, ciheti askeriyeye şu lâzım şunu verin, 
şeklinde bir karar verir. O da azayı istişari 
sıfatiyle verir. Şimdi Heyeti Tahkikiye hesab-
etmiş defterleri istemiş. Müdafaai hukuk kendi 
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.. defterlerini vermiş; ayrıca'da kâhyanın -deıte-
j . rini vermiş. Kâhya Trabzon'da yok iken kasa-
i smdan çıkarılmış ve verilmiştir. Samimiyet, açık 

yüreklilik işte buradadır. 
Müdafaai hukuk kendi defterlerini vardikten 

sonra «bizim hesabımız budur; fakat - bundan 
başka bir defter daha vardır. Bu defter,de sırf 
millî işlerde sarf edilmek üzere kayıkçıların 
teberru ettikleri paralar mukayyettir. Bu def
ter ve para kayıkçıların loncasmdadır. Yani 
loncasında bulunması iktiza eder. îşte bu def
teri de aldık, takdim ediyoruz; buyurun; de
mişler. îşte samimiyet buradadır. Kendilerine 
ancak dolayısiyle aidolan bu defteri kendile
rinden talebedilmediği için isteseler vermezler
di. Efendiler ben orada iken Heyeti Tahkiki
ye bir ay kadar uğraştı, uğraştı, Rüsumat ve 
saireden aradı. Fakat Müdafaai Hukukun ver
diği defterlerdeki miktarın fevkinde bir şey 
bulamadı. Efendiler, evvelce de bahsettiğim gi
bi o vakit belki fazla bir miktar buluruz ümi
diyle bütün tüccarları dolaşmışlardır. Şimdi 
diğer bir meseleye geçmeden evvel mühim bir 
noktaya temas edeceğim. İstanbul'da Yeni 
Şark gazetesinin neşrettiği Trabzon mektubu
nun üzerinde Rüsumat Müdüriyetinin resmi bu
lunmasının da hikmeti bundan anlaşılıyor. Ben 
bunu şimdiye kadar anlıyamamıştım. Şimdi 
anladım ve şimdi aklıma geldi. Efendiler, ci
heti askeriyenin örfi icraatına aidolmak üzere 
bendenizin istizahnamemde iddia etmiş olduğum 
vakayii ve bir misal olmak üzere de Aziz Ça
vuş hâdisesini zikrettiğim zaman Dahiliye Ve
kili Beyefendi demişlerdi k i ; «Bu hâdisat be
nim zamanımda olmamıştır.» ve bu ifadeyi evvel
ce vukubulan tasrihatıma cevap verirken tek
rar teyidetmişlerdi. Efendiler, ben demiştim k i ; 
âmirler bâzan iğfal ediliyor. Vekil Beyin iğfal 
edildiğinin canlı vesikası da şudur. Burada 
Meclisin kuyudatına herkesin inanması lâzım-
gelir. Dahiliye Vekili Beyefendi 10 Teşriniev
vel 1387 de Dahiliye Vekâletini teşrif buyur
muşlardı. 29 Teşrinievvelde bendeniz Ankara'
dan Trabzon'a hareket etmiştim. Demek ki Da
hiliye Vekili Beyefendi bendeniz henüz burada 
iken Dahiliye Vekili idi. Halbuki bu hâdisat 
bendeniz Trabzon'a gittikten sonra cereyan et
miştir. Emin olunuz ki iğfal ediyorlar. Diyor
lar ki o vukuat şu tarihte, bu tarihte... Ben. 
şahsan kendilerine büyük itimadım olduğu için 
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«Bu tahrifi kendileri yapmıştır.;» diyemem. Da
hiliye Vekiline değil, hiçbir kimseye böyle bir şe
yi isnadedemem... 

DAHİLÎYE VEKÎLİ ALI FETHİ B. (İstan
bul) — Müsaade buyurunuz. Bendenizi iğfal 
etmemişlerdir. Etmişlerse tahkik heyetini iğfal 
etmişlerdir. Ben tahkikat raporuna istinadettiv
dim. Hiçbir veçhile muhabere bile etmedim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) - Binaenaleyh, 
bendeniz bu hâdisatı istizahnamemde madde ola
rak kaydetmiş olduğum için zatıâlinizin telgarfla 
tahkik buyurduğunuzu ve bu tahkikat üzerine 
söylediğinizi farz etmiştim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ F E T H İ B. (İs
tanbul) — «Evvelce tahkik olunmuş mevad» de
miştim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Şimdi ister 
öyle olsun, ister böyle olsun, her halde bu vakayi 
bu Dahiliye Vekili Beyefendinin zamanı vekâ
letlerinde cereyan etmiştir. 

Sonra bendenizin geçen günkü ifadem bâzı 
arkadaşlarca yanlış anlaşılmıştır. Güya o zaman 
bendeniz vu vakayiin Dahiliye Vekili Beyefen
dinin zamanına aidolmadığmı kabul etmişim. 
Halbuki öyle değil. Bendeniz; «Bu vakayi Vekil 
Beyin zamanında cereyan etmiştir» demiştim. 
Maahaza bu kanaatimi teyit için elimde bir kayıt 
tarihi mevcudolmadığını da ilâve etmiştim. Son
ra da; «Hattâ bu hâdiselerin Dahiliye Vekili 
Beyefendinin zamanı vekâletlerinde cereyan et
mediğini kabul etsem bile yine Fethi Bey mesul
dür.» demiştim. Evet Fethi Beyefendi mesuldür, 
çünkü, bu yolsuz icraatı yapan fırka kumandanı 
elyevm Vekil Beyin utmadım haiz bulunan vali-
vekilidir. Sonra Fethi Beyefendi fırka kumanda
nının icraatı dolayısiyle olan sözlerimi muaheze 
kabul buyurmuşlardır. Efendiler, bendeniz fırka 
kumandanının icraatı dolayısiyle de Vekil Bey
efendiyi muaheze edebilirim. Memlekette taksi
mi âmâl vardır. Milletin her türlü işini görmek 
için Adliye Vekâleti, Müdafaai Milliye Vekâleti 
daha birçok vekâletler vardır. Efendiler, bugün 
her hangi bir vekâlete mensup bir memur ister 
aldığı emre istinaden, ister içtihadı zâtisiyle, 
gayrikanuni bir muamele yapsa gayrikanuni 
muameleye mâruz kalan zat oranın en büyük 
mülkiye memuruna müracaatle arzıhal ederse, 
Dahiliye Vekâleti ve şuabatı bu işten haberdar 
olmuş demektir. Orada Dahiliye Vekili namına 
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vali icrayı hükümet ediyor. Binaenaleyh, bun
dan haberdardır. Bundan haberdar olunca ne 
yapacaktır? Eğer ciheti askeriyenin yapmış ol
duğu muamele gayrikanuni ise onu Dahiliye Ve
kâletinin veya memurlarının bilmesi kâfidir. 
Askere karşı topla, tüfekle gidilip ikkakı hak edile
cek değil ya: yapılacak yegâne şey oradaki en bü
yük mülkiye memuruna gidip şikâyet etmektir. 
Binaenaleyh, böyle bir hâdise vâki olmuş ise - ki, 
Trabzon'da olmuştur - ve bu tarzda bir muame
leye mâruz kalmış olan efradı milletten. birinin 
hakkını dahiliye memuru aramamış ise Dahili
ye Vekâletinin memurin ve>tevabii benim naza
rımda mesuldür. İsterse bu muamelâtı gayrika-
nuniye fırka kumandanı tarafındın yapılmış ol
sun. Efendiler, memleketin asayişinden mesul 
olan bir zatın; «Filân vaka benim zamanımda, 
benim mmtakamda olmadı, filânca yaptı, ben ka
rışmam» demesi, bilmem ki, ne dereceye kadar 
doğrudur? Bir yerde bir adam öldürülmüş olsa 
«polise aittir» diye orada bulunan inzibat memu
runun; «Bana ait değildir, ben karışmam» demesi 
gibi bir şeydir. Fakat mevzuubahsolan mesele 
böyle olmamıştır ve daha garip bir şekilde ce
reyan etmiştir. Fena ve gayrikanuni muame
leye mâruz kalanlar şikâyetnamelerini vali be
ye vermişlerdir. Bu hususta vali beyin yapa
cağı nedir? Derhal Adliyeye havale etmek de
ğil mi? Hayır! Vali bey istidaları yine fırka 
kumandanına, yani kendisinden veya maiye
tinden şikâyet edilen zata gönderiyor. Rica 
ederim bu muamele doğru mudur? Bittabi doğ
ru değildir. Bizim bildiğimiz istidaları Adli
yeye havale etmek icabeder. Böyle değil midir 
efendiler? İktidarının fevkalâde olduğu söy
lenen vali beyefendi, Hilmi Beye söylüyorum, 
istidaları Adliye yerine doğrudan doğruya ku
mandanlığa. havale etmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — İstidalar doğrudan doğruya mah
kemeye verilmeli. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ah o kadar 
tekemmül etsek ve her işi doğrudan doğruya 
icra edecek daireye müracaatı halka öğretsek 
beyefendi... 

Şimdi efendim, bendeniz maddeye istina
den söylüyorum. Kanaatinizi onun üzerine te
bellür ettiriniz. Efendiler memleketin menafii 
namına söylüyorum. Arz ettiğim veçhile, bu 
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Aziz Çavuş namındaki adam tevkif olunmuştur. 
Yirmi gün kalede mahpustur. Bilâistintak hat
tâ esbabı muoibesi-de malûm olmadığı halde bu 
adamın istidaları hasıraltı edilmiştir. Bendeniz 
oraya gidinceye kadar Müdafaai Hukukun ge
rek vali nezdinde, gerek fırka kumandanı nezdinde 
yapmış olduğu teşe'bbüsat müsmir olmamıştır. 
Bendeniz gittiğim zaman yahu bu nedir"? Adalet 
bu mudur1? dediler. Uzatmıyacağım. O ecen 
gün o adamın hizmetlerini arz etmiştim, (Ye
tişir efendim, sesleri) Bu itibarla dediler k i ; 
müsaade buyurunuz efendim. Vaktin gecik
mesi itibariyle devam etmek listemiyorsanız ka
rar verilir. Yarın devam ederiz. Bendenizi 
hakkı ve muhik gördüğüm noktai nazarımı söy
lemek ve müdafaa etmek için buraya gönder
diler. Vazifem budur. Başka hiçbir işim yok
tur . Geçen gün söylediğim veçhile fırka ku
mandanına gittim ve yine geçengün tafsilâtını 
arz ettiğim veçhile «Şimdi Hükümeti Milliye-
ye göndereceğim» dedi. Fakat göndermedi. 
Bilâhara teşebbüsümü teyidim üzerine gönder
di ve Adldye işe vazıyed etti. Rica ederim. Dik
kat buyurunuz. Demek meseleye şu memleke
tin kanunu vazıyed etti. Vazıyed edince, bu 
adamın hiçbir cürmü olmadığı tebeyyün etti. 
Bunun üzerine vali bey tahliyesini emretti. 
Çünkü kanun bunu icabediyor, böyle emre
diyordu. Vali filhakika emretti. Fakat karşı
sına çıkan jandarma kumandanı itiraz etti ve 
«Bunu bir kere de fırka kumandanına danışa
lım.» dedi. Arada en büyük memur vali ol
duğu halde ve kanunun hükmünü her hal ve 
kârda infaza memur bulunduğu halde maatte
essüf Aziz Çavuşu tekrar kumandana teslim et
ti. Kumandan da tekrar kalede hapsetti. On 
gün daha yatırdı, koyvermedi. Bilâhara. Nem-
lizade Sabri Bey Aziz Çavuşa kefalet etmiş ve 
bu veçhile bu adam çıkabilmiştir. Kefalet eyle
diği zamandan beri de bu adam bir defa olsun 
isteııilmemiştir. Efendim bu noktada hulâsa 
olarak Fethi Beyefendinin bir sözüne cevap ver
mek istiyorum. Fethi Beyefendi «Vali vicdanını 
çiğnedi.» dediğimi beyan buyurmuşlardı. «Va
li vicdanını çiğniyor.» demişim efendiler. Ben 
kimsenin ne namusu ille ve ne de vicdaniyle hiç
bir suretle alâkadar değilim. Bendeniz tarzı 
idareleri itibariyle söz söylüyorum. Binaenaleyh 
bendeniz demiştim ki, «Vali bey muhterem vic
danlı bir zat olmakla beraber - yine tekrar edi-
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yorum - ihtiyardır ve şu, şu sevaik itibariyle 
de za'fı idaresi vardır.» ve nitekim bana açık
ça demiştir ki, - evvelce söyledim ve yine tek
rar ediyorum. - bizzat kendisinden işittim : «Ai
lem birçok masraf ihtiyariyle Sivas'a geleli he
nüz on dki gün olduğu halde oradan ayrılmak 
mecburiyetine düştüm. Şimdi burada aynı ha
le mâruz kalmak istemem.» demiştir. İşte ale
ni söylüyorum; gazetede bunu görecektir ve 
bunu söylerken yanımda istişhadedebileceğim 
zevat da vardır. Binaenaleyh Dahiliye Vekili 
Beyefendinin «Ciheti Adliye yok mu! Niye 
müracaat etmiyorlar? Ve filân zabit Celâl Be
yin evine girmişse niçin Adliyeye müracaat edil
memiştir1?» demesine cevanen bendeniz de di
yeceğim. ki, Celâl Beyin evine girdikleri zaman 
Celâl Beyin mahdumu vali beye müracaat et
miş, vali bey de istidayı Adliyeye vereceğine 
kumandana havale etmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Celâl Bey Adliyeye müracaat etsin. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bizim halkı
mızın müracaat hususundaki usul ve teamülünü 
Dahiliye Vekili Bey de pek iyi bilirler. Halkı
mız Hükümete yapılacak her türlü müracaat 
için o yerde bulunan en büyük mülkiye memu
runa istida verirler. Evet o mahallin en büyük 
memuru mülkisine kazada kaymakama verirler. 
Vilâyette valiye ve nahiyede de müdüre verir
ler. Bunun haricinde bir teamül olduğunu bil
miyorum. Fakat kanun doğrudan doğruya Adli
yeye de müracaata nıesağ verir. Fakat bizim halk 
bunu bilmez. Binaenaleyh Trabzon'da iki misalini 
zikrettiğim vakayi ile aynı cinsten daha birçok 
mesail hakkında verilen bütün istidalar arz etti- m 

ğim şekilde kumandan beye havale olunmuştur. 
Binaenaleyh niçin Adliyeye gitmemişler mesele
si artık nıevzuübahis değildir. Çünkü ihkakı hak-
etmek için meseleyi Adliyeye sevk edecek obm 
zatı muhterem vazifesini ifa etmemiştir. O zat 
da Dahiliye Vekili Beyefendinin oradaki vekili
dir. 

