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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i Müzakerat Saat : 1,48 

REİS — Fethi Bey, 
KÂTİPLER : Faüh Rıfıa Bey (Bolu), Hakkı Bey (Van) 

» 

REİS — Celseyi acıyorum. Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

Sabık hülasası 1. — Zabtı S 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde hilinikat 
Zaptı Sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve 
•evrakı varide aiıdcMukları mahallere havale 
edildi. Yeniden inşa edileceık hapsaneler hak-
ıkındaıki layiha müstacel ruznameye alındı. Hü
kümetin teklif edeceği mesaili fevkalâdeden 
maada mevaddı müstacelede tercih alettercih 
icra edilmemesi karangir oldu. Aydın ve Men
teşe sahillerine taarruzda bulunan Yunan kor
sanlarına dair Menteşe Mebusu Esad Efendi
nin sual takririne Müdafaai Millliye Vekili Kâ
zım Paşanın verdiği cevap istima olundu. Mü
dafaai Milliye, Bahriye, Jandarma ve Askerî 
Fabrikalarla Muhassasatı Zatiyenin 1339 se
nesine talhsisatı muıızamma ilâvesine dair Ka
nun ikinci defa reye vaz'edilerek ruznamei ıııii-
zakerata geçildi. .1310 ve 1317 tevellütlü şimen
difer müıst ahde miniyi e telgraf muhabere ine-
muriarı ve muallimlerin askerlikten isitisnaları-
na dair teklifi kanunîlerin reddine mütaallik 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası bedel-
müzakere tâyini esamiyle reye vaz'ediidi. Mâ-
rüzzikir Tahsisatı muıızamma Kanununun (132) 

1. — Zonguldak Mebusu Holü Beyin, Ru
meli'den hicret eden bâzı Türk ailelere menıa-
liki metrukedeki emlâk, arazilerine mukabil 
muhtelif mahallerde verilen emlâk ve araziye 
Mübadele, İmar ve tskân Vekâletince vaziyed 

Lâyihalar 
1. — Hariçten celholunacak faydalı nebatat 

reyle kabul edildiği Makamı Riyasetten tebliğ 
edilerek teneffüs için Celse tatil edildi. 

ikinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle Iküşadolunarak 

1310, 1317 tevellütlü bâzı sunufun askerlikten 
istisnalarının reddine dair Müdafaai Milliye 
Encümenii mazbatasının Birinci Celsede reye 
vaz'ında ekseriyet olmadığı anlaşıldığından 
yoklama yapıldı. Neticede ekseriyetin taayyün 
etmesiyle müzakerata iptidar edildi. Rize li
vasında eşcarı müsmire yetiştirilmesine dair 
Rize Melbusu Esad Beyin teklifi kanunîsi mev
zuu müzakere olarak heyeti umumiyeti hakkın
da müzakerenin kifayejtiyle İktisat Encümeni
nin tertilbetıtiği mevaddı kanuniyenin müzake
resi kabul olundu. Birincd madde bir müddet 
müza'kere edildikten sonra mevcut tadil takrir-
1 eriyle . encümene iade ve Çarşamba günü içti
ma edilmek üzere Celse tatil edildi. 

Reis Kâtip 
Bolu 

Ali Fethi Fatih Rıfkı 
Kâtip 
Van 

Hakkı 

edildiğine dair tahriri sual takriri Başvekâlete 
havale edilmiştir. (6/126) 

REİS — Zaptı sabuk hulâsası ha.ktkmda bY-
itiraz var mı efendim. (Yok sesleri) Zaptı sa
bık hülâsası aynen ka'bul edilmiştir. 

tohumları ile meyva fidanları've Amerika asma 
çubuklarının Gümrük resimleri için İktisat Ve-

3. — SUALLER 

2. — EVRAKI VARİDE 

— 451 — 



İ : 92 30 . 1 . 1340 C : 1 

kâleti bütçesine iki yüz bin liralık tahsisat vaz'-
ına dair lâyihai kanuniye (1/424) (Muvazenei 
Maliye Encümenine) 

Teklifler 

1. — Kângırı Mebusu Talât ve Ziya beylerin, 
Muallimlerin hizmeti askeriyeden tecilleri hak
kında teklifi kanunîsi (2/271) (Lâyiha En
cümenine) 

2. — Diyarbekir Mebusu Şerif Beyin, İdarei 
Vilâyat Kanununun 136 ve 138 nci maddeleri
nin tadili hakkında teklifi kanunîsi (2/272) 
(Lâyiha Encümenine) 

3. — Dersim mebusları Feridun Fikri ve 
Ahmed Şükrü beylerin, Dersim Vilâyetinin muh-
tacolduğu imaratı zaruriye ve mübreme hak
kında teklifi kanînisi (2/273) (Lâyiha Encü
menine) 

4. — Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey, ve 
rüfekasının, Dâvavekilleri Cemiyeti teşekkül eden 
mahallerde meşkûr cemiyet levhasında mu
kayyet olnııyan muhamillerin icrayı vekâletten 
meni'leri ve mebhus vekiller cemiyetlerinin ica
bında muhamillerin levhadan terkini kayıtları 
kararını da vermek salâhiyetini haiz olmalarına 
dair teklifi kanînisi (2/274) (Lâyiha Encüme
nine) 

Mazbatalar 

1. -— Saruhan Mebusu Edhem Beyin, 8 Teş
rinisani 1339 tarihli Mübadele, İmar ve İskân 
Kanununa zeylolmak üzere (2/262) numaralı 
teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Mübadele, 
İmar ve İskân Encümenine) 

2. — Kırkkilise Mebusu Fuad Bey ve rü
fekasının, Sıtma ile mücadele hakkında (2/263) 
numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encüemni mazbatan (Sıh
hiye Encümenine) 

3. — Saruhan Mebusu Edhem Beyin, Hah 
dokunmasında kullanılan Avrupa mamulâtı-
nın Gümrük Resminden istisnası hakkında 
(2/264) numaralı teklifi kanunîsi ve sayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası (İktisat ve Muvazenei Maliye encümen
lerine) 

4. — Zonguldak Mebusu Halil ve Niğde 
Mebusu Galib beylerin, E s'arın galası ve mes

ken ücretlerinin, yüksekliği dolayısiyle An
kara şehrinde ifayı vazife eden memurini mül
kiyeye zamaim icrasına dair (2/265) numaralı 
teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Ijâyiha Encümeni mazbatası , (Muvazenei 
Maliye Encümenine) 

5. — Bayezid Mebusu Şefik Beyin, Ma
hallimi nizamiye ve devairde alınması lâzımgelen 
harçlara ait Tarifenin 38 nci maddesine müzeyyel 
(2/266) numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Ijâyiha Encümeni maz
batası (Adliye ve Muvazenei Maliye encümenle
rine) 

6. — İzmir Mebusu Rahmi Beyin, Ec
nebi maden kömürlerinin men'i ithaline dair 
(3/203) numaralı teklifi kanunîsi ve İktiast 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

REİS — Encümen tarafından müstaceliyet 
teklifi vardır. 

7. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Ağnam Resminin sureti tahsili hakkında tek
lifi kanunîsi \(2/89) ve Kav anin ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

REİS — Almlacaktır. Henüz tabı ve tevzi' 
olunmamı ştrr. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Kângırı) — Müsaade buyurur mu
sunuz efendim1? Tadadı ağnam hakkında Bo
zok Mehusu Süleyman Sırrı Beyin bir tek
lifi kanunîsi vardır. Burada Heyeti Üelile-
nin temayülâtı nazarı itibara alınarak tadat 
zamanının Nisana atılması mcvzuubasoldu. 
Gerek Muvazenei Maliye, gerek Kavanini 
Maliye encümenlerinde o surette karar veril
miş, mazbata da takdim edilmiştir. Fakat 
'meselenin ehemmiyetine binaen bunun tabı' ve 
tevzi' edilmeden müzakeresi doğru değildir. 
Her iki encümenin müstaceliyet talepleri var
dır. Bendeniz de bunun müstacel olmasını tek
lif ve kabulünü istirham ediyorum. Yalnız 
Heyeti Celilenin temayülâtı tadadın Ni
sanda olmasına nazaran ve elimizde 
bugün mevcudolan Nizamnameye göre 
Cuma günü, yani Şubatın birinci günü 
bâzı vilâyatta tadadı ağnam yapılmak 
mecburiyetinde olduğuna göre bunun tehir et
tirilmesi için Meclisi Âlinizden bir kararı 
idari verilmesini istirham ediyorum. Eğer 
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muvafık görülürse Şubatın iptidasında ta
dat yapılmak üzere ^ Heyeti Âliyeniz bir ka
rar verirler. Bendeniz de tebliğ ederim ve 
tadat yaptırmam. (Muvafık sesleri) 

REÎS — Efendim! Maliye Vekili Beyefendi 
Ağnam Resminin sureti tahsili hakkı nd<) mev-
eudoLan kanunun müstaeelen müzakeresini tek
lif ediyorlar. Fakat kanun henüz tabı' ve tevzi'-
edilmemiştir. Aynı zamanda Vekil Beyfendi 
elde mevcut kanunlara nazaran Şubatta ya
pılacak olan bu tadadın Nisana tehiri için He
yeti Âliyenizden bir kararı idari istiyorlar. 
Bu teklif olunan lâyihai kanuniye ve tadadın 
Nisana tehiri Muvazenei Maliye ve Kavanini 
Maliye encümenleri tarafından da tasvibedil-
miştir. Binaeneleyh bu hususu reye koyaca
ğım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey! Bir tak
rir takdim edelim de usulü dâhilinde olsun. Tah -
rirî bir teklif olmak lâzımgelir. 

REÎS — Söylediğim sözler kâğıt üzerine ge-_ 
çiyor. Lüzum yoktur. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Usulü müza
kere hakkında bir şey söyliyeceğim efendim. 

