
DEVRE : ! C Î L T : 2 İÇTİMA : 2 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

23 §ubat 1338 (1922) 

Mündcrecat 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 854 
2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 854 

Mazbatalar 
/. — Van Mebusu Haydar Beyin ademi 

mesuliyetine dair Birinci Şube mazbatası. 854:860 
2. — Burdıır'da müsadere olunan koyun

lardan bir kısmının suiistimal edildiğine dair 

Sayfa 
isnadat hakkında Dördüncü Şube mazba
tası. 860:862 

3. — Karadeniz limanlarına ithal olu
nacak mısır unları ile izmit sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnalarına dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 862:872 

Cilt : 17 

164 ncü İnikat, 23 nctt Celse 

2nci ve 3ncü Celse



t : 164 23 . 2 . 133* C : 2 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ İNÎKAT 

23 Şubat 1338 Perşembe 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 3 (Sonra) 

REÎS : Birinci Reisvekili Masa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REÎS — Celseyi kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

21 Şubat 1338 Sah 

İKİNCİ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetle

rinde bilinkat Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve unlariyle İzmit sancağına gelecek buğday, 
arpa, mısır ve bunların unlarından alınmakta olan 
gümrük resminden istisnası hakkındaki kanun metni
nin Muvazenei Umumiye Encümeni tarafından ha
zırlanan son şekli ıttılaa arz olundu 

1338 senesine ait bazı tekalifin bir taksitte tah
sili hakkındaki kanun müzakere edildi ve bazı mad
deleri tadil odundu. 

Yunus Nadi Beyle rüfekasının Müdafaai Milliye-
ye verilecek beş milyon liranın esliha ve malzeme 

iştirasına hasrı ve bunun meclisten müntehap üç ki
şilik bir heyet tarafından kontrol edilmesine dair 
takrir okundu ve aleni celseye intikal etmemek üze
re karar şeklinde kabul olundu. 

Müdafaai Milliye Vekâletine verilecek on mil
yon lira avansla alâkalı madde okundu ve kabul edil
di. 

Celseye nihayet verildi, 
Reis Kâtip 

Musa Kâzım Kayseri 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı?... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul olun
du. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Van Mebusu Haydar Beyin ademi mesuliye
tine dair Birinci Şube mazbatası. 

REİS — Efendim, Van Mebusu Haydar Beyin 
ademi mesuliyeti hakkında. Birinci şubeden muta maz
bata var. Onu okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Konya mebuslarından Vehbi Efendi ve rüfekası

nın heyeti umumiyeye muta takriri üzerine Konya 
hadisei zaiüesinde orada vali bulunan Van Mebusu 
Haydar Beyefendi hakkında isnat edilen mevaddı müş-
tekâbihin tahkiki birinci şubeye havale buyurulmuş 
olmakla bu bapta evvel ve ahir cereyan eden tah
kikat evrakiyle tarafeynin iddia ve müdafaası tet
kik edildiği gibi tevsi ve istizadei malûmat edilmek 
suretiyle alâkadar zevat dahi istima edilmiştir. 

Birincisi - Fahrettin Beyin zamanı vekâletinde 
hâdisei zaile gibi vukuat muhtemel olduğundan eş

rafı memleket evlâdından bir milîi tabur teşkil ve bir 
çok zevat kaydedildiği halde, Vali Haydar Bey me
mur olunca bu taburu dağıtmış olmasıdır. Bu mad
de tetkik edildiği halde hâsıl olan netice şudur : 
Milli taburun teşkili Fahrettin Beyin uhdei vilâyetine 
tesadüf etmiş ise de Vali Haydar Beyin bidayeti me
muriyetinde bu taburun hikmeti teşkili istiknah edil
diği zaman belediye meydanında merkuz bir çadırdan 
ve bir hilâl ortasında mürtesem lafzai celâli havi bir-
levhadan başka ortadan maddeten meşrut bir şey bu
lunmayıp Vali Haydar Bey tarafından davet edilen he
yeti faale, bu tabur ancak Konya'da kalmak üzere 
teşkiline başlanmış ve katiyen cepheye sevkedilmek 
şartiyle tesisine mübaşeret olunmuş bir iş olmakla 
valinin cepheye şevki hakkındaki teklifi kabul edil
mekle beraber Haydar Beyin; «zararı yok, hele siz 
devam ediniz sonra bu ciheti hallederiz. Bana ja'n-
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darma gönderilecektir onlarla asayişi muhafaza ey
lerim. O zaman size de emniyet gelir. Burada böyle 
bir tabura da ihtiyaç kalmaz. Bunların hamiyetini 
tahrik ile belki cepheye de sevkedebiliriz» demesi 
üzerine taburun cepheye sevk edilebileceğini anlama-
larıyla işi gevşettikleri, muahharen hiç devam etme
dikleri ve çadırın da bir merasimi münasebetiyle ora
dan kaldırıldığı anlaşılmakla beraber, davet pusulaların 
üzerindeki şekle atfen bu tabura Konya'da (Allah 
taburu) unvanı verilmesi sebebiyle, Vali Haydar Be
yin neden asker toplamadıklarına dair heyeti faaliyete 
iradettiği suale de; herkes bir zamanı ihtiyaçta cephe
ye sevkedilmekten korkmakla kimse kaydedilmediği 
cevabını vermelerini müteakip müşarünileyhte (filhaki
ka bu tabur da Allahlıkmış) demesinden inbias eyle
diği anlaşılmıştır. Evrakı tahkikiyede ifadeleri maz
but zevat ile Haydar Beyin tahriri beyanatı ve şu
bemizde isticvabatı netayicinden istinbat edildiğine na
zaran bu tabur kendi kendine dağılmış olmakla bera
ber, vücudundan bir istifade edilmeyeceğine dair Vali 
Haydar Beyce kanaat hâsıl olmasından ibaret kalmış 
bir keyfiyet ve dağıtılması cihetine nakli kelam edi
lince, esasen bu hususu meçhul bir istikbalde Konya' 
da vukubulacak bir hâdiseye karşı taburun ne kadar 
işe yarıyacağını kestirmeye mütevakkıf bir keyfiyet 
olmakla, usatı tenkil için gelen Refet Paşa kuvvetle
riyle vaki olan müsademede dahi mecruhların kâffesi-
nin bilâ istisna Konya halkından olması nazarı dikka
te alınınca taburun kendi kendine dağılmasında isa
bet olduğu ciheti valinin isabetini teyit eylemiştir. 

İkincisi - Delibaş namiyle maruf bir adama asker 
toplamak selâhiyeti verildiği gibi başına bir sürü ip
siz. sapsızları topladığı Çumra müdürünün vilâyete va
ki işarına ehemmiyet bahşedilmemiş olması ve Deli-
başı'ya binbaşılık rütbesinin tevcihi keyfiyeti de şa
yi olması da başka fesadı mueddi olduğu. 

Üçüncüsü — Delibaşı'nın asker toplamakta ve is
yan tertip etmekte bulunduğunu kaza kaymakamları 
valiye yazdükları ve Çumra mühendisi Nadir Bey de 
bildirdiği gibi, polis müdürü Necip Bey de rapor 
verdiği. 

Dördüncüsü — Hâdiseden onbeş yirmi gün evvel 
Konya Heyeti Merkeziyesinden ismail Hakkı, Sü
leyman, Yusuf efendiler Delibaşı'nın ahvali meşkûk 
olduğu hakkında müşarünileyhe nasihat - etmiş iken 
ihzar edilmediği. 

Beşincisi — Valkadan bir gün evvel mebus Ömer, 
Musa Kâzım ve Kâzım Hüsnü Efendiler valinin nez-
dinde iken bazı kaymakamlar harekâtı isyaniye mah

sus olduğuna dair haberler veriliyorsa da, bunlar zâ-
fı kalp alâmeti olup Delibaşı'ya da Konya'yı bas
mazsa anasının donu başına olsun diyerek haber gön
derdiği ve Delibaşı'ya haber götüren Derviş Beki'r 
oğlunu, merhum yanına aîarak Konya'yı bastığım 
ve Vali bu haberi gönderdikten sonra mevki kuman
danı ile birlikte tertibatı lâzime almağa bile lüzum 
görmemiş olması. 

Bu dört maddeye dair tetkikat icra edildikde hâ
sıl olan netice şundan ibaret bulunmuştur: Delibaşı 
denilen sergerde Haydar Beyin memuriyetinden ev
vel işe başlamıştır. Hatta Çumra ^e havalisinde as
ker toplamağa memur edilmiş olduğu gibi, kendisi 
Konya'ya girerek maiyetile sanayi mektebinde na
mına bir ziyafet verilmiş ve müzika ile Konya so
kaklarında gezdirilmiştir. Haydar Beyin Konya'ya 
muvasalatında bu Meseleye vaz'yed ederek Delibaşı' 
yi merkezi vilâyete davet etmiş, filhakika Delibaşı 
da vilâyete gelirken attan düşerek kemikleri ezilmiş 
olduğu cihetle, hastalığından bahsüle gelemiyeceğini 
ve bir tabip göndermesini validen iltimas eylemiş ol
makla, Haydar Bey tarafından iş bir temaruz olup 
olmadığı anlaşılmak üzere bir tabip izam edilmiş ve 
merkumun attan düşerek kıımldayamıyacak bir hal
de olduğu tebeyyün eylemiştir. Haydar Beyin ifade-
sile Delibaşı'nın gönderdiği evrak arasında sureti 
mahfuz mektuba nazaran vaıkai isyaniye âni bir su
rette feveran etmiiş bir şey değildir. 

Bu tamamile düşünülerek tertip edilmiş ve Deli
başı'nın Haydar Beye yazdığı mektupta kendisinin 
heyeti merkeziye tarafından idama mahkûm edildi
ğine dair gönderilen habere tamamen kani olduğu 
ve bu husus Delibaşı da bir fikri sabit hailini aldığı 
anlaşılmakla beraber, işte bu cihetten istifade edile
rek merkum tamamile idlâl ve iğfal edilmiş ve hatta 
Delibaşı Konya'ya gelerek vali Haydar Beyle müla
kat ve gerek ıkendisi ve gerek maiyetinin müsellehan 
şehirde gezmemesi ha'kkında Haydar Bey tarafından 
edilen vesıayaya müraat ile silâhlarını bırakarak ka
sabaya çıkması (kendisinde daima bu idam keyfiyeti
nin bir fikri sabit halinde bulunduğunu göstermekle 
beraber, muahharen köyüne avdetinde Haydar Beyin 
ifadesine ve nahiye müdürü ile istasyon memurunun 
beyanatına göre, kendisine bir mavi zarf derununda 
verilen mazrufu dışarı çıkartarak okuduktan ve ma-
iyyetine üç defa «Padişahım ço!k yaşa»ı bağırttıktan 
sonra nahiye müdürü ile orada bulunan zevatı esir 
ederek Konya'ya doğru yürümesi gene bu mazrufun 
aynı maksatla kendisine gönderilmiş olduğunu ifha-
ma kâfidir. 

— 855 — 
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Bundan başka Delibaşı'nın böyle Kuvayı Milliye 
kumandanlığı gibi bir işte istihdam edilmesinin vali i 
esbaik Suphi Bey zamanında başlamış olduğu ve ken
disinin kısa süren müddeti! vilâyetinde Delibaşı'n m 
vazifeden alınmasını mucip olacak hal ve vaziyete ka
naat hâsıl olamadığı anlaşılmaktadır. Filhaıkiika Der
viş Bekir oğlu ile Delibaşı'ya gönderdiği haiber Deili-
başı'mn badelisyan aiâmeleinnas Haydar Beyle vaki 
olan muhatabasrada kendisinin Derviş Bekir oğlu üe 
gönderdiği habere ehemmiyet vermiyereSc bu hale 
düştüğünü ve binaenaleyh bu haberin bilâkis DeCi-
başı'yı iğdap değil, verdiği sözü tutmağa davetten 
ibaret bulunduğunu da bizzat Delibaşı'nın ifadesi te-
yiit eylemektedir. Çumra'ya inen Delibaşı'nın isyan 
îçin böyle bir mavi zarf aldığı tevatür derecesinde 
şafak oluyorsa da maalesef bu mazrufu gerek Mec
lisi Âli'den suresi mahsusada izam buyruüan heyeti 
teftişiye ile muahharan Konya'da teşkil eyleyen İs
tiklâl mahkemesi pek çok tetkik ettiği halde bir ne
tice? ameliye istihsal edilememesi pek ehemmiyetli 
odam bu mazrufun yalnız tevatür derecesinde kalması
nı ieabetmiştir. 

Ancak vakayı isyamiyeden sonra tahkikat yapan 
heyetii cellenin kanaati isyanın esbap ve avamilinin 
peik çok zaman evvel ihzar edilmiş olduğu merkezin
de bulunmakla beraber, bu işte Delibaşı gibi beyin
siz bir mahluku istihdam eden gizli bir kuvvei fa ile
nin mevcudiyetini de göstermektedir. Ailâkü'liüittakdi-
rin Delibaşı'nın isyanı sümmetteıdarik bir şey olma
makla beraber, esasen Vali Haydar Beyefendinin 
memuriyetinden mukaddem, yani 30 Haziran 1336 
tarihinde Karaman, Bozkır, Sultaniye kazalarından 
firarinin taklibi hususunda müfreze kumandanı tayin 
edilmiş olması sırasında taayyün etmiş bir şahsiyet 
şekline girdiği gizliye isyanı tedvir eden eşhası lei-
menin malûmu olunca, DePiiibaşı'nm hükümeti milli
ye tarafından cem ve dercine memuriyetini ve şu su
retle nüfuzunu kendi menfaatlerine çevirmek hava-
siîe bu sergerdenin bir zayıf tarafını bulmak bahane-
süe ortaya ligarazin bir suikast şayiası çıkararak, 
bunu Delibaşı'ya isma etmekle beraber, Müdafaayı 
Hukuk Heyeti Merkeziyesinin Delibaşı hakkındaki 
noktai nazarını kendi aleyhine sui kast tertibi sure
tinde çevirterek göstermeleri, bu hüyanetkâr şahsın 
havfucan ile bu taksada hizmet ettirilebileceğini an
latmış ve nihayet 29 Temmuz 1336 tarihli mektubun
da kendisinin mutlaka Müdafaai Hukuk Cemiyetin-
ce idama mahkûm olduğunu mısjrrâne beyan etmesi 
ve on nefer ailesinden ve zeüîâne korktuğundan bah-

seylemesi de bu idam fikrinin onda sabit bir haleti 
ruhiye olduğunu göstermekte bulunmuştur. 