Efendim, Saki Faşa Hazretlerini tekrar met
hettiler ki, bendeniz de geçen gün fazlasiyle işti
rak etmiştim ve «Bu zatın yazdığı şey doğrudur» 
dediler. Efendiler en mühim noktadır rica ede
rim, dikkat buyurun. Ben geçen gün de demiş
tim ki; «Said Paşa Hazretlerinin bendenize söy-

I lemis olduğu bâzı hususat vardır ki, kendisinden 
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salâhiyet almadığım için söyliy^mem. Fakat va- i 
ziyetin tarzı cereyanı itibariyle siz tahmin edebi
lirsiniz.» Said Paşa Hazretleri oraya geldiği za
man bir defa bu işin kendisine havale olunduğu
na memnun değildi. Bendenize «Memleketinizde 
üç gün kalacağım. Herkesle görüşmek isterim, 
fakat şimdi kimseyle görüşemiyeceğim. Çünkü bi
taraf kalmak lâzım.» demişti. Said Paşa vaziyeti, 
yaptığı tahkikat üzerine kendisine müracaat 
edenler ekseriyetle Müdafaai Hukuk aleyhtarları 
olduğu halde çok iyi kavramış ve çok geçmeden 
kanaatine bir şekli mahsus vermiştir. Bu husus
ta yalnız şu kadarını söyliyeyim ki, birgün ben
denizle beraber o zaman dairei" intihabiyesine gi
den Erzurum Mebusu Muhteremi Durak Bey de 
Paşa Hazretlerinin nezdinde bulunuyordu. Said 
Paşa Hazretleri bilmünasebe Müdafaai Hukuk 
Heyetinin her husustaki fedakârlığını ve hizme
tini, vaziyetlerinin gayet dürüst olduğunu söyle
miştir. 

Şahidim Durak Beydir. Heyeti Muhtereme 
arzu ederse Durak Beye telgraf çeker ve buru 
istifsar eder. Yalnız ortada fol yok, yumurta 
yokken Paşa Hazretleri, Hükümet tarafından bir 
bardak su içinde müthiş bir fırtına çıkarılmış ol
duğunu tamamiyle görmüş 've anlamıştır. Fakat 
bendeniz daha ileri gidiyorum. Diyorum ki, ha
kikaten Said Paşa o kadar müdebbir tür zat, 
memeleketin en iyi bir idare adaımı imiş ki... 
Düşündü. Bir taraftan memleketin güzide avlât-
larını, diğer- taraftan Hükümeti müşkül bir va
ziyete koymak taraftarı olmadı. Bilhassa böyle 
bir devrede bunun üzerine kendisince evvelce 
arz 'ettiğim güzel tedbiri buldu ve tatıbik etmek 
istedi. Efendiler, eminim ki, raporu yazan, sual
leri tertibeden Vali Beydi. Yazılan şeyler geti
rilmiş ve o zatı mulhtereme imza ettirilmiş, 
Said Paşa Hazretleri de bu hususlara o kadar 
ehemmiyet vermemişlerdir. Çünkü onun kana
ati daha evvelden tebellür etmiş ve tedbiri ta
savvur ve tes'bit edilmiş bulunuyordu. Bu foa-
darcık bir iniâ kâfidir zannederim. ıSaid Paşa 
Hazretleri, Durak Bey yanımda bulunduğu bir 
sırada demiştir 'ki; «Bu adamlar melelk değildir; 
bata da yapabilirler, fakat yaptıkları hidemat 
yanında hataları pek küçük (kalır. Diğer taraf 
için, yani 'muhalif zümre için bir şey söylemek 
istenmiyorum. Yalnız Hükümet musirdir. Ben 
bunun için bir çarei 'hal düşündüm. O da bu he
yet istifa etse de yerine diğer bir (heyet intihab-
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olunsa». Bendeniz de dedim ki; «Hay hay bir lıe 
yet istifa eder, bu heyetin âzası, işinden gücünden 
ayrılarak cemiyete gelir, çalışırlar. 'Maalmem
nuniye istifa ederler ve zannetmeyiniz ki, bun
lar istifa etmekle yerlerine muhalifler gelir.» 
Bunun üzerine «Meselâ dedi, 'açık söylüyorum.» 
«Hacı Ahiiııed Efendinin mahdumu intihab'edile-
bilir. O da Mektebi Hukuk mezunu». Bendeniz 
«Kabul ediyorum ve onlar da 'buna tabi atiyle 
razı olurlar. Maahaza Fırka Kuniiandanının da 
'burada durmaması iyi olur» dedim. Ben de va-
dederim ki : «Kuımandanı tebdil ettirmeye te
şebbüs ederim; kumandan askerdir, her yerde 
ifayı vazife edebilir, arada hâsıl 'olan suitefdi
li (im de bu suretle izale edilip ve memleketteki 
gürültü de 'kalkar» dedi. Gerçi heyet istifaya 
karar verdi; fakat o anda değil; ancak tahkikat 
neticelendikten, sonra istifa edeceklerdi.. Fırka 
Kumandanı Sami Sabit (Bey de zannediyorum 
ki; Said Paşanın tavsiyesi üzerine - ive ihtimal 
ki, teşebbüsü üzerine - Kars cihetlerinde diğer 
bir memuriyete ibundan bir buçulk ay evvel tâ
yin •olunmuştu. Ve biz burada yeni Fırka Ku
ımandanı Mustafa Beyin bir meselesini (Müdafaai 
Milliye Encümeninde bayramdan evvel müzake
re etmiştik. 

Zannediyorum ki fırka kumandanı Sami 
Bey bir buçuk aydır... Bir buçuk ay evvel baş
ka bir fırkaya tâyin edilmiş olan bu zat elyevm 
Trabzon'da vali vekili olarak bulunuyor. Vekil 
Bey Sami Sa'bit Beyin şahsından ve mezaya-
sından bahis buyurdular. Bendeniz onun şahsı
nın aleyhinde bulunmadım ki onlara cevap ve
reyim. Her halde zeki ve muktedir bir asker
dir. 

Şimdi efendim bence asıl mühim olan bir 
noktaya geliyorum. Ben Trabzonluyum ve 
Trabzon Mebusuyum. Tabiî 'ben isterim ki Trab
zon'da bulunan her hemşerim kanaatleri iti
bariyle - bana muhalif dahi olsa - ve nitekim 
muhalif olanlar da vardır. Benden hiçbir veç
hile muğber olmasınlar. Kanaati siyasiye itiba
riyle bana muhalif dediğim zevat şahsan gayet 
naınuskârdırlar. Maatteessüf Dahiliye Vekili 
Beyefendinin bir sözü ve okuduğu bir telgraf
tı ame Trabzon muhitindeki vaziyetin vaziyeti 
siyasiyeniıı tenviri için şahıs üzerine bâzı mâta-
lâat dermeyanma mecburiyet hâsıl etmiştir. 
Efendiler Ve'kil Bey «Sami Sabit Beyin icraa
tından bütün Trabzon halkı memnundur.» bu-
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yurdular. Bilhassa belediyede âza •'bulunan bir 
zatın, Vekil Bey «Sakallı bir zatı muhterem» 
demişlerdi. Bendeniz de galiba- Hüseyin Avni 
Efendi demiştim. Evet buyurmuşlardı, oku
dukları telgrafta da imza mevcuttu, söylediği 
sözlerle bu hususta istişhadatta 'bulunmuşlar 
di. Bu Hüseyin Avni Efendi benim hemşerim-
•dir. iyi bir zattır. Fakat kanaati siyasiyesi bi
zimle taban talbana zıttır. Bu zatın mahdumu 
Hükümeti Millîye c e mahkûmdur. Şimdilik 
Trabzon'a gelemez. 'Bu zatın damadı Balıkesir'
de trşad Gazetesini, çıkarmıştır. Öyle mi Balı
kesir mebusları? 

BASRÎ B. ve ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) 
- Evet, evet, Ömer Fevzi. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trazbon) — Efendiler 
size sorarım : Oğlu buraya gelemiyen, damadı 
buraya giremiyen bir zatın (hissi -elbette ba
balık hissi dolayısiyle - onları memleketlerine 
sokmıyan bir teşkilâta nasıl muvafık olabilsin1? 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. İstan
bul) — Nasıl oluyor' da belediye âzası olabil
miş? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Soruyorum 
'efendiler, nasıl olur da taraftar olabilir? Ve 
bunda mazur değil midir? Velevki hata da ol
sa velevki nüfuzu İle oraya girse bile şu haki
kat karşısında bu zatın Sârai Sabit Bey ^lehin
deki ifadesi - ki Müdafaai Hukukun aleyhine
dir - ne suretle telâkki edilebilir, bu zat bu teş
kilâtın faal bir aleyhtarı olmıyabilir, fakat 
hiç olmazsa hissen aleyhtarıdır. 

Şimdi müsaadei âlinizle; korkmaymız, uzun 
okumıyacağmı.. Selâmet gazetesinin bir başma
kalesini okuyacağım. Bu makaledeki mütalâal 
ve kanaat ismi sebkat eden zatın muhiti için 
bir vesikadır ve yine ilâve edeyim ki içtihadı 
siyasisi bizimle beraber olmamakla beraber şah
sı muhterem ve namuskâr bir zattır. «Bugün 
Erzurum Kongresini Mustafa Kemal Paşanın, 
Bahriye Nazırı es'bakı Hamidiye Kravazörü 
Kaptanı sergüşetperver Rauf Beyin idare et
mesi ve mazide Enverlerin, Talâtların tahtı 
tahakküm ve idarelerinde bulundurdukları 
Meclisi Mebusanda milletin kara günlerine ait 
kararları ka'bul eden aynı mehuslarm bu defa 
da Erzurum Kongresinin Mustafa Kemal Pa
şanın ve Rauf Beyin etrafına toplanın ası, ora
da yarın başımıza patlıyacak yeni bir cephane 
ihzar edildiği kanaatini bahşetmektedir. Bu 
cephaneyi hazırlamakta Trabzon'un o nıesuli-
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yeti maziyeyi «hâmil, olan bir kısım mııralıhas-
Jariyle bilerek, bilmiyerek bu şahısların dâim 
iğfaline kapılan bir kısım rüfekası ve aynı su
rette Erzurum'un, bu mahiy etteki bir kısım 
murahhasları ve rüfekası pek büyük cüretle 
haröket etmişler, (halkın haberi olmadan, ilmi 
taallûk etmeden onu bir emrivakiin girdabına 
sürükliyecek efkâr ve hissiyata tâbi olmuşlar
dır. Bu feci kararın şekil ve mahiyeti Hükü-

• ineli Muvakkatenin ilânı ve âzasmı intihap 
hakkının Şeref sokağına bir nazire olmak üze
re teşkilini kabul ettikleri yeni cemiyetin He
yeti Tenısiliye nam beylerle Merkezi Umumisi
ne verdirilmesiyle tezahür ediyor.» 

Bunun altı 'bundan dalha ağır şeylerdir. 
GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 

Rauf Beyefendi, Beyefendinin beyanatını kes
mek için müsaade buyurun. 

• Beyefendi, Müdafaai Hukuk Cemiyeti ve ma
zisi hakkında birçok şeylerden 'bahsediyorsu
nuz ve bunu Dahiliye Vekili Beyefendinin isti-
zahiylo mezeediyorsunuz. Zannediyorum ki 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti meselesi 
hakkında pek çok şeyler anlamak istiyorsanız 
istizahı bendenizden yapmalıydınız. Dahiliye 
Vekili Beyefendiye yakılacak olan istihzan, 
elde mevcudolan kanunla onların hesabatnu 
rüyetine mezun mudur, değil midir? Yalnız bu 
mevzuubahsolacak. Fakat bizi o tetkika mecbur 
etmiş sair esbap da vardır. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bendeniz 
(Meclis Reisi Muhtereminden istizah hakkımızın 
olduğunu bilmiyorum. Bilseydim 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Orduda fırka kumandanlığı ifa etmiş olan namus
kâr bir kumandandan deminden beri bahsediyor
sunuz. Ben de Başkumandanım. Başkumandan 
sıfatiyle benden istizah edebilirdiniz. Orduda 
fırka kumandanlığı yapan muktedir bir askeri 
paçavra gibi tahkir ediyorsunuz. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Katiyen ne 
namusundan bahsettim ne de askerliğinden... 
Yalnız idaresinin aleyhinde bulundum. Bugün
kü idaresi, idarei mülkiyedir efendim. îdaroi 
askeriyesinden bahsetmedim Paşa Hazretleri. 
Bendeniz de askerim ve askere karşı nasıl dav-
ramlacağını bilirim. Meseleyi Paşa Hazretlerin
den Başkumandan sıfatiyle de istizah edemem. 
Çünkü mevzuubahis mesail askerliğe ait mesai! 
değildir. 
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GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 

Kumanda üzerinde bulunan bir askere karşı bu 
kadar söz söylenmez. 
. ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) - Fakat bı-n-ı 
•vali vekâletinde bulunuyor. (Gürültüler) Efen
dim, söylemem arzu edilmiyorsa söylemiyeyiın. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bir Trab
zon meselesi mevzuubahistir; bir de kumandan. 
Koca Trabzon'u bir kumandana takdim mi ede
ceğiz? Devam Ali Şükrü Bey. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin riea ede
rim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler, de
mek isterim ki, bugün Trabzon'daki Müdafaai 
Hukuk Cemiyetine - kanaati ficizanemce - He
yeti Aliyeleri bir tahkik heyeti göndermiş ol
sanız her bir mesele sabit olacak ve hak mey
dana çıkacaktır. Memleketin ekseriyeti azînıesi 
ve bütün fedakâranı; yani müdafa.acılar bunla 
rın etrafındadır. Bunlara rağmen tutulan ve 
tutulmakta ısrar edilen kumandan beyefendinin 
idaresi hakkında, rica ederim vilâyet idaresi 
hakkında hüsnüşahadet eden zevatın tekmilin
den bahsetmiyeeeğim. Ben Hüseyin Efendiyi 
takdir ederim. Çünkü oğlunnun ve damadının 
buraya gelmesine mâıni olan bir teşkilâtın el
bette pek de lehinde bulunamaz ve kanaatini 
ihsas cesaretini de ibraz edebilir. Fakat onun 
vilâyet hakkında ve Müdafaai Hukuk aleyhin
de beyanı fikretmesdini kabulde ve bitaratane 
telâkki etmekte de mazurum. Heyeti Umumâ-
yeniz nasıl telâkki ederse etsin, o bana ait de
ğil... Efendiler, Dahiliye Vekili Beyefendi Trab
zon'da bir mebusun evine gürilmesi meselesi 
mevzuubahsolduğu zaman, «Burada, benim evi
me de girdiler.» buyurdular. Bendeniz buna da 
cevap vermekte mazurum. Oünkü, Ankara'da, 
hem de Dahiliye Vekilinin evine girerlerse ben 
bundaki mânayı da anlıyamam. Yanlışlık ol
duysa o da başjka... Burada Dahiliye Vekilinin 
evine girilmesi Trabzon'da veya Yomra'da di
ğer bir eve girilmesini mubah kılmaz Fenalık 
her yerde fenalıktır ve nasıl ki, Dahiliye Veki
limin evine girildiyse... 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Efendim, mahkemeye müracaat et
sin. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendim, onu 
ben bidayette izah etmiştim. Bizim halkımızın 
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bildiği merci bulunduğu mahallin reisi mülkisi-
dir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Olmaz. 