REÎS — Buyurun efendim. 
REŞÎD AĞA (Malatya) — Efendiler! Bu 

ağnam tadadı Antet» ve Urfa taraflarında Şu
bat iptidasmdadır. Bizim taraflarda Mart ip-
ıtidasmdadır. Şubatta tada'dedilen mahallerin vak
ti gelmiştir. Yarın öbürgün Şubattır. Kanun 
esasen Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerinden çıkmıştır. Bunun için buna 
müstaeelen bakılması lâzımdır. Burada bir ka
nuna karşı yeniden bir karar ittihaz etmek 
zannederim ki doğru değildir. Her halde bu
gün müzakere edilmeli ve bir gün evvel çıka
rılmalı, muamele intaeedilme'lidir. Kanuna karşı 
yeniden bir ' karar ittihaz etmek muvafık 
değildir. 

FERİDUN FÎKFÎ B. (Dersim) — Yaşa, 
vallahi doğru! 

REÎS — Efendim buyurduğunuz doğrudur. 
Müstaeelen çıkarmak muvafıktır. Yalnız Şubat bir 
önümüzdeki Cuma günü başlıyor. Bu ka
nun encümenlerden henüz gelmiştir; tabı' ile 
Heyeti Aliyenize tevzi' edilmemiştir. Müsta
cel ruznameye alınsa bile Şubat birde iktisa

bı kanuniyet etmesine imkânı maddi yoktur. 
Eğer bu kanun kabul edilecek ise1 o halde 
tadadı Nisana tehir etmek zaruridir. Yok 
kabul edilmiyecek ise Şubatta tadat yapmak 
lâzımgelir ki, esasen mevcut kanun mucibince 
Şubatta tadat yapılması için Maliye Vekili 
emir vermeye mecburdur. Bunu tehir etmek 
için Maliye Vekili Bey tehir ka ran istiyor. 

EMİN B. (Eskişehir) —• Şimdi yapacağımız 
kanunda hukuki, malî birçok ince işler yok
tur. Martta mı sayılsın, Nisanda mı sayılsın 
meselesidir. Bendenize kalırsa tabı ve tev
ziine hacet yoktur. Tadattaki farkı hepimiz 
biliyoruz. (Şubatta sesleri) Şubatla, Mart ve 
Nisan arasındaki fark ve maksat, yüz ko
yunu olan bir adamın birisi kışta telef oluyor, 
dokuzu Martta telef oluyor, Yani ölmüş 
hayvanları için Ağnam Resmi veriyorlar. Bu
nun için 'müstaeelen ve bugün tabı ve tevzi 
edilmeden müzakere edilsin Tab'a hacet yok. 
kendimiz yazarız ve bugün kabul ederiz. 

VEHBÎ B., (Karesi) — Efendim! Elde bir 
kanun var, yarından sonra Şubat birdir. 
Bu kanun mucibince ağnamın tadadı icabedi-
yor ve şimdiye kadar tadadedilmekte bulunan 
ağnam da vardır. Vekil Bey bu tadadın 
tehirini talep buyuruyor. Cenup vilâyetleri
mizde tadedilmektedir. Bâzı manatıkta da 
Mart birde tadadedilir. Bu kanunun hükmü
nün tehiri talebediliyor. Fakat bu tehir talebi 
şifahîdir bu suretle Meslisi Âlide bir yol olma
lıdır. Bugün bir şeye şifahi karar verilir, 
yarın da mühim başka bir şeye şifahi karar 
veririz ve bu muhtemeldir. Binaenaleyh ben
deniz bu kanunun hükmünün tehiri için bir 
takrir takdim ettim. Bir kamunun hükmünü; 
Meclisten çıkıncaya kadar tehir etme±: için 
Meclisi Âliniz, icrad salâhiyeti haiz olması itiba-
Tİyie, böyle bir kararı idari yenebilir. Onun 
için .bendemiz bir takrir talkdiim ödüyorum, ka
bul buyurursunuz. 

REİS — Efendim müsaade buynıruraanız 
takrirleri okuyalım : 

Takrirler 

1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Ağnam 
Tadadı Kanunu çıkıncaya kadar ağnam tadadı
nın tehirine dair takriri (4/151) 

— 453 — 
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Kiyaseti Celileye 
Ağnam tadadının, kanunu çıkıncaya kadar 

tehirini ve Hükümete tebliğini teklif eylerim. 

Karesi 
MJehmed Vehbi 

.2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
yeni kanunun intacına kadar ağnam tadadı mu
amelesinin tehirine dair takriri (4/15 Müker
rer) 

30 . 1 .1340 

Riyaseti Celileye 
Bâzı vilâyatıta ağnamın Şubatta tadadı, Ağ

nam tadat Kanunu iktizasındandır. Mezkûr ka
nunun tadili hakkındaki teklifimde tadat za
manının Nisana taliki teklif ediilmiş ve eneü-
nıenlerce kabul edilmiştir. Kanunun intacına 
kadar tadadın tabiri lüzumunun Maliye Vekâ
letine tebliğini teklif eylerim. 

Yozıgad 
Süleytanan Sırrı 

REİS — Efendim Karesi Mebusu Vehibi Be
yin takriri Süleyman Sırrı Beyin tâkririyle ay
nı mealdedir ve daha muhtasardır. Ağnam ta
dadının, kanunu çıkıncaya kadar tehirimi ve-
Hükümcite tebliğini teklif ediyorlar. İşte bu tek
lifi reyi âlinize vazedeceğim. Kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reyi âlini
ze vazedeceğim. Reddedenler lütfen elllerini 
kaldırsın. Ağnam tadadının, kanunu çıkıncaya 
kadar tehiri teklifi kabul edilmiştir. (Ya çık
mazsa sesleri) Efendim! Böyle reye koydum, 
böyle kabul edildi, rica ederim. 

3. — Tokad Mebusu Hacı Kâmil Efendi 
ve rüfekasının, Fatsa - Reşadiye yolunun inşa 
edilebilmesi için Nafıa Vekâletinin 1340 senesi 
bütçesinden onbin lira ifrazına dair takriri 
(4/145) (Başvekâlete) 

4. ••— Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
ahkâm ve mukaddesatı Islâmiye aleyhinde ma-
kalât neşreden gazeteler hakkında Matbuat Ka
nununun tatbikine mütedair takriri (4/144) 
(Başvekâlete) 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — İzahat ve
receğim Reis Bey. 

REİS — Temenni takrirleri hakkında müza
kere açmak olmaz efendim. 

AHMED Hamdi B. (Bozok) — Herkes iza
hat veriyor. Ben de izahat vereceğim efendim; 
müsaade buyurun! 

REİS — Buyurun. 
AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 

bir memlekette hürriyeti fikriye olmazsa o mem
lekette terakki yolları mesdut demektir; bunu 
Heyeti Celileniz kabul eder. Tabiî hürriyeti fik-
riyenin naşiri matbuattır ve buna kimsenin bir 
diyeceği yoktur. Matbuat, hijr ve serbest olma
lıdır. Fakat bu matbuatın hürriyeti Devletçe 
tanınmış, Devletin dini olan dini İslâmm tah
kir ve tezyif derecesine gelmemelidir. Bu o de
receye gelirse sabır taşar. Buna hürriyet den
mez, buna tecavüz derler efendiler! Şimdi mat
buatta, birtakım gazetelerde Kuran-ı Azîm üş-
şan hakkında (Köhne bir kanundur, eskimiş bir 
kanundur) gibi tâbirler vardır. (Haşa sesleri) 
Daha bunun gibi tahkirâmiz, tezyifâne ve ed-
yan ve ahkâmı Islâmiyemiz aleyhinde birçok 
tâbirat vardır. Matbuat Kanunumuzda, bunlar 
hakkında cezalar olduğu halde müddeiiumumi-
ler takibat yapmıyorlar. Böyle tahkir ve tez
yifi havi makaiât neşredenler hakkında müddei-
iumumiler takibat yapmaya mecbur iken, hiçbir 
taraftan takibat yapılmamıştır. Bu takririmle 
Adliye Vekilinden temenni ediyorum; bu gibiler 
hakkında takibatı kanuniye icra edilsin. Matbu
at Kanunumuzda bu hususta ahkâm mevcuttur. 
Bunu tabiî Heyeti Celileniz de kabul edersiniz. 
(Gürültüler) 

REİS — Efendim! Ahkâmı kanuniyemizde 
mevcudolan birtakım mevaddm tatbikini temen
niye dair olan bir takrir veriyorlar. Başvekâlete 
veriyoruz. Bunun hakkında müzakere mi aça-
hmV 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Müsaade 
buyurun da söyliyeılıim. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparıta) — Temen
ni takrlirıleri iki türlüdür. Ya tasviben gider, ya 
iıavaleten gider. Başka suretle olamaz. Bunu 
Meclisi Âlinin reyine vaz'ediniz. 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — Bir satır 
okuyacağım efendim; müsaade buyurun! Son 
'gelen İç'tihad Gazetesinin «rfiçjtihıadm Müdebbir 
Fikirılerlindıen» serlevhası altında ilki saıtır var
dır ki, en büyük akidemize de tecavüz ediliyor. 
(Kürsüye sesleri) Kâinatı aklına estiği gibi ida
re eden bir (Zatıâlâ) kalbull etmeyi büyük 
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safdillik göstermekle kalmaz. Aynı zamanda 
nâkahiM tedavi bir 'mantıksızlığa sevk ederek 
ruhuıbeşerinhüznengiz bir derecede ıküçülimeci-
ni de meddi olur diyor. Abdullah Cevdet -ki, 
daima 'mahkemelerde melun içtihadından dola
yı sıüpünıüp -gidiyor - bakınız ne hezeyanlarda 
•bulunuyor. BendeMz.ce Zatıâlâya inanmıyan re
milleridir. (Yaşa sesleri)) Bugün Garb felsefesi 
Ruhuâlâyı kabul etmekle kalmaz. 