Bu mektubunda Hükümete hizmet yolundaki ifa-
datı rüşveti kelam altında boğularak daima bu idam 
fikrini ileri sürmekte ve hatta intihar edeceğinden 
tahseylemektedir, ki şu mektubun umdei mündere-
catı Delibaşı'nın lisyanı tedvir edenlerin eline ancak 
bu idam şayiası sebebile geçmiş olduğunu anlatmak
tadır. Bu işi teyit eden Vali Haydar Beyin teslimin
den sonra Delibaşı ile vuku bulan mükâlemesinden 
de Delibaşı'nın nedameti ilân eden sözü her halde 
bu sergerdenin iğfal edilmiş olduğuna delâlet eyle
mektedir. Binaenaleyh şu üç maddeden müşarünileyh 
Haydar Beyin kanunen, mesuliyetini mucip bir hal 
olmadığı gibi, bilâkis Haydar Beyin hudusu vaka
dan mukaddem civar kazalara jandarma kumandanı 
ile kuvvei kâfiye sevketmesii ve merkezi Hükümete 
muntazaman vekayi hakkında ve istikballe dair itti
hazı lâzım gelen tedabiri havi mükemmel ma'ûmat 
vermesi kudret ve istitaatı dahilinde vezaifi resmiye 
ve vatan iyesini ifa ettiğine kanaatbahş olmaktadır. 

Altıncısı — Konya kasabasında bir çok zabitan 
varken bunların mevcut askerle teslim;, memleketin 

I ulema ve eşrafının celbile vahamet anlatılarak mü-
I dafaa tertibatı alınması ve şu suretle vakanın önüne 

geçilmesi imkânı mevcut iken, sırf şahsını müdafaa 
ve muhafaza garizasiyle ekmeksiz ve cephanesiz Alâ-
attin tepesine çekilmesi! ve âsilerin hariçte hiç bir mü
dafaa göremediklerinden cesaretlenerek cephaneyi 
boşaltmaları ve bunları kasabaya teslit etmeleri ve 
bir çak mahpusları civar kazalara göndererek isyanı 
tevsi etmiş olmalarında Haydar Beyin mesuliyeti id
dia olunmakta. 

Yedincisi — Haydar Beyin Konya Heyeti Mer-
keziyesi Delibaşı'nın idamına karar verdiği halde, 
kendisinin DeÜlbaşı'yı affettiğine dair merkuma ha
ber göndermiş olduğu ve binaenaleyh bundan pek 
çok hiddet eden Delibaşı âsyan ile Konya'ya gelerek 
işaa edilen bu söz neticesile Sivaslı Ali Kemali Efen
dinin şehadetî dermeyan edilmektedir. 

Evrakı tahfcikiyenün ve ifadatın verdiği kanaata 
göre isyanın hudusu emareleri zuhur ettiği vakit Va
li Haydar Bey esasen kumandan Avni Beyi bularak 
meseleyi görüşmüştür. Bir taraftan da mevcut jan
darma kuvvetlerini imkân dairesinde ve jandarma 
alay kumandanı Süreyya Bey idaresile kazalara gön
dermiştir. Bir taraftan da memleketin henüz geçirdi
ği isyanı müteakip bir ikinci hâdisenin vukuu bir va
li için lâzım gelen basiret ve kiyaseti göstererek de
nildiği gibi ulema ve eşrafa müracaattan ziyade mad-
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dî kudret ihzar etmek maücsadile Vanlı Şülcrü, Bitlis
li Fethuliah Beylere müracaatla kurt muhacirlerin
den istifade etmek çarelerini aramış, bir defterini 
yaptırarak poiis müdürüne tevdi ve inde'iicap derhal 
toplanmaları esbabını ihzar etmiştir, ki bu tedbir sa
yesinde Alâattin tepesinde mukavemet imkânı hâsıl 
olmuştur. O sırada Yunan'a karşı harp eden ordu 
cephesinden Konya, Niğde ve civarı efradı müselle-
hıan pek çok firar etmekte Olduğundan bunları karş:-
byarak çevirmek için mütemadiyen kuvvet sev'kei-
mek mecburiyeti hâsıl olmuş ve firariler •güzergâhla-
rındaki köyleri soyaralk gelmeleri hasebiie şiddetle 
takiplerinden ürkerek hareket icrası pek müşkül oları 
(Çikile) de içtima etmişler ve fakat Konya'da mev
cut kuvvetlerin sevkfle orada da takip olunmuşlar
dır. 

tşte şu suretle Konya dahilinde mevcut bulunma
masından isyanın alelfevr hudusu harici şehirde mü
dafaa imkânını seîbettüği gibi, şayet buna imkân bu
lunmuş olsaydı dahilde Alâattin tepesinde meyus an e • 
iki gün müdafaa eden Valinin tâbiatile Hariçte de 
usatı karşılıyarak müsademe edeceği müsbet bir key
fiyet idi. İsyan âni bir surette zuhur ederek şehre 
doğru yürüdüğü sırada köprüyü süvarli polislerile 
muhafaza etmeğe çalışmakla beraber, bir taraftan da 
mevcut kuvvetle Hükümet konağını ve cephaneyi 
hıfz ve müdafaaya uğraşılmış olduğu evrakı tahkik i-
yeden müstefat olmakta boşaltılması usatın şehre 
hâkim olduktan sonra ve hapsanenin vuku bulmuş 
brr hâdise olup valinin ademi muhafazadan müte
vellit mesuliyetini dai bir hal görülememektedir. Yu
karıda da izah edildiği vecih üzere, Delibaşı'nın Vali 
Haydar Beye gönderdiği mektubundan kendisinin 
idama mahkûmiyeti vali tarafından ihbar edildiği gi
bi, bittabi mevhum idamdan affına dalir de Haydar 
Beyin bir söz söylediği anlaşılamamaktadır. 

Sekizincisi — Badelhâdise Divanı harp mevcut. 
iken Meram nahiyesi müdürünün tahriratile bir kaç 
kişinin idam edilmiş olması 'keyfiyetidir. Evrakı tah-
kikiyenin delâleti ile bu idam keyfiyetinin sureti vu
kuu Haydar Beyin ifadesine nazaran ordu kumanda
nı Refet Paşanın emrile icra edildiği anlaşılmakla 
beralber, müşarüni'leyten soruldülkda 5 kânunuevvel 
1337 tarihli cevabında filhakika esbabı mucibe beya-
nile usattan öle geçenlerin derhal idaırı edilmesini se-
lâhiyeti dahil'inde olarak emrettiğini bildirmiş ve Va
li Haydar Bey de müşarünileyten aldığı emri tebliğ
den başka bir şey yapmamış olmakla bu hususu ge
rek Refet Paşanın ahiren vaki olan beyanatı ve ge
rek evrakı taıhkikiye de mazbut ifadelere nazaran bu 

emrin itasüe icrasından bir kimsenin muatap ve me
sul olması lâzım gelirse bunun her halde harp eden 
ordunun arkasında isyan vukuunda ne suretle hare
ket edeceğini tayin etmek hak ve selâhiyetini haiz 
bulunan ordu kumandanı ve Dahiliye Vekili Refet 
Paşanın olması iklüza eder, ki bu cihetten Vali Hay
dar Beye tevcih edilecek mesuliyet görülememiştir. 

Dokuzuncusu — Yüzbaşı Mithat Efendinin Di
vanı Harpte bir iki gün bullunıarak istifa etmesi ve 
Divanı Harbin Haydar Beyiin tesiri altında bulun
ması dolayısile istifanın şayi olması ve Tenzil Bey 
gibi Divanı Harp Reisini nerede bulayım, her iste
diğimi yapardı demesi dineridir. Evrakı tahkiıkiye 
münderecatına nazaran bu vak'a Haydar Beyin me
suliyetini mucip bir mânayı müfit olmadığı gibi ol
sa, olsa şahsi takdirden ibarettir, ki bunun vuku ve 
ademi vukuu mucibi muahaza değildir. Bilâkis aza
dan yüzbaşı Mithat Efendinin istifası Divanı Harp 
hakkında yapilan tahkikattan ve Haydar Beyin ifa
desinden müstefat olduğu veeh üzere mumaileyhin 
bazı mertebe tesahup ve eseri zaaf göstermesi üze
rine Divanı Harp Heyetince merkez kumandanlığının 
tensibCle tebdil edilmiş olması istifa şeklinde şayi ol
muş ve bunun Haydar Beye vechi şûmuıiu bittabi an
laşılamamıştır. 

Onuncusu — Haydar Bey, Alâattin tepesinde iken 
Çelebi Efendi tarafından kendisine bir zemini itilâf 
ihzar edilmekte olduğundan sabrediilmesi yazılmış 
iken, kâğıdı yırtarak cevaba intizar etmeden teslim 
ve şu suretle bir çok kişinin şehadetîne ve anarşinin 
tevessüüne sebebiyet vermiş olması keyfiyetidir. 

Evrakı ta'hk'.'kiye münderieatıria ve tarafeynin is-
tima edilen iddia ve müdafaatına göre usat.âni su
rette şehre istilâ ettikten sonra Haydar Bey yanına 
toplanabiJen cüz'i bir kuvvetle Alâattin tepesine ilti
ca ederek oradan usata karşı sorr fişenk yakılmaya 
kadar müdafaa ettiği esnada, Çelebi Efendinin ıslâ
hı zatülbeyn için gittiği şehirden böyle bir haber gön
dermiş olması tarafeynin terdidi havi ifadelerinin 
mukayesesi neticesinde tamamile tezahür edememek
te ise de, Çelebi Efendinin mukavemet edilmesi hak
kında bir tezkere yazdığı kabul edilse bile, evvelâ bu 
tezkere usat yanında yazılarak gönderilmiş olduğu 
cihetle mealinde sebat ve sabır edilmesi remzi bir 
surette iişaret olduğunu Çelebi Efendi söylemekte ve 
Haydar Bey ise o sırada bir avuç fedakâr adaman or-
sında, elinde otomatik tüfek ve bomba ile mevkiini 
müdafaa eylemekte olduğu nazarı dikkate alınırsa, 
ööyle remiz ve işaretle yazılana defti, sarih bir söze 
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bile inanmamak pek tabii olma'kla beraber esasen I 
tezkereniin varid olduğu bir zayıf rivayet derecesin -
de kaldığı gibi, o sırada artık son fişek dahi tüken
miş ve bir çok müdafi masumlar rahmeti rahmana 
intikali etmiş olmakla tepenin dört yanına çarparak 
gelen isyan dalgalan ortasında son kurşununu da fe
da etmiş bir vali ile mevlki kumandanının daha sebat 
etmderö imkânsız görülmüş bir keyfiyet olup, şu tes
lim ile müşarünileyhe teveccüh edecek ortada bir 
mesuliyet anlaşamamıştır. Ali Kemal Efendinin şe-
hadeti ise, şehre tahassun eden usatın ilk adımda tet-
biş yaparken vaki olmakla şehidi müşarünileyh ile 
beraber daha pek çak masumun da dimaı pak'.ni 
akıtan idrak ve aklını kaybetmiş bir şerzimei bagi-
yeden o feveran anlarında başta muamele beklemek 
de mantıki bir hareket olamazdı. 

Ontbirinmi — Arnavut Şevket Beyi hanesine cel-
bile müzakere etmiş ve eşraf ve ulemayı çağırmıya-
rak Şevket Beyin de kasaba haricinde müdafaa et
mek hususundaki mütalaasını nazarı dikkate almış 
olması keyfiyetidir. Vali Haydar Bey, henüz asarı 
zail olmamış bir isyanı mesbuk üzerine gittiği Kon
ya'da ahiren şubece istima edilen Vehbi Beyle sair 
rüfekasının ve evrakı tahkikiye meyanmda mevcut 
heyeti tahkikiye raporunun ifadat ve müeddasına na 
zaran muhiti meş'um ve manidar bir sükût kaplıya-
ra'k herhalde neticesi yeni bir kıyama çıkabilecek 
bir hoşnutsuzluk görüldüğü cihetle Vali Haydar Bey 
muhiti tetkik ve tefahhuz etmeden birden bire eşraf 
ve ulemayı haberdar etmemesi basiret ve dirayete 
taallûk eder bir keyfiyettir 

Bununla iberaber evrakı tahkikiyede görüldüğü 
vecih üzere mebus Kâzım Hüsnü ve Musa Kâzım 
Beylerle müzakerede bulunmuş olduğu gibi, evrakı 
tahkikiyeniin 34 - 35 - 36 ncı sahifelerinde Mektupçu 
Kâzım Beyin ifadesi ve bir vaka hudusunda ne gibi 
tedabire tevessül edileceğine dair Polis Müdürü Ne
cip Beyin jandarma kumandanına talimatı lâzime 
verdiği ve kumandan Avni Beye malûmat verdiği de 
Sipahi Bekir Efendi ile anbar müdürünün beyanatile 
sabit olması ve bununla beraber Meclis Riyasevi Ce-
lilesile müdafaa i milliye ve harp cephesi kumandan
lıklarına haber vermekle beraber Hükümeti Mailiye-
ye sadık olan Bitlisli Fethüllah ve Vanlı Şükrü Bey
ler vasıtasile Kürt muhacirlerini de tensik ve tertip 
ederek defterini polis müdürüne vermiş olmasile de 
bu madde gayrı varit görülmüştür. 

Onikinoisi — Badelhâdise Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri mebusluk veya memuriyetten hangisini ter
cih ettiğini sual etmesi üzerine telaş ederek, eşraf ve 

ulemaya müracaatla takviyei mevkie çalışmakla bera
ber bir taraftan da hükümeti merkezliye ile arası açıl
dığı keyfiyetidir. 

Meclis Riyasetine, müdafaai milliyeye ve Dahili
ye Vekâletlerine yazdığı telgraflardan 2 . 10 . 1336 
tarihli olan telgrafta: «Ahalinin haleti ruhiyesini 
benden iyi bilirsiniz. Vasi mikyasta tekâlifi harbiye-
ye tahammül edemez. Gayri memnunların ve inkilâp 
yapmak üzere teşebbüsatı filiyede bulunmak istida
dını haiz olanların miktarını tezyit edeceğiz. Kurdu
ğumuz binayı kendi elimizle yıkacağız. Bu ukalalığı
mın neticesini de arz ederim. Arzu buyurduklarınızı 
yapmaktan âcizim. Zaten mebusluğu tercih ediyorum. 
Buraya benim gibi her istediğinizi yapmaktan izharı 
aczetmiyecek muktedir bir vali gönderilmesini temin 
buyurursunuz. Arzı ihtiram eylerim», denilmesine na
zaran şu cevap bu maddeyi cerh ve iptale kâfi ol
makla beraber, esasen Haydar Beyin Hükümeti mer
keziye ile arasının açılması farzedilmiş olsa bile bun
dan vakayii isyaniyede ihmal ve teseyyübe delâlet 
gibi mefhum anlaşılamıyacağı, zaten şu iddiada mü
şarünileyh için mucibi mesuliyet görülememiştir. 