ALİ ŞÜKRÜ B (Devamla) — Olmazsa ol
maz. Efendim, halkımızın dirayeti bu merkez
dedir. Binaenaleyh Hükümete de müracaat et
mişlerdir. Fakat Hükümet de evvelce arz etti
ğim gibi işi, istidayı müsebbiplerine hav aV den 
başka bir şey yapmamıştır. 

Sonra efendiler, en mühim bir nokta: «Mü
dafaai Hukuk azalanının hizmetleri vars.ı ne 
korkuyorlar? Halk kendilerini tekrar intihabe-
der.» buyuruluyor. Pek doğru. Fakat bizim is
tediğimiz de, «İntihaba Hükümet müdahalo et
mesin, serbest intihap yapılsın», diyoruz. Bizim 
arzumuz da budur. İntihabatı serbest bıraksın
lar. Eğer bunlar intihabolunmazlarsa o zaman 
mesele kendi kendine sabit olacaktır. Ve bun
lar hizmet etmemiş olacaklardır. întihab.du-
nurlarsa zannederim ki, hizmetleri, liyakat
leri sübut bulacaktır. Zaten benim istizahımın 
mühim esaslarından biri de budur. Yani Hükü
metin intihaba fuzuli müdahalesidir; Hüküme
tin Sivas Kongresi hıukarreratı-hilafma olarak 

' )AL Heyeti Müteşebbise teşkili suretiyle olsun 
velev ki, şehri temsil eden belediye hevetini 
bir heyeti müteşebbise haline koymak suretiy
le olsun, emri millîi intihaba müdahalesidir. 
Bu müdahaleyi gayrikanuni görüyorum ve iti
raz ediyorum. Bendeniz diyorum ki, eğer Hükü
met intihaba müdahale etmezse halk elbette bun
ları ya intihabeder veya etmez. O vakit ehliyet 
meselesi sabit olur. Ve bunlar iyi inidir, değil 
midir? Taayyün eder. Bunda korkacak ben de
ğilim. Korku varsa her halde intihaba müdaha
le etmek istiyenlerde ve bunları her halde inti-
habettirmemek kasdiyle hareket edenlerdedir. 
Bütün Trabzonlular ayak altına alındıktan son
ra netice ne olacak? Heyeti müteşebbise olsun, 
bilmem ne olursa olsun, bizim maksadımız kanu
nun tamamiyle icrayı hükmetmesidir. Hulâsa in
tihap kongre mukarreratı mucibince yapılsın. 
Zannederim Vekil Beyefendi bendenize yazdığı 
hususi mektupta Hükümetin emri millîi intihaba 
ademimüdahalesi hakkındaki mutalebei kanuni-

j yemi kabul buyurmuş olsaydı bu kadar gürül -
t tüye ve istizaha hiç lüzum kalmazdı. 
İ DAHİLİYE VEKİLİ ALİ F E T H İ B. (İs 
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tanbul) — Efendim! Hükümet müdahale etme
miştir. Belediye meclisine tevdii umur etmiştir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Buna geçen 
sefer cevap vermiştim. Heyeti Umumiye bu bap
taki kararını verir. Bendeniz, Hükümet müda
hale etmiştir, kanaatindeyim. Zatıâliniz de de
ğilsiniz. Bendeniz diyorum ki, Hükümet müda
hale etmiştir. Ve hattâ bu müdahalenin muhtelif 
safahatı da vardır. Bidayette doğrudan doğruya 
valivekiline bir heyeti müteşebbise teşkiline emir 
verilmiştir. Bilâhara vukubulan toşebbüsat üze
rine intihabın icrası belediyeye devredilmiştir. 
Demek oluyor ki, Hükümetin noktai nazarı ka
nuni ve doğru olsaydı emri intihabı idare için 
bir heyeti müteşebbise teşkili noktai nazannda 
sebat ederdi. Halbuki öyle olmadı. Heyeti müte-
şebbiseyi yine Hükümetin verdiği diğer bir 
emirle belediye heyeti istihlâf etti Daha sonra 
yeni Fırka Kumandanı Mustafa Beyin valiveki-
liyle bu hussuta teşriki mesai etmesi düşünüldü 
ve zannederim ki, bu yolda emir de verildi. Hü
kümet bu mesele hakkındaki kanaatinin doğru 
olduğuna kendisi de kaani değildir., mütereddit
tir. Binaenaleyh, bu hususta yaptığı teşebbüsle
rin; işlerin hepsi gayrikanuni ve fuzuli bir mü
dahaledir. Mademki, millet hâkimdir, o halde 
milleti serbest bırakın, kendi halme bırakın, in
tihabını yapsın ve mademki müstafi Müdafaai 
Hukuk Heyeti azasının iktidarı, nüfuzu ve bil
hassa hizmeti yoktur, o halde neden korkuluyor? 
Niçin emri millîi intihaba müdahale ediliyor? 
Efendim, bendeniz evvelce esasi bir mesele ola
rak sormuştum ki, «Beyefendi bidayette Trab
zon'dan, Müdafaai Hukuk Cemiyetinden kim şi
kâyet etti?» Cevaben; «Trabzonlular şikâyet etti» 
demişti. «Kimdir» diye sormuş ve anlıyamamış-
tım. ismi ve hüviyeti Trabzon'ca malûm olmıyan 
bir şahıs tarafından şikâyet yapılmış olduğunu 
Hafız Mehmed Bey Heyeti Tahkikiyc raporuna 
istinaden söylemişti. Bendeniz de bu malûmata 
binaen namı müstear kullananların ve hüviyet
lerini saklıyanların sözlerine ehemmiyet verme
nin muvafık olup olmadığını da Vekil Beyden 
sormuştum... Sonra geçen günkü teşrihatım üze
rine Vekil Beyin vermiş olduğu izahatta; «Vali 
tahkikatı icra etti. Buraya bildirdi ve onun üze
rine Heyeti Tahkikiye gönderildi» denilmişti. 
öyle değil mi efendim? Zannederim, hatırımda 
kaldığına göre böyledir, hayır efendim, mesele 
bu şekilde değildir. Said Paşa Hazretleri tahkik 
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emrini İnebolu'dan hareket ederken almıştır. 

I Said Paşa Hazretleri yalan söyliyecek bir adam 
değildir, muhterem bir zattır. Demek oluyor ki, 

| tahkik meselesi Trabzon'dan vukubulan şikâyet 
üzerine zuhur etmemiştir. Ancak, re sen Hükümeti 
Merkeziye tarafından düşünülmüş ve meydana 
atılmıştır. Trabzon'da evvelce vali tahkikat yap
mış... Şöyle olmuş, böyle olmuş, diye Merkeze 
hiçbir şey bildirilmemiştir. Eğer, Fethi Beyefen
diye öyle bildirmişlerse doğru söylememişlerdir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (is
tanbul) — Zaten böyle bir şey söylemedim. De
dim ki; Kâhya'nın tevkifine teşebbüs olunması 
ve kendisinin saklanması üzerine ahaliden ve 
kayıkçılardan bir kısmı el birliğiyle şikâyete git
mişler ve bu rüsumdan feryadetmişler ve bu pa
ranın nereye sarf olunduğunu öğrenmek istedik
lerini söylemişlerdir, başka bir şey söylememiş
lerdir. Bu valinin işarından sonra başlamıştır. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Şimdi sıra 
Trabzon'daki Kâhya meselesine geldi... (Ooo, sa-
daları), (Kâfi, sadalan) Dinlemiyecekseniz bıra
kınız, gidiniz. (Gürültüler) 

Efendim; «Trabzon'da "bir iskele hükümeti 
mevcut» olduğunu buyurdular, iskele Hükümeti 
tâbiri de kimin icatgerdesi olduğunu biraz sonra 
görürüz. Eğer efendiler, Trabzon'da bir iskele 
Hükümetinin mevcudolması yalnız Kâhya 'nm 
orada bulunması ile oluyorsa bugün Kâhya yi
ne orada, Trabzon'dadır, iskele Hükümeti yı
kılmış... Yıkılan nedir? Anlamıyorum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHÎ B. (istan
bul) — Rüsumdur. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Esasen rüsum 
alınmıyordu. Rüsum yoktu. Kayıkçılar kendi 
aldıkları ücretten muayyen bir miktarını te
berim ediyorlardı. Evet, bendeniz iskele Hükü
metinin yıkılmasını şu şekilde anlarım. Kış, 
kıyamet evvelâ Trabzon'dan Kars'a giden, son
ra Erzurum'u, Erzincan'ı dolaşmak suretiyle 
de Sivas Mahkemesine sevk edilen Hükümet er
kânı, yani iskele Hükümeti erkânı hiç olmaz
sa on beşer seneye mahkûm ve mevkuf bulun
salardı, ortada bir iskele Hükümeti mevcudo-
lup kuvvei kanuniye ile yıkıldığına ve erkânı
nın tecziye edildiğine kaani olabilirdim. Böyle 
bir Hükümet hakikaten vardiyse yıkılmasına 
ben de şiddetle taraftarım. Trabzon'da ve Sam
sun'da mahkeme mevcutken Sivas'a gönderilen 
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ve aleyhindeki on bir maddelik isnadatm hiç
biri sabit olmıyan ve nihayet mahkemece be-
raetine, tahliyesine karar verilen Kâhya'nın 
da bugün Tralbzon'a gitmesiyle sabittir ki öyle 
tevehhüm edildiği gibi iskele Hükümeti filân 
yoktu. Efendiler yalnız Kâhya'nm harekâtı 
milliyeden evvelki haline nazaran bugünkü ha
linde bir başkalık mevcutsa ve bu başkalık fe
na bir şeyse bundan yine Hükümet mesuldür. 
Efendiler, Harekâtı Milliye esnasında biz böy
le birçok şahsiyetler gördük. Efradı milletten 
birinin arzu. edilmiyen bir şekilde teferrüdet-
mesi bir kabahat ise bu kabahat yine Hüküme
tindir. 

Teşrihi icabeden daha birçok nıkat var. 
Görüyorum ve anlıyorum ki dinlemiyeeeksiniz. 
Çünkü vakit çok gecikti. Yalnız, müsaade bu
yurunuz, bâzı mühim noktalara hafifçe bir te
mas edeyim. 