REİS — Efendim, bunun hakkımda müza-
ıkere acımak içıin Heyeti Oelilenin karar vermesi 
lâzımdır. (Evet, karar vereceğiz sesleri) Neyi 
neye vaz'edeceğim? Aynı takriır hakkında mü
zakere mi açacağız!? Sa'hilbi takrir takririni izaih 
•etmiştir ve bu izaihat zapta geçmiştir. Keyfi
yet B'aşjvielkâlete verilmiştir. (Kâfi değildir ses
leri) Efendim! Kâfi olmadığını söylüyorlar. 
Reyi âlinize 'arz edeceğim. Müzakere "açılmasını 
-muvafık görenler lütfen eli kaldırsın. Aiksdni 
reyi âlinize vaiz'e diyorum. Kalbul eltımiyenler 
lütfen el kaldırsınlar, müzakere açılması muva
fık görülmüştür. 

Yalhya Galiib Bey buyurun. 
YAHYA GALİB B. (ıKırşehir) — Efendim, 

her müttemiddıin meimleketin matbuatı vardır. 
Fıaikat bizim matbuatıimııza maalesef memleıketîn 
matbuatı diye'mlyeceğimı. Dünyada nifak ve şi-
kaik ne kadar vücut gösterirse bizim matbuatı
mız omun ombaın misli fazlasıiy'le nifak ve şiikalk 
•maisltarııdır. 

KILIÇ ALİ B. (Gazianteb) — Koleksiyon
lar meydandadır. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Sultam 
Hamid zamanındaki matbuat bugünkünden da
ha millî, daha medenidir. ('Gürültüler yok, yok 
sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zomıguldâk) — Hayır 
arkadaşlar, 'onu katiyen reddederim. (Zaten 
kabul etmiyoruz sesleri) Abdülhamid devri ile 
mukayese olamaiz. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Hulûs
kârlığım lüzumu yok. 

TUNALI HİLMİ B. ('Devamla) — Hullûskâr 
sensin. Sana reddederim. Sultan Hamıidin hu-
lûskârısın!. 

YAHYA GALİB B. (D<evamla) — Sultan 
Haımi'd zamanındaki matbuatta hissiyatı milli
ye dalha ziyade mevcuttu. (Gürültüler) Bun
lar bakarsınız Devletin, milletin en buhranlı 

zamanında Devletin emniyetini ihlâl edecek 
makaleler yazanlar. Güya koca bir milletin tek
mil âmâli ruıhiyesi .bu beyefendilerin eline ve
rilmiştir . (Gürültüler) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — O Abdülhamid'-
in matbuatıydı. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Beyefen
diler! Acele etmeyiniz! Durunuz, izah edece
ğim. (Gürültüler, ayak patırdıları) (bütün mat
buata teşmil edemezsiniz sesleri) 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Yalhya Ga-
lib Efendi bütün matbuata teşmil edemezsiniz, 
hakkınız yofctur. 

YAHYA GALİB B. (Devamda) — Sizin ga
zeteniz dahi Celâl Nuri Beyefendi! Sizsin dahi 
kardeşinizin yazdığı makale buradadır. (Gürül
tüler) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey nedir hu tecavüz1? Başkasının kardeşini ne
ye karıştırıyorlar ? Bu milletin kürsüsü nezih
tir, burada şahıs mevzuubalıs'ol'aımaz. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Ben de 
•milletin vekiliyim. Otur, oturduğun yerde! 
(Patırdılar) Batırdı ile değil! 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bu kür
süde böyle bir şey söyleniemez, hulûskâr sen
sin! 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Bu vatan
perver efendiler, bu fedakâr efendiler, mütare
kede sükût 'ederler. İçinde müstesna efendiler 
de vardır. Onlar milletin nazarında malûmdur. 
Onlar hiçbir vakit bu şeye dâhil 'Oılamaızlar. Fa
kat Celâl Nuri Beyefendi sizin biraderinizin 
yazdığı makaleler göz önündedir. Siz telgrafla 
tekzibettiniz. (Bravo sesleri) Ne salâhiyetle 
kalkıp patırdı ediyorsunuz? Matbuat daima 
milletin memafiini takibetmekle mükelleftir. 
Şahsi entmkalara alet olamazlar. Biraderinizoın 
yazdıklarını düşünmek llazımıdır. Cumhuriyet 
'olur, aleyhinde yazı yazarlar. 

CELÂL NURİ B. ((Gelibolu) — Lehinde de 
yazan vardır. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Lehinde 
yazana sözüm yok. Valstaki İstiklâl Mahkeme
si gider, kuzu gibi olurlar. O vakit başlarlar 
zilletin en büyüğünü göstermeye. Ayıptır, ayıp 
bunlar! Osmanlı matbuatıdır. Türk matbuatı böy
le yapmaz. Türk matbuatı işte burada iki tane 
vardır. Arzı endam etmiştir. 
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HÂLİS TURGÜD B. (Sivas) — Başka yoik 
mu? 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Başka 
yok, (Gürültüler) Başka yok... 

HÂLİS TURGÜD B. (Sivas) — Memıleikeltim 
matbuatıma böyle söylenemez. Matbuatı, vilâ-
yelt matbuatı hepsıi bu milletin, bu memleketin 
matbuatıdır, Türk matbuatıdır. Sözünüzü geri 
alım! 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Çık bura
ya söyle! 

HÂLİS TURGÜD B. (ıSivas) — Çıkarım, 
sözünü geri al! Hepsi de Türlk matbuatıdır. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Bu efen
diler !.. (Gürültüler) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — İstanbul 
matbuatı da bizim matbuat imizdir. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Bizim mat
buatımız vatanın ımemafii için çalışanlardır. 
Hangisi çalışırsa lodur. Vatanın, mazarratı için 
kalem yürüten efendiler faizim anıaıtbuatıımız de-
ğıildir. Beyefendiler! Açınız (matbuatı, en ziya
de 'hedefi (tecavüz addettikleri Büyük Millet 
Meclisidir. 

FALİH RIFKI B. (Bıoiu) — Kabahat onu 
söyliyeımıleırdedir. 

YAHYA GALİB B. ı(Devalmla) — En ziya-
dıe hedefi tecavüz addettikleri Cumhuriyettir. 
Efendim! Bir 'gün -olur, Fethi Beyefendi kalkar 
burada Ibir söz söyler, ertesi günü gazetelerde 
(binlerce makale, iki haışivekil beyninde harib 
başlamıştır. Ne Ihanbii? (Kaibahat bunu söyli-1 

yemlerdedir sesleri) Bizim ıgayeıt sıerıbest bir 
Meclisimiz vardır. Reisimiz çıkar söyler, azamız 
çıkar söyler, ne yapıimaık ılâzımıgellirsıe o yapı
lır. (Balkınız beyler! Hepisi meydandadır. Ne
den bu gazeteler mütarekeden sonra Ibir erime
ni sansürüne, 'bir rüm sansürüne serfürû etti
ler f Mademki o kadar vatanperverdiler... 

RUŞEN EŞREF B. '(ıKaralbisarı ,Saıhiib) — 
Yahya Galib Bey! Bu sözleri burada söyleme
yiniz ! Söylenecek söz değildir. (Ne yapsınlar 
sesleri). 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Yunus 
Nâıdıi Bey ine yaptı? Onlar da onu yapardı. 

RUŞEN EŞREF B. (ıKaraihisarı Sahib) — 
O vakit (bütün Devlet serfürû etmişti. O baş
ka ^meseledir. Matbuatı 'başkadır. Omu teşrih 
ediniz! 

YAHYA GALİB B. .(Devamla) — Beyefen
di! iScn matbuatın mümessili değilsin, sen de 
Millet Meclisi âzasındanisın. Çıkar burada şey
lersin!. 

RUŞEN EŞREF B. (ıKarahisarı Sahib) — 
ıSen neysem 'ben de oyum/ 

TUNALI HİLMİ B. ('Zonguldak) — Eğer 
ben sana karışı sükût edersem. ımaıtJbuatıın IkaatiM 
eluruim. Sana matbuatı ö'ldürtmem. Sen Aıbdül-
hamid devrini yaışıyorsun. (Sama uğurlar lollsum! 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Usul hak
kında söz isterim.. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Bu mille
tin mümessili olan bu efendiler, dünyada ne 
kadar ımuikaddesalt varsa hangisine tecavüz et
memişlerdir, hangisine? Ne salâhiyeti vardır? 
Milletin mukaddesatına tecavüz eden, Büyük 
Millet Meclisine tecavüz .eden, ıher şeye teca
vüz 'eden bu adamlara Ibu salâhiyeti kim ver
miştir? Neden milleti temsil ediyorlanmış bu 
efendiler? Milleti temsil edenler, millete feda
kârlık edenlerdir. Binaenaleyh bunların doğru
dan doğruya bu kadar uluorta yürümelerine 
ımâmi elmak lâzımgelir. (Matbuat serbesttir. 
sesleri) 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Ağzına bi
rer kilit vurun! 
' AHMED SAKİ B. (Antalya) — Kanun 

vardır Galib Bey! Kamum var. 

YAHYA GALİB B. (Devalmla) — O kanu
nu tadil edeceğiz. Beyefendiler! Hakikat öyle 
ıbir iş eydir ki, ne patırdı ile kapanır, ne de 'gü
rültü ile susturulur. Bu bir 'hakikattir. Binae
naleyh ımilletin mukaddesatına tecavüz eden
ler, Devletin vaziyeti esasiyesine karşı yürü
yenler, Iher şeyde kusur ıgÖrüp milleti tefrikaya 
düşürenler; Tüflkün imjaltlbuatı değildir. Türkü 
temsil edemezler. Bunun aksini ispat -edecek 
hir 'deliliniz varsa .ge'lliin, söyleyin! Ben de işite
yim. 

REİS — Feridun Fikri Bey! Usul hakkım
da ini ? 

FERİDUN FİKRİ IB. (Dersim) — Vazgeçtim 
efendim. 

CELÂL NURİ B. '(Gelibolu) — Efendim rü-
fekadan 'biri mukaddesata tecavüz edem gazete
lerin aleyhinde takibatı kamuniye icra edilme
diğine dair aşağı - yukarı sual mahiyetinde bir 
takrir verdi. 
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FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Temenni 
tememıli. 

GELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Hayır efen
dim; sual olması lâ'zımgelen ibik* takriri temen-
ıiiii şeklinde verdi. Binaenaleyh .müzakere bu
nun üzerinde cereyan edebilir. .Başka bir şey 
üzerinde müzakere cereyan edemez. Binaenaleyh 
Yahya Galib Beyefendinin bütün matbuatı tes
iri edercesine bir muhasebe açmasına taham
mülümüz yoktur. 

AVNİ B. '(Bıoziolk) — Niçin yok"? Karar ver
dik. 

OELÂL NURİ B. (-Devamla) — Hayır efen
dim ; (buna karar verilmedi. Yalnız temenni tak
riri hakkında karar verildi. Binaenaleyh ıbu şe
kil müzakere sadet iharieindedlir. Bunu vesile 
ittihaz ederek 'bütün matbuatı 'teşhir bitmeye lü
zum yoktur. Sadede rücu etmemiz lâzımıgelir. 
Başka ıfoir şey ımüzakere edemeyiz. 

YAHYA OALİB B. (Kırşehir) — ıSiz sayı
nız. Hangileri doğru, hangileri doğru değildir? 

REİS — Efendim! Filvaki Boşnak Mebusu 
Hamdi Beyin 'ahkâm ve ımukaddesaıtı .diniye 
aleyhimde makalât neşreden ıgazeteler hakkında 
Matbuat Kanunu 'ahkâmınım tatbikine dair tak
riri var. Bu takrir okundu. Bu 'bapta Heyeti 
Geiile bugün 'burada müzakere açılmasını mu
vafık ıgıördü. Binaenaleyh. açılmış olan müzake
re bu takririn hududunu tecavüz etmiyee ektir. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Mevzu an
laşılmadı. Neyi ımüzakerie edeceğiz, neye karar 
vereceğiz ? 

REİS — Efendim! Mevzu hakkında sahibi 
takrir izahat verdi, 'burada değil imiydiniz? 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Buradayım 
efe indim. Hiçbir şey anlamadım, 'mevzu neye da
iridir? İzah edilsin. Mevzu yiok, neye karar ve
receğiz? 

RAG-IB B. (Kütahya) — Temenni takriri
nin usulen aidolduğu (mahalle 'gön der ilmem tica-
beder. Böyle bir müzakereye lüzum yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müzakere 
kâfi ©fendim. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Muhteremi 
efendiler; evvelemirde şurasını söyliyeyim iki, 
muatbualta karşı hiçbir kaydım garazım yok
tur. Bendemiz matbuatın hürriyetine fevkalâde 
hürüiıeıtkârmı. Ve Mlâkaydüşart :bu hürriyetin 
ihlâl edilmemesini arzu ederim. Matbuat malûmu-

âlinrz memalikıi '.mütemeddkıede dördüncü kuv
vet addolunur. Efkârı uımuımiyenin tezahürat 
ve intibaatını (bize bildirir. Şu kadar 'ki, dün
yada her hürriyet gibi matbuatın da -hürriyeti 
mufcayyeddir. (Bravo sesleri) Matbuatım hür-
ıliyeti kendi dairesini tecavüz ederse o takdirde 
benim hürriyetime tecavüz eder. Bu suretle 
bir zulüm olur, Anarşi olur. 

Efendiler! Gerek efradın ve gerek cemiya-
tın seciyei fârikai medeniyesî bir şeydir. Oda 
her nevi efkârı kemali sükûnla, kemali rüştle 
münakaşa etmek ve her fikre taihamimül ıgös-
teıımektiir. Fakat bu fikirler Ibir nezaket ve asa
let altında tecelli etımek iş a atiyle... Matbuat 
hürdür, fakat matbuat hiçbir zaman bu mem
leketin ve 350 milyonluk kütlei muazzamanm 
akaidi vicdaniyesine taarruz etmek salâhiyetini 
kendinde (bulamaz. 

Efendiler! Bendenizden evvel 'buraya »çıkan 
refiki Muhtereıroim Naim Hâizim Efendi; içti
hat ve tâbiri ılâyıkiyle llhad gazetesinden bize 
bir fıkra okudu. O fıkrada diyor k i ; Kâinatta 
aklının estiği gibi (bir Zatıâlâ ka'bul etmek ısa-
de safdilliktir, yani mamakatlin kamusu neza
ketteki ifadesi, safdillik ifadesiyle kalmaz. Bi
lâkis ruhların hüznenigîz bir surette küçülme
sini nıüeddi iolur. Dini İslâmı 'Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince kabul eden ve teshit edem 
ve tarihin en uzak devirlerinde 'dilerinde (kılıç 
olarak şimdiye kadar İslâmı himaye edem ve 
Sakarya'da Yunan'a karşı (müdafaa ederken 
ruhu Mühaımmedîden aldığı feyz ile vazifei 
vataıııiyesini ifa eden bir ımilletin darülhilâfe-
s in deki 'matbuatın İni ıgibi sözler sâdır olabilir 
mi? Bu gibi sözlere ve buna bir Hükümeti İs-
lâmiye .müsaade edebilir mi? Şer'iye Vekâleti 
şimdiye kadar sükûtunu neden muhafaıza etti? 
Mütehayyiııim. (Adliye Vekili sesleri) (Matbu
at, Dahiliye Vekiline aittir sesleri) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Matbu
ata karışı Hariciye Vekâleti... 

SÜLEY^MAN SIRRI B. (Bozok) — Orada 
ki, İstiklâl Mahkemesi Müddeiiumumisi uyu
yor mu ? 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Vicdanla
rını tecessüs etmek hiçbir zaman hatırlınızdan 
geçmemiştir. Büyük Millet Meclisinde imuikar-
reratı usul ve âdap dairesinde tenkid ve müna
kaşa edilebilir ve bir m'dbusum fikri de pekâlâ 
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muahaze lolunabillr. Falkat Heyeti Umumiyeye 
teşmil lediiemez. Benim şahsıma karşı ibir söz 
söylenebilir. Fakat (benlim mensu'bolduğu'm Mec-
lisi ,Âüniz İki, Hâkimiyeti Milliyenin en yüksek 
tecelılgâhıdır: ıbunun haysiyet ve feudsiyeti ımâ-
neviyesıine teoavüzî bir şekilde idarei ıkelâım 
edilemez. Banideniz mazideki sahaifi ımüşevve-
şeyi karıştırmak istemiyorum. Falkat 'biliyorsu
nuz ki, Meclislimizin şahsiyeti mâneviyesine ka
dar tecavüz vâki 'olmuştur. Binaenaleyh 'bu şıe-< 
kilde (matbuatı arzu 'edemeyiz ve kabul edeme
yiz ve ıbunun için muhakkak surette kuyudu 
mânla vaz'etmeliyiz. ISöız bundan übareıttir. 

REİS — Buyurun Dâhiliye Vekili Beyefen
di! 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kübalıya) 
— Efendim! Müzaıkerenlin bidayetinde ıbulun-
madığıım içim (İşitemiyoruz sesleri) eğer tefer
ruata alit ıbir Ikusur gösteri rsem tabiî ımâzur gö
rürsünüz. Cünlkü ımeseleyi hilmiyorum. Yalnız 
anladığım şudur iki, içtihad ımecımuasında bir 
neşriyat vâki olmuş öyle mi efendim? 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Kara
göz Gazetesini 'görmüyor 'musunuz1? (Fenkiıhû) 
ayetine ımuihayyile diyen Vatan Gazetesimi 'göl
dünüz mü Dahiliye Vekili Beyefendi? (Gürül
tüler) (Devam sesleri) 

HAMDULLAH SUBHİ B. (İstanbul) — Re
is Bey 'biraz sükûnla müzakere edelim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— O halde arzuyu âlimiz üze-rine içltihad (mec
muasını, Vatanı, Karagözü ve heyeti ımecımua-
sini birbirine karıştırarak arzı cevap edeyim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey! 
Takriri okuyunuz daha iyi anlaşılıır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Takrire de lüzum yek. Efendim! MaiûımuâılA-
niz bugün matbuatımız bir Matbuat Kanununa 
tâbidir. Matbuatımız Ibuna tâibi olduğu gfilbi, ta
biî Hükümet de yine bu 'Matbuat Kanunu ile 
müteharriktir. Matbuat Kanununun muaddel 
16 ncı maddesi memalüki Osimaniyede tanınmış 
iOİan ıedyan ve imezahipten ve anasırdan Ibıirind 
tezyif ve talhikir yollunda ve illi... neşriyat vâki 
ıolursa 11 nci madde mucibince mesul olan kim
se bir aydan bir seneye kadar hapse ve yirmi 
Osmanlı altınından yüz Osmanlı altınına ka
dar cıezaya mahkûm olur. Yani demek ki buma 
dair bir madde var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Neye 
tatbik edilmiyor ? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz! 31 nci maddei muadde
le ceraidi matbuata mütaallik dâvalar mahaki-
mi umümiyede usulü ımuhakomatı cezaiyeye 
tevfikan ve 12 Şevval 1320 tarihli mevaddı 
kanuniyeye tevfikan rüyet olunur.. Okuduğum 
kanunun 16, 17, 18, 19, 20, 26 ncı maddelerinde 
mevzunlbaıh'solan ceraimin bâzısı doğrudan doğ
ruya müddeiumumi tarafından icra edilir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Adliye Vekili 
gelsin öyleyse! (Alkışlar) 