Onüçüncüsü — Vali Haydar Beyin istiklâl mah
kemesi işe başladıktan sonra Tenzil Bey gibi Divanı 
Harbi Örfi reisinide nerede bulayım demiş olması 
cihetidir. Bu mesele yukarıda dahi izah edildiği vec-
hüzere şahsi bir takdirden ibaret olup mesuliyetine 
derecei şümulü ne cihetten olduğu şubem izce görü
lememiştir. 

Ondördüncü ve Onbeşinci — Delibaş ile gördük
leri vakit kucaklaşmış olması ve Hacı Tahir ve Fev
zi Efendi namına vesika yazıp imza ettirmesi Divanı 
Harbin hâdisenin esasını tetkike girişmemesi ve Der
viş Bekir oğlu ile haber gönderdiğinin tahkik olun
maması Divanı Harbin Haydar Beyin tesiri altında 
bulunduğuna delâlet eylediği keyfiyetidir. Vakai is
yanı müteakip Alâettin tepesinde vaki olan müdafaa
dan sonra ussat eline düşen müdafiler hükümete ge
tirildiğinde Delibaşı'nın Haydar Beye karşı mahcu-
bane bir vazı alarak valinin sözünü dinlemediğinden 
başına bu felâket geldiğini söylemesi ve zorla elini 
öpmek için üç defa koşarak Haydar Beyin dini öp
meğe sarılması orada mevcut olan zevatın ifadelerile 
sabit olduğu gibi, iki zata da vesika itası Haydar 
Beye ait bir keyfiyet oknayıp Delibaşı ile müteaddit 
yerinden yaralanarak bitap bir surette yatan Yüzba
şı Nevzat Beyin hanesi rastgelen asiler tarafından 
taharri edilmek suretile rahatsız edilmemesi için De
libaş tarafından verildiği ve bu vesika keyfiyetinin 
ita ve ademi itası veya bizzat Haydar Bey tarafından 
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yazılmış olması artık ussat elinde esir kalan bir vali 
için mesuliyeti müeddi olabilecek bir keyfiyet olmak 
kanaatini vermemektedir. 

Onattınci'sı — Alâattin tepesine mevzu topun kal
dırılmış olması keyfiyeti ise esasen Haydar Bey tara
fından kaldırıldığına ve orada bir top olduğuna dair 
bir kayıt görülememiş, ancak daha. evvel Konya'da 
mevcut olduğu mervi bir top cephei harbe sevkedil-
miştir, ki bu topun bayramlarda atılan toplardan olma
sı da müdafaa hususunda bir kıymet vermemektedir. 

Onyedincisi — Çumra ahalisinin hâdiseden sonra 
Delibaşı gîbi bir caniye hükümetçe paye verilmesi 
ve Valiye şikâyet eyledikleri halde dinîenilmernesi se-
bebîle halkın bu şakiye itaata mecbur kaldığı yolun
daki şikâyettir. 

Yukarıda alâtafasi'liha esbabı beyan edildiği vec-
hüzere Delibaşı, Haydar Bey tarafından hükümet 
namına bir paye verilmediği gibi, bilâkis Delibaşı 
daha evvel bu gibi işlere karıştırılmış ve Haydar Bey 
tarafından men ve zecrine uğraşılmış olduğu beya
natı sabıkadan anlaşılmakla beraber, bu cihet evrakı 
tahkjkiyede mesuliyeti mucip olacak bir surette te-
beyyün edememiştir. 

Onsekizincisi — taşe akçelerinin Haydar Bey ta
rafından düğün hediyesi olarak kendi nam ve hesa
bına sarfedildiği keyfiyetidir. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin ifadesile Hay
dar Beyin isticvabından ve evrakı tahkikiye münde-
recatından anlaşıldığına göre, Müdafaayı Hukuk pa
rası mavaz'tlehin gayriye sarfedilmemek üzere Vali 
Haydar Bey tarafından şedit bir kontrol altına alın
dığı gibi, yalnız memlekete pek çok hizmet etmiş 
olan müteveffa mimar Muzaffer Beyin oğluna sün
net düğünü yapılmak için Heyeti Merkeziye tarafın
dan verilen karar mucibince altıbin kuruş sarfedil-
miş, andan maada Haydar Bey marifetile başka bir 
yere para ita ve sarf edildiğine dair evrakı tahkikiye-
de hiç bir kayit ve ifadeye destres olunamamıştır. 

Tetkikatı vaikiadan ıhasıl olan kanaate nazaran Kon
ya hâdiseı isyaniyesi rrtüliî ımücahedernizhı kırılması 
için şahane hükümet efkânüe meşbu ve memleketi ha
sis menfaatlerinin aimacgâhı etmek (istiyen bîr takım 
eşhasın elim ve sakim efkâr ve âmâli neticesile mey
dana gelmiş bir kıyam olmakla, bu hususta milli hü
kümetin 'namus; ve şerefimi (müdafaa yolunda dökü
len mübarek kanlara karşısında bir çok biçare ve 
gaffil haMcın da hayatlarım feda etmiş olması, vicdanı 
millimizi ne kadar müteaüirn edecek bir hâdise ol
duğumu teslim etmekle beraber, bunun esvap ve 
avaımiilâm Konya gibi Türkün öz muhitti olan bîr 

I yetide mutlalka muannit ve mustör bir ffifcri isyaokare 
I iptina ettirmekten ziyade aziz Türeyenin yaşamak 

için çırpındığı sevaiki hayaıtiyeyi takdir edemiyerek 
cehennemi ûştihalarınm tatmliıöinıi güze] toprakları
mızın esareti mutlakasile tevem tutan Bozkıriı Zey-
nelablidin ve rüfekası gibi, harici ezkanun ve insani-

I yet iki şahsı meş'umun efkârı mâsume üzerine bîr 
j ikrahı manevî de tahakküm etmelerine hamleylemek 

ve Konya'nın istiklâli milimiz uğrunda gösterdiiğii 
ve halâ göstermekte olduğu fedakârlığa karşı en doğ
ru bir hüküm olacağına kanaat etmekle beraber, is-

{ yanın esnayı hudusunda orada vai buluman Haydar 
j Beyin tetkikatı vaküaya nazaran mesuliyeti ikanuniyeyi 
I (istilzam eder bir Mİ ve hareketi görülememiş Ve ke-

zalik bir memur için mücazatı tekdkiyeyi mucıip 
olacak vazifede ihmal ve teseyyüp olduğu da anlaşı
lamamış olduğundan, bu hususta tayiind muamefeye 
lüzum olmadığı gibi, kanunen mevcut oimıyan müca-
zata mukabil bir idare memuriyetintin basiretsiz ve dü-

J rayetsizliğtine delâlet edebilecek ahvalin sudum da 
! evrakı tahkıikiyenftn münderecatına nazaran gayrı 
1 varid görülmüş ve aslen Alâettlin tepesliınde istihkarı 
| hayat ederek mülli davaya sadık kalmış bir avuç fe-
' dakâran ile müdafaa eylemesi de kendisinin vaztfe-
i sini ifada hiçbir şeyden çekinmiyecek kadar seciyeye 

rnatikiyetiini isbata kâfli ve vâfii ve 'binaenaleyh na-
j fcizasına mülabis iĞĞia. ve beyanat, mukayesatı vakıa 
i ile sakıt bulunmuş olmakla, şubemiz»» aniz ve amıik 
j uzun zamandanberi devam eden Haydar Bey hak-
j kındaki mevaddın başkaca tahkik edilecek bir cühetft 

görülememiş ve ancak ifadesimin istimaı talep olunan 
Saruhan mebusu Kumandan Avni Bey Efendttodn, 
celp ve istimaına her surette tevessül edildiğü halde 

I müşarünıileyhio mezun olması ve sekz aydan beri 
müddeti bittikçe her defasında mezuniyetinin temdi
dini talep eylemesi ile istimal müteazzdr olmuş ve bu> 

j na mukabil vaktiyle müşarünlileyhıin ifadatına res-
I men müracaat eyleyen Konya Sstiklâl mahkemesi 
I azayı kiramınm tifadatı istima edilmekle netucei hası-
I lasından vakada Haydar Beyin mucibi mesuliyeti 
( olacak bir sarahati kafiye (bulunamamış olduğundan 
I mevcut delâiil ve vesaikle şuJhadata nazaran Van rae-
I busu Haydar Beyin kanunen mesuliyetini müeddi 
I bir hareketi olmadığına şubemdzce karar verilerek 
I Heyeti Ceîileye arza keyfiyet ıbuyrukniak üzere evrak 
I takımı ile Makamı Riyasete takdim kılınmıştır. 
I 21 Şubat 1338 

I Birinci Şube Retisi Kâtip 
I Edirne Korahisan Şarkî 
I Mehmet Şeref Memduh Necdet 
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REİS — Mazbatanın kıraati hitanı buldu. Söz 
isOiyen arkadaşımız var ini? 

DOKTOR SUAT BEY (Kastamonu) — Usulü 
müzakereye dair bir şey arzedleceğıkn. Mevzubahis 
olan meselenin ehemmiyetli kaıbiM fcakâr değiMir. An
cak: şuıbaün yirmi dördüncü gününde bulunuyoruz. 
Memlekete karşı henüz bütçeyi intaç etmemişfizdir. 
dliğer ondan daha mühim olmak üzere evvelce açlık
larından, ölürnterindlen bahsedilen meseleler vaırdır 
ki ekseryetle bahsedilerek celseyi hafiyede müstace-
Kiyetlie müzakeresi fcarargir olan bir çok mühim me
sai! vardı. 

SALİH EFENDİ ((Erzurum) — Bendeniz bir şey 
arzedeceğiim: Geçen gün bu gibi evrak okunurken 
Celâl Nurli Bey gayet musip bir mütalaa deımeyan 
etti. Dedliki, bu gibi kendi aleyhlefine evrakta tabey-
yün etmeyen veya hliç bir mânada olmayan tenkidat-
ta uzun boylu görüşmek dıe abestir. O halde mesele
de muarız bir şey kalmamıştır. Bu evrakı reye ..vaz
ediniz. (Reye, reye koyunuz sedaları) 

REİS — Bu mazbatayı reyi âlinize vazediyorum. 
Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ekse-
lüyetle kabul edilmiştir.) 

2. — Burdur'da müsadere olurum koyunlardan 
bir kısmının suiistimal edildiğine dair isnadat hak
kında Dördüncü Şube mazbatası. 

REİS — Efendim bir mesele daha var. Dördüncü 
şubeden geliyor. İsparta'da tahkikat icrası lüzumuna 
dair Dördüncü şubenin bir teklifli var. 

FERİT BEY (Çorum) — Haydar Beyin beraati 
tahakkuk etmiş mi? Bu celseyi hafiyede icra edildiği 
içfin efkârı umumiyede Haydar Beyin beraati ve ade
mi beraati meskût kalacak. Bunun için mevcut ev
rakı tahkikiyertin, heyeti tahkikiye raporu ile şube 
mazbatasının zapta geçmesini arz ve tekif ediyo
rum-

REİS — Zapta geçmiştir efendim. İsparta hak
kında malûmu âliniz bir mesele var: Dördüncü şu
beden mahalli tahkikat icrasına dairdir, kıraat olu
nacaktır, 

RÜyaseti CeMieye 
Konya hâdrisei isyaniyesi esnasında Burdur hava

lisinde usata aidiyeti zannıile İsparta HükümetJince 
müsadere edilmiş olan yedi bin küsur koyundan 
dört bin adedinin İsparta İstiklâl mahkemesi karariile 
bilmüzayede füruiht ve mütebaki üç bin adedimin bir 
veçhile suii istimal edildiğine ve İsparta mebusu Ha
fız İbrahim Bey tarafından MecM Âliye teberru 
ve kürsü riyasete talik edilmüş olan halk esmanının 

dahi mezkûr mağsup koyun 'bedelinden teşriiye olun
duğuna dair vukubulan ihbar ve iştıiikâ üzerine bu 
bapta bu ana kadar icra kılınan tahkikatı arnikaya 
ve isticvap edilen zevatın (ifadelerine rağmen, vukuu. 
mütevatfcr olan bu mesele hakkında lâydikiyle kanaat 
bahş bir netice ekle edilıememıiş ve Meclisi Âlinin ve 
mahkemei mezkûre heyetini terkip eden rüfekanm 
haysiyetleriyle alâkadar olan bu gibi mühim bir me
selenin sathî ve gayri vazıh bir şekMe bırakılması 
da muvafık görüJemiyerek, bu bapta mahaHerince 
tahkükatı arnika ve muşiıkâfane icrası lâzimeden gö
rülmüş ve şimdiye kadar ifadelerine müracaat olunan 
zevatın beyanatı da bu lüzumu müeyyed bulunmuş 
olmakla, şubemdzce llivayı mezkûr ve havalisine üç 
zattan mürekkep bir .heyetin izamı muvafık mütalea 
olunarak bunun tiçjin tahkikatı mezkûreyi bizzat icra 
etmekte ve meselenin esasatına bir derece fcesbi 
itiilâ etmiş bulunan şube kâtibi, Yozgat mebusu Sü
leyman Sırrı Beyle Ayımtap mebusu Raıgıp ve Siirt 
mebusu Kadri Beylerim intihap ve izamları lüzumu 
•ehemmiyeti maslahata binaen takarrür etmiş olmak
la, keyfiyetin Heyetli Celıileye arz ve azimetlerine mü
saade istihsali zımnında- riyaseti celileye takdim kı
lındı. 12 Şubat 1338 

Dördüncü Şube Reisi Dördüncü Şube Kâtibi 
Trabzon Yozgat * 

Hafız Mehmet Süleyman Sırrı 
(Heyeti umumiye intihap eder sesleri) 
HACI ŞÜKRÜ BEY — (Diyarbekir) — Heyeti 

Umumüye intihap eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
malûmu âlimiz bu mesele geçen sene Meclisi Âliye* 
aksetmişti. Sene iptidasında dördüncü şubede bulun
duğu için halihazırdaki şubemize tevdi olunmuş ol
du. Oıvakit Riyaset Rıza Nur Beyefendide, kitabede 
Trabzon mebusu Hamdi Beyde idi. Rıza Nur Bey
efendinin ve Hamdi Beyin mezun gitmelerine naza
ran evrakı müteferrikası reisstiz,, kâtipsiz şubelerde 
kaldı. Sonra dördüncü şube riyasetine Hafız Mehmet 
Beyefendi Kitabetine de âcizleri tayin edildik
ten sorara evraktan Itesflilm edildi ve şubeye 
mevdu evrak çıktı. Yalnız bu mesele kaldı. Bu
nun üzerine icra ettiğimiz tahkikat da mazbatada, 
arzedildiği gibi, Meclisi Âliye şevki icabettirilecek 
kanaatbaıhş bir netice elde edülmed'i. Fakat ortada 
bir suiistimal var. Meselâ yedibin toyunum üç bini 
satılmış ne olmuş? Bir hah meselesi var, ki bunu 
bütün herkes işitti ve duydu. Meclisi Âlinin haysliye-
ti bile roavzubahs oldu. Binaenaleyh sene nihayeti 
yazılmış olması artık ussat elinde esir kalan bir vali 
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olduğu üçdn tâbıü şubede bulunan evrak şubeyi istih-
lâf edecek dördüncü şubeye tevdi editeceklfir. O şu
bemin de izhar edeceği kanaat bu merkezdedir. Şube 
düşümdü, dedi ki, şube buma vaziyet ve buna dair 
muamelemin esasına fcesbi nüfuz etmiştir. Binaen
aleyh bu şubede âcizane bendenizi ve düğer ikli ibi
klimizi intihap etmiştir. 'Bendeniz şahsım iıtübadte git
mek taraftarı değilim. MeğerM heyetli ceSile emre
der, emriıne mutavaaten gitmek mecburiyetindeyim,. 
Onun için şubenin isim tasrih ederek keyfiyeti talep 
etmesi meclisi âlinin takdir edeceği bir keyfiyettir. 

