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1. — Zaptı sabık hulâsası 
Sayfa 
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2. — Sualler 37,55 
1. — Karahisarı Şarki Mebusu Mus

tafa Beyin, camide okunan Türkçe hutbe 
hakkında îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
ve Şer'iye Vekâletinden sual takriri 37 

2. —. B'olu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, , 
Zonguldak Amele Birliği Cemiyetinin iç-
timalanna amele müfettişlerinin" iştirak 
etmesi esbabına dair İktisat Vekâletinden 
sual takriri 56 

3. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin. 
Gazianteb Ziraat Memuru hakkında suali 
ve İktisat Vekili Mahmud Esad Beyin 
şifahi cevabı 56 

4. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
Baltalık Kanununa dair suali ve İktisat 
Vekili Mahmut Esad Beyin şif ahi cevabı 56:57 

5. — Siird Mebusu Mustafa Saibri 
Efendinin, Çal kazası umuru iktisadiyesine 
ve saİTesine dair suali 57 

6. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, muh
telif nıevaddı iktisadiye (kereste koza ve 
ipek ihracatına) dair suali ve tktisat Vekili 
Mahmud Esad Beyin şifahi cevabı 57:59 

7. —- İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapa-
zar'ındaki Kereste Fabrikasına dair suali 

tktisat Vekili Mahmud Ssad Beyin ve 
şifahi cevabı 59*62 

55 3. — Azayı kiram muamelâtı 
1. —• Elcezire Cephesi İstiklâl Mahke

mesi için intihap 55,62:63 

4. — Lâyihalar 
1. — Şair Abdülhak Hâınid, Müverrih 

Abdürrahmah Ş§ref ve sabık Washington 
Sefiri"Ahtned Rüstem .beylere kaydı ha
yat şartiyle maaş tahsisine dair kanun 
lâyihası r 

2. —• İstanbul'daki Askerî fabrikaların 
1338 senesine ait kadro ve bütçesi hak
kında kanun lâyihası 
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37 

37 

5. — Tezkereler 37,38,44 
1. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun 

15 nci- maddesinin tefsirine lüzum kalma
dığına ve ilk tezkerenin iade edilmesine 
dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 37 

2. — Mütarekeden sonra orduya alı
nan/mütekait zabitan hakkındaki lâyiha-
nm müstaeelen müzakere edilmesine dair 
Müdafaai Milliye Vekaleti tezkeresi 37:38 
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3. — Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
muharebatında ve düşmanın takibi esna
sında hizmetleri görülmüş ve defteri tak
dim edilen zâbitanın takdirname ile tal
tiflerine dair Müdafaai Milliye Vekâleti 
tezkeresi 
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Sayfa 

2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle 
rüfekasmm, Siverek livasının müstakil 
liva haline tonîması hakkındaki takriri 

38:43 

4. — Yenifün gazetesinde intişar eden 
bir makale hakkında Büyük Millet Mec
lisi Riyatsetiısaniyesıi tezkeresi 44 ?5ı5,63:64 

6. — Takrirler 38,43 
1. ••- Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin, bir meselenin müzakeresi'.'kâfi 
görüldükten sonra verilen takrirlerin na
zarı dikkate atamamasına dair takriri 38 

Sayf» 

3. — Biga Mebusu Mehmed Beyle 
rüfekasmm; Biga'da zeytinciliğe mütaal-
lik depolar tesisine dair takriri 

4. — Siird- Mebusu Mustafa Salbri 
Efendinin, Menderes nehrinden istifade 
edilmesi halkkmda takriri 

38 

38 

43 

5. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be
yin, tradei Milliyeye iktiranı ieabeden as
kerî taltif ye terfi meselelerinin Meclisçe 
kabulünden evvel Müdafaai Milliye Encü
menine havale olunmasına dair 43 r44 

(Birinci Celse hafidir) 

İ K Î N C Î GELSE 
Beb'i müzakerat; saat 11,25 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paza Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

BEİS — Efendim celsei alenıyeye • geçtik. 
Müsaade buyuruyorsanız zannederim dün ve 
bugün îıayli yorulduk. Çarşamba günü... (Gü
rültüler) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — Efendim öğleden sonra Eleezire Cep
hesi İstiklâl Mahkemesinin iki âzasr noksandır. 
Lütfen bu iki azayı intihabedelim. (Şimdi) 

REİS ~ öğleden sonra'saat birde içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

. * -J t 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat 1,27 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

BEİS 
nacak. 

Celseyi açıyorum. Zaptı sabık oku-

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 'kira
lat ve aynen kabul edildi. Müteakiben icra Vekil
leri Reisi Rauf Beyefendinin (talebi üzerine cel-
sei hafiyeye ıgeçilmek üzere sakm şamilinden tah
liye edildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Hakkı Süleyman Sırrı 

(ikinci ve üçüncü celseler hafidir.) 

2. — SUALLER 

1. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be 
yin; camide okunan Türkçe hutbe hakkındaki sual 
takriri îcra Vekilleri Riyasetiyle Şer'iye Vekâ
letine havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Zaptı sabık hulâsam aynen ka
bul edilmiştir. 

4. — LÂYİHALAR / 

1. — Şair Abdülhak Hâmid, Müverrih Abdür
rahman Şeref ve sabık Washington Sefiri Ahmed 
Rüstem beylere kaydı hayat şartiyle maaş tahsi
sine dair kanun lâyihası 

REİS — Şair Abdülhak Hâmid ve Müverrih 
Abdürrahman Şeref, Washington Sefiri sabıkı 
Ahmed Rüstem beylere hîdematı vataniye tertibin
den kaydı hayat şartiyle maaş tahsisin^ dair îcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi vıar. Muva-
zenei Mâliye Encümenime gönderiyoruz. (O 'ka
dar ueuz mu sesleri) 

2. — İstanbul'daki Askeri fabrikaların 1338 

senesine ait kadro ve bütçesi hakkında kanun Iâ 
yihası 

REtS — Askerî İstanbul fabrikaları 1338 se
nesi kadro ve bütçesi hakkında İcra Vökillerii Ri
yaseti tezkeresi var. Muvazenei Maliye Eneüme-
'nine gıöndeıûyoruz. 

5. — TEZKERELER 

i. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 nci 
maddesinin tefsirine lüzum kalmadığına ve ilk, 
tezkerenin iade edilmesine dair Dahiliye Vekâleti 
tezkeresi 

REİS — Tedrisatı iptidaiye Kanununun on 
beşinci maddesinin tefsirine lüzum kalmadığına 
dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi var, okunacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisti Riyaseti Celilesine 

Vekâleti âciziden 22 Temmuz 1338 tarih ve 
2278 numara ile yazılıp İcra Vekilleri Riyaseti 
Celilesinin 30 Temmuz 1338 tarih ve 6/İ14İ nu
maralı tezkerei aliyesiyle Büyük Millet Meclisine 
<arz ve takdim kılınan arizada izah edilen hususa-
tm teMırine hacet kalmamış olmakla iadesine mü
saade buyurulmaısı rioa olunur efendim. 

24 Kânunusani 1339 
Dahili VeMU 

• • . . . . • A l i Fethı i 

2. —: Mütarekeden sonra orduya alınan mü
tekait zâbitan hakkındaki lâyihanın müstacelen 
müzakere edilmesine dair Müdafaai Milliye Ve
kâleti tezkeresi 

REİS — Mütarekeden sonra cduya, alınan 
mütekait, zâibitan hakkındaki lâyihanın müstace
len müzakere edilmesi hakkında Müdafaai Milli
ye Vekâleti tezkeresi var, okunacak. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Muhtelif tarihlerde ve muhtelif sebeplerle te

kaüde sevk ve nispeti askeriyesi kat'edilmiş olan 
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ümıera, zâbitan ve niensubmi askeriyeden bir I 
kısmının, mütarekeyi ınüıtaakıp istanbul'da teş- I 
jkil edilen Tetkiki Seyyiat Komisyonu ve sair I 
komisyonlar tarafından verilen k;arar üzerine I 
yemden sınıfı muvazzaf aya nalkil yeyaıhut terfii I 
meratip suretiyle tekaüt maa^larç tezyide<||}dî- I 
ğinden bahsile mumaileyhim hakkında verilen I 
kararların ve terfi muamelâtının skeenlemyekün I 
addedilmesi lüzumu hakkında Encümeni Malı- i 
sus tarafından ihzar ve Riyaseti Celilelerine I 
takdim edilen ve 76 sıra numarası, 1787 kava-
nin kayıt numarasiyle 27 .12 .1338 tarihinde I 
ruznameye alındığı anlaşılan lâyihai kanuni- I 
yenin, bu gibilerin vücutlarından halen ve âti- I 
yen istifade memul olmadığından ve kendile- I 
rine mahalli istihdam bulunmadığından Hazi- I 
nenin mutazarrır olmamasını teinin ve Istan- I 
bul'daki zâbitanm bir an evvel tasfiyelerine 
bed, için mtistacelen talikine şiddetle ihtilaç, 1 
meveudoldüğu arz ve derhal müzakere ve-ka- I 
bulu esbabının istikmal buyurulmasmı istirham J 
ederim efendim. I 

:' Müdafaai Milliye Vekili I 
Kâzım I 

REİS — Tercih edilen mevad raznamesîn-
deki sıraya konmasını kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Tercihan ve tâcilen müzakeresi ka
bili edilmiştir: j 

8ALÂHADDİN B. (Mersin) — Bir eneüme-
ne gitmesi lâzimgelmiyor mu ? I 

EHİÎS — Zaten encümendedir, istenen şey I 
yalnız müstaCelen müzakeresidir. i 

6. — TAKRÎftLER 

. 1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
bin "meselenin mjizakeresi kâfi görüldükten son- I 
ra verilen takrirlerin nazarı, dikkate fllmmama-
sına dair takriri I 

RElS — Biı» meselenin leh ve aleyhinde mü
zakere cereyan edip kifayetten sonra verilecek 
takrirlerin sürat ve selâmeti muamele namına 
nazarı dikkate alınmaması hakkında Süleyman 
Sırrı Beyin takriri var. (Hayır sedaları) Ni-
zamnamei Dahilî Encümenine gönderiyoruz. 

X ;— Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle rft/c-
karnın, Siverek livasının müstakil liva haline 
konması hakkında takriri 
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REtS — Siverek livasmm müstakil liva ha-

üne konması hakkında Diyarbekir Mebusu Kad
ri Beyle rüfekasının teklifi var, Dahiliye Ve
kâletine gönderiyoruz. 

3. — Biga Mebusu Mehmed Beyle rüfekası
nın, Biga'da zeytinciliğe mütaallik depolar tesi
sine dair takriri 

REİS •—- Biga'da zeytinciliğe mütaallik alât 
için depolar tesisine dair Biga Mebusu Mehmed 
Beyle rüfekasının temenni takriri var. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Bir livanın müs
takil yapılması için hiç olmazsa bir merasim 
yapılması lâzımdır, Vekâlete niçin gidiyor? 

BEİS — Berayı tetkikat Vekâlete gidiyor 
efendim. Biga Mebusu Mehmed Beyle rüfeka
sının temenni takririni iktisat Vekâletine ha
vale ediyoruz. 

,?. — Afyon Karahisar ve Dumluptnar mu-
harebatında düşmanın , takibi esnasında hizmet
leri görülmüş ve defteri takdim edilen zâbita
nm takdirname ile taltiflerine dair Müdafaai 
Milliye Vekâleti tezkeresi 

BEİS — Afyon ve Damlupmar muhareba-
tmda fedakârlıklan görülen zâbitanm takdir
name ile taltiflerine dair Müdafaai Milliye Ve
kâleti tezkeresi var. Okunacak. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilcsihe 

Afyon Karahisar ve Dumlupmar"muhareba-' 
tında ve düşmanın takibi esnasında fevkalâde 
hizmetleri meghudolup öarb Cephesi Kııman-
danlığınca 6.12 .1338 tarih, ve Şb. 4/12611 nu
maralı tahriratla takdirname ile taltifleri Baş-
umandanlık Makamı Çeliline inha ve Makamı 
müşarünileyhaca bittasvip muamelei muktazi-
yesinin ifası için vekâleti «çiziye havale edilen 
«unuf ye riitbed ınuht^Iifeden kayıtları bulunan 
seksen sekiz zabitin künyei muvazzahalarını 
havi bir kıt'a defteri raptan takdim kılınmıştır, 

Kayıtlan bul unmıyanların esamisi ayrıca 
Cephe Kumandanlığına bildirilmiş ve vürudun-
da bunların da defteri takdim kılınacağı tabiî 
bulunmuş olmakla icrayı icabına emir ve mü
saade Duyurulması mâruzdur efendim. 

Müdafaa Milliye Vekili 
;\ - Kâzım 
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Binbaşı Mehmed Emin Efendi bini Mustafa 

Afyon Karahisar, Yüzbaşı Abdülkadir Efendi 
İ)ini Mahmud Bağdad, Mülâzimievvel Ömer Veh
bi Efendi bini Abdülfettah Süleymaniye, Yüz
başı Ali Besim Efendi bini Halil Sarayköy, Yüz
başı Hidayet Efendi bini Dursun Harput, Mü
lâzimievvel Mehmed Ali Efendi bini Ömer Fev
zi Dersaadet, Yüzbaşı Hüseyin Nail Efendi bini 
Ali Fevzi Defterdar, Yüzbaşı Burhaneddin Efen
di bini İbrahim Eğrikapı, Binbaşı Ziver Efen
di bini Abdullah Ortaköy, Yüzbaşı Ahmed Efen
di bini Mahmud Eskişehir, Mülâzimievvel Meh
med Efendi bini Süleyman Beysehri, Yüzbaşı 
Ahmed Kemal Efendi bini Hasan Tahsin Ma
nastır, Yüzbaşı Ali Eıza Efendi bini Asım Boy
abat, Binbaşı Hüseyin Efendi bini Süleyman 
Maçka, Mülâzimisani Mehmed Hayri Efendi bi
ni Mehmed Tevfik Dersaadet, Mülâzimievvel 
Hüseyin Hüsnü Efendi bini Mehmed Fuad Ci
hangir, Yüzbaşı Zatî Efendi bini Osman Ruhi 
Edirne, Mülâzimievvel Hüseyin Avni Efendi bi
ni Kâmil Büyükada, Mülâzimievvel İsmail 
Hakkı Efendi bini Raşid Fehmi Üsküb, Mülâ
zimievvel Lûtfi Efendi bini Mustafa Dersaadet, 
Yüzbaşı Hasan Fehmi Efendi bini Pişmaf İzmit, 
Mülâzimievvel Mehmed Tevfik Efendi bini Hâ-
şim Şarki Karaağaç, Mülâzimisani Mustafa Hik
met Efendi bini Bilâl İzmir, Yüzbaşı Fevzi Efen
di bini Ali Erzurum, Yüzbaşı Rüşdü Efendi bi
ni Abdi Bursa, Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi 
bini Mehmed Duran Urfa, Kaymakam Mehmed 
Tahsin B«y bini Hacı Ömer Erzurum, Binbaşı 
Murad Efendi bini Süleyman Topkapı, Yüzbaşı 
Hamdi Efendi bini Osman Sivas, Yüzbaşı Selim 
Sabit Efendi bini Mustafa Nesib Manastır, Yüz
başı Fevzi Efendi bini Hâmid Manastır, Mü
lâzimisani Hüseyin Efendi bini Ali Çorlu, Zabit 
vekili Cevdet Efendi bini Hüsnü Dersaadet, 
Mülâzimisani Hüseyin Cemal Efendi bini Ah
med Manastır, Mülâzimisani Nedim Efendi bini 
Durmuş Adana, Mülâzimisani Hasan . Fehmi 
Efendi bini İbrahim Seydiköy, Mülâzimisani 
Kadri Efendi bini Osman Sıdkı Trabzon, Yüz
başı Mehmed Zeki Efendi bini Hacı Tevfik Der
saadet, Yüzbaşı Galib Efendi bini Mahmud Bey
koz, Yüzbaşı Hamid Efendi bini Ömer Doğan
cılar, Yüzbaşı Hasan Tahsin Efendi bini Osman 
Kaptanpaşa, Mülâzimievvel Halid Efendi 
bini Nihad Dersaadet, Mülâzimievvel Meh
med Cemil Efendi bini Salim Aksaray, 
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Mülâzimisani Ziya Efendi bini Ahmed 
Adana, Mülâzimisani Salih Efendi bini 
Hacı Mehmed Elmalı, Mülâzimisani Ali Cengiz 
Efendi bini Veysi Adana, Mülâzimisani Mustafa 
Efendi bini Halim Kayseri, Mülâzimisani Meh
med Fehmi Efendi bini Süleyman Uluborlu, Mü
lâzimisani Halil İbrahim Efendi bini Süleyman 
Seydiköy, Mülâzimisani Mustafa Şükrü Efendi 
bini Mehmed Ermenek, Binbaşı Cemal Efendi 
bini Bayram Üsküb, Yüzbaşı Ekrem Âli Efendi 
bini Hasan Âli Dersaadet, Binbaşı Ömer Vasfi 
Efendi bini Mercan Dersaadet, Yüzbaşı Hasan 
Tahsin Efendi bini Ahmed Tevfik Kıyamçeşme, 
Binbaşı Mehmed Arif Efendi bini llyas Boyabat, 
Mülâzimisani Mehmed Efendi bini Mehmed Niğ
de, Binbaşı İsmail Zühtü Efendi bini Kerim Ma
nisa, Mülâzimisani Ahmed Edip Efendi bini İb
rahim Hakkı Demirci, Mülâzimisani İsmail Hakkı 
Efendi bini Adil Maraş, Mülâzimisani Nuri Efen
di bini Mehmed İsparta, Mülâzimisani Ahmed: 

Muhtar Efendi bini Ahmet Hamdi Antalya, Bin-" 
başı Osman Nuri Efendi bini Mustafa.Necib Der
saadet, Mülâzimievvel Muhiddin Efendi bini Yu
suf Darende, Kaymakam Ömer Kerami Efendi 
bini Süleyman Ohri, Mülâzimievvel Lûtfi Efen
di bini İbrahim Edhem Avanos, Mülâzimievvel İs
mail Hakkı Efendi bini İsmail Ankara, Mülâzimi
sani Ömer Azmi Efendi bini Hacı Ahmed Kay
seri, Mülâzimisani Hüseyin Avni Efendi bini Ha
fız İsmail İlazlık, mülâzimisani Kâzım Efendi bi
ni Mustafa Zile, Binbaşı Ömer Efendi bini İbra
him Astane, Mülâzimisani Mustafa Nuri Efen
di bini Mustafa Silifke, Yüzbaşı Mehmed Reşid 
Efendi bini Selim Süleymaniye, Mülâzimisani 
Mazhar Efendi bini Nuri Ilgın, Mülâzmıısnai 
Mustafa Sabri Efendi bini Ali Çorum, Mülâzi
misani llyas Efendi bini Hacı Ahmed Düzce, 
Mülâzimisani Mehmed* Lûtfi Efendi bini Emin 
Kayseri, Binbaşı Sami Efendi bini Mustafa So-
ğukçeşme, Mülâzimievvel Şefik Efendi bini Ab-
durrahman Üsküb, Yüzbaşı Mustafa Efendi bini 
Osman Şumnu, Mülâzimievvel Ragıb Efendi bi
ni Cemal Üsküdar, Binbaşı Hüseyin Vâsıf Efen
di bini Nazif Erzincan, Mülâzimisani Osman Nu
ri Efendi bini İsmail Aziziye, Mülâzimisani Os
man Efendi bini İzzet Amasya, Mülâzimisani İs
mail Hakkı Efendi bini Ahmed Feyzi Yanya, Mü
lâzimievvel Hurşid Efendi bini Hüseyin Kir-
masti, Zâbitvekili Osman Efendi bini Kâmil lö-

— 39 — 
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parta, Kaymakam Mümtaz Bey bini Şaban Der-
saadet, Tabip Yüşbaşı Cemal Hikmet Efendi 
bini Hasan Fehmi Bursa. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Paşa 
Hazretleri. Müdafaa! Milliye Vekili Paışa Haz
retlerinden soruyorum. Büyük Millet Meclisi 
Riyaset Taburu diye böyle Meclisin kadrosun
da bir şey yoktur. Ne de Devlet kadrosunda 
vardır. Her ta!bur millet talburudur. Bunu tas
hih etsinler. Riyasetin böyle bir taburu yoktur. 
Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu vardır. 
Böyle bir şey tasdik edilmesin. Ehemmiyetli bir 
meseledir. 

' SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, ben 
bu kahraman evlâtların terfileri ve taltifleri 
taraftarıyım. Fakat maalesef bir şey arz ede
ceğim. Katiyen imanım gibi bildiğim ve her
kesin bilmesi lâzımigelen bir meseleyi arz ede
ceğim. Çok acayip bir meseledir. Ordunun te
mel taşını koyan, kapılarını demirleyip firenk-
liyen zevat terfi mesailinde hiç nıevzuulbaihsol-
muyor. Yalnız bu binaya sıva, boya vuranlar 
ve sair zevat süratle taltif olunuyor. Kaibul edi
niz ki, İzmir'de, BurSa'da, Eskişehir ve sairede 
bu işin temelini koyanlardan içinizde ve hariç
te arkadaşlarınız var. Bu arkadaşlarınızın da 
taltif ve terfileri lâzımdır. Bu temeli kuran ze
vattan hiçbir tanesinin bu defterde isimleri 
görülmediğinden kalbime bir dağıderun olu
yor. Mamafih bunların dahi taltiflerini temen
ni ediyorum. Temeli yapan, binayı kuranları 
unutmıyalım, kadirşinaslık olur. Birgün gele
cektir ki, bu zatlar ve bunların evlâtları böyle 
bir hizmete yine atlıyacaklardır. Çok rica ede
rim, çok istirham ederim. Meclisi Âlinin hattâ 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin bu 
kadarla nazarı dikkatini ce'libederim. Bir defa 
da bu temeli kuranları hasırlasın. Onlar da var
dır, askerdir. (Kimi söylüyorsunuz? Sesleri) 
Tarih bunu biliyor. Beyefendiler. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Açık 
söyle, teşmil et. 

SALİH Ef. (Devamla) — İzmir harekâtı es
nasında bendenizde defteri vardır, üîrkânı Har-
biyei Umumiyede de yoktur. İlk kurşunları 
atanlar kimlerdir, orduyu teşkil edenler kimler
dir, emirler kimlerden verilmiştir. Maalesef 
onlardan ancak bir tanesi burada bulunuyor. 
İsmini söylemek istemiyorum. Böyledir. Erkâ
nı Harbiyede bulunmıyan beş defter vardır. On-
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lar bfcndenizdedir beyefendiler! Binayı yapan
ları taltif etmek icabeder. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Şimdi esamisi okunan muharebede fedakâr
lık gösteren z&bitana zannediyorum ki, takdir
name verilmek için isimleri okunuyor. Bu isim
ler burada, okundukça bu Hükümetin temelini 
kuran birçok zevat tarafından terfilerin Bü
yük Millet Meclisince yapıldığını ve kendileri
nin nasılsa unutulduğunu zannederek birçok şi
kâyetler vâki oluyor. Bendeniz de zâlbitanm 
şikâyeti karşısında bulundum. Pek çok zâbitan 
böyle terfi edememiştir. Yalnız şu esaminin 
okunmaisı dolayısiyle bana o suali soran arka
daşlara, terfi ettirilmiyerek haksız muameleye 
mâruz kalanlara Büyük Millet Meclisinin ter
fi işleriyle meşgul olmadığı, onun Müdafaai 
Milliye Vekâletince yapıldığını ve Meclisçe ya
pılmadığım söyledim. 

ŞEVKİ B. (İçel) — O şikâyet hepimize vâ
ki oluyor. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Müdafaai Milliye Vekili Paışa Hazretleri bura
da olmuş olsalardı kendilerinden soracak sua
lim vardı. Fakat yokturlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
isimleri okunan arkadaşlar, takdirname ile tal
tifi için mutlaka Meclisin kararına arzı ihtiyac-
eden zevattır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Ona itiraz etmiyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saralıan) — Binaen
aleyh bu meseleye terfi veya ademiterfi gibi 
mesaili karıştırmaksızın bendenize kalıma en 
doğrusu bunu bir defa karar altına alalım, di
ğer hususatı sonra her hangi bir şekilde müza
kere edelim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karaıhisarı Sahiıb) — 
Bu mesele de hallolunsun, hallolunmadan ne
den kapatılıyor? Halletmeden kapatılamaz. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarahan) — Efendim 
takdirname meselesi ateş altında bilfiil hizmet 
edenlere has bir mükâfattır. (Geridekiler de 
terfi etti sadaları) Binaenaleyh ateş altında ol
madıkları" halde takdirname alanlar hakkında 
itiraz, Müdafaai Milliye Vekâleti huzuriyle 
dermeyan oluna'bilir. Evvelâ bendeniz bu hu-
susat karar altına alındıktan sonra diğer hu-
sıısatın müdafaa! Milliye Vekili huzuriyle mü
zakeresini teklif ediyorum. Binaenaleyh, 
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ABDÜLKADİR KBMALÎ B. (Kastamonu) 

— Reis Bey buna itirazan bir kelime ağzım
dan çıkmıştır. Bu mesele münasebetiyle herkes
te mevcudolan bir zannı izale için söylüyorum. 
Terfii Müdafaai Milliye Vekâleti yapıyor. Bi
zim burada yaptığımız, takdirnameleri tasdik 
ediyoruz. Binaenaleyh zaraıı ortadan kaldırmak 
istiyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Biz de 
tesrian karar altına almak istiyoruz. 

AADÜLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) — 
Tesrian karar altına alınacaktır. 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) —.'Efendim 
takdirname (hakkında biç kimse itiraz etmiyor. 
Bu zımmen kabul edilmiştir. (Sarahaten kabul 
edilmiş sadaları) Sarahaten kabul edilmiş. Bu
na itiraz eden kimse yok. İzmir'e ordu yürür
ken 'bir terfi defterini gazetelerde görmüş, bu
rada müzakere zemini olarak (bendeniz tarafın
dan istirhamda bulunulmuştu. Takdirnamelere 
ait Kanunu tetkik edecek olursanız görürsünüz 
ki terfi de şu suretle olur. O kanun gayet sa
rihtir. Sonra terfiatı diğer memurin gibi telâk
ki «İtmemek lâzımdır. Çünkü Meclis, Bu husus
taki hakkı hükümranisini kimseye vermemiştir 
ve vekiller dahi bu hususa salâhiyattar değil
dir. Belki terfiler hak veya nahak olabiliyor ve 
belki de hu hususta dedikodu oluyor, belki hila
fı hakikat işaat vukubulur. Ve belki de birçok 
haklar kaybolmuştur. Tahiî bunların tetkiki 
merciine aittir. Büyük Millet Meclisi de Abdül-
kadir Memalî Beyin çok güzel işaret buyurduk
ları gibi umum nazarında terfiatm Mecliste ya
pıldığı zannı vardır, halbuki tasdika dahi gel
memektedir. İzmir'e hareket edildiği zaman 
Iradei Milliyeye dair beyanatum üzerine, Rauf 
Beyefendi her şeyi bırakarak zatımeselede Bü
yük Millet Meclisi salâhiyetine tecavüz eden
ler Yunanlılar kadar düşmandır, sözümü mü
nakaşaya vaz'ederek, bütün mevzuu müzakere 
bu oldu, esas mesele bırakıldı, bu ruh kayboldu. 
Terfiatm Meclise gelmesi esası kayboldu, keli
me üzerine mesele münakaşaya döküldü. O sı
rada gelen bir takrir üzerine yapılan muame
lenin doğruluğu talebedildi ve galeyan netice
sinde yapılan harekât münasiptir dendi, o an
da İzmir'e hareket dolayısiyle bütün mazideki 
terfiata dokunuyordu. Benim takririm bu ci
heti nazarı dikkate aldı. O gün karar verildi. 
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Fakat ondan daha sarih ve daha şümullü ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisinin hakkı 
hükümranisi gayrikabili tecezzi ve ferağ kabul 
etmez denildiği zaman o evvelki kararlar da ta
biî bozuldu ve ondan sonra bu gibi terfiat ya
pılıyorsa keenlemyekûn olması zaruridir. Ev
velkinde de bendeniz iddia ediyorum ki Büyük 
Millet Meclisinin o kararının suduru maziye 
dahi şümulü olmamak üzere o günün zarureti 
alarak kabul edilmiş bir şeydir. Fakat.; ne olur
sa olsun, o günün zarureti olarak kabul edil
mişti. Fakat; her ne olursa olsun, sarahaten be
yanname ile teyidolunan bu kuvvet hiçbir za
man kimse tarafından Mâl edilmemeli ki Hâ
kimiyeti Milliyenin mânası tezahür etsin. Hat
tâ bunun zımnında dahi bendenizin takriri şu 
mealde idi: Iradei Milliye; Büyük Millet Mec
lisinin şahsiyeti mâneviyesinde -yani ekseriye
tin arasında- mündemiçtir. Bunun hilâfında 
Iradei Milliye olamaz. Bu öyle lâyetegayyer 
bir vaziyettir ki bunun hilafı iddia olunamaz. 
O gün Meclisten bir tamim yapılmış ki Iradei 
Milliye reislerin tasdikinden iharettir. Bütün 
memleketlere, bütün vekâletlere ki; efendini îra-
dei Milliyeye bakınız mefhumdan ne çıkıyor ve 
Iradei Milliye bu şekilde reddedilmiştir. Bunun 
mefhumu muhalifidir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Ne demek 
yani? 

HÜSEYİN AVNİ B. — Yani, Iradei Milli
ye Türkiye Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti 
arası değilmiş. Reis, Reisvekili, onun namına 
vaz'ı imza eden -her hangisi ise- onların ira
desi imiş. 

Bu tefsir ve tevil memleket içerisinde yan
lış olarak telâkki olunmuş ve (bundan kim ha
berdar olmuş efendiler? Tabiî bir arkadaşım 
bunu düşünemez ki; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin îradei Milliyesinden başka mâna 
muhaldir. Ancak ekseriyetin reyi Iradei Milli
yedir. 

ABDÜIİKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Tasvir edilemez ki. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bu mu
hal temenni edilmemekle beraber Hükümetin 
maalesef bu hususta tamimleri de vardır. 

Efendim şu müzakere ile bendeniz yine Mü
dafaai Milliye Vekilinden rica ediyorum, İra-
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dei Milliyenin mânasını öğrensinler. İcra Vekil
leri Heyeti de îradei Milliyenin ne olduğuna 
kanaat Ihâsıl edebilmek için kulağını Büyük 
Millet Meclisine versin ve o vakit 'bu, tecelli et
mişse meşru îradei Milliyeye taallûk etmiştir 
ve istimale salâhiyettardır. Aksi takdirde gay-
rimeşrudur. Yırtar atarlar. Bugün bir kuvvet, 
bir tahakküm onları tutabilir. Bunlar ebedî bi
rer hâtıradır, bu hâtırayı taşımak için Meclisin 
iradesinin suduru için, meşru iradenin istihsa
li lâzımdır ve onun kuvvet ve kudretinin tecel
lisi lâzımdır. Yoksa Padişahlık zamanına, Pa
dişahlık devrine götürmek istiyorsanız bu im
kânsızdır. Hâkimiyeti Milliyenin istimali hak
kını Meclis kimseye veremez. 

Demek ki bundan sonra o kararname ile 
teeyyüdeden, gayrikaibili terk ve ferağ ve te
cezzi olan kısımlarını kimse istimal edemez. 

Bu gibi terfi mesaili, vali bilmem ne, intiha
bı ile ölçülemez. Efendiler! Dahiliye Vekiline bü
tün şekli intihabı veriyorsunuz. Valiyi intihabe-
den vekilinizdir. Yani Büyük Millet Meclisinden 
kopmuş kuvvettir. Verilen salâhiyet nispetinde 
istimal edebilir. Fakat derece kabul ettiğiniz va
kit, Hâkimiyeti Milliyeyi eski hailine sokmuş olur
sunuz. Bu bir 'küldür. Tecezzi kabul etmez. Nafıa 
Vekili umuru nafıada Büyük Millet Meclisinin 
(bir vekili olmak hasabiyle muayyen vazifesini 
yapabilecektir. Şeklihazıra göre, fakat, başka bir 
mıretle îradei Milliyeyi tefsir ederseniz, derece 
kabul ederseniz devri sabıka rücu edersiniz. Aley
hinde bar bar bağırdığımız harekâtı kendimize 
kaftan yaptırmıyalım. Ağzımız başka söylüyor, 
girdiğimiz kapı fenadır, istibdat yoktur, hâkimi
yeti şahsiye yoktur diyoruz. Bir taraftan da ken
dimizi hâkimiyeti şahsiye altına sokacak zihniyet 
takibediyoruz. Fiil bu, söz bu!... Bu zihniyetle 
birgün millet bizi burada oturtmaz efendiler. Mü
dafaa! Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden istir
ham edeceğim şu ki; her halde bundan sonra ya
pacağı terfiatta açmalı kanunu - hangi kanuna 
göre yapılacaksa - elimizdeki kanun budur deme
li. Efendim İzmir'in muzafferiyeti, vaziyetin teh
likesinden dolayı bir galeyan koptu ki, ben de an-
lıyamadım. Terfiat bundan sonra böyle olmalıdır. 
Cidden kimse mağdur bırakılmamalıdır. Kanı
nı, canını feda eden bir kimsenin hakkını Büyük 
Millet Meclisi esirgerse nankörlük yapar, Meclisi 
Âli daha ziyade fedakârlık eder, yalnız haksızlık 
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olmasın. Efendiler; ordu içerisinde bir adamın 
terakkisi hususundaki haksızlıkta ordu hassastır. 
Bir adam için vâki olan haksızlık bir ordunun 
içerisinde azîm tesir yapar. Bir derece mafevka 
çıkması ordu içerisinde azîm sarsıntı yapar. Bil
hassa istirham ederim, Büyük Millet Meclisi de 
bununla alâkadar olmalı, imkânı vardır. Efendi
ler adam kayırmak, karargâha sokulmak, tabas
bus yapmak, bunları bu hassayı insanlarda ka
bul etmek lâzımdır. Sonra kimseye sokulmaz, 
çok fedakâr ve fakat kendi hakkını müdafaa ede
mez, bir kenarda kalmış olanları da düşünmek 
lâzımdır. İhtiyat zâbitanmın terfii hakkında dik
katsizlik vardır. Bâzı arkadaşlarım var, diyor
lar ki; efendim biz 1330 tarihinden beri zabi
tiz, aynı tarihte çıktığımız arkadaşlarımız var. 
Binbaşı, yüzbaşı oldular. Biz hâlâ mülâzim, zâ-
bitvekiliyiz. Demek bunlara üvey evlât nazariyle 
bakılıyor. 

ABDÜLKADfR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Ona şüphe mi var?... 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) —• Yine is
tirham ederim, takdirname de, terfi de Meclise 
mutlaka gelmelidir. İkinci derecede olan takdir
name irademize taallûk ettiği halde terfilerin 
gelmemesi doğru değildir. Bu zarureti de kabul 
etmekte pek haklıyız. Büyük Millet Meclisi sa-
mihtir ve hakşinastır. Her halde Büyük Millet 
Meclisi herkesin hakkını vermekte düşünmez ve 
muamelât selâmetle çıkar. Herkesin hakkı muha
faza olunur. Gerçi kumandanlar da tarafgir de
ğildir, ancak her zaman bitaraf olamazlar. Mecli
si Ali her halde ordunun terfiatını ve bu takdir
nameleri iyi takibetmeli, haksızlığa meydan, vor-
miyerk meseleyi halletmeli, buradan da iradesi 
çıkmalı. Aksi takdirde bugün yüzlerine gülerler. 
Fakat yarın ellerinden alırlar. Pek yazık olur. 
Riyaset Taburu hakkında da mutlaka cevap iste
rim. Ben, Riyaset Taburu namiyle bir tabur ta
nımıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
Muhafız Taburu vardır. Büyük Mület Meclisinin 
Reisi de bunda dâhildir. Bizde kademe, mertebe 
yoktur. Bunu gördüğünüz gün Meclisin mak-
sudolan mânası kalmaz, mânanız kalmaz, 
hiyanet edersiniz efendiler. Müdafaa! Milliye 
Vekilinden cevap istiyorum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, bendeniz 
Îradei Milliyenin şekli icrası hakkında be
yanı mütalâa etmiyeeeğim, Meclisi Alinin kara-
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rina iktiran etmiyen her hangi bir emir ve tas- ı 
vibi - îradei Milliyeden pek uzak bildiğim için -
bu bapta beyanı mütalâayı zait görüyorum. 
Ancak pekâlâ anlıyorum; Meclisi Âliniz memle
ketin menfaatine hizmet eden her hangi bir ferdi 
milleti takdirde, taltifte hiçbir zaman kusur 
etmiyor. Ancak bunun vaktinde ve mahallinde 
olmasını da çok arzu ediyoruz. Bugün Meclisi 
Âlinin - tekrar ediyorum - Meclisi Âlinin Muha
fız Taburunun muharebatta göstermiş olduğu ı 
fedakârlıkları, zannederim ki, yakından bilen 
çoktur. Hukuk müşevirleri vaktiyle burada 
terfi, taltif edilirken, Meclisi Âlinin Muhafız Ta
buru kahramanlarının bugüne kadar hakkı terifi, 
taltiften mahrum bırakılmalarını Müdafaai Mil
liye Vekilinden soruyorum? 

SALÎH Ef. (Erzurum) — îlk înönü Muhare-
besini kazananlar yine Muhafız Taburu idi. 

YASÎN B. (Devamla) — Vaktiyle vukubu-
lan seyahatimde yakînen vâkıf olduğum birçok 
haksızlıklar olduğunu gördüm ve kanaat ettim. 
Hakikaten vaktiyle tabur kumandanlığı maiye
tinde bulunan bir mülâzimisani bugün binbaşı 
olmuşken o zaman tabur kumandanlığında bu
lunan bir binbaşı hâlâ binbaşıdır, öylo binbaşı, 
ki aynı alayda, aynı taburda aynı fedakârlığı 
jnpmıştır. Zaten bugün buraya gelen taltif-
ftam®, yine Müdafaai Milliye Vekilinin veyahut 
Erkânı Harbiyenin tetkikatiyle, buraya gelmiş 
değildir. Arkadaşlar, ben bunu iyi biliyorum ki, 
yine Meclisi Âlinizin gerek münferiden, gerek ' 
hususi, gerek resmî teşebbüsatı neticesidir ki, bu 
takdirname buraya geliyor. Fakat pek yakından 
biliyorum, yine noksandır. Müdafaai Milliye 
Vekilinden çok rica ediyorum, Erkânı Harbiyei 
Tjmumiyenin taltifnamesine tavassut eden Mü
dafaai Milliye Vekâletinden çok rica ediyorum. 
Meclisi Âli orduda memleketine, milletine bihak-
kin hikmet etmiş ne kadar şayanı takdir zâbitanı 
ve ümerası varsa toptan buraya künyelerini ge
tirsinler bûş de taltifedelim. Yoksa rasgele tet
kiklerle, iltimaslarla taltif etmek demek, çok 
yanlış ve fena muamelelere meydan vermek dc-
mefctir. 