HALİL B. (Zonguldak) — Muhterem efen
diler bendeniz meseleyi gayet basit telâkki edi
yorum. Rüfekayı muhteremeden bir zat her han
gi bir meseleden dolayı mâlûmuâliniz bir mec
mua! ilmiye hakkında takibatı kanuniye yapıl
masına dair bir temenni takriri vermişlerdir. 
Matbuat Kanununda tabiîdir ki, bu yapılan 
neşriyata tekabül edecek ceza muayyendir. 
Takrir Hükümete gider, o mecmuanın sahibi 
hakkında takibat yapılır. Mesele halledilir, gi
der. Falkat maalesef her nedense bu mesele lü
zumundan fazla ehemmiyetli telâkki edildi ve 
mevzuu müzakere oldu. Bendenliz rüfekayı ki
ramın biraz lüzumundan fazla asabiyete mağlup 
olduklarını tahmin ediyorum. Efendim! Bende
niz öyle zannediyorum ki, Heyeti Celilenizin 
burada toplanmasiyle nihayetlenen hareketi fik-
riyenin istihdaf ettiği hedeflerden biri de hür
riyeti matbuattır. Zannetmem ki, Heyeti Celile-
nizin içerisinde velev bir fert dahi olsun hürri
yeti matbuatın aleyhinde her ne suretle olursa 
olsun bir söz söylemek istesin. Efendiler! Çok 
istirham ederim sö'z söylemek, yemek yemek, 
su içmek, hava teneffüs etmek nasıl ki, her 
ferdin hakkı ise hürriyeti matbuat da bir mil
letin hakkıdır. Fakat efendiler! Nasıl ki, bütün 
insanlar aynı şekilde söz söylemezler, herkesin 
kendine göre bir lehçesi, herkesin kendine göre 
bir tarzı tefekkürü varsa, nasıl ki, herkesin ken
dine göre söylediği söz onun muhassa'lai terbi
yesi, mühassalai ruhu, muhassalaıi dimağı ise 
matbuatın da böyle muhtelif safha arz etmesi 
tabiîdir. Bundan dolayı münfail olmak katiyen 
doğru değildir. Her hangi bir zümrei fikriyeye 
'mensubolan bir gazetedi kanun dairesinde hare
ket edebilir. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kanun 
'dairesinde, menafii vataniycyi gözeterek yaza
bilir. 

HALİL B. (Devalmla) — Fakat efendiler 
mukabil zümrei fikrdyelere terettübeden mu
kaddes bir vazife vardır. O vazife Matbuat Ka
nununun zilli himayesine sîğınimak değildir. 
Mukabil neşriyatta bulunmak (Ve eadilû billeti 
kiye ahsen) kaidei kutsiyesine tebaiyet ederek 
'mukalbilinde bulunan zümreleri ikna etmektir. 
(Bravo sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Dedikodu
lara mukabele edilir mi? 

HALİL B. (Devamla) — İstirham ederim 
efendiler, mevzuubafbsettiği'miz mesele gayet 
tehlikelidir. Söyliyeceğimiz sözlere fevkalâde 
dikkat edelim, İttihaz edeceğimiz mukarrerata 
hattâ lüzumundan daha ziyade ehemmiyet vere
lim. Efendiler! Hürriyeti matbuattan ihtimal 
ki, her hangi bir tdhlike memul olabilir. Fakat 
efendiler! Hürriyeti matbuatı takyidetmekten 
tevellüdedecek melhalik o kadar azimdir ki, bu 
milletin benliğini mahvedebilir. Onun için çok 
rica ederim bu noktai nazardan müteyakkız bu
lununuz. 

AHMED HAMDİ B. (Bozök) — Takyidet-
mek istiyen yok. 

REİS — Reşid Ağa, usulü müzakere hak
kında söyliyecek. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Peki usulü mü
zakere hakkında arz edeylim. 

Beyefendiler! Heyeti Celileniz bu meselenin 
.müzakeresine karar vermiş buna diyecek yok. 
Binaenaleyh şimdi müzakere edilecek bir tekli
fi kanuni yapılmamıştır ki, müzakere edelim. 
Şimdi bir temenni takriri var. 

AVNİ B. (Bozuk) — Efkârı milliyenin te
nevvürü için onu müzakere etmek lâzımdır. 

REŞİD AĞA (Devamla) — Matbuat hakkın
da yapılacak cezalar için aidolduğu vekâlete 
emredersiniz, vazifesini ifa etsin. Etmediği tak
dimde mezkûr vekâlet hakkında istizah takriri 
verirsiniz. Şimdi müzakere esnasında matlubo-
lan netice çıkmıyacaktır. Arz ettiğim gibi bu 
mesele hakkında teklifi kanuni meydanda yok
tur. Eski kanun mucibince onu yazan hakkında 
verilecek ceza muayyendir. Bunlar da aidoldu
ğu vekâletin vazifesidir, yapsın. Yani bunun ne
ticesiz devamından Meclisin günü geçer. Yani 

neticede bir şey çıkmıyacaktır. Çünkü ortada 
bir teklifi kanuni yoktur. Şimdi bu müzakere
yi, tehir edelim. Aidolan vekâlet eski kanun 
mucibince vazifesini ifa etsin. Teklifim bundan 
ibarettir. 

RAUF B. (İstanbul) — Efendim mevzuu 
ımüzakere olan (mesele 'hakkında muhterem rü-
fekadan Halil Bey arkadaşımız Heyeti Aliyeye 
hitap buyururken dediler İki, lüzumundan fazla 
asabiyet gösterdiniz. Kendilerine arz ettaıek isti
yorum ki, insanlığını takdir eden ve yaşamak
ta olan her fert, mukaddesat tanıdığı her han
gi bir hususa tecavüz eylediği 'zaman asabiyet 
için kudüt görmemelidir. (Bravo sesleri) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Bu hu
susta hayatımı istihkar ederim, billâhilâzîm.... 

RAUF B. (Devamla) — Heyeti Hükümete, 
mukaddesata taarruz edilmiş endişesiyle temen
ni takriri veren arkadaşımız da kendi hayatı için, 
mukaddesi gördüğü bir şey için, zannediyorum, 
onsuz yasamakta lezzet görmediğini ifade etmek 
istemiştir ve bunu enaz bir asabiyetle en kısa ve 
meşru bir yoldan ifade etmiştir. 

Efendim! Mukaddesata taarruz, lâübaliyane 
devam ederse bunun daha şedit usullerine gidil-
miyeceğini kimse kimseye temin edemez. Mukad
desattan maksat nedir? Bir insanı manen raptü 
zapta alan ve beşikten ölünceye kadar; hafada 
ve eelî hayatta harekâtını tanzim etmek için mü
esses olan maneviyattır. Mukaddesatın birisi 
- ki buna taarruz etmek'küstahlıkla tarif edile
mez - budur. Mukaddesatın diğeri nedir! - Ben
deniz noktai nazarımı arz ediyorum - vatandır. 
Vatan taarruz edenlere karşı sabır ile, mahdut 
asabiyetle mukabele edilirse tehlike vardır. Mil
liyetine taarruz edenlere tahammül eden hayasız 
olur, şerefsiz olur, muzır olur. (Bravo sesleri) 

Efendim bundan sonra bir mukaddes de, in
sanın kendi duyguları ve insanın şeref ve haysi
yeti şahsiyesidir. Buna taarruz edilirse ve ta
arruza tahammül edilirse memleketine de ken
dine de muzır olur. (Bravo sesleri) Mukaddes de
nilen bu esasata hakaret etmemeyi vazifei millet 
ve din bilmeliyiz. Ettirmemeyi de aynı suretle 
tahtı temine almak mecburiyetindeyiz. Şu ahval 
ile, bu ahval ile bu tehlike vardır diye tahammül 
ettikçe bieyyihal alışıklık hâsıl olacaktır. Bu mil
leti vücuda getiren ve bizi yetiştiren analar ve ba
balar haysiyetsiz değildir. Biz haysiyetisizliğe 
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tahammül edersek evlâtlarımızın da haysiyetsiz 
olarak bu memlekete muzır olacağı ihtimali var
dır. Asabiyet hakkında bu noktai nazarı arz et
tikten sonra matbuat hakkında da noktai nazarı
mı telli isa n arz etmeme müsaadenizi rica ede
rim. 

Aylardan beri haklarında hürmet beslediğim, 
hakikaten Millî Mücahedemizde büyük hizmetler 
gören Yahya Galib Beyefendi, zannederim, zü
hul buyurdular. Bugünkü matbuatımızı Sultan 
JTamid matbnatiyle mukayese ederek Sultan Ha
nı id matbuatına bir renk verdiler. Arkadaşlar! 
O zamanı da yaşadık, mütareke devrini de yaşa
dık, Müeahedei Milliye devrini de yaşadık ve bu
günü de yaşıyoruz. Al lalı bir daha Sultan Ham id 
matbuatının şeklini bu millete nasibetmesin. 
(Âmîn sesleri.) Sultan Ham id matbuatı ubudi
yete lâyık ve hepsi birbirine faik surette makale 
yazarlardı. (Handeler) O saltanatı mutlakanm, 
milletin vergilerinden toplanan Hazinei millete, 
Hâkimiyeti Mi 11 iyeye bilâkaydüşart hâkini ol
duğu anlarda, o Hazineden aldığı altınlarla, is
tediği zaman dinli'liği, istediği zaman dinsizliği 
ferman efendlmizindir diye telkin eden bir mat
buat vardı. O zaman vatanperverler kalcın işlet
mek ve vatani duygularını ihsas etmek için, be
yaz kâğıt üzerine kara harflerden mürekkep sa
tırlar dizmek için, Frenkistan'daki sefarete atı
larak firar ediyorlardı. Efendiier, hamdolsun, 
bugün hıyanet edenler, vatandan kaçıyor. 

Vatanımız, vatan duygulariyle mütehassis 
tonkidata, doğru bulmadığı eser üzerindeki ten-
kidata her zaman serbestçe, açıktır ve hürdür. 
Onu tahdldetmek kimsenin hakkı değildir. Matbu
atımız hür ve serbesttir. Fakat Muhterem arka
daşlarımızdan Halil Beyin buyurduğu gibi, hür
riyetin olduğu gibi matbuatın da ancak ve an
cak kanun ile mü ey yed bir hududu vardır. Yok
sa efendiler, hayatı siyasiyeyc girdikten, hattâ 
girmeden evvel bu âciz arkadaşınızın şahsı hak
kında da, mukaddes bildiği şeyler hakkında da 
taarruz vâki olmuştur. Matbuatta, benim hak
kımda taarruz vâki oldu der demez Heyeti Ali-
y en izden, muayyen bir mesele üzerinde bir ka
rar almak veya temenni takririni tasviben karar 
şeklinde göndermek doğru değildir. 