Yalnız mühim bir mesele varsa, burada arzettiğim 
gibi, üç arkadaşımızın ismi bir de diğer bâr mevzu 
münasebeti 'ile Meclisi âlide mevzubahs olmuştu. 
bunu bu suretle bırakmak doğru değildir. Arkadaş
larımızdan birisi istiklâl mahkemesinden bahsettaer. 
Şubemiz istiklâl mahkemesinden buna dair evrakı 
istemiş, bu gün cevap geldi. İstiklâl mahkemesi di
yor M, biz r ulkliye müfettişliğimden tahkikat yap
tık, bu evrak da Dahiliyeye gönderilmiş. Şube evrakı 
Dahiliyeden isterse alabiir. Mesele bundan ibaret 
demişti. Demek okıyorki, İstiklâl mahkemesi bü
tün vaztfei ikazaiyesM bırakarak bunun peşinde bir 
tahkik memuru gibi vazife lifa etmiş, şu halde Mec
lisi âli muhtardır. İster şubenin intihap ettiği üç zatı, 
isterse kendi arasından müntiahap bir heyeti gön-
denoekte muhtardır. 

ALİ RIZA BFENDt (ıBatum) — Şubenin imtiha-
bmlda iblir hikmet vardır, 'Bu 'mesele ile alâkadar olan 
zevatı göndermek, lazımdır. Muamelâtın evveliyatına 
valkiif olunmazsa hiçbir şey yapamazlar. 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (temi*) — Meclis, 
rüfekayı kiramdan her klimi arzu ederse onu intihap 
edelbillir. Yalnız alâlkaıdar olmaları hasıdbeiyle istihlâf 
öden zevatı kiramı 'bu üç zait tenvir edelbilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
şube sureti kıaitiyede bunları intihap edip gönderelim 
demiyor. Meclisi Âlimin reyine 'müracaat ediyor. 
Meclisi Âli arzu ederse gönderir, arzu etmezse gön-
ıdenmıeZi 

TBVPİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis -bey 
usul hakkında arzedeceğim. Şubelilere havale edilen 
tahkikatta, Meclisi Âli her şeyde hâkem olmasına na
zaran, o işi o şubeye havale etmiş demektir. Binaena
leyh talhkifcat şubeye aıit bir meseledir. Meğer o rş şu
beden geri ahnımuş ola. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Şimdi efendim, 
şubemin hür kararı var ki tabii hu verilen karar bir 
defa muvafık mı? Muvafılk olduktan sonra ne suret

le ve ne yolda tatbik edilecektir? Bu cihet müzakere 
edilirse hüsnü neticeye raptedilir zannederim. Şube 
meselenin inkişafı için mafhali'jiındie fcir tahkikat iicrası-
na lüzum görmüş, MecSisin hir şubesi bu lüzumu gös
terdikken sonra, sizin bu husustaki ıkanaatıimız doğru 
değildir; dermek muvafık, değil. Şu halde imalhaffinde 
hir tah'kukıat lâzımıdır,. Bu tahkikat ne yodda yapanalı? 
Şimdi sene başı geliyor. Sene başı gelmesi itiba-
rife şulbeler tıefcrıar intihap edilecek, ihtimal şuhe-
4er değişecek ve değiştiği «taikdirlde ihtimal hu 
arkadaşlar hu şubeye düşmiıyecek. Aynı şubeye 
düşmediğine nazaran hu şube içinden gönder
diği 'bu heyet vaziyeti ifa edip gör'diükten 
sonra ihtilmalıkii kıenjdiaini başka Ibiir şubede göriacektir. 
Bu tahkikata girişmiş ve onun heyeti umumiyesi hak
kında az çok' bir kanaat edinmiş olan bir heyetin gi
dip mahalfode talhkikat icra etmek sureftite hu evra
kı tetkik ile meşgul bulunan şubeye tevdi elimek lâ-
Zümldr. Şu noLktai nazardan şulbeler sene nihayeti ol
mak; itiibaril'e değişsin. Bu arkadaşlar o şuıbeya düş-
mıese Ihile, gene şubemin bu haptaki maksadi, ıkli Mec
lisi Âliye atfen, hasıl o&nıuşfcur. Bu yemi intihap 
veyahut 'yeni teşekkül edecek olan şuhelere bu ev
rak tevdi ediküğji zaman Mecüsi Âlimiz bu karan (ic
ra etmek üzere bürer heyet intihap eder ve (tahkikatı 
yapar. Fakat iıhtima'i3ci 'bu mesele ile iştigal etmemiş 
arkadaşlar güdecek. (Bunlar tabiidir kıi, iştigal etmişter 
kadar meselenin halkayakiına vakıf oılmıyaoalkjar ve 
bunun mahalSûne kadar 'giderek tahtkükalt icrası için 
durudaraz münakıaşat icra ve bu ımünakaşat neti
cesinde hu ruhu kavramas. olanlar kadar şüphesiz; işi 
kavramış o^arnuryacalklardır. Bu ütüharûa sene hası 
geliyor. Şuibeterin tahavvul etmesi ve hu arkadaş-
iaon diğer şubelere geçmesi, bu arikaldaşîarı seçme
sine Ihiır mâni teşkil etmesi deirridk değildir. Heyeti ce
milenin memur Mdığı ve elyevm o vazife ite muvaz
zaf kaldığı rüfeka meyanındaın ieabeden arkadaştan 
linıtihap eder gönderir ve bittabi omlar geldikten sonra, 
«ası! İki, evrakı tahkıilkıiyeyi devredMecek evrakı tahki-
kiye mdisddli o meseleyi de devrederler. Mesele hasıl ol
muş olur^ 

HAMDI BEY (İzmit) — Efendim; heyeti celilemiz 
mahalline hir tahkik, heyetli gönderilmesine kaçar ve
rirse, bendeniz fbu heyetin tmutialka üçüncü şu'bıe azası 
meyanmdan isimleri tasrih edilmdk sur'eftile bir heyet 
gönderilmesinin doğru olmadığı kanaatıinldeyim vo 
Meclisi Alimizin böyle bir kararı da mevcuttur. Ge
çen sene İsparta Mebusu muhteremi Nadir Bey 
hakkında icra edilen tahkliikat için ikinci veya üçüncü 
şube kendi meyanmdan 'bir tahkik heyeti gönderilme-
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sini Heyeti Catiknize tefktef ettiği haMe fcalbul buıy-
ruıîmıaimiiştır. Fazla olarak Martta şulbeierün yetnıidfen: 
imitiihap edifitcegine nazaran, şimdi üçiftncü şulheye 
mensup olan muhterem anka'daşlarnmızın yapacağı 
tahkjikatı gene dördüncü şulbeye .tevdi edilmesi halin
de acaba o şubeyi bu meseıle üzerimde tasvire kâfi 
gelecek midir? Bendenizin kanaatlime göre bu üç za-
tan ya heyeti umumiyedeıı intihap edilmesi, veyanut 
Marttan sonra şaibeler töşşelkikül ettirilecek ve hangi 
şubeye tevdi ediîecdkıse o şıibe me yanından üç zatın 
gitmesi lâzım geleceği fik likideyim. 

ATIF BiEY (©ayazi't) — Reis bey bir şey arzede-
Ccğiim|: Sırrı Beyin Hüsnev Beyle. 

TAiHSİN BEY (Aydın) — Efendim; encümen 
mazbatasında bu işe Dahiliye Vekâletinin vuz'ıyed 
ettiğini ve bir Dahiliye müfedtişlnin 'bu 'bapta tahkikat 
icra ettiğini biJIdMyor. Bunum ha'kkınida Dahiliye Ve
kâleti ne gibi 'bir muamele icra etmiştir ve şimdiye 
kadar niçin tevdi etnuamişltir? Bu mesele hakkında Da
lı iıliy e Vekilli izahat versin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Tahsin 
Bayin buyurdukları mutasarrıf Bey hakkındadır. Hal
buki bu tefriş başkadır. 

RBİS — Efendiler, sulbe talh'ldkat icrasına.kanaat 
hasıl etmiş. .^Binaenaleyh mahavli tahkikat heyetini i de 
aııkadaşların'dan iniıiihap etmiş. Bunlar da arkadaşia-
rımızdandır. Bunu doğrudan doğruya kati bir karar
la arzetmüyor. Nazarı tasvibine arzetmeği tertip et
tim. (Evet sesleri) 

iBİlR MEBUS — Yalnız bir nokta var. Reis Esy. 
Süleyman Sırrı Bey diyor (ki, aleyhlerinde verilen 

takriri imza etmiş. Bunun vüsufku ne derecededir? 
(Hayır, hayır sekeni) 

REİS — Müsaade ediniz. Mazjbata usulüne muva-
füktır. Şubenin kararını 'ka'bul edenler lütfen el kal
dırsın... Mazlba'ta ka'bul edildi efendim. 

5. — Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır 
ve /nısır unları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, 
arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük resminden 
istisnalarına dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Efendim bir 'zahire meselesi var. Bazı 
mânla dolayı&iie müzakeresi hu güne kadar kaldı. 
Arkadaşlar da istical ediyorlar. Muvazeneli Maliye 
Enicümen'ime berayı tadil gönderilen zahire 'kanunu 
halkjkMiıdalki müvazenei Maliye EncümeninCn maziha-
tası dkumacaikir 

Mülvaze-Rei Maliye Eıijcülmend M^azlbatası 
fMevaiddı liaşeldan alınımaik,ta olan gülmnüik resmfrnıin 

torpiline mütedair kaimin lâyihası haltokındaiki noıktai 
nazarımız evvelce heyeti oelilalerime arzedi'limiş olmak
la -bu defa 'ösâisı kalbul olunup da rnaddıe halinde tes
vidi emir buyrükn 'takaıfiTiden mıusjfcenlhat 'lâyiha!! 'ka
nuniye bittânaiım takdim kılındı. 

'20 Şübatf 1338 
Azal Aza 

Beyaza IBoîu 
Atıf iŞüıkjrü 

Kâtip 'M, İM. 
Erituğrül Dr, Tevfik Rüişltü 

Mustafa Ktimait Dr. 
Reis Aza 

Saruhan Yozlgıaltt 
Sükyman iSırn 

Aza Aza 
Konya Mersini 

Kâzını Hütniü SeHâhaiCtin 
Madde 1. — Mersin Limaniyle alelumum Kara

deniz limanlarına ve İzmit ve Beyazıt livalarına it
hal edilecek buğday, arpa unlarından alınmakta olan 
gümrük resmi 28 Temmuz 1336 tarihli kanun muci
bince istifası icabeden miktara tenzil edilmiştir. 

TEVFl'K RÜŞTÜ Bey (Menteşe) — İk.İ kcVma 
ille arzedeyirn. Bu mesele Meclisçe konuşulmuş, bir 
karara raptedHmiş ve sırf madde ihlaline getirilmesi 
İçin encümene havale edilmıiş suretlie telâkki etit/ğmiz 
İçin met-n-h bu hale ifrağ ettik ve takdim ettik. 

REİS — Şimdi diğer hir meseleye d a r bir takrir 
aldım. Reji ambarlarında tütün alınıp satılmış denlli-
'yc/. Meselenin şahsi mütealliki malûm ovmadığı için 
'bu takriri oküt-mıyacağım efendim. 

(MUSTAFA EFENDİ (Tokad) — Reis bey, müsa
ade ediniz, ibir şey arzedeceğkrt: (GüriaMiler) Efendi
ler bu tütünler isjparita reji •aınlbairiarınidan çalınmış ve 
satılmış ve Ibunu yapanlar bu- gün memuriyetved'r. 
İslimleri lâzım değil. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıibeklr) — Hükümet 
izahat versin^ 

İMUSTAFA EFENDÎ (Devamto) — 'Ben takrir 
sahibi değilii'm. HaJkifkatı meseleyi meydana çıfer'mtalk 
•için ıbaı ikürstiye cılktan, alay ile iş bli'tmıez. 'Bıiz memle
ketin vekilleriyiz. Bu gibi adamlar, aramızda iken 
adam olamayız, günahtır. Tak, tak, talk ne olacak 
bışn'dan, ne çıkacak? Rica eldenim. diiınleyiniz. (De
vam sesleri) Geçen sene İsparta'da diki fc'n liralık bir 
hırsızlık mesafesi oldu. Bazı 'başı (bozuklar dediler ki, 
mebuslar hırsızink etti. Bu benim, izze'ii nefj'me ağır 

862 



t : 164 23 . 2 

ıgitti. 'Buma dair talkrir verdim, baterim, kiayfcloiîd'U. O 
'taikıtkü bağırmak suretiyle mleydaina çiıkaıidiöc. Bunpn 
üzeriine şubeler bu meseıle İlle uğraşıyor. O meyıanda 
İsparta, muıtaaarofı sialbâtk̂  ive elyavm Mainaiş, mıuiiasa:1-
rrfı, İsparta ıreji antbarıtnd!a)kıi yetmiş !bı:n ibaitimajn tü
tün a'lmıiş, bu da rurnllariin imiş. O tüiiiünjü bazılarına 
satmış, parfaılanmı ceplerime aüJmuşjla'r. Onun özetin® 
iDa'hiiilîiye Vdkli Adnan Beydfertdiye bu ımıebcı'je s'öyib-
HiML 

'Bir Mebus — Ispaırfca'Mar çalmış kelimesinji 5t:u!ı-
kîimaiyıınızi. Isparta'Mar çalmiamışitır. 

