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REtSÎSANt BEY — BftoBhu zaptı sabık ofcu-
nacak : 

<Zaipftı Sa/bık Kâtâp Haydar Bey taratfmdian kı
raat edildi.) 

1. — ZAPTI SABFK HULÂSASI 

Birinci Celse 
"ReLsisani CclüeMo Arif Beyefendinin: tahtt ri

yasetimde zevali saat iki buçukta birinci celse inikat 
ederek zaptı salbJk hulâsası kıraat ve aynen kabul 
edildi. <Bu kere- de îstaribuîdan geten yedi.zat Heyeti 
Icraiye•>. oatoına -Ma&aım ' Riyasetten Heyeti uraumi-
yeye takdim .«Juridu. Miiteakii'beft, Samsun, Ergani, 
Genç, îamit, B$ga, Ders&n, Bayamtt, Sanufvuı, Kasta
monu, Tokat ve Çorum mebuskıamn Tetfcffloi meeaAut 
endknsnhvdesn mevrut maibateıtaın - kıraat w Mâbus-
Mdan tasdik fcıtadlr. 

Adapazarı 'kaymakamımın, Tahir Beyin intlihalbınaı 
dair telgrafı -t&tfrîkî - mazatoıt etteürnemoe faaıvate ve 
netice* İnfcfaaıba xteıir 'Biga mutasarrıfının teilgrafiiyîe 
Dahiliye VeOc&ictklin iki tezkeresi kıraat «fildi.'-M*.; 
hutya mebmslarmın -istüfa drneyjp sancak -flcisMo tıi-
careHIe iştial ettiklerinden dolayı. gdmtKsycadtöîecaoK) 

•dair mafaalfain işarma atfen mevrut -DaMiye Vekâ-
Üetünin (tezkeresi kıraat ve DiKıanı Riyasetçe cevap ya-; 
zıllması takarrür tttü. Van mebuslarından, istifa ve in--
tJhap edileırler hakkında 'Van -vatisMiiHi te%raf,t (ot-' 
ilcîki mezaibıt encümenime, postta ve telgraf memurları-' 
taa maaşaitı ' haytmda ' Van ve ıBitlfe mebosJannm 
takriri DaMye Vekâletine haVafe. edildi. fspsrta^ve 
Matotya İkaları müstakil hale 'ffirağ edüdiginideo bu' 
hususa dair verilen takrirferiö faroaattae Kuzum gorili-; 

oıedi. Meclisin tevsfcni hakkında Çorum Mebusu Ha» 
şîm Beyin tafcrSriam reddine dair Lâyiha Efocümerû-
roira mazbatası kıraat ve kalbuL ve ©ayazıdıdaki kuvvei 
askeriyenin Nahcivana İzamı iatiıtoaımn» ha-yi Nahcİ-
van ahafeMh teferafı Heyeti İcraiyeye ve bir nefer 
ıtaiyim zammı hakkında- Müdafaai MüUîye Vekâletinin 
tefklM kanun&i Mütfafaaİ Mftiye ve Maliye Encümen
lerine .^ve,irşat hakkında Karabisar Mdbusu Mustafa 
Beyin takriri.irşat» heyetine havale-edEüdi. •Oüzce ah-
vatiyle *ne*k«ri\ teşkilâtla :dm- Lâalstan Mebusu Os
man 'Beyin takriri notoüai naaarmı to3d!irmek şartiyfe 
Heyeti ..,İcr«aiy«ye iıavtale .ve mâiddeti -nuezumyetlednl 
Wîâ mazeret geçiren mehuBİlaBidiao. kwtelyevm icrast 
'hakkında Kütahya ıMelbusu Cteria^Beym'takriri bİfflca-
but İCBâBi-için.heyeti idatöye tövdi ve yin« Cbmi Be
yin gıyatben mezun addedüîen möbueîar - hakkondaM 
takriri bu bapda mütalaa ve kluaulai'ui' beyan el-
,mek üzere tŞsyeti jdaseye havale edildi'. 

dkincfi•< içlifenaa ait zabıt ceridelerinin 'teksiri tiübı 
tıatkkında Elâaiz Mebusu Hüseyin Beyrâı takrirîyte 
Aidı&̂ aiE&n oihelienttd^ in-
'taiç ed^İii#İett'Aıtoyr;<beyatu;t»tt^ata;da^ 
Karaıbdkir Paşanın telgrafı ıkıraat edMJkten'tsonra cel-
sei hafiye ak*d6di(Smıek Ü2ere muzajfcerata nihayet ve-
rBdt, 

• — İ 6 2 — 
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<kinci, Vçuwfaâiir&Uwlloetee&er hafidir. 
Reisisani Eâtipf 

OeJâfeittıitt Arif. Möfemö, Ratüm . 
Kfâıtİp 

Hayda* 
RBtSÎSANÎ BEY — Efendim, Zaptı sabık hak

kında bil diyeoegSpaiz.var mı2t. 
HAsŞt$4> BEY. (Çonum) Müsaade buyumnoaı-

iumı^,'buöBİ^ıim;afâ « d a ^ yöİMft' İcürs^ mi ge
leyim? Büyük MüDet 'Meclisinim tevsim ve unvanı hakr 
kında veKügitHez^takrir Mectistn, Hk resmi Mİşarfı za-
marundaf-idi:-: Mesefi (Dariisûrayİ isfâm) denM t̂im. 
Halbu .Mv ;0 zamaanımevsuulbıalhis atar* tatrk sırasında 
şöpüye tadat ifci .ay geg$jKH\. 