Tahkikat raporunu okumadığımı evvelce söy
lemiştim. Fakat o raporu okuyan bir arkada
şınım yani Hafız Mehmed Beyin ifadesine göre 
tahkikat rapora gayet garazkârane yazılmıştır. 
Hattâ Heyeti Tahkikıye, sorulması katiyen caiz 
olmıyan bâzı şeyleri de sormaya yeltenmişler
dir. Evet, bir yere, meselâ Trabzon'a bir tah
kik heyeti gidebilir ve tahkikat da yapabilir. 
Fakat bir tahkik heyetinin tahkikatı tamamiyle 
bitarafane olmak lâzımdır. Bitaraf bir heyeti 
tahkikıye, bir tarafın fenalığını uluorta söyler
ken hiç olmazsa «şııkadarcık da bir iyilikleri de 
vardır.» demesi lâzmıgelir. Acaba Trabzon Mü-
dafaai Hukuk Cemiyetinin bu memlekete ufacık 
bir iyiliği, hizmeti olmamış mıdır? Serapa Mü-
dafaai Hukukun mesavii ahvalinden bahse
den Heyeti Tahkikıye -raporu tamamiyle ga-
raz'alûddur. Hamdolsun Fethi Beyefendi bende
nizin izahatıma cevap verirken kırk sekiz sayfa
lık bir Heyeti Tahkikıye raporunda yine kendi 
lehinde istişlıadatta bulunmak üzere o rapordan 
okudukları ufak bir satırla bunu ortaya koydu
lar ve benim iddiamı teyit buyurdular. Bu bir 
satırın tarzı tahrir ve ifadesi bile bütün raporun 
mahiyetini ortaya koymaya kifayet etmiştir. Fet
hi Beyefendinin okudukları satır hatırımda kal
dığına göre takriben şöyledir: «Müdafaai Hukuk 
Heyeti, mısır ekmeğiyle buğday ekmeği arasında
ki farkı fiyatı kendileri verdiklerini pek mütefa-
hirane ilân eden... ilâh.» içinizde Adliye memu
ru, hukuk müntesibini vardır. Zaten akliselim 
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de kâfidir... Tahkik memura demek müddei de
mek midir? Müddeiliği en ufak bir eserle, kü
çük bir ifadeyle istişman edilen tahkik memuru 
bitaraflık mevkiinden sukuta mahkûmdur. Ben 
böyle biliyorum. Halbuki bu Tahkik Heyeti boyr 
le bir vaziyete düşmüştür. Şimdi zikrettiğim bir 
satırlık ifadedeki mânayı istihza bile, edayı ta
hakküm bile iddiamı ispata kâfidir. Bizim bildi
ğimiz bir tahkik memuru hiçbir vakit raporunda 
lehtarane veya aleyhtarane bir tezahür değil, en 
ufak bir imada bile bulunamaz. Onun vazifesi 
hak ve hakikat neyse onu söylemek, tesbit etmek
tir. izharı kanaat ve itayı hüküm mahkemeye ait
tir. Evet bir Heyeti Tahkikıye kanaatini de söy
ler. Fakat kanatirii söylerken ancak «Şunlar şu
nu almışlar, bunu almışlar... Şuraya vermek icab-
ederken buraya vermişlerdir ve biz bu hali sui
istimal telâkki ediyoruz.» diyebilir. Fakat bunu 
doğrudan doğruya, çıplak surette söyler. Yoksa 
mevzuubahis Heyeti Tahkikıyenin raporunda ol
duğu gibi istihfaf ve istihzakâr bir lisan kullan -

I nıaz. «Hizmet ettiklerinden müftelıirane bahse
denler...» Gibi bir ifadede bulunmaz. Haklarında 
tahkikat yaptıkları zevatı istihfaf edenler hiçbir 
vakit bitaraf olamazlar. İşte Vekil Beyefendinin 
okumuş olduğu bir satırdan bendenizin anladı
ğım budur. Yani raporun bitarafaııe yazılmış ol
mamasıdır. 

SÂMt B. (îçel) — Yalnız bir satır değil 
rapor serapa Öyledir. 

ALI ŞÜKRÜ (Devamla) — Sonra efendim 
Halil Paşaya ve saireye verilen ianeden bahset
tiğim zaman Fethi Bey buyurdular ki «pekâlâ 
olmuş, verilmiş. Fakat şahsi olarak verilen ia
nelerin mecmuu 20 bin liradır.» Bilmeni böyle 
mi buyurdunuz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Evet ianeler ve saire yekûnu de
miştim. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Evet doğrudur 
efendim. Bendeniz miktarını hatırlıyamıyorum. 
Maahaza evvelce okumuş ve tesbit etmiştim. Fakat 
maatteessüf yanıma almamışım. Biliyorosunuz 
ki Trabzon'a Azerbaycan ve hattâ Koban'dan 
akm akın muhacirler geliyordu. (Bunu da söy
lediniz sadaları) (Gürültüler). 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Biraz kısa 
kesin yahu! Rica ederim. 

I ALt ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Vallahi! Yemin 
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ediyorum ki birçak maddeleri atladım. (Hande- 1 
ler) Sübbanallah! Yapmayınız efendiler! Zan
netmeyiniz ki benim Dahiliye Vekilinin mevki
inde gözüm vardır. Varsa lanet olsun. En ufak 
bir yerde bir gözüm yoktur. Ben bir mebusum. 
Buradan kovulmazsam hakkın tezahürü 
için mütemadiyen uğraşacağım ve uğra
şıyorum (Mebus kovulmaz sodaları... . Gü
rültüler) Efendfiler insaf ediniz, yoru
lan benim. Burada nefes tüketiyorum. Arz etti
ğim bu mültecilerin, dindaşların beslenmesinden 
o zaman Hükümet izharı aczetınişti. Bunun üzeri
ne fırka kumandanı \c o zamanki vali Sabri 
Bey Müdafaai Hukuk Heyetini çağırmışlar ve 
bu zavallı dindaşlara bakmalarını rica etmişler. 
Onlar da kabul ederek bakmışlardır. İşte Vekil 
Beyefendinin buyurduğu şahsi ianat, bu gibi 
yerlere sarf edilen paçalardır. 

Hattâ bu hususa Müdafaai hukukun iktidarı 
malisi tamamiyle kafi gelmediği içindir ki ben
deniz Ankara'ya avdet ederken Müdafaai Hukuk 
âzası rica etmişler ve Giresun'da bulunan Osman 
Ağa ile görüşerek bir kısım mültecilerin de Gire
sun'a aldırı İmasını telebetınislerdi. Bendeniz 
Giresun'da Osman Ağa ile görüşerek meseleyi 
hallettim ve telgrafla Trabzon'a bildirdim. Bi
naenaleyh bu hususta birçak para da Giresun 
Müdafaai Hukuku sarf etmiştir. Bu uğurda. 
sarf edilen para öyle zannedildiği gibi (20) 
bin değil, belki (40) bin liradır. Bu mesele de 
bundan ibarettir. 

Efendiler, biliyorum ki, \ örüldünüz. Kısa 
istiyorsunuz. Kısa cevap veriyorum. Cevap ver
mek mecburiyetinde bulunduğujm daha beş on 
madde var. Fakat hepsini söylemiyeceğim. Çün
kü, yorgunluk icabatmdan olacak, Mr asabiyet 
var ve hak da veririm. Çünkü epeyi bir zaman 
burada yorulmuş bulunuyorsunuz, Saat on bi
re geliyor. Maahaza zannederim ki, herkes ol
dukça tenevvür etmiştir. Meclisi Ali istediği 
şekilde itayı karar eder. Netice itibariyle hu
lâsa i mütalâatım şudur: Orta yerde kabul edil-
mis bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu var; Şûralar 
Kanunu, Nevahi Kanunu gibi diğer kavmini 
müteferria da müzakere edilmektedir. Def'atlc 
Halk Hükümeti denilen bir Hükümetimiz var I 
ve halkın da memleketin efendisi olduğu şu I 
kürsüden ilân edilmiştir. Şimdi bir tarafta Trab- I 
zon vilâyetinin ahalisi, halkı, diğer taraftan I 
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Hükümet, bu halkın bugün duçarı taarruz olan 
zevat başlarında olduğu halde, ne veçhile işe 
başladıklarını hattâ İzmir hâdisesinden, Erzu-
â ııın ve Sivas kongrelerinden evvel işe başlamış 
olduklarını izah etmiştim. Halkın müntahabı 
ve mutemedi olan bu zevat elyevm Müdafaai 
Hukuk âzasıdır. Bu zevat şimdiye kadar Trab
zon'a gelip giden birçok valilerle, kumandan
larla teşriki mesai ederek memlekete meşkûr 
hidemat ifa etmişlerdir ve bu tarihin malidir. 
Ne kadar inkâr edilse güneşi balçıkla sıvamak 
kabilindendir. 

MAHMUT) CELÂL B. (Saruhan) — Fakat 
tarihe aidolduğu için soyuyorum; ki ifadeniz 
doğru değildir. İzmir hepsinden mukaddestir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Belki.. Fakat 
İzmir gizli yapmıştır. Bunlar, yani Trabzonlu
lar aleni surette 5 Şubat 1335 tarihinde Kon

gre akdetmişlerdir. (Gürültüler) 
TEVSİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) Hepsin

den Allah razı olsun. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, 

bendeniz İzmir'in vatanperverliğini inkâr etmi
yorum. İzmir vakası gibi feci bir' hâdisenin 
tekevvününden sonra değil; belki memleketleri 
için bir kasıt, bir melanet tertibedildiğini ha
vayı siyasiden istismarcı suretiyle işe başlıyan 
bu zevat iki kongrenin - yani intilıaboluınduk-
ta.n sonra - iki kongrenin itimadını haiz 1 »ulu
nuyorlar. Efendim, Trabzon'da hadis olan bir 
mesele üzerine veyahut bir tevehhünı üzerine 
- ki tevehhünı olduğu Sivas Mahkemesiyle sa
bit olmuştur. - haksız yere ve örfi şekilde tazı 
taharriyata kıyam edilmiş ve bu taharıiyat 
esnasında da birtakım idari yolsuzluklar olmuş 
ve halka zulmedil mistir. Müdafaai Hukuk He
yeti bu fenalıkları, yolsuzlukları lâzımgelen 
makamatı Adliyeye şikâyet etmiştir. Bu şikâ
yet üzerine makûs bir tecelli olmak üzere Mer
kezce Müdafaai Hukuk Cemiyeti hesabatmın tet
kikine kıyanı edilmiştir. Ve arz ettiğim safa
hat dâhilinde tahkikat icra edilmiş, bir de ra
por gelmiştir. Esasen istifa etmiş olan Müda
faai Hukuk azasını istihlâf edecek yeni bir he
yetin emri intihabına da Hükiinı,et: Mnk. /[yo 
arz ettiğim eşkâlde fuzulen müdahaleye kıyam 
etmiştir. Bendenizin iddiamdaki ruh, halkın ce
miyet teşkilinde ve o cemiyeti idaresinde tama
miyle hür ve serbest olmasıdır. Binaenaleyh 
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halk hür ve serbesttir. Hükümeti Merkeziye-
nin müdahale... 

BESÎM B. (Kastamonu) — öyle şeyin aslı 
yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon; — Aslı yok mu, 
var mı? Bilmiyorum! Bizim bugün Hükameti 
MJerkeziyenin kuvayı icraiyesinden birçoğunu 
şûralara vermek için kanunlar yapmakla meş
gul bulunduğumuz bir sırada Cemiyetler Ka
nununun nim bir ima ile bahşettiği hakkı mu
rakabeyi bile ne veçhile istimale çalışıldığına 
lütfen dikkat ediniz. Bugün halka kendi kendi
ni idare etmek için Hükümeti Merkeziye elin
de bulunan icrai kuvvetlerden bir kısmını bah
şedeceğimizi vadettiğimiz bir sırada kalka t- da 
eski bir Hükümetin, eski bir sistemin yapmış 
olduğu bir Cemiyetler Kanunundaki nim bir 
maddeye istinadederek bu tarzda harekâta 
kıyam edersek vâdimizdeki samimiyete halkı 
naşı,], inandırabiliriz? Muhterem Meclis vatan
perverlikleri, fedakârlıkları aşikâr olan bir 
heyetin, bir cemiyetin umuruna fuzuli surette 
yapılan müdahaleyi ve müdahale üzerine r..ey-
dan alan fenalıkları, suistimalleri tecviz buyu
racak mı, buyurmıyacak mı? Yani halk, haki
katen bu Mecliste yaptığımız vaitler, taahhüt
ler kanunlar üzerine kendisini sahibi zannet
tiği, bildiği hukuka hattâ hukuku iptidaiyesi-
ne sahibolabileeek mi, olamıyacak mı? Meclisi 
Âlinizin bu akşam vereceği karar bu mühim ve 
ruhi noktayı halledecektir. Benim kanaatim bu
dur. Kanaatimin haricinde tabiî bir şey söyleme
dim. Bütün bu istizah esnasında eğer rüfekayı 
muhteremeden veya hariçten birisinden farkın
da olmıyarak, yani gayriihtiyari gücendirecek 
şekilde bir şey söylemişsem af buyurmalarını da 
bilhassa istirham ve temenni eylerim. Çünkü 
şahsi olarak hiçbir kimseye garez ve ivazım yek
tin*. Bütün emelim hak ve hakikata ve halka 
hizmettir. 

TEYFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Bey
efendi müsaade buyurun, efendim, sual değil, 
fakat tenevvür için soracağım. 

REÎS — öyle ise söz yok. Kısa bir sual sora
bilirsiniz. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim 
gayet kısa bir noktayı soracağım, kabul ediyor
larsa. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hay, hay* 
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TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim 

Yomra'dan telgraflar bugünkü tarihle geldiği 
anlaşılıyor. Ajansların bile bir şehre beş on gın-
de yetiştirmediğini düşünerek kendimce nasıl 
olur da bu telgraflar buraya yetişti, yoksa hn-
radaki istizahı haber alan bir heyet düğmelere 
basıp her taraftan telgraf mı yetiştiriyor? Bu 
ciheti anlamak isterim efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Sorduğunuz sual dairei inti-
habiyem merkezi halkının ne kadar açıkgöz, mü
nevver ve hukukunu muhafazaya azim ve hazır 
oldğunu gösterdiğinden dolayı bahtiyarım. (Al
kışlar) Müsaade buyurun, telgrafhaneler bura
dadır. Belki başka türlü anlaşılır. Telgrafhane
ler buradadır. Bendeniz Trabzon'a tek bir kelin.!e 
bile çekmedim, yalnız buradaki müzakeratm hu
lâsası Trabzon'daki «istikbal» gazetesine veril
miştir. (Gürültüler) Bu hulâsadan haber almış
lardır. Binaenaleyh her türlü vesaite müracaat 
eder ve hattâ mümkünse telsiz kullanır, buraya 
maksatlarını yine bildirirler. Efendim, bu da 
hemşerilerimin ne kadar ruhlu ve münevver ol
duklarını gösterir. 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Trabzon Mü-
dafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesinin verdiği he
sapta masraf olarak bir iki mebusa da bir, iki 
yüz lira verdikleri görülüyor. Bunun hakkında 
da biraz izahat verilir mi efendim? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim şu is
tizaha başlamadan hattâ istizah takririni verme
den evvel muhtelif cihetten kulağıma imalı bir 
surette gelen bir suali hamdolsun Ali Beyefendi 
biraderimiz alenen sordular. Yani mütemadiyen 
sorulacağı ima olunan suali sordular. Ve cidden 
çok memnun oldum. 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Büyük teşek
kürler ederim. Biz de tenevvür ederiz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bira Kin 
artık teşekkürü filân, kafamız patladı. Bitilin! 
Ne söyliyeceksen söyle artık, usandık. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Evet usandı
nız. Ve hakkınız var; çünkü saat on bir. Bâzı ar
kadaşlar; muhtemeldir ki, kemali samimiyetle
rinden gelip bana söylediler. Ali Şükrü Bey bu 
istizahı yapmayınız. Müdafaai Hukuk Cemiye
tinin verdiği hesapta dört yüz lira da sana -ve
rildiği mukayyetmiş dediler. Evet efendiler öy-
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İedir. Diğer mebus da Hafız Mehmed Bey bira-
derimizdir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bana da 
ziyafet verdiler. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sana ela ziya
fet mi verdiler? Evet vermişlerdir. Onlar pek 
mükrim, pek misafirperverdirler. Şimdi müsaa
de buyurun efendiler. Zannederim ki, birçok 
rüfekayi muhtereme, Müdafaai Hukuk cemiyet
leri parasiyle buraya gelmiştir. Bu paralar har
cırah addiyle iade edilmemiştir. Abdi âcizinki 
ise senet mukabilinde aldığım ve ödemek mecbu
riyetinde bulunduğum (400) liradır. Nitekim yüz 
lirasını da ödedim. Şimdi üç yüz lira borcum var
dır. Bu borç da Müdafaai Hukuk Cemiyetine değil, 
Müdafaai Hukuk âzasından, tüccardan Mehmed 
Salih Efendiyedir. Yalnız şunu söylemek istiyo
rum İd, Ali Beyefendiyi katiyen kasdetmiyorum, 
tabiî işitmişlerdir. Bunu bana evvelce ima eden 
veya ettirenlere soruyorum ki, mademki bu tarz
da bir borç almak fena bir şeydi, neden şimdiye 
kadar bu fenalığı izale için resmî ve usulünde 
bir teşebbüs yapılmadı da, şimdi istizah bittik
ten sonra sırf bir tesir yapmak fikriyle ortaya 
atıldı? 