IMUiSTAFA BEY Ifltokalt)"— J^rtafcaîar değü^Yr 
efenldlini!. Sonra bu ıtültıümlen satılıyor. Onuın iüizierJne 
İsparta ahalisi boyuna şikâyet ediyorlar. Diyorlar ki, 
ıtüil'iiinijler siaJtıldı. Bu tiitıüiniiaıSaı parası Ihazimcıye girecifc-
ıtl-r. Bu tütünleri sataın kıİm? İsmet Paşa hazretüerinıi'n 
da'yıısı Doktor Röfieit Bey. Ben mataraya haCdkti ve 
sanürmi ıgörüşüğülm, kimlsölerıin sözlüdür. Yaınıi ben 
ırmdseleyi ıbilmli'yoruirn. Sonra Ddkitor bir mıüiddet bu
rada 'kjaÜld». Heyelti Vıelkıile detit'ler ki, bu adaım, dok-
turmuş ve hem de mutasarrıftır. Biz; bunu bir ye;£ 'ta-. 
yün edeceğiz. Hdyelfci Vtlk&dten bazulan d&'dJiler !kıi, bu 
adamın zaimiaıni'nda hırsızlığı var, hazlineden çalınmış 
bir tütün meselesi var. Bu nıe oiaaaiktrr? Sonra tah-
ikJkaıtıını yaparız, derler. TalMcükat yapiüıyor. Talh'kıJka-
tmı da Maliye Vdkulinden sorardanız Ma'li-ye Vekâle
tinde defter halinde hulunuyiormu'ş. Bu meseleyi reji 
müdüriyetinden, Maliye Vekillinden sorarsınız ve bir 
de talhfcilkıaıt yaparsanız iş teza!hiir eder. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Dahiliye 
Vekâtetindıe evralkı .tahlkilkji'ye mevcut üken, nasıl taiyinı 
ediyor o adamı? 

MUISniAFA BEY (Tokat) Ona evlti yalar karışır, 
bilmem. (Alkışlar) 

SBLAiHATTİN BEY (IMıerisi.n) — Bu mesele «nem* 
löke* mesdeSıidif. Takrir, sahipleri meseleyi izah etti
ler. Meclis burnun haklfctnda ittülâ. hasıl etmcik istiyor. 
Balhlilîyıe Vekıiii 'bu mleseîie ihalklkında »izalhalt veı'üinı 
(ıDalhiliye Vdkjili izaihalt verisin sesleri) 

İSÜflUEYİMAN S1R1RI 'BEY (Yozjgat) — Aıfloadaş-
lar; mail amu âtin'iz Ibu Hsparlta'nun ikfoyuaı meselcüi mju-' 
tasaiTif la alâkadar olduğu ficim Dahiliye Vekâlıeiliındetn 
'gönderilen müfettiş bu mutaSaırrılf halklkımda tahkli-
kat raporunda dîyöOT kıi; muıtasarrııf hatkikıind'a taflîlkjikaıt 
yıaptım). Faika* bu alâkadar mebuslar hakkında bir şey 
diyeimıem. Buna MeeSsi Âfli karışır, diye göndermiştir. 
Onun üaerıine evralkı şubeye t«ivkJi etmiş oluyor. Ma-
deimikii böyle hiır mjuiCasarrtf m ıtiültünle alâkası vasnmış. 
Dahiliye Vekâleti mutasarrılf halkkında tahkikat yaptı
rır. O tahkıilkaıt da bu mesele ile alâkadar olduğunu 
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gösterilirse Meclise aksederse, o zaman mesele de ta
vazzuh eder. 

MUSTAFA BEY (Tokad) — Bu mesele hakkın
da Müfit Efendi de izahat verirse meseleyi tenvir 
etmiş olur. Çünki memleketin müftüsüdür. (Gürül
tüler) İbrahim Bey de alâkadardır, izahat versin. 

İBRAHİM BEY (Karesi) — Efendüer, takrir ben-
denizindir. (İşitmiyoruz sesleri) İsparta reji ambar
larında zürra ait kırk bin kilo tütün deranbar edil
miş ve bunun hazineye ait öşrü de içinde iken, ko
yun meselesiyle alâkadar olanlar reji ambarlarını 
kırarlar. Bu kırkbin kilo tütünü kırk veya elli beş ku
ruşa ahaliye satarlar. Bunun hakkında Dahiliye Ve
kâleti Sabri Bey isjninde bir müfettiş gönderdi ve bun
dan dolayı da mutasarrıf azledilmişti. Bilâhire buna 
cevazı istihdam kararını verdiler. Tekrar Maraş'a 
gönderdiler. Bu mesele bununla alâkalıdır. Oraya 
tayinen gidecek heyet bu meseleyi de tevhiden orada 
tetkik, eder. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Efen
dim; Koyun meselesini bilmiyorum. Fakat tütün me
selesine gelince; Beyefendinin dediği doğrudur. Bu 
Avros nahiyesinin reji ambarında mevcut ahalii zür-
raa ait 1335 - 1336 senelerine ait tütün var. 1336 se
nesinden kısmen sarf edildi. 1337 senesine ait tütün 
şimdilik duruyor. Bu tütünleri bir kaç kişi İsparta* 
nın memuru, mutasarrıfı dahil, hariçten de memur 
var. Mutasarrıf dahil olduğu halde reji ambarının 
kapısını kırarlar. Kırk kuruşa Antalya'da talip bu
lunduğu halde oraya ihale etmezler. Yevmiye üç lira 
ile iki memuru gönderirler. Kırk bin kilo tütünden 
12 bin kilo satıldı. Gerisi yok. Hırsızlar kâşanaler 
yapmışlar. Bendeniz bu hakikatlere muttali oldum, 
geldim Dahiliye Vekâletine 1 Kânunusani de bir tak
rir verdim. Hâlâ ahkâmı icra olunmuyor, nedendir 
bjlmiyorum. Mutasarrıfa soruldu, cevap vermedi. Ha
lihazırda İsparta mutasarrıfı Müfit Bey işe vazı'yed 
etti. Tahkikatını yapıyor ve hakikatler de meydana 
çıkmıştır. Bu bir. 

İkincisi; İsparta'da bulunan Müdafaa-yı Hukuk 
cemiyetini biz kurduk geldik. Demirci Efendin ten
kili esnasında üç bin bir, yedi bin lira bir (Kâğıt pa
ra mı sesleri) Evet kâğıt para. Bunlar güya Efeye ve
rildi. Senet alınmadı diyerekten söylenmiş ve bu pa
ralar kamilen yağma edilmiştir. Hakikaten buradan 
gidecek heyet bunu da tetkik etmeli ve bu işe vaz'ıyed 
etmeli. Bu gibi hakikatler de meydana çıkmalıdır. 

1 Hakikaten edebsiz adamdır bunlar. Yaşasın Müfti 
efendi sesleri) 
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NADÎR BEY (İsparta) — Efendim; koyun me
selesi zaten meydana çıkacak. Şimdi tütün meselesi
nin tafsilâtını arz edeceğim. Gerçi söylendi. Fakat 
müphem söylediler, asıl âmiri bıraktı da memurlar
dan bahsetti. Bu tütün kırk bin kilodan biraz fazla
dır. Sonra ahalinin mahdır ve bu reji ambarında idi. 
Bunların içinde hazinenin de öşrü vardı. Bunu muta
sarrıf ve arkadaşlarımızdan Hafız İbrahim Bey ve da
ha bazdan ittifak ederler, bu tütünü gidelim alalım, 
derler. Reji müdürü Bahri Beye müracaat ederler. O 
muhalefet eder. Bunu almaktaki maksat güya Demir 
Alayının masarifi zaruriyesini bu tütünün bedelinden 
tesviye edecekler. 

BİR MEBUS — O zaman Dahiliye Vekilf kim 
idi? 

NADİR BEY (İsparta) — Bilmiyorum. Şimdi 
efendim reji müdürü Bahri Bey muhalefet edince, 
ortada bir nahiye müdürü kalır. Nahiye müdürüne 
de bu meseleyi teklif ederler. O da muvafakat et
mez. Sonra mutasarrıf müdürü koğar efendim. Sonra 
Hafız İbrahim Bey ve mutasarrıf emrederler. Bunun 
üzerine ambarları kırarlar. Yevmiye üç lira ücretle 
İsparta'da hancı Rüştü çavuşu korlar. Her ambarı 
oradan müteferrik surette satarlar. Livanın her tara
fında bu tütün kaçak suretiyle sarfedilir, Yalvac'a, 
Akşehir'e kadar gelir. Bunun bedeli ne olduğu belli 
değil. Meselâ Rejinin defterinde kırk beş bin kilo ise 
Hafız Beyin gösterdiği defterde on* iki bin kilodur. 
Arada otuz dört bin kilo fark vardır. Reji müdürü 
Bahri Beye... 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Hafız 
Beyin temi orada yoktur. 

NADİR BEY (Devamla) — Ben hakikati söylü
yorum. Bütün memleket buna şahittir efendim. Te
vile hacet yok. Mutasarrıf da„ o da beraberdirler. 
Buraya geldiğimde meseleyi Dahiliyeye ve Reji Mü
düriyeti Umumiyesine haber verdim. Oraya yazdılar. 
Evrakı buraya geldi. Reji ambarının tuttuğu zabıt va
rakaları, ettiği şikâyetnameler, hükümete vaki olan 
müracaatları bu evrak takımı ile geldi. Reji Müdüri 
Umumisi Mithat Bey bana dedi ki; senin jdediğin mik
tardan fazla çıktı. Hakikati hal söylediğim gibi mey
dana çıktı ve Evrakı da geldi. Bunun için Maliye Ve
kilini de gördüm. Böyle bir mesele vardır. Gerçi bu
nun kısmı küllisi ahaliye ait ise de, içinde lâakal ha
zinenin de iki bin lira kadar hakkı vardır. Sonra aha
linin tütünleri de tabii kaçak sarfedildi Bu da bir 
cürümdür. Alâmelainnas bilmüzayede satıldı. Köy
lerden bütün talipler geldi .Bunları satın aldılar. Bu
nu rica ederim arayın, dedim. Şimdiye kadar arama

dılar. Reji müdürünün evrakı tahkikiyesi buradadır, 
bunun hakkında Dahiliyeye haber vardım, dedi. Da
hiliye Vekilinin o zaman kim olduğunu bilmiyorum. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Hah ve koyun mesele- " 
sini de izah ediniz ve Meclisi tenvir buyurunuz. 

NADİR BEY (Devamla) — Efendim ben bunlar 
hakkında şubeye izahatı umumiyede bulundum. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efenin bir de 
para meselesi var, yarısını hoca söyledi, ötekini de 
sen söyle. Hoca Efendi elli bin lira kadar bir para 
meselesi vardır buyurdular. Onu tamamiyle izah edi
niz. 

NADİR BEY (Devamla) — Efenin tenkili za
manında İsparta'ya vardığım da dinlediğim budur: 
Efeyi tenkil için Refet Paşa Hazretleri İsparta'ya gel
mişler, tenkil eylemişler. Filhakika Efenin İsparta'da 
evi var, eşyası vardır. Velhasıl her şeyi oradadır. 
Orayı açmışlar. Bu arada Efenin eşyasının kısmen 
yağma edildiğini işittim. Hatta ahaliden gasbedilmiş 
otuz, kırk tulum da yağ varmış. Belki otuz, kırk 
bin kilo yağ eder. Esasen Efenin evinde ne olmaz. 
O zamanın bir hükümdarı. Bunları yağma etmişler. 
Mevcut altınları ve banknotları (Gürültüler miktarı 
ne sadaları) Miktarını bilmiyorum. Yalnız işittiğimi 
söylüyorum. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Reis Bey. Usulü 
müzakereye ait söyliyeceğim. (Gürültüler) Biz dör
düncü şubenin buraya vermiş olduğu bir karar mu
cibince oraya dört kişi, yahut üç kişi gönderilmesini 
müzakere ettik ve buna karar verdik. Bu mesele hiç 
mevzubahis olmadan gayet mühim olan bir mesele 
buraya atılıp ölen (Şiddetli gürültüler) Bir halkın 
zahire hakkında söylenmesi lâzım gelen şeyleri söy
lemeyip de bize bunları dinletmek doğru değildir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Nadir Bey bun
ları senin araban götürmüş. 

NADİR BEY (Devamla) — Benim arabam götür
dü. Efenin evinde ne kadar para bulunmuş ise (Ne 
kadar sesleri) Benim tahminime göre altın veya bank
not yüz bin liradan aşağı olmamak lâzım gelir. Bu
nu nereden söylüyorsunuz derseniz, diyebilirim ki, 
bu gün Efenin kuvvei tenkiliye kumandam olmak 
üzere İsparta ve Antalya havalisinde eşhası malûme-
den aldığı nakit yani altın veya banknotun miktarı 
malûmdur. Buna bir heyet gönderiniz, o zaman tah
kikata başlasın. Bunun ne kadar para ve eşya aldığı 
meydana çıkar ve Demirci Efe uğradığı yerlerde ne 
kadar eşya almıştır? Ne gibi nehbu garatta bulun
muştur? Bunu bulmak pek kolaydır. Bunda muki-
lât yoktur. Bu şeylerin tahkiki için beni tayin ediniz 
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ve yanıma bir kaç arkadaş dahi veriniz. Gideyim 
bunları tahkik edeyim ve alelmüfredat her şeyi size 
göstereyim. Benim arabama yüklenen para nereye git
ti ise gitti. (Nereye sesleri) Refet Paşa götürdü. Ne
reye götürdüğünü bilmiyorum. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, ben
deniz hâdise hakkında değil, hâdisede mevzu bir iki 
noktai nazike hakkında söz söyliyeceğim. 