REttSÎSANİ BEY — Hâsîm Beyefendi; dütt^söy-
larreH iâmz. Müsaade ıbuyurun, şimdi: tadhme ajt bur 
rajda bir şey yek. 

HÂŞİM BEY (Çanım) — Zabıtoamede takrirlerin 
ıta**^d«n-'ba*»S!eQri(Ş«o«tBiu£ B*adM -̂.M«d»KMi:VBPİf-
fcıoiak.*TOvwBna^dair.oIûM uisıiHta» baâıs«diyt*om. Fa-

fcat.,yato*z.-bu de£& IBöndanizJüÜafcriir:vermiştim. Tate-
rirfltvdiğeHtaseiBeşreti îe*a*ywwtt srfatırjwawEiyeltt hak
kında Mi. 

KASfe «îVSTftVR BEY — Her Msim de encü
men reddfi*B»i$, 

'HAgtM-BBY. (Çorum) — Jkfooi takrir de araetıtiı-
ğm* mesele, 

KÂTİP HAYDAR BEY — Omm için İki takrir 
de f«JdediMi. 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Meseli. Itoımı daküiye, 
Umuru hariciye velkili dBye unvanı verİllmesinli arz et-
ıtriçttefei O unvan »kabul edtfcaiş ve*> surette Heyeti' ic-
ratyece imza vazolunmaıkta bulurutnuş üeen şirndi ıbr-
zinttitara£nMBdatt:'y«ıUenttakrir:-veriiıiiçtt ret emnis-
siniz manası çıkıyor. Onun için rica edecimtîütfeö o 
suretle zabtaame tashih otunsun, 

REl'SlSAM HEY — Başka Söz isteyen var mı 
«fendim? <Kalbıd «esleri) Kaibul edıenCer Kitren etten-
niikAİKWaİari;f,E1ilfar-kû&aEi) Zaj*itsah*-fcal>ul olutt-
du eferıkSmi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMEtÂTf 

1..— Karesi Mebusu Abdütgafıtr Efendinin Jz* 
ninin temdidine dair telgrafı, 

'REtStSAlNl BEY — Rüfekanım görtdermiş olduk-
>ları takrirler var Kitlfen okurmusunuız?, 

"(Otip Haydar Bey, AUdi%afur Efendinin teigrafı-
m okudu) ı 

Ankara'da B. M. M. Riyaseti Cetilesinıe 
'Vasiyeti ahir* maJûttue, avdeti•$&&• -ettirmiş--oi-

duguı̂ dMjŞİBrdİliıfc yiıtm gün.' tecdi&ttKeraJyetemfr-
sasda ve; irada buyunılma»:mâs<terb&rrj&F «fenditn. 

R sIMı MtcHsiı: Karesi Azasında» 
AıbdtflgafuT 

REltSİSANt BEY — Kalboıt edüfiyatr mu efendimi 
Kabul edenler ölenini kaldırsınlar. "(EBer kalkar.) Ka-
bui -editdî "effiendirbr 

2. — Karesi Mdbusa Hasan Bâsri Beyin, izninin 
temdidine dar telgrafa. 

KÂTİP .HAYDAR.BEY —Ayni ttNaide BaUoMir 
AzaısmdemıBaari jtaprn. It̂ rafc.vaıijofouyatvKrL, 

tB."fM:"M«fei RByasötioo 
VaafyetL.ahİM* malûme avdetimi tehir ettiğinden 

yirmi gürdük temdide müsaade buyurutavasn 
Karesi Âzasındatı 

REtsrSANt.BEY — Kalbul edufiyor,™* efendim? 
(Sesler kabul.. kafaat.) Kabul edildi efendim.,, 

3. ~ Küitya^MebusuAbdiiihaUm.Çelebi Gfendi-
nin* izninin, temdidim dairteigrafı. 

(KA% Haydar. Bey,. Abditfhajkn Çetebi' Efendi 
HazredeJİcio^telgrafonı oütuıdu) : 

Aökara B-M. Meclisi RjiyaıMti.Odileaine 
EVhaftucalâliyıenitt.'aşat ibate rnüddeti tatarrtip 

^oUaiş-.'bıdıaaııası: 'hastthiyte şuk'umum mülhimmadm 
dolayı, bir mah..dana tetadbli-irıtfauMiyetı daiyanome 
m » * a * d e ha^ınntlp^fiı jTM'W»j<KaaT)rfif.farmıai>. 

Ca«işiûiiHwreti Me**âna ı . 
BJ M. M» Birinci Reis V. 

AbduttıaÜRl 
SESLER — Burada bdunmaüannı arzu ederiz. 
REİStSANl BEY — Kabul edenler eHerfei kaldır-

; SESLjER;̂ <Moaie8kMrw<aa*d6yOFaE. 
| B M S f ö A ^ . B ^ 1 _ B f e o d t e i m e « » i y « t ^ y o f , 
(ar. dişmrtre M* :E^«ûreöfâliyerıdıı;.. (OüriStıÜBr.) Met 

[zuaiyeüor.ialhut.ediiHdar eSaraai ka*d*BBiiar. (EKer 
kaJüoıaa.) Kabul edftnedi efeodarm 

4. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, izitt ta-
) lebiagidaİR tetgt&fı». 
i (Kâflİp Haydar Bey, Saruftan Mebusu Refk §ey-
\k& B^ButeigraİJffliotaldı^»" 
i IB. M. Mtclei ^Uyasett Aiyesine 
• Meaiıfcat4n,olatt:Afalş«*jria1 Yunaaflıtor itaraıfBJ^UJ ̂  
»iggaü hasebiyle bittabi meobuni totoret alan aifem afeı 