ALI B. (Karahisarı Sahib) — Biz Heyeti 
Merkeziyeden olduğumuz için sormak vazifemiz
dir. Af buyurunuz. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu
yurun efendim. Daha evvelce başka yerlerden 
kulağıma geldi de onun için söylüyorum eten
dim. Şimdi efendim bu imaları yapan veya sn al 
soran rüfekayi kiram bendenize gelirlerse cep 
defterimde iki bin lira daha borç göstermekle 
iftihar ederim... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkari) — Borçtan 
dolayı iftihar edilmez. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Evet borçla 
iftihar edilmez, fakat memleket uğrunda yapılan 
borçla ben iftihar ederim. On dört sene kadar 
serbest bulunduğum bir zamandaki sâyimin se
meresi olan matbaamın dörtte üçünü sattığım 
halde bu uğurda yine borçluyum ve iftihar ede
rim. Binaenaleyh ben borç almışımdır. Ve gü
cüm yettiği zaman da ödiyeceğim. Hattâ yüz li
rasını da ödemişimdir. Mütebakisini de ödemek 
mecburiyetindeyim. Borç para almak günah ini
dir? Yoksa suiistimal veya ihtilas mıdır? 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Müsaade hu-
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yurun efendim, eğer senet olsa da borca alsan 
sandık mevcudu göstermek lâzım. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler ben
deniz bu noktayı izah edeceğim. Ali Beyefendi
nin sormuş olduğu sual şeklinde değil, daha baş
ka şekilde burada sualler sorulabilir ve ben de 
sorabilirim. Binaenaleyh ben şahsıma aidolah bu 
meselede biraz izahat vermek mecburiyetinde
yim; «Trabzon tüccarından Hacı Ali Hafızzade 
Mehmed Salih Efendiye verdiğim bir bono mu
kabilinde 400 lira aldım» diyorum. Eğer şu an
da bono mevcut değilse bunun on mislini Hilâli-
ahmere hediye etmeyi huzuru âlinizde vait ve 
taahhüdediyorum, Sonra, bu sual bir tesir yap
mak içindir, fakat zararı yok... (Gürültüler) Mü
saade buyurunuz rica ederim evet, bu bir tesir 
yapmak içindir. Fakat efendiler Müdafaai Hukuk 
hesabı meyanmda niçin gözüktü? Gerçi buna bi
dayette ben de hayret ettim. Orada bulunmadı
ğım için bittabi bilemem. Fakat bilâhara arkada
şım Celâleddin Beyin ve benim aldığım maktup 
üzerine hatırladım vaziyet bir dereceye kadar 
tenevvür etti. Bendeniz bu parayı aldım vo 
tahsisatımın ilk taksitinden tamamiyle ödiyecek-
tim. Fakat biliyorsunuz ki, Trabzon'dan avdet 
ettiğim zaman tahsisatı mahiye maaşa kalbedil-
mişti. Binaenaleyh gücüm ödemeye yetmedi. Son
ra da Sakarya meselesi ve ailelerin Kayseri Ve 
nakli meselesi arayax girdi. Bu aralık bu zevat 
bizlere yazdılar ki, siz şimdiye kadar birçok tel
graflarımıza telgraf iyen cevap verdiniz ve veri
yorsunuz. Trabzon mebuslarından ikimize yazı
yorlar. Belki Hafız Mehmed Beye de yazmışlar
dır.» sizin vermiş olduğunuz bu cevabi telgraflar 
tabiî şahsınıza aidolmadığından sizin dar olan 
bütçenizi rahnedar edebilir. Binaenaleyh şimdi
ye kadar ve fimabad bize yazdığınız ve yazaca
ğınız telgrafların makbuzlarını hıfzedin ve bize 
gönderiniz binaenaleyh... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 
Müdafaai Hukuktan para alan on bin kişi var. 
Yalnız sen almadın ya. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Benim habe
rim olmaksızın doğrudan doğruya böyle bir §ey 
düşünülmüş ve tertibedilmiş olabilir. Bana tel
grafla sual soran müntehiblerim kim olursa ol
sun, verdiğim cevabi telgraflar için kendi bütçe
mi kullanmak mecburiyetindeyim. Eğer onlar ba
na hediye etmek suretiyle mukabele etmek iste-



t : 61 10.< 
mişİerse ben kabul etmiyorum ve kendilerine bu 
şekilde yazdım da efendiler. Mesele budur. 
Müsaade buyurun, yalnız şu noktayı da izah 
icabeçliyor. 1336 da buradan altı ay mezuni
yetle dairei intihabiyeme gitmiştim. O zaman 
Bolşevik meseleleri birtakım fırkalar ve saire-
ler mevzuubahsolüyordu. Ne ise ben yakından 
vaziyeti gördüğüm için bana dediler ki, rica 
ederiz, mezuniyetiniz bitmeden Ankara'ya git
seniz ve oradaki refiklerinizi tenvir etseniz, 
memleket için çok hayırlı olur. Bendeniz o 
anda yola çıktım. Fakat Samsun'da kaldım. 
Kar yolları kapatmıştı. îki ay Samsun'da kal
dım. Sonra Süleyman Bey de biliyorlar, kendi
siyle beraber geldim. Bu teklif bana yapıldığı 
zaman dedim ki : «Param yoktur. Açık söylü
yorum. İstanbul'dan para bekliyorum. İstan
bul'daki matbaamın bâzı alâtımı satacağım.... 
Para bekliyorum.» Bilmukabele dediler ki, biz 
para veririz, ıbunun üzerine Mehmed Salih Efen
di «Bono yaz vereyim.* dedi. Bir bono imza et
tim. Mehmed Salih Efendiye verdim. Binaen
aleyh bu parayı karzan almışımdır. Bu, efendi
ler bir hayli masraf ihtiyariyle rahat edeceğim 
diye ailemle birlikte Trabzon'a gittiğim halde 
henüz mezuniyetin üç ayını istimal etmeden 
ailemi orada bırakarak kış kıyamette yine mün-
tehiplerimin bana tahmil ettiği bir vazifei va-
taniyeyi ifa için ihtiyar ettiğim bir borçtur ve 
bunu böyle tesbit etmek isterim... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum)' — Efendim, 
böyle meselelerin burada mevzuubahsolması hiç 
doğru değildir. Arkadaşımız töhmet altında ise 
bu celsei hafiyede mevzuubahsolmalıdır. Böyle 
vazifei milliyesini yapan bir kimse için - belki 
ben her türlü fenalığı yapmışımdır - fakat bun
dan dolayı mesul ve muhatep olup da sesimi 
boğdurmayı katiyen şanı mebusiyetle kabili te
lif görmüyorum. İstirham ederim efendiler, 
ben mücrim olabilirim. Fakat beni memleketi
me ve milletime ve vazifei milliyeme karşı hiç
bir kimse muahaze edemez. Belki her cürmü ir
tikâp etmişim. Onun da tariki var. öteden beri 
ihtiyar ettiğimiz bir usuldür. Burada arkada
şımızı karalamak katiyen doğru değildir. Ve 
muvafık görmüyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, bu 
bir istikraz meselesidir. Yüz karalamakla ne 
alâkası vardır? Benim de aksi şekilde iddia 
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edebileceğim ortaya atabileceğim birçok mesail 
vardır. Fakat ben bunu yapmam ve yapmıya-
eağım ? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beye
fendinin buyurdukları gibi lAmaslâhatm alınmış 
bir paradır, biz burada Müdafaai Hukuk he
sabını görmüyoruz. Türkiye milletinin vekili
ni istizah ediyoruz. Efendi sen söz söylüyor* 
sun ama şahsın nasıldır? Benim şahsım fena
dır. Fakat milletim namına herşeyden münez
zehim. (Pek doğru, sesleri) Eğer ben başka 
suretle mücrim isem, Ali Beyden rica ederiz 
bir takrir ile Makamı Riyasete, arkadaşımızın 
şaibesi vardır. İhtilası vardır diye bildirmeli^ 
dirler. Yoksa burada bu karalamayı ortaya at
manın, istizahı boğmak ve milletin sadasını boğ
mak meselesine matuf olduğuna kaani ve kail 
oldum. Bunun burada mevzubahsolması kalbi
me bir yara olmuştur. 

REİS — Milletin «adası boğulmamıştır. Bu
rada kemali serbesti ile söyleniyor. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Teşebbüs 
edilmiştir. ^ 

REİS — Teşebbüse bile tahammülü yoktur. 
Burada milletin mebusları kemali serbesti ile 
mütalâalarını beyan eder ve devam edecekler
dir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ebedi
yen efendim. Ya eder veya ölürüz. Bizi hiç
bir kimse ve hiç bir kudret tazyik edemez. 

I Milletten biz böyle rey almışız. Böyle çalışa
cağız. Millet ölürse biz ölürüz. Yoksa millet 
ölmeyince bizi öldürecek hiçbir kuvvet ve kud
ret yoktur. (Alkışlar) 

REİS — Adliye Vekili Refik Şevked Bey 
buyurun. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKED B. (Sa-
ruhan) — Efendim, bugün Ali Şükrü Bey ba
na koridor da dediler ki, Trabzon Müdafaai 
Huhuk hesabatını tahkik • etmeye Hükümetin 
salâhiyeti var mıdır? Bendeniz de bu hesabat 
hakkında teferrüatiyle değilse bile Hükümet 
adamı olmak sıfatiyle bir kısmına vâkıftım. 
«Elbette, dedim, suiistimalât olmasına nazaran 
Hükümetin buna karşı lâkayıt kalmaması lâ
zımdır.» demiştim. Bu sözü söylediğim zaman 
birçok kanunlar içinde her kanunun ihtiva et
tiği maddenin bir noktasını düşünerek söyle-

I medim. Fakat akıl için tarik birdir. Suidsti-

— 327 — 



î : 51 10.6 
male karşı teessüs etmiş bir Hükümetin gerek 
eşhas tarafından ve gerek cemiyet tarafından 
olsun bunlara bu. kadar lâkayıt kallmıyaeağmı 
ufacık 'biı- aklıselim knlbııl eder ve nitekim 
kendiden de itiraf ediyorlardı. «Birçok mües-
sesatm suiistimalâtına lâkayıt kalmak lâzımgel-
nıez.» Diyorlardı. Bu ietihad ile ve bu kanaati 
hukukiye ile böyle olacağını söyledim. Ve «Ge
liniz Cemiyetler Kanununu beraber arayalım.» 
diye başkatibin odasına gittik. Ayak üstü ka
nununu arattırdık. Baştan aşağı çabuk, çabuk 
beraberce göz gezdirdik. Bir daha göz gezdir
dik. Tesadüf etmedik. Benim istiğralbımı mucib-
oldu. Yoksa Ali Şükrü Beyin demek istediği 
gibi o nokta üzerinde yani ciheti mülkiye ve 
askeriyeden her ne zaman talebedilirse ibraz 
edilmek şarttır, kaydı üzerinde imali zihin et
tiğimizi hatırlamıyoruz. Beyanatlarında evve
lâ «Adliye Vekilinden sordum. Yoktur, ondan 
sonra ben bunu yaptım.» dediler zannediyorum. 
Yani «Adliye Vekili Bey bunlara, bile müdahale 
edilemiyeeeği yolunda bir fikir verdi.» demiş
lerdi. Rica ederim, tekrar eder misiniz Ali 
Şükrü Bey. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Şimdi, yalnız 
Vekil Beyin hatırında kalmıyan bir noktayı an
latmak isterim. Vekil Beyden benim sorduğum 
kati bir sual idi. «Bir Hükümet bir cemiyetin 
umur ve muamelâtı hesabiyesine müdahale ede
bilir mi/» demiştim. Zatıâliniz, «eder.!» dediniz. 
«Hangi kanunla?» demiştim. «Cemiyetler Ka
nunu ile» demiştiniz. «O halde o kanunun han
gi maddesidir?» demiştim. Onun üzerine o mad
deyi sizinle, gittik, aradık ve beraberce oku
duk. Birkaç kere maddeyi tekrar okuduğu
muz halde onu siz de kâfi göremediğiniz için bu 
müdahaleye cevaz verebilecek bir madde bul
mak için kanunu tekrar tekrar gözden geçirdik. 
Aradık, bulamadık. Yokmuş diye karar verdik. 