Birinci mesele; îsparta meselesi dolayısiyle bir 
arkadaşımızın ismi geçmiştir, dayısı olduğu bir mese
le? Herhangi bir memurun herhangi bir fiili, bittabi 
doğrudan doğruya kendisine ait olduğundan onun şu
na, buna mensup olması mevzubahis olamaz. Bunun 
Dahlü tesiri yoktur. Çünkü bendeniz zannederim ki, 
o arkadaşımız dahi böyle bir vakada haberdar değil
dir. Böyle bir vakadan eğer haberdar olmuş olsa idi, 
onu kanuna kendi eliyle teslim ederdi. Bu nokta, 
zannederim, bu meseleyi kapatmıştır. 

ikinci mesele; Demirci'nin tenkili hâdisesinden 
bahis olunuyordu. Bu şayanı nazar bir meseledir. Bu 
mesele hakkında hükümet her zaman tahkikat yapa
biliyor. Yapmalıdır. Binaenaleyh bahsedilen arka
daşımız hakkında da müracaat ediliyorsa alelusul 
onun hakkında da tahkikat yapılır. Fakat mevzu
bahis meselenin neticesi gayri muayyen olunca bu 
şekilde kalması doğru değildir. Bittabi hiç bir kimse
nin 'şerefiyle oynanamaz. Bu işe teşebbüs eden adam
lar gidip de herhangi bir eşkiyanın kesesinde bir kaç 
kuruş bulacağım ve bundan intifa edeceğini değil, 
doğrudan doğruya memleketin istifadesi için ordu
nun vücutlenmesi ve memleketin âtisinin eşkiya ba
diresinden kurtulması için kafalarını ortaya atmışlar
dır. Her halde bunun için onun bir neticesi müsbitesi 
vardır. Yoksa bile meydana çıksın. Bendeniz bu su
retle tahkikatı muntazamanın icrası için meselenin o 
tarzda cereyanını arzu ederim efendim. 

NADİR BEY (İsparta) — Şimdi Demirci Efenin 
fecaatinden bahisle bir mesele arz edeyim. (Gürültü
ler.) (Devam et sesleri.) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bendeniz hati
bin sözü bitsin de ondan sonra söyliyeyim. (Sonra 
söyleyiniz sesleri) Efendim aleyhinde veya lehinde 
söz söyliyecek değilim. Müsaade buyurursanız kür
süden arz edeyim. 

Efendim; Nizamname bilinsin ve ahenk muhafaza 
edilsin, efendim. Evvelki mesele müstakillen bir işti. 
Onun hakkında lâzım gelen karar ittihaz edildi, ikin
ci mesele de bir mebusun ismi mevzubahis oldu. Ma
lûmu âlileri her hangi bir mebus hakkında tahkikat 
icrasına evvelen karar verilmedikçe, ki onu usulü 

mahsusası vardır. Bittabi tahkikatı hiç kimse yapa
maz. Şimdi ismi burada mevzubahis olan arkadaş 
burada mevcut olmadığı halde ve bu zatın kendi hak
kında söylenilen sözlere karşı müdafaası- dinlenmek-
sizin heyeti celilerinin karan yalnız şubeye tevdidir. 
Bir defa şubeye tevdi edecek. Meclisin bir kanunu 
var, bir usulü var. Herhangi bir arkadaş hakkında 
ihbar buldu mu evvelâ ihbarname sahibi mese
leyi izah ederek ona karşı maznun mevkiinde 
'kim ise o da müdafaasını yapar. Ondan sonra Heyeti 
Ceîileniz mucibi tahkiktir der, bir şubeye havale 
eder. Şimdi Hafız ibrahim Bey burada mevzuubah'is 
oldu. Buna bir karar verirsek yarın ben mağdur ol
dum dese bilmem ki Heyeti Cefi'Ien'izin natamam olan 
'karan neticesinde iyi bir şey yapmamış olmakla belki 
müteessür olacaktır. Bu itibarla diyorum ki, bu me
sele haddi zaltında ikinci bir meseledir ve zaten uçup 
gidecek de değildir. Üç beş gün geri kalacaktır ve 
esasen ruznameye bu dahil olmamıştır. Evvel emirde 
ruznameye ithaline karar verdikten sonra müzakere 
etmek lâzım gelir. Halbuki ondan evvel zahirenin it
hali hakkındaki kanun ruznameye ithal edilmişken 
ve müzakeresins başlanılmış iken, o asıl mü^kere 
edilen maddeden vaz geçilerek henüz ruznameye geç
memiş olan bir meseleyi müzakere etmek doğru de
ğil. Hafız Bey arkadaşımız buradadır, yani memle
kette mezun değildir ki... Burada olduğu için onu din-
ternek doğrudur ve kanunidir. Bittabi Hafız Bey bun-
Icrı Okuyup müdafaasını yapacaktır. Yani tekrar ede
ceğiz. Pugün uzun uzadıya söylemek suretiyle hern 
Meclisin kıymetli vaktini kaybetmekte ve hem de bir 
neticeye rapte'diîmeyecek bir mesele ile uğraşmakta 
Heyet'i CeHleniz ne gibi bir menfaat tasavvur ediyor? 
Bu itibarla Heyeti Celileniz bunu ruznameye ithal 
eder. Pazartesi yahut başka bir günde bu» meselenin 
müzakeratı kararlaştırılır. Rica eder'im, ruznameye 
ithal edilsin de esas meseleye geçelim. 

Efendiler bir defa zatı âlileri ve bendeniz hak
kında Ankara'da mevcut olduğu halde Mecliste mev
cut değil diye bir şey söylenir ve karar verilirse siz 
müteessir olmaz mısınız? Rica ederim kuru kuruya 
müzakereye ne mâna var. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Doğrudan doğ
ruya şubeye havale edelim. 

İlk içtimada müzakere edife'in efendim. Binaen
aleyh esas meseleye yani zahire hakkındaki kanunun 
müzakeresine geçilmesini teklif ediyorum. 

NADİR BEY (İsparta) — Rica ederim, telâş bu
yurmayınız. Bu mevzuubah'is olan tütün meselesinin 
evrakını getiriniz. Pazartesi günü olsun, acelesi yok 
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O vakit hepskıi söylerim. (Söyle, söyle sesleri) (Baş
ka bir mesele daha var sesleri) 

ZÎYA HURŞtT (LâzJstan) — Efendim; burada 
ziyaa uğramış, heder olmuş binlerce emvali millet
ten bahsediliyor. Binlerce liradan bahsediliyor. Hü
kümet bu parayı ne yapmıştır? Kayıp mı etmiştir? 
Münasebetsiz tayin ve aziller olmuş. Heyeti Vekileden 
hükümet namına kimse kaîkıp müdafaa etmedi, sü
kût ediyorlar. Demek Hükümet ve Heyeti Vekile va-
zifesirii ifa etmiyor demektir. Efendiler, 400 ve 5C0 
bin liranın gittiğine dair bu kürsüden söyleniyor. 
Kürsü millette Hükümet namına kimse müdafaa et
miyor. Emvali milletli siyanet etm'iyeceker mitlir? 
Alabildiğine mi gidiyorlar? Hükümet namına izahat 
verilsin efendim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim; bir se
ne evvel İsparta'da ahalinin tütünleri zayi edilmiş, 
bunu mebuslardan bazı arkadaşımızla mutasarrıf yap
mış diyorlar. Safhanın biri bu... Bir de, Nadir Bey 
Reföt Paşa Hazretlerinin isimlerini zikrederek aldık
ları parayı götürdü, buyurdular. Mesele şimdi büyük 
bir ehemmiyet kesbettii. Bir sene evvel bir defa cere
yan etmiş mutasarrıf dükkânları, açmış, tütünleri sat
mış yani tütünleri yağma etmiş, sonra tahvili memu
riyet edilmiş, içinizde Dahiliye Vekili var; gelsin 
muamele ne tarzda cereyan etmiştir, bizi tenvir etsin. 
Refet Paşa Hazretleri için parayı aldı götürdü dedi
ler. Bunu havsalam almadı. Benim bildiğim Refet 
Paşa alıp götürmez. Efendiler Refet Paşa Paraya 
tenezzül etmez. Bu halde gördüğü işleri memleket 
için görmüştür. Hükümet namına görmüştür. Nerede 
Hükümet, nerede Dahiliye Vekilleri ki seleflerine 
itham vaki oluyor. Gelip müdafaa etmiyorlar. Nere
dedirler rica ederim? Bu namusu temizlesinler. Yarın 
biz kendilerine söylediğimiz zaman selefleri de ken
dilerini müdafaa etmeyecektir. Oldu mu Dahiliye Ve
kili ki bu namuslu adamı müdafaa etmiyor? Hükü
met gelsin cevap versin efendim. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Allah beni 
bir vekil müdafaasından daima masun bıraksın. Fa
kat, ruzn'ameniz muayyen değil iken, bir vekili o da
kikada burada bulamamaktan dolayı tahtie etmek 
doğru olamaz. 

-Bizim vazifemiz, Meclis Vekili acele 'İstiyorsa şim
di çağırır, burada izahat verir. Acele istemiyorsa ruz-
namemizde dahil mevaddı tebliğ ederiz. Bulunmadığı 
takdirde tahtie ederiz. Yani mürafleabede şiddetle in

saf edelim demiyorum. Fakat hükümlerimizde biraz 
münsifane hareket edelim. 

REÎS — Dahiliye Vekil Vekili Vehbi Bey kendi
lerine müWllik bir mesele olmadığı için şimdi gitti. 

Şimdi efendim» meselenin şekli şudur : Heyeti 
Ceîilenin arzusu Hükümeti dinlemek yolunda tecelli 
etmiştir. Tütün meselesi ve saire hakkında hükümeti 
»dinleyelim deniliyor. Binaenaleyh bunu reye koyaca
ğım. Dahiliye Vekili ve Maliye Vekillinin istimamı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; ruznamemizde dahil ve Heyeti Âîjyele-
rinin müzakeresine vazedilecek zahire meselesi var
dır. Günlerce kalmıştır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu kanun evvelce hazır
lanmış ve müzakere edilmiştir. Bunun celsei aleniye-
de müzakeresini rica ederim. 

REÎS — Efendim yalnız celsei aleniyede okuna
cak. Celsei hafiyede başladı, celsei hafiyede itmam 
edelim. Alenîde kararını verelim. 

Mevaddı Kanuniye 
Madde 1. — Mersin Iimaniyle alelumum Kara

deniz limanlarına ve îzmit ve Beyazıt livalarına ithal 
olunacak buğday ve arpa unlarından alınmakta olan 
gümrük resmi 28 Temmuz 1336 tarihli Kanun muci
bince istifası icafeeden miktara tenzil edilmiştir. 

Madde 2. — Karadeniz limanlarına ithal oluna
cak mısır, ve mısır unlarından alınmakta olan gümrük 
resmi tarifedeki resmi asliye tenzil edilmiştir. 

Madde 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
Haziran 1338 gayesine kadar mer'idir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Bu mevzuda takrirler var, okutuyorum. 
Riyaseti Ceîileye 

Adana ve mülhakatının izam edildiği derecede 
zahaire ihtiyacı yoktur. Civar mahallerden gönderile
cek zeha'ir Miyacatına kâfidir. Mersin'in tayymı tek
lif ederiz. 

Gen<* Mersin 
Celâl Selâhaftin 

Riyaseti Ceîileye 
Kanunun nihayet üç mah müddetle takyidini tek

lif ederim. 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
REÎS — Efendim; Celseyi beş dakika tatil ediyo

rum: 
Kapanış saati : 5.10 (Sonra) 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati : 5,15 (Sonra 

REİS : Birinci Reisveküli Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — EfendÜm, celseyi küşad ediyorum. 
İthal olunacak zehair hakkındaki kanunun müza

keresine devam ediyoruz. Buyurun Şükrü Bey. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bugün dairei 
iririha'biyem olan Gerede'den aldığım bir mektupla 
ahalinin açlıktan gayet muztarip bulunduğu söyleni
yor. Bu Gerede kazası dahilde ve Ankara ile hem
hudut olan bir kazadır. Elimizde yiyecek, ekecek za
hire yoktur, diyorlar. Muhtaç olduğumuz şeyi Zon
guldak Limanında çalışmak suretiyle temin edeceğiz. 
Binaenaleyh orada gümrük resmi tamamen affedilsin 
veyahut hiç olmazsa en âdi unların ithaline müsaade 
olunsun. Biz de ihtiyacımızı bu unlar ile temin ede
lim, diyorlar. Onun için Zonguldak Limanına girecek 
unların, hatta ikinci ve üçüncü nebilerinin gümrük 
resminin tenzilini teklif ve rica ediyorum. Bu cihet 
nazarı dikkate alınsın. Söyliyeceğim budur. 

İSMET BEY (Çorum) — Arkadaşlar, bendeniz 
ecnebi zehairinin gümrük resminden istisnası ve ya
hut beş misline tenzil suretiyle ithali hakkındaki tek
lifler üzerine noktai nazarımı epeyce izah etmiştim. 
Fakat günü geçtikçe bu noktai nazarlarımı teyit ede
cek bir çok vesaik ve haberlere ve matbuat neşriya
tına muttali oluyorum. Bundan dolayı müsaadelerini 
istirham edeceğim ve kısa söyliyeceğim. 

Evvelâ noktai nazarlanmdaki isabeti teyit edecek 
vekayii arz edeceğim. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, esas ka
bul edilmiştir. Söz şekil üzerinde söylenecektir. 

İSMET BEY (Devamla) — Efendim, söyl iyece -
ğim, maddelerin şekline, ruhuna aittir. Çünkü mad
deler tamamen yanlıştır. (Esas kabul edilmiştir, ses
leri) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Usul hak
kında bir şey arz edeceğim efendim, Noktai nazarlar 
müdafaa olunurken Heyeti Celilenin mazbatayı ka
bul işareti ile encümene havale etmiş olduğu nazarı 
itibara alınsın. Bunu rica ediyorum. Mazbatanın müs
veddesi buradadır, mazbata kabul işareti ile havale. 
olunduğu için encümen bunun üzerinde oynamak hak
kını kendinde görmedi. Heyetin verdiği karan keli

mesi kelimesine tespit etti. Rica ederim, Meclisin bize 
tevdi ettiği müsvedde okunsun. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim; Encümen mut
laka buradan giden şeyi aynen yapmaya mecbur de
ğildir. Kendi kanaati dairesinde harekette muhtardır. 
Nizamname sarihtir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; Meclisin usu
lü müzakeresi vardır, teamülü vardır. Şimdi bu tadi'l-
name nazarı dikkate alınmıştır. Halbuki ister kısmen, 
ister aynen nazarı dikkate alınsın, tadilnameler encü
mende tetkik edilir ve sonra madde halinde müzake
reye vazolunur. Şimdi madde halinde müzakereye 
vazedilmiş. Niçin böyle hayatî meseleler üzerinde te
lâş ediyorsunuz? Memleketin hayatî menfaatleriyle, 
hayati zaruretlerini telif edecek kadar mutediline, 
mutabassırane hareket ötmek imkânı yok mu? Biz 
vekayi söyliyeeeğiz. Elimizde bir çok vesaik vardrr. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Beyefendi o 
meseleler bitmiştir. Mecliste kanaat hasıl olmuştur. 
Yalnız maddeleri tespit için encümene verilm'işti. 
Yoksa esas kabul edilmiş, bitmiştir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; Karadeniz 
havzası başkadır, Mersin Limanı başkadır. 

DR. SUAT BEY (Kastamoni) — O mesele bit
miştir. Madde hakkında söyle. 