HACI MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — İşin 
içinden alay kâtipleri de çıkmalı. 

YASÎN B. (Devamla) — Hakikaten Abdül-
kadir Kemalî Bey biraderimizin dediği gibi bu 
taltif ve takdirlerin Meclisi Âliden sudur eden-
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leri, Meclisi Âlinin kararma iktiran edenleri şa
yanı takdistir. Birçok zâbitan, bundan meyus 
ve müteessirdir. Fakat buradan o kahraman ar
kadaşlara bağırıyorum ki, bunda kabahat ka
tiyen Büyük Millet Meclisinin değildir. Bun
daki kabahat onların başında bulunan erkân ve 
ümeranın, onların başında bulunan kumandan
ların, onlara tavassut eden Müdafaai Milliye-
nindir. Meclisi Âli memlekete hizmet eden her 
hangi bir zatı terfi ettirmekte hiçbir zaman 
kusur etmez. 

LÛTFI B. (Malatya) — Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri, bunları neden lâyıkıyle 
tetkik etmiyor? 

REÎS — Efendim, Dumlupınar ve Afyon 
Karahisar muhaberatında fedakârlıkları görü
nen ve isimleri burada okunup Heyeti Celile-
nizden takdirname ile taltifleri arzu olunan 
zevat var. Bunlar hakkında itiraz eden hiç kim
se yok. Fakat usul, şekil ve saire hakkında bir* 
çok temenniyat vardır. İsterseniz bunu bir gün 
ruzııanıemize alalım, müzakere edelim. Binaen
aleyh, yalnız Hüseyin Avni Beyin söylediği 
gibi, künyelerin bâzılarında tashihat yapılmak 
lâzımgeliyor. Asıl kadromuz da öyledir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— O vakit bu taburun tahsisatı Meclis bütçe
sinde olmak lâzımgelir. 

REİS — Efendim, isimlerini burada okudu
ğumuz ve muharebatta kahramanlıkları görül
müş olan zâbitan efendilerin takdirname ile tal
tiflerini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Müttefikan, sesleri) Müttefikan kabul edil
miştir, efendim. 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Bu vesile ile 
bir istirhamım vardır. Alemdar Vapuru kahra
manlarının taltifini bundan evvel rica etmiş
tim. Bir iki aydan beri hiçbir cevap gelmiyor. 
(A... sesleri) 

4. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin, Menderes nehrinden istifade edilmesi hak
kında takriri 

REÎS — Efendim, Menderes nehrinden isti
fade edilmesi hakkında Siird Mebusu Mustafa 
Sabri Efendinin takriri var. İktisat Vekâletine 
havale ediyoruz. 

5. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
îradei Milliyeye iktiranı icabeden askerî taltif 
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ve terfi meselelerinin Meclisçe kabulünden evvel 
Müdafaai Milliye Encümenine havale olunması
na dair takriri 

REÎS — Efendim, Ali Şükrü Beyin bir tak
riri var. 

Makamı Riyasete 
Iradei Milliyeye iktiranı icabeden taltifat ve 

terfiatı askeriyenin Meclisçe kabulünden evvel 
Müdafaai Milliye Encümeninde tetkik edilmesi
ni teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Şükrü 

REİS — Efendim, bu takrir esas olur ve bu
nun üzerine müzakere açılabilir. Asıl mesele şu
rada isimlerini okuduğumuz zevatın taltifleridir. 
Binaenaleyh Heyeti Celilenize arz ediyorum. Bu 
maksatla birtakım teklifler vâki oldu. Ve dedik 
ki, ruznameye alalım, bir gün müzakere edelim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Hilâfın
da, kimse hareket etmemek şartiyle.. Bugünden 
sonra kimse hilâfında* hareket edemez. Meclisin 
iradesinden başka hiçbir suretle terfi yaptırıl
masın. 

OPERATÖR EMlN B. (Bursa) — Paşa Haz
retleri bu mesele Vazife ve mesuliyet Kanunun
da vardır. (Gürültüler) 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Meclisin kararı 
vardır. Takdirnameler Meclise gelecek, terfiler 
gelmiyeeek.. (Yanlış bir karar sesleri, öyle ka
rar yok sesleri, gürültüler) 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Yeni bir 
Padişah yaratmıyacak Meclis.. 

4. — Yeni Gün gazetesinde intihar eden bir 
makale hakkında Büyült Millet Meclisi Riyaseti 
Saniyesi tezkeresi 

RElS — Efendim, (Yeni Gün) ün makalesi 
münasebetiyle Divanı Riyaset kararı vardır, oku
yacağız : 

Heyeti Umumiyeye 
Ankara'da münteşir Yeni gün gazetesinin 

26 Teşrinisani 1338 tarihli nüshasında (Yeni 
bir cidal devri) serlevhasiyle münderiç başma
kale münasebetiyle sulh müzakeratı esnasında 
vâki olan bu neşriyat, Millet Meclisinin vaz'ı 
meşru ve hakikijsi hakkında şüphe ve tereddüt 
uyandırabilmesi ihtimaline nazaran ne vaz'an 
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| ne ısiyaseten, ne de nezaheten kabili tecviz gö

rülebilecek mahiyette olmadığından muktazayı 
kanun ve haysiyetin ifasına dair Mersin Mebusu 
Salâhaddin Bey ve yirmi dört refiki imzasiyle 
verilen ve matbuat kanun dairesinde serbest ol
duğundan mevzuubahis takririn hukuku umumi
yeye ait bir ihbarname mahiyetinde telâkki edi
lerek icra Vekilleri Heyetine tevdii talebini mu-
tazammın izmir Mebusu Yunus Nâdi Bey tara
fından Makamı Riyasete tevdi olunan takrirlerin 
neticesi Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere ev
velemirde Divanı Riyasetçe tetkiki 27 Teşrini
sani 1338 tarihli 46 ncı içtimaında karargir ol
muştu. işbu karar üzerine Heyeti Umumiyeden 
muhavvel mezkûr takrirlerle mevzuubahis maka
le Divanı Riyasetin 19 Kânunuevvel 1338 tarihli 
kırk ikinci içtimaında tetkik ve mütalâa edilmiş 
ve evvelemirde bu makale üzerine vekâleti aide-
leri tarafından ne gibi bir muamele olunduğu 
nun istif sari takarrür ederek keyfiyet icra Ve
killeri Riyasetiyle Dahiliye ve Adliye Vekâlet
lerine 20 . XII . 1338 tarihli tezkerelerle yazıl
mıştı. Mezkûr tezkereler üzerine Hariciye Vekâ
letinden meyrut 27 . XII . 1338 tarih ve 2142/ 
7860 numaralı tezkerei cevabiyede makale için 
«Matbuatın kablettabi; teftiş ve murakabeye 
tâbi olmamasına mebni Matbuat Müdüriyeti Umu-
miyesinin muamele ifasına kanunen salâhiyeti 
olmadığı» bildirilmiş ve Adliye Vekâletinden ya
zılan 24 . XII . 1338 tarihli ve 5958 numaralı 
tezkerede «Matbuat Kanununun otuz birinci 
maddesinde gösterildiği üzere âyaıl ve. mebusan 
heyetleriyle devairi hükümet ve heyeti resmiye 
ve ordu, donanma hakkındaki zem ve kadhın 
takibi rüesa ve kumandanlar tarafından ciheti 
Adliyeye tezkere tastirine mütevakkıf bulunma
sına binaen Yeni Gün gazetesinin 26 Teşrinisani 
1338 tarihli nüshasında (Yeni bir cidal devri) 

I serlevhalı başmakale üzerine Müddeiiumumilik-
çe re'sen takibatı kanuniye icra edilmediği ve neş
riyatı vakıa Büyük Millet Meclisinin itibarını 
kâsir ve mucibi takip bir mahiyette telâkki olun
duğu ve Riyaseti Celileden takibat icrasına lü
zum gösterildiği takdirde kanunen muktazi mu
amelenin ifa edileceği işar olunmuş olduğundan 
işbu tezkerelerle Heyeti Umumiyeden muhavvel 
takrirler ve mevzuubahis makale tekrar Divanı 
Riyasetin 23 Kânunusani 1339 tarihli kırk ye-

J dinci içtimaında tetkik ve mütalâa ve tezekkür 
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olunmuş ve Matbuat Kanuniyle Kanunu Cezaî
nin bu meseleye temas eden mevaddı tetkik edil
miştir. Müzakerat ve tetkikatı vakıa neticesinde 
(Yeni Gün) gazetesinin (Yeni bir cidal devri) 
unvanlı başmakalesinde Hâkimiyeti Milliyenin 
kıskanç bir tarzı ifadesinden başka! esaslı bir fi
kir ve binaenaleyh mucibi takip bir şey olmadı
ğı gibi Millet Meclisine matuf ifadat dahi mev-
zuubahis fikirlerin «İsterse onu söylemek iddia
sında bulunacaklar Büyük Millet Meclisi âza
sından bulunsunlar!» kaydiyle zikredilmiş olma
sına mebni bir muamele if asma lüzum görülmedi
ğinin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiş
tir efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Ali Fuad 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Usul hak
kında söyliyeceğim. Bu meseleye karar veren 
Divanı Riyaset, bu meselenin müzakeresinde na
sıl Riyaset edebilir? Evvelâ buna karar verelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, evvelâ Divanı Riyaset hakkında söyliyece
ğim. Divanı Riyasete havale edilen bir meselede 
başka türlü muamele imkânı yoktur. Divanı Ri
yasete havale edilen bir mesele için Divanı Riya
setin bütün âzası iştirak edecek ve bunu intac-
edecek. Ben bu meseleye muhalif kalmıştım. 
Tabiîdir ki, bu meselenin müzakeresinde ben de 
riyaset ederdim. Başka türlü imkânı yoktur. 
Başka reis bulamayız. Divanı Riyasete havale 
etmek, buna muvafakat etmektir. Başka çaresi 
yoktur. Gelelim (Yeni Gün) ün cidal makalesi
ne : Efendim her şeyden evvel arkadaşlarımdan 
ve bilhassa (Yeni Gün) e yazı yazan arkadaşla
rımızdan rica ederim. Beni Saltanatı Milliyenin 
aleyhtarı diye ilân etmesinler. Kanaatler muh
teremdir. Ben kendi kanaatlerine hürmet ede
rim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Saltanat yok 
diyordunuz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evvelce 
geçen bir meseleden dolayı neşriyatı öyle gö
rüyordum. Bu gazeteyi müdafaa edenler Salta
natı Milliye müdafii imiş. Aleyhinde olanlar ise 
aleyhtarı görülüyormuş. Şimdi efendiler, esas 
hakkında mâruzâtta bulunuyorum. Bir milletin 
matbuatının hür olmaması o milletin reşidolma-
dığma delâlet eder ve tenkidden kaçan millet-
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ler daima ayıplarını setretmek için çalıdırlar. 
Matbuat buna meydan vermemekle mükelleftir. 
Matbuat serbest olmakla beraber matbuatta her 
eli kalem tutan insan ona, buna fenalık etmek 
için serbest değil, menafii umumiye için, tenki-
dat yapmak vazifesiyle mükelleftir. Yoksa zım
nen, imaen italei lisan şeklinde yazı yazmak, 
her halde bu kadar serbest değildir. Serbestiyet 
memlekette haksızlıklar varsa, memleketin re'si 
idaresinde bulunanlara efkârı umumiyenin ar
zusuna tercüman olarak direktif vermektir. 
Yanlış gidiyorlar, şöyle gitmeleri lâzımgelir. 
memleketin selâmeti budur, felâketi şudur. Be
riki yol felâkete götürür, vazifeleri bunlardır 
demektir. Matbuat bu dairede hürriyeti kâmile-
ye maliktir. Bu gazetede bir fikir müdafaa edi
liyor. Deniyor ki; cidal devri geliyor. Bizde bu
günkü inkılâbımızı kavramıyan insanlar için 
hakkı hayat yoktur. Beyefendiler; bu memle
kette bu sözü söylemek için hiç kimsenin hakkı 
yok ve haddi değildir kanaatindeyim. Bu mem
lekette serbestîi matbuat gibi serbestîi efkâr da 
vardır. Muayyen olan meslekler hakkında ser
bestîi vicdan vardır. Meselâ biz hakkı hükümra-
nimizi gayrikabili terk ve tecezzi ve ferağ ol
mak üzere Mecliste temerküz ettirdik. Bu hakkı 
hükümranimizi fevkalâde kıskanırız ve hiç kim
seye veremeyiz. Tabiî bu hareketimizle memle
kette hürriyeti efkârı takviyeye çalışıyoruz. 
Yanlış tefsire uğrıyan imza meselesini dahi kıs
kanır onu kaale almıyorum. Çünkü o da hakkı 
hükümraniyi ihlâl eiyor. Biz hakkı hükümrani
mizi böyle kıskanırken, hakkımızı filân filândan 
istirdadederken, yani hükümdaranın vaziyetini 
tasaltun telâkki ederken diyoruz ki; sulhtan ol
sun, ne olursa olsun, benim nam ve hesabıma 
kimse hüküm sahibi değildir. Hüküm, benim 
vicdanımdan, benim ruhumdan çıkmalıdır. Ga
yet meşru bir dâva şimdi ben böyle derken, di
ğer bir taraftan bir adam kalkıyor, benim fik
rimin hilâfında söz söyletmem gibi istibdat, ya
pıyor. Zaten dünyada fikirler serbest olmazsa 
mücadele olmaz. Hayır diyor, bunu yapacağız. 
Şahsıvâhit kalkarak ben razıyım diyebilir. Ya
hut böyle hükmedilmeli, şöyle hareket edilme
li diyebilir. İkna, irşadeder. Yoksa imha siyaseti 
takibetmek hakkını bize kim veriniştir? Diye
ceğiz ki efendi; kendi hakkını kendin tahkik et, 
kendin idare edeceksin, mantıki söyle. 
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Padişah ve sultanların binlerce sene vâki ic

raatından bahsederek zararını millete öğretmek 
ve ikame eylediğimiz idarenin fevaidini tadad-
ederek ikna tariki vardır. Sonra millet emredi
yor ki bu zihniyeti taşıyan efendilere yaşamak 
hakkı yoktur, hürriyet. yoktur, buyuruyorlar. 
Kimden aldın efendi bu salâhiyeti de böyle söy
lüyorsun? Milletin hangi vekâletiyle söylüyor
sam? Millet diyormuş ki.. Milletten maksat zatı 
devletleri ise, ben diyorum ki suretinde zikret
miş olsaydınız, isabet ederdiniz. Millet Meclisi 
hakkı hükümranisini dahi bir kanunla muha
faza ederken, o kanuna zannı âcizaneme göre j 
bu mütalâa ile sahibi makale olan zatr tecavüz j 
etmiştir. Meselâ yazıyor ki Türkiye Büyük Mil
let Meclisi her şeyi yapmak hakkını, salâhiye- I 
tini haiz midir? Evet, Büyük Millet Meclisi her 
şeyi yapar. Altı yüz senelik bir saltanatı yıkar
ken bu kudreti kendisinde gördü ve yaptı. O ma
kale işte bu kuvveti kesre matuftur. Buna te
şebbüs etmenin ne mâna ifade ettiğini sorarım. 
Altı yüz senelik bir saltanata nihayet veriyor 
ve başka uzanan elleri kesmek istiyor. Bu ka
dar vâsi hukuku istihsal eden ve milletine karşı 
müteeellidane hareket eden Büyük Millet Mec
lisi zannedilmesin ki her şeyi yapamaz. | 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Şekle maksur kalır. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Arkada
şımızın da reyini istimal ve kabul ettiği karar
namede, Meclisin müttefikan verdiği kararda ne 
diyor? Biıı senelik hükümdarlığı tarihe mün-
takil addetmiştir. Bunu yapan Büyük Millet 
Millet Meclisinin salâhiyeti mahdut mudur efen
di? Rica ederim, buraya gelirken hanginizde 
bu fikir vardı? Bu inkılâbı taşıyan kaç kişi 
vardı? Vaziyet bize bu fırsatı bahşeyledi, bu
raya toplanıldı, şöyle oldu, böyle oldu, bu ka
rar verildi. Meclisin bu kudret ve salâhiyetini 
tefsir etmek hiyaneti vataniye kadar' büyüktür. 
Verdiği kararı millet kendisi teyideder. Yoksa 
efendim Büyük- Millet Meclisi diyor ki bu efen- | 
dilere hakkı hayat yoktur, hürriyet yoktur. Bu 
memlekette hürriyeti kâmile vardır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Rahmani ol
mak şartiyle! 
" HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) ~ Ö içti-
hadâ tâbidir Hilmi Bey! . 

TÜ&ALI HİLMİ B. (Solu) — O da rahma- j 
ni olmak şartiyle! < 
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Sonra 

efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin his
sesine taallûk eden pek çok imâ ve remizler var
dır. «Her şeyi yapabileceklerini zannetmesin
ler. Onlar müvekkel oldukları işleri gördükçe, 
bir zaman için Büyük Millet Meclisidir. Fakat 
salâhiyetlerinin, kudretlerinin membamı unu
tarak tahakküm devresine geçmek istedikleri za
man, Büyük Millet salâhiyetini bilir.» Bu İh
tara neden ihtiyaç gördünüz Beyefendi? Yoksa 
milleti teşvik mi etmek istiyorsunuz? Bunun 
kararını sen verecek değilsin, bunun karanın 
yine millet verecektir. O itibarla söylersin. Mil
let de bugün kendi şeklini göstermek için Mec
lis teşkil etti. Buraya itimadının azaldığı gün 
bu Devlet yoktur, inkılâp, mevte mahkûmdur, 
bu millete ihanettir. Büyük Millet Meclisi te
şekkül ettiği zaman bir kanun yaptı. Bunun 
lehinde, aleyhinde kimse yoktur. Bugün hap-
saneler doludur, bugün vahdet isteniyor. Bu 
inkılâp Büyük Millet Meclisinin aleyfirine. fikir 

, serd etmeli «iğim imi yapıldı? Aleyhine hareket 
eden, tefrika ihdas eden feimdıir efendiler? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisari (Saftıolb) ~~ 
Hiyanöti vataniye Kanununun başını okusunlar. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bu ma
kalenin niçin yazıldığının sebebim de söyliyece-
ğim. Dâva samimî değildir. Şurasına nazarı dik
katinizi celbedeyim. «Türk milleti kendi istiklâ
lini korumaya... ilâh - hâlâ böyle iken bu millette 
padişah ve sultan istiyen bulunabileceğini... isti-
yeııler vardır. Bâzı emare ve alâmetler eksik de
ğildir. Biz biliriz ki, onlar kendi kanlan içinde 
boğulacaktır.» Beyefendi! Hangi mahkemenin 
karariylc hükmediyorsun? Fransa îhtilâliikebiri 
de güzel bir misal olarak zikredilmiş, hay bilmez 
olaydın inkilâbıkebiri. Bunu yazanlar o zaman
ki Fransız milletinin haliyle bugünkü Türk mil
letinin halini bilmiyorlar. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Türkler 
onlardan daha ziyade inkılâp yapar, yapınca tam 
yapar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Diyecek
ler ki, hürriyet ve serbesti... Bu işte serbestiyet 
yoktur. Her gün gazetelerle bizleri tenvir buyu
ran arkadaşlarımıza rica ederim, on sene süren 
Meşrutiyet devrinde Sultan Reşad gibi derviş 
bir Padişahın elinden nâmahdut salâhiyetleri ni
ye almadılar! 

