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8 İ Ş İ »Öl. CELSE
Açılma saati : 1,30 sonra
REİS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Bf. Hz.,
KATlfLER : Feyyaz Ali B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya).

REİS — Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık hu
lâsası okunacak:
(Kâtip Feyyaz Âli Bey tarafından okundu).
İ. — ZABTI SABIK IÎÜLAÖASI
Birinci celse
Çelebi Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetle
rinde saat bir buçukta -bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Bafra'lı
Vasü'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kındaki evrak Adliye Vekâletine iade ve hıya
neti vataniye ile mahkûm Hakkak Şemseddin
Itayri Efendi ile Dersimli Bekir Ağanın mahkû
miyetleri tasdik olundu. Hacı Atıf Efendinin
teslise tâbi kura ahalisinin aşar borçlarının affı
hakkindaki teklifi Muvazenei Maliye Encüme
nine, Mustafa Kemal Beyin Bilecik'te bir sul
tani mektebi küşadl hakkındaki takriri Maarif
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine, Erzurum
Mebusu Salih Efendinin ikinci sınıf ihtiyat za
bitlerine mütaallik takriri Müdafaai Milliye Encümenne havale olundu. Şayanı müzakere olma
dıklarına dair mazbata ile Lâyiha Encümenin
den mevrut Erzurum Mebusu Nusret Efendinin
cuma tatilleri hakkındaki teklifiyle Salih Efen
dinin (1335) senösinden evvelki tarik bedelâtı
nakdiyesi bakayasının affı hakkındaki teklifi
reddolundu. Mebusların meslek ve ihtisaslarını
mübeyyin bir defter tanzimi hakkındaki takri
rin gayri musip olduğuna dair Divanı Riyaset
kararı kabul ve Kâzım Hüsnü Beyle rüfekasıiim 1336 senesi son aşar taksit müddetinin 1337
senesi Nisanına kadar temdidi hakkındaki tek
lifi Lâyiha Encümenine havale olunarak tenef
füs için celse tatil olundu.
İkinci celse
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde
saat üçte biliçtima Erzurum Mebusu Âsim Be
yin harp esnasında tekâlifi harbiye suretiyle
Erzurum ve havalisinden alman eşyanın bedeli
hakkındaki sual takriri Müdafaai Milliye Vekâ
letine Genç Mebusu Dr. Ali Haydar Beyle Celâl
Bey ve rüfekasmm Konya civarındaki arazii
Iraliyeye muhacirin iskânı hakkındaki teklifi
Dahiliye Vekâletine, Nafıa Vekâletinin Sivas Ordu Şosesi hakkındaki tezkeresi Nafıa Encü

menine havale ve Ayıntap İstinaf mahkemesi
âzasından mevkuf bulunan bir zat hakkındaki
Suâl takririnin Adliye Vekâleti bütçesiyle mü
zakeresi tensip olunarak İktisat Vekâleti bütçe
sinin müzakeresine geçildi. Heyeti umumiyesi
hakkında müzakere cereyan ettikten sonra Lon
dra konferansında Anadoluya dair söz söyle
mek hakkının Ankara murahhaslarına ait oldu
ğuna ve Bekir Sami Beyin beyanatının hüsnü -te
sir hâsıl ettiğine dair Sırrı Beyden mevrut tel
graf kıraat, olunarak bu haberi meserret şerefine
celse on dakika tatil olundu.
Üçüncü celse
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde saat dörtte biliçtima İktisat Vekâleti büt
çesinin müzakeresine devam edilerek 277, 279,
292, 301, 304 racü fasılları tadilen ve diğer fa
sılları aynen kabul olundu. Bilâhara Ardahan ve
Artevin'in Gürcüler tarafından tahliye kılındı
ğına dair Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa Haz
retleri tarafından malûmat ita kılınarak cumar
tesi günü içtima edilmek üzere saat 6,5 da cel
seye nihayet verildi.
Reisvekili
Kâtip
Kâtip
Hasan Fehmi
Feyyaz Âli
"Cevdet
REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var
mı?
KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya)•— Nisan gaye
sine kadar olacak'bizim verdiğimiz lâyiha efen
dim.
Dr. ALİ HAYDAR B. (Genç) — Verilen tak
rirde ; Dr. Haydar ve Celâl Beyler denmiş; Van
Mebusu Hasan Sıddik Bey olacak.
RE IS — Tashihat veçhile zabtı sabıkı kabul
edenler ... Lütfen ellerini kaldırsın. Zabtı sabık
kabul, edildi efendim.
3. — TAKRİRLER
1. — Çorum Mebusu Ferit Beyin, Ereğli hav
zasındaki maden işletme ve şimendifer inşası ruh
satnamesinin keenlemyejcün addedilmesinin tahtı
karara alınmasına dair takriri
CELÂLETTİN ARİF B. (Erzurum) —
Efendim; şahsi bir mesele için Meclisi Âlinizin
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kıymettar olan zamanlarını izaa eylemek iste
mezdim. Fakat îbnimelcem vâri arkamdan indi
rilen bir hançere cevap vermeğe de borçluyum.
Ferid Bey bir ısual sormuşlar. Eğer bu sual ta-,
mamiyle hakikate mukarin olsa idi kendilerine
teşekkür ederdim. Fakat vermiş oldukları izahatı
mutavvele esnasında birçok şeyler vardır ki, ha
kikatten tamamiyle ayrılmıştır, ve bunları da
ispat edeceğim.
Efendim, Notacı Emin Bey namında bir zat
314 senesinde Ereğli Havzasındaki
kömürleri
Bahriye Nezaretinde iken 336 ve 371 numaralı
iki tezkere ile bu kömürlerin hakkı imarını uh
desine almıştı. Devri esbakta gerek Bahriye Na
zırı Hasan Paşanın, Sonra Kâtibisani Arap İz
zet'in ve sairenin işe müdahaleleriyle bu adamın
madenini elinden almışlar. Nihayet 1324 senesin
de meşrutiyetin ilânı üzerine mı madenler kendi
sine iade edilmiş. Ben de o zamanlar bu zatla işti
rak ettim. Vakıa keramet sahibi değilim. Affeder
siniz. Çünkü buraya iştirak eylediğim zamanda
Devletimin kavaidi umumiyesine muhalif bir hare
kette bulunmadım, ona ittibaan hareket ettim
ve bu madenden bir hisse aldım. Eğer kera
met sahibi olsaydım, yani Harbiumumiden ma
alesef şu suretle çıkacağımızı bilseydim, 16 mart
tan sonra İstanbul işgal edilecek; Meclisi Mebusan toplanack, ben de oraya reis intihap edile
ceğim, sonra Meclis dağıtılacak ve oradan Anado
lu %ya geçmek
mecburiyetinde
bulunacağım;
yolda gelirken birçok mezahimve müşkülâta du
çar olacağım; sonra intihabat icrası için ahaliyi
intihabata davet edeceğim; nihayet burada bir
Meclis toplanacak ve bu meselenin burada mevzuubahis. olacağını bilseydim o zaman bu işe girrişmezdim. Fakat yine arzediyorum; keramet
sahibi değilim.
Ferit Beyin vermiş olduğu izahatın suretini
zabıttan çıkardım. Onda diyorki: 9 Teşriniev
vel 1329 da ruhsatname verildiğine göre 9 Teşrini
evvel 1329 da bunun müddeti münkazi olmuştur.
Halbuki verilen ruhsatnamede 1326 da değil,
1314 dedir. 1326 da yalnız bir taahhütname alın
mıştır ye bu da iki madendir. Birisi için tâyin
edilen müddet bir sene idi. Diğeri için tâyin edi
len müddet üç sene olmak üzere tâyin edilmiştir.
Onun üzerine bu haritayı iade ettiğine göre Or
man ve Maadin Nezareti 15 teşrinievvel 1329 da
bir tezkere yazmış ve alâkadarana demiştir ki:
Münhanileri gösterilmemiştir; falan şeyleri ol
mamıştır^ kavaidi fenniyeye mutabık değildir.
Aynen okuyorum. Bu, haritadan mâdut bir şey
değildir. Bunu
reddediyoruz. 6 Teşrinievvel .
ile 9 Teşrinievvel arasında geçmiş altı günlük
tezekerenin bilmem nesine istinadederek güya
müddet munkazi olduğu halde bu tezkereyi yaz
mış, devamı muameleye müntazırmış gibi bir ma
hiyet verilerek Şûrayi Devlete müracaat edilmiş.
Şûrayi Devlet bu tezekerelere istinaden intizara
lüzum görmemiş ve bu heyet, yapılacaktır demiş.
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Şüphe yok ki, bilâhare bizim karşımıza bir de
İtalyan heyeti çıkmış. Bu İtalyan Heyeti doğru
dan doğruya ferağ suretiyle değildir. Bir Ve
kâletle, Orlando isminde bir mühendisi tevkil su
retiyledir ve mütarekeden sonra Şûrayi Devleletin bu kararı verdiğine nazaran bu da ecnebi
lerin imali nüfuz ettiği ve Ferit Paşa Hüküme
ti zamanında bunun ne suretle istihsal edildiği
pek aşikârdır.
Yalnız Ferit Beyefendiye şurasını hatırlat
mak isterim ki; bu mesele vakıa Şûrayi Devlete
gitti. Fakat hangi tarihte? burada demişler ki;
gittim dosyayı karıştırdım, tetkik ettim. Eğer
dosyayı tamamiyle tetkik etmiş olsa idiler gö
rürlerdi ki, harp esnasında; yani 1333 senesi ga
yesinde hatırıma geldiğine göre o zaman Ticaret
Nazırı bulunan Mustafa Şeref Bey bu madenle
rin mefsuh addedilmesini Şûrayi Devlete yazmış.
Şûrayi Devlet te yine 1334 senesi Mart veya Nisa
nında Naiıa ve Maliye dairesi işi tetkik ediyor
ve görüyor ki, bizim şunda hakkımız vardır ve
hakkımızı teslim ediyor. Her iki ruhsatnamenin
de mefsuh addedilemiyeceğini açıktan açığa bil
diriyor ve bir karar veriyor. Bu karar ile ben
deniz iktifa etmiyorum ve diyorum ki, karar ni
hai olsun. Çünkü malvmu âliniz Şûrayi Devle
tin meadin mesailinde vermiş oldukları mukarrerat, doğrudan doğruya bir kararı kazai mahiye
tindedir . Yanlız kaza mahiyetinde olan Şûrayi
Devletin kararları maadin işleri hakkındaki ka
rarlardır. Onun için son derecesinden geçmesini
de talep ediyorum ve işi heyeti umumiyeye
sevkediyorum. Buna Ticaret Nezareti yeniden
birtakım cevaplar ihzar ediyor ve yeniden gi
diyor, Şûrayi Devlet heyeti huzurunda murafaa
olunuyoruz. Fakat bu murafaa zamanı 1334 Kâ
nunuevvel veya Kânunusani bidayetlerindedir.
Yani mütarekeden bir buçuk iki mah sonradır.
öyle derhatır ediyorum. O vakit ecnebi nüfuzu
altında ve Ferit Paşanın hüküm ve tesiri altın
da - ki öyle söyleniyor - Şûrayi Devlet karar ve
riyor. ve diyor ki: 336 numaralı tezkerenin
mefadı mefsuhtur. Fakat 371 numaralı tezke
renin hükmü de sulhun akdinden bir sene sonra
ya kadar bunu yapmakla mükelleftir. O zaman
mevkii iktidarda Ferit Paşa Hükümeti yok idi.
Zannediyorum, İzzet Paşa Hükümeti zamanın/ia
idi veyahut Tevfik Paşanın ilk sadaretinde idi,
geçmiş gündür derhatır edemiyorum ve böyle
bir suale mâruz kalacağımı derhatır eylemediğim için bunları not etmedim.
Bendeniz eğer
dosyayı kendileri gibi görmüş olsaydım, kendi
leri gibi bunların tarihlerini daha sarih bir su
rette söyliyebilirdim. Fakat görmediğim için
dir ki, yine tekrar ediyorum, ya izzet Paşa sa
daretinin son zamanlarında veyahut Tevfik Pa
şanın sadaretinin ilk zamanlarında idi. O va
kit Şûrayi Devletin vermiş olduğu karar ki:
Maliye Dairesi iki madeni de benim olmak üzere
tanımıştı - ve eeneböer memleketimize gİFHftç-
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inişti - böyle vermiş olduğu kararı tadil ediyor
du. 336 numaralı runsatnamenin ahkâmı mef
suhtur. 371 numaralı için size sekiz ay müddet
veriyoruz.
Rica ederim. Burada eğer ecnebinin bir tesi
ri olmuş olsa idi; Ferit Paşa Hükümetinin tesiri
olmuş olsa idi: Maliye Dairesinin vermiş olduğu
kararı olduğu gibi kabul etmekte Şûrayi Devlet
için ne manzur vardı? Tabıidirki, Şûrayi Dev
let onu kabul eder ve Maliye vermiş olduğu bir
kararın arkasına gizlenirdi. Bu da Şûrayı Dev
letin tamamıyle ııayi vazife eylediğine delâlet
eder.
Diğer taraftan ben sözde 16 Mart olması için
burada ısrar etmişim. İstanbul'daki mu£arreratın 16 Marttan sonra makbul ve muteber olma
ması için ısrar etmişim. Kıça ederim, bu teklif i
yapan arkadaşımız (Jami Bey idi. Cami Beyin
bu teklifi Heyeti Vekıieye geldiği zaman Yusuf
Kemal Hey burada mevcut idi. Yusuf Kemal Bey
le beraber burada biz müdafaa ettik. Heyeti Vekılenm vermiş olduğu karar üzerine ve o suretle
müdafaa ettik ve ' zannediyorum ki, eğer müta
reke mebdei kabul edilmiş oısaydı bu benim tenim
de çıkardı. Çünkü mütarekenin akdinden sonra
Şurayı Devıetm vermiş olduğu karar - ki, feshe
de aittir - onun da keenlemyekun olması lazımgelecektı. O vakit Maliye Dairesinin kararı veçnıie
ıkı madenin de birden imtiyaz sahibi bulunma
ması iâzımgelırdi ve bunda da benim iştirakim
ancak yüzde ondan ibarettir.
Eğer bu memlekette siyaseti Devletle iştigal
edebilmek için dikili ağacı olmamak
lâzım ise,
affedersiniz, benim dikili ağacım vardır. Yalnız
bu degıl, daha bundan başka bir çok madenlerim
ve emlâkim de vardır (Allah ziyade eylesin sadaları) Onun için bunlarla iştigal etmemek lâzımgeiırse, maksat dikili ağacı bulunmamak ise,
ben bu cinayeti irtikap ettim. Tekrar ediyorum.
Bu cinayeti irtikâp ettim, Çünkü dikili ağacım
vardır.
Efendiler, şimdi esas itibariyle görülüyor ki
Şûrayı Devıetm şu suretle vermiş oidugu karar,
buraua Ferit .beyin ıadıası veçûııe, tanrıf edil
miştir. Bunlar için deniliyor ki, İtalyanlar
şöyfe yapmış, böyle etmiş; şunu etmiş, bunu et
miş. Şurasını da izah edeyim ki, : 1334 senesi
Teşrinisanisinde mütareke aktedıldi. 1335 sene
sinde bendeniz italya'ya gittim. İtalya'da İtal
yanlarla müşareket akdettik. Yalnız ben değilim,
benim ancak yüzde on hissem vardır. Bü ışı asııi
sahibi takıp etmışıtir. Onu takip etmek ve onun
arkasından gitmek yüzde doksan beş onundur.
Benim için de, Maden Nizamnamesinin vazettiği
esasat danılınde olduğu içm ben de onların yap
mış olduğu şeraiti kabul etmişimdir. Bu suretle
1335 senesi temmuz veyahut ağustosunda ya
pılmış olan bir mukaveleden dolayı benim bulun
madığım bir zamanda bu adamlar bir vapurla
gelmişler ve dedikleri gibi ameliyata mübaşeret |
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etmek istemişler ve bana da, ameliyat iyin geldik,
rica ederiz, teshilât gösterilsin demişler. Ben de
bir teshilât iraesi için arkadaşım Celâl Beye diyo
rum ki;: bunlara teshilâtı mümkünede bulununuz.
Aradan bir hayli zaman geçiyor, nihayet bakıyo
rum Celâl Beyden bir telgraf alıyorum. Celal
Bey bana diyor ki: Şûrayi Devletin vermiş ol
duğu karar keenlemyekûndür, sudan bir karar
dır, onun için onu feshettim.
Bakıyorum efendiler, bu mahkemeden sâdır
olmuş bir karar, nasıl olurda bir vekilin keyfî
reyile fesholunabilir?
Kendisine ben burasını
söylüyorum, diyorum ki:
Şûrayi Devletin verdiği karar bir kararı kazaidır, sız bunu reyi hurimizle feshedebilmek sa
lâhiyetini haiz değilsiniz ve bu ittihaz edilmiş
olan karar da zaten 16 Marttan evveldir. Bu
telgrafı veriyorum ve buraya geldikten sonra da
tabiidir ki, itiraz etmek salâhiyetim idi. Çünkü
bu bir hak idi. Ben bir hak sahibiyim. Hakkı
mın iptal edildiği haber veriliyordu. Ben şayet
ıjtıraz etmezsem bana diyeceklerdi ki; bunu ka
bul ettiniz. Bunu itiraz mahiyetinde olmak
üzere reddettim ve buraya geldim.
Efendiler, buraya 24 Kanunuevvelde geldüıı,
bugüne kadar ne İNafıa Dairesine ve ne de Maadm
Dairesine veyahut başka bir yere; bu iş ne oldu?
diye sormadım ve arkasından koşmadım ve koş
mağa da tenezzül etmedim. Çünkü benim hakkım
manfuzdur. Sonra bu karan böyle ceffelkalem
reddedebilmek salâhiyetini görebilen zate yalnız
benim verdiğim, bir cevabı kanuniden ibarettir.
Şimdi zannederim ki meseleyi gayet vazıh bir
surette, fakat kısaca izah ettim ve bu ızanatımm
neticesinde de söylüyorum; bir emaye tim yarsa,
o cinayetim Meclisi Ali tarafından ıziıar edilsin
ve söylenilsin (Estağfurullah sesleri). Fakat ben
yalnız bir hakkımı takıp etmişim efendiler. Ben
ce evet bir siyaset varetır ve siyaset yapılmalı
dır. Benim bildiğim siyaset; efkârı âmmeyi ve
efkârı millıyeyi tesûir edecek bir takım desatır
bulup çıkarmak ve onu da menafii âiiyei memle
ketle kabili tevfik bir hale getirmektir. Yoksa
geçenlerde Salâhaddin Bey arkadaşımızın dediği
gibi, eime bir fırça alıp hoşumuza gitmeyen adam
ların yüzünü gözünü karalamağa siyaset tabir
edilmez. (Alkışlar).
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bir nokta
var. Zatı âlileri Erzurum'u teşrif buyurmazdan
evvel burada iken ve Adliye Vekâletinde iken
Celâl Beyefendi ile görüştüğünüzü söylemişler.
Görüşülmüş mü? Görüşülmemiş mi?
CELÂLEDDlN A R İ F B. (Erzurum) — Asla
böyle bir şe^ olduğunu derhatır etmiyorum.
F E R İ T B. (Çorum) — Efendiler, geçen içtimada da arzettiğim veçhile bendeniz...
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Rica
ederim, bugün Büyük Millet Meclisi bu gibi âdi
şeyler için mi toplanmıştır? Yoksa menafii şahsiye için mi toplanmış?
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BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Anlaşıl
sın, herkes bildiğini söylesin.
F E R İ T B. (Çorum) — İstirhamda bulunaca
ğım. Dikkat buyurunuz ki, Celâleddin Arif Beye
fendinin ifadatmı kemali sükûn ve itidal ile din
ledim. Sözünü kesecek bir söz söylemedim. Bina
enaleyh evvelbeevvel bunu istiriıam ederim ki,
sükun ile dinlensin. Çünkü mesele bence şahsi bir
mesele mahiyetinde değildir. Arzedeceğim. itirazı
olanlar kürsüye çıkar burada söylerler.
Geçen Içtımada hatırı âlilerinde kalmış ola
caktır ki; /Celâleddin Arif Beyin bu meseleyi ta
kip etmek bir hakkı kanuni ve tabiisidir demiş
tim. Yalnız ben mesaili vataniyede indelicap mem
leketimin bir cüzünü kopartacak, memleketimin
bir cüzünü sarsacak bir mesele ile karşılaşırsam,
ne hukuku esasiye, ne hukuku şahsiye, ne kavaıüni saireyi tanımam. Ancak selâmeti memleketi
tanırım. Bunu Celâleddin Arif Beyden istirham
ederim ki kendi şahısları mevzuubahıs olarak baş
lanmamıştır. italya 'lı Terni Kumpanyasının ora
ya gelerek orada bir mıntakai nüfuz tesis etmek
istemesi endişesinden mütevellittir.
SALİH Ef. (Erzurum) — Rica ederim, bir
şey söyleyeceğim Ferit Bey! bu sözünü reddedi
yorum, kendi hesabıma. Çünkü sen şahıs ile uğ
raşıyorum, bu böyle...
F E R İ T B. (Devamla) — O senin kanaatindir.
sözümü kesmeğe hakkın yoktur.
SALİH Ef. (Erzurum) — Ben bunu kabul
etmiyorum, bu mesele şahsidir (Gürültüler).
REİS — Müsaade buyurun.
EMİN B. (Eskişehir) — Bu meseleyi burada
kesmek mümkün ise selâmeti memleket için istir• hem ederim, keselim. Ali Kemal 'in eline bir âlet
olmıyalım. Bir vesilei kılükal olmayalım efendi
ler (Gürültüler).
F E R İ T B. (Devamla) — Meclisi Âlinizi
insafa davet edermı. Celâleddin Arif Bey bana;
meseleyi tahrif etmiştir dedi. Bu hakkımı mü
dafaa etmek benim hakkımdır.
Ben kemali in
safla, kemali sükûnla dinledim. Kiea ederim, ke
mali sükûn ile siz de dinleyiniz. Eğer insafınız
varsa, yoksa hiç söz söylemiyeyim (Devam devam
sesleri). Tekrar ediyorum ki; şahsi bir maksatla
söylemiyorum. Celâleddin Arif Bey buyurdular
ki bu, 9 Teşrinievvel 1326 da verilemiş bir ruhsat
namedir, halbuki öyle değildir, (1314) te veril
miştir, benim kerametim yok idiki, şu tarzda bir
takım inkılâbat olacak ve ben buraya gelip bu
nu böyle müdafaa edeceğimi bilse idim buna girişmezdim, dediler. Bendenizin yine geçen içtimada arzettiğim cihetleri tetkik buyurursanız
ruhsatnamelerin birinin 1313 te diğerenin 1314 te
verilmiş olduğunu söyledim ve bunlar suveri
muhtelife ile temdit edile edile 9 Teşrinievvel
1326 tarihinde son defa temdit edildi dedim.
Binaenaleyh isterse sonraki verilen taahhütna
meyi almaktan ibare olsun, isterse yeniden ruh
satname alınmış bulunsun, bu bir kelimeden iba
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rettir. Benim söylediğim söz (1313), 1314) se
nelerinde verilmi§ olan §eydir. Sonra buyurdu
lar ki; Şûrayi Devlet kararı 1313 de başlamıştır.
1300 bilmem kaçta ne olmuştur, binaenaleyh
harp zamanında ve mütarike müddetinden ev
veldir, buyurdular.
CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Ev
vel demedim. Son karar mütarekenin akabin
de ya İzzet Paşanın kabinesi zamanında veya
hut Tevfik Paşanın kabinesinin bidayetinde de
dim.
FERİT B. (Devamla) — Şimdi bendeniz de
bundan başka bir şey söylemedim. Dedim ki;
Şûrayi Devlet kararının tekemmül etmesi müta
rekeden sonradır dedim. Buyurultıi âlinin ta
rihi 5 Nisan 1334 dir. Mütareke 31 Teşrinisani
1334 de olmuştur. Teşrinisani 31 olduğu ıçm
saymıyayım, Kânunuevvel, Kânunusani, Şubat,
Mart, Nisan, altıncı ayın yedinci günüdür.
CELÂLEDDİN AFIZ B. (Erzurum) ~ - Lüt
fen Şûrayi Devlet Devletin son kararını söyler
misiniz?
FERİT B. — Ben onu bilmiyorum. Fakat 5
Nisan 1335 . . .
CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Şû
rayi Devletin kararı ne vakit? Onu bilmeli.
FERİT B. — Heyeti umumiye kararı; kesbi
katiyet eden karardır.
CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Nü
fuz orada oluyor, onun isin o kararı söylemeniz
işe gelmez.
FERİT B. (Devamla) — Sonra buyurdular
ki 16 Mart meselesiyle bu işin alâkası yoktur,
16 Martta mukavelâtın keenlemyekün addedil
mesi hakkındaki karardan ben müstefit olurdum,
eğer mütareke mebdei olsa idi, o zaman fesih
hakkında da Şûrayi Devletin kararı vardır, ka
rarın birisi de fesih hakkındadır, her iki made
ne sahip olmakhğım lâzımgelirdi, buyurdular.
Şûrayi Devletin feshettiği ocak yalnız ocak
işletme hakkından ibarettir. Buyurdukları 366
numaralı ruhsatname ile verilen, fakat bizce şa
yanı ehemmiyet olan kısmi; 371 numaralı ruh
satnamedir ki bunda ocak işletmekle beraber
15 kilometre mesafede bir şimendifer hattı inşası
meselesi vardır ve bunun tarafeyninde birer ki
lometre sahadaki maaden damarlarına sahip ol
mak demektir. Zaten bütün mesele, yani şu im
tiyazdan istifade edilecek bütün mesele; 371 nu
maralı ruhsatname meselesidir. Buyurdular ki
ben hararetli müdafii değilim.
NEŞET B. (Kângırı) — Heyeti Vekileye söy
ledim dedi.
CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — He
yeti Vekile karariyle müdafaaya memur edildim,
rica ederim.
FERİT B. (Devamla) — 17 nci içtimain 379
ncu sahif esindeki Celâleddin Arif Beyin beyana
tını mütalâa buyurursunuz.
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Sonra ve asıl mühimmi, 25 inci içtimain 149 ij
ncu sayfasında # maden meselesinde, bilhassa II
Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin ihtarı üzerine
Celâleddin Arif Bey aynen şu sözleri söylemiş
tir: «Bunlar meyanmda müslüman Osmanlı te
baası vardır ki onların da demek imtiyazlarını
feshediyorsunuz? Bendenizce doğru değildir.
Yalnız bir madenden bahsediliyor, bunun için
doğru bir esas olmaz, hak ve adalet ayak altına
alınmış oluyor». (Doğru sesleri). Müsaade bu
yurunuz. Kerametiyle şu sözler arasında hiçbir
münasebet yoktur. Bu maden meselesi, bu ka
nun mevzuubahis olurken maden de mevzuuba
his olmuştur ve bu kanun da 7 Haziran tarihli
yirmi beşinci içtimadadır. Celâleddin Arif Bey
vekâletini 14 Ağustos 1336 da vermiştir.
CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Ka
çında efendim?
FERİT B. —14 Ağustos 1336 tarihli 841-1885
vekâletname ile biraderleri Necmeddin Arif Bey
tarafından vekil Necmeddin Arif Bey de diğer
leriyle beraber, Müsyü Orlandude, Müsyü
(Biyenkotto) yu tevkil ediyor.
CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Yal
nız şurasını söyliyeyim ki; bu 1336 tarihli vekâ
letnameden haberdar değilim. Biraderime ver
miş olduğum bir vekâlenamem vardır. 1336 ta
rihli vekâletnameden haberdar olmadığımı ale
nen Meclisi Âlinize arzederim.
F E R Î T B. (Devamla) — Demek ki 7 Haziran
tarihinde kabul edilen bir kanun 16 marttan
evvelki mukavelâtı infisah ettirmesine göre, ma
den meselesi de mevzuubahis olarak, demin söy
lediğim sözleri aynen Celâleddin Arif Bey de
söylemişlerdir.
14 Ağustos 1336 da bir İtalyan kumpanyası-r
nın iştirak ettirilmesi artık kendi kerametleri
midir? Yahut kendi hukukunun müdafaası kâsdiyle midir? O, takdiri âlinize aittir. Şimdi ma
den meselesi ne Celâleddin Arif Beyefendinin
hukuku, ne de Notacı Emin Bey veresesinin hukunun iptali meselesi ile alâkadar değildir. Sor
duğum sual - ki geçen içtimada da beyan ettim,
tekrar arzediyorum - Fransızlarla İtalyanlar ara
sında hususi bir itilâf aktedilmiştir ve bu hususi
itilâf gazete sütunlarına kadar geçmiştir. Bunu
bilmiyen hemen kimse yoktur. O hususi itilâf;
Zonguldak kısmının Fransız nüfuzu altında kal
ması ve Ereğli - Kilimli mıntakasmda bulunan
havzanın da İtalyan nüfuzuna terkedilme mese
lesidir.
Rica ederim, tarihi mütalâa buyurun, herhan
gi bir devletin istilâları böyle şirketlerle başla
mış, iktisadiyatı ile başlamıştır. Ben diyorum
k i : Celâleddin Arif Beyin hamiyetinden bekleriz
ki yüzde on hissesi olan şu madenden - haklı
bulunsa bile, bence hakları olduklarına kanaat
yoktur - Haklı olsalar bile, sarfınazar etsinler.
Çünkü orada İtalyanların yapacağı bir şimendi
fer vardır. Bizim elimizde en kıymettar olan
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ve bizini hayatî bir meselemiz olan bir kıtai vatanı nüfuzu siyasi altına sokmaktan sarfınazar
buyursunlar. Benim teklifim budur. Yoksa ora
ya münhasıran Celâleddin Arif Beyefendi sahip
olsa idi, yahut Notacı Emin Bey veresesi sahip
olsa idi, Şûrayi Devletin kararı muallel olsa
dahi, bu vatanın iktisabı servet etmesi için ben
de bütün varlığımla, bütün samimiyetle onu is
terdim. Fakat Terni Kumpanyası için değil efen
dim.
HÜSEYİN AVNİ B. ( Erzurum ) — Senin
süngün tutar, başka yerin tutamaz. „
CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Efen
dim en ziyade Ferit Beyefendinin ısrar ettiği bir
mesele vardır; bir mıntakai nüfuz meselesi var
dır diyorlar. Hükümeti Seniyenin ruhsatname
lere vazeylemiş olduğu kaide ve esasatta der ki
«Kavanini haliye ve müstakbelei devlete tamamiyle riayet etmek şarttır. Kavanini haliye ve
müstakbelei devlete riayet edilmediği takdirde
bu gibi şeylerin kâffesi feshedilir». Bu esas tamamiyle vazolunmuştur. Bugün paylaşabilirler,
öteki Zonguldak'ı almış olabilir. Keza yine ba
kacak olursak Fransızların mıntıkaî nüfuzu o
kadarla da kalmıyor. Fransızların kendilerine
tâyin ettikleri mıntakai nüfuzun bir ucu tâ Diyanbekir'e kadar gidiyor. Bir ucu Kayseri'den
ileriye, bilmem Sivas'a kadar gidiyor. Anadolu'
nun ortası tamamiyle İtalyanlara verilmiştir.
Efendiler; biz bunları veriyor muyuz? Biz bun
ları vermemek için buraya toplandık ve bugün
efradı milletin kanı dökülüyor ve hepimizin kanı
dökülecek. O halde gelipte burada bir çevirme
hareketi yaparaktan; öbür tarafta bir mıntakai
nüfuz varmış, beride mıntakai nüfuz olacakmış
demekte mâna yoktur.
Efendiler; buna millet kaniyle, caniyle ve her
gün yaptığı fedakârlıkla mâni olacaktır. Bu
rada bir İtalya meselesi çıkarsa ben hakkımdan
şimdiden feragat eylediğimi ilân ediyorum.
FERİT B. (Çorum) — Bizim arzumuz da bu
dur. Yalnız bir kelime söylememe müsaade edi
niz. Yalnız bir şey söylemek istiyorum ki o da
Celâleddin Arif Beyefendi hakkında kullandı
ğım hürmetkar bir lisana karşı beni tahkir eder
sözler söyledi.
CELÂLETTİN ÂRÎF B. (Erzurum) — Estaf urullah.
F E R İ D B. (Çorum) — Çünkü çevirme ha
reketi diyorlar. Benim Cehalettin Arif Beye
karşı hiç bir husumeti şahsiye ve siyasiyem ve
idariyem yoktur. Kendileri burada hürmetle
karşıladığım bir zattır. Bunun bilhassa böyle
olduğunu tekrar ederim.
İkinci «Hükümeti Seniyenin vazettiği esassattan biri» buyurdular. Bu vazedilen esasatm
ötedenberi muhafaza edilemiyerek bir çok felâ
ketlere uğradığımız, yine Hükümeti Seniyenin
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ziri idaresinde geçirdiğimiz acı acı tecrübelerle
anladık, «fiğer kavanini hâliye' ve mustakbelei
Devlete riayet edilmezse münfesih olur»; bana
bir tane böyle mukavele münfesih olduğunu gös
tersinler. Ben bundan korkuyorum. Buyurdıılarki; millet kaniyle, caniyle bu gibi mesaile
mümanaat için şimdi bu vaziyeti iktisap etmiş
tir. Ben de onun için en hürmetkar bir arka
daşım olduğu -halde, kendisinin taalluku olduğu
meseleyi açmaktan çekindim. Çünkü .memleke
tim için bir tehlike görüyorum, ihtimal bu içti
hadım, bir hatadır.
Ihtiraalki doğrudur. Benim korktuğum; daima
ecnebiler biryere girerse orada mikrop gibi kes
bi faaliyet etmiş, ocaklar peyda etmiş, tevessü
etmiş, bû memleketi tahrip etmiştir. Bir mek
tep müsaadesi verdik,, bütün çocuklarımızı ec
nebi hissiyatı ile yetiştirdiler. Dinimizi unuttur
dular. Ecnebilerin memleketimizde açtığı rahne
ler Maarif bütçesinde arkadaşlarım müdafaa
etti. Bendeniz rica ediyorum. Bu mesele ya kâfi
görülsün veyahut tamik etmek isterse Heyeti
Aliyeniz bir encümen yapsın, dosyaları tetkik et
sin, ya kabul ya reddeder.
SALİH Ef. (Erzurum) — Bir şey sual ede
ceğim.
REİS — Kifayet takriri okunuyor.
Riyaseti Celileye
Tarafeyn müddeiyatmı dermeyan etti. İzaa
edilecek vaktimiz yoktur. Müzakerenin kifayetiyle ruznanıeye geçilmesini teklif" ederim.
Operatör
Emin
SALİH Ef. (Erzurum) — Rica ederim, bu
namus meselesidir. Bir şey söyleyeceğim. (Söy
le sesleri). Ferid Beye soracağım. Celâleddin
Arif Bey efradı milletten bir ferd olması dolayısiyle kabul edelim ki, İtalyanlarla bu gibi
bir şirket yapmağa teşebbüs etmiş ve bu da
memleket menafiine muzur olduğu için Hükümet
menetmiştir. Bunu böyle kabul
edelim. Hükü
metimiz Cami Bey zamanında İtalyanlara, Fran-.
sızlara Ereğli havzai fahmiyesinde kömür im
tiyazını vermeğe teşebbüs etmiş, uğraşmıştır.
MUSTAFA Ti. (Tokad). — Vekâlete geçen
ler milleti tahrip iç'ıi geçiyor. Demek ki, milleti
tahrip etmeğe çalışıyorlar. Mademki bu böyle
dir, arkadaşlar düşününüz, memleketi tahrip için
uğraşıyorlar.
NEŞET B. — Efendim, Me«lis münezzehtir.
Celâleddin Arif Bey kendisini müdafaa eder.
SALİH Ef. (Erzurum) — Hükümet, memle
ket için bir fayda g-örmüş. Sonra Celâleddin
Arif Bey namuslu bir adamdır. Memleketini zi
yade sevdiğine bendeniz kailim. Çünkü tecrübem
vardır. Fakat kömür meselesi hakkında Fransız
larla uzun muhaberatta bulunmuştur.
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İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT
CELÂL B. — Cevap vereceğim efendim.
SALİH Ef. (Devamla) — Bu mesail halle
dilsin. Fransızlara, İtalyanlara kömür almak
satmakta memleket bir mazarrat görmüyorsa
bunu evvelâ Hükümetten sual edelim, şu mese
leyi halledelim.
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrııl) — Reis
Bey, mesele çığrmdan çıkıyor, başka şekil alı
yor .
MUSTAFA B. .(Tokad) — Memleket satılı
yor, haberiniz yok.
REİS — Efendiler! mesele usûlü veçhile ta
vazzuh etti. Mevzuu müzakere, bu imtiyazın
feshi .hakkında verilen takrir üzerine yevmi
ahara talik edilmiştir. İmtiyazın feshi bir meselei hukukiyedir. Meclisi Âliniz bir mahkeme
değildir. Müzakereyi kâfi görürseniz takrirleri
reyinize vazederim. Müzakereyi kâfi görenler
lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü.
Çorum Mebusu Ferid Beyin takriri imtiyaznamenin feshi hakkındadır.
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Hindis
tan böyle işgal edildi, Sudan böyle işgal edildi.
Riyaseti Celileye
Celâleddin Arif Beye ait olan bu. meselenin
bir encümene havalesiyle orada tezekkürünü ci• hatı müteaddideden dolayı teklif ederim.
Konya
Abdüllıalim.
REİS — Bu takririn encümene havalesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyet yok
efendim, reddedildi.
Riyaseti Celileye
1314 tarihinde Notacı Emin Beye verilip
muhtelif tarihlerde ve nihayet 9 Teşrinievvel
1336 tarihinde üç sene müddetle temdit edilmiş
ve müddeti mûnkazi olduğu halde Şûrayi Dev
letçe ecnebi tahtı tesirinde verilen karar üze
rine gerek Emin Bey veresesi ve gerek Celâled
din Arif Bey tarafından işletilmesine (Temi)
kumpanyası başmühendisi Mösyö Biyenkotto'ya
vekâlet verilmiş olan HISU havzası dahilindeki
maden işletme ve şimendifer inşası ruhsatname
sinin keenlemyekûn addedilmesinin tahtı karara
alınmasını teklif ederim.
24 Şubat 1337
Çorum
Ferid
REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. İndiriniz ellerinizi. Takriri
nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın.
Takrir kabul edilmedi.
İzahat da kâfi görüldü. Tarafeyn arasında
bir şey varsa mahkemeye müracaat edilir.
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2. — TEZKERELER
im —. îstiklâl marşı hakkında Maarif Vekale
tinden mevrut tezkere
REÎS — Efendim, evrakı varideve başlıyo
ruz. istiklâl marsı hakkında Maarif Vekâletin
den mevrut tezkereyi tensip buyurursanız Maa
rif Encümenine gönderelim.
HAMDÎ NÂMIK B. (îzmit) — Reis Bey mü
saade buvurun, bunun içinde Maarif Encüme
ninden bir zatın da bir marsı vardır.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) —Efendim
îstiklâl marşı hakkında Maarif Vekâletinden
gönderilen parçaları tabettirelim.
REİS — Efendim. Maarif Encümenine gön
deriyoruz. Rüfekayi kiramdan edebiyata merakı
olanlar, edebiyatta ihtisası olan zevat lütfen
toplansın, tetkik etsinler.
YAHYA GALİP B. — Tabedilsin, biz de bir
defa görelim.
BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — M a a r i f
Encümeni toplansın. Mütalâa edelim. Şûaraya ya
zılsın, herkesin mütalâaları alınsın efendim.
Mevzuu müzakere olmak için bir tanesinin inti
habı lâzımdır, o da tabedilir.
HAMDÎ NÂMIK B. (îzmit) — Malûmu ^âli
niz Maarif Encümenininn Reisi Mehmet Akif
Beyin de bir şiiri vardır. Onun için ayrıca bir
encümen intihabını teklif ederim.
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Mehmet Akif
o zilleti irtikâp etmez, katiyen ona tenezzül et
mez (Gürültüler).
HAMDÎ NÂMIK B. — Fakat Maarif Encü
meninin reisidir, bitaraf olmak lâzımgelir. (Gü
rültüler).
REÎS — Encümenden geldikten sonra müza
kere edersiniz efendim (Gürültüler).
HAMDÎ NÂMIK B. — Öyle Maarif emcüraeniyle olmaz, bunu erbabı ihtisastan mürekkep
bir encümen tetkik etsin.
REÎS — Maarif Encümenine havalesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.
BESÎM ATALAY B. — Olamaz, erbabı ih
tisastan müteşekkil bir encümen ister.
REÎS — Tab'ı tevziini kabul edenler el kal
dırsın. İndiriniz ellerinizi, aksini kabul edenler
el kaldırsın. Tab ve tevzi edilecektir.
2. — Eskişehrin
Büyük dere
kariyesinden
Mustafa çavuş ile Durmuş ağanın af edilmeleri
ne dair Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Riyasetinin
tezkeresi
REÎS — Eskişehir îstiklâl mahkemesinden
mevrut evrakı Adliye Encümenine gönderiyoruz.
2. —Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, ev
velce Divanı harbi örfi tarafından
tevkif edil
miş olan eşhasın tahliye edilmelerine dair takriri
REÎS — Yozgad Divanı harbince tevkif edil