ADLÎYE VEKİLİ REFlK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — O maddeyi okuduk. Yalnız, dikkat 
ettim. Düsturun son sayfasında yedinci mad
de olarak başlıyor. Asıl bu fıkra «Ciheti mül
kiye ve askeriyeden her ne vakit talebedilirse 
ibraz, şarttır.» diye sağ sayfanın birinci satırı 
vardı. Biz kuşbakışı baktığımız için onu gö
remedik. öyle hatırlıyorum ki, bu kaydı gör
medik. Fakat ne olursa olsun gerek fikri hu
kuka aidolsun ve gerek olmasın, memlekette 
asayiş-ve intizam olmasını kabul eden her fikir 
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sahibince cemiyetler umuruna, yine selâmeti 
âmme ve intizamı âmme noktai nazarından 

\ Hükümetin müdahale etmesi, ta'biatiyle vacip-
' tir. Nitekim ahkâmı kaııuniyemiz de sarihtir. 

Sonra efendim! Bilhassa yine teferruatiyle ol
maksızın ve herkesin de malûmatı olduğu halde 
Trabzon'daki bu suiistimalât durup dururken 
bunun karşısında kanunun meskût kalmıyaca-
ğını tasdik etmek için bir Adliye Vekili olmak 
lâzımgelmez. Sonra, «Suiistimalât tahakkuk 
etmemiştir.» sözüne karşı şimdi, «Her ne zaman 
talebedilirse ibraz edilmek şarttır.!» kaydı ka
nunisi ne olabilir? Onun için buna girmiyelim. 
Yalnız Ali Şükrü Beyin bu meseleye aidolan 
kısmını dinlemiye vakit kalmadı. 

REİS —• Söz alan daha on kişi var. 
ZlYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Mesele te

nevvür etti zannediyorum. Fakat !başka mesele 
çıktı. Ali Bey dediler k i ; biz hesabatı tetkik 
ettik. Grup Heyeti idaresi oranın Trabzon 
Heyetinin hesabatını tetkik etti. Efendim, 
kongre midir, nedir? Buna cevap vereceğiz. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Muhterem 
efendiler, sahibi istizah Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Bey biraderimizin istizahını tefsir eder 
mutavvel ve mükerrer beyanatını Dahiliye Ve
kili Fethi Beyefendinin de müdafaatını leh ve 
aleyhte idarei kelâm elen rüfekanm da. müta-
lâatını kemali sükûn ile dinledim. 

Efendiler, her hangi bir meseleye hüküm 
vermek mevki ve mecburiyetinde bulunan bir 
heyetin evvel ibeevvel temayülâtı zatiye ve his
siyatı şahsiyeden tecerrüdetmesi lâzımgelir. 
Aksi takdirde ne kadar doğru söylemek isterse 
istesin hasbelbeşer kendisi de onun fevkinde 
olmıyarak alâkadar' olduğu bâzı hususat onun 
da ruhuna tesir eder. Netice mutlaka hataalûd 
olur. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bu gayetle 
yanlış bir nazariyedir. 

İHSAN B. (Devamla) •-— Vakanın içinde bu
lunan ve dâvanın bir taraf iyi e münasebattar 
olduğunu hitabeleriyle mükerreren beyan eden 
Ali Şükrü Bey biraderimizin afi arına ve bu 
hususta arzularına rağmen muhakemelerini 
mantıktan ziyade kendi hissiyatına göre yap
tıklarını ve neticei hükümlerinde hata ettikleri
ni zannediyorum. Bundan başka efendiler, her 
hangi bir dâvayı yürütmek mecburiyetinde bu
lunan bir şahsın... 
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ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Usulü mü

zakere hakkında mı söylüyor Reis Bey? 

RElS — Hayır efendim, söz verdim. 
İHSAN B. (Cebelibereket) — Söz aldım 

efendi, söz; usulü müzakere değildir. Otur ye
rine, gürültü etme. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis Beye 
hitabediyorum efendim. 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Otur yerine. 
(Gürültüler) 

ZIYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Reis Beye 
söylüyorum. Sen ne kanlıyorsun? (Gürültüler) 

İHSAN B. (Devamla) — Efendiler bir hati
bin sözünü yaygara ile kesmek isteyenlerin kul
landıkları silâh, silâhı acizdir. Mantıka mantıki;;, 
ilme ilimle mukabele edilebilir. Y.oksa şarlatan
lıkla değil. 

Efendiler her hangi bir dâvayı müdafaa eden 
bir zatın, heyeti hâkime mevkiinde bulunan 
bir hâkimin hissiyatını ve mahiyeti dâva ile 
alâkadar olduğu takdirde efkârını teheyyüce 
düşürerek yanlış bir hüküm almak istediği za
man belki şu hareketi bir maharet olabilir. Fa
kat hakikatte bir hatadır ve doğru bir hareket 
değildir. Keza İnsan da, hasbelbeşer, esası man
tıka müstenidolmıyan ve nereden geldiği ken
disinin dahi malûmu olmıyan bâzı sabit zan-
lar hâsıl olur. O zanlarla muhalif mütalâa 
serd edildiği zaman esbabının, doğru veya eğri
liğini tahkik etmeden alelekser reddetmeye mü
temayildir. Alelhusus İlendeniz Heyeti Cclile-
nizin böyle bir histen teeerrüdetmenizi rica ede
rim. Bendenizce bu mütalâadan sonra mahiyeti 
mseleyi mütecerrit bir surette meydana koymak 
lâzımdır. Ve bunu Heyeti Celilenizle beraber 
yapalım. Orta da bir Trabzon vilâyeti var, ben
denizin kanaatime göre baştan aşağıya kadar 
Büyük Millet Meclisine sadık ve vatanperver 
bir Trabzon vilâyeti var. Vilâyet ahalisinin 
içerisinde - Trabzon Mebusunun fikrine iştirak 
edemem - bugün Ankara Büyük Millet Mecli
sine ve Hükümetine muhalif bir fikir besi ivecek 
veyahut muhalif bir harekette bulunacak veya 
sununla, bununla, bizimle hali harpte bulunan 
bir hükümetle beraber olacak ve ona meyil gös
terecek bir Trabzonlu olduğunu tasavvur e k 
miyorum. Belki dâvanın mebdeinde «tarzı mu
hakemenin neticesi, bu iş başa çıkamaz, memle
ket harabolur» fikrine dUişen olur ve yanlış 
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j olarak hareket etmiş bir kimse bulunabilir. Fakat 

bu hata bugün Anadolu'da zail olmuş ve yekvü-
cudolarak müttehit bir kitlei müdafaa husule gel
miştir. Bunun için efendiler ben Trabzonlu olma
dığım halde ismi okunan zevatın . «şöyle yap
mıştır, böyle yapmıştım.» diye Trabzon vilâye
tinin bir kısım halkı üzerine sürül inek istenen 
şaibeyi kendi namıma reddlederim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) - - Kimseye 
şaibe sürülmemiştir. Evvelce onu izah etmiştim. 

İHSAN B. (Devamla) — Efendiler Trabzon'
da bir Müdafaai Hukuk Heyeti ve bir de Heyeti 
Merkeziyesi var. Bugün Trabzonluların müza-
heretiyle refiki muhteremimiz beyanatı veç
hile bu heyet büyük fedakârlık yapmış. İhtimal 
ki -kabul edemiyorum- eansiparane fedakâr
lıkta bulunmuş memleketi istilâdan kurtarmış 
ve memleketin istiklâlini muhafaza etmek için 
(•alışmıştır. Bu fedakârlıkların neticesi de ba
sıl olmuştur. Büyük Millet Meclisi Müdafaai 
Hukuktan doğmuş ve husule gelmiş ve bun
dan sonra Müdafaai Hukukun vazifesi milletin 
azim ve iradesini takviye edecek iştimaî me
saiyle münhasır kalmıştır. Hatırımda kaldığına 
göre bâzı arkadaşlarımız «Bu Hükümeti doğu
ran ve bu Meclisi doğuran Müdafaai Hukuk 
Cemiyetinin işine kimse müdahale edemez» bu
yurdular. Efendüer sureti kafiyede Hükümetin 
şekli resmisi haricinde Hükümete müdahale 
edecek bir şekil yoktur. O devir artık ölmüş
tür ve buna tahammül edecek bir Anadolu 
yoktur. O Meclisi Umumiler, o Merkezi Umu
miler ölmüştür. Efendiler yalnız Hükümet var
dır. Başka bir şey yoktur. Efendim bu Müda
faai Hukuk Cemiyeti, bir cemiyet olmak sıfa-
tiyle mevzu kavaninc muhalif hareketleri malh-
sııs ve müşahade olunduğu zaman Hükümetin 
tahtı tesir ve maırakabesindedir. Kavanini 
mevzua buna hâkimdir. îcabalı maslahat bu
nu Amirdir. Muhterem Trabzon'umuz halkının 

olabilir- birtakım düşünce sebelıiyle ve bâzı 
hissiyat ve hususiyeti itibariyle bir kısmı şu 
sıvada - maatteessüf birçok memleketlerde de 
böyledir- halktan resim alınışlar, geçen sene 
Maliye Vekili Ferit Beyin zamanında. Müdafaai 
Hukukların fuzuli olarak Hükümetin aldığı rü
sumdan fazla rüsum ta.rhe'tmemdleri hakkında 
Heyeti Celilenizin pek hararetli müzakere neti
cesi olara'k ittihaz ettiği karar neticesinde bu 
cemiyetlerin rüsum almak (hususundaki mesai-
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1 erine nihayet verilmişti. Buna mukabil Trab
zon Müdafaai Hukuk Cemiyeti 1 ) U VU SU 1II11 11J -
maikta devam etmiş. 

ALt ŞÜKRÜ B. (Tra'bzon) — Hayır efen
dim hayır. • 

İHSAN B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz hayır buyuruyorlar. Halbuki kendilerine 
söyleyeceğim. Bunu evvelâ kendileri buyurdu
lar ve söylediler. Fakat kayıkçılar - Ziya Hur-
şit Bey biraderimiz de dışarıda sureti hususi -
yede bana söyledi - Koyun parasının kısmı âza
mini Müdafaai Hukuka verdiler. Efendiler hepi
niz bilirsiniz ki (Bu suretle rüsum almadı) sö
zü, rüsum aldı sözünün mücvvelen itirafından 
başka bir tarzı beyan değildir. Bunu hepiniz bi
lirsiniz. Binaenaleyh Trabzon Müdafaa! Hu
kuk Cemiyeti rüsum almağa devam etmiştir. 
Bir kısım halk demiştir ki, hani rüsum alın mı-
yacaktı bir taraftan Hükümete rüsum verelim. 
Diğer taraftan buraya verelim. Bu para ne 
oluyor, nereye sarf ediliyor? Hükümet kendi 
hesabıma takdir ve tebrik ederim. Hükümet bu 
hesabı tetkik için lâzımgelen Üıeyeti teşkil, et
miş ve işe başlamıştır. Ben bilmiyorum, yalnız 
Dahiliye Vekili Muhtereminin okuduğu defte
re nazaran on sekiz bin lira açık çıkmış... Ben 
müsaadeleriyle kendilerine bir sual soracağım, 
bu on sekiz bin liranın açik kaldığı meselesini 
ne suretle neticelendirdiler? Bu para kimin zim
metinde 'kalmıştır ve ne suretle açık çıkmıştır'? 
Ve bu hususta mesul olan zevat hakkında ne 
gibi bir muamele yapılmıştır? Ben Dahiliye Ve
kili Muhteremini ancak bu hususta muhaze 
ederim ve bu hususu anlamak isterim pekâlâ, 
on sekiz bin lira açık çıkmış... Müdafaai Hukuk 
Cemiyetinin Heyeti Merkeziyesini tebdil etmek 
Hükümetin hakiki mıdır, değil midir? Dün ak
şam refiki muhteremim Salâhaddin Beyefendi 
biraderimizin haklı olarak ifade buyurdukları 
bu idi. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Sormuştum. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Evet efendim. 
Efendiler ortada on sekiz bin lira açık çıkmış
tır deniliyor. Kavanini mevzuaya ve Büyük Mil
let Meclisinin mukerreratına muhalif olarak 
rüsum almağa devam eden bir Heyeti Merke
ziye vardır, deniliyor. Efendiler rica ederim, 
heyeti merkeziyenin tebdili kongrenin t eşek- . 
külüne vabestedir diye 'bu maznun olan lıeye-
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ti bu işte devam ettirmek selâmeti millet ve 
memlekete muvafı'k mıdır? Size soruyorum... 
Bu vatan meselesidir, vatan işidir. Evet Müda 
fai Hu'kük grupları umumi bir kongre teşkil 
etsinler ve bu umumi kongre bu cemiyete ait 
işleri (halletsin fakat Büyük Millet Meclisi 18 
bin lirayı suiistimal eden ve Büyük Millet Mec
lisinin mukarraratı hilâfına rüsum alan bir he
yetin vazifesinde devamını tecvizedemez, böy
le bir heyeti, heyeti merkeziye, heyeti idare 
olarak bıılunduramaz ve biz buna taraftar ola
mayız. Meselenin birinci kısmı bu. 

İkinci kısmı şikâyet balısi. Bir bakkal var. 
Bir zabit gitmiş şeikeri kaça verirsin demiş. 
Şeker pazarlığını uyuşturamamışlar, Bakkal 
zabiti dışarı fırlatmış. Gücü yetmediğinden mü« 
teessir olan zabit gitmiş bölüğünden bir kaç. 
nefer getirmiş, bir arbede çıkmış. Dâvanın biri 
de bu. Evvelâ müşteki meydanda olmadığı için 
kanunen böyle bir dâvanın olup olamıyacağını 
alâkadaran benden daha iyi bilirler. Yalnız 
benim anladığım bir mesele varsa, Dahiliye Ve
kili Fethi Beyefendi Dahiliye Vekâletine geç
mekle, Heyeti Celileniz Hükümeti Ankara'ya ge
tirmekle ve bâzı kavanin tanzim etmekle bir an 
içinde memleketin ahlâkını tashih etmiş değilsi
niz. Efradı ahali ile zâbitan arasında tekevvün 
eden nizam mercii halli mahakimi nizamiyedir. 
Meclisin kürsüsü değildir. Ve Dahiliye Vekilini 
bu hususta alâkadar görmüyorum. Nasıl oldu da 
bu istizah meselesinde bu mevzuubahsoldu. Buna 
benim aklım ermiyor. 