- * • * • & — 
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NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — O zaman l 

Tasviri Efkârla şahsi münakaşa vardı. 
HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Onu söy

lemek iddiasında bulunanlar isterse Büyük Mil
let Meclisi âzasından bulunsunlar. Efendim bu 
kürsüde fikri tatbik edecek bir kuvvet mevcut 
mudur? İşte o kuvvetin yegâne kurbanı benim 
ve içtihadımda hümini; eğer kanaatim öyle ol
saydı... (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

(İçtihadında hür olımıyan yoktur sesleri) 
HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Eğer be-

ıüm kanaatim bu milletin Padişahla refah bula
cağı kanaatinde olsaydı o mücadeleyi ben yapar
dım. Ben yine ona kaaniim ki, Yunus Nâdi Bey
den daha evvel bu dâvanın alemdarı olarak çık-
mışımdlr. Biz inkılâbı, fikirle yapacağız ki, pa
yidar olabilsin. Eğer kabadayı usulünü takib- [ 
edersek, korkarım ki, o zaman inkılâptan auah-
rum kalırız. Kanla değil, fikirle inkılâp yapaca
ğız. Yine makalesinde «Bunu arzu edenler ister
se Büyük Millet Meclisi âzası olsun» diyor. Efen
di Büyük Millet Meclisi hiçbir tazyik altında de
ğildir. Büyük Millet Meclisi isterse Padişahı da 
getirir. * 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Katiyen ge
tiremez. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — İsterse 
getirir, kudretinin had ve pâyânı yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — İsterse getirir. 
(Gürültüler) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Soğancı - ba
şı hikâyesini söyleyiniz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Soğancıbaşı 
bunu söylemez. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Sul
hu uzaklaştıracaksınız. (Gürültüler) 

RASİH Ef. (Antalya) — Padişah propagan
dası yapıyorsunuz. (Gürültüler) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Daim iskatiyle 
onu sen yapıyorsun. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bana hü
cum edenlerin mahiyetlerini söyliyeyim. Celâl 
Nuri Bey, Mütarekeyi mütaakıp gazetesiyle pa
dişahın soğancıbaşılığiyle iftihar eden zattır. 
(Şiddetli alkışlar) 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Hüseyin Av-
ni Bey! Zatınıza karşı protesto ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Asarını okuyunuz. I 
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NAFİZ B. (Canik) — Saray mutfağına git

sin, soğan doğramaya. 
CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Protesto edi

yorum Hüseyin Avni Beyi. Sözüm vardır, Reis 
Paşa, 

RAGİB B. (Kütahya) — Avni Bey! İsterse 
bu Meclise padişah giremez, millet istemiyor. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hâkim mec
listir. Her şeyi yapar, efendim. (Şiddetli gürül
tüler) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Sözleri
mi tevil etmeyiniz efendiler. (Devam, sesleri), 
(Gürültüler) İnayet buyurun, efendim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Sizin gittiği
niz yolun nihayeti bellidir. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Gazete makalesini böyle tevil ediyorsunuz. 

HÜSEYİN AVNİ B: (Devamla) — Siz de 
öyle anlayın. Makale üzerine söyliyeceğiz. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Bana tariz 
olunuyor. (Sana tariz eden yok, sesleri) 

Ne vakit yazılmıştır, bunlar yahu? Osmanlı 
saltanatı baki iken yazılmıştır. (Gürültüler) O 
vakit başka türlü yazılır mıydı 1 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Saltanat mevcutken böyle yazanlar şimdi yine 
yazarlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Salta-
tanata ilk evvel isyan eden benim arkadaşlar. 
Efendiler, Harekâtı Milliye başlamadan yedi ay 
evvel o saraya hücum ve isyan edenlerdenim. 
(Bravo, sesleri) Efendiler, hakkı hükümraniden 
dolayı karışma değil o saray, her hangi bir adam 
çıkarsa, Yunanlı ve İngiliz kadar düşmanımdır. 
(Bravo, sesleri) İster paşalar olsun, ister hocalar 
olsun, ister hacılar olsun. Kim olursa olsun düş
mandır. (Bravo, sesleri) Ben vicdanımmdan 
başka kimseden mükâfat beklemiyorum. Efendi
ler, benim kavgam ağız kavgası değil. Dâvamı 
samimî olarak yürütüyorum. Sonu da, evveli de 
bu. Yoksa günün siyasetine tâbi, her gün bir 
şey yazar adam değilim. (Bravo, sesleri) Yu
nus Nâdi Beye rica ederim, Hâkimiyeti Milli-
yeyi dâva ederken, Büyük Millet Meclisinin 
şahsiyeti mâneviyesine tecavüzkâr olan Sürüe/-
ten gelen bir telgrafı büyük harflerle kendi ga
zetesiyle yazmak lâzımgelir miydi? Hâkimiyeti 
Milliyenin müdafiliği böyle mi olur? (Günün 
adamları, sesleri) 

— * -
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Şahsi 

telâkkinizdir o... 
HÜSEYİN AVNÎ.B. (Devamla) — Suruç'

tan gelen telgrafta deniyordu ki; Meclis dar bir 
zamanda toplandı. Bunları defediniz Paşa Haz
retleri! Hâkimiyeti Milliye bunu icabettirmczdi 
efendim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Pa
şa! Bir Teşrinisani kararı ortada dururken bu-

,nun aleyhinde söz söylemek samimî olur mu? 
NÂFÎZ B. (Canik) — Berlin Konferansı 

meydandadır. 
YASÎN B. (Gazianteb) — Ses müsabakası 

mı, yoksa fikir mücadelesi mi? Nedir bu, ne ba
ğırıyorlar? 

NAFİZ B. (Canik) — Hikmete, zekâya mu
haliftir. Verdiğin konferans henüz zihinlerden 
silinmemiştir. 

HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Efendi
ler, yine bu gazetede neticede muvaffak olmuş 
olan ihtilâl Ve inkılâp fikrinin.. (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, dinliyelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — İnkılâp
lar fikir teş'kilâtiyle, mektebiyle tenmiye etti
rilir. Yoksa 31 hâdisesi gibi hâdiselerle bu mem
lekette inkılâp yapılamaz. Bizim inkılâbımızı 
bu gibi fikirler çürütmektedir. Bu, milletin ba
şına en korktuğu felâketi getirecek şekildedir. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun, hürriyeti mat
buatı müdafaa ediyorum. 

RASİH Ef. (Antalya) —' Matbuat her şeyi 
yazabilir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mademki 
matbuatta hürriyet, serbesti varmış, üç gün ev
vel bir arkadaşınızı mahkemeye sevk ettiğinizi 
unutmayınız. (O başka sesleri) 

OSMAN B. (Kayseri) — Müeahedei Milli-
yeye fiilen iştirak etmiş bir adamdı o. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler,, inkilâp fikrinin münevver pişdarı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, halka hakkı hü-
kümranisinin fazilet ve meziyetini öğretmelidir. 
önün tercümanı efkârı olan gaze'teler, onun 
âlemdarlığını iddia eden arkadaşlarımız, ilmî 
münakaşa ile bu vazifeyi ifa etmelidir, ölüm 
tehdidiyle «değil efendiler. Bu salâhiyet kimse
de yoktur .Zaten gülerim ben; eğer Yunus 
Nâdi Beyin •sözüyle bu memlekette bir bıçak kı-
mıldıyacak olursa evvelâ beni vursun. 
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HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — O 

halde telâşınız nedir! 
SESLER — Berlin Konferansıdır telâşımız. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ham

dullah Sübhi Bey. Telâşım şu ki; eğer bu iş 
ölüme müncer olacaksa inkılâp da ölecek. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Bir 
muharririn fikridir Avni Bey. Telâş etmeyi
niz, muharririn fikrinde hata olabilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) - O mu
harrir kanun dairesinde hareket eder. Ben 
burada kanuna tecavüz ettiğini iddia ederken 
müdafaa etmeyiniz. Sıdkı ifade etmek vazifei 
milliyenizdir efendiler. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Kanunu mü
dafaa ederken şahıslan, mevzuuıbahsetme rica 
ederim. Karşınızda sfeden evvel fedakârlık et
miş ve bu millet için ölmüş adamlar vardır, 
haberiniz olsun. 

HÜSEYİN AVNİB. (Devamla) — Münaka: 
şadan kaçmam, kimsenin hizmetnini de inkâr 
etmem. Haksızlığa karşı isyan ©derim arka
daşlar! Binaenaleyh Heyeti Celileyi fazla üz
memek için şunu söyliyerek sözümü kusa kes
mek isterim : Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bir şekilden ibaret olacağını, şekle mak-
sur olacağını iddia etmek; halk nazarında 
onun kudretini taklil mahiyetindedir. Binanen-
aleyh bu kaclih cürmünü teşkil eder. Hukukşi-
nasana müracaat ediyorum. Bütün şeylerden 
kat'ünnazar mütebakisini Hâkimiyeti Milliye 
uğruna affedeceğim. 

RASİH Ef. (Antalya) — EvU affet, Padi 
şahın propagandasını yapıyorsun. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ra-
sih Efendi! Devri sabıkta Padişahın propa
gandasını siz yapıyordunuz. (Bravo sesleri.) 

RASİH Ef. (Antalya) — O hiç nasibolma-
dı bana. Devri sabık mektep hayatımda geç
miştir. Mektepten hayata hürrolarak atıldım. 
Sizin gibi o hayatta hiç ıbulunmadıtm. (Gürültü
ler, alkışlar) Maalesef Hüseyin Avni Bey! Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünden, Reisvekili bu
lunan Avni Bey, Büyük Mîllet Meclisi kürsü
sünden Padişahlık propagandasını yapıyorsu
nuz, rica ederim. (Bravo sesleri) (Gürültüler.) 

HÜSEYİN AVNİ B; (Devamla) — Bendeniz 
bir köylünün oğluyum, ne padişahı müdafaa et-
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tim, ne propaganda ettim, ne Kanunu Esasinin 
paçavra olmasına çalıştık. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Bir 
şeyi rica ederim Avni Bey! Kendinize benzeyi-
niz. Sizi samimî, yüksek vatanperver olarak ta
nınız. Bâzı nisbî telâkkileri uyandıracak şeyler 
söylerseniz ikinci çejıre ile görünürsünüz. Sizi 
kalbinize tercüman olarak tanırız. Onu ifham 
ediniz. O vakit ikinci bir Hüseyin Avni bulur
sunuz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Hangi 
gözle bakarsanız bakınız. İyilikle iftihar 
etmem, kötülükle hiçbir zaman meyus ol
mam. Yalnız vicdanımın emrini ifa ederim. Han
gi gözle bakmak isterseniz Hüseyin Avni Bey 
yine o adamdır. 

MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Yok se
nin gibi adam; bir tanesin Avni Bey, bunu an
ladık. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Aksi sa
bit olmadıkça buyurduğunuz pek doğrudur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Hüseyin 
Avni Bey birtanedir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Evet bir 
taneyim efendim. Zâtıâlileri gibi iki tane deği
lim. Herhalde meslekim birdir. Benim, padişa
hın propagandacısı olmak imkânım o kadar 
uzaktır ki,... (Gürültüler) Efendim her hakika
ti mugalâta ile boğmak istiyorsanız sükût ede
lim. Ben açık söylıyörum ki, Padişah bu Mec
liste ilk mevzuubahsolduğu vakit, tarafımdan 
bugün de, yarın da ben tarihin seyyiatmı Padi
şaha ve onun etrafındaki yaldızlı, üniformalı ha
şarata yüklemekteyim. (Bravo, sesleri) Padişa
hın ve o yaldızlı üniformalı ecnebi unsura tâbi 
milletlerden çıkmış, sivrilmiş, millete belâ ol
muşların aleyhindeyim. Bu kinim ebedîdir. Be
nim hamiyetimden şüphe edecekseniz, benim vic
danımdan şüphe edecekseniz, zımni bir şey anla
mayınız. Sarahaten bunu söylüyorum. Eğer 
başka türlü istiyorsanız kendi hüsnüniyetiniz
den şüphe ediniz. Dünkü felâketleri yarın gör
mek istemem. 

HACI İLYAS SAMİ E l (Muş) — Aynı ma
kaleyi tekrar ediyorsunuz, mesele kalmamıştır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) - Büyük Mil
let Meclisinin Hükümeti zamanında Iradei Mil
liye gazetesine sansür yapıldığı zaman ilk feryad-
eden bendim. Arkadaşlar! Onu sansür eden valiye 
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J iğmazıaynedildi. O vali sayenizde hâlâ icrayı 

hükmetmektedir. Onu sıyanet edenler söyleme
sinler bari... 

HACI ILYAS SÂMl Ef. (Muş) — Bütün 
milleti itham edemezsiniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) —, Çok söz 
söylüyorsunuz ama, benim mantığımı cerh ede
cek söz söylemiyorsunuz. (Binaenaleyh efendi
ler, Ihürriyeti matbuatın hududu; ne milletin 
mukaddesatına, ne Büyük 'Millet Meclisinin 
yegâne tanıdığı kudreti âliyenin kesri haysi-
eytine sâi olmamak şartiyle şahısların müda
faası kendilerine kalır. Sonra kimseyi tehdidet-

J mek hakkını da kimseden almadığı ve millet 
namına böyle fuzuli vekâletle... Millet diyor-

I muş ki iböyle söyliyenleri kana boy ayacak. Âfe-
I rin be... Ne güzel hürriyet, kendi Mirriyeti var

ken karşısının millet hürriyetini düşünmemiş
tir. Binaenaleyh bu^ gazete iharekâtiyle diyo
rum, size madde tâyin ettim. Sizte hürmetsizlik 
yapmıştır, Büyük Millet Meclisine her halde 
kadih cürmiyle benim nazarımda şimdiden maz
nundur. 

YASIN B. (Gazianteb) — Müzakereyi tes
hil için lehte, aleyhte söylense daha iyi olur. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Beyefendi
ler. Bendeniz uzun söz söylemiyeceğim. Çünkü 
Hüseyin Avni Bey lâzımgeldiği veçhile mese
leyi tenvir ettiler. Hattâ söz sölemek de iste
miyordum. Yalnız Hamdulla'h Beyin bir sözü
ne cevap vereceğim. Hamdullah Subhi Bey bü
yük bir vatanperverlik hissiyle 'buyurdular"ki; 
Hüseyin Avni Bey. Sulh müzakeresi oluyor, 
beyanatınızla sulhu tavik ediyorsunuz. Bende
niz vatanperver Hamdullah Sulbhi Beyden te
menni ederdim ki bu makale yazıldığı vakit 
memlekette irtica başlamış ve bir cidal açılı
yor; kan döküleeek, nifak, şikak başlamış gi
bi Avrupa'ya fena hisler veren bu makale ya
zıldığı vakit vatanperverane ihtarı yapma
lıdırlar. O vakit de sulh m'üazkeresi oluyordu. 
Şimdi bu tarzda yazı yazmanın vakti değildir, 
demiş olsalardı asıl ıo zaman vazifei vataniye-
lerini ifa etmiş olurlardı. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
Re is Bey. Hatipten rica ediyorum. Bir daki-

I ka ara vererek benim sözlerimi dinlerler mi? 
I Bu, dünyanın her meclisiAde âdettir. -Bu nok-
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taya cevap vermek için bir dalkika müsaade 
ediniz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Peki. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Pekâlâ bu
yurumuz. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Yu
nus Nâdi Beyin başmakale olarak bir gazete
de neşriyatı yalnız bir fikirdir. Hüseyin Avni 
Bey, bu milletin Meclisinde Reis vaziyetinde, 
Hüseyin Avni Bey bir partinin başında görü
nen bir kimsedir. (Parti ydk sesleri) (Gürül
tüler) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade edi
niz. Hüseyin Avni Bey kendisini müdafaa et
sin, ben Hüseyin Avni Beyin bir fırkanın reisi 
olduğunu 'bilmiyorum. Eğer bilen varsa söyle
sin. Hüseyin Avni Bey benim burada, bulunma
dığım zaman Riyasete intihabedilmiş ve grup
tan istifa etmiştir. Bugüne kadar Hüseyin Av
ni Beyin grupa geldiğini de bilmiyorum, gör
medim ve namusum ha'k'kı için soyuyorum. Hü
seyin Avni Bey istifa ettiği zamandan beri bir 
grupta hiçbir müzakereye iştirak etmemiştir. 

Sonra efendim ikinci mesele, Hüseyin Av
ni Bey Reis sıfatiyle söylüyorlar, buna eok 
elhemmivet ve kıymet verirlermiş. Efendiler; 
Yunus Nâdi Bey eğer alelade 'bir muharrir ol
muş olsaydı sözlerine hiçbir kıymeti mahsusa 
vermemek lâzımgelirdi. Fa'kat bilirsiniz ki ken
disi Hariciye Encümeni Reisidir. Hariciye En
cümeni Reisine Avrupa'da ne kadar kıymet ve
rildiğini takdir edersiniz. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — O 
mesaili hariciye değildir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Mesaili ha
riciye, mesaili dahiliye yekdiğerinin mütemmi
midir. Madem iki Avrupa'da sulh müzakeresi 
yapıyoruz. Sulh müzakeresinde zannediyorum 
ki ister Hariciye Encümeni Reisi olsun, ister 
en âdi mertebede bir ferdolsun, şu memlekette 
'bir vaJhdeti tamme olduğunu ve vahdeti tamme 
cereyan ettiğini bildirmek lâzımdır. Vatanper
verlik bunu emreder. Fakat sulh müzakeresi 
cereyan ederken kan dökülecek, memleket ka
na bofoüacak. yeni bir cidal de-vrî akılacak +n" 
zmda ve hattâ Meclisi tehdidedeeek şekilde 
yazı yazmak zannederim ki sulhu alkamete T"~ 
ratmak için bir kasıt Mahiyetinde görünebilir 
(Sağdan, pek doğru1 sesleri) Bendenizin Ham 
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dulla'h Sub'hi Beyden temenni ettiğim nokta, 
Hamdullah Subhi Bey zamanında... 

MUSTAFA B. (Tokad) —• Biz buraya mü
nakaşaya gelmedik. Milletin işini görmeye gel
dik. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bendenizin 
ortaya atmak istediğim nokta, Hamdullah Sub-
Qü Bey buyurdular ki sulh müzakeresi esnasın
da... 

MUSTAFA B. (Tokad) — öyle şey yok. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Rica ederim 
Mustafa Bey sözümü kesmeyin. Söz sÖyliyeeek-
sen kürsüye gel. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Biz milletin işi
ni görmeye geldik. Nedir bu mücadele? Olmaz 
böyle şey. Benim böyle vekâletim yoktur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bugün cere
yan eden müzakerede Hüseyin Avni Bey 'bira
derimizin söylediği sözlerin sulh nıüzakeratına 
tesir edeceğinden bahis buyuran Hamdullah 
Sub'hi Bey memlekette bir nifak ve şi'kak ve 
cidal ve ihtilâl başlamak üzere olduğunu gös
teren makale yazdığı vakit ihtar buyurmalıdır-
lar dedim. Başfea bir şey söylemedim efendim! 
Bendeniz diyorum k i ; memlekette hürriyeti 
matbuat olma&sa ve bilhassla hürriyeti fikriye 
olmazsa o memleketin terakkisi demiyeceğinı, 
hattâ bulunduğu mevkiin muhafazası bile im
kân haricindedir. Bulunduğu mevkii muhafaza 
edemez ve daima inhitat eder, daima geri gi
der. Sonra efendiler; fikir zincirlenemez. Fikri 
zincirledim zannedenler kendilerim aldatırlar. 
Tarihî misaller meydandadır. En yakın misali 
Abdülhâmidin bu vadideki tezyikatıdır. Bina
enaleyh fikri belki muvakkat zaman için cebir 
ve zorla zincirlemek imkânı varıdır, fakat o, yine 
vazifesini icra eder. Binaenaleyh değil matbuatı, 

.tefekkürü bile tazyik etmek taraftarı Mecliste 
bir arkadaş yoktur zannederim. Gerçi efendüer; 
memlekette sansür yoktur. Fakat vicdanı mille
tin emrettiği bir sansür vairdır., Yazı yazarken 
memleketin menafii âliyesini düşünmek lâzım
dır. Bendeniz iddia ediyorum ki, Yunus Nâdi 
Beyin yazmış olduğu makale, Avrupa'da bilhas
sa, sulh müzakeresi icra edilirken yazılan bu 
makale, sulhu tavik edecek mahiyettedir. Mem
lekette biir nifak ve.şikak çıkması ümidini ve
rebilir. İngilizlerin eline sulhu tavik? için icab-

50 — 
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eden sermayeyi veren maatteessüf bu makale 
ve buna benzer makalelerdir. 