— MSr — 
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valine vakıf olmak icm hu gün Eskİşehir'deh: hareket 
ettiğim cihette münasip hir zaman mezuniyet itasına 
müs&adei oeîiksteri müstJarhamdtr, 

•27 Haziran 133S 
•Sarartan Mebusu 

Refik Şevke* 

•REtSÎSANİ BEY — Kabul ediliyor mu efendim? 
SESLER — Muvafık, diğerleri gibi yirmi giin-

mezundıyak 
REtStSANÎ BEIY — Kaibuî «dildi efendin, 

5. — Af«f Mebusu Osman Kadri Beyht, İzin ta
lebine dair takriri, 

:(Kâtİp Haydar Bey, Muş Mebusu Osman 'Beyân 
takririni okudu) :' 

/. —Yazıcı efrad ve küçük zabitanm 'iaşesi 'hak
kında kanun lâyihası. 

'(Kâtip Haydar Bey, Müdafaaİ M«y« Vefcöi Fe
rik Fevzi Paşa Hazretlerinin takririni okudu) : 

B. M. M. Riyaseti Samİsine 
Krtatı nizamiye bulunımayan ma'naJterde vazife-

iteri dölayısiyla -kazandan yemek suretiyle temini iaşe
leri 'kabil olamayan yazıcı efrat ve küçük zSbitanın 
3 Mart 1332 tarihli 'kanon mucibince yalnız yüz <m 
'kuruş bedelen veyahut ekmekleri aynen ve erzak bs-
deleri «ili kuruş itibariyle nakten verilmekte İdi. Ci
layı esar hasebiyle meblağı mezkûrla iaşeleri mümkün 
olamayacağı Harbiye Nezaretince teemmül edflerek 
bir İâyiihaİ kanuniye ihzar ve Meclise takdim' edİfcniş 
ise de vaziyeti ahire dolayısvyfe fceabi katiyet edeme-
mişti. Odayı «sarm temadisi hasebiyle bu bapda bir 

REtStSANt BEY — Efendim, Meclis azafanmû 
möktuplarınm sansür edifcnemesi hakkında beş takrir 
var. Tensip buyurursanız hepsM Heyeti îcr&iyeye 
gortderelimî. ^Okunsun, müzakere edibin sesleri.) 

<BÎR MEBUS — Meolfo kendi mektupları için 
iktndisMi'io kavrar vermesi îâznng«Kr. Heyeti îcraiyenm 
işji değildir. 

'HAKKI HAMİ BEY (Sinojp) — Müsaade buyu-
ruHtr olu? 

RBtSfSANİ BEY — Takrir1 okunsun efendim, 
1. — Çorum Mebusu Stddık Beyle rüfekastnm 

Mebus mektuplarının sansürden istisnasına dair tak
riri, 

B. İM. M. Riyaseti Oeülesme 
Maruzatı çakeranemdir, 
Merbuteo mıüttekaddim rapordan aöl'aşdacağı veç

hile ayağıma arız olan defldin tedarvâsiyle uğraşmak 
meebuTiyetirvdeyim, bir nafta zarfında da üsayam bu
lursa hizmete şutaban olurum. Eterdi veren «Cenabı 
'kadın mutfak» şifayı da ihsan twvuraoağına göre mü
nasip müddet mezuniyeti çafceraoeme müsaade tmyu» 
rutmasi'nı rica eylerim ferman ıhazreti menıethülemrı»-
dir. 

6-VI-133Ö 
M<aş Mebusu 
Osman Kadni 

OSMAN KADR't BEY <Muş) — Hacet kalmadı 
efendim! 

ıl&yiitot kanuniye tanzim ve Büyük Mile* Meclisinin 
nazarı tasvibine iktiran etmek üzere letffcn Huzuru Ri-
yasetpenaUiilerine takdim kılındığı maruzdur. 

Müdafaaİ Mlüyıe V. 
Ferik Fevzi 

RErSTSA'Nİ BEY — Efendin tensip touyurukırsa 
Maliye -ve Müdafaai MÜkiye Encümenlerin» göndere-

.'KtlL 
! SIRRI BEY CtzraJt — Müsaade buyurutar mu? 

REİStSANt BEY — Takrir okunsun sonra söz 
söyleyiniz efendim* 

SIRRI BEY (İzmût) — Usu* haJdkmda söyfeyece-
Jğ-îm efendim. Kanunlar Umum Heyeti Vüfceîa tara
fından imza edilerek -Heyeti Oelüeye takdim edilir. 

• 'Halbuki, 'bu takrir yalnız bir imza ite geliraştir. 

'(Kâtîp Haydar Bey, Çorum Mebusu Sıddik Beyle 
nüf ekasmıo verdiği takriri okur) : 

'Riyaseti Celüeye' 
B̂üyüfk Mİttet Meclisi Azayi muhteremesîııe ait 

mekltup ve reiğraftıamıeierin sansürden istisnasını ve 
'keyfiyetin KuvVei îçraiyeye Debtiğmi rica ederim. 