İkinci mesele : Hükümetçe idarei örfiye ilân 
edilmiş bir memlekette Hükümetçe maznun adde
dilmiş bir şahıs varmış. Adı Kâhya mı imiş ne 
imiş bilmiyorum. Hükümetçe bir vakadan dolayı 
maznun imiş. Hükümetin taharri ettiği bir maz
nunu kaçırmak ve bu fiil ile fer'frn zimethal ol
mak dolayısiyle tutmuşlar bu adamı mahkemeye 
sevk etmişler. Mahkeme bunu beraet ettirmiş. Ma
demki, mahkeme beraet ettirmiş, şu halde bu 
adam maznun değilmiş. Hükümet neden tutmuş? 
Ve tutan memurları tecziye etmek icabedermiş. 
Bu öyle bir zihniyettir ki, efendiler, heyeti idare 
ve zabıtanın kolunu kırmaktan başka bir işe ya
ramaz. Hükümetin her gördüğü ve mücrimle alâ
kadar zannı kavisiyle derdest ettiği eşhasın mah
kemede mutlak mahkûm mu olması icabeder? Ve 
bunu tutan adamın, bunun mahkûm olmamasın-
dan dolayı mesul mü olması icabeder? 

- 8 3 0 — 
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ADÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ben öyle (şey 

söylemedim ve iddia etmedim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Söylediğiniz 
sözlerden o çıkar. 

Sonra, (Yomra) da müsellâh olarak asayişi 
memleketi ihlâl eden bâzı adamlar varmış, Hükü
met kuvvet sevk etmiş, «Bunları bulacağım» di
ye.. Bu kuvvet evleri aramış ve hakikaten bul
muş. Beee... Neden evleri aramış? Efendiler, bi
lir misiniz ki, k'ötü bir adamı yakalamak için ev
leri aramak icabeder. «Bu evi niçin aradı» demek 
doğru mudur.? Sonra asayiş sükûnet nasıl tanzim 
edilebilir? Binaenaleyh.... 

SAMİ B. (tçel) — Mevzuatı kanun iyeden 
bahset. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Mevzuatı ka-
nuniyeden bahsediyorum. Silâhlılar tutulmuş
tur, efendiler. Dahiliye Vekili Beyin beyanatına 
göre - mademki tutulmuştur - derdeste giden 
müfreze aramıştır ve arar. Aramadan bir şey el
de edemez. Mesele bir komite meselesidir. Benini 
anladığım Hükümetin icraatına, zabıtasına taal
lûk eden bir mesele değildir. Mesele bir komite 
meselesidir. Mesele parti meselesidir. Bendeniz 
meseleyi öyle görüyorum. Memleket iki taraf ol
muş. Bir kısmının taraftarı olan zat içinizde bu
lunuyor. Diğer kısmın adamı yok. Ortada bir 
Hükümet var, her iki tarafa müsavi bir nazarla 
bakıyor. Ve kanun veçhile hareket, ediyor. Bu iş 
bir tarafın işine gelmiyor. Ve tenkidediyorlar. 
Bu itibarla efendiler, böyle zihniyetlerle memle
keti idare edemezsiniz. Binaenaleyh, bütün his
siyattan tecerrüdederek Dahiliye Vekili Beyi 
tebrik ve takdir etmek ve meseleyi itimatla neti
celendirmek ve artık bu müzakereye nihayet ver
mek lâzımdır. (Müzakere kâfi, sadaları) 

REİS — Efendim, söz Dahiliye Vekili Fethi 
Beyin. Fethi Bey söz söylemekten sarfınazar 
ederlerse müzakerenin kifayetini reye koyarım. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Efendim, vakit gecikti. Sonra, verdi
ğim izahat ile Heyeti Celileniz az - çok tenevvür 
etti. Az - çok Heyeti Âliyenizde bir kanaat hâsıl 
olduğu için o kanaate de icrayı tesir etmek iste
miyorum. Binaenaleyh, sözümden sarfınazar edi
yorum. (Teşekkür ederiz, sadaları) 

2. — M ar aş Mebusu Tahsin Beyin, 31 araş 
Mutasarrıfı Refet Bey hakkında istizah takriri 
ve Dahiliye Vekili Fethi Beyin cevabı 
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REİS — Fethi Beyefendi, - Maraş Mebusu 

Tahsin Beyin istizahı vardır. Ona da bu meyan-
da cevap vermeyi kabul buyuruyor musunuz? 
(İstizah sahibi yoktur, sadaları) Fakat efendim, 
istizah takriri usulen Meclise mal olmuştur. Da
hiliye Vekili Bey cevap vermek istiyor. (Başka 
bir güne kalsın, sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Usulen istihzanı deruhde ve müdafaa edecek 
bir zat lâzımdır. Onun için istizahı müdafaa ve 
deruhde edecek arkadaş yoktur. Varsa o zaman 
Dahiliye Vekili Muhteremi Beyefendi çıkıp söy
lesin. (Yoktur, sesleri) Sahibi istizah burada yok
tur. 

REİS — Efendim, istizah vâki olmuştur ve 
Dahiliye Vekili Bey cevap vermek için gelmiştir. 
İstizahı Heyeti Aliyenize okuruz, karar verirsi
niz, efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ F E T H İ B. (İs
tanbul) — Efendiler, vaktinizi beyhude izaa et
memek ve asabiyetinizi dq tezyidetmemek üzere 
istizahı hem okur Ve hem de cevap veririm. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sabık: İsparta ve lâhik Maras. Mutasarrıfı 

olan Refet Beyin memuriyeti sabıka ve Ihaliyesi 
esnasında vukua getirdiği seyyiat ve yolsuzluk
larından bahsile ve madde iraesi suretiyle Riya
seti Celilerine takdim olunup Mart 1338 tarihli 
içtima celsesinde alelusul Dahiliye Vekâleti 
Muhteremesine havale Duyurulmuş olan sual 
takririnin Vekâleti müşarünileyhaya havalesi 
arasından Mr haftadan ziyade zaman mürur et
tiği halde elyevm cevabı verilmemiş ve muma
ileyh hakkında da bir muamele yafpılimamış ol
duğundan takriri mezkûrda mevzuu sual olan 
esbabın istizaha 'kalbini teklif ederim. 

1. İsparta 'da yakalanan koyunlardan bir
kaç bin adedini menfaatti namına aşırıp mevcu
dunu dört bin 'küsur raddesinde göstererek mah
kemeyi1 iğfal ve Demir Alayı mensübiniyle sir-
!kate ietisar etmiş olduğu mülkiye müfettişinin 
tahıkikatiyle saibit olarak ftzledildiği »halde ce
vazı istihdam kararı istihsal etmeden azlinden 
bir im ah sonra Maraş'a tâyin olunması esbabı 
nedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Efendiler, Maraş Mutasarrıfı Refet 
Bey, ÎspaTta Mutasarrıflığına 9 Ağustos 1336 
tarihinde tâyin edilmiş, Kânunuevvel 1336 tari-
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hinde de azlolunnıuştur. Maraş Mutasarrıflığına 
23 Haziran 1337 tarihinde tâyin olunmuştur. 
Bunlar zamanı memuriyetimden evvel cereyan 
etmiş. 

HASİB iB. (Maraş) — Reis Bey, bu istizaha 
devam edeceksek hana da söz veriniz. 

* 
REİS — İstizaha devam ediyoruz. Dahiliye 

Vekili Muhteremi Beyefendi de cevap veriyor
lar. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ M T H İ B. (De
vamla) — Efendiler, bu ta Ata Bey zamanına 
aittir. Binaenaleyh hunun sureti tâyini haik'kın-
daki suali vaktiyle Atâ Beyden sormak lâzım-
gelirdi. 

2. İsparta'da Müdafaai Hukuk Cemiyeti na
mına ashabı tarafından teherru 'edilmiş olan 
kırk bin kiloya yakın tütünü adamları marife
tiyle sattırarak intifa ettiği halde mazisi bu (ka
dar kirli ve lekeli olan bir memurun ehemim iyeti 
mevkiiyesi derkâr olan 'Maraş'a tâyin ve elyevm 
orada istihdam edilm'esi neden icaıbetımektedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Refet Beyin İsparta Mutasarrıflığın
da vukuundan bahsedilen hâzı muamelâtı hak
kında vekâletçe tahkikat icra edilmiş ve evrakı 
tahlkikıye Memurin Muhakemat Encümeninde 
tetkik olunmuş ve bunun üzerine azliyle muha
kemesine karar verilmiştir ki, bu merasimi ka-
nuniyenin ikmalinden sonra evrakı aidolduğu 
m ahkemey e verilecektir. 

Madde 3. — Bu kere Maraş'tan hicret eden 
Ermenilerin her 'birinden otuz madenî liraya ya
lcın vesika bedeli alınarak seyahat varakası ve
rildiği ve Maraş Şark Halı [Kumpanyası Müdü
rü Rum Asil 'den zikıymet (halı mukabilinde mer
kumu muhafızlarla Haleh'e gönderip intifa ey
lediği vekâlete tarafımdan ihbar ve sual vara
kasında da 'beyan edildiği halde bu ihbar ve 
müracaata, neden dolayı sükûtla mukabele olun
maktadır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Refet <Beyin Maraş'ta vukuhulan ah
val 've harekâtı hakkında ıh emen tahkikata te
şebbüs olunması için derhal mülkiye müfettişleri
ne emir verilmiştir. 

MEHMED ıŞÜKRÜ B. (Karahisarı Bahib) — 
Mânâsız bir istizahtır efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETBt B. (De
vamla) — Ne yapayım efendim'? Mütemadiyen 
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istizah takriri altında ezilemem. Binaenaleyh 
bu müfettişin vereceği rapor üzerine beyan olu
nan suiistimalâtı tebeyyün edecek olursa bittabi 
hakkında muam'elei kanuniye icra edilecektir. 

Madde 4. — Huzuzatı ışahsiyesi için rakı imâl 
ve furuht ettirdiği ve bütün evkatmı kumarha
nelerde ıgeçirerek vazifesini şunun ve bunun 
oyadisine terk ve kesretle istimal ettiği küulün 
dimağında husule 'getirdiği marazı kendisini hiç-
hir işte sahayi muvaffakiyete isal edememekte 
olduğu ve ahval ve idaresinde, takibettiği igay-
rişuiH'i ve gayrimantıki e fal ve harekâtı ierai-
yesi vekâlete hertafsil bil diril diğihalde Dahiliye 
Vekili Muhteremenin buna karşı lâkayıt kalma
sı neden ınümbaistir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Efendim, ibütün bu if adatın bir dere
ceye kadar mübalâğıakârane olduğunu zannedi
yorum. Beyan olunan ahvali mükemmelen tah
kik ve tetkik ettirmek üzere mülkiye müfettişi
ne emir verdim. Alacağım rapora göre muamele 
yapacağım. 

Madde 5. — Mutasarrıfı mumaileyhin Ma
raş'taki seyyiatı şahsiyesinin âmillerinden olan 
Jandarma Kumandanı, ve Mutasarrıf Vekili İb
rahim Edhem Efendinin birçok suihalini, Jan
darma' Kumandanlığına ve Dahiliye Vekili Muh
teremine sureti resmiyede bildirdiğim ve bâzı 
makamattan vâki Man istilâm üzerine muma
ileyhin hakkında fena bir Hükümet adamı ol
duğu tahakkuk etmiş ve bunun üzerine de 
mutasarrıflık vekâletiyle vazifei aslij^esinden 
çektirilmiş ve tahkikatı Anteb Jandarma Ku
mandanlığına havale edilmiş olduğu halde 
evvelce talıkikn.ta memur edilmiş olan Kozan 
Jandarma Kumandanının ınüştekâanh İbrahim 
Edhem Efendinin hemşehrisi ve mektep refiki 
olmasından naşi yapacağı tahkikatda bitaraf 
olamıyaeağı Vekâlete ve Jandarma Umum Ku
mandan Vekili Refet Beye def ati e söylennidi-
ği ve, bu müracaatim de muhik görülerek Ko
zan Jandarma Kumandanının tehiri azimeti 
kararlaştırılmış olduğu halde mumaileyh Ve
kâlet makamını iğfal ederek Kozan Jandarma 
Kumandanının daha evvelce hareket etmiş ol
masından bahsile Anteb -Jandarma Kuman
danının izamından sarfınazar olunarak bu ve
sile ile Maraş Jandarma Kumandanının setri 
seyyiatı için meslek gayretkeşliği ile zavallı 
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ve masum halkın feryat ve şikâyatının şahsi 
tesirler altında imha edilmek istenilmesine ve 
Anteb, Maraş'a daha yakın bir liva olduğu 
halde az masrafla yapılması mümkün olan bir 
tahkikata daha uzak bir mesafede bulunan Ko
zan Jandarma Kumandanının gönderilmesi su
retiyle Hazinenin zarardide olmasına ve jandarma 
dairesinin yekdiğerini mütenakız ve iğfal kâran o 
muamelâtına Vekâletin sükût ve iğmazıaynet-
mesi haysiyeti idare ile kabili tevfik midir? 
Maruzatı anifenin müstaceliyet kararı ile Da
hiliye Vekâletinden istizahını talep ve istir
ham eylerim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. 
(Devamla) — Evvelce arz ettiğim veçhile, bun
ları mükemmeien tetkik ve tahkik için mül
kiye müfettişine emir verdim. Alacağım ra
porlara göre hareket ve muamele yapacağım 
efendim. 

REİS — Şimdi efendim bundan evvel 
Trabzon ve Tokad mebusları Ali Şükrü ve Rı
fat beylerin vermiş oldukları istizah takrir
lerine Dahiliye Vekili cevap verdi. Ve bâzı 
arkadaşlar da söz söylediler ve bâzı söz söyle
yecek arkadaşlar da vardır. Bundan evvelki 
istizah takririnin müzakeresinin kâfi olup ol
madığını reye koymak mecburiyetindeyim. Bi
naenaleyh müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları) ekseriyeti 
azîme ile müzakere kâfi görüldü. 