Arkadaşlar, efendiler, bir noktayı zaferimiz
den sonra, hür ve müstakil olarak vatanın ifti
harla yaşıyacak bir evlâdı olarak arz etmeyi bir 
vazifei vicdaniye biliyorum. Müeahedei Milliye-
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i niıı bidayetlerini derhatır buyurun. İstanbul'da 
gazete ve matbuat, mukaddesat nedir diye-
biimiyen bâzı adamlar, şu veya bu isimde gazete
ler çıkararak vatanın en mukaddes emellerinin 
dalâlet olduğunu ilân ederken, açık jurnaller 
şeklinde gazeteler intişar etmekte iken, bugünkü 
günde intişar etmekte ol,an matbuatın ekseriyeti 
kaihiresi zindan 'tehlikeleri karşısında, suikast 
tehlikeleri karşısında muhbirlerini Anadolu'ya 
göndermiş, Harekâtı Milliye nedir? Bunu fotoğ-
raflariyle, tekmil vesaiki neşretmek fedakârlığını 
göstermiştir. (Bravo sesleri) Bunları unutmı-
yalım. Bugün intişar etmekte olan matbuat müta-

I reke devirlerinde - arkadaşlar herkesin siniri bir 
değildir - ölümle karşılaşan insanlar, emel sahi
bi, gaye sahibi, vatanperver gençler en büyük 
tehlikelere karşı malûmat, hakikat kaçakçılığı 
ederek fedakârlık -etmişlerdir. Efendiler! İstan
bul matbuatının Müdafaai Hukuktan aldıkları 
esaslarla înüeahedemi/.in sonuna kadar İstanbul'
da, çok 'büyük hizmetleri olmuştur ve bunu li
sanı şükranla, takdir ile yâdetmek, zannederim, 
bizden sonra gelecekleri aynı gayeye çalıştırmak 
için vazifedir. Toptan bir heyeti vurup yıkmak 
biraz fazla olur. Efendiler! Matbuatta Meclisi 
Âli tahkir edildi deniyor. Bendeniz de okudum; 

' evet, tahkir edildi. Fakat niçin Meclisi Âli o za
man bu asabiyeti göstermedi? Buna, hayret ediyo
rum. 

ALİ' SÂİB B. (Kozan) — O vakit de söyle
nildi. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — İşit-
I m edim. 

ALİ SÂİB B. (Kozan) — Rauf Beyefendi! 
I Evvelki gün bendeniz söyledim. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — İşitme
dim, bendeniz bulunamadım. 

RECEB 13. (Kütahya) — Ne demek istiyor
sunuz? Bununla Meclis müdahale etmiyerek ta
hammül mü etmiştir buyuruyorsunuz? 

RAUF B. (Devamla) — Arz edeceğim, Mec
lis tahkir edildi buyurulduğu zaman o me
sele mevzuubahsolsaydı ve o zaman Hüküme
tin nazarı dikkati celbedilscydi ve o zaman Mat
buat Kanununun tedvinine başlayıp kanun Mec
lisi Âliden geçirilmiş olsaydı; bugünkü safha 
bu dereceye gelmezdi demek istiyorum. Arz et
tiğim nokta buydu. Matbuatda, şu veya bu 
fıkralarda Meclisi Âlinin lüzumsuzluğu müda-
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faa ediMi. O zaman onlar hakkında bir muame
le yapılmadı. Tuhaf bir vaziyettir ve haki
katen şayanı dikkattir. Dahiliye Vekili Beye
fendi demin kürsüye gelerek Meclisi Âliyi 
tenviren Ceza Kanununun matbuata ait madde
lerini ifade buyurdular. Bendeniz zannediyor
dum ki bunun nihayetinde «Evet bunlar böyle 
idi, Adliye Vekilinin nazarı dikkatini celbet-
tim, şöyle yapıldı» diyeceklerdi. Hayır böyle 
yapmadılar. Maddeleri okuyup kürsüyü terk 
ettiler. Anlamadım netice ne oldu? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Arkadaşlarımın nazarı dikkatini celbettim. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Dahili
ye Vekili olduğunuzu unutmayınız. Asayiş me
selesidir, âdabı umumiye meselesidir. 

RAUF B. (Devamla) — Kürsü milletten 
amelî çalışmak lazımsa; eğer birbirimizi hissen, 
vazifeten rencide etmek istemiyorsak, bir oda
da yan yana iskemlede oturan iki muhterem ar
kadaş, kürsü millete gelmeden yekdiğerini ir-
şadedebilirdi. 

Sonra arkadaşlar! Yahya Galib Beyefendi
nin bir ifadei aliyelerini de hatırlıyarak söz söy
lemek istiyorum. Türk matbuatı yalnız An
kara'da çıkan iki gazetedir, diğerleri değildir, 
demek de pek muvafık olmaz zannındayım. Çün
kü efendiler; ne Türklük ve ne de hamiyet 
inhisara alınmaz. Bunu inhisara almaktan 
daha büyük tehlike yoktur. Vatandaş olan ve 
kavanin dairesinde harekâtını tanzim eden her 
Türk muhteremdir, vatanperverdir, ve Türk'tür. 
İnkısam ve inhisar kabul etmez. Gazeteler 
kanun dairesinde hürdür, serbesttir. 

Arkadaşlar! Gazetelerde şahsan da hisset
tiğim zayıf bir nokta vardır. O da eser 
tenkid edileceği yerde şahıslar ten-
kid ediliyor ve o kadar ileri gidiliyor ki; 
bile fak, bilmiyerek o kadar ileri gidiliyor ki, 
eşhas teşhir ediliyor. Efendiler, teşhir etmek 
hakkı kanunlarımızda cezanın hangi mertebe-
sidir 'bilmiyorum, Ibir gazete ne kadar vatan
perver olursa olsun, ne kadar fedakâr olursa 
olsun, .millet ve vatana ne kadar yüksek hizmet 
ederse etsin bir vatandaşı teşhir etmek hakkı
nı kendinde göremez. İşte bu teşhir meselesi 
üzerinde, yani mukaddesata karsı, vâızıı ka
nunlar çok şedit davranmalıdır. Efradın şeref 
ve haysiyeti için de, çok dikkatli 'davranmak 

lâzımdır. Bunun haricinde serbestli kelâm, ser
bestli fikir, serbestli matbuat m eve usdo İmalıdır. 
Kablonneşir sansür ımemleket için muzır olur 
efendiler! (Böyle bir teklif zaten yok sesleri). 
Bu itiba.rla benim mâruzâtım eğer tensibi âliye 
iktiran ederse bu temenni takriri üzerine bir 
kanun lâyihası teklif edilsin. Mahallince ve bü
tün alâkadar olan vekâletler Matbuat Kanunu
nun herhangi bir noktasında nasıl düşündüğü
nü söylesin ve her hali nazarı dikkate alın
sın ki hürriyeti kelâm, hürriyeti matbuat tak-
yidedilmesin. Hele kaiblenneşir hiç. sansür vaz'-
edilmesin! (Kim söyledi sesleri). Müsaade 
buyurun! Bendeniz söyledi diye söylemedim 
ve bendeniz kendi ııaktai nazarımı söylüyorum 
ve kendi nıoktai nazarımı söylerken bunu söy-
liyemem mi diye sormak da zannederim çok 
müşkül olur, kaabil değildir. (Handeler). Fa
lan Bey söyledi demiyorum. Benim hatırıma 
geliyor. O itibarla söylüyorum. Arkadaşlar! 
Kanun yapılsın ve bunu etraflı düşünelim. 
Her iki tarafın şeref ve haysiyet ve vatanın 
selâmeti nakta'i nazarından ••matbuatımızın; hür 
ve senbest ve efkârı umumiyeyi vatanî, millî, 
dinî hislerle takviye, tenim iye eder bir şekilde 
serlbeıstîsini idame edelim. Bendenizin ııoktai 
nazarım budur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim 'bendeniz Heyeti Celilenize metni 
kanunu arz etmiştim. Metni ka.nun dolayısiyle 
asıl vazife ve salâhiyet Adliye Vekâletine de 
taallûk etmez; müddeiumumiye taallûk eder. 
Çünkü malûimuâliniz bütün matbuat her gün 
intişar eden nüshalarından ikişer nüshasını 
müdeiıumumiliğe tevdi ederler. Müddeiumumi
lik vazaifi meyanma dâhil bir vazifedir. Bu 
noktai nazardan zannederim ki vazifesini ta
mamen ifa etmemiş birisi varsa ve eğer o za
tında içtihadına muvafık değilse mesul olur. 
Çünkü müddeiumumi de bu suretle kendi içti-
hadiyle hareket edecektir. (Kanun ile sesleri). 
Hayır efendiler! Metni kanun itibariyle değil 
neşriyat itibariyle ve neşredilen metin' itiba
riyle ibu noiktai nazardan ımüdüdeiumumi lüzum 
görürse vazifesini ifa eder. Binaenaleyh Hü
kümet meselesi değildir, yani Dahiliye Ve
kilinden istenilen şey nedir? Bunu anlamadım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Dahili
ye Vekiline sual teveccüh etmedi ki! 
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DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Teveccüh etti efendim! Onun için cevap ver-
idim. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Efen
dim efkârı umumiyeye muzır ve onu müteessir 
eden bu gibi neşriyat 'dolayısiyle ve bilhassa 
efkârıumumiyedeki tesiratı dolayısiyle Dahi
liye Vekâletine hiçbir mesuliyet teveccüh etmi
yor mu? 