C : 1

miş olan eşhasm tahliyesine dair Fayyaz Âli
Beyin takririni Adliye Encümenine havvaîe edi1

!
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4. — SUALLER
1. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyle ar
kadaşlarının, Adana havalisinde Fransızlar tara
fından kendi lehlerine ve Büyük Millet Meclisi
Hükümeti aleyhine rey toplandıâına dair sual
takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be
yin şifahi cevabı
R E Î S — Adana 'lılarm Fransız işgalinden
memnun olduklarına ve Anadolu Hükümetini
istemediklerine dair zorla Fransız'ların rey top
ladıklarına ve buna muhalefet edenlere işkence
ettiklerinden dolayı protesto ettiklerine dair
nefsi Hacın kasabası nâmına Belediye reisi ve
Kars ahalisi vesaire taraflarından gelen telgraf
lar ve bu meseleye müteallik Mersin, ve Adana
Mebuslarının bir takrirleri var, okunacak:
Riyaseti Celileye
Adana» Mersin, Kozan, Cebelibereket livala
rından, eşraf ve ahaliden ve belediyelerden bir
çok imzalarla alınan telgraflarda Fransız'ların
sulh konferansında bir muvaffakiyet husulünü
temin emeliyle ahalii masumeyi tazyik ederek
rey toplamakta ve bu suretle işgali temdide çalış
mak istedikleri bildirilmektedir. Vicdansuz olan
bu harekâtı şenaatkârane ile maderi vatanın bun
ca senelik cüzülâyenfekki olan havalii mezkûre
halkının hukuk ve hürriyetine olan taarruzat
ve tecavüzatın tevali ettirilmek istenildiği anla
şılmaktadır.
Büyük Millet Meclisi Hükümetince ıttılaı ta
biî olan ahvali vakıaya karşı ne gibi tedabir itti
haz olunmuştur ve Heyeti Murahhasamız riyase
tine keyfiyet bildirilmiş midir? İzahat ita Duyu
rulmasını Hükümetten rica ederiz.
Mersin Mebusu Mersin Mebusu -Mersin Mebusu
Yusuf Zdya
İsmail Safa
Salâhattin
Kayseri
İçel
Cebelibereket
İçel
Bif at Memet Sami
İhsan
Haydar Lûtf i
EMİR PAŞA (Sivas) — Hariciye Vekâletine
. tevdi edilsin efendim.
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim
ayni hal Yunan işgali altında bulunan memleket
lerde de caridir. Heyeti Vekile bunun hakkında
Heyeti murahhasaya tebligat yapmış mıdır? Bu
na dair izahat versinler.
REÎS — (Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşaya
hitaben) Bu meseleye dair bugün izahat vermek
mümkün müdür, yoksa başka vakit izahat veri
lecek midir?
H E Y E T İ VEKİLE R. F E V Z İ Pş. — Hayır
efendim, bugün mümkün değildir. Hariciye Ve
kili burada yoktur.
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"iBEtâS-- ^f^dtrürjtensib buyurursanız bunu
HÖ^ii^eKileye havvaie^ edelim.
ZİYA HURŞİT B. (Lâzistan) — Efendim
memleketimizin bir eüzülâyenfekki olan ve T*ürk>lüğün bir ocağı bulunan Adana havalisinin
zengin olması dolayısiyle ötedenberi bir çok ec
nebilerin matına! ttazarı olmuştur. En çok buraya
Fransızlar göz koymuşlar ve burada mütarekedenberi malûur oian hâdise veçhile yerleşmek
için fırsat bulmuşlardır. HâlbuM- Ermenilerin^
Kilikya'da ötedenberi takip ettikleri bir plânlarLyardi; ta Adalârdenizi'nden Karadeniz'e kadar
Bw* Jîrmeni Hükümeti meydana getireceklerdi.
Halbuki Franssaz'lar Adana arazisinin kuvvei
inbatiyesini iyi biliyorlar ve oranın servetine
gpz "dikmişlerdi. ~ ingiliz'ler nasıl Mısır'ı elde.ettilerse Fransız Ter da orada ikinci bir Misrr
yapmak istiyorlardı. Fakat Adana ahalisi bu isti
lâya mukavemete karar verdi ve hiç bir yerden
teşvik: görmeden ve hiçbir Hükümetin muaveneti
ne mazhar olmak şöyle dursun daimî surette o
zamanla Hükümetten - ki Ferid Hükümetidir zarar gördükleri halde silâha sarıldılar. Bunlarla
beraber. Maraş ve Ayintab müdafaatı tarihimizde
en birinci, en büyük ve en parlak hâdiseler teş
kil etmiştir. Bu ahâli böyle çalıştıkları halde,
Fransızlar son defa çevirmek istedikleri dolablarla' ve tezviratla- bû yerleri bizim elimizden
almak' istiyorlar. Faraza tutmuşlar Adana'da
vatansız,1 deni, alçak, serseri adamlar bulmuşlarve bu adamlar sayesinde (Ferda) isminde bir
gazete çıkararak propaganda yapıyorlar ve gü
ya ahaliden re-y topluyorlar. Orada hiç bir alâ
kası olmayan bir takım adamlardan topladıkları
rey ile harici* siyasette bilhassa Londra konfe
ransı üzerindi bir tesir yapmak istiyorlar. Ora
daki dindaşlarımız, vatandaşlarımız» kardeşleri
miz bu hâdiseyi fena görüyorlar ve bu telgraf
larla Büyük MilletrMeclisine inümeaat ediyorlar.
Büyük Millet Meclisi esasen Misakı milliyi mu
hafaza etmek için zaten kararını vermişti. Bu
vatanın hiç bir parçasını ve hiç bir yerini bir
kimseye vermiyecektir. Hududu muayyendir,
kai'idir. Adank. Mebusu Safa Beyin de buyurdttkan veçhile!-bu dindaşlarımız mallariyle, canlariyle hiçbiri muavenete mazhar olmaksızın ça
lışmışlardır. Bu ahali şimdi yine Büyük- Millet
Meclisine müracaat ediyorlar. Bendeniz diyorum
ki; Heyeti Vekile Reisi bütün bu telgrafı çeken
Kars, Hatan, Kozan Belediye Reislerine Büyük
Millet Meclisinin kararı katisini bMirsin ve.kar
tiyen böyle tezvir»t ve rey toplamakla Misakı.
milliden vaz geçmiyeceğimizi anlatsın ve bütün
varlığımızla buna çalışacağımızı tebliğ etsin ve
inşaaUâh onları kurtaracağız.
BEİ& — Paşa Hazretleri' buradadır. Yalnız
bunu Heyeti Vekileye tevdi edelim.

ZAMİR B. (Adana)— Nazarı dikkate alınaöafc yjılmM bir mesele vardır efendHefc Şimsü
Jm ahalinin yapmış-olduğu-.protestoyu, hiç. olmaz=
mŞı®ndra'daki murahhaslarımıza bildirelim. Bu
mühiniiitt^eledir.* Hariciye^ Tietelii.aiıalinin gös
termiş olduğu bu .hissiyatı» o r a ^ u ^ a a ı .
YAHYA GALÎB B . r ® r ^ Ş ç â a r l c i y e Ve
kilini çağıralım, gelsin cevap vers&v
REİS — Efendim bu meselenin ruznameye
ithalini kabul buyuranlar el kaldırsın. (Kabul
sesleri) .Ruznameye ithal ettik. Hariciye Vekili
ne haber göndeririz^
>. . ^.r i:.
MUraTBLÎF EV&JÖC
5,
1. — Ardakcm'mn istirdadından dolayı Şark
cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşadan
mevırut tebrik telgrafı
REİS — Şark Cephesi kumandanı Kâzun Ka
rabekir Paşanın telgrafnamesi okunacak:
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
23 Şjtbat 1337-sabahı ArdahanJa Osmanlı
sancağı1 çekildi. Ardahan ahalisi askerimizi. uzak
mesafelerden pek parlak merasimle/ karşılamış
ve her birerlerinin alınlarmdan öpertek bağırla
rına basmışlar* ve sevinçli göz yaşları dökmüşler
Meclisi. Millimize ve Hükümetimize hayırlı duva^^eJtasl^rdmt Millî birliğimizin neticesi olan
,bu—yeni-ımıvaffakiyetten dolayı, Şark Cephesi
namına muhterem Meclisi MillifpHbjkemali mürmetle tebrik ederim. Dâvayı (Bfrllişröysgı muvaffakiyatı katiye ve kâmile ile teffc^ıüıtyrdeeçğinden
emin olarak ordumun I r & t e îfflîiyeyi icraya
heran muntazır bulunduğunu da ranzı tazimatla
teyi^.^e^Möi.
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2&Şüfcat 1337
Şark Cephesi Kumandanı
Kâzım Karabekir
7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1';T* 13R6Jsemd Muvazini U»ııamye kanu
nu lâyihası ve Muvazeenm 'J}£aUye^ Encümeni
mazbatası
• - • .. .
t..
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A - //a«€cöfâtt Saltanat'-bütçeli; ;;
REİS; —- Rnmamel Miizakftnate» geçiyoruz.
Hanedanı Saltanat bütçesini müzakere,edeceğiz.
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim
bir takririm vardı, dün takdi metmiştim. Okun
madı.
'
MUSTAFA KEMAL B. (EMuğttd) — Efen
dini torcihanf Adüj^bütçesi ntazâfcet» edilsim
REİS — Efendim Hanedanı Saltanat büt
çesini aynen okutturuyorum.

1 : W7
F.

M.

O : 1
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Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Nev'i muhasaasat
' "'*
1336 senesi iein
Zati Hâzreti Padişahı ve Hanedanı Saltanat
Tahsisatı seniye
Tahsasatı Seniye
Masarif
Birinci faslın yekûnu

Hanedanı Saltanat
1 Veliaht
2 Şehzadegâıı ve Salâtin
3 Sair âzayi Hanedan
İkinci faslın yekûnu
Tahsisatı fevkalâdei şehriye
Yekûnu umumî
REİS — Sarfedilmediğine göre aynen ipkası
tensip buyuruluyor mu efendim? (Hay, hay
sesleri). Aynen ipkasını kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi efendim.
F.
100

290 000

24 000
157 926
32 160

24 000
157 926
32 160

214 086

214 086

46 926

46 926

551 012

551 012

bütçesine geçi

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Maasat
Eeisievvel
Beîsisani
Müddeiumumi
Aza
Âz muavinleri ve heyeti kalemiye
Müstahdemini muhtelife

600
720
300

101

Masarifi müteferrika

102

Masarifi mütenevvia
Levazımı kırtasiye ve evrakı matbua
Mefruşat ve tamirat
Tenvir ve teshin
Meremmet
Maktuan verilen ücurat ve ve masarifi zaruriye
Su esmanı
Müstahdemni muhtelife melbusatı
Yüz ikinci faslın yekûnu

104

290 000

REİS — Divanı Muhasebat
yoruz.

Yüzüncü faslın yekûnu

103

240 000
50 000

B — Divanı Muhasebat bütçesi :

Nev'i muhassasat

M.

240 000
50 000

Taşraya azimet edecek âza ve mümeyyizler
cırahları

300
360
150
600

1 200
9 924

5 000

96

96

12 840

6 506

300

300

500
250
0
0
0
50

500
250
750
0
0
0
50

2 550

1 550

9 635

6 000

24 675

12 340

50 000

26 696

1 750

yevmiye ve har

Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi
Yekûnu umumî

1:157
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REİS — Divanı MuhaiSebat henüz teşekkül et
mediğinden bu para sarfedilmemiştir. Yekûnu
umuminin yine böyle ipka edilmesini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim.
Rüsumat bütçesi var, Fakat Müdafaa? Milli
ye ^Sekili Paşa Hazretleri burada olduğu için
İmalâtı Harbiye bütçesinin müzakeresini ikmal
F.

0:1

edelim de ondan sonra Rüsumata geçeriz.
C — İmalâtı Harbiye bütçesi :
REİS — İmalâtı Harbiye bütçesinin heyeti
umumiyesi hakkında söz olan yok, fasıllara ge
çilmesini kabul buyuranlar lûtfen el kaldırsın»
Fasıllara geçildi.
Hükümetçe Bnciimeaıce
teklif olunan kabul edilen

Nev'i muhassasat

M.
Memurin maaşatı

330

Üç yüz otuzuncu faslm yekûnu

15 202

5-563

15 202

5 563

REİS — 331 nci fasla geçilmesini kabul eden- 1 sil sıfırdır.
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi, 331 nci fa- I
F.
332

M.