Hasib Bey bu mesele hakkında söz istiyor
dunuz. (Ne söy]iveceksiniz sadaları) 

İSMET B. (Çorum) — Demlide ediyorlar
sa onun üzerine söyliyebilir. 

HASİB B. (Maraş) — Bu istizah hilafı 
hakikat yapılmıştır, onu söyliyeceğim. Refet 
Bey İsparta Mutasarrıflığında bulunduğu za
man Tahsin Efendi de orada mahkeme âza-
lığında bulunuyordu. Tahsin Bey buraya avdet 
etmekle beraber Refet Bey de İsparta'dan 
azledilmiş idi. Biz de muvafakat ettik. Bu mese
le Fethi Beye ait değil. 

Sonra Maraşta irtikâbından bahsediliyor. 
Halbuki bendeniz Maraş'tan geleli iki ına-h 
olmuştur. Böyle bir şey de gayrivâkıdır. Ma
raş'ta böyle bir muamelesi işitilmedi. 

HÜSEYİN AVNİ B (Erzurum) — Efen
dim bendeniz istizahın tarihini Vekil Beyden 
anlamak istiyorum 

1338 G : 4 
REİS — Vekil Beyefendi istizahın tarihî 

nedir, diyorlar. 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. 

(İstanbul) — 18 Mart. 
REİS — 18 Marttır efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yal
nız Vekil Beyden soracaktım, burada birtakım 
isnadat vardır. 18 Martta ihbar vâki oluyo:\ 
Tabiîdir ki, Vekil Beyefendinin ihbar üzerine 
hemen cevap verebilmek için tahkikata başla
ması lâzımdır. Vekil Bey niçin zamaniyle tef
tiş ettirip de bu meselenin doğru olup olma
dığını tahkik buyurmamışlar? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ F E T H l B. 
(İstanbul) — Arz edeyim efendim. Müfettiş
lik için bütçemizde tahsisat yoktu. Dahiliye 
bütçesinin hitanımdan yani tasdikinden sonra 
müfettişlik ihdas edildi. Onun üzerine müfettiş 
gönderdim. Başka imkânı yoktu. 

REİS — Efendim bu babda başka söz iste
yen var mıf Şu halde Maraş Mebusu Tahsin Be
yin istizahı hakkındaki müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Flkseriyeti azîme ile 
müzakere kâfi görülmüştür. 

Takrirleri okutacağım : 

2. — ÎCRA VEKÎLLBRÎ HEYETİ 
MUAMELÂTI 

/. — Dahiliye Vekili Ali Fethi Beye istizah 
neticesi itimai beyan edilmesi; 

Riyaseti Celileye 
Mesele tavazzuh ettiğinden müzakere kâfi

dir. Her iki istizah meseleleri hakkında haklı 
olan Dahiliye Vekili Fethi Bey hakkında beyanı 
itimadedilmesi zımnında reye vaz'ını teklif evle
rim. 

10 Haziran 1338 
Gene Mebusu 

l^"" Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Dahiliye Vekili Fethi Bey

efendinin verdiği izahat kâfi ve kanaatbahşolmak-
la kendilerine Heyeti Muhteremece beyanı iti-
madedilmesini teklif eylerim. 

10 . V I . 1338 
İzmir Mebusu Saruhan 
Malımud Esad Avni 
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Riyaseti Celileye 

İzahat kâfidir. Dahiliye Vekiline beyanı iti
mat ile raznameye geçilmesini teklif eyleriz. 

10 Haziran 1338 
Karahisan Sahib Saruhan 

Ali İbrahim Süreyya 
İstanbul İstanbul 
Şükrü Ali Rıza 

Antalya Edirne 
Ali Vefa Faik 

tzmir Gazianteb 
Yunus Nadi Ali Cenanı 

tzmir Üsküdar 
Mahmud Esad Mehmed. Neşet 

Saruhan Çorum 
Mahmud Celâl - İsmet 

Bursa îçel 
Muhiddin Baha Şevki 

Riyaseti Celileye 
İki günden beri devam edegelen müzakere 

kâfidir. Yomra vakası hakkında Ali Şükrü Be
yin okuduğu telgraf yeni bir vakadır. Bunun ay
rıca tahkiki ve icraatı lâzimenin ifası şartiyle 
Dahiliye Vekili Ali Fethi Beye beyanı itimade-
dilmesini teklif ederim. 10 -11 Haziran 1338 

Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. îstizahatı vakıaya karşı ve

rilen izahat, meseleyi tamamiyle tenvir ve Dahi
liye Vekâleti hakkındaki itirnadatı takviye ve tak
rir etmiştir. Binaenaleyh ruznamei müzakerata 
geçilerek Dahiliye Vekili Fethi Beye beyanı iti
mat buyunümasmı teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
İtimat ve dademiitimat meselesinin tâyini 

esami ve yoklama suretiyle reye vaz'ını teklif 
eyleriz. 

Kayseri Kayseri Kayseri 
Ahmed Hilmi Rifat Osman Zeki 

Kayseri Erzurum Lâzistan 
Sabit Hüseyin Avni Ziya HıırşAd 

Yozgad İçel Bayezid 
Bahrî Mehmed Şevki Atıf 

Diyarbekir Karahisan Sahib 
Kadri Ömer Lûtfi 
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Trabzon 

Ali Şükrü 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

İçel 
Haydar Lûtfi 

Biga 
Hamdi 

Antalya 
Halil İbrahim 

Maraş 
Mehmed Hasib 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Vekili Fethi Beyefendinin istizahı 

vakıa verdiği izahat kâfi ve kanaat bahşolmakla 
kendilerine beyanı itimadolunarak ruznamei 
müzekerata geçilmesini teklif eyleriz. 

Kütahya Menteşe 
Cevdet Dr. Tevfik Rüşclü 

Burdur 
İsmail Subhi Soysallı. 

Gazianteb -
Ali Cenanı 

Erzincan 
Tevfik 

REİS — Fethi Beyefendi bu takrirlerden 
hangisini tercih ediyorsunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Efendim hepsinin son takrirden ma
adasının meali, zannederim birbirine muvafık
tır. Kütahya Mebusu Cevdet Beyefendinin 
verdiği takriri kabul ederim. 

REİS — Efendim, bir takrir daha vardır. 
Tâyini esami ve yoklama suretiyle olsun deni
liyor. Bâzı münakaşa cereyan edeceğmi hisset
tiğim için, reyinize koymak mecburiyetinde
yim (Tâyini esamiyle olmaz, sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Çünkü on beş. 
kişinin takririni aynen reye koymak mecburi
yeti vardır. 

REİS — Müsaade buyurun, yoklama ve tâ
yini esamiyle olmasını istiyenler lütfen oJ kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Dahiliye Vekili Fethi Beyefendiye itimat 
verecekler beyaz, ademiitimat verecekler kır
mızı rey puslası bırakacaklardır. 

(Mersin dairei intihabiyesinden istihsali ara
ya beşlandı.) 

REİS — Efendim, rey vermiyenleriıı esami
sini tekrar okutuyorum. 

(Esami listesi tekrar okundu.) 

REİS — Başka rey vermiyen var mı? (Ha-
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yır sesleri) rey toplama muamelesi hitanı bul
muştur. 

(Âra tasnif edildi) 
REİS — Efendim, (163) zat reye igtjı-ak et

miştir. (56) ademiitimat (11) müstenkife karşı 
Dahiliye Vekili Fethi Beye (117) reyle itimat 

Dahitiye Veküi Ali Fethi Beye itimat 

Dr. Eşref B. (Adana), Hamdi B. (Amas
ya), Ali Vefa B. (Antalya), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Ali Fuad P§. (Ankara), Gazi Mustafa 
Kemal Pş. (Ankara), Faik B. (Edirne), Tev
fik B. (Erzincan), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Er
zincan)!, Hacı Süleyman Ef. (îzmir), Mahmud 
Esad B. (îzmir), Yunus Nâdi B. (İzmir), İs
mail Remzi B. (İsparta), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Mehmed Nâdir B. (İsparta), Ahmed 
Mazhar B. (İstanbul), Hacı Arif B. (İstanbul), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Dr. Adnan B. 
(İstanbul), Ali Rıza B. (İstanbul), Numan Usta 
(İstanbul), Emin B. (Eskişehir), Hacı Veli 
Ef. (Eskişehir), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), 
Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Halil B. (Er-
tuğrul), İbrahim Hakkı B. (Ergani), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Hüseyin B. (Elâziz), Rasim 
B. (Elâziz);, Muhiddin B. (Elâziz), Şevki B. 
(İçel), Hafız Abdullah Ef. İzmit), Halil İbra
him Ef. (İzmit), Alımed Fevzi Ef. (Batum), 
Doktor Refik B. (Bayezid), Süleyman Sudi B. 
(Bayezid), Atıf B. (Bayezid), Vehbi B. (Bitlis), 
Operatör Emin B. (Bursa), Muhiddin Baha B. 
(Bursa), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Cevat B. 
(Bolu), Doktor Fuad B. (Bolu), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Nuri B. (Bolu), Mustafa Vasfi B. (To-
kad), Şükrü B. (Canik), İhsan B. (Cebelibere
ket), İsmet B. .(Çorum), Hâşim B. (Çorum), Tu
fan B. (Hakkâri), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), 
Hasan Ef. (Denizli), Mazlum Baba Ef. (Deniz
li), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Hamdi Ef (Di
yarbekir), Kadri B. (Diyarbekir), Mustafa Akif 
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beyan edilmiştir. (Alkışlar) bir rey isimsiz be
yaz kâğıt olarak verilmiştir bu da iptal edilmiştir. 

Yarın badezzeval saat bir buçukta içtima 
etmek üzere celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; saat 10,30 

beyen eden azayı kiramın esamüi 

B. (Diyarbekir), Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), 
EmirPş. (Sivas), Rasim B. (Sivas), Rauf B. (Si
vas), Ziyaeddin B, (Sivas), Bekir Sıtkı Ef. (Si
verek), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), İbrahim Sü
reyya B. (Saruhan), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Avni B. (Saruhan), 
Mahmud Celâl B. (Saruhan), Hüsrev B. (Trab
zon), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Ali Cenanı 
B. (Gazianteb), Kılmç Ali B. (Gazianteb), Ca-
vit B. (Kars), İbrahim B. (Karesi), Kâzım Pg. 
(Karesi), Mehmed Vehbi B. (Karesi), Ali Süru-
ri Ef. (Karahisan Şarki), Mesut B. (Karahisan 
Şarki), Ali B. (Karahisan Sahib), Yusuf Kemal 
B. (Kastamonu), Hüseyin B. (Kozan), Dokror 
Fikret B. (Kozan), Doktor Mustafa B. (Kozan), 
Musa Kâzım Ef. (Konya), Rıza B. (Kırşehir), 
Sadık B. (Kırşehir), Yahya GalibB. (Kırşehir), 
Atıf B. (Kayseri), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Mehmed B. (Gümüşane), Hamdi B. (Genç), Dok
tor Ali Haydar B. (Genç), Şeyh Fikri Fi. 
(Gene), Fikri Faik B. (Gene), Tevfik Ef. (Kân-
gırı), Cemil B. (Kütahya), Cevdet B. (Kütah
ya), Ragıb B. (Kütahya), Şeyh Seyfi Ef. (Kü
tahya), Esad B. (Lâzistan), İbrahim B. (Mar
din), Derviş B. (Mardin), Mithad B. (Mardin), 
Ars'lan B. (Maraş), Reşid Ağa (Malatya), Fevzi 
Ef. (Malatya), Doktor Tevfik Rüşdü B. (Men
teşe), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Mahmud 
Said B. (Muş), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Ha
san Sıddık B. (Van). Hakkı B. (Van), Rıza B, 
(Yozgad) 
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(Ademiitimat beyan edenler) 

Ali B. (Amasya), Ali Rıza Ef. (Amasya), 
Mehmed Ragıb B. (Amasya), Halil İbrahim B. 
(Antalya), Şükrü. B. (İstanbul), Halil İbrahim 
Ef. (Eskişehir), İsmail B. (Erzurum), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Haydar Lûtfi B. (İçel), ca
mi B. (İçel), Necati B. (Bursa), Mehmed Akif 
B. (Burdur), Hafız Hamdi B. (Biga), Hamdı B. 
(Tokad), Rifat B. (Tokad), Emin B. (Oanik), 
Süleyman B. (Canik), Mustafa Taki Ef. (Sivs.fi), 
Vasıf B. (Sivas), Celâleddin B. (Trabzon), Ali 

Şükrü B. (Trabzon), Hasan Basri B. (Karesi), 
Abdülgafur Ef. (Karesi), Mustafa B. (Karahi
sarı Şjfrki), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), 
Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Arif B. 
(Konya), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Sabit B. 
(Kayseri), Rifat B. (Kayseri), Osman B. (Kay
seri), Ziya Hurşid B. (Lâzistaıı), Salâhaddin B. 
(Mersin), Hasib B. (Maraş), Bahri B. (Yozga.T), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad). 

Hasan Tahsin B. (Antalya), Mustafa B. (An
talya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Nusrat Ef. 
(Erzurum), Necib B. (Ertuğrul), Nahn B. 

(Müstenkifler) 

(İçel), Hamid B. (Biga), Reşad B. (Saruhan), 
Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Ali Vâsıf B. 
(Gene), Behçet B. (Kângırı) 

İçtimai Âti Ruznamesi 

Zaptı sabık hulâsası 
Evrakı varide : 
1. Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Zeytin 

Gümrük Resminin tezyidine dair teklifi kanu
nisi 

2. Lozan Türk Yurdu Kongresinden mevrut 
telgraf 

3. Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Heyeti Ve-
kilece tanzim edilen nizamat ve talimata Urir 
temenni takriri 

4. Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi Efendi 
ile refikinin, muhacirinin bilâ bedel şimendifer
lerle nakillerine müsaade olunmasına dair te
menni telgrafı 

5. Müdafaa! Milliye Encümeni intihabat m a 
dair mazbata 

Müzakere edilecek mevad : 
Emniyeti Umumiye bütçesinin bakiyesi 
Jandarma bütçesi 

r. * . M. M. M*tb*a$i 
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