ALİ SÂlıB B. (Kozan) — En muvafıkı 
'benim kanunu kalbul etmektir. Benim kanunu 
kabul ederseniz hepsi olur. (Handeler). 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devam
la) — Nazarı dikkati âlinizi celbedenim. Bi
zim resmî bir Matbuat İdaremiz vardır. Mat
buat idaresi bu tarzda lâzım gelen muamelede 
bulunmadığını görür ve devaire tebligatta bu-
lununsa o zaman bizim için bir mesele tahaddüs 
edebilir md? Halbuki Matbuat İdaresinde bize 
böyle bir şey vâki olmamıştır. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Da
hiliye Vekâleti zabıtai ahlâkiyeyle de alaka
dar değil midir ? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devanda) 
— Ef emdim matbuat meselesi başkadır, zabı
ta işi başkadır. İkisi birbirine taallûk etmiyen 
bir şeydir. Garip sualler!.. 

REİS —• Efendim müüzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. (Kâfi sesleri). Okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Bozok Molbusu Ahine d Haindi Beyin takri

rinin Başvekâlete havalesi ile ruznamei mü-
zaıkerata geçilmesini teklif eylerim. 

80 . 1 . 1310 
Ordu Mebusu 

Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Matbuat Kanunu 'muci

bince mukaddesata tecavüz eden itnaıtlbuat mü
dür ve muharrirleri hakkında taıkobatı kanu
niye icra edilmek üzere Adliye Vekâletine Ham
di Beyin takririnin havalesi ile ruznamei mü-
zaıkerata geçilmesini teklif eylerim. 

30 . 1 . 1340 
Doizıok Mebusu 
Süleyman ıSırrı 

Riyaseti ıCeliktye 
Müzakere kâfidir. Ruznameye geçilmesini tek

lif eylerim. 
Rize Mebusu 

Ali 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Meselenin ne olduğu anla

şılmıştır. Meclisin (zamanının israf ödilımemesini 
ve kanunun malûm olan ahkâmının tatbiki hu
susunda verilen takririn reye vaz'edilmesini tek
lif ederim. 

Rize 
Ekrem 

REİS — Efendim! Evvelemirde müzakerenin 
kifayetini reyinize vaz'edeceğim. Yalnız Besim. 
Bey kifayeti müzakere aleyhinde söz aldığından 
söz veriyorum. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
şahsım mevzuulbahsolmuştur. Bir iki kolime ile 
cevap vereceğim. Rica ederim, söz gürültü ara
sında kalmasın! 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar, biraz sinirlendiniz. Onun için bir hikâye söy-
liyeeeğim. Softanın birisi Yörük çadırında na
maz kıldırıyormuş. (Müzakerenin kifayeti hak
kında söyleyin, sesleri) Kifayet aleyhinde söy
lüyorum. İmam öne geçtiği için Yörüğün oğlu 
kızmış, nasıl oluyor da öne geçiyor? Diye, gece 
imamı yakalamış, «Ulan; bir daha babanım önü
ne geçmiyeoeksin.» diye söylemiş. İmam gitmiş 
«Senin oğlun böyle diyor», demiş. O adam da, 
«Hakikaten onu ben söyliyecektim, sen ileri gi
diyorsun», demiş. (Handeler) Onun dediği gilhi 
hakikaten matbuat namı verilen, bizim İstanbul'
daki o şeyler biraz ileri gidiyorlar. (Hepsi değil, 
sesleri) Arz edeceğim arkadaşlar, vakıa bizim nok
sanlarımız var. Fakat matibuata düşen vazife, 
memleketin dinî hislerini, bediî hislerini yıkmak 
değil, temmiıye etmektir. (Bravo, sesleri) Bende
niz - bir arkadaşımın dediği gibi - buna Türk 
matbuatı demekte bile dilimi kısa tutacağım. 

AVN1 B. (Bozok) — Niçin canım? 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Çünkü 

evvelemirde dili Türkçe değildir. Bir kere Ak
şamdan maada, Tanin mi diyeceksin, cenin mi 
diyeceksin, Tevhidiefkâr mı diyeceksin, tezviri-
efkâr mı diyeceksin, bilmem İkdam mı nedir, ne 
diyeceğimi ben de şaştım, kaldım. Hangisinin adı 
Triirkoe? 

— 462 — 



İ : 92 30 . 1 . 1340 C : 1 

MAZHAR MÜFID B. (Denizli) — İleri 
Türkçedir. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Duygu
ları Türkçe değil!... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bu nasıl 
kifayet aleyhinde? 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Evet ki
fayet aleyhinde Avukat Bey! 

Efendiler! Lügatin neresini arar, neresini kur
calar, bilmem; kullanılmıyan kelimeleri bulur ar
kadaşlar! 

MAZHAR MÜFID B. (Denizli) — Kifayet 
aleyhindeki müzakere bu mudur? 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Dili 
Türkçe değil, duygusu Türkçe değil. Benim 
memleketimin tarihi ile, ananiesiyle, memleketin 
hâdisat ve vafcayiiyle alâkadar olmaktan ziyade 
şahsiyatı didiklemek ve yıkılması ve hücum edil
mesi lâzım olmıyan şeyleri yıkmakla meşgul bu
lunuyor. Binaenaleyh onlar biraz ileriye gitmiş
lerdir. Arkadaşlar! Bugün görüyorsunuz, elde 
üç - beş tane mizah gazetesi vardır. Vaktiyle bun
ların bir tanesi çıkmıyordu. Bir Hazineifünun 
kadar, bir Tarik kadar, bir Malûmatın edebî 
kısmı kadar memlekette nâfi' bir edebî gazete, 
bir risale çıkıyor mu?... (Çıkmıyor, doğru, ses
leri) Memlekete matbuat lâzım. Matbuateız mil
let, dilsiz insana benzer. Matbuata hürmet etmek 
lâzım. Fakat matbuatın da benim hislerime hür
met etmesi icabeder. Fakat arkadaşlar! Bunu söy
lemekle beraber derim ki, dinden ırak olmak, din
sizlik kadar zarardır, «lyyaküm velgulûvvi fid-
din feinnehıı mâ helelke kavmün kaJbleküm illâ 
bîgullüvvihim fiddin», diyen Hazreti Peygam
ber; burada bağırmakla ulemanın vazifesinin bit
tiğini bize göstermiyor. Sıcak odada, sıcak çatı
nın altında ben de bağırırım, vururum, kırarım, 
keserim... (OooL Yavaş sesleri) (Handeler)^ Mem
lekette, memleketin dinî birliğini, mezhebi birli
ğini tehidideden birtakım mezalhip vardır. 

Ulemayı din! Buna karşı ne yaptınız? Bu
gün öz Türk oldukları halde onların gittikleri yol
lar, memleketin dinini - affedin - siyasi vahdeti
ni ihlâl edecek bir mahiyet almıştır. Buna karşı 
ne yapıyorsunuz, bir Mizraklı İlmihal mi yazdı
nız? (ıHandeler) Bugün burada bar har bağırı
yorsunuz. Bağırmakla bir şey çıkmaz. Adam olun, 
çalışın. 

ESAD Ef. (Menteşe) — O kadar doğru söy
leme ! 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Ben üç 
sene evvel bu kürsüde memleketteki vatan ve din 
hislerinin tev'em gitmesini ve köylülere lâzımge-
len gıdayı mânevinin verilmesi için (Koy Hoca
sı) nm köylülere meccanen gönderilmesini teklif 
ettiğim vakit kimlerden muhalefete mâruz kaldı
ğımı ben biliyorum, bilenler de vardır. Binaena
leyh arkadaşlar! Matbuat biraz ileri .gitmiştir. Arz 
ettiğim gibi onlar mazurdur. Ne dili bana uyar, 
ne duygusu bana uyar. Bakın tefrikalarına. 
İngilizceden, ya Fransızcadan tercüme edilmiş 
şeylerdir. Yahu, Sakarya'da ,geçen vekayiden 
ikisini, üçünü yazacak eli kalem tutanımız yok 
mu? Yoktur. Çünkü Imemleket hissiyle, Türklük 
hissiyle, meşbu «olmazsa... Halkın içinden tarha
na ve bulgurla yetişmek başka şeydir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ E l (İsparta) — İftira 
etme; Akbaba var. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Arka
daşlar! Başka şeydir. Bununla beraber onlar 
vazifelini kısmen ihjmal etmekle beraber ulema 
vazifesini tamamen ihmal ediyor. Arz ettiğim 
gibi aralarında Ibir cemiyet teşkil ederek istemi
yorum, tanassnr etmek üzere ibulunan Sudan'a 
göndersinler, istemiyorulm; Hind'e göndersin
ler - ki aynı tehlike başgöstermiştir - Ana
dolu'da 'memleketin dinî benliğini ihlâl et
mekte olan mezahıibin ilgası için halka dinî, 
halka bediî, 'halka ilâhî ve kudsî ders vermek 
için ne yaptılar ve ne yaptınız ? Hiç! 

REİS — Efendim Yalıya Galib Bey şahsına 
taallûk ettiği için izahat verecektir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
Sultan Hamid matbuatı diye (bir şey söylemiş
tim. Fakat Rauf Beyefendinin dediği gibi ben 
sansürden bahsetmedim. Sultan Hamid zama
nındaki matbuatın '•gösterdiği nezahetten, onun 
ilmî münakaşalarından bahsetmek istedim. (Gü
rültüler) 

TUN ALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Abdül-
hamid diye birinin imümessili misin be adam?!.. 
Sana beyhude yere Hakan dememişler. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Beyefen
diler; Hilmi Beyin matluibuna <göre söz söyle
meye mi mecburdur, bütün huıtaba Allahaşkma? 
Rica ederim; Reis Beyefendi! Ya bu 'zatı sustur 
veyahut bu adam ne vakit kürsüye çıkarsa beıı 
de patırdı edeceğim ona mukalbil. (Handeler) 
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TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bende 
bu iman, bende bu ses 'bulundukça beni bin ha
kan susturamaz. 

REİS — Yalıya Galib Bey; Şahsınıza mü
teallik sözlerli tasrih ediniz. I 

YAHYA GALİB >B. (Devamla) — Efendim 
şahsınıza müteallik... Bir matbuat ki menafii 
vataniyeye, menafii 'miliiyeye muvafık hareket
te bulunmaz; bunu tenkid etmek her vatan ev
lâdının hakkı sarihidir. Bendenizin maksadımın 
hilâfına Yahya Galib bunu istemiştir. Yahya 
Galib şunu söylemiştir diye heyanatta bulun
mak doğru bir (mesele değildir. Binaenaleyh 
matbuatta şimdiye kadar gördüğüm her bir 
harekâtının menafii vataniyeye, menafii mil-
liyeye, menafii diniyeye muhalif olduğundan 
'dolayı kendisine karşı hücum etmişimdir. 