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Nev'i muhassasat

İdarei merkeziye levazımı
1 Mefruşat
2 Tenvirat
3 Teshin masarifi
4 Kırtasiye
Üç yüz otuz ikinci faslın yekûnu

REİS — Mütlâa var mı efendim? (Hayır
sesleri). 333 ncü fasla geçilmesini kabul edenler
F.

M.

333

Barut memurları maaşatı

336

M.

240

2 000

313

2 000

313

tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul
edülli.
Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Neyi muhassasat
Fabrika maaşatı
Memurin ve mensubini askeriye maaşatı
Ecnebi ustaları
Merkez heyeti sıhhiyesi
Faslm yekûnu

MÜDAFAA! MİLLİYE MUHASEBECİSİ
İSMAİL HAKKI B — Efendim, 336 nci faslı
61 867 lira olarak teklif etmiştik. Encümen
16 593 lira kabul etmiştir, imalâtı Harbiye teves
sü ettiğinden dolayı buraya 25 000 liranın ilâ

720

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Faslm yekûnu

F.

0
0
0
240

lütfen el kaldırsın. Kabul edildi.

Nev'i muhassasat

REİS — Mütalâa yok, tadilname yok, 334,
335 nci fasıllar sıfırdır, 336 nci fasla geçilmesini

0
0
0
720

61 867
0
O

16 593
0

61 867

16 593

P

vesini teklif ediyorum. Diğer maddeler hakkın
da bir diyeceğim yoktur. Bunlar Şubat gayesine
kadar tahakkuk eden memurin maaşatıdrr.
25 000 lira teklif ediyorum.
3|USTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —iâCu-

— «T~
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Vazenei Maliye 'Encümeninin bu 25 000 lira faz
la sarfiyat hakkında mütalâası yök mu? Müdafaai Milliyenin bu "teklifine göre Muvazene! Ma
liye Encümeni ne diyecek bakalım ? İzahat ver
sinler.
MAZIM* MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim, l Mi /fasılda Müctâf aai Milliye Muhasebecisi
Beyefendi maaşat için yirmi beş bin lir zam
istiyor. Halbuki Encümenin malûmatı yoktur.
Necibi bir memur tâyin edilmiş ve bu maaş
IdBÜeKeıviEİlmişttr. .Şimdi kendilerinden sordum,
şimdi istiyoruz, .tahakkuk etti - diyor. Şimdi is
tenilen bir particin mütalâa dermeyan edeme
yiz. -Kbulü rey i-âlinize-ait bir meseledir.
TAHSİN B.(Aydın) -~ Vaktiyle yaptığınız
tenzilâta onlar muvafakat etmiş mi idi?
MAZHiVR MÜFİT B. (Hakkâri) — B u büt
çenin tanziminde yapılan tenzilâta tabiî muva
fakat etmişlerdi ve ondan sonra masraf etmiş
lerdir.
^MÜDAFAAl « L L T Y E MUHASEBECİSİ
fSMAİL'HAEEI B. — ^Evet efendim. Bu büt
çenin" tânzimi "Eyhıl nihayetinde idi. Ondan
sonra îmalâtî Harbiyenin fabrikaları ve sairesi
tevessü ettiT memurları tezayüt etti. Otuz se
kiz bin, kırk bin lira maaş tahakkuk etti. Hal
buki Encümen akdemce 16 bin lira tahakkuk et
tirmişti. Bittabi bu açık kaldı. Encümen 2 Teş
rinisani ~1$36 tarihinde tetkik etmişti. Binaen
aleyh'...
MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) ~ 2 Teşri
nisani 1336 dan sonra zannederim bu memurin
tâyin edilmiştir. Fakat Encümen bu meseleye,
arzettiğim gibi, şimdi vâkıf olmuştur. Şimdi
de ,deriıalfbir şey jöyîiyemez.
MEHMETHAGIP B. (Tokad) — Efendim,
Vekâlöt-burdabiı^zam teklif ediyor. -Bu zammı
nereye vermiştir? ;Sarfetmiş midir, etmemiş mi
dir.?—Bu tahakkuk-etmiş midir? Etmiş ise nerçyiç: vermiştir'? }Bunu bir kere Encümen tetkik
etmemiştir. Muvafık olup olmadığını anlamak
İ£İnJnınu bir kere Encümene havale etmek lâ
zımdır.
' '
Sonra, burada açılmış bir fabrikamız vardır.
Bu cihet hakkında bazı ,şeyler söylemek isterim.
Faferikada» . sekiz on senedenberi Hükümetin
F.~ .M, .

Ö :İ

fabrikalarında çalışan bir takını, efendiler var
dır ki, bunlar mekteplerde okumuşlar, fen tah
sil etmişler ve bu fabrikalarda ustalıkla çalışıyor
lar, nefer maaşiyle. istihdam olunuyorlar. Bi
naenaleyh, bütçede bu kadar masraf yapıldığı
halde bu biçarelerin hiç bir hukukuna bakllmamıştır. Şurada «ekiz hafta hizmet eden bir^ efen
diye tutuyoruz, zabit diye maaş veriyoruz, sekiz
sene hizmet eden efendileri de nefer maaşiyle
çalıştırıyoruz. Bunlar çırıl çıplak, sefil bir hald«div.bunları .da nazarı dikkate almalıyız. Bu
nu-istirham ederim. MALİYE VEKİLİ F>ERÎT B., (İstanbul) —
Efendim, İmalâtı harbiye; elino vesait geçtikçe
teşkiEtını ikmal eden bir dairedir. Bu noktai
nazardan bu kış esnasında Hükümet bir men
sucat fabrikası, barut fabrikası ve ayni .zaman
da "Eskişehir'de-mevcut' şimendifer îabrikasiyle
bir silâh fabrikası tesis etmiş ve buralarda bun
ların inşaat ve imalâtına iptidar eylemiştir. Bu
noktainazardan muvakkat bütçe ile kendilerine
para verdiğiniz' zaman şüphesiz ki, bu fasıl' di
ğer fasıllarla karşık olarak kendilerine tevdi edil
miş. olduğundan dolayı, muvakkat bütçelerle
ita buyurduğunuz tahsisattan 'bu devairde bu
teşkilât için sarfiyat icra etmiştir. ^Bu sarfiyat
dolayısiyle bu fasla yirmi beş bin lira zamme
dilmek lâzımgelir. Bunun kabulünü bilhassa ri
ca ederim ve bu teşkilâtımızın gayet elzem ol
duğunu, tabiî takdir buyurursunuz. Her ne za
man elimize bir makine geçerse o makineyi der
akap kurup işletmek mecburiyetindeyiz. "Bu mec
buriyet-ve ıztırar dolayısiyle bunun kabulünü
rica ederim.
EMİN B. (Eskişehir) —>• Fakat bir mezuniyet
alınmalı idi.
--MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim,
mezuniyet vardı, Muvakkat bütçede lütuf bu
yurdunuz.
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mu
vakkat bütçe avans mahiyetindedir. Mezuniyet
mahiyetinde değildir.
REİS —, ?Efendim, teklif
edilen yirmi beş
bin lirayı kabul5 e'denler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi.. Faslın yekûnu 41 593 Hra oldu.
337 nci;fasla,geçiyoruz.
•'• .
Hükümetçe Encümence
teklif olunan- kabuLedilen

Nev'i muhassasat

$37
Masarifi daime
.;._;_J... Muayyenat, mahrukat, yem
- . -2 Melfeusati, »teçhizat, .teşjdn ve Jcoşum ve yağ masrafı

' .'

Faslın yekûnu
.REİS — Mütalâa var mit 338 nciJasla geçil ' bul edildi. - ..
mesini tensip buyuranlar lütfen elfealrirfsm..Ka-

Ö
200 000

0
200 000

200 000

200 000
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Hükümetçe -Encümence
tĞMifjOİw«öi kabul etîieln

F.

M,

Nev'i muhassasat

338

Masarifi mütenevvia
1 Orduyu hümayun için imal olunacak mühimmatı harbiye »ve sa
ire. masrafı, tayyare 4temjri
2 'Ta3.il ve tecdit edilecek âlât ve edevat \vo tezgâh saagrafı
3 ^"inşaat 5ve .tamirat
4 Evrakı.matbua
5 "Harcırah
6 §ehrâyin .masrafı
7 ^czayi "trbiföye ve saire masrafı
8 ^slöıa'-ve'eftevatı saire nakliyatı
9 "Tecrübe ve muayene masrafı
10 Avrupa'ya gidecek talebe masrafı
•Faslrn yekûnu

REİS —• Mütalaa var mı? (Yok sesleri). 339
neu fasla geçilmesini kabul buyuranlar lütfen
F.

200 000

200 000

0
0

0
0

4#0 873

490 000

iHükümetço Encümence
.tekHijedilin »kabul edilen
260

REİS — Söz istiyen yok. 342 nci fasla geçil
mesini îkahul buyuranlar lütfen el -kaldırsın. ;Ea-

342

0
0
0
0
0
0

Masarifi müteferrika

341

F.

290 000

0
0
0
0
0
0

el kaldırsın kaiail jedüdi.
339 ncu faâtl sıfır, "340 nci fasıl sıfır.

Nev'i muhassasat

M.

290 873

M.

bul edildi.
'Hükümetçe Enoü»enee
-teMîfredilen kabul edilen

Nev'i muhassasat
Memurin ve müstahdemin tahsisatı fevkalâdesi

BEİS — Mütalâa rvar mı? efendim? Kabul bu
yuranlar" lütfen el kaldırsın. Kabul edildi
Yekûîîu umumisi 762.965 lira olmak üzere

IKINCI

260

17 304

15 000

tmalâatı Harbiye bütçesini kabul edenler lütfen
el kaldırsm. ^ r b u l ©.dildi.
Bes dakika teneffüs

CELSE

Ağılma saati : 3,25 «mra

,

REÎS — ÎMnci ReİBvekili Hasan Fehmi Beyefendi
KÂTİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgad)
m*m
REİS — Müzakereye başlıyoruz. İmalâtı har
biye, İmgesinin yekûnu ıımumM 762 965 dir diye
söyteaiftiştâj hâlbuki şon ceminde sehiv «• olduğu
anîaşıliyor, »yekûnu umumisi 752 i 969 lira olmak
ü*eT& tesbit edilmiş. fKabul- edilen ^fasilktrmıyekûnu umtööfei tamdan dbaseitir. •

D - İktisat Vekâleti bütçesi
BEİS *— Dün müzakere ettiğimiz İktisat Ve
kâleti bütçesinin son iki faslı arasında Encümen
yekûnları tesbit edilmediği.için .arzedememjştik.
BiaiKaıaleyh ^miktarı -âakikisini. aıaediyornmi
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301 nci fasddan 80 000 lira tenziliyle 577 300 li
radan ibaret kalıyor. 304 neü fasla evvelce kabul
edilen Kanunu Mahsus mucibince 300 bin lira
zammiyle 350 bin lira oluyor. Keçiborlu kükürt
madeîıi memurin maaşatı için Kanunu Mahsusla
kabul edilen 1684 lira bir faslı mahsus olarak
yani 304 (A) faslı ilâve ediliyor. 1336 senesi
İktisat Vekâleti bütçesinin yekûnu umumisi
1 264 921 liradan ibaret kalıyor.
F.

M.

306

C: &

E - Bahriye bütçesi
REİS — Bahriye bütçesinin müzakeresine
başlıyoruz, imalâtı harbiye bitti.
HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) - - Bahriye
nerededir?
REİS — Efendim, bahriye şubesi var. Müda
faa! Milliye Vekâletine merbut. Heyeti umumiyesi
hakkında söz isteyen yok, fasıllara geçilmesini
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi.
Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Nev'i muhassasat
Muhassasat
Nazır ve müsteşar
Devair rüesasına mahsus makam maaşı
Zâbitan ve memurini askeriye ve efrat maaşı
Memurini mülkiye maaşı
Memurini ecnebiye maaşı
Ataşanuval
Memuriyet veya tahsil için Avrupaya gönderilecek zâbitan muhassasatı fevkalâdeleri
Müstahdemini müteferrika
Komodorlar ve merkez limanı rüesfisı
. . .

Yekûn

0
0
29 528
0
0
0

0
0
24 000
150
0
0

0
0
0

8 000
0
0

29 528

32 150

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKÂLETİ MU
HASEBECİSİ İSMAİL HAKKI B. —Efendim,.
buradan (5 480) Uranın tayymr teklif ediyorum.
Yekûn (26 670) liraya iniyor.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad).— Hükü
met 306 ncı faslın dördüncü ve yedinci maddele
rinde para istemiyor. Encümen birinde 150, di
ğerinde 8 000 lira tahsisat veriyor. Acaba bunun
sebebi nedir?
MÜDAFAA! MİLLİYE VEKÂLETİ MU
HASEBECİSİ İSMAİL HAKKI B. — Efendim,
Bahriye şubesine bir kâtiple beraber bir muhasip
tâyin edildi. Onun için yüz elli lira tahsisat ko
nuyor. Sekiz bin lira tahsisatımız mevcut. (5480)
liranın tenzilini teklif ediyoruz. (2520) lirası
müstahdemini mevcude maddesine münakale su

retiyle koyuyoruz. Çünkü bu liman teşkilâtı
vesaire konulmamıştı, o vakit müteferrika mad
desine konulmuş.
RİFAT B. (kayseri) — Sekiz bin lira burada
kalıyordu. Şu halde bu sekiz bin lira kalktı.
MUHASEBECİ İSMAİL HAKKI B. —
(2 520) lirasını münakale yapıyoruz.
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Yedinci
maddede, tahsil için Avrupa'ya gönderilecek zâ
bitan var.
MUHASEBECİ İSMAİL HAKKI B. —
Onu arzediyoruz efendim.
REİS — Başka mütalâa var mı efendim? ten
zilât icra edildikten sonra yekûnu 26 670 oluyor.
307 nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el
kaldırsın. Kabul edildi.

Nev'i muhassasat

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

F.
307

M.
Muayyenat
1 Tayınat esmanı
2 Taamiye ve ziyafet

Yekûn
MUHASEBECİ İSMAİL HAKKI B, —
Efendim, bu fasıldan 2824 liranın tenzilini ta
lep ediyor. Seferberlik Cephe Zammı Kanunu
kabul edildikten sonra tabiî bu lâğvolundu. Ta
sarruf olunan miktarın tenzilini teklif ediyoruz.

81 965
9 036

54 000
6 024

91 001

60 024

Bahriye Nezaretinde bulunan kaptanların bu
yemek parası ötedenberi veriliyordu. Bu tahsisat
Seferberlik ve cephe zammından sonra lâğvedildi.
MEHMET RAGIB B, (Amasya) — Beye
fendi bizim merakibi bahriyemiz var mıdır?

440
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MUHASEBECİ İSMAİL' HAKKI B. —
Yardır efendim, Karadeniz'de var. iki ganbot,
iki vapur vesaire efendim. Tenzilât icra edildikten
sonra bu faslın yekûnu (57 200) lira kalıyor.

F.

1
2

• R E İ S — 308 nci fasla geçilmesini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi.
" 308 nci fasıl sıfır, 309 neu fasıl

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Nev'i muhassasat

M.

309

0:2

Masarifat
Müteferrika
Tenvir ve teshin
Yekûn

R E Î S — 309 ncu fasıl hakkında mütalâa var
mı?
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Memuru
izahat versin. Tenvir ve teshin nerede? idaresi
yok, dairesi yok nedir bu?
MUHASEBECİ İSMAİL
HAKKI B. —
Efendim, kırk iki limanımız vardır. Bittabii zâbitammız ve liman çavuşları vardır.
HÜSEYİN AYNI B. (Erzurum) — Ne iş gö
rüyorlar bu limanlarda?
MUHASEBECİ İSMAİL
HAKKI B. —
Buralarda bulunan memurlar merakibi bahriye
ye ait vazaifi yapıyorlar.

M.
310

Masarifi dâime
Sefain ve mevaki levazımı mütenevviası
Esliha ve teferruat, levazımı tamiriye ve imaliyesi
Levazım ambarlan
Ebniye tamiratı
Eczayı tıbbiye ve âlâtı cerrahiye
Talim cephanesi
Devriçarh

Yekûn

311
1

18 709

0
172 302
0
0
0
0
12 922

0
10 000
•
0
1 000
0
0
24 460

43 076

43 076

223 800

78 536

mil malzemenin sarf olmaları lâzımgelir. Bina
enaleyh, susu, busu 9 310 liranın tenzilini talep
ediyoruz. Bu tenzil edildikten sonra fasıl yekû
nu 69 226 lira kalıyor.
R E l S — 310 ncu faslı tenzilât veçhile kabul
edip 311 nci fasla geçilmesin kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi.

Nev'i muhassasat

M.

9 709

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Mükerrer
310
Nakliyat sefaini maaşat ve masarifi

F.

14 057
- . 4 652

MEHMET RAGIB B. (Amasya) — Efendim,
müteferrika 5 057 lira iken encümen 14 057 lira
ya çıkarmış. Acaba sebebi nedir?
MUHASEBECİ ÎSMAlL
HAKKI B. —
Bunun kifayetsizliği, bilâhare tahakkuk etmiş, o
vakit müracaat edilmiş ve teklif olunmuş, kabul
edilmiş. Limanlarda müstahdem liman çavuşları
vesaire vardır. Bunlar memuru ecirdir. Ecir
••kabilinden olan memurların maaşım müteferikadan veriyoruz. Onun için Encümende 14 057
liraya çıkarılmıştır, esbabı budur.
REÎS — Başka mütalâa yok. 310 ncu faşla
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.

Nev'i muhassasat

R E İ S — Mütalâa var mı?
MUHASEBECİ ISMAlL H A K K I B. —
Efendim, bu, devriçarh maddesinden 9 310 lira
nın tenzilini talep ediyoruz.
RÎFAT B. (Kayseri) — Efendim; bu, devri
harç nedir ve ne masrafıdır?
MUHASEBECİ İSMAİL HAKKI B. —
Efendim; gemilerin hareketi için lâzımgelen tek

5 057
4 652

Masarifi mütenevvia
Top alât ve edevatı

— .441

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen
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3
4
5
6"
7
8
9.
10
11
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G:2
Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Nev 'i muh assasat
Harp. cephanesiyle nişancı yetiştirmeğe mahsus cephane
Kütüp ve resail ve harita ve edevatı fenniyesı
Şamandıralar tamir ve telvin masarifi
Tayyara ve:tayyare tamirhanesi masarifi
Masarifi gayrimelhuza
'
Buharii şerif hocaları ve tekâya
Masarifi mesture
Kırtasiye
Harcırah
İcarat

Faslın yekûnu
RJ5ÎS — 311 nci faslın yekûnu 2 743 lira
söz istiyeıı var mı?'
SÜLEYMAN SIBRI (Yozgad) — Relsbeyefendi 311 nci faslın yedinci maddesinde Hükü
metin bir teklifi yok. Encümen 200 lira Buharii
şerif ve tekâya tahsisatı vermiş. Gemilerde tek
ke mi açılmış? Bunu anlamak isterim.
MUHASEBECİ İSMAİL HAKKI B. —
Esasen bu muhassasat mevzudur. Bu sarf olun
mamıştır. Bütçeden tenzil edebiliriz.
. ABDÜLGAFÜR Ef. (Karesi)- — Ne maksat
la mevzudur, bütçede?
MUHASEBECİ İSMAİL HAKKI B. —
Efendim, bu zaten vardır. İstanbul'dan bir zat
geliiy bu vazifeyi yaparsa diye bu parayı koy
muştuk. Şimdiye kadar böyle bir zat gelmedi
ve bu tahsisatı da devrettik.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim,.
o fasılda kalması lâzımdır.
R E İ S —• Encümenin teklifi veçhile faslın ye
kûnu 2 743 lira .
P.

0
0
0
0
0
200
0

1 152

1 152

0

0

1 391

1 391

2 543

2 743

BİR MEMÜS B. — Efendim, 200 lira tenzil
edilsin.
YAHYx\ GALİP B. (Kırşehir) — Bu efen
dim, dinî bir şeydir. Donanmayı hümayun ve
asakiri islâmiyenin selâmeti için daima Buharii
şerif okunur. Onun için koymuşlar. İstanbul'da
vapılmıyorsa burada yapılsın efendim.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Beye
fendi; 1337 senesine ait olursa doğrudur.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Yarsın
kalsın efendim; Hazineye ait olur. Yani fasıl ola
raktan orada kalsın.
R E İ S — 200 liranın tenzilini tensip buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Lütfen ellerinizi in
diriniz, 200 liraurn ipkasını kabul buyuranlar
lütfen el kaldırsın. İki yüz lira ipka edildi
efendim.
Paslın yekûnunu Encümenin teklifi veçhile
2 743 lira olmak üzere kabul buyurup 312 nci
fasla seçilmesini kabul buyuranlar lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edildi.
Hükümetçe Encümence
tekli enirin an kabul edilen

Nev'i muhassasat

M.

0
0
0
0
0
0
0

A 312 İmalM; ve: mubayaat
162 302
0
0

İmalât ve inşaat ve mubayaatı cedide

1 Römorkör mavuna ve^ duba bedelâtı
.2 Torpito ve alât ve edevatı
, 3 Telsiz telgraf ve telefon tamirat ve teçhizatı
4 Tadilen ve teodiden yapılacak makin a ' o talim hedefi
. -5 Müceddeden yapılacak şamandıra ve a l â ı a t ı farikası
6 Ebiıive inşaatı
Üç vüz on ikinci A faslın vekûnu
MUHASEBECİ İSMAİL HAKKI B. —
Bu fasıldan hiç bir masrafımız yoktur. Bunun
aynen tenzilini talep ediyoruz.
REİS—• Sarf edilmemiş, tayyini teklif ediyor

•0

0
0
0
0

162 302

lar. Karara hacet yoktur. Tayyediyoruz.
KÂTİP FEYYAZ ÂLİ B. — 313 ııcü fasıl
sıfır, 314 ııcü fasıl sıfır, 315 nci fasıl sıfrr.
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M.

T) 315

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Nev'i muhassasat

90 249

Tahsisat fevkalâde

R E l S — Söz isteyen var mı? 315 (A) faslını
kabul edip 315 B faslına geçilmesini kabul buyuraıüar lûfen el kaldrrsın. Kabul edildi.

F.

C:2

KÂTİP FEYYAZ ÂLÎ B. — 315
sıfır.

Nev'i muhassasat
Seferberlik ve cephe zammı

75 000
B faslı

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen
21 538

40 000

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen- | kimseye tabiî vermiyoruz. Bu meyanda bahriye
dim, bunlar zannederim cephe zammından istifa
de bittabi dâhildir.
de edemezler. Çünkü bahriyenin ne cephesi var- j
REİS — Efendim bu fasıl hakkında müza
dır, ne de Pey'i. Bunlar cephe zammından
kereyi kâfi görenler lütfen el kaİdırsm . . . Mü
istifade etmezler, seferi zammından istifade eder
zakere kâfi görüldü.
ler.
Bahriye bütçesinin yekûnu umumisi 289 548
MUHASEBECİ ÎSMAÎL HAKKI B. —
lira oluyor. Bu yekûnu kabul buyuranlar lütfen
Kanunda sarahat var. Bilûmum bahriye mensuel kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim.
bin ve memurini cephe ve seferi zammından isti
Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyle rüfekasıfade ederler.
nın bir takriri var.
\
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Boş yer
[Birinci celsede okunan bu takrir bu celsede
de oturuyorlar.
tekrar, okundu.]
MUHASEBECİ ÎSMAÎL HAKKI B. —
ZAMİR, B. (Adana) — Efendim Fransızların
Seferberlik zammından istifadelerini kanun em
güzel memleketimizi işgal, ettiklerin günden iti
rediyor.
baren yapmadıkları mezalim kalmamıştır. Hele
HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Hiç ol
son zamanlarda paralariyle aldatmış oldukları
mazsa bundan sonra verilmemesini teklif ediyo
birtakım adamlar vasıtasiyle de memleketimizde
rum. Evinde oturacak cephe zammı alacak.
büyük propagandalar yapıyorlar. Bakmız efen
CEMİL B. (Kütahya) — Hatırı âlinizdedir
dim. Fransız parasiyle Fransızlar için çalışan
ki, bu sefer birlik zammını yalnız zâbitan için
bir kaç rezilin beyannamelerini Meclisi Âlile
kabuiettik.
rinde okuyacağım, müsaade buyurursanız . .
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Zâbi
Şimdi bu adamlar vasıtasiyle bugün ahaliden
imza topluyorlar i ş t e ! . . Adana'da bir gazete çı
tan değil, Mensubini askeriye de var. Nalbandı
kıyor; Ferda gazetesi . . . Hepiniz bilirsiniz ki
var. Saracı da var. Hepsi de dâhildir.
bu,
Fransız parasiyle çıkıyor ve bunları da çı
CEMİL B. (Kütahya) — Mensubini askeri
karan Mesut Fani ve ailesi. . Fransızlar bunların
yeyi bendeniz tahattur etmiyorum. Lâyin mesbir kısmını memur yapıyor, bir kısmını da bil
muatima nazaran zammı sivil memurların da al
mem ne yapıyor ve bir kısmına da propaganda
makta olduklarını istihbar ediyoruz.
yaptırıyorlar. Bunlardan . son zamanlarda Me
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Cep
sut Fâni isminde birisini Osmaniye'ye mutasarhe zammı iki çeşittir. Birisi doğrudan. doğruya
• rrf yapılar. O, bir beyanname neşrediyor, diyor
cephede bulunan, diğeri geride bulunan.
ki:
CEMİL B. (Kütahya) — B i z yalnız zâbitana
(Dört yüz senedir altında yaşadığınız' bay
mahsus olmak üzere verdik. Bana kalırsa sivil
rak denilen o kırmızı paçavradan ne faide gör
memurlara verilmesi doğru değildir.
dünüz! O size ne temin etti? Tahta sabanlarla
HÜSEYİN x\YNl B. (Erzurum) — Bahriye
bu güzel toprağın yüzünü kirletip buruşturmak
efradı da o demektir.
tan başka ne yaptınız? Bugün muazzam bir.dev
MUHASEBECİ ÎSMAÎL HAKKI B. — Efen
letin şanlı bayrağı üzerimizde dalgalanıyor. Geli
dim Heyeti Celi!enizin kabul ettiği kanunda
niz! . . .Budalalık yapmayınız! . . Bari bundan
al elesami bunlar tasrih edilmiştir. Bir seferber
istifade ederek mesut yaşıyalım. Millet demek;
lik zammı, bir cephe zammı. Erkânı Harbiyei
bir bez parçasına nail olmak demek değildir)
Umumiye nerelere verin derse biz oraya veririz.
deniliyor.
.
Fakat seferberlik zammını, kanunun tadat ettiği
Şimdi bu alçaklar bugün Fransızlar besabma
kimler ise onlara veriyoruz. Onların haricinde
ahaliden cebren imza topluyorlar, ve bunları da