29 Haziran 133<Ö 

Çorum MebusU Tokat 
SsââûA Rifat, 

Çorum Tokat 
Dursun Mustafa 

3. — LÂYIHALAR 

s. — TA 

— 164 — 
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2. — Lâzistan Mebusu Ziya Hursit Beyle rüfeka-
smm, Mebus mektuptarnun sansürden istisnasına dair 
takriri, 

(KMp Haydar Bey, Lâzistan Mebusu Ziya Hur-
şit Bey ve rüfefcasıntn takririni okur):• 

Büyük Milet Meclisi Riyaseti Cefilesline 
•Etyevm dahili memlekette tatbik «filen sansürden 

Büyük Mectte Azayi kiramına ait muhaberat ve me-
'kâıtöbİn istisnasını teklif ederim.. 

4 Temmuz 133Ö 
Lâizstan Mebusu Karahtearı Sahip 

Ziya Hursit Mehmet Şükrü 
(Kastamonu 

Köstü 

Jl-— Çora*™ Mebusu Dursun Beyle refikinin, İc
ra VekiUerme ve makamaiı resmiyeye gönderilecek 
bilûmum muharreratm sansürden istisnasına dair tak
riri 

ı(Kâlt%) Haydar Bey, Tokat Mebu&ü RSEa* ve Ço>-
mm Mebusu Dursun Beylerin takririmi obur) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cetiletsine 
Şu içinde buiunduğumıız ahvali fevkalâde -ba

zı tedafoiri fevkalâdenin itifcirmz ve icrasını icap et
tiriyor. Bu cümleden olarak muhaberata sansür vazı 
lâzimedendir, Şu 'kadar ki sansürün İcra Vekâleti Ce
lilerine, maldvk makarnatı resmiyeye vukübufecak ma
ruzat ve şikâyete de teşmil buyurufcnası pek çok mıe-
'haziri daidir İdi, bunun hanp «ertelerinde nıe gibi ma-
zaraMar ve mahzurlar tevfit ettiğini dfradı mffletin sa> 
>dayı şikâyetinin nasıl boğulduğunu bizzat gördük ve 
tecrübe ettik. .Binaenaleyh icra Vekâleti Oelikferinıe, 
makaırıaıtı resmiyeye mazrufera gönderilecek muhar-
reraftın alelıtlak sansürden istisnasını tekSif Ve rica 
eylerim efendim. 

2 Haairan 133Ö 
Oorunı Tokat 

lAibtfurratonaın Dursuri Mehmet Rifat 

CHtAKKI HAİMİ BEY (Sinop) — Etendim, ben-
deniz arzu ederdim ki, su vernen takrirlerde rü-
«fekayı kiram yalnız MedM değü, miöettîn he
yeti umumiyesmi nazarı ftibaıe alarak o yöldaı 
sansür hakkında mütalaa derrneyao etsinler. Fil
hakika Mesiici Alinin mektuplarını, teSgraflannı 
sansür etmek, bu gayet çirkin 'bir meseledir. Her 
nedense bu şimdiye kadar yapılıyor. Çünkü bu, 
Meclîsi Alinin harekâtını murakabe demektir. 
Zannetmem 'İd bîr sansür memuru bizim harekâ- i 
timizi murakabe edecek bir vazıyette bulunabil- i 
sin. Fakat bendeniz bu noktadan şey etroeyece- I 

ğim. Samur bu gün memleket dahilinde pek 
çok fena .tesirler bırakmıştır; bayram münasebe
tiyle Konyaya gkmisjtim. Beş bin mektubun Kon
ya'da sansür edilmek üzere postanede ''bulunduğu!-
nu söylediler. Rica ederim, Konya'da beş bin 
mektup, diğer postanelerde de şüphesiz -böyle-
afir. 

Sansürü memleket dahilinde tatbik etmek mana
sadır diyeceğim. Sansür, esrarı dahiliyi harice ve ha-
riçtekirci dahile sokmamak için konulmuş olmalıdır. 
HaJbuâd Kastamonu ile Ankara, Ankara ile Sinop 
muhaberatı arasında sansür vazına bir sebep göremi
yorum. Eğer müfıalberat ile ahali ifsad edileceği dü
şüncesi ile yapılmış ise, emin olunuz ifsad etmek iste
yen öyle bir tarzda yapar ki sansür memuru da anla
tmaz, başkası da anlamaz, tfisadatı yapacak olanlar öyle 
açık, saçık yazmaz. Öyle bir tarzda yazar ki kimse an
layamaz ve bazan postaneye de vermez. Halbuki dur
muş olan muamelâtı ticariye bu sansür yüzünden 
mahlvolup gidiyor. Bir mebusun telgrafı, mektubu gît-
ımamesi bendenizce haizi ehemmiyet değildir, çünkü 
bir mebusun yazacağı sıhhatteyimden ibaret veyahut 
vaziyet şöyledir diye bildirecektir. Muhaberatı ticariye 
bahusus piyasayı vaktiyle mahalline ttüdiremezse o ti
carethane mahvolmuştur. Onun için icra Vekillerine 
gönderilecek bu takrirlerde yalnız Mdbusam Kiramın 
değil, bütün milletin nazarı dikkate alarak sansür 
hakkında gayet kat! ve muvafık şekilde bir karar itti
haz etmelerini istirham ediyorum, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Ben
deniz de sansürün, arkadaşımızın söylediği gibi umu
mca üga edilmesi taraftarıyım, yalnız Meclise hasre
dilmem elidir. Zira şuna kaniim ki; bizim memteketi-
miade sansür hiç bîr zaman bir fayda temin edeme-
mijtir. Bu gün fena maksat taşıyan ve memlekette 
fena bir propaganda etmek İsteyen bir adam varsa, 
Hükümetin bu günkü postalarından istifade etmekle 
kafcnaz. Hususi bir teşkilat vücude getirebilir. Sonra 
mektuplar mı nakledebilir ve nitekim de öyle oluyor 
zannederim. Açık olarak verilecek mektuplarda mak
sadını yazmaz. Sansür var dedikten sonra neşriyatını 
Hükümetin malûm olan vesaitine tevdi etmez. Ya hu
susi adamlarla mektuplarım gönderir veyahut bir teş
kilat vücude getirerek maksadı fesatkâranesİni ifa 
eder. Nitekim de Öyle ölüyor zannederim. Hükümetin 
nazarından kaçıracak vesait vardır, hatta Hükümetin 

i postasına bile tevdi eder. Çünkü .gözleri buna İlİsemez. 