AVNİ B. (Cebelibereket) — Kendini yarın 
resminle 'bcralber görürsün. (Handeler) 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Ne vakit-
ki menafii vataniye dairesinde hareket eder, o 
vakit benim nazarımda Türk matbuatı olarak 
tecelli edecektir. (Hâkimiyet) le (Yeni gün) 'e 
Türk matbuatı demekliğim mebde'den münte-
haya kadar vatanla, vatanın menafiiyle alâka
dar 'Oİmajarı dolayısiyledir. 'Benim nazarımda 
o tecelli etmedikten sonra bin hatip söz söylese 
yine (onlar na'zarımda" Türk matbuatı olarak te
celli etmez. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Yahya Ga
lib Bey, Hudut haricine çıkar. Böyle manasız 
söz 'olmaz İki... 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Cehen
nemin dibine gitsin. 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Müzakereyi kâfi 'görmliyenler lütfen el kaldır
sın, Müzakere kâfi görülmüştür. 

Takrirler -okundu efendim. Bunlardan birisi 
Ordu Mebusu Hamdi Beyin takriridir. Ha'mdi 
Bey, Bıozok 'Möbusu Ahmet Hamdi OBeyin tak
ririnin Başvekâlete 'havale edilmesini, ruzname-
ye geçirilmesini teklif ediyor. Diğer bir takrir 
de; Ahmet Hamdi Beyin takririnin reye vaz'-
edihnesini teklif ediyor. Fakat reye böyle bir 

takririn vaz'edilmesi şimdiye kadar müteamel 
bir usul değildir. Binaenaleyh Ordu Mebusu 
Hamdi Beyin teklifini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka

bul etrniyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamıeti 'müzakeratrmıza geçiyoruz. Efendim 
Rauf Beyefendi 'beyanatlarında vaktiyle haka
ret vaki olduğunu ifade ettiği 'zaman Rcceıb 
Beyefendi biraderimiz bundan ne muradedildi-
ğini sormuştur. Rauf Beyefendi izahat vermiş
tir. Bu izahatı Heyeti Celileniz dinlediniz. Her 
ihaldc şurasını bendeniz Makaimı Riyasetten 
teyit ve tenkidetmek 'isterim ki Meclis hiçbir 
zaman haysiyetine vâki olacak haikare'te sükût 
etmemiştir ve edemez. (Etmez sesleri) 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Öyle 
bir şey demiyor efendim. 

REİS — Divanı Riyasetiniz Meclisin haysi
yet ve şerefi namına vâki olacak her türlü teca
vüzlere karşı kanun ahkâmını tatbik ettirmek 
için tamamiyle müteyakkız ve dikkatli buluna
caktır. Bunu temin etmek isterim. (Bravo 
sesleri. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Şu beyanatı 
aliyeniz üzerine Makamı Âlinizden bir sual 
soıim aklığıma müsade buyurunuz efendim. 

REİS — Makamı Riyasetten sual sorulmaz 
iki. efendim. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Bendeniz 
'bir vazifenin yapılıp yapılmadığını soracağım. 
REİS — Mafcamı Riyasete sual iradolunamaz. 

Evrakı Saire 

1 — İstiklâl Mehakimi Kanununun 12 nci 
maddesine tevfikan İstanbul İstiklâl Mahkemesi 
Riyasetinden mevrut bir aylık mesaiyi mübeyyin 
cetvel. 

REİS — Ruznamemizde İstiklâl Mehakimi 
Kanununun T2 nci 'maddesi mucibince İstiklâl 
Mahkemesi Heyetinden mevrut bir aylık cetvel 
var. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstiklâl Melıakimd Kanununun Maddei mah-

susasına tevfikan mahkememizin bir aylık me
saisini ımübeyyin tanzim edilen cetvel lef fen 
arz ve takdim kılınmıştır efendim hazretleri. 

23 Kânunusani 1340 . 

İstanbul İstiklâl Mahkemesi Reisi 
Cebelibereket Mebusu 

ihsan 
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REİS — Efendim cetvel de okunacaktır. 
VEHBİ B. (Karesi) — Tabı' ve tevzi edilsin, 

ondan sonra okunsun. 

4 — Müzakere 

1 — Telgraf ve telefon umurunun tensikı 
hakkında (1/118) Kanun lâyihası ve posta, Tel
graf, Adliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbatalai'i ve gazeteler ile resaili mevkute ve 
havadis ajanslarına keşide edilecek istihbarata 
mütaallik telgraf nameler ücur atının tenziline 
dair İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/144, 
145) numaralı iki kıta lâyihai kanuniye ile telg
raf ücur atının alelıtlak iki kuruşa tenzili hakkın
da sabık Ertuğrul ve Lâhik İzmir Mebusu Ham-
di ve sabık Erzincan Mebusu Emin beylerin 
(2/157) numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim! Bugün Telgraf ve tele
fon kanun lâyihasının 'encümene havale edilen 
ve enöümemden tadilen .gelmiş olan birkaç mad
desini müzakere edeceğiz. Efendim! Bu madde
ler tadilen gelmiş 'olduğu için yazmak istiyenler 
yazsınlar. 

Madde 14. — Hükümet eşhasın tahtı tasar
rufundaki arazinin dâhilinde mutasarrıf veya 

REİS — Celseyi açıyorum. 
2. — İstanbul'daki İstiklal Mahkemesinin 

tatiline müsaade olunmasına dair, İstiklâl Mah
kemesi Riyasetinden mevrut telgraf. 

REİS — İstanbul'da İstiklâl Mahkemesi Ri
yasetinden bir telgraf aldım. Heyeti Celilenize 
arz edeceğim. Elyevm derdesti rüyet olan 
suiikasıt dâvası bittikten sonra artık İstiklâl 

REİS — Efendim Pekâlâ, tabedildikten 
sonra okunsun. 

edilen mevad 

vekil ve indelieap müstecirin muvafakati istih
sal edilerek emlâk ve müessesatm dâhilinde 
veya altında ve,üstünde telgraf ve telefon te
sisatı icrasına salâhiyattardır. Ancak yapıla
cak tesisat emlâk ve müesscatm itimal ve isti
fadesini haleldar etmemesi lâzımdır. Tesisat 
icrası için tarihi tebliğden itibaren üç gün zar
fında itilâf ve muvafakat edilmediği veya alâ-
kadaran bulunmadığı takdirde belediyeye mü
racaat olunarak işbu tesisat yüzünden tevalüdü 
muhtemel zarar ve ziyan tahmin ettirilip ta
rafeynce muvafık görüldüğü takdirde işbu 
bedel tediye ve tesisat icra olunur. Takdir olu
nan bedele zarı olmıyan taraf mahkemeye mü
racaatta muhtardır. İşbu müracaat tesisatın 
icrasını tehir edemez. 

REİS — Efendim on dakika teneffüs et
mek mecburiyeti hâsıl oldu. Teneffüs için Cel
seyi on dakika tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 3,10 

Mahkemesinin rüyet edeceği hiçbir mesele mev-
cudolmadığmı İstiklâl Mahkemesi yazıyor. Bi
naenaleyh, mahkemenin tatiline müsaade bu-
yurulmasını arz ediyorlar. (Kabul sesleri) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — 
İstiklâl Mahkemesinin devamı faaliyetine Hü
kümetçe lüzum kalmadığını arz ederim. 

REİS — Efendim Hükümet İstiklâl Mahke-

» > * - l « ^ ~ <P-

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,40 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Falih Rıfkı Bey (Bolu), Kemal Bey (Adana) 

— 465 — 



1 . 1340 O : 4 î : 92 30 . 

meşinin devamı faaliyetine hacet kalmadığını 
bildiriyor. O halde Heyeti Celilenizin reyini 
alacağım. 

RECEB B. (Kütahya) — Bu meselenin hita
mından sonra değil mi Reis Beyefendi? 

REİS — Mevcudolan suiikasıt dâvası bittik
ten sonra İstiklâl Mahkemesinin tatili faaliye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. (Müttefikan sesle
ri) Evet efendim, müttefikan. 

Efendim diğer bir takrir aldım. Matbuat 
meselesini istihkak ettiği bir ehemmiyetle müte-

REİS — Celse alenidir efendim. Telefon ve 
Telgraf Kanununun mevaddı muadelesini mü
zakereye devam ediyoruz. 

Efendim! vaktin gecikmesi hasebiyle Celseyi 
tatil arzularını işitiyorum. Yarın saat birbu-
çukta içtima etmek üzere... 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Birde ol
sun Reis Bey! (Birde sesleri) 

nasip bir surette ve etrafiyle müzakere edebil
mek için bir celsei hafiye akdi teklif ediliyor. 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi bir 
celsei-hafiye talebini ihtiva eden takrir, salon 
samiînden tahliye edildikten sonra reye vaz'edi
lir. Takrir sahipleri belki esbabı mucibe serd-
ederler. Binaenaleyîh, evvelemirde samiîn çıka
rılmalıdır. 

REİS — Hakkınız var efendim, salonda bu
lunan samiîn salonunu tahliye etmelerini rica 
ederim. 

(Salon samiînden tahliye edilmiştir.) 

Hitamı Celse; saat: 4,55 

REİS — Yarın saat birde içtimai teklif 
ediyorlar. Erken teşrif ederseniz birde içtima 
edelim. (Geliriz sesleri) Yarın saat birde iç
tima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. Yal
nız rica ederim birde yoklama yapacağım, bu-
lunmıyanlardan kıstelyevm yapılacaktır. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,15 

(Üçüncü Celse hafidir.) 
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DÖRDÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 5,10 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Hakkı Bey (Van) 
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