— 443 —
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sulh konferansına gönderiyorlar. Bütün millet
bunlarıJşitiypr. Büyük bir heyecan içinde Bü
yük Millet Meclisine istirham ediyorlar, diyor
lar k i :
«Bu adamlar katiyen bizi temsil edemezler.
Bmae^aley'h bizitn Samimî ve hakiki sözlerimizi
Büyük Millet Meclisine ve bu vasıta ile sulh kon
feransına iblâğ ediniz» diye her taraftan binler
ce telgraflar alıyoruz. Binaenaleyh biz Hükümetim'ke rica ediyoruz ki sulh konferansında
bülftnkn'mtırahha şiarımız bu ahalinin maksadını
anlatsın.
YUSUF ZİYA' B. (Mersin) — Hükümet ne
yapmıştır? Onu soruyorum.
AYNÎ B. (Saruhan) — Söyliyeceklerimi Za
mir Bey söylediler; sözmrrü geri alıyorum.
ÎÖMAÎL SAFA B. (Mersin) — Efendiler, iki
sene evvel imza ettiğimiz o meşum mütarekeden
sonra Avrupalılar büyük bir ümit ile bu mem
lekette hayatın bütün söndüğünü ve milletimi
zin bir daha belini doğrultamıyacağını zannetti
ler. Bu itjbarlâ sevgili1 memleketimizin en gü
zel' kısımlarım' aralarında taksime kalkıştılar.
Türkiye 'nin en mümbit ve en feyizli bîr parçası
olan Adana" ve havalisi de bu taksimde Fransızla
rın hissesine düşmüş oldu. Fransızlar burayı işgal
ettiler, Biz ötedenberi' Fransızları cidden me
denî bir millet zannederdik. Maatteessüf içimizdelf bir çoğumük da onların medeniyetini, irfarim^ha^atmt { ta1îlit s efineği bir yenilik zanneder
di; Fa&ât' efendiler Fransızlar bu iki sene içeri
sinde' dünyâmh eîî aşa^i, öh zâlim, en barbar
bir ıriilîetî dldüfianügösterdiler. Adanaya me
mur namı altmda, zabit namı altında öyle d i
kfinb, ö^yle kalpsiz, öyle hırsiz, öyle mürtekip
irisftnİ^gönderdiler ki Adana'nm eiı cahil köy
lüsü bile1 bunların btt ablak düşkünlüğü kadısın
da' ne'fret dt'rriek mecbıirıyetinî hissetti. İşte bu
m&ultirlai'Fransa'ya, mütemadiyen kendi hükü
metlerine, Avrupa'nın hakkımızda hâsıl olan
zaniiırtr te'yıt yollu birçok rakorlar gönderdiler
ve (îelŞiIfer k i : Fransa burayı hiçbir masraf ihti
yar etmeden, bir damla Frasfüz kanının dökülmıdsîrife hacet kalmadan i^gâl edebilir ve idaresi
altında tutabilir. Çünkü o memumlarm böyle bir
râ^ör vermekte "pek çok istifâdeleri vardı. Bir
ntulâziitıîsîani; arkadaşlar bir sene içerisinde
kırk bin lira para yaptı. Hırsızlığın hesabini
yaprivak; ini kân haricindedir. Binaenaleyh her
bırjsi, Fransa 'da" ihtimalki pek sefil, pek rezil,
nelr miskin bir hayat yaşıyan o memurlardan her
birisi Ad'aria'nm betbâhtljğı üzerinde bir sultân
hayatı yaşamağa kalkıştı ve bundan dolayıdır
ki bu tatlı hayata, bu şahane hayata veda ötmek
hiçbirfriîh hatırından geçmiyor ve oradan çık
mak" kendileri' için çok ad, çok ağır görülüyor
du!- rşte btV itibârlar k a n s ı z l a r Adana'da yer
leşmeğe niyet ettiler ve yerleştiler.
fakıti arkadaşlar btifiin Avrupa'nın ve mem
leketimize girmiş' olan hırsız Fransızların zannı
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i hilâfına olarak hiç beklenilmiyen bir saatte
I oradaki kardeşleriniz silâha sarıldı ve on aydır
ki Fransızlara karşı târihimizin en şanlı bir kıs
mını yaratmış bulunuyorlar. Şimdi oradaki inI sanlar; Fransızların Adana ve havalisinde yer| leşmek hnsusuryMrf•• emellerini nâstl boşa* çıkarI mişlarsâ, onların rtâi&l bîr hayal oîduğuntt gökiermişlerse şüphesiz bu' rrfem'îekette on a?ydır
I kendileriyle harp eden bir memleketin Fransızl a n istediklerine dair vâki olan iddialarını da
aynı suretle boşa çıkaracaklardır.
Yalnız arkadaşlar ben bundan katiyen endişe
etmiyorum. Çünkü bir kere o havali halkı mem
leketleri kurtuluncaya kadar silâhı bdrakmıyacak1 ardır. Fransızlar nasıl bir iddia arkasında koşar
larsa koşsunlar, bütürt dâvalarım tekzip edecek
oradaki halkın kahramanlığıdır. Yalnız müte
essir olduğum bir nokta var: Bu havalideki müj eâdele tarihi, memleketimizin ve ırkımızın en
yüksek bir tarihinin parçasıdır. Bugün düşman
larımız nasıl varlığımıza kastetmiş ve nasıl ca
nımıza kastetmiş, nasıl hayat ye natausumuza
kastetmiş ise tarihimize de aynı küstah tecavüzü
göstermek istiyorlar. Binaenaleyh ben istiyo
rum; o şanlı tarih parçası hiçbir vakit en şe
ni, en hafif bir iftiraya; mâruz kalmasın. Evet
bugün Adana'da, demin arkadaşımın söylediği
gibi, hakikaten bir kaç namussuz ve soysuz betbaht insanlar Fransa hesabına çalışmaktadır.
I Fakat yine arkadaşımın okuduğu beyannameden
| anlaşıldığına göre bu insanlar «ırkımızdan değilj dir (Piç, piç sesleri). Bu insanlar o memlekeI tin halkından değildir. Çünkü bir parça ruhunda,
{ kalbinde islâm hissi taşıyan, bir parça tarihine,
j ırkına, mazisine merbut olan bir insan hiçbir va
kit önünde can vermek istediğimiz yüksek bir
bayrağa paçavra diyemez. O insanlar hattâ in
san değildir, l^eğil bizden, değil Türk olmaktan,
I hattâ insan olmaktan da daha aşağıdır (Bravo
I saclaları).
!
Yalnız arkadaşlar; o tarihi muhafaza etmek
Heyeti âli yeni ze aittir. Çünkü Heyeti âliyenizirten çok iftihar edeceği, eti çok göğüs gereceği
j bir tarih parçası orada meydânla gelmişti. Filhaj kika zannederini Avrupa; Fransrzlarm znn ve
ı tahmin, ettikleri kadar ahmak değildir. On ay
dır harp eden bir memleketin; Fransızlar ne ka
dar kuvvetle iddia ederlerse etsinler, Fransızı is
temiş olmaları ihtimal haricindedir. Kezalik bir
I kaç gün evvel gazetelerde gördük; aynı zamanda
} Ayintap şehrinde de aynı suretle imza toplamağa
| kalkışıyorlar. On aydır hiçbir istihkâmı olmıyan bir şehir vücudunu, gövdesini siper ittihaz
i ediyor, bayrağından, ırkından, ayrılmamak için
en büyük fedakârlıklara katlanıyor, sonra zulüm
ile, ağır toplarla; medeniyetin icadet'tiği azgın
ve cehennemi âletlerle oraya girmeğe muvaffak
I olan Fransızlar ferdası gün oranın kalbini de al{ m ak ve dünyaya ilân etmek istiyorlar ki, on ayi dır harbeden Aymtab «Aldanmayın, inanmayın
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bunlar hakkında, her n.e suretle olursa otşûli,
bugün bizi istiyor» şüphesiz ki, dünya ahmakcaDİr zulüm, işkence, idam gibi cezalar tatbiteaıa
şına, iz'anştzçasına.oLiiaya .şürüleiı bu iddialar
tevessül .edildiği takdirde Türkiye .Büyük JÜİlet
kâj?ş}sm4& al^ânmıyacaktır ve bunlara kagşı gü
Meclisi Hükümeti de kendi yedinde bulunan
lecektir. Yalnız bizim de biıvyazifemjz vardır ki:
Fransızlar hakkında aynı m,u»meleyi tamamiyBiz bakikâtfin bu tarihin pak hakiki ve pek
l.e tatbik edeceğini, binaenaleyh. o arada »öyle
azimkar .sahibi pl^ı^umuzu .Ayrupa'ya bildir
memleketini müdafaa ettiğinden dolayı id#ft
meliyiz. Avrupa'ya demeliyiz ki : «jîy utan
edilecek her ierde mukabil mutlaka; bir Frahsıınız ; Avrupa..yahut ey utanmaz Fransat on. aydır
zın idamı mukarrer olduğu suretinde kendile
şana karşı silâhını. çekmiş bir,,halkın şeninle
rine, ,gerek doğrudan doğruya Anada cephesi
beraber olduğunu naşîl iddia e^iy^rşun ? Ey_ ha
marifetiyle ye hattâ bazan 'Paris fe ka4ar isma
yasız ve medeniyetten nasibi.plnjayan insanlar!
edilmek suretiyle vukubulan müracaatlar ımiesNasıl inanıyorsunuz, . on aydır size kurşun sık
sir olmuş ve bir, çok mücahidin bu ^suretle tahmış, on aydır biç bir iştihlîâmı olmadan' topla
lis edilmiştir. • Binaenaleyh .Hükümet, ^Fransızla
rınıza karşı gelmiş bir memleketi nasıl, oluyor da
rın o^ada ika ettikleri zulümden -dolayı kendjşi
bugün, bızmle bareberdir, . diye İddia ediyorsu
muttali oldukga, ahvali hazıraya nazaran yedin
nuz"? ve hâlâ insancığın ve halâ beşeriyetin yüde bulunan vesaitin kafilesini istimalden hâli
rünıekte- utandığı yolda vuruyorsunuz ve bu ak
kalmamıştır. Hattâ bu hususta fevkalâde ^hassas
lınızla h i ç b i r yakit .dünyaya beklediği sulhu ve
görünerek aldığı bir haberin neticesini akim bı
rem iypeejçşiniz!» demek bizim vazifemizdir ,zanrakmak ; için yarım saatte Paris 'e kadar telgraf
nederim.
göndermek
isticalini göstermiştir. Bu, "Hüküme
HARİCÎYE V. V. MUHTAR B. (istanbul)
timizin ne kadar müteyakkız olduğunu gösterir.
.— ..Efendiler! .'Fransızların Adana ve havalisin
Heyeti ' mur^ahhasamız buradan Londra'ya git
de icra etmekte oldukları mezalimden dolayı
tikleri
zaman kendisine verilen talimatı umumi
rüfekayi kiramdan Safa Bey biraderimizin iz
ye meyan.ında;. memaliki meşgulemizde kuyayi
har ...ettiği hey.ecan,ve•;tee1ssjiratına ben de, ÎHüişgaliye tarafından, vukubulan bilcümle mua
Mmet;,teCemali samimiyetle i^tiçak.ederjz.^unmelâtı gadriye ve zulmiyeyi olanca •kuvvetleriy
dan eyyel; :.ahyali umumiyeivsiyasiyeye, dair olan
le protesto ederek, mileli müte,meddinenin bu
mâşıı^atım.me'yja.tjapda, .Fransızlarla,ara.,sıra vâ
ııabeca ahvale şiddetle nazarı dikkatini cell)etmeki iPİap -teinftslar jh^^kjnda. ^al^nıat verdiğim
sıgalaijda jJBrran^zların ne i gibi: n^ajşasjt takip .et leri .hususu kendilerine tenbih edilmiştir. Adana
memaliki meşgule meyamnda bulunduğu cihet
tiklerini ve b u n u n v t ^ i n i içjin.^e^ibi -tedabire
le bittabi heyeti murahhasa, gerek konferansın
tevessül,şeyliklerini de söylemiştim. .Fransız
ve
gerek temasta bulunacağı diğer <I)evlet rica
lar, :o havalide lıâşıl olan vaziyete göre bagajı
linin bu huşu» hakkında şiddetle nazarı dikkete^bjir ye tehd.it,ve b<azan,.,4a, ^şim4i O^feğn-gibi;
J£on<feransnı .,kpnjdra 'da . inİjçadı, nnani^eb^tiyle lerjrii ceibetmeğe memur edilmişlerdir.
pnun, üzerinde ,,bir tesir yrapnı#k fikir ve ,ame
Bundan , akdem F ranşızlarm konferans süze
liyi e ^û^a^endilerinpe nıuşli^ane ye .hakikatte
rinde bir-tesir icra etmek ma^adiyle ahdiyi
pek iğfalkârane bir siyaset takip ediyorlar. .Hü
iğfal için vukubulan teşebbüsleri ki, . E r a ^ a
kümet; şimdiye kadar Fransızların bu hayalide
idaresini iltizam .ettiklerine dair tav'an y e l e 
-icra.ettikleri muamelâtı gadriye ve zulmiyeye
rinden kaviyyen ^ûya birer mazbata alıp Avru
muttali oldukça bunların tekerrürünü menet
pa'ya neşretmek ve konferans üzerinde içrayi te
mek ye fakat gayet müessir.surette tekerrü
sir etmektir. v Buna dair ahalii. mâha.İHye tarafın
rünü menetmek için elinde bulunan vesaitten
dan gönderilen protestolar Hariciye , Vekaleti
hiç birine ..tevessül ve teşebbüsten geri kalmatarafından, en .seri vasıta ileH_Frajisa'va ^merİut
mşştır.
• oln>adığından dolayı bu gibi .şeyleri ,nesjrj.e
be 'is fgörmiyeçek olan .bazı Ayrujpa ;|lemi n^e^ieSevr ^ahitnamesi Curasını Fransız mıntakai
niyetinin pişi intibahına.göjsteri^iş ye,söylenmiş
nüfuzu 'dâhiline ithal etmiş ve onun şarkında
tir. Heyeti murahhasa ile henüz (nı,u|ja^ere Jebuİuuan jtavaliyi de Suriye ,mandası dâhilinde
sis etmemiş bulunduğumuz cihetle aynea kendi
add,eylemis olduğundan, Fransızların ke,ndi ya
line tafsilât v^iîU^rekî talimat yedilmemiştir.>Fa
tanlarını, yurtlarını muhafaza hususunda ahalii
kat bttgün veyahjat^yarm , bu,j|nlybbere,,te^ss&s
mahaliiyeiftin^ vâki . olan .müeahedatı esnasında,
e4er etmez, ^ ^ a n a ; ' 4 a j.Fransjtzfen gl-y^ym aMİrbunlardan .ellerine ,geçirebildikleri kimseleri,
racaat etmiş oldukları .ç^terifeaj^r ;haki;Mftı^a
S^tkuku ^üvelin bahşettiği muafiyet ve müsakonferansın ayrıca da sureti ciddiyede nazarı
adattan .mahrum .birer âsi suretinde telâkki et
dikkati celbedilecektir. * Binaenaleyh Heyeti jAHtikleri ;de şimdiye kadar icra .ektikleri cümlei
yenizin, -Hükümetçe kendisine terettüp ed©n vamezşlim'dendir. , »Buna smu,ttaii olan ^ük^metizaifi ifa etmekte .oldnnğuna^kanaat buyurması
jniz ;b^nİarin zannettikleri gibi ;âsi ve binaen
nı rica, ederim.
.
aleyh. tutttjtur tutulmaz idamı caiz insanlar olma
yıp; vakarlarını, , muazzez yûrthjrrnı njüdafaa
, ; REİS — Takrir; sual takriri oldu^^na^öre
eden kahramanlar oMırğunu ve binaenaleyh
söz alan bir çok arlmdaşlar vardır. Ç a | ^ f ı ^ â >
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fi görenler lütfen el kaldırsın, izahat Kâfi gö- I teaddit zevatın şahadetiyle sabit olmaktadır.
Bilhassa Ankara ile muhaberede bulundukları
rüldü.
tölımetiyle münevverandan kimyaker Mustafa,
*ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Bendeniz
eczaceı Şükrü, muhacirin muhasebecisi İlhami,
daire ihtihabiyeme ait bir kaç söz söyliyeceğim.
matbaacı Refik ve eşraftan Sadık Beyler yirmi
Muhterem efendiler; bundan bir kaç ay ev
şer sene hapse mahkûm edilerek hapse ilka olun
vel bin müşkülât ile dairei intihabiyemizden al
muşlardır. Hanelerinde Anadolu haritasının zu
dığımız mektuplarda; sefil, rezil, ırkî ve tarihî
huru
üzerine üç sene hapis cezasiyle mahkûm
düşmanı biamanımız olan Yunanilerin kendi
edilmiş bir çok gençler mevcut olduğu gibi bir
lerinden hoşnut ve memnun olduklarına dair
bin senedenberi Türk ve Müslüman olarak ya çok sahibi iffet kadınlar isticvap vesilesiyle cebren
karakollara sevkedilerek oralarda ismetleri payişayan Karesi livası ahalisi namına da cebren ve
mal edilmekte ve yine muhtelif vesilelerle tevkif
kahren mazbata almak istediklerini yazıyorlar.
olunan bir çok müslümanlar yok edilmektedir.
Bunu hususi mektuplarla anladığımız gibi yine
Şu ahval karşısında daha ziyade sükût etmek
Balıkesir'den gönderilmiş ve bugün intişar eden
memaliki meşguledeki islamların hayat, namus
Sebilürreşâda dercedilmiş olan bir mektubu da
ve mallarını hedretmek demek olacaktır. Binabelütfen mütalâa buyurursanız anlarsınız. Bundan
rin hiç olmazsa şimdilik tebai Yuniniyeden olan
başka yine oralardan dalgalana dalgalana gelen,
Rumların derhal tevkifi suretiyle mukabelebilmevsukiyetine itimat ettiğimiz habelere nazaran,
son zamanlarda Kilikya kıtai mübarekesinde | misilde bulunulması lüzumunun Heyeti Vekile
Riyasetine havalesini teklif ederim.
. Fransızların yaptığı gibi, Yunanlıların da gerek
Biga ve gerek Karesi ve gerek Saruhan livala
26 Şubat 1337
rında aynı şenaati ve aynı denaeti yapmağa
Bursa Mebusu Operatör
başlatmış olduğu aldığımız haberlerden anlaşılı- |
Emin
yör. Binaenaleyh tekrar arzediyorum : Bin se
MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Efendim;
nedenberi 100 de 90 i Türk ve Müslüman ola
rak yaşayan, gerek Karesi ve gerek mücavir li- | altı yüz senelik Osmanlı ve Tüı'k memleketinin
her ,gün uğradığı fecayia herhangi bir vesile ile
valar, değil bunların böyle mel 'un ve merdut
sami oluyoruz ve hergün Bursadan gelen haber
tekliflerini kabul, hervakit, heran Osmanlı
sancağının, o Hilâli mübarekin üzerlerinde ilâ- | lerde öyle felâketli vekayiin malûmattan olu
yoruz ki müteessir olmamak ve bir köşeye çeki
ahirüleyyam temevvüç etmesini eezaııü dil te
lip ağlamamak imkânı olmuyor.
menni ederler. Eğer bunların cebir ve kahri ve
Bursa'da namuslu adamlar için hakkı hayat
tazyiki ile şayet böyle bir şey veriyorlarsa, ki
kalmamıştır. Efendiler, ya evden çıkmıyacaktır,
o katiyen kabul olunmaz, yine bendeniz Heyeti
yahut gidip Yunanlıların elini öpecektir veyahut
Celilenize karşı teklif ediyorum. Gerek bu li
Yunanlıların eteğinden ayrılmıyan bazı namus
vamızda ve gerek buna mücavir diğer livalar
suzların dalkavuğu olacaktır. Namuslu hiç bir
da halk bunu arzusiyle vermiş değil, böyle bir
adam yoktur ki serbestçe sokakta gezebilsin.
cebir karşısında kalarak vermiştir. Yoksa şim
diye kadar on dört ay başbbaşma cephelerde
Bir parça memleketini seven ve bir parça fegerek caniyle ve gerek kaniyle uğraşan ve hak
zahatı hazıradan münfeil olupta gözleri yaşlı bu-^
kı hayatını ispat eden livamız h allanın ve mü
lunan adamları hapse atıyorlar. Münevver olupta
cavir livalar halkının Osmanlı ve Türk olarak
onlara dalkavukluk etmeyenlerin yeri ancak
kalmasını arzu ettiklerini ve bunu bütün bir
mahpes oluyor. Bu zevattan 10 - 15 kişinin yir
' ühıde, bir kanaat olarak kabul ettiklerini Ha
mişer seneye mahkûm edildiklerini yeni öğren
riciye Vekili Beyefendinin, Kilikya'da Fransızdik, efendiler! Bunların hiç birinin kabahati yok
İatfrn yapmış olduğu bu denaet gibi Yunanlıla
tur. Bunlardan bir kısmını ta İzmir'e kadar
rın; da böyle yaptıklarını hali inikatta bulunan
sevketmişler, tekrar getirmişlerdir. Getirmele
Sulh Konferansına bildirmesini rica ve istir
rinde paranın tesiri olmuştur. Fakat şimdi yeni
ham ediyorum.
den bu adamları daha bir çok adamlarla beraber
tutup hapis etmişlerdir Ne vakta kadar yedi iş
3.— Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin,
gal ve gasplarında bulunan memleketteki müsBursa ve civarında tevkif edilen Türklere mu
lüman kardeşlerimize kahredilecek? Biz burada
kabil tebaai Yunaniyeden olan Mumların tevkif
rahat rahat otururken onların derdiyle meşgul
olunmasına dair takriri
olmakla beraber, onlar gibi mahpeste bulunmaz
ken, onları düşünmezsek günahtır. Bizim için
R E İ S — Aynı mevzu hakkında Bursa Mebu
ayıptır. Efendiler; biz dünyaya adaleti, lâzım
su Operatör Emin Beyin bir takriri var.
olduğu gibi, bir misali âli olacak surette göster
Riyaseti Celileye
dik. Fakat artık bu şekil adalet elverir. Adaleti
yine yapalım. Fakat mukabelebilmisilin de ada
Son günlerde Yunanlıların Bursa ve Civa
letsizlik olmadığını bilelim. İşgal edilmiş memle
rında hunharlıklarını en yüksek dereceye isal
ketlerimizde ne kadar masum olanları hapis ve
eyledikleri ahiren Bursa'dan firaren gelen mü
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tevkif ediyorlarsa ona mukabil biz de bulunan lümanlara taadiyat ve tecavüzat vukuuna meydan
lardan ve ileri gelenlerden o kadarını tevkif
verilmesi»
edelim (Pek doğru sesleri) bize ne yapıyorlarsa
6. Muhacirin idaresiyle Mersin idadi mekte
biz de onu onlara yapalım.
binin ilgası»
7. Vilâyetin vazife ve salâhiyetine her su
Efendiler mahkemelerinizde ne müslüman ne
retle müdahale ile beraber vezaifin nezi edildi
hiristiyan farklı değildir. Teşkil ettiğimiz âdil ni
ğini. beyanla Adana'dan mefarikatıma lüzum
zamî mahkemeler ve îstklâl mahkemeleri bir çok
gösterilmesi.
hiristiyanlan tebriye etmiştir ve daima tebriye
Baş Administratör Kolonel Bremon Cenaplarına
edecektir. Fakat mukabelebilmisil meşrudur ve
lâzımdır efendiler. O masumları kurtarmak için
No:
biz de icabeden teşebbüsatta bulunmalıyız. Heyeti
103
Vekileden bilhassa rica ediyorum.
10 Eylül 919 tarih ve 527 ve 11 Eylül 919
ZÎYA HURŞlT B. (Lâzistan) — Biz burada
tarih ve 126 numaralı kararnameye cevaptır. Imrahat rahat oturmuyoruz, sırf o gayeye çalışı
tiyazatı ecnebiyenin ilgası dolayısiyle Adana vilâ
yoruz.
yetinde ecanibin mâruz kaldıkları müşkülâttan
MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — O ciheti
bahsile bunların * alâkadar bulundukları deavii
söyledim ve onların derdiyle meşgul oluyoruz de
mülkiyei cinaiye ve ticariyenin mahkemei muhdim.
talıta haline kalp olunan, ticaret mehakimine
tevdii lâzım geleceği Baş kumandanlığın bu bap
RE IS — Sual takriridir» umumî müzakerat
taki işarına müsteniden beyan buyurulmaktadır.
açalım mı?
Operatör Emin Bey bu mevzua dair verdiği Arazii meşgulede mevcut olan kavanini haziranın
mutavvel takrirle meselenin Heyeti Vekilece ica- . sulh takarrür ve teessüs edinceye kadar haliyle
muhafaza edilmesi işgal eden Hükümetçe Lâhey
binin icrasını teklif ediyor. Takririn Heyeti
Vekileye havalesini kabul edenler lütfen el kal Sulh konferansında .tanınmış bir hak iken ve Memaliki Osmaniyede imtiyazatı ecnebiye kanunu mah
dırsın. Kabul edildi.
sus ile mülga bulunurken velevki tahtı işgalde
4. — Lâzistan Mebusu Esat Beyin, Fransız
bile bulunsa elyevm Hükümeti Osmaniyenin em
ların Adana'dahi müdahalâtıne ve tazyik siya
rine iktiran etmeksizin imtiyazatı ecnebiyenin
setine ait vesaihın Meclis Zabıt Ceridesiyle neş ihyasına mütedair hiç bir teşebbüs ve buna ma
rine dair takriri
tuf kararnameleri kabul etmekte mazur bulunduğumiU maalihıtiram beyan ederim. Maamafih keyfi
RE IS — Lâzistan Mebusu Esat Beyin bir yet Hükümetimin nazarı ıttılaına vaz olunmak üzetakriri var. Yedi kıta vesika reptediyorlar. Ve f.'e tebliğ buyurulan kararname ve tezkere suretleri
sikaların okunup zapta geçmesini kabul edenler
nin 12 Eylül 1335 talihinde Dahiliye Nazareti
lûfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim.
Celilesine yazılmış olduğunu ilâveten inba ey
lerim,.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
29 Eylül 1335.
Adana 'da Fransız larm doğrudan doğruya bir
Adana Vali vekili Mektupcu
Osmanlı hâkimiyetini hedef ittihaz eden müdaEsat
helâtına, islâmları tazyik eyleyen siyasetine ait
vesaikin suretleri leffen takdim kılındı. Meclisi
Cevap sureti :
No. 166
Alice tasvip buyurulduğu takdirde bunlarm bir
Şifahen de beyan olunduğu üzere mezkûr 21
vesikai tarihiye olmak üzere Zazıt Ceridesine der
Eylül 919 tarihli kararnamenin, Baş kumandan
cini teklif eylerim efendim.
lık canibi âlisinden telâkki olunan emir muci
Şubat 1337
bince tarihi tebliğinden itibaren hükmü cari ol
Lâzistan Mebusu
duğunun beyaniyle işbu tezkerei aliyyeleri iade
Esat
ten takdim olunur.
Baş Administratör emriyle
Hulâsai mevad:
Kemal
Aded
Alman takrir
1. Kapitülâsyonların iadeten tatbikini,
Adana vilâyetine
2. Emlâk ve müsakkafat vergilerine zam ic
No. : 189
rasını, (resmen teklif etmiştir).
Ekselans!
3. inzibat ve asayiş muamelâtma bilfiil mü
24 temmuz 302 tarihli kanunname! hümayun
dahale ile jandarmaları doğrudan doğruya ter
hilâfma olarak emlâk vergilerinin muntazaman
his etmesi,
tahsil edilemediği nazarı dikkatimi celbetmiştir.
4. Sivil ve hüviyetleri Hükümetçe meçhul
işbu kanunamenin altmcı maddesinde her beş
kesanın teslimi,
5. Ermeni komitesinin kuraya izamiyle müs- sene zarfında bir takdiri kıymet icrası emir olun-
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m^taebr. ^ l b . u k i müddeti me4ide$enberi buna
mümasil birşey yapılamamıştır. İşbu takdiri;kıy
met •••usulünün-tatbikini miibeyyin iradei seniye
bir çok muamelâtı intaç eylediği ve usulü hazı
ra dolaysıiylçîstaınbul ile iBuhahere pek bataetl e cereyan eylediği ve makamı defterdariden
vergilerin tahsiline bihakkın lüzum gösterildiği
cihetle işbu takdiri kıymetin Adananla sureti
•yimumiy-ede tatbikma karar verdim. .Birıaenaleyh ikinci bir takdiri kiymet komisyonunun
teşkili ile beraber her iki komisyonun tesrii hu
susunun emir buyurulmasını rica ederim.
23 Eylül 1919
Başadrainistratör
rBEemon
«Yazılan cevap sureti»
; Kolonel !Breıuon Cenahlarına
•No.