İSMET BEY .Çorum) — Efendim... (Gürültüler) 
Rica ederim söz söylemeyelim mi? 

Efendim, İktisat Encümeninin Mersin Limanı hak
kındaki noktai nazarını teşrih ederken Adana'nın o 
kadar şedit ihtiyacı olmadığım ve sonra Hükümetin 
malumatı resmiyesinin nakıs olduğunu ve binaenaleyh 
Adana'da buğdayın okkası 15 kuruş olduğunu ve Ro
manya'dan gelecek buğdayın bundan aşağı olmayaca
ğım söylediğim zaman, belki arkadaşlar burun bir 
hakikat olmadığını kabul etmişlerdir. Fakat dün Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri 
dediler ki, - celse hafidir binaenaleyh söylemekte 
mahzur yoktur - tetkikat icra ettim, elhamdülillah 
bir senelik yiyeceğim vardır. Fakat arkadaşlar istas
yon civarındaki zahirelerin seVk ve idaresi hususunda 
yardımları vardır ve bundan dolayı muhafazakârım. 
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Şu halde demek oluyor ki, Konya'da bir senelik 
yiyecek, içecek mevcuttur. Haîkın ihtiyacından fazla 
zeha'ir vardır ve zaten Adana muhtaç değildir. Bura
da liman açmak Adana için felâkettir. Çünkü Ada-
na'nın hasılatı yakın zamanda idrak edilecektir, ni
çin açalım diyorlar? Kimse dinleimyor. Binaenaleyh 
Mersin limanı hakkındaki noktai nazarımız vekayile, 
Ha'kaylcle teeyyüt etmiştir. Mersin limanının «açılması 
memleketin iktisadiyatı dolayısile doğru değildir. 
Memleketin hayatile kabili telif değildir. 

Arkadaşlar, Karadeniz sahilindeki açlıktan bahse
diyorlar. Şükrü Bey biraderimize bir mektup gelmiş. 
Tohumluğa, Zahireye ihtiyaç olduğundan bahsedilmiş. 
Bendeniz Şükrü Beye gelen mektuplara inandım. 
Bize gelen mektuplar da Vardır. Samsun'da müdafaai 
hayat grubunun çıkardığı Hayat Gazetesi ecnebi ze-
hairinin ithali hakkında feryat ediyor. Memleketin 
elinde kalan ufacık servetini mahvedeceğiz, diyor. 
Bunu söylemekle beraber vekayi gösteriyor ve diyor 
ki; Trabzon'a Bayburt'tan kara değirmen unları geli
yor ve Samsun'a geçiyordu. Trabzon unları, ihtiyacı 
olduğundan dolayı, menetri. Yalnız arpa ve buğdayın 
geçmesini menetmedi. Arpa ve Buğday geliyor. Mer
zifon'dan gelen buğdaydan daha ucuz satıyoruz, di
yor. Düşününüz; Trabzon'a Bayburt'tan gelecek kara 
değirmen unları var iken ve Trabzon'dan Samsun'a 
arpa ve buğday gitmekte rken, nasıl oluyor da biz ih
tiyaçların derecesini, mahiyetini nazarı dikkate almak
sızın hareket ediyoruz, memleketin iktisadî varlığmı 
imha ediyoruz? Binaenaleyh rica ederim, telâş etmi-
yelim. Şükrü Beyin dediği gibi, işte efendim, bu mek
tup Kastamonu'dan gelmiştir. İnebolu'ya külliyetli 
un ve buğday gelmiştir, diyor. Müsaade buyurunuz 
okuyayım : Dakik meselesine gelince; İnebolu'ya gön
derdiğim numune dakikler 1 750 kuruştan satış edi
lebilmişlerdir. Katiyen başka göndermemekliğimizi 
bildiriyorlar. Çünkü inebolu'ya külliyetli miktarda 
dakik vürut etmiştir. Eğer gümrük resmi ilga olunur
sa çuvalı yedi, sekiz liraya dakik verileceğini ve çün
kü inebolu'ya dakik yükleneceği bildiriliyor. (Çok 
alâ sedaları, kimin mektubu sesleri) 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Rica ederim, bu
rası tüccaranın şeysi değildir. Yani tüccarın müdafaası 
için değil, milletin hukukunu müdafaa için buraya 
geldik. Tüccar ve simsarlık için gelmedik. Vesaiki 
re&riiyeye inanmıyorsunuz da tüccarların mektubuna 
mı İnanıyorsunuz? 

BİR MEBUS BEY — Pekâlâ burada tüccar mek
tupları mı okunacak? Piyasa mı öğreneceğiz? 

İSMET BEY (Devamla) — Bir çok zehair- Kara-
denizde beklerken burada hayata onun tesiri yok mu? 
Rica ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Beş liraya veriyorlar mı 
fabrikatörler? 

SUAT BEY (Kastamonu) — Mesele bitmiştir. 
İSMET BEY (Devamla) — Efendim, arzuları te

lif edelim. Tohumluk buğday için Gerede'nin ihtiyacı 
varsa, kîmse tohumluk bağday ithal ermez, yani Av
rupa tohumluk buğday ihraç etmez ki ihtiyacı defol
sun. Un da ek'ilmez. Binaenaleyh Amerika'nın ek'stra 
ununu mu yiyecek fukara? Rica ederim, yani bu tüc
car entrikası, tüccar hissiyatı değil de nedir? Fukara 
Amerika'nın ekstra ununu mu yiyecek fukara? Rica 
ederim, yani bu tüccar entrikası, tüccar hissiyatı de
ğil de nedir? Fukara Amerika'nın ekstra ununu mu 
yiyecek? Bütün fukaranın ihtiyacı izah edilirken, fa
lan köyden giderken falan kadın mısır koçanı götürü
yor, deniyor. Bu da tekid ediyor ki, bu memleketin 
mısıra ihtiyacı vardır, mısır istiyor, kara değirmen 
ununu istiyor. Amerika unu istemiyor. Bu hakikatları 
gözünüz önüne alınız da memleketin ihtiyaçlarını, zi-
ruretlerini memleketin menfaatiyle telif ediniz. Yoksa 
yuvarlandığımız gündür kardeşim. Biz diyoruz ki Ka-
raden'ize biîâ kaydü şart mısır girsin. İhtiyaç bundan 
bir ay sonra hâsıl olacaktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendiler sekiz liraya 
mal varken Samsun tüccarlarının 18 - 20 liraya buğ
daylarını yesinler; bu nedir? Memleketin menfaatiyle 
Samsun tüccarlarının alâkası yoktur. Memleketin za
ruretleri vardır. Sizi bu kadar telâşa düşüren şey 
memleketin alâkası değildir, rica ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Biz de memleketin alâ
kası ile zaruretlerini telif edelim, diyoruz. Siz de söy
lüyorsunuz, diyorsunuz ki köylüler mısır koçanları 
taşıyorlar. Demek ki ihtiyaçları odur. 

BİR MEBUS BEY — Kasabadaki ahali mısır 
koçanı yemez, fikriniz temamiyle beyhudedir. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Beyefendi, Havza'da amele 
kamilen buğday unu yer. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaşlar, 
encümen namına bir ufak izahatı arz etmeye mecbu
rum. Bu kanun hakkında müstaceliyet kararı teklif 
edilmemiştir, henüz. Binaenaleyh ikinci müzakeresin
de herkes yine söz söyleyebilir. Meclisin kararma 
tabidir. Ancak birinci müzakeresinde Heyeti Celile-
lerince kabul olunup madde haline konulması emre
dilen takriri müsaade edimiz de okuyayım. 

'Madde 1. — İzmit sancağına yapılacak; gelecek 
buğday, arpa ve mısır ve bu mevaddın unlarından 
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alınmakta olan gümrük resmi 28 Temmuz 1336 ta
rihli Kanun mucibince istifası lâzım gelen miktara 
tenzil olunmuştur. 

Madde 2. — Karadeniz limanlarına ithal oluna
cak mısır ve mısır unundan alınmakta olan gümrük 
resmi tarifedeki resmi asliye ve zlkrolunan limanlarla 
Mersin limanına ve Beyazıt livasma ithal edilecek 
buğday, arpa ve bu mevadın unlarından haziran ga
yesine kadar alınacak gümrük resmi dahi 28 temmuz 
1336 tarihli Kanun mucibince istifası icabetten m!ik-
tara tenzil olunmuştur. 

Bu maddeler, nazarı mütalâaya alınmak değil, ka
bul işaretiyle kabul edilmiştir ve bu sebepledir ki 
Muvazene Encümeni mazbatasında mevadı iaşeden 
alınmakta olan gümrük resmînin tenziline mütedair 
kanun lâyihası hakkındaki noktai nazarı evvelce He
yeti Celilelerine arz edilmiş olmakla, bu defa esas ka
bul olunup da madde halinde tesvidi emir Duyurulanı 
tekarirden müstenbat lâyihai kanuniye bittanzim tak
dim kılındı. 

Lâyihai kanuniye aynen kelimesi kelimesine takdim, 
tehir ile tanzim edilmiş, bir nevi kitabet vavzifesi ya
pılmıştır. Onun için encümen her türKi tahti eden be
ridir. Riyasetin tebliği böyledir. Kabul işareti yapıl
mıştır. Heyeti Celile müsltacelen müzakeresini kabul 
etmeyip de ikinci, müzakeresini kabul ederse... (Müs
taceliyet kararı vardır sedaları) Pek âlâ varsa, yahut 
yok da kabul ederse, yahut îsmet Bey biraderimizi 
dinledikten sonra tekrar müzakere açmak isterse her
kesin söz söylemek salahiyeti vardır ve illa usulü 
müzakereye muhaliftir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Şimdi bendenüz 
de Tevfîk Rüştü Beyin sözlerini teyit edecektim. 
Hattâ tayini esami ile reye konacak denildi. Bunu 
celsei aleniyede yapalım, ancak bu maddeleri sarf 
noktai nazarından encümene gönderelim. Bu, tertip 
edilsin gelsin, denildi. Meselede müstaceliyet kararı 
dahi olduğu için, heyeti umumiyesi bittabi Meclisi 
Âl'inizce reye konsaydı şimdi bitecekti. Bundan sonra 
gelecek vesaike istinaden tadilat yaparsak, hatta her 
kanun hakkında yeniden yeniye vesaik cemine kıyam 
edersek, bu usule tevafuk etmez. Bu itibarla Meclisi 
Âliden rica ediyorum. Kanun reye konsun. 

Yalnız ilaveten şunu da arzetmek isterim ki, İsmet 
Beyefendi şu on gün zarfında muhtaç olan mahallere 
şu kadar zahire şevkettik, ihtiyaç kalmamıştır, de
seydi ben de hürmetle kabul ederdim. Fakat bizce 
buğday, mısır sevkedemediği memlekete efendim şöy
le olacaktır, böyle olacaktır diye bir hafta tehir ede

rek bir çok masumların açlıkla inlemesine sebebiyet 
vermek, zannederim, maddeten bir mesuliyet teveccür 
etmese bile, manen telafi edemiyeceğimiz bir zarar 
ve bir masuliyettir. istirham ederim, heyeti umumi
yesi hakkında yeni bir müzakere açmıyalım. Nedir 
bu müzakere?.. Reye koyalım. Ya kabul edilir, ya
hut ret edilir efendim. 

REİS — Mesele yoktur. Efendim, tadilnameler... 
(Tadilname olmaz, kabul olunmuştur sedaları) 

MESUT BEY (Karahisarı Şarki) — Tadilname 
olmaz. Esasen kabul edilmiştir efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Trabzon) - Müsaade 
buyurursanız evvela usule ait mülahazamı arzedeyim. 
Bir kanunun heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
kâfi görüldükten sonra bu kanun kabul olunsun veya 
reddedilsin yolunda bir müzakere açılmaz. Fakat 
madde kabulü katiye iktiran edinciye kadar tadilna
me verilir. İster müstaceliyet kararı olsun ister* ol
masın, tadilname verilir ve o tadilnameler üzerinde 
encümenle tadil veren zat arasında müzakere cereyan 
eder. Bu asıldır. On defa encümene gitse, on defa 
yine tadilname verilir. Eğer böyle Meclisi Âlinin na
zarı mütalaaya aldığı yahut kabul şeklinde encümene 
gönderildiği katiyet ifade etseydi, ikinci müzakereye 
lüzum kalmazdı. 

BÎR MEBUS BEY — ikinci müzakere yok. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
bu kanun için diyorum. Müsade buyurun. Farz 
edin ki müstaceliyet kararı yok. Tamamen kabul 
ettiğiniz bir madde üzerine; nasıl olur ki encümenden 
gelen bir kanun üzerine verilen tadilname hakkında 
müzakere olmaz. Bu bir kere tamamen kendi hakkı 
teşriinizi tahdit etmektir. Efendiler; umumî müza
kere açılmasın, reddedelim. Fakat heyeti umumi
yesi kabul edilmiştir. Fakat tadilnameler üzerine mü
zakere hakkınızdır ve yapacaksınız. Şunu da ilâve 
edeyim ki, encümen niye böyle yazdı diye tenkid et
meden mazbata muharriri Beyefendi; encümene mec
buren böyle yazlı, dediler. Encümenin salâhiyetini 
takyid eden yoktur. Encümen Heyeti Umumiyenin 
nazarı dikkate aldığı takrirler veya kabul ettiğiniz 
takrirlerle mukayyet değildir. Encümen de kendi 
noktai nazarını yazar. Heyeti Celilenize gelir, der ki 
şu esbap dolayısıle nazarı dikkate aldığınız takriri biz 
tecviz etmedik. Bu mesele etrafında müzakere et
medik, Hüküm Heyetindir, istediği hükmü verir. 
Bu mesele hakkında neden asabiyet peyda ediyoruz? 
Bu kadar asabiyet niçin gösteriyorsunuz? Arkadaşlar 
hepimizin düşündüğümüz memleketin hayatı iktisa-
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diyesinde bir rahne açılmasın. Karadeniz limanların
da ve Karadeniz mailesi üzerinde bazı köylerde mısır 
için bir ihtiyaç vardır ve katidir. Bu hususta söylenen 
sözler temamile doğrudur. Una gelince: Evet güm
rük açılırsa Amerika unları daha ucuz mal olabilir. 
Bu da doğrudur. Fakat Karadeniz havzasının bilhas
sa Şark kısmında şehirler müstesna olmak üzere köy
lüsü tamamen mısır yer. Şehirlerde yaşıyan insan
ların amele ve fukara kısmı yine mısır yer. Garp 
kısmının keza bir kısmı mısır yer ve bir kısmı da un 
yer. Mamafih bugün mevzuu bahis olan tüccarın 
yiyeceği ekmek değil, fukaranın yiyeceği ekmektir. 