AVNl B. (Sarahan) — ikincisini de bugün 
veriyoruz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sizinle bera
berim. Maalesef orası da öyledir-. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —Da
ha muntazam ve daha şâmil oljarak. 

ALÎ ŞÜKRÜÜ B. (Devamla) — Efendiler, 
bendeniz buradan Yunus Nâdi Bey bunu yaz
mıştır dedün. Fakat bir hi|ssifn| bir hırsın mağ
lûbu olarak yazmıştır. Fakat ben şu kürsüden 
Büyük Millet Meclisi âzası ve milletin vekili 
sıfatiyle ilân ve iddî a ediyorum, İngilizler ve
ya sairleri katiyen üınidetmesinler ki, mesaili 
haricice ve\ saire itibariyle Mecliste ihtilâf ola
caktır. Böyle bir şey katiyen yoktur ve olamaz. 
Millet daimî surette Misakı Millisine sadık ka
lacak ve sonuna kadar, Misakı Millîsini istin-
sal edinceye kadar kanını dökecektir. Efendi
ler vicdanı, millînin "emri budur. İlelebet bu 
emre, bu hükme sadık kalacağız. (Alkışlar) 
(Müzakere kâfi sadaları) Müsaade buyuran 
mesele itibariyle bendeniz şekilde bir noksan
lık görüyorum. Mademki kanuna riayetkarız, 
bu meseleyi erbabı kanunun halletmesi icab-
eder. Binaenaleyh bendeniz Divanı Riyaseti de 
müŞ|kül mevkiden kurtarmak için hakikaten 
bunda bir cürmü kanuni var mıdır? Yok mu
dur? Salâhiyattar olanlar taraf nidanı tetkiki 
lâzımgeliir kanaatindeyim. Meselâ bir kısım ar
kadaşlarımız Meclis şekle maksurdur, şekle 
maksur olmaya mahkûmdur. Cümlelerini bir 
cürmü kanuni teşkil edecek • mahiyette görü
yorlar. Halbuki Meclis hiçbir vakit şekle mak-
sur değildir. Bu Meclis hâkimdir. Çünkü mille
tin vekâletini haizdir. Şekil değildir ve daima 
hükmünü infaz edecektir. Binaenalelh... 

RAGIB B. (Kütahya) — O halde zatıâliniz 
de gidiyorsunuz mahkemeye. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Azizim mah^ 
kemeden değil, ölümden bile körksam buraya 
gelmezdim. Binaenaleyh bu meselenin tenevvür 
etmesi için Heyeti Umumiyede müzakere etmi-
yelim. Rica ederim. Burada uzunuzadıya muha
keme etmiyelim, Adliye Encümenine göndere
lim. Oradaki arkadaşlarımız mütehassıs zevattır. 
Onlar tetkik etsin. Hakikat tezahür eder ve me
sele de kanuni bir tarzda halledilmiş olur. 
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HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim Ad

liye Vekâleti bir tezkere yazıyor, diyor ki; Hâ
kimiyeti Milliyeye bir tecavüz var. Fakat bunun 
hakkında takibat icrası mutlaka Riyaset tara
fından bir şikâyete mütevakkıftır. Binaenaleyh 
şu müracaat üzerine meselede bir cürüm var 
mıdır, yok mudur? Adliye Vekâletine cevap 
vermek salâhiyeti doğrudan doğruya Divanı 
Riyasete ait değildir. Binaenaleyh evvelemirde 
Meclis Riyaseti bunu Mecliste okuyarak ya En
cümeni Adlîye havale eder ve yahut ki takibat 
icrası, şikâyet -etmek, takibat icrasına müsaade 
etmek demektir. Binaenaleyh Meclisten bir şi
kâyet vâki olunca bunun arkasından takibatı 
kanuniye icrası için ayrıca bir karar verilmez. 
Bu itibarla yapılacak en mâkul şey, bunu kur'a 
ile bir şubeye göndermek, şubede bunun tahkika
tı yapıldıktan sonra eğer meselede bir cürüm 
varsa usulü dâiresinde, kanmi dairesinde icabı
nın icrasını emretmek, yoksa bittabi cürüm 
olmadığına nazaran mesele yoktur. Takibat ic
rası icabetmez diye Adliye Vekâletine cevap ver
mek lâzımgelirdi. Maatteessüf Divanı Riyaset 
bunda zühul etmiştir. Meclisi Âlinin bu saatleri
ni, yani pek kıymetli olan şu saatlerini bu me
sele ile beyhude yere işgal etmiştir. 

AVNl B. (Saruhan) — Ve bugün ruznameye 
koymak hatasını da yapmıştır. 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Çok rica 
ederim bir şubeye gitsin, tetkik edilsin, mesele' 
tenevvür etsin ve meseleye de nihayet verilsin. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Usule 
dair söz istiyorum efendim. Şubeye gitmek, bu 
maznuniyeti kabul etmektir. Fakat Heyeti Ce-
lilenizin maznuniyeti kabul etmek hakkı yok
tur. Şimdiye kadar teamülümüzde vardır. Şim
diye kadar teamülümüz de böyledir. Arkadaşı
mızın benim kanaatimle kendi kanaatleri şahsi 
kalır. Bu evvel beevvel Divanı Riyasetin vazife
sidir. Zem ve kadih var mıdır, yok mudur? 
Müddeiiumumiliğe tevdi edilir. Adliye müddeii-
umumiliği; ya var, ya yokder. O vakit gelir bize, 
istenir. Divanı Riyasete müracaat eder. Divanı 
Riyaset aynı vazifeyi yapmıştır. Divanı Riya
setin müracaat ettiği Heyeti Vekile, makama 
bu zat hakkında birşey yazıyor ve diyor ki; 
Matbuat Kanunu mucibince Divanı Riyasetin 
şikâyeti lâzımdır, işarı lâzımdır. îşâ'ratta bulun-

[ madiği takdirde şikâyete muallâktır. Müdeii-
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umumi işe doğrudan doğruya vaziyed etsin. Ma
kamı Riyaset ikamei dâva edilmesini tezkere ile 
bildirecektir. Bildirmediğiniz takdirde îçra 
Vekilleri ve ciheti Adliye bunun hakkında bir 
§ey yapamaz. Belki müddeiiumumiye giderse 
müddeiiumumi; maznun değildir diyecek, bir 
karar verecektir. Biz tetkik etmeden, maznun 
gibi arkadaşımızı şüpheye vermek doğru değil
dir. (Tetkik edilsin sesleri) Tetkiki de arz ede
ceğim. Tetkik maznun olduğu zaman olur mese
lesi mevzuubahistir. Bugünkü mesele doğrudan 
doğruya Müddeiiumumiye aittir. Divanı Riya
setin Meclis namma Müddeiiumumiye göndermesi 
lâzımdır. Yani Divan Meclise zem ve kadih vu-
kubulmuştur diye yazacaktır. Müddeiiumumi ya 
bunu nazarı dikkate alacak veyahut almıyacak-
tır^ Binaenaleyh bunun buraya gelmesinin sebebi 
de Divanı Riyasetin kararının Meclise gelmesi 
usul iktizasındandır. Binaenaleyh Divanı Riya
set buraya sevk etmiştir. Sevk ederken tabiî 
bu karar karşısında Reis takibat yapmadı, Di
vana havale etti. Divan kararında ekseriyetle 
arkadaşımız hakkında zem ve kadhi tazammun 
edecek bir mesele görmedi. Heyeti Celiİe şimdi 
karar vereeçktir. Divanı Riyasetin bunda isa
beti yoktur. Bunun hakkında ikamei dâva lâ-
zımgelir. (Salâhiyeti yoktur sesleri) Salâhiyeti 
vardır. Meclisleri namına reisleri, ordu
ları namına kumandanları diyor. Madde gayet 
sarihtir. Binaenaleyh yapılacak şey, bugün Ma
kamı Riyaset bu makaleden dolayı takibat yapıl
masını emredecek, Müddeiiumumi takibata lüzum 
görecek veya görmiyecektir. Cürüm görürse 
takibatını yapar. Çünkü gazetenin müdürü 
mesulü de vardır. O zaman, Meclisten talebedil-
diği zaman hiç şüphesiz arkadaşımız mahkemeye 
gidecek. Yoksa şubede tahkikat yapılmaz. Şube, 
bir meselenin nazarı mütalâaya alınıp almmıya-
eağı meselesidir. Encümen; Lâyiha Encümeni va
zifesini yapar. 

AVNÎ B. (Saruhan) -i-Meclise gelmesinin 
sebebi neydi? 

HÜSEYİN "AVNÎ. B, (Devamla) — Meclîse 
gelmesinin sebebi; evvelki havalede Reise salâhi
yet verilmemiş, Divanı Riyasete hayale, edilmiş, 
binaenaleyh Divanı Riyaset bu işi Heyeti Celilef-
nin kararma bıraktı. ,.".V.r' 

AVNÎ B. (Saruhan) — Ne şubeye gider, ne 
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Müddeiiumumüiğe gider. Divanı Riyaset kararı 
reye konur. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Tabiî 
öyledir. Yine o neticedir. Avni Beyin dediği 
gibi reye konur. Kabul edilirse mesele yoktur. 
Kabul edilmezse o vakit mesele mahkemeye ha
vale edilir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim, zannetmiyelim ki, bir Meclis' hakkında vu-
kubulâeak zem ve kadih ilkevvel bukubulduğu 
için buna ait ahkâm mevcut değildir. Eğer 
mevzuatı kanuniyemizde bu gibi ef ale ait sarahat 
ve delâlet yoksa o vakit ittihaz edeceğimiz karar 
gayet doğru ve muvafıktır. Matbuat Kanununun 
31 nci maddesi diyor ki; Mebusan ve Ayan 
(heyetleri aleyhinde zem ve kadih vukuunda bu 
ıgibi zem ve kadih cürmünü irtikâbederiler hak
kında takibat icrası Riyaset tarafından müddeii-
umumilere halber verilir. 

fSALÎH 'Ef. (Erzurum) — O padişahlık zih
niyetiyle yapılan kanunlardır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — O halde 
bendeniz Makamı Riyasetin doğrudan doğruya 
bu mesele ile alâkadar olduğuna kaani değilim. 
Divanı Riyasetin bu işe müdahalesinin fuzuli 
olduğuna fkaaniim. Bu sarahate göre Heyeti 
Umumiyeden bu havale, Riyasetin nazarı dikka
tini celbe matuftur. Riyaset bunu okuyacak, 
müddeiiumumiliğe tahriki dâva için havale ede
cek, halbuki Riyaset Divanı da işi karıştırarak 
hattâ kendi noktai nazarına iştirak eden arka
daşlar da tedarik ederek - öyle diyeceğim -
ekseriyetle bir karar çıkıyor, bumda zem ve 
'kadih yoMur diyor. O halde bu vaziyet karşı
sında vazifemiz ne olacaktır. Şu 'olacaktır: Re
is ikamei dâva et diye, o da Meclisin kararı ola
rak 'müddeiiumumiliğe işi bildirecek, müddeii
umumi ikamei dâva edecek. Esasen müddeii
umumi ve heyeti hâkime bu işle ne dereceye 
..kadar alâkadar 'olacaktır1? Onu taİmiyoruz. Fa-
:kat Makamı Riyasetin bu şelkilde emir .vere
bilmesi için bendenizce ittihaz edilen kararın 
reye. vaz'ı kâfidir. Yoksa burada yeniden zem 
vardır,, kadih vardır,,noktai nazarı üzerine mü-
.za'kera'tı umumiye açık bir çıkmaza girmek, de
mektir.' ,. 
.-::•: LÛTFÎ B. '(Malatya) -̂ - Karar reddolunur-
sa ne ölacakî; ••••.-.-••-.• 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bende

niz hatıra getirmek için değil, mevzuatı kanu-
riiyeyi söylüyorum. Lûtfi Bey bilmiyorsa rica 
ederim tetikükatta bulunsun. Ortada bir karar 
vardır. Arkadaşlar, bu meseleyi Divanı Riya
sete vermişler, Riyaset ıbunda cürüm görmemiş
tir. Binaenaleyh Divanı Riyasetin bu kararı re
ye konur, mesele hallolunur. Başka çare yok
tur. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Yunus 
Nâdi Bey bir makale yazmış, makalesinde şöy
le yapacağım, böyle yapacağım demiş. Bu cü
rüm teşkil eder mi, etmez «mi? Ve kime tecavüz 
etmiş? Ben Yunus Nâdi Beyin bu makalesini 
Meclise tecavüz addetmediğim gibi arkadaşla
rımdan hiçbirisi de üstüne bile almamıştır. Bi
naenaleyh kim kendi nefsine bunu tecavüz ad-
dettiyse doğrudan doğruya müddeiiu ümmiliğe 
müracaat etsin. (Handeler), (Alkışlar) 

SAMİ B. (İçel) — Efendim Hüseyin Avni Be
yin bahsettiği usul bendenizin bildiğim usule 
muvafık değildir. Meclisi Âlinin âzasından bu
lunan arkadaşımız Yunus Nâdi Bey kendi gaze
tesinde Meclis aleyhinde zanna göre (Gürültü
ler) bir makale neşretmiş. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Bir noktayı 
tavzih edeyim. Yunus Nâdi'nin makalesi mev-
zuubahis değildir. Gazetede neşredilmiş bir 
makale mevzuubahistir. 

SAMİ B. (İçel) — Yani imzanız altında bey
efendi. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — O başka bir 
meseledir. (Handeler) 

SAMİ B. (İçel) — Divanı Riyaset bu ma
kale hakkında, icra ettiği tetkikatta takibatı 
kanuniyeye mahal olmadığından bahsediyor. 
Heyeti Aliye takibatı kanuniyeye mahal olma
dığına dair karar verirse mesele yoktur. Diva
nı Riyaset kararı ki, takibata mahal olmadığın
dan bahistir. Reddadilmediği takdirde Yunus 
Nâdi Bey Meclisi Âlinin bir ferdi, bir âzası bu
lunmak sıfatiyle hakkında yapılacak muamele 
ve takibatın icrası' için meselenin doğrudan 
doğruya şubeye gitmesi lâzımgelir. Binaenaleyh 
Divanı Riyaset kararı reddedildiği takdirde ki, 
cürmün vukuuna Meclisi Âli kanaat getirmiş 
demektir... (Soldan, hayır, sesleri) Müsaade 
buyurunuz ikmal edeyim. Bu benim kanaatim-
dir. Mebusan bu gibi bir cürümle maznun oldu-
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ğu halde haklarında tahkikatı evveliye yapmak, 
ihzar etmek için doğrudan doğruya bir şubeye 
gitmesi lâzımdır. Binaenaleyh Divan kararının 
reddi halinde şubeye gitmesi lâzımdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahiıb) 
— Arkadaşlar! Meseleyi hissiyattan tecerrüd-
ederek yalnız kanun dairesinde tetkik etmek ve 
ona göre bir karar vermek lâzımdır. (Gürül
tüler) Usul hakkında söylüyorum. Yazılan şey, 
yazılan bir makale üzerine Divanı Riyasetin 
nazarı dikkati celbedilmiş. Bu makale şekil iti
bariyle iki cürmü ihtiva edebilir. Büyük Millet 
Mecbsinin şahsiyeti mâneviyesine taarruz et
mek - Şekilden ibaret olan Büyük Millet Mec
lisi şekline mahsur kalacaktır - ibaresi, Hiya-
neti vataniye Kanununun başını bir kere oku
yacak olursak Büyük Millet Meclisinin meşrui
yetine isyanı mutazammm, kavlen, fiîllen, tahri
ren hiyaneti vataniyede bulunanlardır. 

Hattâ o zamanlar onun balâsını okumadım 
ben. O zamanlar tabiî duruyordu. Bir Teşrinisa
ni karariyle hiyaneti vataniyenin baş fıkrası 
kalkmıştı. Orada Makamı Muallâyı Hilâfet ve 
Saltanatı kurtarmaya memur olan Büyük Millet 
Meclisi diye yazılıdır. Fakat 1 Teşrinisani kara
riyle bunun üst tarafı kalkmıştır. Şimdi Büyük 
Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazam
mm kavlen, fiilen, tersimen makale neşredenler... 
Bir bu var. Bir de bunu bu noktadan muhakeme 
etmiyerek Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâ
neviyesine zem ve kadhı mucip yazılmış bir yazı 
ki, Divanı Riyaset bu noktadan karar vermiş
tir. Şimdi bu da mucibi mücazat değildir diyor
lar ve vekâletler de matbuat serbestir diye tez
kere yazıyorlar. Matbuat serbest olmalıdır ve 
herkes yazmalıdır, fakat bugünkü kanunlarımı
zın efrada teşmil ettiğimiz kısmının siyyanen 
herkese tatbikini isteriz ve Büyük Millet Mecli
si bundan başka bir şey istemez. Ne Yunus Nâdi 
Bey, ne filân bey; yazılan meselede bunun cürüm 
olup olmadığını takdir edecek müddeiiumumi-
den ziyade mahkemedir. Bu nlakaılede şekil iti
bariyle Büyük Millet Meclisinde bir kısım rüfe-
ka cürüm görmüş ve nazarı dikkati celbetmiş ve 
hattâ bunun hakkında vekâletlere Makamı Âli
niz, yani Büyük Millet Meclisi Âlisi takibat ya
palım demişler. Matbuat Kanununu tetkik eden 
ve bu hususta son derece usulperest olan vekâ
letler bu meselede değil, diğerlerinde de aynı 
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usulperestliği yapmalarını çok temenni ederim. 
Bu mesele üzerinde bu kadar işaret ettikten son
ra bırakıyorum. Yani diğer mesailide aynı usul-
persetliği yapmamışlardır. Yani dairei aidesinin 
tahrikiyle yapılmış olsaydı, müddeliumumi tah
kikat yapımaık isterdi. O yapılmamıştır. Şimdi 
Meclisi Âliniz Divanı Riyasetin .kararan kabul 
edecek olursa mesele bitmiştir. Yani takibat ya
pılmasını kabul etmiyor demektir. Yalnız bir cü
rüm görürse, fakat o da ancak şahsiyeti mânevi-
yeye tecavüz olduğu için Matbuat Kanununun 
otuz birinci maddesi ki, ancak dâvayı tahrik et
mek kaydı mahsusunu muhtevidir. Hukuku 
umuımiyeden değildir. Hukuku şahsiyedendir. 
Dâvayı tahrik lâzımdır. Meclis Divanı Riyasetin 
kararını kabul etmiyecek olursa aksini kabul et
miş demektir. Bu cürümdür, Riyasetin vekâlete 
tezkere yazması icabeder. Şubeye gitmesi lâzım -
gelmez. Tahrik vâki olduğu takdirde ise buraya 
bir tezkere gelir, o vakit şubeye havale ederiz. 
Yine tecrübede olduğu gibi. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahis makalenin ihtiva ettiği ibarat 

ve elfazm mâna ve medlul itibariyle Meclisi Ali
nin meşruiyet ve sıfatı icraiye ve teşriîyesine te
cavüz edip etmediğinin Adliye Encümenince tet-
kikiyle neticesinin barapor Meclise arzı zımnın
da Adliye Encümenine havalesini teklif ederiz. 