: M)2

21 ;Eylûl 1919 tarih. ve 189 numaralı takririvâlâlerine cevaptır: Emlâk ve arazi vergilerinin
muntazaman tahsil edilememesi seferberlik ve ah
vali hazıra dolayısiyle tahaddüs etmiş bir hal
olduğu nazarı dikkate alınmak icabetmektedir.
Umum sırasında tahsilata germi verilirse cere
yanı tabiisini iktisap ejdeyeeeği kanaatindeyim.
Kavanini mevcudede tadilât icrası bahsine gelin
ce :. Bu muamele behemehal bu bapta' bir iradei
4seniyenin tebliğine muhtaç olduğu gibi istanbul
ile muhaberatın betaatine rağmen böjde mühim
bir meselenin hotbehot halli imkânını idarei sa
lâhiyetim haricinde gördüğüm cihetle telgrafla
İstanbul'a bilişar alınacak cevaba göre muamele
ifasına mecbur bulunduğumu maalihtiram beyan
eylerim efendim.
29 Eylül 1035
Adana Vali Vekili Mektupçu
Esat
«Buna gelen .^cevabın sureti»
Adana vilâyetine
No. : ,258
Ekselans
,29 Eylül 1919 tarih ve 102 numaralı tahri
ratınıza cevaben ve 23 Eylül 1919 tarih ve. 189
numaralı tezkereme zeylen tadilâtı umumiye
hakkındaki kararımı mümessili bulunduğum başkumaiTLdanhğm bir emri, olmak üzere telâkki
buyurmanızı rica eylerim. Bu husus hakkında
ancak icraatı müteakip Istanbula telgrafla işaratta bulunmanızda ,hir mahzur görmüyorum.
11 Teşrinievvel. 1919
Başadmjn,ist,ratör
Bremon
«Vilâyetten yazılan takrir sureti»
Bremon Cenaplarına
•No. : 445
Jandarma tabur kumandanından, aldığım tez-
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kere ;iiaı;ii(larmailar(ilşn; ejlj neferin ^auafjjıızdaıi
verilen emir üzerine terhis, olun,ma,k ,üzeı?e foulu.udu.klan beyan olunuyor. Halbuki jandarma
kadrosunda esasen münha.lât olup asayişin her
zaman derkâr olan ehemmiyetine binaeU bun1 arın yerlerine münasipleri tatmam eh tedarik ve
tâyin olunmadıkça taburdan bir neferin bile ne
terhis ve ne de sair suretle infikâkleri caiz .ojaınıyacağı çünkü pek mühim olan uıuuru inzıbatiyeyi haleldar edeceği cihetle buralara ma
hal verilmemesi, ehemmiyetle jandarma tabur
kumandanlığına tebliğ edildi. Binaenaleyh bun
dan böyle vilâyetin malûmatı olmaksızın .bir
muamc1e yapılmamsı hakkında ieabedenlere
emir buyurmanızı rica ederim.
9 Teşrinievvel 1335
Vali Vekili Mektupçu
Esat
«Buna gelen cevap sureti»
Adana vilâyetine
•••No. ^887
-9-Teşrinievvel 1919 tarih ve 445 numaralı
terkerenize cevaben mevzuubahis olan elli jan
darmanın terhisleri tarafımdan verilen emre
ınübteni olduğunu beyan ile, keşbifahreylerim.
Bu mesele bana ,ait .oJ,up ,tarafınızdan, nıüdahale
edilmesine .mahal yoktur. Binaenaleyh bu mese
leye ait olarak jandarma kumandanlığına gön
derilen tezkerenin keenlemyekün hükmünde ad
dedilmesi ricasını teyidi müvalilta vesile;.ittihaz
eylerim.
14 T eşrinievvel 1919
Başadministratör
-Bremon
«kazılan takrir sureti»

Çetenin tenkili için teşkil olunan yüz kişiden
ibaret ahaliye tevzi edilmek üzere yüz Rus mavizeriyle on bin'fişenkin tarafınızdan verilen
emir üzerine Payas kazasına ve daha bazı mahal
lere gönderdiği malûmatı--alındı.
İnzibat ve asayişin temini polis ve jandarma
idareleriyle bekçilere ait ve ahalinin teslihi su
retiyle bir işte istihdam kanunen gayricaiz
olduğundan eslahanm ahali yedinden heman is
ti idadiyle vesaiti inzıbatiyei kanuniye ile çete
nin tenkili köy ve kır bekçilerinin lüzum ye ih
tiyaca göre tezyidi ve jandarma kadrosunda münhalât varsa noksanının ikmali lüzumları ehem
miyetle vilâyet jandarma idaresine ve Payas»kay
makamlarına yazılmıştır. -Keyfiyeti nazarı ıttı
la! arına beyan eder ve ahaliye eşlaha tevzi
edilmemesi hakkında ieabedenlere emretmenizi
rica ederim.
Vali Vekili Mektupçu
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«Gelen cevap s-ureti»
No. 292
13 Teşrinievvel 1919 tarih ve' 45 numaralı
tahrirat-iMiza- cevaben jandarma hakkımdaki 2887
ve 14 Teşrinievvel 1919 tarihli tezkeremi teyit
ederim.
Bu-hususta jandarma kumandanlığjyle Payas
Kaym-akanMi-ıa yazdığınız? tahriratı iptal etmenizi
ve ihtirana-a-tı faikamm kabulünü, rica ederim.
15 Teşrinievvel 1919
BaşadmLnistratör
Bremon

0:2

m w n olan kadıyı ! vali vekâleti meomriyetini ifa
içi» irm egdiyofoaa. Mbrieg^ BdHâııistea'tğ^ Ba
ro Başıattdtra ISsemal; Bey mektırpçu veMleti
vezaifini ifar eyliysçektir.
21 Teşrinievvel 1$L#
Administratör
Bremon

ESAT B. ( Lâzistan ) — Efendim bendeniz
dört; bef sene kadar Adana vilâyetinde bulun
dum. Evvelâ mektupçulukla son zamanlarda ya-.
li vekâletinde brölundöm. Mütarekenin n e t l e r
sinde İngilizler, Fransızlar Adana'ya geldikleri
zaman
diyorlardı ki; bizim buraya gelmeken
«Mösyö Bremon'dan alınan cevap sureti»
maksadımız; şimendiferleri kontrol ve murakabe
etmekten ibarettir.
Adana Vali Vekili Esat Beye
17 Teşrinievvel 1919 tarihli mektubunuza ce
Hattâ o zamanlarda kumandan olarak (Baş
vaptır. Asayiş meselesinde müttefikim başku Administratör Koîonel Bremon) maiyetinde bir ta
mandanlıkla mümessili bulunan bize karşı daima
kım zabıtan • ve askerle gelmişti. Bir müddet
mesulsünüz. Bu-hususta tekmil vesaitinizi isti
sonra memleketin eşraf ve müt'ehayyizanmı ve
mal-etmemiz lâzımdır; işbu vesait nâkâf i dir. Mes
sair mPInurlarını konuşmak, tanışmak için davet
uliyetimiz tamamiyle bakidir.
etti. «Bizim buraya gelmekten maksadımız kon
trol vezaifini ifa etmektir. Osmanlı kavanininin
17 Teşrinievvel 1919
ahkâmı cari olacaktır. Bizim müdahalemiz yok
Başadministratör
tur. Herkes vazifesini ifâ etsin ve yalnız biz
Bremon
Osmanlı Devletine dost olduğumuz halde Osman
«Yazılan takrir sureti»
lılar bize samimiyet göstermedi. Bize ilânı harp
etti, filân» diye birçok söz söyledi. Tabiî ona
Bremon Cenahlarına
karşı lâzrmgelen cevaplar verildi. Aradan bir
Kırk kadar Ermeni çetesi- îtaplı kariyesi jan
müddet geçtikten sonra memlekette birtakım
darmalarını darp ve şehit ve sureti cebriyede ka
teşkilât ve tertibat icrasına kalkıştı. Ezcümle
riye 'ahalisinin hailelerini tahrip ettikten mada
mülhakata (Guvernör) sıfatiyle birçok zabit
«andıklarım.da kırarak para ve eşyayi beytiyelerigönderdi.
Bütün umuru idareye, muamelâta,
ni gasb ve îtaph Ali nam şahıs Kabar kariyesine
umuru
inzibatiyeye
müdahale etti. Onun netayielleri bağlı olarak götürüldüğü ve çetenin refikle<ci olarak Ermeniler şimardılar. Kasabada birta
riyle'beraber mihmandar tarikiyle Tannderdi
kım iğtişaşat vukua geldi. Hat işletme komiseri
kariyesine gittikleri ve bu, hususta Koloneh NorAhmet Ma/dıar Bey bir gece elim bir surette
maıı cenaplarına da- malûmat- verildiği vilâyete
şehit edildi. Vanlı Ahmet Efendi kezalik şehit
resin en ihbar ve işar edildi: Sivil ahalinin ve hu
edildi. Geceleri emniyet ve asayiş kalmadı. Her
susiyle çetenin takiıbat işlerinde bulundurul
kes çarşıda gezemez oldu. Ondan sonra memur
ması boylc bir çok mahzur tevlidine bais olaca
ların azil ve nasbi meselesine de müdahale etme
ğından tekrar ehemmiyetle nazarı dikkatinizi
ğe başladı. Evvelce; Osmanulı kanunu cari ola
celbe derini ve bu bapta ieabedenlere. emir vercak ve sizin işinize müdahale etmiyeeeğiz, dediği
ıneııİK!.! ve neticeyi dahi beyan buyurmanızı rica
halde bilâhara memurların azil ve tebdiline mü
eylerim-.
dahale etti. Filân memur fenadır, azlediniz, fi
30 Teşrinievvel 1919
lân memuru ben tensip ettim, bunu istihdam edi
Vali Vekili Mektupeu
niz diyor. Ondan sonra kendi amaline hadim
Esat
olmıyan jandarmaları terhis etti ve bunu hükü
metin
tasdıkına iktiran ettirmek istedi. Polisleri
Lahika :
de bu vaziyete getirdi. Nihayet son zamanlarda
Bu mesele hakkında İngiltere Hükümetinin
vaziyet daha fenalaştı. Kapitülâsyon meselesini
Adana Kuvayi işgaliye kumandanı Ceneral Maç
teklif etti. Dedi k i : Siz şimdiye-kadar kapitülâs
Cenaplarına da takrir yazılmıştır.
yon ahkâmını lâğvettiniz. Biz bunu kabul etme
dik. Onun için bunun iadeten tatbikini size tek
Bremon Cenaplarından' alınan takrir sureti:
lif ediyorum. Bir hafta sonra «müsakkafat vergi
No. : 4637
sine. zam icrasını ben kabul ettim, bunun vilâyet
te tatbikma k a r a r verdim. Bunu icra ediniz»
Vali vekilliği ve mektupçuluk memuriyetleri
nin Uhdenizden nezölunduğunu beyan ile kesbi j| oHve teklif.etti. Tabiî o vakitte bendeniz vali vekili
fahreylerim. İstanbul'a müteveccihen ilk trenle j| idim. Bunu- kabul etmedim. Kendisi ısrar etti,
hareket buyurursunuz. Vilâyetin ilk büyük me- -,• bunu geri alınız dedi.. Bendeniz, bunu geri ala-
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mam, eğer sizin bir diyeceğiniz varsa resmen
şa unvanını taşıyan (Bremon) Fransa'ya müra
yazarsınız, onun üzerine ben yapılacak muamele
caat etti. Siz beni'kaldırıyorsunuz, halbuki aha
yi düşünür ve iktiza eden cevabı veririm, demiş
li memnundur, işte vesaik diye gösterdi. Onun
tim. Tehdit etti. Dedi: Sizden evvelki vali de
üzerine bu orada muvakkaten kalmıştı efendiler.
böyle yazdı. Protestoyu geri aldırdım, siz de bu
Demek istiyorum k i ; şimdi orada da ahaliyi
nu almak mecburiyetindesiniz, almazsanız hakkı . tazyik etmek suretiyle birtakım lehine vesaik
nızda kararı askeriye muhalefet ettiniz diyerek
topluyor. Ondan bahis ile yine kendi mensup
divanı harbe vereceğim. Dedim ki, bu; hüküme
olduğu hükümete yazacaktır ve bir tesir etmek
tin hukuku hâkimiyetine taallûk eden bir mese
için. Bundan dolayı hükümetin nazarı dikkatini
ledir. Ben bunu kabul edemem ve resmen de
c^elbederim. Vakit ve zamaniyle heyeti murahKa-,
protesto ediyorum. Devletin menafi ve hukuku
samız vasıtasiyle Londra'daki konferans vasıtahâkimiyetine taallûk eden mesailde sizin bu gi
siyle teşebbüsatta bulunulsun..
bi muzır tekliflerinizi katiyen kabul edemem
YAHYA CALİP B. (Kırşehir) — Yalan ol
ve bu mesleğim de lâyetegayyerdir demiştim.
duğunu
bilirler. Fakat yalan olduğunu bildikleri
Kezalik müsakkafat meselesi için çok ısrar etti.
halde
kabul
etmek isterler.
Onu da kabul etmedim. Cevap verdim. Bunu ic
raya mükellefsin dedi. Ancak merciine yani is
6. — BEYANAT
tanbul'a icradan sonra malûmat vereceksin dedi
ler. Bunu da reddettim. Kabul etmedim. Siz de
1. — Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşanın,
di ; hangi kuvvete istinaden bunu reddediyorsu
Londra
konferansında, Tevfik Paşanın, Türkiye
nuz. Buerünkü günde vaziyete biz hâkimiz. Bütün
namına
söz
söylemek hakkının Anadolu murah
İstanbul en büyük ağır şeraitimizi kabul ettiği
haslarıma ait olduğu hakkındaki beyanatına dair
halde siz nasıl oluyor da bunu reddediyorsunuz.
sözleri
Canınıza acımıyor musunuz. Ben dedim. Hayatım
bütün namuskârane geçmiştir. Binaenaleyh dev
MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) —Efendi
letin menafime mugayir, muzır hiçbir teklif atınızı ler, Sırrı Bey imzasiyle evvelki gün Londra'dan
kabul etmem. Bu uğurda her türlü tehlikeyi
bir telgraf gelmişti, huzuru âlinizde okunmuştu.
göze aldırmışımdır. Onun üzerine vilâyetin asa
Bittabi o prayriresmî bir telgraftı. Şimdi Makamı
yişi muhtel oldu&u bir /amanda, vilâyetin malû
Riyasete doğrudan doğruya Başmurahhassmız
matı olmadığı halde jandarmayı terhis etti. Bunun Bekir Sami Beyden gelen bir telgrafname vardır
esbabını sordum. Bu bana aittir. Bu emri ben
ki bunun da muhteviyatı tamamiyle Sırrı Beyin
verdim. Senin jandarma kumandanının emri keverdiği malûmatı müeyyittir. Efendim 23 Şubat
• enlemyekün hükmündedir, bunu iptal ettim diye ta ('Sen Ceymis") saravında ' konferansa iştirak
cevap verdi. Sonra efendim. Birtakım hüviyeti
ettiklerini söylüyor. Tevfik Paşa kısa bîr kaç
meçhul adamları, bilhassa Ermenileri teslih etmiş
sözden sonra, sözün milleti temsil eden heyete
tir. Bundan dolayı da protesto ettim. Buna da
ait olduğunu söylediğini ve müzakerenin devamı
kezalik cevar» verdi. Sonra idadi mektebini lâğvet müddetice ihtiyarı sükût ettiğini yazıyor ve bu
ti Filân etti. Mehakim idaresini lâğvetti.
celsede «memleketin istiklâl ve mevcudiyetine
ait esasat tarafımızdan müdafaa edildi. Loitcorç
YAHYA CALİP B. (Kırşehir) — Taarruz et
bu esasatın tatbikatmdaki noktai nazarımızınmedikleri ne din kaldı, ne iman kaldı.
izahını arzu etti. Müzakerenin celsei âtiyeye ter
ESAT B. (Devamla) — En nihayet efendim,
in talep olundu» diyor Loitcorç celsei âtiyede de
sizi Kilikya hududundan çıkaracağım dedi. bu
tstanbul heyti ile içtima arzusunu gösterdi. Fakat
teklifatımr kabul ediniz Tabiî kabul edemedim.
hakkı kelâmın milleti temsil eden heyetimize ait
Tarihin telin edeceği bir şeyi vicdanen kabul
olduğu tekrar edildi (Alkışlar). Bu, Makamı Ri
etmek tabiî olamazdı. Ondan dolayı bir karar
yasete gelmiş bir telgrafnamedir. Heyeti âl iye
verdi. General Allenbi ile muhabere etmiş fi
nizi haber,dar ediyorum ve bittabi Hariciye Ve
lân etmiş bizim oradan çıkarılmamıza karar ver
kâletimizde gelmiş şifreler olduğundan haberda
mişler Tstanbul 'a yazdım. Onun üzerine İstan
rım efendim (Alkışlar). İhtimal orada daha başbul'da Babıâli haberdar oldu, Ali Rıza Paşa Ka
ko tafsilât vardır. Sureti umum iyede konferansın
binesi mevkii iktidarda idi. Küçük Cemal Paşa
iyi bir halde cereyan ettiğini anlıyorum.
bendenizi Harbiye Nezaretine istedi. Bu bapta ra
por istedi. Raporları mufassal surette Dahiliye ve
R E İ S —• Lâziıstan Mebusu Esat Beyin bu
Harbiye Nezaretlerine verdim. Bunlar okundu. O
takririnin Heyeti Vekileye tevdiini tensip buyu
vakit hükümet (Bremon) a protestoda bulun
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi.
du. O protesto hakkında Bremon'un oradan
kalkması takarrür etti. Bremon kendisinin ora
5. —• Trabzon Mebusu Nebizade Hamdı Be
dan kalkacağını anladığı bir zamanda kendi ef
yin, Adanaddki Fransız mezalimine dair Mecliste
kârına hadim bazı kimseteri buldu. Düşüncesi
cereyan eden müzakerat ile Hariciye Vekilinin
noksan vatansız adamlar tabiî eksik değil. Onları ii izahatının hıdâmtıtn Londra*daki Heyeti rriurahelde etti. Kendi lehine imza ettirdi. Bremon Pa- II hasaya .tebliğine dair takriri
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Trabzon Mebusu Ha*£âi Beyin'Vak-
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iaîJfk W a % ^ ^ a ^ n ^ l e > i h e : ' b i S I ^ & î r a l ^ 3en-tfü^:mşkr Ofe'ü mltstaîi ^ d e ^ R S ^ İ r . , "Bu
Tföyaseti Celüeye
•-hm^ta&İânriraTr da Mi§*te F^öfeıglgr^asaAdaoaMte&i Fransa mezttlîmitte ^air bugün
bına çalıştığı söylenen ve AnkârVîîfiı ^îf^İlini
M«öÜsimiöâö e^eyan eden nıüszafcs-at' ite Harîe*- anlamak tîzere KÖİS^feh miraya «:onâer1îen bira
y* v e t o Beyefendi taraiîndafrk^taaraarta v*Fideri üı^j'dîtamî^tır. müstafi' aö^e&ıten DU' aalen izahat Irulâsa.smm Rfeyeti nmmkh&mmîÛH
va&^â^'^^|i^te'meyaiâûa çıdamak üzere 15
bwaber bara Avrupa vesaiti nesriyesine 'tebliğtftî
StarmueTvel l ^ t a t f h l i ' ı e ^ m l l t ö se^âSat"vâteklif ederim.
- - .
TiAbBOö
zatın hareketimin $bir Jıa^lj zaafta^ £$$tflctâı
Nertrizade. Hamdı
sonra mahiyetini arzetttğînt istinaf reisine* evi
r
. %$l8 — #Te*isâp buyurursanız Hariciye Ve ne, m$$|*tfaz tai aftArl«ıi^ta"ı»mda;bİi\ tecdit
mektOT0'-«ft&. Bü-mektubun'. atalfnâSîffî vm»
kâletine >*iH?di edelim.' Mümkün ise yapadar.
buradaM tskmı mlb. DgrM :\&t'aû.'g!BÛtt
Butiğe miizaİAU'e^ijıe g^iyoj-uz.
• YUSUF VZÎYJL B. ( 3 t e i n ) — Bendeniz; müzekkere i^dâr eder ve buraya tâtacdfta, "ya
zar. Btt telgrafta o, zatiü fîfâr e f î m i ijâve
Adana ahalisinin «âkâyatı ücreti Mumlılıasanuza
eder. Atfffye Veîtftleli bu zâtlü aleiffede-ISûln'en seri vasıta ile bildirilsin, Hariciye Vekâletin
nan
reis ile biraderinin ^mahiyetini .'tatöâmeit an
den .istû&am ^diyorum.
lamış,
îıâtta retsfei' teİ5^lifi'6 Aâffye/"; Enetmeni
JİARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ MUHkarar
teimiştiı?.
Üâasengelfek r e î 8 ^ | e f ^ ' t > ^
TAB .B. ~— J^emin de arzettim. Bu, sürati mümraderi hakkiöaaki evrafe da' lsîîfclp.Mâ1&eme&kinc üe yapılacaktır.
ne tevdi edilmiş bıüunuyö.rdu; BŞ&föi bSmiyorTflû
ng gibi'tesîrîedir. febdftîfie-^Sr^r veri
F. — Adliye Vekâleti bütçesi :'
len ve Fransız taraitaiT »Idüfn 5%feâ£n bu re
is blltore yerîndö; lî>fea e^tlmlş, buradaki zat
REİS — Adliye Vekâleti bütçesine geçiyo
ruz.
' •
ise'birkaç gtin evvel h a ^ a f t e y e atîbalşt». Cu
rasını ilâve edeyim £i, Bf&üdü§r;.ta^^
*&-*-— Mmm Mebusu Abvtöiigsftor Efetbdi ile btaıun müsvedtîeöîni araînak ballâifesl^le hem
HwanBa»ti Beyin, Ayintab htmvf Mahkemesi
buradaki.zatan her4açafı araıSî/lr^İi.^e'İföfâş'âz&tm&an mmfruf bulurum hir zat haAktnda^uitl taki-zirv^&leSf tltz^k e'dlfSt. falîü^&utunattikrüi VB Affîfy* Vekili H'afiz Mehmet Boyfo
maz.
* • ' ; . • • " '
bütçe müzakeresi münasebetiyU şifahi cev&bt, *
^Evet'Jfeâidi u^wnnâe^Ye »erek' Mwaş,!ta 'bulu
H. BAŞBÎB. (Karesi) — Bendeniz Adliye büt nan evmd^ böyle-bir miisvedd«^uJUnıaA4ı|Fi bel
de yine buradaki zat tevkif olunmuştur. Ben
çesi Jjaldçinda. .bir şey söyliyecek delilim. Zaten
Adliye işleçutden çakmam^ Eakat Hükiiştetin
13^6 senesi bütçesi bir sâl muhasebesinden baş
ka" bir şey değildir. Hele bütçeyi; dört beş güne resmî' bir Walıat vjeailtaagrli gelen bir .adam is
ti cav p -ekmeden, keHclîşiııe. cel^ftaıne goudesilkaçlar karamıza çıkaeak olan 1337 senesine kada# bitiremezsek pek çirkin bir vaziyet Çarşısın
meden firari diye tevkif olunabilir *ni, okma»
da kalacağız.
m'azmı?
YAU^Â UMAV -B, {Kophir), — - ^ e r :ka*
MALİYE VEKİLİ FERİT B, ~ İki gün.
miy«;t^e^^ı?. ise^r-şey .3*apjkr..
H. BASRlB. (Karesi) — /Emm
<gün.~BtfHASAN^ASBİ-B. • (D^vamk) — Bf endüer,
uim Adliye bütçesi vesilesiyle .söylemek istedi
ğim mertle takririmizde izah ettiğimiz veçhile keTOÜaiöft^iörJKfi (tenüen -ve'ürâ^(»lA^innda&.dolayı te^tiâ^lndastavte ACâifeş'tac/akiği r*om
muttali -olduğumuz bir haksizlik-' meseieai, bir
seyahat; tarakau feudtwr i ver bîr'^ok ;iBifâiö6fcide
adaletsizlik meselesi var. Efendiler, Sivas KongörmâiştÜT. 3est ûc istinaf reroisi t a i u i » , y% '^e
gresinin blflayetd tseşekkfiftind*; yâni Fransızla
rın Ayn^sab'ı işgali zamanmda ilk harekâtı burad» bugün aç Ve*iusuz awvkıtg 'bulunan
notilüyeyi ^meydana getirenlerden bir sat var. O zatın afevâ^â Tb^ikn, Bihüğim bir iey Va^sö
vgMt A^rârrfcab İstinaf Mahkemesi âzatığında, bulu o da; bu:*tt& fî&ra? ve Ayıüt^p harekâtı milliyesiı»leki'mesafeiâir..Yapt3girm-ta^Jk**i ta mânan bir zat. bilfiil Fransızlara karsı mac&K&te lü*
rûzötfirîTH iıhteitkıi wyit ediyt». Öft^fi Krfiç Ali
zumunu takdir etmiş ve fedakâran» çalışmıştır»
Bey de 'MŞaş^aM isttöftf reisinîfi i;S^tİyettni
Tahkikatıma gö're o zamanki Adliye .müfettişi de
btı harekâtın ve bu propagandaların şiddetle Mit ^rtMiederittt. Binaenaleyh, t ^ r M & s & de
arzettiğitn r^fMlö evvelâ reisîtf teMtli' mİ&Xnateytofffr'butanqyordn.' Hattâ Aymtab muaharobeai başiamadaja evvel Mmifuş gitmiş, bir da* dâki En^ftüum karavınfiı öi^iu tatili? ökuîffiâklığmi; sa»İ^öö: m&'teamc'&rt&g&Fe
ummha vaii'esi balina gelmemiştir. Şistdi Ma*aş*ta
Istiöaf Mahkemesi reiai bulunan; demin arzetti- mm -'ki a*ttei*Maadaârr ve'sffttkü bir tâttıt nafil olur da resmî W seyahat v a r a k a ^ster-<
ğhn k i «ataı, yani harekâtı miliiyeyi meydana
rîn "vaT:" *