I Limonla yazılır, sonra ateşe gösterildiği zaman yeni 
yeni yazılar çıkar. Sonra okunduğu zaman tamamıiyte 
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Üic mektuptur. Nitekim buolardıan ben bile istifade 
eümekteykn, istanbul'a maksadı mcşruumuzu anlata
cak mektuplar yazıyorum -ve onlardan orada yapılan 
fena. şeyleri anlayaıbİhyoriMn. Anlamak için ben bu 
•vasıtaya tevessül ediyorum ve anlayabiliyorum. Nazarı 
(tetkikten geçtiği halde kimse onun faikında değildir. 
Yani demek isterim ki,, sansürün hiçbir faydası yokr 
tur. Haricin fesadtnı dahile trkmamaık için belki se-
vafhiilde (bir menfaat temin edebilir. Fakat dahilden 
dahile sevkedilecek mektupları sansür bahanesiyle gün
lerce postanede bırakmak, şikâyetlerde sansür baha
nesiyle memurları büyük memurların zulüm ve istib
dadı altında bırakmak, halkın maruzatını boğmak de
mektir. Bunu kaldmmaklığımırz ve memleketin dahi
linde sansürü refetmekliğimiz faydadan hali değildir. 
foitisnayı yalnız Meclise hasretmeyelim. Yalnız hari
cin ifsadatını dahile tıkmamak için lüzum gördükleri 
ımevakide sansür bakmalıdır. Yoksa Karahisar'daın 
Ankara'ya Ankara'dan Eskişehir'e nakledilecek mfo-
kâtip ve telgraf için sansüre hacet yoktur ve faydası 
yoktur. Bendeniz bunu teklif lederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CAMİ BEY (Aydın) — 
Sansür, Vekiller Heyeti tarafımdan vazöluiKluğu za
man ariz ve amik mesele tetkik olundu. Sattbtir ki, 
sansür müspet bir tedbir değildir. Menfi bir tedbirdir, 
•her menfi tedbirde -olduğu gibi halkın bundan şikâ
yet edecek cihetleri vardır. Bunu biz talkdir ediyoruz. 
Kaldırabilir miyiz? Mesele buraya intikal ediyor, 
Memleket dahilimde ve hususen İstanbul ile temas eden 
sahillerimizde, İstanbul ceraidinin ve düşman vesaiti
nin bu hali meydanda İken, vaziyetimiz böyle iken, 
sansürü kaldırmak zannederim Heyeti Aliyenizce tec
viz olunmaz; Fakat bu muzır tedbirden müteessir olan 
halkın tehvini teessürünü izaleye iştiraki Vekiller 
Heyeti de arzu eder. Binaenaleyh bu-cihetli yeniden 
müzakere etmeyi vekiller kabul edecektir. Mıeclisi 
Âlinizin mubarreratına ait sansüre gelince, Vekiller 
Heyeti •• bunu bidayeten şu suretle müzakere etmiştik: 
Harbi umumi esnasında biz sansür vazettik* bu sansü
rün. tecrübelerinden görüldü ki, birtakım devair istis
nalar çıkararak diğer devair de bu istisnaları isteyerek 
nihayet sansür yalnız halkın üzerinde kalmıştır. Şu 
suretle vatki olacak ademi müsaıvalt halkı o zaman daha 
ziyade, müteessir etmiştir. Binaenaleyh böyle bîr fena
lığın başlamamasını iltizam ettik.. Bunun, Heyeti Aü-
yenize. karşı bir. ademi emniyet olmadığını bilirsiniz, 
çünkü Heyeti Vekile sizin itimadınızla intihap olun
muş ve sizin tarafınızdan iş görüyor. Eğer bu İstisna
nın böyle mathza bir daireye münhasır kalacağını 
Heyeti Aliyeniz derpiş ederse ve alınacaik şu karaırın 