29 Kânunusani 1339 
Amasya Malatya 

Mehmed Ragıb Lûtfi 
Kayseri 

Osman Zeki 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan kararın Adliye En-

Encümenine havalenin i teklif eylerini. 
29 . I . 1339 

Erzincan 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Gayet muhlim ve buhranlı olarak geçirmekte 

olduğumuz şu hayati günlerimizde şahsiyatla, 
matbuatla uğranılarak kıymettar evkatımızı zı
yaa uğratmak muvafık olaımıyacağından mevkii 
münakaşa ve muhavere olan işbu müzakerenin 

'..vakti münasibe tehir ve tâlikiyle teroihan .Ve 
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müstaceeln müzakeresi 'mukarrer olan Elcezire 
Cephesi îstüklâl Mahkemesi mütebaki âzalıkla-
rmın intihabiyle beraber Jandarma Kanununun 
müzakeresine geçilmesini teklif eylerim. 

29 Kânunusani 1339 
Gene Mebusu 

Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Divanı Riyaset kararının tâyini esami ile re

ye vaz'ını teklif eyleriz. 
29 . I . 1339 

İçel Canik 
Mehmed Sami Şükrü 

Yozgad Lâzistan 
Bahrî Âbidin 
İçel Karahisarı Sahib 

Haydar Lûtfi Mehmed Şükrü 
Malatya, Sinob 

Lûtfi Hakkı Hami 
Mersin Ergani Erzurum 

Salâhaddin Sırrı İsmail 
Çorum Maraş Erzurum 

Dursun Hasib Süleyman Necati 
Amasya İzmit Dersim 

Mehmed Ragıb Sırrı Hayri 

REİS — Efendim mesele tavazzuh etti. Tak
rirleri okuttum. Takrirlerden anlaşılıyor ki Di
vanı Riyaset kararım tâyini esamiyle reyi âlini
ze koymak lâzımdır. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Ondan evvel 
tadil takrirleri vardır. Tadil takrirleri reye 
konur. Şayet o takrirler kabul edilmezse o za
man Divanı Riyaset kararı tâyini esamiyle 
reye konur. 

REİS — Efendim takrirlerin birisi sade mü
zakerenin kifayetiyle ruznameye geçilmesini 
teklif ediyor. 

Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin takririni 
tekrar okuyorum. (Okundu.) Bu takriri ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

Efendim, Amasya Mebusu Ragıb ve Malat
ya Mebusu Lûtfi beylerin takrirleri aynı meal
dedir. Adliye Encümenine havalesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Karahisar Mebusu Mehmed Şükrü Beyin bir 
takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Divanı Riyasetin kararının reye vaz'ını, 
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Divanı Riyaset kararı kabul edilmediği takdir
de sahibi makale hakkında takibat icrası iğin 
Makamı Riyasetten tezkere tastirini teklif 
ederim. 

29 .1.1339 
Karahisarı Sahib 
Mehme*d Şükrü 

REİS — -Efendim Divanı Riyaset kararını 
tâyini esamiyle reyi âlinize vaz'edeceğim. (Yan
lış olacak seslen) Divanı Riyaset kararını ka
bul edenler beyaz, reddedenler, yani kabul et-
miyenler kırmızı rey vereceklerdir. Reyleri 
yoklama ile toplıyacağız. 

MUSTAFA B. (Kozan) — Divanı Riyaset 
kararı okunsun ki anlıyalım. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Paşa Hazretleri ekseriyet vardır ve buna hacet 
yoktur. (Hacet yok sesleri) 
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REİS — Peki efendim. Yoklamasız yapaca

ğız. Reylerini istimal buyurmıyanlar reyleri
ni istimal buyursunlar. Efendim istihsali ara 
hitam bulmuştur. İstihsali aranın neticesi : 
Divan kararı için. reye iştirak eden 175 zattır. 
Muamele tamam. 100 kişi Divan kararını ka
bul etmişlerdir. 67 ret, 8 müstenkif var, Divan 
kararı kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Yaşasın 
hürriyeti fikriye... 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bravo, Allah 
mübarek etsin. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
Hürriyeti fikriyenin her zaman böyle tecellisi
ni isteriz. 

REİS — Beş dakika teneffüs edilmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Gelse; saat : 3,30 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,40 

RElS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Elcezire Cephesi İstiklâl Mahkemesi 
için intihap 

REİS —- Celseyi açıyorum efendim. Malû-
muâliniz Elcezire Cephesi için İstiklâl mah
kemesi âzası intihabediyorduk. Arkadaşımı
zın biri istifa etmiştir. Bir arkadaşımız da 
ekseriyet kazanamamıştır. Ondan dolayı iki âza 
intihabolunacaktır. Şimdi başlıyoruz. Efendim 
toplanacak reyler aynı zamanda yoklama ma
hiyetindedir. Ona göre reylerinizi istimal bu
yurunuz. (Reyler toplandı.) 

Efendim, reylerini istimal buyurmıyan ze
vatın isimlerini tekrar okuyorum. Reylerini 
istimal etmiyenler istimal buyursun. Efendim 
istihsali ara hitam bulmuştur. 

(Hamdullah Subhi Bey (Antalya), Nuri Bey 

(Bolu), Ragıb Bey (Kütahya) tasnifi araya me
mur edilmişlerdir.) 

REİS — Efendim şimdi İktisat Vekili Mah-
mud Esad Bey sual takrirlerine cevap verecek
lerdir. Söz Mahmud Esad Beyefendinindir. Bu
yurun Beyefendi. 

SALİH E l (Erzurum) — Sual takrirlerinin 
sahipleri kısmen burada yoktur. Jandarmaların 
iadelerine ait teklif vardır. Bunu çıkaralım. Çün
kü sual sahipleri burada yoktur. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
(İzmir) — Efendim ruznamede sual takrirleri 
vardır. Vekâletteki işlerimi terk ile buraya gel
dim. Binaenaleyh suallere cevap vereceğim. 
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2. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, Zon

guldak Amele Birliği Cemiyetinin içtimalanna 
amele müfettişlerinin iştirak etmesi esbabına, da
ir İktisat Vekâletinden sual takriri 

3 Temmuz 1338 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

15 Mayısta resmen teşekkül etmiş olan (Zon
guldak Amele Birliği Cemiyeti) içtima ve inti
haplarına Ereğli Kömür havzası Maden İdaresi 
v& amele müfettişi iştirak ve mümanaat yolu ka
nuna aykırı hareketlerde bulunmakta olduktan 
maada İktisat Vekâletince de bu kabil cemiyetle
rin müşarünileyha vekâlete müracaatle teessüs 
edebilecekleri tarzında bir karar ittihaz olundu
ğu istihbar edilmiş olmakla mezkûr Cemiyetin 
işlerini işgalden feragat edilip edilmîyeceğinin 
iktisat Vekâletinden acilen sual ve Perşembe 
günü şifahen cevap ita olunmasını teklif ede
rim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REÎS — Hilmi Bey! (Yoktur sadaları) 
NEClB B. (Mardin) — Biz kabul ederiz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Nizamname sarih

tir. Sualler kabul edilmez, istizahlar kabul edi
lebilir. 

8. — Oazianteb Mebusu Yasin Beyin, Gazi-
anteb Ziraat memuru hakkında suaU ve İktisat 
Vekili Mahmud Esad Beyin şifahi cevabı 

Riyaseti Celileye 
Gazianteb'in pek namuskâr, tecrübedide Zi

raat memuru Salih F^fendinin Maraş'a tahviliy
le yerine Kastamonu Ziraat Mektebi muallimle
rinden Graziantebrde uşaklıkla yetişmiş Fazlı 
Efendinin yüzlerce lira harcırah itasiyle tâyin ve 
izamının sebep ve illetini iktisat Vekâletinden 
sual eder, Heyeti Umumiye muvacehesinde şifa
hen cevap itasını teklif ederim. 

16 Eylül 1338 
Gazianteb Mebusu 

Yasin 

İKTİSAT VEKtLl MAHMUD ESAD B. — 
Efendim, Gazianteb Ziraat memuru Salih Efen
di, iktisat Vekâletinin pek kıdemli memurudur, 
Terfian Maraş'a gönderilmiştir. Ve bunu vekâ
leti âcizi pek muvafık görmüştür. Hem terfi et
miştir hejn de pek eski bir memur olmak hase-
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biyle hukukuna nail olmuştur". Yerine de gayet 
ehliyetli bir memur gönderilmiştir. Mesele bun
dan ibarettir. Memleketimiz halk memleketidir. 
Fazlı Efendi uşaklıkla yetişmiş bir adam değil
dir. Bir mektebi âli mezunudur. 

RElS — Yasin Bey, sualinize verilen cevap 
kâfi midir?. 

YASlN B. — Kâfidir. 
CEMlL B. (Kütahya) — Benim de bir sua

lim vardır. 
RElS — Müsaade buyurun, sıra ile. 
CEMlL B. (Devamla) — Sıra ile ama, benim 

on ay evvel vermiş olduğum bir sual takriri 
vardır, sıra ile olacaksa benimki daha evveldir, 

İKTISAT VEKILI MAHMUD ESAD B. -
Efendim; vakıa Cemil Beyefendininki on ay ev
vel verilmiş, yani bendeniz intihabedilmezden ev
vel. Fakat kendileri cevaplarını tahriren iste
mişlerdir. Ve cevaplarını tahriren verdik. Yasin 
Beyin Baltalık Kanununa dair bir sual takriri 
daha vardır. Okunduktan sonra cevap verece
ğim. 

-./. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Bal
talık Kanununa dair suali ve İktisat Vekili Mah
mud Esad Beyin şifahi cevabı 

Riyaseti Celileye 
Baltalık Kanununun neşir ve ilân edilmedi

ğini ve halkın bundan istifade edemediği esbabı
nı iktisat Vekilinden şifahen sual ederim efen
dim. 

25 Teşrinisani 1338 
Gazianteb 

Yasin 

ÎKTlSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. '— 
Efendim, Baltalık Kanunu çoktan Meclisi Âli
nizin kararına iktiran etmiş her tarafa tebliğ 
edilmiş ve her tarafta tatbik edilmiştir. Muta
sarrıflıklara, valiliklere bu bapta tebligatta bu
lunulmuş ve her taraf bundan haberdar edil
miştir. Fakat maatteessüf halk Baltalık Kanu
nundan lâzım olduğu kadar istifade edememiş
tir. Baltalık Kanununun tatbik edilebilmesi için 
ciheti Nafıadan, kaza ve livaların mahallî me
murlarından ve iktisat Vekâleti memurların
dan mürekkep bir heyet tarafından mevkilerin 
tâyin ve tesbit edilmesi lâzım geliyordu. Bu, 
büyük masrafı badi olduğundan her vekâlet 
vaktiyle memurlarını gönderemedi. Binaen-
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aleyh, halkın da Baltalık Kanunundan tamamen 
istifadesi mümkün olamadı. Fakat birçok .kaza-

* larımızda ve livalarımızda tatbik edilmiştir. Ve 
ediliyor. Birçok: kaza ve livalar bu kanundan 
istifade ediyor. Memurlar vazifelerini ikmal et
tikçe baltalıklar tâyin edildi. Şu vesile ile şu
nu da arz etmek isterim ki, Baltalık Kanununu, 
ormanların siyaneti noktai nazarından muvafık 
görmedim ve pek tehlikeli buldum. Bu kanu
nun lağvını lüzumlu addediyorum. Bunun için 
bundan on gün evvel yedi maddelik bir kanu
nu da Heyeti Vekileden çıkartarak Meclisi Âli
nize sevk ettik. Baltalık Kanunu tatbik edildiği 
takdirde her tarafta ormanlarımızın mahvola
cağı zannındayım ve o kanaatteyim ve bunun 
hakkında da iki yüz elli maddelik bir kanunu 
Meclisi Âlinize takdim edeceğim. Mamafih 
Baltalık Kanunu Meclisi Âlinizin kararına ikti
ran etmiş bir kanun olduğundan elyevm tatbik 
edilmektedir. Bâzı yerlerde tatbik edilemiyorsa 
memleketin her tarafında bir anda tatbik edi
lememesinden İktisat Vekâleti mesul olamaz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Geçenki bir cel
sede aldanmıyorsam bunu Abdülkadir Kemali 
Bey meyzuubahsetmişti ve işte Baltalık Kanu
nu tatbik edilmiyordu, demişti. Ben bunu va
zife telâkki ettim. Ve bu suali sordum. Anlıyo
rum ki, Meclisin kabul ettiği bir kanunun tat
bikatını muvafık görmediği için Vekil Bey tat
bikini tehir etmiştir. Ve Baltalık Kanunu or
manları ifna eder düşüncesiyle hareket ediyor
lar. Eğer hakikaten Baltalık Kanunu ormanları 
ifna ediyorsa tabiî mmeleket için bunun ilga
sını kabul ve rica ediyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. — 
Efendim, İktisat Vekâleti vazife ve salâhiyetini 
bilir. Ve Meclisin kabul ettiği bu kanunu Vekil
ler, tatbik etmekle mükelleftir ve bugün Bal
talık Kanunu tatbik edilmektedir. Ancak, biraz 
evvel arz etiğim gibi onu memleketin her tara
fında bir anda tatbik etmek imkânı yoktur. 
Çünkü, baltalıkların tâyin ve tefriki lâzımdır. 
Ve bunun için büyük heyetler lâzımdır. Eldeki 
memurlarla mümkün olduğu kadar tâyin ve 
tesbit ediyoruz. Ve bu yolda yürümekteyiz ve 
yürüyeceğiz de. Bu arada yedi maddelik kanun 
Meclisi Âlinin kararma iktiran ederse Baltalık 
Kanunu ilga edilmiş olacaktır. O zaman tatbi
kine hacet kalmıyacaktır. Bendeniz şu kanaat-
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teyim ki, bugünkü Baltalık Kanunu memleke
timizin ormanlarını mahvedebilecek kabiliyet
tedir. Fakat bu kanaatte bulunmakla beraber 
yine Baltalık Kanununu bugün tatbik ediyoruz. 
Çünkü, Meclisinizin kanunudur. 

5. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Çal kazası umuru iktisadiy esine ve sairesine dair 
suali 

REİS — Siird Mebusu Hacı Mustafa Efen
dinin sual takriri vardır. (Kendisi yoktur, ses
leri) 

6. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, muhtelif 
mevadd% iktisadiye (Kereste, koza ve ipek ihra
catına) dair suali ve İktisat Vekili Mahmud 
Esad Beyin şifahi cevabı 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin sual 
takriri vardır. 

25 Kânunuevvel 1338 
Riyaseti Celileye 

İktisat Vekili Muhteremi Mahmud Esad Be
yin avdet buyurmuş oldukları memleketleri-
mizdeki müşahedat ve seyyahati tetkikiyeleri-
nin muhtelif safahatini gösteren beyanatı âli
lerini dinledim. Görüp gezdikleri ve tetkik et
tikleri memleketler mesaili iktisadiyesinden te
mas ettikleri bâzı mühim nıkat üzerinde kendi
lerine âtideki sualleri sorar ve cevap itam lût-
funda bulunmalarını rica ederim. 

1. Makhur düşmanın yakıp yıktığı memle
ketlerde halka levazımı inşaiyeden en mühimmi 
olan kereste aksamı nasıl ve ne suretle tedarik 
ve temin edilmiştir? 

2. Memleketimizin serveti tabiiyesinden 
olan ormanlarımızdan yine harabolan yurtları
mızı vücuda getirecek derecede imalât yapıl
makta mıdır ve bunun için ne gibi tedabir ve 
teshilât tatbik olunmuştur? 

3. Memleket ormanlarından şimdilik ihtiyaca 
kâfi kereste yetiştirilmenin imkânı olmadığın
dan bahsile ecnebi memleketlerden getirilecek 
ve bilhassa İzmir'e ithal olunacak kerestelerin 
Gümrük Resminden istisnası hakkında bir teşeb
büs bulunduğunu işitiyorum ve bundan istidlal 
ediyorum ki, ormanlarımızdan ihracat şöyle 
dursun, memleketin dahilî ihtiyacatmı temin 
edecek imalât ve istihsalâttaı bulunabilmek için 



î : 183 29. 
âmillere ve alâkadarana teshilât gösterilmemiş 
ve fiiliyat sahasında hiçbir şey yapılmamıştır. 
Veyahut yapılamamıştır. Binaenalâzalik mem
leketimiz vâsi ormanlariyle meşhuru cihan iken 
bundan istifade edememekliğimiz ne gibi seva-
ikm tesirinden neşet etmektedir? Benim zan ve 
kanaatime göre ormanlarımızdan istifadeye hail 
olan esbap sırf idarenin gayrikabili iktiham olan 
müşkül, müziç usullerinin netayici elîmesidir ve 
bu sebeple ecnebi kerestelerine rekabet edememe-
sidir. Bunun böyle olduğuna1 ve sair sebepleri 
bulunduğuna dair ne gibi bir fikir ve kanaat hâ
sıl eylemişlerdir? 

4. Yine idarenin takibettiği mânâsız ve tas'ip-
kâr usullerin tesiriyle bugün Zonguldak ona-
denlerinde istimal edilen sütunların ki senevi 
miktarı dört milyon adedinden fazladır. Bu 
azîm kerestenin Romanya'dan celbedilmekte ol
duğu ve bu kadar servetin ecnebi memleketine 
akıp gittiği söyleniyor. Bu doğru mudur? Doğ
ru ise bu sütunları memleketimiz ormanlarından 
istihsale imkân yok mudur ve buna mâni olan es
bap nedir? 

5. Bursa vilâyeti ipek kozası yetiştirmek ve 
yetişen ipekten memleket dâhilinde kısmen men
sucat vücuda getirmekle mâruf ve meşhur bir 
memlekettir. Fakat kozaı yetiştirmek sanatiyle 
iştigal edenlerin malûmudur ki, bu mahsul ek
seriyet itibariyle en mühim ihracat mahküümüz-
dür. Dâhildeki sanayide istimal edilen aksamı ih
racata nispetle yüzde yirmi beş ancak tutabilir. 
Halbu ki mevsukan haber aldığıma göre hiçbir nis
pet tâyin edilmeksizin bursa 'da ipek ve koza 
ihracatı alelıtlak meni ve memnuniyet varaka
lar taliki suretiyle resmen ilân edilmiştir. 
Her hangi Ibir mahsulü dahilînin ihracını bir 
kamın yapmaksızın bir tedbiri idari ile men'ine 
Hükümetin haizi salâhiyet olup olmadığını 
tetkik ve tahlil etmek istemiyorum. Bu mem
nuniyet hariçten para ithal etmiye şiddetle 
îıuıhtacolduğıımuz şu sırada memlekette buh
ranı nakdî ve iktisadi ve tevlidertımez mi? Ve yine 
işittiğime göre bu koza ve ipekler müstaihsıl-
1 ardan ihracat piyasasının pek çok dununda 
bir fiyatla alınmak isteniliyormuş böyle bir 
vaziyet karşısında müsta'hsıllar gayet mühim 
ve mutena olan bu »mahsulü yetiştirmekten fe
ragat etmezler mi? Ve bu hal 'kozacılık sana
tına ağır bir darbe teşkil etmez mi? Mahmud 
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Esaıd Beyin bu husufta Buma'da biazaıt tot-
kikat yapmış olacakları şüphesiz olduğundan 
bu hareketi tasvibeylemişler midir? İşbu sual- -
lerime şifahen cevap vermelerini talep ve istir
ham eylerim. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
— Efendim, Bolu Mebusu Şükrü Beyin, mü
him ve mufassal suallerine müsaadenizle kı
saca cevap vereyim. Düşmanın yakıp yıktığı 
yerlerde balkınızın ormanlardan istifade ede
bilmesi için bundan evvel Meclisi Âlinizin tas
dikine iktiran etmiş bir kanun vardır. O ka
nunun harfiyen tatbikine çalışıyoruz. Bu ka
nun her tarafta ilân edilmiştir ve köylüler 
her tarafta bundan istifade ederek yeniden bi
nalar vücuda getirmişlerdir. Binaenaleyh zan
nediyorum suallerinin iki maddesine bu suretle 
cevap vermiş oluyorum. 