^m -

t : U7

26,2.1*37

meşine rağmen tevkif edildiğini salisen, bu
mm felâketine sebep olanlar hakkında ne mua
mele yapıldığım ve rabıan : bu haksızlığın der
hal tamir edilip edilmiyeceğini? Adliye "Vekâ
letinden soruyorum.
Btj&ün aldığını bir tezkerede;,elan mevkuf
yatmakta bulunan o zat şu satırİan yazıyor :
« evrakj zabıtaya teslim etmişler, bendenizi
mahfazan ve maşiyen Maraf'a gönderecekler;
hasmtma teslim edecekler, şimdi hayatım tehli
kede kalıyor, hastayım.... »<|iyor,.i
;
(Midası da var sesleri).
REİS — Vekil Bey cevap verecek misiniz?
AftLİYE YEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B.
(Trabzon) — Efendim, hepsi söylensin ve zan
nederim ki, daha söz söyliyecekler de var, her
kes söylesin» sonra cevap vereyim. Yok, şimdi
izahat, talep ediyorsanız pekâlâ, başüstüne cecevap vereyim.
Efendim; bendeniz Adliye bütçesi, tetkik olu
nacağı zaman zannediyordum ki, tenkidatta,
ilmî; esaslı ve şahsiyattan âri olarak bir takım
nevakıstan bahsolunacak...
EA#AK BASRÎ B. (Karesi) — Efendim;
pek çabuk kızdınız L
ADLÎYE VEKtLÎ HAFIZ MEHMET B.
(Deviaınla) — Kızmak yok efendim ve'bunda
kızacak bir şey de yoktur.
MEHMET AKİF B. (Burdur) — İlk söze
şahsiyatla başladınız.
ADLtYB VBKÎLÎ HAFIZ MEHMET B.
(DeVamla) — Müsaade buyurun efendim. Siz
söyleyince bendeniz müdafaa etmiyevim mi?
Bu. meseleyi fazla tafsile lüzum yoktur. Me
sele biikr Niyazi Efendi meselesidir. Ona cevap
vereyim:
Bendeniz ilk, memuriyete geldiğim vakitte
hakikaten bu. polis tahkikatına müstenit bir mü
zekkere ve buna merbut bir de arzuhal aldım,
Bu Niyazi Efendi Adliye müfettişi ilçen Fransız
larla teşriki mesai etmiş ve Kuvayi dilliye aleyh
tarlığımda bulunmuştur diye bir arzuhal ve ona
merbut bura polis müdüriyetinin bîr derkenarı
vard*. O derkenarda biraderi Basih isminde
birisi burada tutulmuş ve onun tahjokatı esnaknda da o Niyazi Efendinin de bu işle alâkadar
olduğu izah ediliyor. - Bu meseleyi gördüğüm sıT
rada orada bir de mazbata gördüm, Niyazi Efen
diyi Bitlise atıyorlar.. Rüfekayı çağırdım, de
dim ki: Bu adam kötü ise, eğer millet aleyhtarı
ise bunu niye Bitlis'e atıyorsunuz? Jiuuu kaldı
rıp atmak lâzım gelir... Tahvil ile ceza olmaz. '
Bu meselede daha ne gibi delâi\ «var; yalnız
polis müdüriyetinin derkenarı ile arzuhal mı?
yoksa daha başka bir şey var mr? rüfeka bana
dediler ki: efendim; bu Niyazi Efendi kendi ve
istinaf müddeiumumisi ve daha bir-çoklarının
ijstidasjyle buraca geliyor, bundan anlaşılıyor ki,
bu adam herhalde böyle işlerle alâkadar. Bir de
bir encümen; mazbata karan buldum. Evrakı,
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Encümen karariyle beraber aldım. Evrak ben
de iken mebuslardan bazılan geldiler, dediler ki:
Böyle bir mesele haber aldık, bu mesele yanlış
tır ve bunu, t ^
meseleyi tamik et
tim; rüfekari'ın yani Encümenin bana vücudun
dan beİısettikleri telgrafları arattırdrm, fakat
aradılar; aradılar;, yok, bulamadılar. Kendi
fikrimce anladım k i ; Dairede mevcut olmayan
bir şey bana haber,veriliyor ve belki bu suretle
ben, bir faka bastırılmak istemiyorum.
Bendeniz tabiî tevsii tahkikata mecbur ol
dum. Çünkü mevcut hir âdi arzuhal ile, Ayıntab'm bilmem hangi mahallesinden bir arzuhal
ile polis dairesinin ^vesaiki bana kâfi değildi ve
bendeniz işbaşma geldiğimde* bir usul göster
dim. Dedim ki; tahvil yok. T a azil ve azlettik
ten sonra da bir daha istihdam, etmemek... Bi
naenaleyh bir memuru azledeceğim sırada tahki
katı adli surette ifa edeceğim, bu hususta o me
mur için bana bir kanaat geldi mi kapıyı kapa
tacağım ; yoksa oradan oraya.kaldır, buradan
oraya kadar, bu yok... Bu ba^ta *da bir kanun
ihzar ettirdim, ken<|ikanaatimev« usulüme gö
re bir kanun teklif ediyorum. "Meclisi.Âli kabul
ederse ne âlâ...
ABDULLAH Ef. (İzmit) — Umum memu
rin hakkında şâmil olmak üzere olursa.
ADLÎYE Y. HAFIZ MEHMET B. (De
vamla) — Müsaade buyurun efendim. Bunun
üzerine meseleyi Urfa mutasarrıfından sordum.
Müddeiumumiden soramadım, , çünkü müddeiu
mumi yok, vekili vardı ve vekilin de Niyazi
Efendinin tahtı tesirinde kalması vardı. Bu
nun için siyasetle daha çok alâkadar olan mu
tasarrıf olmak itibariyle, mutasarrıftan sordum
ve mutasarrıftan bir; eevap gelmeden mukaddem
vilâyetten bir tezkere aldım.
Diyor ki : «Bundan mukaddem, polis daire
sinden filân tarihinde verilen bir müzekkerede,
şöyle bir Niyazi Efendi meselesinden bahsedil
mişti; Bu, meseleyi kaydı ihtiyatla telakki edi
niz, ^Tahkikat tevsi ediliyor, neticeyi de yakın
da size tebliğ edeceğiz.»
O-* sırada veyahut"'»bir gün sonra Urfa muta
sarrıfından bir telgraf geliyor, deniyor "ki :
ATA B. (Niğde)",— Urfa ile ne münasebeti
var? Maraş olacak. "
ADLÎYE V. HAFIZ MEHMET B. (Devam
la) -î~ Pardon; Urfa değil, Maraş. Gelen telg
rafta deniyor ki : Niyazi Efendi evveldenberi,
Hükümete ve Kuvayr Müliyeye, Büyük Millet
Meclîsine taraftardır, bu suretle, çalışmış ve bu
suretle mâruftur ve bu bapta isnat olunan şey
ler katiyen iftiradır ve esası yoktur. O sırada
da veya bir gün sonra da vilâyetten uzun ve mu
fassal ve evvelki verilen tezkereye bir zeyil al
dım.. Diyor ki : Niyazi Efendi ve biraderi hak
kında, burada mukaddema icra kılınan tahkikat
sırf iftiradır ye ,bu bazı müfterilerin eseri tertip
ve tasnüdir; isnadattır, Bu tahkikat bugün ad-
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Üyededir. Bendenizin bugün bu meselenin mev- riıâı.' (Müzakere.kâfi sesleri). Bendeniz
zuubahis olacağı hatırıma gelmediği için, muha ilk. defa şahsiyattan bahsetmedim, eğer böyle
telâkki edilmiş ise bir suitefehhümdür. Şahsi
berat dosyalarını • yanıma almaıriıştııhr ;.;Fakat
Heyeti Aliye bu müzakereyi yarına'tâlikt. eder yattan fbaW;;gkmedim, yanlış anladınız. Yal
veyahut biraz müsâde ederse bunların hepisini nız bir mukaddeme yapmak istedim ki o da yan
lış anlaşılmıştır.
,.".',-..
getirir, gösteririm.
MEHMET AKİF B. (Burdur) — Sözünüzü
Gelelim bir de v Hamdi Efendimi, İsmail
Efendi mi? bir istinaf âzası var. Mahkemei ci çeri alıyorsunuz, demek?
ADLİYE V, HTAFÎZ MEHMET B. — Bura
nayetten itham edilmiş ve heyeti ittihamiyece
,
hakkında ahzü girift geldi. Adliye Vekâletine dan söylenen söz geri alınmaz.,
Bir sual daha var : 2 - 3 ay evvel Elâziz İs
hiç bir kimse, Vekâletin bugünkü kuvveti mevcut
tinaf Mahkemesi Reisi ve azaları hakkında 'tah
oldukla ve bu Meclis ahzü girift ahkâmı icra
kikat icra edilmeksizin azledilmişlerdir ve muve infaz edilmesin:demedikçe; Adliye, hiç bir
ahliaran vukubulan müracaatlar üzerine de he
vakit; ö ahzü girift ahkâmını infaz edememezlik
nüz bu zevat iadei memuriyet etmemişlerdir,
yapamaz ve yaparsa kanuni olmaz.
diyor.
Eğer bu muameleyi o memurlar gayrikanuVallahi, ben bu muameleyi bilmiyorum, be
ni olarak yapmışlarsa mesele tahkik edilir ve
nim zamanınida yapılmış bir muamele değildir.
gayrikahuni ise Adliye Vekâleti onlar hakkında
Müsaade buyurursanız .meseleyi tahkik eder ve
lâzım gel en mumeleyi yapar.
arzederim.
HASAN BASRt B. (Karesi) — Belki hapiDemin.'de arzettim ki : Ben azlettiklerini!
sanede, A zamana kadar canı .çıkarsa.
kullanmam. 'Benden mukaddem olan bu-gibi
ADLİYE V^ HAFTZ MEHMET B. (Devam
muamelâtı tahkik ve tamik edeceğim, fakat
la) — Ben onu bilmem, ben kanunu tatbik ede
iade| memuriyet meselesi, yerine başka birisi
rim. ;
*
tâyin olunduktan sonra onu yerine iade edece
HASAN BASRtB. (Karesi) — Ya; nereye
ğiz diye ötekine bir zarar yapmak doğru değil
müracaat eder efendim?
dir. Bu; zarar mukabele bizzarar olur.
ADLİYE V. HAFIZ MEHMET B. (Devam
Y^AHYA p A U P B. (Kırşehir) — Vekil Be
la) — Efendim, tutuku kanuniye ne ise onlara
yefendi bir şey soracağım, Basri Bey diyor ki :
müracaat eder. Müsade buyurun beyefendiler.
Bu zatın aleyhinde bulunan Fransız taraftarı
Adliye Vekâleti, yalnız kavanini tanzim eder,
dır; Fransızlara hizmet ediyorlar yani bu ada
heyetle müzakere eder, burada kavga eder, ka mın, bir vatanperver aleyhinde yapılan bu is
nunlar çıktıktan sonra kavanini mahkemelere
nada^, kanunidir diye kabul mü edeceğiz ve
verir ve tatbikata katiyen karışmaz. Yalnız sui o vatanperveri * imha ve öteki herifi ihya mı
istimal edenler hakkında tahkikatını yapar, onu
edecek? Eğer böyle ise o kanuna lanet otsun..
azlederse eder ve bir daha kapısından içeri
ADLİYE V. HAFIZ MEHMET B. — Mese
koymaz. Yoksa bu kanunu böyle yapınız, böyle
leyi rica edeıHlm tekrar izah edeyim : Buradaki
ediniz demek salâhiyetine malik değildir. Be mevcudiyetimizi dahi kanun ve millet takviye
nim bildiğim budur. Eğer Meclisi Ali salâhiyet
ediyor. Bu Haindi Efendi meselesini biraz da
verir ve bu bapta yeni bir kanun tanzim eder
ha izah edeyi^ve daha fazla bir kanaat gel
de; Adlij% Vekâleti şöyle yapar, böyks eder sin. ^Müsaade; buyurulursa Vekâletin bu bapta
derse o vakit düşünürüm ve kendimde buna mu hâsıl ettiği kanaati tafsil edeyim : Bugün hâsıl
halif bir kanaat görürsem kabili etmem.
. ettiğmı kanaaf; *'• esasen Hamdi Efendi müstafi
HASAN BASRİ"B. (Karesi) — Müsaade bu addedildikten sonra bu Niyazi Efendi ile beyinyuran efendim bir Şey soracağım : Firari ol- lerincfe bir husumet olmuş ve bu husumetten <iömryan ve Hükümetin resmi bir seyahat vesika- layr Niyazi Efendinin evine bir tehditname bı
siyle gelen, istievap^edilmiyen, celpname veriî- rakmış. Bu tahâitname üzerine tahkikat icra
edilmiş ve kendisi de istinaf âzahğından azledil
miven bir adam tevkif edilir mi, edilmez mi?
ADLİYE V. HAFIZ MEHMET B. (Devam miş, vani münfa|ıl olduğuna göre bunun hakkın
la) — Onu kanun bilir, ahzü girift müzekkere da istinaf âzast olmamak dolayısiyle artık mafevk
mahkemenin tah&ikat icrası lüzumu bertaraf ol
si ahkâmının infazı mecburidir.
. HASAN BA*SRt "B. (Karesi) — Fakat gay- muştur. Çünkü cürüm bir cürmü âdidir ve o
cünnji ifa ettiği'zamanda da memur değildir vo
rikanuni olursa ?
>, ' •
ADLİYE V. HAFIZ MEHMET B. (Devam mahia^ müstantık ve mahkemesi, cüraüri Vukuala) — Gayrikanuni olsa da, o, mafevk bir mah geldiği bu tahkikatı ifaya kanunen de salâhı?
kemeden feshedilmedikçe ahkâmının infazı mec yettarttır ve muamele tamamen meerayi kjinaâiburidir, kanunidir ve'bunun fesih ahkâmını an alndb"tetkik edilmiş ve mecrayii kanunisinfieîâ
cak bu Meclis yapabilir, benim bu bapta salâhi çıkmamıştır. Bu meseleye dair olan eVrak* iatedîk
yetim yoktur ve mesele bundan ibarettir. Eğer ve eğer işin içeT&inde bir garazkârlık varsa ay
arzu ederseniz yarın vesaiki de getirir, arzede- rıca tahkikat yapacağım.
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HASAN BASRİ B. (Devamla) — Adliye En
cümeninin kararını bozmak muvafık mıdır, de
ğil midir? Bunu anlamak istiyorum. Sonra efen
diler ahzügirift emri vacibülinfazdır . buyuru
yorlar. Hakikaten vaerbülinfaz mı? Ben Adliye
ci değilim. Fakat Maraş ve Ayıntab harekâtı
milliyesinin bidayetinde, bu harekâtı milliyede
bütün imaniyle çalışan bir adam vazif ei memu
riyetini .bırakıpta Fransızlarla harbe gittiğinden
dolayı müstafi addedilmek lâzım mıdır değilmi?
İsimlerinden 'bahsettiğim
Hamdi
Efendi,
bidayeti harekâtta âzâlığa ait olan vazifesini bilmecburiye bırakıp Fransızlar ile mücadeleye baş
lıyor ve bundan dolayı demin ayin ismi mevzuuba
his olan ve Fransız taraftarı olduğunu itiraf eetikleri bir isim ki, NiyazrEfendi tarafindan ve hattâ
biraderi Kör Rasih oraya gönderilmek şartiyle
müstafi addettiriliyor. Bu müstafi addettiril
mek keyfiyeti muvafıfeı hak, muvafikı mantık ve
muvaf iki adalet midir? Demek ki; efendiler, hiç
kimse harekâtı milliye, için çalışmasın, Fransızlar,
memlekette envai feeâyi ve şenaati yapıp durur
ken o adam sırf imaniyle harekâtı mijliyeye işti
rak etmekle acaba bir cürüm mü irtikâp etmiştir?

BÎR MEBUS B. — Nakli dâva ne olacak?
ADLİYE V. HAFIZ MEHMET B. (Devam
la) — O mesele ba$ka ve kanun o hakkı ona ver
miştir. İstimal edebilir.
IIİSAN BASRİ B. (Karesi)' — Bu zat yaya
ojarak Maraş'a gönderiliyor. Halbuki seksen
yaşında bir ihtiyar hocadır^ bu muamele gü
nahtır. .
-.
"'•'»•
ADLİYİM V. HAFIZ JV$KMET B. — Onu
zabıta bilir, ben bilmem... ZâŞıta onu yaya gön
derir, para- ile gönderir, ben karışmam. Ben
«sevk memuru değilim.
\ MEHMET ŞUKRfT B. (Karahisarı Sahib) —
Mevzuubahis olan Hamdi Efendi, bu eürmü, cürmü adivi âza iken mi yapmış?
ADLÎYE V. HAFIZ MEHMET B. — înfîsal
ettikten soıira.
•
HiVSAN BASRt B. (Karesi) — Efendim,
demin beudeniz isimden bahsetmek islemedim.
Fakat karşımda söz söyleyenleri gayri ilmî ve
ejftfailjtne söz söylemekle ittihama başlayarak «sö
ze iptijrlar eden Vekil Beyefendi isimden de ba.-l.ir
settjler. Efendiler! son zamanlarda bir moda
çıktj. Her şeyde denilmiyor ki, efendim, bu iş bir
ilini .meselesidir,- hem de koskoca bir ilim mesele
YAHYA (^ALÎB B.
Etmiş ki; ahzügirift
sidir.
..
muamelesi yapılmış...
Rica -ederini, bu ilim nedir? Ve acaba bu ilmin
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Bir kere
mâhiyetini, tarifini bütün hakayikiyle .bilen Tür
kiye • de ne kadar adam vardık- İlimden uzun bu müstafi addettirmek keyfiyetini ben muvafıüzadıya bahsetmek doğru değildir ve Meclise ge-< ,kı kanun bulmuyorum. Ahzügirift meselesine
gelince; ismini mevzuubahis ettikleri ve mağduri
len bir adamı her halde cahil değildir, diye inti
yetinden burada bahsettiğim ve elyevm mevkuf
hap etmişlerdir. Binaenaleyh bu gibi vakayk
bulunan Hamdi Efendi hakkını aramak üzere
riayet «tmesi lâzımgelen Vekil Beyefendi, bu su
buraya geliyor ve hakkı ihkak edilmek üzere iken,
retle gayri ilmî söylüyorlar diye mukaddeme yap
mamalı idi. Kendilerine hep hürmetimiîî vardır ve herhangi bir tesir iledir bilemiyorum, bu adanı
mağduriyetinden, kurtulmak üzere iken bu tahlis
kendilerine burada bir sual yapmaktan maksadım
keyfiyetinden vazgeçiliyor. Bilâhara ' Maraş'ta
bu,.hakikatin meydana, çıfcmasjt temennisinden
ibarettir, mutlaka bu iş böyledir ve mutlaka bu:iş bulunan meçhul bir adam tarafından Fransız ta
raftansın diye Niyazi |2|endinin evine atılan bir
höyle.olsun demek için değildir.
-Şimdi mevzua geliyorum: Vekil Bey - isimle tehdit mektubunun ve bu tehdidin Hamdi Efendi
tarafından yapılmış olması ihtimali (Jdolayısiyle
rinden bahis buyurduk! an istinaf Reisi Niyazi
buraya telgrafla vukubulan müracaatı üzerine
^fe.ndiniri hakikaten Fransızlar .taraftan olmaHamdi Efendi tevkif ediliyor. Halbuki efendiler
sinctan dolayı Adliye Encümenince.,, tebdilüne
Maraş'ta
bulunan ailesi ve burada bllunan kendisi
\arar...verildiğini bu kürsüden itiraf buyurdular.'
yoklanıyor, böyle bir mektubun, ne müsveddesi,
Ben ne Niyazi'yi tanırını. Ne de Fransız tarafrie de bu hususa dair hiç, bir kağıt buluıımıyor.
Ûn olduğundan dolayı bir vakit tevkif edildiğini
Velevki, Haindi Efendi tarafındanböyle bir mek
işittiğimi kardeşi Rasih'i tanırım. Ben yalnız bir
tup atılmış olsun. Rica ederim ihtilâl hükümet
Mebus sıfatiyle bu hale muttali oldum ve bun-u
lerinde böyle şeyler cürüm değil, meziyettir. Hal
3rekil Beyefendiden anlamak istemem, arkada
buki böyle bir şey de kanupe.n taayyün etmiyor.
şımla beraber, şimdi Fransıız taraftarı oldu
Böyle haksızlık, adaletsizlik azharı ınineşşems
ğundan dqlayı Adliye EncÜJnenjnçe tepeline/ ka
gibi aşikâr iken ve buna karşı bir kanaat mevcut
rar verüen bir adamı bilâhare bu karar hjMfeaa
iken, sırf eşkâli kanuniyeye ve merasimi kaıaıipka etmek ne gibi bir .tesir altındadır? Bunu an
niyeye tebaiyet ederek bu ihtiyar adamı bu ilmi
lamak istiyorum. Hangi tesir tahtındadii$ Bunu
olan adamı hapishanelerde süründüraftek muva
aftlamalf istiyorum, Malfunu âlileri müâtakil^ve
fikı adalet ve hak. mıdır? (Değildir sesleri.) Vicher türlü tesirden azade olan yegâne müejşsjE»e,
adliye müessesesidir. Bunda d&bjr alabalık, gay dâhinJ?a müracaat ediyorum. Efendiler; bu hooavelendi bugün,rabıtaya veriliyor ve zabıta tara
reti güdülmüş olmasın.
•
fından yaya olarak: ^araş'a sevked iliyor, I}emek
Sft?»TAFA, B. (Tokad)-— I t t t a l , sejıin ha
ki; bir Fransız taraftan yüzünden harekâtı miltırına gelen benilm de hatırıma geliyor.
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liyenin müessiflerinden olaa bia adam. Ankara
Hükümetinde, Ankara Millet Meeldsmin göm
önünde zorla Maraş'a sürdürülmek isteniyor. İs
tiyorum ki, Adliye VekHi Beyefendi Hasletleri
yine kanun dairesinde bir suhulet bulsunlar... O
adam ölecektin Hastadır. Bu hal günahtır.
ADKTfK'V. HAFI^MEITHET B. — Evve
lâ deniyor ki;-Niyazi Efendinin tahviline dair
bir-şey yapriımş, sonra yi«e-ittf«z edilmemiş ve
b«y hangi- teshile olmuştur.- Diy«biHrim ki; bu
.SHÖİ kesdi'kauaatfmdır,' hareketimin-mesulü ben
im, fiilimin faili benim; hiç bir zaman- bir- baş
kasının, taht* tesirimde olarak iş yapmam. Kendi
kaaa&tım; kendi vktdanımj k*n4i muhakemem ve
ııjtlım il© hatffokftt edfcrinu Ramin de arz«ttim ki;
beataJıvil taraftan dflğilim.y* sonra banavüetu
du^haagan bjaı evrakı» meveüUiyetiui ha&torvev<] ite^ v<i ıuımlilıai)«tt bit tahkik cgdş b&.evrak1-olm&diğj- a^Eftşil^ bsnj Adliye Ye&liflEön, Eneür
menin, kanaran* ittöta.we«taB:<fa#ttim. isteırssm
onu tn£a% ©4sı?in>» iatesem e^meftı, JS#er, Adliye
Vekilimin-; tojümonin azil,, tebdil- ve tahvil mer
«niline hakkı müdahalesi yokaa» bu#£n burad^.bu
sual ve istizaha da lüzum yoktur destektir, Fakat. esas itibariyle Adliye Vekâleti madem ki;
Meclisli Alinize karşı mesuMÜ!*, eîfrette EtıeiVmenitt.verdiği k&rapa, Vekâtet mueip ve. muvafık
tır dam^dikgc inj&z edilemez ve^kpsbi kafciyet
edem,^. Usmin de burum. tiakkm^a; kanatta* vieda^yemitsşkiî ede»rde.Uili benizai. ettim. Basra
Beyin, buraca bahsettiği Niyazi Efendinin Fran
sız tarajfcailjğj- ve H^tn^lE&ndinift n^ımi^eti
ha&fcmdaJii kanaatim teşkil eden.rdelâjii buraya
biidicir^ buralı ve Heyeti Aüyenû? bu delftile
kâfi derse o başka; ,fakafc bencie mevcut olan, delâili aszç.ttim. Başka deUUUm. y»k. Bğer Baani
Bey daha fazla delâil elde etmiş ise lâzım idi ki;
gelip Adliye Vekâletini haberdar etsin.
ARÎF'B. (Konya) — ^Usajade buyurunun
sunuz? Mademki, yapılan tahkikatta, şadbelhbir
şey görünmiyor, binaenaleyh bu adam hakkında
taraf* âlijüçden Jair tarafa,aık£L#w «dilsin* bu
mesele d^Jıaî&dil$m_e&nilm, Qewk Kayseri'jje
ve gere* bupaya, Ut*. adam. da gitmesin ve. taj&-

kikat'â^le i<ırft e<$g$n.
ÂDLÎYH vtimt mmz

WMET B,

—

Efendim na&U .d&ya içjn-kanım tşa$ftndatt ken
disine bak verilmiştir ve bunu. keadjsi istimal
edebilir,
4&ft^B. (&WS»). — Tarafr âUniade» jsapı.
îabiifr,
4DI4X$J VÎH$&t WTO5i l*S$l$$ B, —
Haa»di^fwdi.hu hakkı istimal e^e^Uir, Kanun
bu ha^kı köndişine vermiştir, Ajâiiye Veriledi
herfeesta^v-ftiâUidtâJldİP. Vas«fe#i dâva vekâleti
de^üdir, M a ğ t e ald«Ğttn«tg^^lwyo«ı^,elim
de .aulunaa v*vttâ^e1$^<5$iHİatL tajıkikat&göre
T n ^ ı ^ ^ n g - ^ a f t i . değilim; ve hfrtüft dei&li BtREİS — Muhavere etmeyiniz eğendim*