yalnız şu dairede kalarak şu heyet dalh-üinde kalaca
ğını temin edip sirayet etmeyeceğini düşünürse, o 
zaman Heyeti Celilenizin bu teklifini kabul ederim. 
Heyeti Âtiyenizin bu günkü müzakeratım dinledik, 
tekrar bu meseleyi tezekkür ederim, neticeyi arz ede
rim, 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahİsarıtsahİp) — 
Sansür böyle fevkalâde bir zamanda yapılması mutad 
olan ve muhassanatı adidesi görülen şeylerdendir zan
nederim. Zannedersem şu zamanda sansürün kalkması 
bendenize© doğru değH, hakikaten bazı havadis içer
iden dışarıya, dışardan içeriye çıkıyor. Sansürü kaldır
mak değil, tesdid ederek, havadisin içeriden dışarıya 
çıkmamasına mâni olmak için hatta gelenlerin giden
lerin esyatarını yoklamak, gelenleri gidenleri mura
kabe altına almak taraftarıyım. Mebusların mektupla
rına gelince, orada hakikaten mabuslar millettin •muteme
didir. Mebusların mektuplarım sansür etmek, bendeniz-
ce pek doğru olmamakla beraber, yalnız İcra Vekil
leri .düşüncesinde, istisnayı bİlküllüye kaldıralım me-
selesiüde pek haksız değiller ise de esas nazarı itibare 
alınırsa mer(uslann mektupları sansür edilmesi fayda 
'haricindedir. O mülâhaza da gayri varit olsa gerektir. 
(Benim iddiam bu merkezdedir. Haksız değiller ise de 
esas nazarı dikkatte alınırsa bugün tabiî 'biz yalnız 
ımdkturüaruı teahhüriyle mutazarrır olmuş değiliz, 
ibizim bugün mazarratlarımızı tadad ediniz. Biz ha
yat mematla mücadele ediyoruz. Artık mektup san
sürünü kaldırmak doğru olamaz, sansürü teşdit et
meli, mazaratlı ohıyormuş, bunu sanıı itibare o kadar 
almayalmı. Fakat bir mebus mutemedidir. Mebusun 
mektubunu sansür ötmek caiz midir değil midir? 
Bu, metmsanın kendi kuvvetine ve ikltidarına temas 
eder. Artık sansür kalksın demek, kalsın demek doğru 
değildir. Bu.sırada semi itibare alınacak bir mesele 
değildir. Mebus mutemetddir. Mebusanm mektupları 
da sansür edilmek icap eder diyemem, semahat eder
seniz İcra Vekilleri sizi de sansür etsin, bendenizi de 
sansür eylesin. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Dairei intihatfiyem-
dan, Adapazarı hâdisesinden dolayı, akrabadan .'bulu
nan bir zattan bir mektup aidimi. Bu mektupta bu hâ
diseden dolayı hepimiz müteessir olduk. Sebep alan
lara şöyle, olsun. Böyle çulsun deniliyor. Teselliden iba
ret. Sansür,memurlarının her yerde bir olamayacağını 
arz etmek İstiyorum.: Bakmtz kî oradaki sansür bu, 
talimata muhaliftir diye iptal ediyor. Sonra bendeniz 
•de, her zaman şu kürsüye çıkan arkadaşlarımız gibi, 
memleketlerimizi gerek tahriren ve gerek telgraflarla 
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ve matbuatla tenvir ediyorum. Cami Beyefendiyi »shait 
ediyorum. Geçende dairei intâıaibiyeme mektup yaz
mıştım. Mektup sansür talimatı hilâfında olarak 'bir sa-
bifeyi aştı. Rica ederim acaba hangi mektup kâğıdı 
mektubun bir sayfasını doldurmak için kâfidir? San
sür meımıriyle bıir gün sabahtan akşama kadar uğraş-
ttm, nihayet Oemİ Dey vasıtasiyle göndermeye mec
bur oldum, bu iki, eğer bfci sansür eden jandarma mü-
lâzimi efendi kadar memleketimizde bizim alâkamız 
yoksa bu mahalde durmamıza lüzum yok. Eğer haizi 
itimaıt isek, bize gelen ve giden mektuplar sansürden 
istisna edilsin. Şu Meclis azalarına geien ve giden 
mektupların sansürden müstesna olması tâzımgelir, 
diğer cihetlerini arkadaştanım düşünsünler. 

MAARfiF VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) 
— Efendim bir şey arz edeyim^ Mebusam Kiranm 
•mdkfcuplajmm sansür edilmesini arkadaşlarımın bir 
ademi Mmaıt .diye telâkki etiüktorini anlıyorum. Hal-
Ibuki bu katiyen varit değildir. Sansür nasıl ki Heyeti 
Kirama tatbik edilmişse bize de tatbik edilmiştir. Be
nim mektubumu da sansür ediyorlar. Bizim de kendi 
kendimiz» itimadımız yok mu? Harita bir gün unut
muş idim, mekubumu kapatmış idim, sansür memu
ru mülâzım efendi geri gönderdi. Aç ek olarak diğer 
bir .zavffla göndendim. Bu ademi itimat meselesi de
ğildir, umumidir. Umuma tatbik edilmiştir. Fakat 
Heyeti Kiramın mektuplarının serbest gitmesi müm
kün olabilir, bu ayrı bir meseledir. Teşmil edilmemek 
saatiyle olabilir. Bunu kabul ederseniz bizim hakkımız
da da tatbik edilsin (siz de bizdensiniz sesleri). 

ZIYA HURŞfD BEY (Lâaistam) — Mecliste em
niyet meselesinden bahsadüiyor? Bu Meclise, ademi 
emniyet demek:değildir. [Bir sansür meselesi vardır.] 
Bunu iptida bizim Vekiller Heyeti vaz ve icat etme
miştir. Bu bütün •mernaÖci mütettneddinedıe vardır. Fa
kat oralarda sansür dahilen tatbik edilmez. Bu iptida 
Türkiye'de tatbik ediliyor. Sansürün fevaidi hiçbir 
yerde müspet bir metilce vermemiştir. Sansür olduğu 
zamanda bile İfsat için, tesvükat için mektup yazan 
adam, mektubunu yazıp gönderemez mi? Aynı za
manda beyefendi, müsavata riayet olunuyor diyor. 
Bendenizin fikrimce, sansürü sade Meclis azası için 
değil, tekmil memleketten kaldırmalıyız, Çünkü ma
zarratı çoktur. Fakat harice sansür yapılabilir. Bina
enaleyh dahilî sansürü tamamjyle ilga etmeliyiz, 