Zonguldak madenlerinde istimal edilen sü
tunlar hakikaten kâfi gelmiyor ve hariçten 
eelbediliyor. Ancak ecnebi memleketlerinden 
getirilen sütunlara rakabet edebilmek için 
yalnız mebzul ormanların mevcudolması kâfi 
değildir. Birtakım hızarhaneler, fabrikalar vü-
vııcuda getirmek lâzımdır, usta lâzımdır. Ha
riçten getirilen sütunlar gibi sütunlar bizde 
el ile yapılmaktadır. Bu sütunları yapanların 
bir kısmını seferberlik askere almıştır. Pek 
çok noksanlarımız vardır. Ormanlardan kâfi 
derecede istifade edemiyoruz. Bunda halkları 
vardır. Bu, memleketin otuz, kırk senelik der
didir. Bendeniz vekâlete geldikten sonra gör
düğüm tasibatı, müşkülâtı mümkün olduğu 
kadar idari kararlarla kaldırmaya çalıştım. 
Ancak elimizde kanunlar vardır ve Orman Ni
zamnamesi bu maksadı ifa için 'kâfi değildir 
ve fiiliyat için de kâfi değildir. Bendeniz ve
kâlete geldikten bir iki ay sonra ormanları- . 
miza dair iki yüz elli maddelik bir lâyiha tan
zim ettim. Heyeti Vekilenin de kararma iktiran 
etti. Encümeni mahsusunda bulunmaktadır. 
Ancak: bu kanunun kabulü suretiyledir ki, 'ka
naatime göre ormanlarımızda esaslı bir surette 
yürüyebiliriz. Yani esaslı surette orman me-

j selesini hallederiz. O kanun çıkıncaya kadar 
j müşkülât ve tasibatm önüne geçmek için lâ-

zımgelen emirleri verdim ve bu 'kanunu pek 
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müstacel gördüm. Biraz evvel arz ettiğim veç
hile yedi maddesini içinden çıkararak bir haf
ta evvel Meclisi Âlinize sevk ettim. Hulâsa 
mevcut kanun ve nizamname ile ormanlarımı
zın inkişafına imkânı maddi görememekteyim. 
Bunun için de vaktiyle uzunuzadıya düşünüle
rek yapılmış bir kanun gördüm, mütahassısla-
rmı dinledim. Bu kanun (250) maddeliktir. 
Meclisi Âlinize sevk ettim. Çıkarmak da He
yeti Celilenize aittir. Bittabi (250) maddelik 
kanunu da bendeniz tatbik edemezdim. Onun 
için şimdi yapabileceğim, kanun çıkmazdan ev
vel müşkülâtın ve tasibatm Önüne mehmaem-
ken geçileceğini zannediyorum. 

Bursa vilâyetinin ipek kozaları meselesine 
gelince: Böyle bir şey vâki değildir, ipek ko
zalarının men'i ihracı için iktisat Vekili bir 
emir veremez ve salâhiyeti de yoktur. Bunun 
bir kanunla veyahut Heyeti Vekilenin karariy-
le yapılabilmesi mümkündür. Buna dair ne ka
nun çıkmıştır ve ne de Heyeti Vekile bir ka
rar vermiştir. Bursa'da bulunduğum zaman bu 
mesele mevzuubahsolduğunda tasvipkâr bir ce
vap vermedim. Kendileri 'böyle bir şey biliyor
larsa Şükrü Beyefendi lütfen beni tenvir eder
ler, katiyen aslı yoktur. Kendilerinin .hususi 
olarak vukubulan müracaatı üzerine Bursa'dan 
telgrafla sordum. Validen gelen cevapta böyle 
bir şeyin mevcudolmadığmı söylemektedir. 

SIRRI B. (İzmit) — Efendim Adapazarı '-
mıı patateslerini menetti'ler, istanbul'a gidemi
yor, çürüyor. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD'B. — 
Bunun içinde 'bir sual sorarsanız, cevaplarını 
veririm. Mamafih memleketin şurasında, bura
sında serbest nafkliyata, serbest iıhraeata mani 
olunmakta olduğunu haber aldım; her tarafa 
telgraflar çektim, valilerden, mutasarrıflardan 
sordum. Bâzı yerlerde ciheti askeriye tarafın
dan nakliyat ve ihracatın müdahelâta uğradığı
nı öğrendim, derhal bir tamim yaptım. Bu mü
dahale her kim tarafından olursa olsun kati
yen men'ini ve müdahillerin de kanun mu
cibince tecziye edilmesini ve hattâ tevkif edil
mesini yazdım. Bundan sonra az - çok müda
hale (hafifledi. Fakat efendiler müdahaleler -or
du kumandanları tarafından olursa ordu ku
mandanlarını da tevkif etmek salâhiyetim dâ
hilinde değildir. Heyeti Vekilede birkaç kere 
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hu meseleyi mevzuubahsettim. Heyeti Vekile 
bu yolda bir karar ittihaz etti ve o kararları da 
tebliğ ettim. Bir iktisat Vekilinin yapabileceği 
de bundan ibarettir zannediyorum. Tesiri de ol
muştur. Birkaç misal arz edebilirim. Mamafih 
bir taraftan hu kararları verirken bir taraftan 
da fuzuli müdahaleler olduğunu telgrafla haber 
alıyorum ve aldıkça takibederek önüne geçiyo
rum, tevkif edilecek, tecziye edilecek olanları da 
mahkemeye teslim ediyorum. 

• ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bitirdilerse 
yalnız iki cihette sözüm vardır. Onları söyliyece-
ğim. 

7. — îzmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapazarı'-
ndaki Kereste Fabrîkya dair suali ve İktisat 
Vekili Mahmut Esad Beyin şifahi cevabı 

RElS — Sırrı Beyin Adapazann'daki Ahşap 
Fabrikası hakkındaki takriri okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — Adapazan'nda vâki Ahşap ve De

mir Fabrikası halkın emeği ve parası ile inşa edil
miş olmasına rağmen hakkı tasarrufunun, alâka
sı olmıyan zevata verilmesi ve tapuya raptı hak
kında teşebbüs vukubulduğu mesmudur, doğru 
mudur? Bu husustaki noktai nazar nedir? 

Madde 2. — Adapazan'nda Adapazarı Ahşap 
ve Demir malzeme imalâthanesi Osmanlı Anonim 
Şirketi namiyle teşekkül eden şirketin muamelei 
tasdikıyesi icra edilmiş midir? Ve bu meyanda bu 
imalâthanenin mutasarrıfı hakikileri kimlerdir, 
tahkik buyurulmuş mudur? 

Madde 3. — Adapazan'nda Ahşap ve De
mir Fabrikasına hasredilmek üzere mukaddema 
pazarlık suretiyle verilen yarım milyon metre mi
kâp keresteye ait şeraite ashabı (tarafından ria
yet edilmediğinden, mukavelenin-feshi lâzımgeüp 
gelmiyeceğini, irtibat ve taallûku itibariyle bir 
anda şifahen cevap verilmek üzere Maliye ve İk
tisat vekâletlerinden sual ederim. 

30 . XII . 1338 
izmit Mebusu 

Sırrı 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. •— 
Efendim Adapazan'nda vâki Ahşap Fabrikasının 
bâzı zevata verildiğini ve tapuya raptı hakkında 
teşebbüs vukubulduğunu iktisat Vekâleti işitme-
miştir. Binaenaleyh işitmediğinden dolayı iktisat 
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Vekâleti doğru veyahut yanlış olduğunu bilme* I 
inektedir. Böyle bir şey olmuş olsaydı şirket ta
rafından bize bildirilirdi ve komiserlerimiz dola
şır, bir malûmat verirlerdi. Eğer tapuya raptı 
hakkında bir teşebbüs vukubulmuşsa Maliye Ve
kâletinin bu hususta izahat vermesi lâzımdır. Fa
kat gerek şirketle alâkası olmıyan zevata verilme
si ve gerek tapuya raptı hakkında İktisat Vekâle
tinin hiçbir haberi yoktur ve İktisat Vekâleti
nin de haberi olmaksızın böyle bir muamelenin 
yapılması kanunen mümkün değildir. Takrirde 
diyorlar ki; Adapazarı ahşap ve demir malzeme 
İmalâthanesi Osmanlı Anonim Şirketi namiyle te
şekkül eden Şirketin muamelei tasdikiyesi icra edil
miş midir? Esasen buna lüzum yoktur. Şirket 1333 
senesinde İstanbul'da teşekkül etmiştir ve yine bu 
imalâthanenin mutasarrıfı hakikileri kimlerdir. 
Tahkik edilmişler midir? Diyor. Bunun mutasar-

* nfı hakikileri şirkettir. Malûmuâliniz anonim 
şirketlerde mutasarrıfı hakiki ve isiın mevzuu-
bahsolmaz. Bir mülk şirketin şahsiyeti maneviye-
sine aittir. Binaenaleyh anonim şirketlerinin 
mutasarrıfı hakikileri yoktur, yüzlerce isim var
dır. Burada hepisi mutasarrıfı hakikidir. Adsız 
şirkettir, komandit veyahut kollektif şirketleri ol
muş olsaydı mevzuubahsolurdu. Binaenaleyh sa
hibi hakikileri esasen olamaz. Sahipleri hisse
darlardır. 

Üçüncü: Efendim, Adapazarı'nda Demir -( 
Ahşap Fabrikasına hasredilmek üzere mukadde
ma pazarlık suretiyle verilen yarım milyon met
re mikâp keresteye ait şerait ashabı tarafından 
rağfbet edilmediğinden mukavelenin feshi lâzım-
gelip gelmiyeceğini irtibat ve taliki itibariyle bir 
anda şifahen cevabı verilmek üzere... ilâhiri di
yor. Hakikaten orman mukavelenamesinin vakti
ni geçirdiklerinden bu mukavelename İktisat Ve
kâletince tanınmamıştır. Bilâhara şirket müraca
at etmiştir, İktisat Vekâletine noktai nazarını 
izah etmiştir. Esbabı mücbireye binaen bu işi 
yapmadığından bahsetmiştir. Vekâlet bunu He
yeti Vekileye sevk etti. Bu, Heyeti Vekilede-
dir. Karara iktiran ettiğinden sonra leh veya 
aleyhinde hareket edilecektir. Sırrı Beyefendi 
Hazretlerinin sualine vereceğim cevap bundan 
ibarettir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdi efendim bende
niz düşman istilâsından kurtulan yerlerde ahali
nin muhtacolduğu kerestenin Romanya gibi ecne
bi memleketlerden celbi teşebbüsünü evrakı mat- | 
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buatta gördüm. Keresteler Gümrük Resminden 
istisna edilerek, memleketimizde mebzulen mev-
cudolan ormanlardan ahalinin öteden beri istih-
salâtı müşkülâta uğratılmış olmasaydı. İzmir'in 
Romanya'dan almak istediği kesrestelere ihtiyaç 
kalmazdı. Bunlar hakkında idarenin göstermiş ol
duğu müşkülât, meselâ öteden beri kesrestecilik-
le mütevaggil olan kara ahalisinin dâhildeki sar
fiyatını ve sarf olunmıyan miktarının da mutla
ka dâhilde satmak mecburiyeti karşısında kaldı
ğını göz önüne almak icalbederdi. Bir erbabı 
sanatın vücuda getirdiği 'beş yüz tahtadan ellisi
ni sarf edip fazlasını çürütmiye mahkûm etmek 
kadar dünyada akılsız, mantıksız bir şey olamaz. 
Ormanlardan istihsalâtta bulunan küçük müstah-
sılları bu suretle müşkülâta, tasibata uğratmak
tan feragat ederlerse, onlar İzmir'in ve sair ke
resteye muhtacolan mahaller halkının ihtiyacını, 
ecnebi memleketlerine ihtiyaç hissettirmeksizin 
tamamen temin ederler. Bu ciheti açmak ica-
bederse uzunuzadıya söz söylemeyi icabettirir. 
Mirîye mahsus olan kereste... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Kanun var mı, 
kanun ? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kanun yok... Bir ta
limatla verilir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — O halde kanun lâ
zımdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Talimatname mer'idir. 
Sarfiyatı dahiliyeye mahsus olarak kat'ma 
ruhsat verilen keresteden husule getirdiği mes-
nuatı dâhilde sarf etmek, artarsa harice sevk 
etmek icabeder. Fakat, artan miktarım da dı
şarıya çıkarmaz. En ziyade köylüyü, kerestecilik
le tevaggul eden halkı ızrar eden cihet budur. 
İdareden, vekâletten istirham ediyorum, şim
diye kadar olan bu yolsuzluğa nihayet versinler. 
Ahali, sarfiyatı dahiliye için vücuda getirdiği 
mamulâtı dâhilde sarf edemediği takdirde, mik
tardan fazla kalırsa harice ihracetsin. Çünkü 
dâhildeki resim bir katlı yani nısfıdır. Harice 
ihracedilirken diğer nısfı verilip harice ihracedi-
lirdi. Bu evvelce cariydi. Sonradan bunu büs
bütün ortadan kaldırmak istediler ve kaldırdı
lar. Harice ihracederse o vakit halkın müşkilâtı 
ortadan kalkar. Şimdi halka, bunları sarfiyatı 
dahiliye için aldınız, binaenaleyh dâhilde sarf 
edeceksiniz deniliyor. Edemediği takdirde ne 
yapsın? İdare diyor ki; rençberler böyle istida 
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etmiştir. Zürra'a böyle demiştir, bize mal olduğu 
fiyatla siz alın, biz öküz alacağız, işte onun 
için istirham ediyorum. Sualimin şuna taallûk-

- eden cevap kısmını Vekil Beyefendi bu teshi-
lâtı mahallerine göstermek şartiyle kâfi addedi
yorum. • 

Sonra bir ciheti daha arz edeyim efendim. 
Zonguldak, madenlerine verilen kereste ima
lâta muhtaç bir şey değildir, derhal verilebilir. 
Madenciler arasında birçok münaziünfih mesai'l 
vardır, sinni kat'a gelmiş, gelmemiş meselele
ri... Zannederim. Şimdiki halde işittiğime göre 
idare bunu da yoluna koymuştur. Bunun için 
sualimden feragat ediyorum. Ancak ahaliye 
ait mesailde - kendilerinden istirham ediyo
rum - müşkülât çıkarılmasın. O ciheti temin bu
yursunlar. 

SIRRI B. (izmit) — Efendim, sualimin maz
munu esasen iki vekâlete taallûk ediyordu. Onun 
için iktisat Vekili Beyefendinin sualin Ifendile-
rine taallûk etmiyen kısmına cevap vermemeye 
hakları vardır. Bu ciheti tasdik ediyorum. An
cak sualimin mahiyeti anlaşılmak için size bu 
mesele hakkında birazcık tafsilât vermek mec
buriyetindeyim. Harbi Umumi zamanında Ada-
pazarı'nda şimdi ismine ahşap ve demir imalât
hanesi denilen bir fabrika yapılmıştır. Bu fabri
kayı ahaliye, köylülere angarya suretiyle yap
tırmışlardır. Güya miriye ait imiş gibi söyliye-
rek ahaliyi bütün hayvanatiyle, evlât ve iya-
liyle sevk ederek orada çalıştırmışlardır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Beş bin kişi çalışmıştır. 
SIRRI B. (izmit) — Bu fabrika inşa olunur

ken taşıdığı malzemenin sikletine tahammül ede-
miyerek ölen hayvanat bihat ve hesaptır, çocu
ğunu düşürmüş kadınlar da pek çoktur. 

YUSUF B. (Denizli) — Ne vakit olmuş bu? 
SIRRI B. (Devamla) — Harbi Umumi za

manında... Fakat neticede ahali miriye aidoldu-
ğu kanaatiyle can ve gönülden çalışırken, res
mi kuşat icra edildiği anda, görüldü ki, fabri
kanın kapısı üzerine; «Anonim şirketi» diye bir 
levha asılmıştır, 

CEMÎL B. (Kütahya) — Çok mühim öyle 
ise... 

SIRRI B. (izmit) :— Meclisi Âlinin adalet 
bahşetmek istediği bir devirde, mazlum halka 
yüreğinin sızladığına emin olduğum Mahmud 
Esad Beyin zamanı vekâletlerinde bu hakkı 
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meşrualannın meydana çıkabilmesi için huzur
larında bu meseleyi arz ve izaha geldim. Bu 
fabrikanın üzerine anonim şirketi yazıldıktan 
sonra içine de Belçika'dan yine Mehmetlerin 
kaniyle elde edilen fabrika ganaiminden maki-
nalar getirildi. Onlar da oraya kondu. Demek 
oluyor ki, halk bunun hem zarfının hem de maz
rufunun mutasarrıfı hakikisidir. Bu fabrikanın 
hayatı faaliyesini idame edehihnek için buna 
orman lâzımdı, orman için de başka bir tedbîre 
tevessül ettiler. Kanunun tecviz etmediği bir 
surette en yakın ormanlardan pazarlık sure
tiyle yarım milyon metre mikâp ağacın bu fab
rikada imal edilmek üzere tahsisini o vakitki 
hükümet kabul etti. Bu ormanın şu suretle fab
rikaya tahsisi, yetmiş karye ahalisini hakkı 
ihtitaptan mahrum etmiştir. Bu ahali şimdi 
kendi yakacaklarını ve alâtı ziraiyelerini hariç
ten tedarik suretiyle temin edebiliyorlar. 

NEŞET B. (istanbul) — Sırrı Beyefendi 
zatıâliniz buna, eskiden beri mi muttalisiniz, 
yoksa şimdi mi muttali oldunuz? 

SIRRI B. (izmit) — Benim yeni veya eski
den muttali olmaklığım meselenin mahiyetini 
tağyir etmez. 

NEŞET B. (istanbul) — Hayır efendim, 
bu meseleye eskiden beri mi muttalisiniz, diye 
soruyorum ? 