•••jiM^p-jfty
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NEÇEÎ .flJL (K£ıt#ııa) -

B^jeıeüdiKAdüye

m « e ^ . ae mahiyete telâkki bay^rgyorj^m^
JMgg&ıdifl^Mtt^^
intafcapsaj eo»wa^>H\bjp^eJteti-İPftBPQyjr yarandır
'mmmmtâJJmi&m

ü ^ « s a * m e m e r ı ı j ^ jtttmmbı

tarıiaMt» ( ^ to^ niifliiffîMi^ ^ e y e ^ t p ı ^ ^ Bu
kankana âüft&aâv bir x»»âpm4viie böyie bir
intoâa^^yıgşıi^uittt ve a^âliienöitt'.^aiaMöKBda
böyte. bu^§er ?afriUaı***»d4H :
Aİ3fctîC>Ü* VİİJÖfeLUi KAi^^Z0 '
Benim zamanımda böyle bir
A<ü^e-»emw4aıwa-«prvrei<teftj?eri »üfeti totihabi>ta<dwuwta(i«ıa«a^i^i«ntttt^a JtokttffTÎS^Ab.
diithamit^e^sândela^v ai»amfl»w- V«N&T VB jattahharan bu tebdil ve tûdü^etiüdfc,^P^nt^sr-v^
kıt. iM«ıbttl'çift ıke»vAdüye'Nft2»t dâhfl^töuğu
halde, bu intihabatı bir encümen yşpaçdü. 154uahharwi'bw«» b t t i a ^ ^ e ü ^ ^ t t l d u ğ t u ^ ^ r r bura^;«l»iü^nefti; mödlr*û'topiwı^ît-v« M&şi rema^ımiTOÖkrmî^r^V^eil muvafck-görtrme-ya
pılır; görmease'-reddedilir.
I£A«A«i ft^I^ Br (Harmi) —V«kil ^ y e fenai4;©emi^izah8tî âliyeleri meyımPîdîtt Niyazi
m&ad\ ile" burada mwkui'; b>ritıaftiî'B«mdi Efen
di a«*wndftbir bttfudet vehusum«t^l(^tuıraifade bû^Kmıstaımz. Mevktef bttlmtan Hatttdi
Efendiyi kasen -bultman- bir a^amm: eime - Termekf pogetM»'fasfcm-^etmekdöğyur-mttdmH-nmvafikı hak mıdır, değil m i # ^ r
E«nd&i> o haHar isfemri^ ed«bHir. NakH dâta
eder." '
. '
HASAN BAgRt B- — Adliye VekHitıin de
salâlöyet?i koHT»öiyesi^olâ^ğıııra;a*k«Akî}ar?3yİtîyemwü.
Âmâm
TEKÎlıttHAMZ- MfiMB^ Bi * —
Kendisi'istimal etsin. Ben evrakı görmedinr ki,
be» mevcut delâilden bahsediyorum. MeVcut delâile nazaran eğer bir adam. kendisini bir Terde
hakir gör^rftfrnaiİiiâftta^Bfemr. K^at&-!«t hak
ki' kendisine v « » ö 8 $ ^ ~ i : v * ^
cwt a^ime *âü«H^iyi%oııım, Ç f t î k ^ Ü ^ ^ A ^ liy^Yi«k^tetindö.1î^tmüy9r»ıa^ ve 4tfffl4ân'fetfft«edi^0BHmv Kömfttei^in lıakh rJ4uğumı^«a^en>hak
kı kanuniaiai-^istimal etsin. &&m>nepQ iatöm&l
edeyim?
^ffetUT m/ ('Kırşehir) — Şimdi arkadaşlatımi2aı«kli!d5va?«»a«mdan bahsettiter, Ntöîi dâva
yapmak müdÖfkınmttinİB hakkidir. ,3f«16hra
âtflers;bu meaiei kantsı#evi vâotde g«rtoWlmefc.' i ^ i k f f î ^ i n e
tormüddetin^iMM:v^lıaek
iktiWe<i«^İci'.bu:a4ate baibaj^kamımatipıij^iis^4«tve8fatkteı Ü a t o kttiıarâi* iatimai-ttoü*:
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ADLÎYE . VEKÎLl HAFIZ MEMET B. —
Nakli dâva takibat icrasına mâni değildir. Yani
siz Adliye Vekilini gayrikanuni muamelenin
ifasına davet ediyorsunuz. Ben bunu yapamam.
MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Hayır, hayır haşa,.
ADLÎYE VEKÎLl HAFIZ MEMET B. {Dâ
vamla) — Nakli dâvaya da kıyam etse o muame
leye devam etmek zaruridir. Kanun bunu emre
diyor. Ne yapaynn, ben kanunun haricinde mua
mele yapamam. Kanunun muamelesi budur. .
RtFAT B. (Kayseri) — Beyefendi bu kanu
nu anlıyamadık. Evrak buraya geliyor, umu
ru oezaiyçden bir mütalâa alınmıyor. Zatı âliniz;
hariçteki delâille kanaatim böyledir diyorsunuz,
kanun bu mu?...
AÖLÎYtf VEKİLİ HAFI£ MEMET B. —
Ben esasen bir adam tevkif edilmiş; bu gibi şey*
lere memur değilim Beyefendi 1 Bu gibi vezaif
müddeiumumilere aittir.,
ABÎF B. (Konya) — Haksızlığı siz menedeADLİYE VEKİLİ HAFIZ MEMET B. —
Haksialık yapıldıktan sonra tahkikat yaparım.
RtFAT B. (Kayseri) — Beyefendi; tahkikatı
arkadaşlar yapmıştır. Kanaatlerini de söylediler.
Zatı âliniz de bir vekili mutlaksınız.
HASAN BASRlB. (Karesi) — Mademki Ad
liye Vekili safatiyle müdahale etmiyeceğini ve
edemiyeceğini söylüyorlar, neden evrakı celbe
kıyam ediyorlar?. Celbe kıyam ediyorlarsa ne
için müddeiumumiye vermiyorlar ? Ne için şevk
lerine mâni olmuyorlar? Rica ederim, bu mua
meleye AdÜye Vekili Bey taralından, da bakıldığmı görmek.isteriz.:.
ADLİYE VEKtLt H A P Z MEÎk®T B. —
Müsade buyurunuz. Evet, bakınız bendenizce
o muamele yanlış olmuştur, kabul ediyorum. Fa
kat ilk geldiğim günler verilen bir emir olmuştur.
Diyebilirim ki benim için bir hatadır. Evrakı is
temek, bunu kabul ediyorum. İlk geldiğim gün
bana nasıl mevcjıdu olmıyan bir evraktan bahse
dildi.;
NECİP B. (Ertuğrul) —- O memurlar tecziye
edildi imi?
AÖLÎYE VEKJÖ HAFIZ MEMET B. —
Tecziye ettim, onu da yaptan. Ben böyle bir ha
le sokuldum. Derdesti tahkik bulunan evrâikı celIjettim, Bunun için beni tecziye edebilirsiniz.
Faİşat iğfal edildim ve bu suretle daima bn'yolu
doğrul gördüğüm için bu muameleyi ifa ettim;
Benim bildiğim budur.
ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim;
bir memleketin adliyesi, o memleketin ruhu me
sabesindedir; Nasşl kî hayatı beşer, bedenimiz
de mevcut ruhlar vasıtasiyle muhafaza ediliyor
sa, herkesin hukuku, hayatı, malı, ırzı, haysiyeti
de ancak o memleketin adliyesi vasıtasiyle mu
hafaza edilir.. Bâinîz bizim adliyemizde bir zaaf
görüyorum., Şöyle ki: Gerek kavanM meveu|esi, gerekse teşkilâtı hazırası temini Mtküka
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gayçikâfidir. Bunun da sebebini şöyle izan etmeî^isterim:
iUa'iumU alileri olduğu üzerey devletler" ae..e$nas ve lusauıar gi,Di ouu.-u lauaıerıuı geçırmeiiceaır. Jiıeoaeı nuKauc insan neşvünema nebaşlaıyşınm tevaıtkuıa vaşıı oıur. iuuren beaenınae.
Dır ı'nnıtat goruıur. Şansım itibariyle söylüyo
rum. Betoant olduğumuz için oımaıidir. j/evietm müıtatı zamanına tesadüf etmişiz. Bu itibar
la her ferde sormuş olsak bizim memleketimizin
ısıaııa. muutaç oıaugunu ıtıraı etmeKtedır. .takat
iki şeye deşteres olamamışız. Birisi; hangi zata
umurumuzu tevdi edersek ıslah edebilir "i iViesçla
bir reisi, bir vekili makama getiriyoruz, çalışı
yor, ıasat memıeKetın emzıcecunı, ananatmı bi
lememiş veyahut iğmazı âyin etmiş oluyor. Mu
tabık olsun, gayrimutabık olsun asarı ecnebiyeyi nazardan geçiriyor ve bizim memlekette tatbi
kini istiyor ve böyle zamimeler ilâve ediyor.
(Doğru sesleri). Bir de medarı ıslah olacak eli
mizde bir prensipimiz yoktur (Prensip sesleri).
Biliyorum beyefendi prçnsipi de anlamryacak ka
dar değilim.
m\
OPERATÖR EMlN B. (Bursa) — Yok, ben
ağzımı açmadım, bir şey demedim, aman aman...
ÖMER VEHBİ Ef (Devamla) — Sana de
miyorum, prensip lâfzını - söyliyene diyorum.
(Handeler). Halbuki medarı ıslah olacak ahval
bizim için mailim, hem de Rabbimizın bize ihsa
nıdır. Biz her umurumuzu şer'i şerife tatbik
etmiş olsak kimsenin itiraza salâhiyeti olmaz...
Sakin olduğumuz memleketin yüzde doksan do
kuzunun efkârı bu merkezdedir. Bazı misallerle
bu bahsi izah etmek istiyorum. Adliye teşkilâtı
şöyledir:
Bir yapı yapılırken amele sıralanır, kerpiç
alır verirler. Bunlar; alt katta bulunan ustaya
kadar bir sıra üzerinedir, isterseniz tecrübe buyu
rursunuz. Şimdi tahkikatı adliye heyeti ihtiyariye
den, polis dairesinden başlar. Müstantike geldi
ğinde müddeiumuminin nazâfeti var. Birşey iddia
edeı*. Mutlaka maznun olan şahsın aleyhinde
olacaktır. Hakkı kanuni muhafaza edilmiyeeekrt"ir.
Kendisine sormuş olsan, nemelâzım, müstantık
kararını versin der. Müstantik te kararmı verir
ken tereddüt eder, korkar, tevehhüme tâbi olur.
Heyeti ithamiyeye atar. Böyle böyle bir çok efra
dı insaniye mutazarrır olmaktadır. Vakıa müfet
tişler var. Bir aralık gönderilip te tahkikat icra
edilmek isteniliyor. Müfettişlerin ahvali - çünki
dainiz biraz adliyede bulundum - bir memlekete
geldikleri vakit bîr madde ke^öUlerine ihbar edilmeydnee katiyen bir nokta çıkaramazlar. Ancak
onların teftişatı şuna münhasırdır: karar defter
lerini celbeder ve imzalar tam ma? hak» silinti
var mı? yok mu? talik olunduğu yevmü muay
yende muhakeme görülmüş mü, görülmemiş mi?
bunlar ise âdi şeylerdir.
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Heı* zaman Meclisi Âli» israfatı men edelim
ile ahkâm tebdil ediliyor gibi sözler söyleniyor.
diyor: Basn tekîifat vuku buluyor. Şiddetle redEfendiler; canan ile ahkâm tebeddül , etmez;
dolunuyor, Oinun.dasebebinibe^anlayanmyorum.
zaınşn tar Aon Saadetteki zamandır. Günis böyle
Malum ya, çok insan toplayıp ta onlari az iç
döt&reb» bSjşte batardı, [Nüayyibü zemanina vel
vermektense, çok işi» ehlini bulup az insana gör
aybü fina : ; ve ma lizemaninâ aybün sıvana]
dürmek hünerdir.
zamanda ayıp olmaz, zamane içindekiler, ayip ilka
eder. Ancak bası ahkâmı şer'iye vardır. O gaye
Şimdi Adliyede bazı,muttali olduğum ahvali
şudur: ba# ahkâmı seriye vardır* &d#t& müstearz edeyim; cebren kız kaçırmak maddesinden bir
mttir,'i;dat$ müptemdir. Adatlar değişince onlar
kişi maaSnun olmuş, yiıımi bir sene sonra anaznuda değişiyor. Öyledir fakat bu kısas gibi olan
niyet kararı verilmiş, vakıa müfettişler gelirler.
hükönüea* ahkâmı fıkhiyyei ilâhiyeye müstenit
Tab|î bir insan bir mesfeke- mensup olduğunda
tir. Öele&eVîlâ yermüBayame mahfuzdur. Mef
hiyeli kanunisini ezber eder. Müstantik müruru
suh delildir. Bugün için bizim mahkentelerizaman haddine vâsıl olmamak için cünha ise üç
mizde tatbik -ettiğimiz ceza kanunu Fransız ka
seneye varmadan» cinayet ise on seneye varm°
nunundan tercümedir.
dan bir muamele yapar. Celp yazar, müfettiş te
onu görür» olmuş, olmuş; der. Müptântikler şaya
KAYSERÎ MEBUSU — Kavaidi şer'iyeye
nı tenkittir. Herşeyi yaparlar. Evet külliyen
muvafık olanları da var.
faydalan da münker değil, çünkü insanlar mu
ÖMHR VÖHBt Ef. (Devamla) — Evet var
tat olduğu" veçhile bask,ı altmda yaşamak isti
dır. Bizim mahkemelerimizde kavaidi -şer'iyeye
yorlar» biz serbestlik isteriz. Baskı altmda olma
muvafılı olanları .da vaizdir. Onu kabul ederim;
dığı vakitte de kanuna" muhalefet herkesin şa
sorarım size-; bizim mahkememiz» mahkemei islânıdır. Bununla beraber lçavanini meycude ile kâfi
miyedir. ISIeelisi Âlinizin âzası Elhamdülillah
değildir diye dâva ettik. Bir. misal.kâfidir. Me bütün islâmdır, Şu halde kendi milliyetimize, kejldi
selâ bir insan diğerini katlediyor. Yahut tatili
ananatımıza muvafık kanun tanzim etmeliyiz ve
uzuv. derecesinde bir tarafmı kesiyor. Bizim
kütübti fıkhive de.zaten Vasidir. Nazariyatı ~&ermahkemelerimizde makjtulün varisleri neden
iyemiz, geniştir. Şöyle ki : Ceza kanununa tâbi
müstefit oluyor? Evet maznunu getiriyoruz, ha
olmak rçzere kanun tanzim etmek, yine İŞerlye
pis ediyoruz, sonra biz güya medeniyet ifa ettik
Vekâletinin seran borcudur. Bu arzettiğim madde,
zannediyoruz. Şöyle ki: bu insandan basbelbeşeniye yalnız hocalar sözü, yahut ehli islâm sözü de
vâki olımuş cinayet anımla, âtiyen kendisinden
ğildir. Bak şimdi bu dozumu teyit için ecâııibistifade edilir diye hapis ile iktifa ediliyor*. Bu
ten de nakledeceğim. Bizim Gülhane Hattı okun
vakıa medeniyet gibi mülâhaza edilmiş» halbuki
duğu günü Avusturyalılardan biriLcUs o meclistemaktulün vârislerinin hukuku şeriyesâ, mecru
lıazır idî. Galiba sefaretten olmalı, \na zat mem
hun kendi hukuku şeriyeşi hiç nazarı itibara
leketimizin afide uğrayacağı teşevrçşatı t&hmin
alınmıyor* heder olup gidiyor. Vakıa ceza ka
etmiş» bir tarih yazmış, Osmanlıların mebdeini,
nunnamesinin başında yazmışlar: Hukuku serievastoı, uğradıktan ahvali beyan ettiğinde di
yeye halel gelmesin diye.;. Fakat hangi mahke
yor ki : Osmanlıların şer'i muvafıktır, gayet
meye gitsin de onu meydana çıkarsın?. Çünki
muhkemdir, metindir. Kendileri için başka kanun
müddeiler Ceza mahkemesine gidip şikâyet etse,
çıkarmağa hacet yoktur. Ancak şer'i şerifin gös
«Kısas hakkımız var davet ediyoruz» deseler,
terdiği» Kur'anm gösterdiği ahkâm ile' amel etse
Mahkemei Şer'iyeyi gösterirler, Mahkemei Şer'ler kâfidir. Bunu söyleyen bir ecnebidir efen
iyeye yarsalar, işin Ceza Mahkemesindedir der
diler.
ler. Hususa iki mahkemenin esbabı sübutiyesi
Şimdi bu şer'i şerif aleyhinde» kuvvevtinizîn
ayrı ayrı. Böyle ayrılıkla iş görülmez.
aleyhinde söyleyenler, ecanip propagandacıları
dır. Dün de muhterem vekil beyefendi bu kürsü
Ne yapmamız lâzımgelir? Şimdi Meclisi Âli
den söylüyorlardı ye diyorlardı ki; ecanib mek
niz ahkâmı şer'iyenin tenfiz.ve icrasını üzerini.
tepler açtılar, % men edemedik, memleketimizde
ze aldınız, kanun tanziminden maksat, ahaliye
propaganda neşrettiler. Bu doğrudur. Şimdi mügösterilse, diyecek ki maksat hasıl oldu. Tok
neweranımı« bîr eser okuyor. O eserde görüyor
eğer öyle değil de hakikati, kanunu şer'i bir
ki bir mesele hakkında» bir hüküm aleyhinde, itisurette lâğvetmeydiler o zaman kanun, cari olan
razat var. Onu bir delil gibi. keenne haktan gelmiş
ahkâmı şer'iye nelerdir? Onu bir "defa, tanzim
gibi neşre çalışıyor. Bu dinî değildir, bu ecanib
etmeli, badehu devairi aidesine vermelidir. Bu da
1
Şer'iye Vekâletine taalluk eder birinci vazifedir. propagandacıdır, buna meydan verilmemelidir.
Bu da ne ile olur? bu da zamana, lisanı hale mu
Ben isterim ki Şer'iye Vekâleti iptida bir kanun
tabık ahkâmı şer'iyenin herbirini, nazariyatı şer'yapsın, badema usulü muhakeme tadil edilsin.
iyenin her birini getaiş suretle ahaliye anlatmak
Bunlar için ayrı avrt teklif yapmak' benim salâ
la olur.
hiyetim haricindedir. Şimdi o kanun Adliyeye
verilsin, tatbik edilsin, buna hic bir mani voktur.
Tine bunun gibi bir hakikati arzedeyim. Be
Şöyle diyebilirim ki: beynimizde bazı gûna ah nim a,kadar cerait mütalâaaiyle iştigalim yokkâm söylendiği vakitte gûyâ ezmanm tebeddülü ı tur. Maamafih tahminen beş .sene kadar evvel
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MÜFÎD E l (Kırşehir) — Reis "Beyefendi,
btı sual-takriri bütçe müzakerecine tesadüf etti
ği için beyler bu noktadan söylüyorlar. (Miba
eğer bu suali başka bir, güne tehir ediyorlarsa
ikinci bir takrir olabilir.
REİS — Evvelâ bu meseleye müteallik tak
rirler var. Arzu ederseniz bunları arbedeyim.