TUNALI HtLMl BEY (Bolu) — Ameleyi unut
mayınız Hasan Beyefendi. Zonguldak amelesi tama
men ocaklarda un yer. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
unutmayınız ki memlekette beş milyon lirayı defaten 
tedarik etmek için ne gibi fedakarlıklara katlandık. 
Bu hali mali karşısında sizin yapacağınız azamî feda
karlık fukaranın gıdası üzerine icrayı tesir edecek; 
bu da mısırdır. Un meselesinde bu kadar düşünmem 
ben. Bir tüccar zengin kasabada oturan halkın iki 
kuruş fazlasına yemesile iki kuruş noksanına yemesi. 
Fakat hali tabiide bunu düşünürüm. Fakat bugünkü 
vaziyet karşısında bu gibi meseleler üzerinde tevakkuf 
zaittir, bendenizce. Beyefendi bir mektup okudular 
ve ben bu mektuba tamamen inandım. Fakat mek
tupta ne dediler? Faîan kaza ahalisi fakirdir. Un 
gelse bile alacak paramız kalmamıştır. Mahsûlümüz 
olmamıştır. Bu ayrı bir meseledir. Bu, doğrudan 
doğruya muaveneti içtimaiye meselesidir. Eğer varsa 
imkân, bir tahsisat veriniz. Veya tohumluk mubayaa 
eder tevzi edersiniz. Bu vazifei asliyemizdendir. Fa
kat gümrük resmini tahfif etmekle hiç parası olmıyan 
bir adamın mutlaka gümrük resminin tahfifi, onun 
cebine para koymaz. O ayrı bir meseledir ve mu
aveneti içtimaiye meselesidir. Bendenizce yalnız Ka
radeniz limanları hakkında yalnız mısır ve mısır un
larının gümrük resminin tahfifi maksadı temine kafi
dir. Tohumluk ihtiyacını doğrudan doğruya ayrı bir 
mesele olarak dahilden mi vereceğiz, hariçten mi mu
bayaa edeceğiz; ayrı bir mesele olmak üzere önümüz
de bütçe müzakeresinde yaparız. Tahsisat koyalım, 
ayrıca muavenet edelim. Yoksa gümrüğü tahfif et
mekle fukaranın tarlası ekilmiş olmaz. Şunu da 
ilave edeyim ki bugün Erzurum'dan, Bayburt'tan gelen 
arpa, buğday Trabzon'nun ihtiyacını tatmin ediyor 
ve oradan Samsun'a kadar geliyor. Biz bu vaziyet 
karşısında bütün Karadeniz limanlarına arpa gümrük

süz girsin veya az gümrüksüz girsin demek, zannede
rim ki, tecviz edilecek bir hal değildir. 

Mersin limanı hakkında bir fikrim yoktur. Ben
deniz yalnız Karadeniz limanlarına gelecek ve güm
rük resminin tahfif hakkındaki maddenin mısır ve 
mısır unlarına aittir tadilâtım. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hayır efendim madde 
olarak kabul edilmiştir. 

FEVZÎ PAŞA (Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi) 
(Kozan) — Efendim ordunun iaşesinin temini için 
memlekette mevcut erzakın miktarı hakikisi malûm 
olamıyor, bir takım tahminat üzerine hareket edili
yor. Bunun için Mersin Limanının açılarak Adana' 
daki ihtiyacın hariçten getirilecek unlarla tehvin edil
mesi düşünülmüş ve bu kanun teklif edilmiştir. Eğer 
Mersin, hariçten gelecek unlara açık bulunmazsa 
memleketin elinde bulunan zahire miktarı muayyen 
olmadığından, ordunun vaziyeti iaşesi tehlikeye düş
mek ihtimali vardır. Bunun için rica ederim, Mer
sin açık bulunsun. 

Bu gelecek unlardan memleket ziraatının ziyan 
edeceği ve bu suretle iktisadiyatın bozulacağı varidi 
hatır olabilir. Fakat her şeyden evvel ordu iaşesinin 
temini lâzımdır. Ordu iaşesi tahtı temine girdiği gün, 
maddeten bu ref olunabilir. Fakat bu gün kati he
sap elimizde yoktur. Bazısı on aylık erzak vardır di
yor, bazısı 4 aylık erzak vardır diyor. Bazısı kuyu
larda gömülü diyor. Fakat hakiki olarak bugün şu 
vardır diye gösterilmiyor. Onun için rica ederim Mer
sin Limanı açık bulunsun. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Gelecek sene mahsulünün 
ne miktar olacağı malûm değildir. Tohum ekilmemiş
tir. Bunlar malûm olmadığı bir zamanda zahire var
dır demek manasızdır. Paşa Hazretlerinin söyledikleri 
çok doğrudur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu sene 
zerriyat % 25 fazladır. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Ordunun ih
tiyacını doğrudan doğruya temin etmek için gümrük
ler böyle açılacağına ve lalettayin bırakılacağına, or
du için hariçten ciheti askeriye ya kendisi veya bil
vasıta, meselâ Hilâli Ahmer vasıtasiyle, bir milyon, 
iki milyon istok un alsak koysak, onu Adana'ya 
veya istenilen yere sevk etsek. (Bravo sedaları) Doğ
rudan doğruya bu suretle anbara girmiş olur, hem 
de dahili ihtikâra karşı mani olmuş olur. Bunu böy
le doğrudan doğruya mubayaa yapmak, gümrükleri 
açıp iktisadiyatı bozmak demektir. 

FEVZİ PAŞA (Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi) 
(Kozan) — Efendim bu mesele varidi hatır oldu. 
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Ancak ordunun 'bir açlığa maruz kaldığına dair düş
manlarımıza bir fikir vermemek, orduda bir açlık teh
likesi vardır suretinde bir şey bulunduğunu hissettir
memek lâzımdır. Onun için dedik ki, zaten Adana' 
da açlık vardır. Bunu ketmetmiyoruz. Fransızlar bu
rada iken bu açlık baki idi ve oraya hariçten un ge
liyordu. Buraya un getirmek ve bu suretle vaziyeti 
gayet tabiî göstermek istiyoruz. Mesele bundan iba
rettir. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Memleketin 
mi açlığını göstereceğiz? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Yok, yalnız Adana' 
nın açlığını. Malûmu âliniz vesaiti nakliyenin az ol
duğunu herkes biliyor. Bunun için memleketin orta
sında bulunan zahirenin limanlara doğru nakliyatın-
daki müşkülâtı herkes bildiği için, hariçten daha ko
laylıkla un geleceğinden, sırf sahillere ve Adana'ya 
mahsus bir müsaade olarak ithal haricin telâkkisine 
müsaittir. (Muvafıktır sedaları) 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Bu Ka
nun 18 Haziran tarihine kadar, ne kadar zahire ve 
un gelirse gelsin açık bulunduruyor. Şu halde be
yanatı âliniz veçhile, Adana'nın veya muhtaç olan 
mahallerin ihtiyacını tespit edip o miktarı... 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Efendim fazla bir 
şey gelirse duruderiz... 

SALtH EFENDt (Erzurum) — Efendim, fazla 
gelse de dahile gelmek için her okkaya 40 kuruş 
kira lâzım. Kim alır onu? Bir okka şeker sahilden 
dahile 40 kuruşa geliyor. İnebolu'dan un alıp ge
tirir Kastamonu'da satabilir miyim? Kimse almaz. 

CELÂL BEY (Genç) — Adana aç değildir. Or
dunun ihtiyacı varsa takyid buyurulsun. Adana aç
tır diye mükerreren söyleniyor. Halbuki aldığımız 
mektuplarda katiyen açlık yoktur, fakat ihtiyaç var
dır. Bir miktar ihtiyaç da mülhakattan, elviyeden ge
liyor ve-belegan mabelağ kâfi geliyor. Bu, böyledir. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Bize mahallinden 
böyle yazıyorlar. 

CELÂL BEY (Genç) — Bize de böyle yazıyor
lar. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Şimdi efendim; 
herkes buraya çıkıp usulü müzakereye dair söyle
yeceğim diyor. Fakat esasa giriyor, müzakere edi
yorlar. Bu kanun ilk müzakere edildiği zaman ikti
sat Vekili Beyin teklifi üzerine müstaceliyetle kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh kanun bir defa müzakere edi
lecektir ve kanun da bir defa müzakere edilmiş ve ka
bul edilmiştir. Yalnız şeklini muntazam bir hale ifrağ 

etmek için encümene gitmiştir. Binaenaleyh müsta
celiyet karan olduğu için ikinci müzakeresine esasen 
mesağı kanunî yoktur. Bu mesele tekrar burada mü
zakere edilemez. Bunun doğrudan doğruya reye ko
nulması icabeder. Bunun için reye konulmasını tek
lif ederim. Tadilname vermek ruhu kanuna muha
liftir. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Maşaallah... 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Maşaallah di

yorlar. İsmet Beye sorarım, burada daima nizamna
me hakkında mütalâat dermeyan eden kendisidir. 
Hakkında müstaceliyet kararı olan ve kabul edilen 
bir kanun defai saniye olarak müzakere edilebilir 
mi? Edilemez mi? 

İSMET BEY (Çorum) — Tadilname... 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, ka

nun kabul edilmiştir. Yalnız şeklini... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Madde 
madde kabul edildi. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Rica ederim, 
kanunun heyeti umumiyesi değil, kanun madde mad
de reyimize arzedildi ve kabul edildi. Şimdi heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye konulacaktır. Fakat 
reye konmadan evvel, kanunun şeklini tadil ve tes
pit etmek için encümene gitmiştir. Şimdi o gelmiş, 
tayini esami ile reye konacaktır. Mesele yoktur. (Kâfi 
sedaları) 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hakkın
da bir takrir vardır. Mesele tenevvür ettiğinden mü
zakerenin kifayetini teklif ederim diyor. 

O halde müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tadil teklifleri vardır. 
FEYYAZ ÂLÎ BEY (Yozgat) — Celsei aleniye 

de olsun, alenî de yapalım. 

Riyaseti Celileye 
Adana ve mülhakatının izam edildiği derecede ze-

haire ihtiyacı yoktur. Civar mahallerden gönderilecek 
zehair ihtiyacata kâfidir. Mersin'in tayyını teklif ede
rim. 

Mersin Genç 
Salâhattin Celâl 

(Ret ret sedaları), (Hakikat tezahür mü etti, te
essüf eder sedaları) 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Müsaade buyu
runuz efendim, bir defa takrirlerin okunması Nizam-
namei Dahilideki kavaide muvafık değildir. Bu Riya
setin salâhiyet ve vazifesidir. Heyeti umumiyesi hak
kında müzakere bitmiş, maddelere geçilmiş, verilen 
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tadilnamelerden şu şekilde kabul edilmiştir, denilmiş 
bitmiş. Sırf şeklin tespiti için gitmiş olmaktan başka 
bir şey kalmamıştır. Hatta denilmişti ki, o gün celsei 
aleniyede. tayini esami ile reye koyalım. (Gürültüler)' 
Müsaade ediniz efendim, şimdi yeniden nasıl müza
kere açıyoruz? Nizamnameyi hadisata göre tadil et
mek doğru ise ki buna imkân yoktur. Efendiler, bu
gün müzakere edilen bir şey için Nizamnamei Dahilî 
.adil edilemez. Eğer tadili icabediyorsa takrir verilir. 
Encümeni mahsusa gider, orada tadil edilir, gelir. On
dan sonraki kabul edilecek kanunlar hakkında o ah
kâma tebeiyet ederiz. Şurada okunması nizamna
mece muhaliftir. Şu, Riyasetçe malûm iken Nizamna
me hilâfında takrirler niçin okunuyor? Hilâfına söz 
söylemek olamaz. 

TUNALI HÎLMÎ BEY (Bolu) — Muhaliftir, bir 
misal getireceğim. O gün zatı âliniz metin uzun ol
masaydı diğer kanunlarda yapıldığı gibi, kanun he
men tashih ve tanzim edilseydi derhal kanun o es
nada elden çıkacak mı idi? Çıkacaktı. Verilen tadil-
nameler kaale alınamaz. Binaenaleyh tadilnameler 
kaale alınamaz, reye konamaz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Şimdi efendi
ler, hayatı iktisadiyeden ziyade hayatı insaniye lâ
zım. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, takriri izah 
ediyor. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Hatta son 
zamanda dahi söylemek imkânı olması noktai naza-
rındandır. Çünkü bir kelime söylemeye hiç bir sa
lâhiyeti haiz değilim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Muhtelif tek
liflerin telifi için gitmiş olsaydı hakkınız vardı. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, ben
deniz bir şey söylemem, kırmızı veririm. Fakat me
selede heyeti âliyenizin tenevvür etmesi lâzımdır. 
(Heyet tenevvür etmiştir sesleri) Arzu etmezseniz söy
lemem. (Devam, devam sedaları) Efendim, bazı ih-
tiyacatı mühimme için bu limanı açalım diyorlar. 
Ben soruyorum, Hükümetten rica ederim, lhtiyacat 
denilen şey neden ölçülememiştir ve ölçülmesi gayri 
kabil midir? Adana'dan mahsul çıkacaktır, acaba ne 
mahsul çıkıyor? Bu mahsulden ordu istifade edemez 
mi? Temmuza, hazirana kadar yani hangi şey ile 
istiyorlar? Bunu bir türlü anlayamıyorum. Ben bunu 
fukaranın malına istedikleri gibi vaz'ı yed etmek için 
bir tedbir ve yalnız idarei askeriyenin bedava yaşa
mak için memleketin fukarası üzerine tecebbür ad
dediyorum. (Hayır sesleri) Ve bu noktai nazar için 
muhalifim. Efendiler, siz açlıktan ıstırap çeken adam
lara limanları açarsanız, hakkınız vardır. Mersin li
manım açmaya olan' ihtiyacı Hükümet tetkik ettik
ten, yani on, onbeş gün sonra gelir, biz de başüstüne 
açalım, ortada sebep yoktur; deriz. Hesapsız gidi
yorlar ve benim itiraz ettiğim nokta budur. Eğer 
bendeniz bu noktada Mersin limanının açılmasına ma
ni olamazsam kırmızı kâğıt koyarım. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Usu
lü müzakereye dair söyleyeceğim. Sözlerin hepsi ben-
denizce söylenmiştir ve Heyeti Vekile Reisi Paşa Haz
retleri de burada, kürsüde söylediler. Bendenizin ka
naatim onların aynıdır. Tahfifini istiyorum. (Öyle 
sedaları) 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Bu mesele cel
sei aleniyeye ait bir meseledir, devam edelim. 

REİS — Ekseriyet yoktur, cumartesi günü öğle
den sonra devam etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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