SIRRI B. (İzmit) — Zaman, şimdi müsaid-
oldu. Bu hakikati söylemekliğime.... O zaman 
bu şirketi teşkil eden zevat, sermaye veren, ça
lışan zat değildi. Bu yaptıran zatın nimetdîde-
leri, lütufdîdeleriydi. Buna on para vermek
sizin ve bir saat çalışmaksızın bu şirketin aza
ları sırasına girdiler, işte bu şirketin hakikati 
böyledir. Hattâ ahalii mahalliye kendi gözleri 
önünde teşekkül eden bu şirkete iştirak arzu
sunu gösterdikleri halde atıfet suretiyle maz-
harı müsaade adamlar 'bu şirkete âza oldular. 
Fakat para. vermek istiyenler âza olamadılar. 
O vakit bu şirketin muamelei tasdikiyesi ola
madı. Nihayet 'bugüne kadar. geldi. Sekiz ay 
evvel bu fabrikanın heyeti idaresi tarafından 
müterakim borçlarının tecil ve orman hakkın
daki mukavelenin tecdidi hakkında bir müracaat 
vâki oldu, tetkik edildi, O vakte kadar teraküm 
eden borçların tekasitin verilmediği 17 bin lira
nın tedahülde kaldığı anlaşıldı; Tabiî şartname
nin iptali lâzıtmgelirdi.. Bu husustaki mütalâa 
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Heyeti Vekileye sevk alunınmştu. Fakat neticesi 
alınamadı. Simidi bu fabrikanın mu amel ei resımi-
yesi ikmal edilerek Hükümeti Milliye tarafından 
da tasdik edilmesine tevessül edilmiştir ve tapu
su da alınmak istenilmiştir. Tetkikatıma göre, 
dairei resmiyede bulunan dosyaların mündere-
eatından aldığım, malûmatı sarihaya göre, orada 
henüz tapu verilememiştir, fabrikanın binasına.., 
Salâhiyetıtar memur, bu fabrikaya tasarruf sene
di verebilmek için şirketin resmen Hükümeti 
milliyece tanınması lâzımıdır dedi ve Maliye Ve
kâletti dahi bu ciheti tasvibederek, muvafıkı ka
nun görerek ımahallinin mütalâasiyle beraber bu
nu İktisat Vekâletine havale etti. Tarihi mazbut
tur. Benim böyle vâzıhan ve mufassalan söyle
mek istediğim şey, mademki bu şirket için, bu 
fabrika için bir tapu senedi alınmak mecburiye
tindedir, bu cihet iktisat Vekâletince bilindiği 
takdirde zannetmeni ki, şirketin meşruiyetine ve 
kanuna muvafakatine dair bir rey beyan edebil
sin, şirketin sureti teşekkülünü vâzıhan söyle
dim, Para vermiyen ve orada çalışmıyan adamlar 
şimdi oranın sahibidir, içindeki fabrikalar em
vali ganaimden. Bina, ahalinin sâyi mütemadisi 
neticesi. Bu hakikat meydanda iken o vakit âtı-
feten hisse senetleri bâzı zevata, lûtufdidelere 
verildi diyerekten bunun ahkâmı kanuniveye 
mutabakat! fikrinde bulunulacağını bendeniz 
dairei ihtimalde görmüyorum. Eğer aidolduğu 
daire meselâ iktisat Vekâleti böyle gayrikanııni 
surette daha bidayette verilen yarım milyon 
metre mikâp iki, bu zamanda milyonlarca değe
rinde bulunan bir ormanı yetmiş kariye halkının 
hakkı ihtitap ve hakkı tasarrufunu nazarı dik
kate almak adalet ve insafını gösterdikleri anda 
zaten bu tarifatı kanuniye dâhilinde iptal edil
mek lâzımgelir ve iptal edince hakka rücu etmiş 
bulunur. Keresteden mahrum kalınca şimdi sıra 
fabrikanın şeklini muhakemeye geliyor. Fabri
kanın şekli de tarif ©ttiğim tarzda husule geldiği 
için bunun mutasarrıf ı da ahalidir. 

16 Mart 1336 senesinden (mukaddem olduğu 
için, bizce de makbul ve muteber olan Şûrayı 
Devlet kararına tevfikan ahalinin iane ve eme
ğiyle husule gelen mebanii eaniriyenin halk iste
diği zaman kendilerine iade olunmak zarureti 
bulunduğuna nazaran bu faıbrikanuı dahi ahali
ye verilmesi lâzımdır. 

Bu izahatımla hakikaten halk taraftarı ol
duğuna emniyeti kâmilem olan Vekil Beyefen-
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dinin nazarı dikkatini muvacehei um ilmiyeniz
de eelbederek evrak kendilerine geldiği zaman 
hak ve hakikati izhar edecek surette tetkik ve 
muhakeme buyurmalarını yine muvacehei um il
miyenizde temenni ve istirham ederim. Zaten 
sual takriri vermekteki maksadım da, meseleyi 
muvacehei umumiyenizde takdirinize havale et
mek idi. Bu maksadım husule gelmiştir. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
mir) — Cevap vereyim efendim. (Kâfi gördü 
sesleri) 

SIRRI B. (İzmit) — Hayır Vekil Beye diye
ceğim yoktur. 

REİS — Efendim Elcezire Cephesi İstiklâl 
Mahkemesi için yapılan intihabatın neticesini 
arz ediyorum. Tasnif netayici efendim 186 kişi 
reye iştirak etmiş, Rıza Vamık Bey (Sinob) 98 
rey ile, Şevki Bey (içel) 109 rey ile Elcezire 
Cephesi istiklâl Mahkemesi âzalığma itıtihab-
ediimişlcrdir. İstiklâl Mahkemesi muamelesi ta
ma tu olmuştur efendim. 

SALİH Ef. ('Erzurum) — Allah selâmet ver
sin. 

MÜDAFAAI MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Ps. 
(Karesi) — Efendim mahkeme intihaibolundu. 
Bugün yarın hareket edecektir. Mahkemenin gi
deceği mahal malûmuâliniz pek uzaktır. Görece
ği vazife sırf asker firarilerine münhasır oldu
ğuna nazaran bunlara verilecek salâhiyeti arz 
etmek istiyorum. Malûmuâliniz cephede bir as
ker firarisi hakkında Divanı Harbin verdiği ka
rarı cephe kumandanı derhal tasdik ve infaz 
etmek salâhiyetini haizdir. Bu gidecek mahkeme 
inşallah adam asmaya filân hacet kalmaz, belki 
hiçbir adam asmıya çaktır. Fakat cephe kuman
danının ve oradaki divanı harblerin fevkinde sa
lâhiyeti haiz -olmazsa tesiri o kadar görülmez. 
Rica ederim, inşallah istimaline mahal kalmaz 
oradaki divanı harblerin fevkinde bir salâhiyet 
bahış buyurunuz. (Ekseriyet yok sesleri) • 

FEVZİ Ef. (Batum) — Bir kanun lâzım. Ka
rarla olmaz. 

MÜDAFAAI MİLLİYE VEKlLİ KÂZIM P§. 
(Devamla) — Kanunda sarahat vardır efendim, 
Meclisi Âli arzu ederse istiklâl mahkemelerine 
lüzumunda idam. kararı vermek ve infaz etmek 
salâhiyetini verir. Onun için bendeniz de bu mec
buriyetin lüzumunu arz ediyorum. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Paşa Hazretlerinin 
buyurmuş oldukları meseleyi talebetmek hakli»-



î : 183 29.1 
rıdır. Kanunda da sarahat vardır. Fakat Meclis
te bugün bu meseleyi halledecek ekseriyet yok
tur. Bendeniz teklif ediyorum. Başka gün müza
keresini yaparız efendim. 

REİS — Efendim hakikaten ekseriyet yok
tur. Vakit de geç oldu. 

Ali B. (Amasya), Hasib B. (Maraş), Mah-
mud B. (Ergani), Salâhaddin B. (Mersin), 
Alim Ef. (Kayseri), Ali .Şükrü B. (Trabzon), 
Hakkı Hami B. (Sinob), . Necati Ef. (Lâzis-
tan), Hacı Arif B. (İstanbul), Vâsıf B. (Si
vas), Ahmed Fevzi Ef. (Erzincan), Osman 
Fevzi Ef. (Erzincan), Hüsnü B. (Bitlis), Beh-
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kendi

leri gider. Salâhiyetleri bilâhara tebliğ olunur. 

REÎS — Efendim Çarşamba günü içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,00 

çet B. (Kângırı), İsmail Remzi Ef. (İsparta), 
Dursun B. (Çorum), Necati B. (Erzurum),, 
Mustafa B. (Dersim), Hacı Tahir Ef. (İspar
ta) , Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Hafız Ab
dullah Ef. (izmit), Hulusi B. (Karahisarı 
Sahib), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Nus-
rat Ef. (Erzurum), Ömer Lûtfi B. (Saru-

mmtm 

Yeni Gün gazetesinin makalesi hakkındaki Divanı Riyaset karanna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Ragıb B. (Kütahya), Mustafa Kemal B. (Er
tuğrul), Sadık B. (Kırşehir), Hamid B. (Biga), 
Necib B. (Ertuğrul), Hüsrev Sami B. (Eskişe
hir), Rıza B. (Yozgad), Hacı Nuri B. (Siird), 
Reşad B. (Sanman), Mehmed B. (Gümüşane), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Eyüb Sabri B. (Es
kişehir), Hüseyin Ef. (Kozan), Ruşen B. (Gü
müşane), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Osman 
Zade Hamdi B. (Ertuğrul), Ali Rıza B. (İstan
bul), Şevki B , (İçel), Hakkı B. (Van), Mah-
mud Esad B. (izmir), Yusuf B. (Denizli), Yu
nus Nâdi B. (izmir), Süleyman S i m B. (Yoz
gad), İsmail Subhi B. (Burdur), Necib B. (Mar
din), Halil İbrahim Ef. (izmit), Recai B. 
(Trabzon), Avni B. (Saruhan), Sabit B. (Kay
seri), Neşet B. (İstanbul), Rasim B. (Sivas), 
Ferid B. (Çorum), Pozan B. (Urfa), Hacim 
Muhiddin B. (Karesi), Şeyh Seyfi Ef. (Kütah
ya), Tahsin B. (İzmir), Mazlum Baba Ef. (De
nizli), Esad B. (Mardin), Hâşim B. (Ço
rum), Numan Usta (İstanbul), İbrahim B. 
(Mardin), Dr. Fuad B. (Bolu), izzet B. 
(Kokad), Abdülgani B. (Siverek), Melmıed 
B. (Biga), Ali Vâsıf B. (Gene), Cevdet B. 
(Kütahya), Hamdi Ef. (Gene), Nebi Zade 
Hamdi B. (Trabzon), Hüseyin B. (Elâziz), 

Rasih Ef. (Antalya), Necmeddin B. (Siird), 
Dr. Refik B. (Bayezid), Vehbi B. (Bitlis), 
Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Naci B. (Elâziz), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Fevzi Ef. (Ba-
tum), Hilmi B. (Ardahan), Hamdullah Subhi 
B. (Antalya), Şeyh Fikri Ef. (Gene), Şakir 
Ef. (Ankara), Mahmud Said B. (Muş), Ali 
Fuad Pş. (Ankara), Resul B. (Bitlis), Derviş 
B. (Mardin), Kadri B. (Diyarbekir), Osman 
Kadri B. (Muş), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Rasim B. (Cebelibereket), Ömer Mümtaz B. 
(Ankara), Operatör Emin B. (Bursa), Ya
sin B. (Gazianteb), Dr. Mustafa B. (Kozan), 
Talisin B. (Maraş), Ali Cenani B. (Gazian
teb), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Mem-
duh B. (Karahisarı Şarki), Zamir B. (Ada
na), Şevket B. (Sinob), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Şemseddin Ef. (Ankara), Necati B. 
(Bursa), Kâzım Pş. (Karesi), Şükrü Ef. (Bo
lu), Feyzi B. (Diyarbekir), Nuri B. (Bolu), 
Hacı llyas Sami Ef. (Muş), Akif B. (Batum), 
Sadık B. (Çorum), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Ali Fethi B. (istan
bul), Tunah Hilmi B. (Bolu), fyluhtar Fikri 
B. (Mersin), Ali B. (Karahisarı Sahib), Mid-
hat B. (Mardin), Rıza Vamık B. (Sinob) 

(Reddedenler) 
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han), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 
Mehmed Nâdir B. (İsparta), Abdülgafur Ef. 
(Karesi), Celâleddin B. (Trabzon), Rifat B. 
(Konya), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şaır-
ki), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Mehmed Ragıb 
B. (Amasya), Rüşdü B. (Maraş), Rıza B. 
(Muş), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Hasan Hay-
ri B. (Dersim), Kasım B. (Muş), Sırrı B. 
(Ergani), Sami B. (İçel), Arif B. (Bitlis), 
Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Celâl B. 
(Gene), İsmail B. (Erzurum), Haydar Lût-
fi B. (İçel), Mehmed Sırrı B. (Siverek), Mus-
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tafa Lûtfi B. (Malatya), Nebil Ef. (Karahi
sarı Sahib), Bahrî B. (Yozgad), Mehmed 
Emin B. (Ergani), Salih Ef. (Siird), Hafcz 
Hamdi B. (Biga), Hüseyin B. (Erzincan), 
Derviş B. (Bitlis), Tufan B. (Hakkâri), Sırrı 
B. (İzmit), Abdülgani B. (Siverek), Osman Ze
ki B. (Kayseri), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hulusi Ef. (Kastamo
nu), Emin B. (Canik), İbrahim B. (Karesi), 
Şükrü B. (Canik), Hüseyin Avni B. (Erzurum), 
Yasin B. (Oltu), Mehmed Akif B. (Burdur).. 

(Müstenkifler) 

Sadullah B. (Bitlis), Abdülkadir B. (Kasta
monu), Cavid B. (Karesi), Cemil B. (Kütahya), 
Hacı Bekir Ef. (Konya), Kadri B. (Siird), Ab-

dülhak Tevfik B. (Dersim), Ragıb B. (Gazian-
teb). 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zabtı sabık hulâsası 
2. —• Evrakı varide 
Hiyaneti vataniyeden mahkûm İbrahimoğ-

lu Mustafa, Kırkkiliseli Şükrü Efendi, Genc-
osman ve Hasanoğlu Mustafa, Reşadoğlu Ha
san, Cerrahoğlu Osman haklarında Adliye Ve
kâletinden mevrut beş takım evrakı hükmiye 

Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşinci 
maddesinin tadiline dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye 

Sıhhiye Vekâletinin İstanbul kadrosu gön
derildiğine dair Heyeti Vekile tezkeresi 

Memaliki müstahlasadan firar ve gaybubet 
eden ahalinin emvali menkule ve gayrimejıku-
leleri hakkındaki Kanunun lüzumu tefsirine 
dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

Milis zâbitana verilecek muhassasat hakkın
da Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Sivil tayyarecilerin ihtiyat zâbitanı sınıfı
na nakillerine dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye 

Muhtacini zürra' için İktisat bütçesine yüz 
bin lira ilâvesine dair lâyihai kanuniye 

Sefarethane ve şehbenderhanelerce tahsil 
edilen rüsuma dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye 

Aleksandros'un develeri hakkında İstiklâl 
mahkemesince verilen kararın Maliye Vekâ
letine tebliği hakkında Kütahya Mebusu Ce
mil Beyin Divanı Riyasetten temenni takriri 

Antakya ve havalisinde edilen mazalim 
hakkında İzmit Mebusu Sırrı Beyin Hariciye 
Vekâletinden temenni takriri 

Avans Kanununun yedinci maddesi hak
kındaki tefsirin müstacelen müzakeresi hak
kında Mardin Mebusu İbrahim Beyin takriri 

Harekâtı Milliyeyi ihlâl edenlerin Anadolu'
da serlbest gezmekte olduklarına dair Eskişehir 
Mebusu Hacı Mehmed Efendinin takriri 

Elâziz Baytar Müfettişi Hasan Fehmi Beyin 
taltifi hakkında Gene Mebusu Hamdi Beyin te
menni takriri 

İbrazı gayret ve fedakâri eyliyen 'küçük zâ-
bitan hakkında Gene Mebusu Hamdi Beyin te
menni takriri 

Orman Kanununun bâzı maddelerini muaddil 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Sinab Mebusu Rıza Vamık Beyin Elcezire İs
tiklâl Mahkemesinden istifasına dair takriri 

İntihabat 
Memaliki müstahlasa İstiklâl mahkemeleri 4n-

tihabatı. 
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Mazbatalar 

Kütahya Bidayet Mahkemesince hıyaneti va
taniye ile mahkûm Simav kazası Malmüdürü Nu
ri Efendinin mahkûmiyetinin ref'iyle Maliye Ve
kâletince tahkikat ve takibat icra edilmesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Baytar İsmail Hakkı Efendinin validesi tara
fından verilen istidanın, reddine dair Adliye En
cümeni mazbatası 

Eskişehir Bidayet Mahkemesince hıyaneti va
taniye ile mahkûm Hasan Çavuşun mahkûmiye
tinin muvafıkı kanun olduğuna dair Adliye En
cümeni mazbatası 

Samsun Rüsumat memurlarından Bafralı 
Pandelâki'nin affı hakkında vermiş olduğu istida
nın reddine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Kütahya Bidayet Mahkemesince hiyaneti va
taniye ile mahkûm Kütahyalı Papaz Mardiros, 
Tavşanlık Topik Sarrafyan ve rüfekasınm mah
kûmiyetlerinin muvafıkı kanun olduğuna dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Bolu'nun Dağlılar karyesinden Apuroğlu 
Mehmed'in affı hakkında verilen istidanın reddi- ; 
ne dair Adliye Encümeni mazbatası •' 

Antalya İstinaf Mahkemesince idama mahkûm 
edilen Korkuteli 'nin Yenişehir karyesinden Ali 
Efe hakkındaki hükmün muvafık olduğuna dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm edi
len Lûtfi ve rüfekasınm mahkûmiyetleri hakkın
da encümence tâyini muamele edilmediğine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

İstiklâl Mahkemesince gıyaben mahkûm Ni-
kooğlıı Yuvan'ııı muhakemesi hakkuıda Adliye 
Encümeni mazbatası 

Kırşehir mapusanesinden cepheye şevkleri 
hakkında Süleyman imzasiyle verilen istidanın 
reddine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mahm-ud 
Efendi hakkındaki hükmün tasdikine dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm edi
len iki yüz kişinin afları hakkındaki istidanın 
reddine dair Adliye Encümeni mazbatası -

Antalya Meclisi Umumi âzasından Emin 
Efendinin teîgrafhamesi hakkında tâyini mua
meleye mahal olmadığına dair Adliye Encüme
ni mazbatası 

.1339 0. : 4 
Tekaütlüğe sevk edilen Daday Ahzi Asker 

Şuh e Reisi Şükrü Efendi 'hakkında -bir muame
le yapılamıyacağma dair Adliye Encümeni maz
batası 

Seyyar Topçu Mülâzimievveli Zeki Efendi
nin affı hakkında validesi tarafından verilen 
istidanın reddine dair Adliye Encümeni mazba
tası 

Kastamonu İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
edilen Taşköprü Ahzi As'ker Şube Memuru Yüz
başı Muhsin Efendinin istidasının reddine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Bolu sancağının G-ökçesu nahiyesinin Cinler 
karyesinden Abdurrahman'm Af Kanununun 
dairei şümulünden hariç bulunmakla istidası
nın reddine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Konya İstiklâl Mahkemesince mahkûm İs
parta'nın Senirkend nahiyesinden Hasanoğlu 
Veli'nin Af Kanununun dairei şümulünden ha
riç bulunmakla istidasının reddine dair Adliye 
.Encümeni mazbatası 

Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
Karabey ve Develi'li Seyi'ullah'ın af lan (hak
kındaki talebin reddine ve Bursalı Hakkı'nin 
ihlâi sebiline ve Sivrihisarlı Ali Rıza'um sebe
bi mahkûmiyetinin mahallinden istifsarına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm Kir-
yakoğlu Istil ve rüfekasınm afları hakkındaki 
istidalarının reddine dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

Kayseri İstiklâl Maihkemesince mahkûm 
Mustafaoğlu Hacı Mehmed'in affı hakkındaki 
isftidasmm reddine dair Adliye Encümeni maz
batası 

Eskişehir Bidayet Mahkemesince hiyaneti 
vataniye ile Hacı Mehmed'in mahkûmiyetinin 
muvafık olduğuna dair Adliye Encümeni maz
batası 

Müzakere edilecek nıevad 
Dahiliye bütçesine tahsisatı munzamına ilâ

vesine dair lâyiha 
Jandarma maaşatmın tezyidi hakkında lâ-

yihai (kanuniye 
Mevaddı müştaile 
Kanunu Cezanın 203 ncü maddesinin tadili 