rryor; gisşpr-ki: »Almaşlar Gffl&aalîları iuttolar,
T&rldi|ğü;4ahk3m edi?ra«iar. Efraflı Hhmiye bandan :i pe|t «nejHimn de&ödâr. Hakririn meali; bis
d i p a j ^ c i h e t m i tak|p edelim» âlemi islâm. Ux\
takip *0deeektir diyodar. $hadi feeyefendiler ;.jçöröl^or-ki v -; Frafiaızlar bizim 7$kv*ji • röhiyçmiri,
Riyaseti Celileye
efk&« tH^H^iyesnizi ajtfamtttlar ye fakat biz irin
Ahzi girift emri kanunen • lâzıiflulmfuz ise*
de olfaigm&vz halde, memleketin «sekenesi bulrnıde hastalık dahi mâni sevk ve izam olduğundan
du&nmı* h*Wie btâm ne icln takın etmivelım?
Benim-kendimi sorarsanız fraıfe ve fücranı isteve- , mebusu Muhterem Basri Beyin beyanatiyle haf
talığı anlamlan Ham di Efendi hakkındaki rahzi
biîitİBi, Neden Cftftkü her neftin tabiî, fraka
girift emrinjn iadei afiyetine değin -tehir ve *ameyli yardır. Fakat ben yaparsam...
iikı infazı hususunun Adliye Vekâletine emre
RElîS — Efendim mevzu dahilinde söylevidilmesin! Heyeti Muhteremeyc arz ve teklif
yiuiz. .
eylerim.
ÖMER V E H B Î Ef. (Tavamla) — Herkes
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şahsı îtftbariyle hanesine cçkn1$i$r*nde ne vanar.
Kırşehir Mebusu
kimse 'karıkmaz. fâikftt Ketesi Âtinizin"^ ,iv
Sadık
evvelki "'haîi ile şimdiki'Meclis arasmda cok fark
vardır. N e t e ? muktazası, fetvası, fil ân bnrava
REÎS — Bu takrjr hakkında sahibi takrir
n limit. rnir^ara/vf îfiTâ fe* olan ahkan" bu ^ e l ' s
izahat verecek mi?
üzerine aldı, ferdelı ferda ahkâm tenkit olunma
MUSTAFA KEMAL B. (Ertu^rul)—.Hasta
dıkça k&mno vaTHİ»ıı ef*l bizim masiyet defteri
lığı tahakkuk ederse tehiri zaruridir.
mize yazılacaktır, defteri amelimize yazılacaktır.
REİS — Efendim r Şimdi okunan takriri ka
Ben bazı îr0eeîerî uvkumu kacmyorum. Bımnn
bul edimler lütfen ellerini kaldırsın.- Efendim,
»<*m' dfl*fbiu>r»fum. N»» olu vnr di ve. hpm*m "r*^.
indiriniz eli erinizi. Takriri nazarı mütalâaya alfenr btıkadardır. tabiî arzedivoruuı Meejtsi Ali
mıyanlar lütfen ellerini kaldırsın,
kabul edin tefm «m ekt.p; Ster'ive. Adliye VekaletATA B. (Ni^-tle) — Aksi reve konulmaz.
leri de bövle bir kantin tanzim edip etmemekte
ADLİYE VEKİLt UAFJZ MEHMET B. - nnthterdrrlar.
Eğer bövle yaparsanız ben istifa ederim.
TAHTA GALÎP B. (Kırşehir) — Meclisin
- Burdur "VT^lıusn Mçhm^t Â k î f Bev
her
kararı bir kanum5ur. Başkası yapar.
le, Karesi "Mebusu Afcdülrrafur vç Basri BevleREİ8 - Efendim, takriri kabul edenler lüt
rin.bır takriri-var. suni takrirlerini, -istizaha
fen ayağjı kalksın, takrir kabul edilmedi. Otuz
kalbcdinorlar. Malûm" ^'il eri j^ten bütçe- mü
dört zat ayağa kalktı. (Aksini re\re koyunuz
zakeresi istrçsah+.tr umumî müzakerede sual ile^
pesto'i).
istizah arasındaki "fa*4c İmdur. "Bunun içbujipki.
S Ü I J J B Y M A N 81RRI B. fYozgad)' — Belki
ui^amııomem-ivJn 192 nci maddesinin besinci
müstenkif var, aksini reye koyarsanız anlaşılır.
fıkrasında «Bütçe müzakeresinde hû» bir istizah
zam ve '.ilhak edilemez» deniyor. Esasen bütçe
TAITTA GALİP B. ( K ı ^ l ı i r ; - Adil bir
istizah demektir. Onun için reyinize arzetmiyoreis oJmak itibariyle aksini reye koymaklığırura.
nız lâ^undır.
ATÂ B. (Niğde) — Aksi reye konmaz.
,. HASAN BASRÎ B. (Karesi) - ReisBey bu
takrîfâ ^akdüm ettiğimiz zaman zatı alileri, sor*.
BÎR MEBUS B. — Kanunu tebdil eyleriz,
musiuauz, sual mi, istizah mı diye.-'Biz de suali
o başka,
lcQ.fi görmezsek istizaha kalbederiz demiştik.
REÎS - - Efendim, takdir r i y a ^ t e aittir. Ve
Mademki bu-istizah olm«ştur. Ohalde istizah ma
kâtip beylerle de müşavere ettik (Gürültüler)..
hiyetinde müzakeresini teklif ediyorum. Tine o
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karafr-arı Sahip) —
hududa-rücu edilsin ve bu mesele bittikten son
Ömer Efendi pek beliganç bir surette kavanini ad
ra diğer, nresailo geçilsin.
liyemizin noksaniyetinden bahsettiler, filhakika
t- REÎS — Bütçe müzakeresine hiç bir istizah
kavanini adliyemiz halkın idaresine kâfi de
takdün olunamaz. 122 nci madde&in fcoıı fıkra
recede değildir. Bunu inkâr edecek zannederim
sında Jbtiyle diyor. Her mebus sualini sorar. ce
kimse yoktur. Bugüne kadar halkımız; adliye
vabım alır. bütçe müzakeresi umumî bir müza
mizden mahkemelerimizden, müştekidir. Aca
keredir. sBütrçe müzakerm böyledir.
ba bu esbabı şikâyet nelerdir? Biraz tahlil edi
BtR MEBUS B. — Bütçeye taallûk etmilecek olursa bu esbabı şikâyet hâkimlerden, hâ
kimlerin fena olmasından ziyade, mehakimde
yorki,
tatbik edilen usulün fena olmasındadır. Teşki
HAS&N BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey bu
lâtın fena olmasındadır. Bendeniz diğerinin olmesele deticesiz kaldı.
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madiğini söylemiyorum. O da var» Fakat on
kâmı kanuniyemizde de, kanunu esasimizde de
dan ziyade Adliyede usulün müşevvişiyeti, teş
temin edilmiş ve bir madde olarak yazılmıştır.
kilâtı adliyenin , kâfi derecede olmamasıdır.
Kanunu Esasimize, ahkâmı şe'iyemize va :
Bu noksan Meclisi Âlinizde ötedenberi düşünül
kıi olan ulemamız biliri erki hâkimler lâyenazilmektedir. Vekâleti Adliye de bunu düşünmüş
dir. Kanunu Esasimizin 81 nci maddesinde ziktür. Ve bunun için Meclisi Âlinize son zamanlarda
redilmiştirki hâkimler lâyenazildir, teşekkülü
bir kanun layihası vermiştir. Fakat bu kanun
mehakim kanunumuzun da bilmem kaçıncı mad
lâyihası da Encümeni Adliyenizde tetkik edil
desinde hâkimin lâyenazilliğinden bahsetmiştir.
diği sırada ihtiyacatı Adliyeyi temin edecek ve
Fakat bu bahsolunan madde kanunda muharrer.
teşkilâtı adliyemiz itibariyle halkın ihtiyacına
olduğu halde tatbik edilememiştir ve bugünkü
muvafık olacak bir tarzda olmadığını görmüş ve
tarzı idare, teşkilâtı adliye maaTesef güzel ol
yeniden bir teşkilâtı adliye kanunu yapılmış, En
mamıştır. Kanunda mevcut olduğu gündenberi tat
cümen tarafından kaleme alınmasını rüfeka ka
bik edilememiştir. Çünkü kuvei müeyyidesi
1
bul etmiştir, böyle bir kânun da yapı maktadır.
yoktur ve kuvvei müeyyidesi olmayan her ka
Hiç şüphesizdir ki, usulü muhakematımız,
nun ve her madde ve her .kaide bittabi mühmel
halkı mahkemelerde süründürmektedir. Hem
kalır ve bu da, kuvvei teyidiyesiz olduğundan
müdddei ve müddeiaJeyh, hem maznun ve dâ
mühmel ve âtıl bir halde kalmıştır. Bu suretle
va eden her insan bu usulü muhakematın müd
hakikaten hakkı ihkak edeeek hâkimlerimiz gün
detlerinden, tarzı »cereyanından istifade e'demiden güne azalmaktadır ve hakimlik evsafını
yerek mahkemede sürünüyor. Bugün öyle zan
haiz olan adamlar, bu yüzden Adliye meslekin
nediyorum ki, 1324 senesinden, yani affı umumî
den bizzarur çıkmaktadır. Çünkü maişetini ve
tarihinden sonra bulunan evraklar vardır. Ben
rilen maaş temin edemediğinden bizzarur istifa
deniz Kilis'te müddeiumumi bulundum, hâlâ
eder.
.
1324 senesindenberi müdevver evrak vardı ve
Sonra Adliye Vekâletinde ötedenberi usulübunu çıkarmak imkânı mevcut olamıyordu. Evet
lüzum olan intihabı hükkâm nizamnamesine
.Ömer Efendinin buyurduğu gibi müstantık 800 ve teşkili mehakim kanunundaki ahkâmı saireye
1000 evrakın içinde yetişemediği takdirde 2 - 3
riayet edilmesi lâzımgelirken, edilmemesi yü
sene sonra, müruruzamane uğramamak için bir
zünden böyle oluyor. Buna riayet edilmemeğe bir
celpname keser ve. o celpname ile kendisini
sebep ve bir zaruret vardır. Bu sebep-ve zaruret
kanunun ve müfettişlerin elinden kurtarmak is.
de, Mahkemei Temyizin burada teşkil edileineter. Fakat bunu yapan müstantık mıdır? Hayır,
mesiydi.. Vaktiyle Mahkemei Temyiz Kanunu
mevzuatı kanuniyedir ve onun kabahatidir.
yapılırken söyledik. Mahkemei Temyizin burada
Bütün bu kavanin h a ^ ı n umurunu teshil
teşkil edilememesi dolayısiyle intihabı hükkâm
edeceği yerde memleket işinde aletişer ve fesadnizamnamesi Adliye Vekâletince tatbik edilmedi
dır. Bu tabiî memlekette inkılâp yapan ve inkı
ve yapmış oldukları nizamname ile hükkâm da.
lâp Meclisi olan, halkın istiklâlini, halkın ihti
yacını temin etmek isteyen bu Meclisi Âlinin _ ınataşı •gibi" bir yerden diğer yere ve istenilen şe
kilde oynatıldı. Bugün değil,
bidayettenberi
bence en birinci vazifei hakikiyesi, memleketin
böyle yapıldı. Binaenaleyh, böyle' damataşı gibi
teşkilâtı adliyesini, ihtiyacatı adliyesini temin
oynatılan hükkâm, müteessir oldu ve bu suretle
etmektir. Bir memlekette adalet ve hukuk te
min edilemezse yapılacak istiklâlin, temin edile . Adliyemiz biraz daha*yıkıldı ve yıkılıyor. Me
muriyetle mebusluk içtima etmez, kaidesini ka
cek hukukun hiç birisinin kıymeti maddiye ve
bulden sonra o nizamname değiştirildi, o da bir
hukukiyesi yoktur. Teşkilâtı adliye hakkında
müddet devam etti ve encümeni müdiran arzu
.söyleyeceğim bundan ibarettir.
suna göre bir nizamname daha yaptı. O da bir
Sonra Adliyemizi karıştıran ikinci bir hal
müddet devam ettikten sonra - ki istinaf reisi
vardırki, bu doğrudan doğruya bütçe meselesiyle,
ve
sairesi de dâhil i d i - istinaf reisinin Encü
Adliye Vekâletinin icraatiyle alâkadardır, bun
mende bitarafane hareketi veyahut hâkimleri da
dan da biraz bahsetmek isterim. Efendiler hâ
ha ziyade, usul ve kaidesi tahtında hareket et
kimler layenazil olmalıdır. Hâkimler,'bir takım
tirmek istemesi işe gelmedi, o da çıkarıldı ve
memleketteki insanların veyahut memurların
yeniden bir nizamname yapıldı. O nizamname
tahtı tesirinde bulunacak olursa ihkakı hak ve
de memurini adliyenin ve hükkâmın
intihabı
adalet yapamaz. (Daha ziyade çalar sadaları).
müdirandan
müteşekkil
bir
encümene
bırakıldı.
Eğer bir hâkim bir adamın tesirinde, nüfuzun4 kişiye bırakıldı. 3 - 5 ay içinde üç kere ni
de, onun müessiriyeti altında ifayi vazife ede
zamname yapıldı ve değiştirildi ve bu suretle
cek olursa, onun yapacağı, ihkakı adalet de
yapılan nizamnameler hükkâmın mevkiini; âtisi
ğildir. Onun yanacağı; nafiz olan memurların
ni temin edebilir mi? ve hükkâm busluretle mai
veyahut müteneffizinin tesiri altında vaşamakşetini temin edebilir mi? ve hükkâmın âtisinden,
tır. Yani memurun idarei nüfuzuna alet olmak
tır. Binaenaleyh bu esas; âlet olmaktan başka v istikbalinden emin olunabilir mi idi?' ve bulun
duğu yerde n& suretle emniyetle icrayi adalet
bir şey değildir. Bu esas ahkâmı şer'iye ve ah
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e<3şbiiia*l ötedenheri b,ir. usul ve bir kaide Yardı;,
IlâkİKLler bu,u$ul tahtında tâyin edilir. ve azil
edilir veyahut infisal ettirilir veyahut hakkın
da tahkikat yapılırdı.
*
?
;
Demin de okunan şu takrirde söylendiği gibi,
bana da bir telgrafla şikâyet Jediliyor, hakkın
da hiç bir şikâyet, hiç bir tahkikat mevcut ölnmksızın, kim bilir ne gibi tesir ile oluyor? Manmretülâziz vilâyeti, dâhilinde bulunan bilcüm
le hâkimler azlediliyor. Halbuki halk kendile
rinden memnun, ahali istiyor ve telgraf çekiyor
lar. Biz - bu hâkimlerden memnunuz diyorlar,
bunlar azlediliyor, haklarında şikâyetçi yoktur.
* BÎR MEMÜS B. — Ne vakit oluyor bu me
sele? ;
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bun
dan bir buçuk ay evvel. Binaenaleyh, böyle
k«^yfi bir surette tâyin ve terfi, azil ve nasıp
yapılacak olui'sa memlekette adalet ve Adliye
yoktur ve olamaz.
Eğer memlekette bir adalet tesis etmek is
tiyorsak; hükkâmm " lâyenazüliği esasını kabul
etiheliyiz ve teşkilâtı adliye namı altında bir ka
nun yaparak, onları müstakil ve halkın ihtiyacatı adliyesini yapacak bir şekle sokmalıyız.
Binaenaleyh, bendeniz öyle zannediyorum ki,
halkm ihtiyacını temin edecek bir surette teşki
latı adliye yapmak ve kanunlarda ıslâhat ve ta
dilât yapmak zarureti karşısındayız. Geçenlerde
}m istinaf lâyiha! kammiyesi aldım ve o lâyiha
nın aytimın Adliye Vekâletine gönderildiği söy
leniyor. O lâyihada hâkim diyor ki Pransa/da
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ibile İstinaf mehakimi tecdM edilmiş iken, -biz
hâlâ onların eski kanunlariyle devam ediyoruz.
Bu bir şeye benzemiyor, hâlâ itiraz mesaimden
ve saireden uzun, uzun, acıklı, aeıklı bahsedili
yor; Sonra efendim; bu vesile ite Adliye• Vekâleden bir şey sormak isterim: asî Etenemin burada
bir matbaası vardı ve malûm olan isyanı üzeri
ne işittiğime göre Adliye Vekâleti buna vaziyed
etmiş ve tahrir etmiştir. Vaziyed ettiği ve tah
rir ettiği bu matbaa nerededir? ne olmuştur? ne
reye celbedilmiştir? Bunu anlamak isterim. Bun
dan ne Maliye Vekâletinin, ne Dahiliye Vekûr
letinin malûmatı var ve kendilerin den hususi
olarak sordum. Kendileri.dediler ki: buna Adli
ye Vekâleti vaziyed etmiştir. Adliye Vekâleti
tahrir etmiştir. Bu sualin cevabını Adliye Ve
kâletinden istersiniz. dediler. Bendeniz de bu
iki Vekâletin yermiş, olduğu, bu cevap karşısında
: bu suali Adliye Vekâletine tevcih ediyoruın.
R E İ S — Söz.alan sekiz, zat var. (Müzakere
kâfi sesleri). Müzakereyi kâö görenler lütfen
ellerim kaldırsınlar. Müzakere kâfi görüldü,
fasıllara geçildi ve arzu ederseniz devam ede
riz. (Akşam oldu sesleri). Efendiler, iki günü
müz daha kaldı. 1337 senesine bütçeyi bırak
mak bilmem doğru olur mu, olmaz mı? (Yarm
erken geliriz sesleri)...
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ve
kil Beyden bir istizah var, Ö istizaha dair her
mebus- söz söylemek hakkını haizdir. (Fasıllara'
geçildi sesleri).
Hükümetçe Encümence
teklif oltman kabul edilen

i Ne**i. mnjjaasasat
tdarei msı&s&iya masşatı
V ^ L ve müstö?3£ /:.'.•'
Müşavir ve ecnebi m&ttehassısları
Jtejtoruıi vekâlet *•'•'•-.
!
fileti teftişiye
*.
Meclisi tîbbr adli ve tıbbı adli müessesesi
Müstahdemin müteferrikası
222 nci • fasim yekûnu

MEHMET ŞÜKRÜ B. (KaraMsaa* Sahip)
-T- Elendim, sorulan suallere cevap verilsin. Fa-r
sıllara taallûk etmez.
\• \
İ~
, R E t S — Efendim, Meclis, umûmî müzakere
yi" kâfi görmüş, şimdi fasıllara geçtik ve icaber
denfcevap' sonra verilir. Şimdi 222-nei fasıl
hakkınca mütalâa varmı? (X#k sesleri). Bu
faşla dair Heyeti Vekilenin bir teklifi var?

250
0
5 570
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Heyeti teftişiye maddesine tahsisatı munzamına
ilâvesine dairdir ve sene nihayetine gelmek dolayrsiyle bilmemki lüzumu var mı? Vekâlet iste
miyor, tahsisatı munzammayı. Şu halde tenzil
ediyoruz ve müzakeresinden sarfınazar ettik.
223 ncü faşla geçilmesini kabul edenler ellerini
kaldırsınlar; Kabul edildi.
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Malıkenıei Temyiz maaşatı
1 Bükkâm
2 Ketebe ^
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/MlüŞTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —
dedir ye bütçe müzakeresine talik edilmiştir;
Bufasılda efendim. Mahkemei- Temyiz vardır,
arzu ederseniz müzakere edetim veyalıut büt
Mahkemei Temyiz hakkında icra ettiğimiz , tet- çenin nihayetine talik edelim. (Yarma, yafrna
kikatta bu daire dört kısma inkisam etmiştir. sesleri).
Birisi ceza. dairesi, »birisi hukuk dairesi, birisi
HAMDİNAMIK B. (İzmit) —: Heyeti itşer'iye dâiresi, birisi istida dairesidir. Bu isti hamiyenin lâğyine dair bir' teklif vardiû , Müza
da dairesinin lâğvihe Adliye Vekili' Celâlettin
kere edilecekse hepsi müzakere edilsin efendim.
Arif Beyin muvafakatiyle karar veri'lmiştir ve
REtS — Efendini, bu kanunu tehir: ediyoruz.
bir teklifi kanuni vardır. Evvel emirde bu tek Fasıl'hakkında b a ş ^ jnütalâa var -mif 22|\n;eü
lifi kanuni okunsun.
fasla geçilmesini kabul buyuranlar, ellerini kal*
B'J^JS! -r- Bir teklifi kanuni vardır. Elinıiz- dırsın'lar. 224 ncu fasla geçilmesi kabul edildi
F.-'"''M;"
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Hükümetçe îkıcmmeçce
teklif olunan- kabul edjlen

Nev'i mûhassaşât

Mehakim ve devairi seriye maaşatı
1 KadtaskeTİik maaşatı
2 Kıssamı umumî Tnahkemesi
3 Emvali eytam ve beytüteal müdiriyeti
ı
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TîEÎS--- ^ 5 : iM" fasla geçilnresitti kabu letten- | ler ellerini kaldırsınlar. 225^ nei fasfetgeçüHt
F.

M.

Nev'i mühassasat
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Mehakim ve devairi merkeziye levaîînnı
Meremmet
Mefruşat.
Tenvir Ve teshin
Kırtasiye ve evrakı matbua '•••'•
İMtüpane
Meibusat

225

Hükümetçe .Encümence
teklif olunan kabul edilen
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îki yüzyirm i -beşinci -ÜSİHI yökûiîn .

5 450

5 450

HEÎS— 226 ncı fasla geçilmesini kabul eden- |. ler- lütfen, ellerün kaldırsınlar. Kabul edildi.
F.
226

M.

Hükümetçe -Encümence
tfeküf olunan kabul-edilen

Nev'i mühassasat

Vilâyat istinaf mehakimi maaşatı
1 Hükkâm
2 Ketebe
3 Müstahdemini müteferrika
226 ncı faslın yekûnu
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istinaf hademelerinden bahis buyurdular. Be
yefendi zannedersem hâkimi münferit usulünü
tatbik edi£orlar ve bu; 1337 senesinden itibaren
değil, 10 -15 gün olmuştur ki takibata bağlamış
ve teşkUâjtinı idare etmiştir. Binaenaleyh 1337
senesine aittir demek fazladır zannederim ve öy
le zannediyorum -ki-;'.Adliyi' Vekili Beyefendi
kendilerine verilen Edirne < vilâyeti teş
kilâtına istinaden yapıyorlar veyahut bir mad
deye istinaden .yapıyorlar. Fakat Adliye Ve
kâletinin ve dölayısiyle Heyeti Vekileıifa bir
teklifi kanunisi vardır ki: Bu teklifi kanuni
Heyeti Umünıiyenin karariyîe Encümeni Adliye
ye £evdi edilmiş ve Encümeni Adliye de bunu
esâs itibariyle kabul etmiştir, öyle zannederim
ki Heyeti Umumiye ye bir haftaya kadar ö kanun
gelir. Şu itibarla yarın, obir gün karşımızda
Edirne teşkilâtı adliyesine mugayir bir kanun
göreceği? ve şimdiden Vekil Beyefendi tacil ede
rek ıneniur tâyin etmesi, yani Edime teşkilâtı"
adliyesine tevfikan memur tâyin etmesi dölayışiyle biîâhara gerek Hazine ve gerek memu
rin birçok zararlar görecektir. Bunun tatbikmd a istical etmiştir. .
ADLÎYEVEKÎLÎ HAFIZ MEMET B. (Trab
zon) — Efendim istinaf mehakiminin lâğyiyle.
hâkimi münferit usulünün tatbiki için bende*
nizden mukaddem bir lâvihai kanuniye getiril
mişti ve bendeniz geldiğim vakitte hakikaten
bövîe bir kanun verilmiş olduğunu gördüm. Se
lefimle görjbjtüm ye tabiî bunun hakkında ka
kaatlerimiz.anınla birdir, değildir meselesi baş
ka, ( fakat mevcut kanuna tevfikan teşkilât yap
mak da doğru değildir. Sonra bendeniz gine şu kanaattayım ki; bunu eğer encümen lütfen; esna
yı müzâkerede «yeni bir vekil geldi, bunu da
müzakereye çağıralım, vekilin bti baptaki kanaa
ti nedir» dive biz)i de biraz -istim a. edevdielre,
zannederim *ki bugün. Beyefendinin sözü doğru
'olmazdı. Bizce malumu ihsanmızdır ki Adliye
Encümeni şahısla oynamaz, makamla oynar.
NEŞET B. (Kânsın) — Adliye Vekâletniin .
imzası vardır. O vekâlete sormağa hacet görme
dik.
ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEMET B. —
-—^Müsaade buyurunuz. Bir kanun müzakere edi
lirken gerek encümende gerek Heyeti Umumîvede mutlaka,o dairenin adamı çağırılır. Daireden
bir adam çağırılır ve müzakere edilir. Eğer şimdi
biz burada kanunu müzakere edeceksek, kanu
nun iyiliği, kötülü&ii ve benim kaatlerim hak*
kında söz söylemekliğim lâzımgelir. Halbuki bu
uzun bir meseledir; Bendeniz bugün elimde
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mevcut bulunan, yani ortada mevcut hâkîmi.
münferit usulünü tatbik ediyorum ve bunu, bu
teşkilâtı bugiinkü mevcut olan teşkilâttan da
ha hayırlı görüyorum ye tatbik edilen mahaller
de faidesi görülmüştür. Adliye Vekâleti teşkilâ
tını yaparken mevcut kanunları nazarı dikkate
alır. Bütçe düşünemez, halka tevzii adalete
memurdur! Bir gün, bir hafta.zarfında dahi en
iyi tarikle halka tevzji adaleti düşünür. Başka
sını düşünmez, düşünmeğe mecbur değildir. Ma
mafih benim hu teşkilâtım mehakimi istinafiye
kalkarsa hiçbir.şey olmaz. Demek ki bendeniz
kısmen mehakimi münferit teşkilâtını yapmışım
ve hâkimi münferit usûlüne lüzum görüyorum,
Heyeti âliyeniz mehakimi istinafiyeye lüzum
görmüyorsa anların yerine de birer hâkim bıra
kırız. Binaenaleyh bütçede masraf kalmaz.
NEŞET B. (Kângın)'— Bu teşkilâtı yapmak.
dolavısiyje sarfedilen mebaliği, masrafları dü
şününüz. Bir yere memur tâyin etmek, bilmem
ne yapmak . .Bunlar düşünülecek şeylerdir.
ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEMET B. —
Sizin, yani encümenin tetkik etmekte olduğu
kanunu aynen kabul edersek ne olacak? Meha
kimi istinafiyeyi kaldırmak, hâkimi münferit
yapmak . . . Neticesi bu değil mi ? Bendeniz bu*
gün bunu yapıyorum. Yarın mahkemelere birer
hâkim koyacağız, bundan ibaret, Bu suretle yeni
bir harcırah vermiyeceğiz.
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) —
îstiııaf mahkemeleri cinayet mahkemesi olacak,
ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEMET B. —
O mesele başka. Mehakinıi istinafiyeyi kaldırdı
ğımız zaman onların yerine birer hâkim koya
cağız değil'mi?-Bunu bendeniz yapıyorum, büt
çeye ne taallûku var?
BEHÇET B..(Kângırı) — Yalnız bu şekilde
yapılması kabul edilmiyec ek olursa ve diğer bir
şekle Meclis mail bulunursa o zrunau sir^'rt rıasrafınız nereye gidecek?
ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEMET B. —
Kanun var, ya hâkimi münferit şeklinde meha
kimi istinâfiye mevcuttur, yahut bugün henüz
derdesti tetkik bir kanun var ki hâkimi münferit
usulünde mehakimi istinâfiye yoktur. Bizce
bugün sühlet maksuttur. Bugün şu suret muta
savverdir. • Şu sureti mutasavvere haricinde
dördüncü, beşinci, altıncı bir şekil de var diye
kanunu tatbik etmeyip elimi bağlayıp durayım
m? (Gürültüler, müzakere kâfi sesleri). Bütçe
kabaraeakmış, bu aranılmaz.
REÎS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini
kaldırsın. Kâfi görülmüştür efendim.
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Nev'i muhassasat

227

Bidayet mehakimi maa§atı
*
: :
1 Hükkâm,kuzât»^üva|>
2 ŞühaSu alelhüküm
3 Mönurini icraiye, eytam müdürleri ve ketebe

O İİ2
Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilin
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FasOm yekûnu
ADLÎYE s VEKİLİ HAFIZ MEMET B. —
'Efendim bu' 227 nci fasıldan 231 nei fasla on
•bir bm lira Sakimi teklif ediyorum. Sebebini ar-.
zedeyim: İzmir'de, Bursa'da birçok ketebe ve şa
li?© vardı. Fakat bunların feîrjîâsMı^eMiier. >Bu
suretle muhaceret eden memurlara harcırah ver
dim. Bunları ketebe faslından harcırah iaılaBa
naklediyoruz ki, anlara verdiğimiz harcırahları
telâfi edelim. Yani fasla nakledelim,
JGEMÜJ B. (Kütahya) — Zatı âliniz buyurdunUZ ki; ly^pı^eek teğkilât için, hâkimi münferit
M.
229
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^539 523

usulü için bütçe k^bara^k imi§, bHı atanılmaz
diyörtoaz. ^ t e p n %«e Hİto^^lİ&mâiT (Onu
Müdafaai MillSy* ^e^Bi ^ f f â s u n -sesleri).
Efendiler harcırah faslma zammetmek suretiyle
bütçesi kabartmakta mâna yoktur.
BMS — Efendiler harcırah faslına zammetmek «Ü^BC 11-bin.lira-tendinikabuL «denler
lütfen -etteAi-iatâiöahj Eal^^«#^^Ef«İtoto,
faslın yekûnu 528 523 lira oluyor. 228 nei fasıl
sıfırdır.

Nev'i muhassasat

teklif olunan kabul edilen

Vilâyat levazımı
1 İcarat
2 -Mefruşat
B'Teüvir ve teshin
4 "Kırtasiye ve evrakı matbua
5* Meremmet
229 ncu faslın yekûnu

REİS—Başka mütalâa, va? mı?. JJfen<üm,
iki y^z^otıîîmftfttı fasla ^geoilmeâniMto edenler

ififİ^Mt:

8 500
5 000
12 000

8 500
5 000
12 ©00

14 000
J2 500

14 0Ö0
%,fi00

42 000

41 500

ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim.
-Hükıümot^e Bnoümeace
teklif olunan ;kabul edöen

F.

M.

'Nev'i muhassasat

230

• Masarifi mütenevvia
:. 1, Memaiiki ecnebiyede bulunan talebe, me murin tesisat ve Jiıesa*
tefta*
rifi
.
2 * Geridei Adliye ve Mecmüai Mükarreratı Temyiziye masarifi
3 Memurini Adliye ve Şer'iye harcirah, yevmiye ve masarifi zaruriyeleri
4 Ceraim masarifi umumiyesi
5 Kavanini ihzari masarifi
.~,^ &
^
6 Şahsi dosya tanzimi masarifi
•,„... ~
7 Ilâmatı cezaiye bakayasının aidatt tahsi üyesi

r i»

*._.
KÂTİP — 11 000 lira
156 000 lira oluyor.

tki yüz otuzuncu fasim yekûnu
zamaimle

beraber
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0
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0
0

75 000
70 000
0
0
0

75 000
. 70 000
0
0
0

145 000

145 000

BEİS — 11 000 lira zammı kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edildi efendim.
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Meclisi Tıbbr Adli ve Tıbbı Adli müessesesi masarifi
Meclisi tıbbı adli de âzayi tabiiye haricinde bulundurulacak mütahassâsiyn ücuratı
Masarifi müteferrika
Emvatm teçhiz ve tekfini masarif i
Tathirât masarifi
Âlât ve edevat masarifi
"Bossa vesaire bedeli
Süşahedehane masarifi seririyesi
Müşahedehane taamiyesi

150
0
0
0
0
0
0
0

231 nci faslın yekûnu

150

P.

M.

3 245

150

3 245

edildi efendim.
Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Nev 'i. muhassasat

233

Bahri Şefit memurları maaşatı

233 A

Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi

REtS •—: 233 ncü (A) faslı hakkında müza
kereyi kâfi görenler el kaldırsm. Kabul edildi
efendim. Yekûnu umumi 2 759 274 tür, Şimdi
okunan yekûnu kabul edenler lütfen ellerini kal'
dırsm. Kabul edildi efendim. Yarm pazar olma
sına rağmen bir çok işlerimiz vardır. İçtima ede
ceğiz. Adüye Encümeni Mahkemei Temyiz İstida
Dairesinin lağvı hakkmdaM teklifi istiyor;

150
0
1
0
0
0
0
0

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Masarifi müteferrika

'REjlS — İki yüz otuz üçüncü fasla geçilme
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsm. Kabul

-

edildi efendim.

Nev'i muhassasat

M.

232

Hükümetçe Encümence
teklif olunan kabul edilen

Nev'i muhassasat

REİS —-İki yüz otuz ikinci iiasla geçilmesini
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul
F.
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MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) —
Encümen kabul ediyor.
REİS—,0 halde ruznamemizdedir, yarın, mü
zakere ederiz.
Yarın bermutat içtima etmek üzere celseyi
tatil ediyorum.
Saat 6 sonrada celseye nihayet verildi
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