.MUSTAFA KIBMAL PAŞA (Ankara) — Bfendi-
ler: Bendeniz meselenin hailine medar olmak için 

•ikiye-ayırmak istiyoflum. Evvelen sansür vazı lâzım 
anndır? .Değil midir? İdamesi lâzım mıdır? Değil mi-

. 1336 C : 1 

d'ir İkincisi; bu lüzuma kanaati Umumiye hâsıl olur
sa, mebusam kiramın bundan istisnası muvafık olur 
mu? Olmaz mı? Bİr delta sansür, yatnc erbabı mefse-
deti kastederek, fesadı men için vazedilmiş bir şey 
değildir. Memleketimizin ahvali dahiliyesini nazan 
dikkate alacak olursanız, tamamen hüsnü niyeti mak-
run olmak üzere, bazı yerlerdeki malûmatı, havadisi 
diğer yerlere nakleterre'k dahi muzur olabilir. Meselâ 
Düzce'de isyan varken Yozgat havalisinde de hali 
olarak birtakım eıbabı mefsedet çalışmakta iki. Bu 
müfsidler Düzee'defci vakayla velev havadis kabilin
den olsun seri bk süratte vâktr olabilselerdi, Düzce 
isyanının vukuu sırasında Yozgat isyanı da vaki olur
du. Binaenaleyh bazan bîr tarafın malûmatını diğer 
tarafa isalde de tsebMratı icap edecek esbabı katiye 
olabilir. Bundan dolayı dahtlen sansür vazma Heyetti 
fcraiye lüzum görmüş ve bunu vazetmiştir. Bu lü
zuma kani olduktan sonra azayi kiramın bundan is
tisnası meselesi de nazarı dikkate alınmıştır. Bittabi 
hiç birbirimizden şüphe etmiş değiliz. Böyle bir şüp
he ve tereddüt bizden uzak olsun. Yalnız mebusam 
kiramın bu kaidei umumiyeden istisna edilmemesinin 
bir sebebi var. O da sansörü vazeden vaka Heyeti 
İcraiye İdi, malûmu âliniz Heyeti tcraiye, heyeti 
umumiyemiz namına ifayı vazife etmektedir. Binae
naleyh sansörü vazeden Heyeti âliyeniz, kendisini 
bu kaideden istisna etmek isterse ve bunu izzeti ne
fis meselesi ve itimat meselesi olarak telâkki ederse 
o zaman bütün rüesayi memurini mülkiye valiler, 
mutasarrıflar, kaymakamlar Hepsi şayanı ithnat in
sanlardır ve bütün memurlar ve bütün kumandanlar 
ve zabıtan şayanı itimat İnsanlardır. Bunlara diyece
ğiz ki, biz şayanı itimadız, fakat bizden başka her
kes şüphe edilecek insanlardır. Tabii böyle bir şey 
diyemeyeceğiz. 

Binaenaleyh bu gibi şeyleri söyletmemek 'İçin, 
hiç bir kimsenin böyle itirazına mahal bırakmamak 
için, kendimizi de bu istisnadan hariç tutmağı mu
vafık bulmamış idik. Eğer mebusam kiram, rüesayi 
memurin ve saireyi şayanı itimat bulup ondan gay
risine sansörü tatbik etmek isterlerse ondan gayri ne 
kalır? Efradı millet, kütlei asliyei millet, demek ki 
kendilerine vekâlet ettiğimiz millet sayam itimat de
ğildir. Böyle bir şey olamaz. Meseleyi izzeti nefis 
meselesi yapmak doğru değildir. Sansörü idame et
mek lüzumuna kail iseniz kendimizi istisna etmeme
liyiz. Yalnız sansürün vazmdan dolayı bazı mehazi-
ri bertaraf edecek tedabir almalıdır. Arkadaşımız 
buyurdular ki; Konya'da şu kadar bin mektubun 
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postahanede teraküm ettiğini görüyoruz, tşte takip 
edeceğimiz nokta budur. Sansör memuru vazifesini 
hüsnü İfa etmemiş, neden o kadar mektubu teraküm 
ettirmiş ve mahalline isal etmemiştir? Bu noktayi 
tahkik edebiliriz. Diğer bir nokta dahi mevzubahis 
olabilir^ mebusanı kiramın mektuplarını sansör et
mek mutlaka falan ve filân efendiye muhavvel bir 
vazife olması şart değildir. 

içinizden de bir kaç kişi intihap olunur. Onlar 
vasıtasiyle bu iş daha seri bir surette yapılabilir, 
Bunlar teferruattan ibarettir. (Doğru doğru sadala-
rı). Sansöriin muhafazası henüz lâzımdır kanaatin
deyim. Bu kabul edildikten sonra Heyeti Umumiye-
mize müsavi olarak tatbik edilmelidir. Sonra tesrii 
muamelât için tedabir düşünelim. 

(Alkışlar). 
(Kâfi kâfi sadaları). 
BİR MEBUS — Mahalli memurininden şikâyeti 

havi mektupları kim sansör edecek? Bunu mevzuba
his ediniz. Onu da düşünün. Memleketimizde me
murinin suiistimalinden ne suretle haberdar olaca
ğız? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ — 
Hakkında şikâyet edilmesi lâzungelen memurların, 
sansör şikâyetine mâni oluyorsa buna da ayrıca bir 
tedbir düşünelim. 

HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Sansöriin fe
na bir usul olduğuna bendeniz de kaniim. Bir defa 
azayi kirama ait muhaberatın sansör edilmesi zaten 
mevzubahis edilmeye kıymeti yoktur. Bunları heye
ti idare tetkik eder, mühürler, mebuslara ait mek
tuplar bu suretle gider. Yalnız ahaliye ait muhabe
ratın sansürden istisna edilmesi taraftarı değilim. 
Çünkü yalnız telkinat yapmak, ifsadat yapmak değil
dir. Meselâ bozulmuş bir cebheden başka bir muhi
te gelecek havadis şeklinde bir mektup oradaki hal
kın kuvvei maneviyesini bozar. Şimdi böyle bir mek
tubun mürselüileyhe verilmesi caiz değildir. Şimdi 
Hakkı Bey biraderimiz buyurdular ki, Konya'da beş 
bin mektup bırakılmış, sansör için günlerce mahal
lerine gönderilememiştir. 

Buna Paşa Hazretlerinin buyurduğu çareden baş
ka bir şey düşünüyorum. Bendeniz diyorum ki, Kon
ya'da teraküm eden beş bin mektup, memleketin beş 
yüz yerine aitdir. Binaenaleyh, bu mektuplar, mah
reçlerinde değil mevritlerinde sansör edilsin. Bunlar 
şube zabıtanına yahut jandarma zabitanına veya ora
daki kıtaat zabitanına verilmesin. Rüesayİ memurini 
mülkiye kendisinin İtimat ettiği iki üç memurdan 

ibaret bir sansör heyeti teşkil eder ve onları tetkik 
ettirerek müresünileyhlerine gönderir. 

HAKİKİ HAİMİ BEY (&nop) — Pasa 'Hazret
leri buyurdular ki, Meclisi Aliyi istisna etmemekli-
ğimiz, şüphesiz Meclisi Ali sayam itimat ise, bütün 
valiler, kumandanlar ve memurin de aynı derecede
dir. Bittabi bunları da istisna etmek onlara da teş
mil etmek lâzımdır. Şu halde sansörü memurine teş
mil e&neyip de halka tafanil etmek, bu doğru bir 
şey değildir buyurdular. Fakat Meclisi Âlinin vazi-
yetiyle bir vali ve kumandanın vaziyeti bir olamaz. 
Bu gün sansörü, bittabi maksadımızı ihlâl edecek 
kimselerin ifsadatına mâni olmak için biz koyuyo
ruz. Bendeniz umumiyet itibariyle dahilde sansöriin 
refi taraftarıyım. Meclisi Alinin istisna edilmesi sui-
tefsir hâsıl eder fikrinden fazla, maalesef Meclisi 
Alinin mektuplarının sansöre tabi tutulması halk üze
rine aksi tesir yapıyor. Bu gün millet bize itimat 
ediyor, 

Fakat kendisinin itimat ettiği şu azayi kiramın 
metotuplan bütitakm - mazur görülsün, na ehil diye
ceğim - adamların masalarında sürükleniyor. Bende
nizin de almış olduğum mektupta arkadaşım yazıyor. 
Gönderdiğim bir mektubum haftalarca, açık, saçık, 
masa üzerinde kalmış, arkadaş tesadüf ederek bulup 
eve göndermiş. Mebusamn izzeti nefsine bu kadar 
taarruz edilirse milletin karşısında bizim kıymetimiz 
kalmaz, milletin bize itimadı kalmaz. Bizim gönder
diklerimiz, bir bostan korkuluğundan başka bir şey 
değildir demesinler. Bunu nazarı dikkate almak lâ
zımdır. Vaziyetimizin, mevkiimizin ne olduğu hak
kında millete suifikir vermeyelim, bu bir, ikincisi, 
garip sansürler var efendim. Ankara'da sansör 
edilen bir telgraf Karahisar'da da sansör ediliyor. 
Bendeniz Eskişehir'de iken bir telgraf çektim. Pos-
tahanelerin bazı münasebetsiz halini biliyordum. Bu 
halin telgraflarda da vaki olup olmadığını anlamak 
için nefsimde tecrübe etmek İstedim. Telgrafı çek
tim ve telgrafçıya dedim kî; telgraf varmadan evvel 
ben yarın İlgına varmayayım : Memur, telgraf çe
kildi, emin olunuz dedi. Halbuki Ilgına vardığım za
man arkadaşlarım bu telgrafı almamışlardı. Bunda 
hayret edecek bir şey yoktur. Çünkü oradada sansör 
ediliyor, burada da, 

ÖMER LÜTFt BEY (Amasya) — Ahavli hazıra 
icabınca sânsörün kaldırılmasına bendenizde taraftar 
değilim. Fakat bunun icrasını teshil etmek lâzımge-
lir. Bu hususta evvelce yapılmış şekiller vardı. Harb 
zamanında. Onları biraz tadilâtla kabul edersek me-
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sele halledilmiş olur zannederim. Şimdi halkın yaz
dığı mektuplar, şimdi olduğu tarzda, sansör vazife
si, ilavei vazife olarak bazı memurine veriliyor. Zan
nederim, müstakil vazife olarak, her postanenin ala
cağı mektuplar nispetinde, memur konacak olursa, 
nihayet yirmi dört saat zarfında bu iş bitmiş olur, 
Yoksa alâkadar olan zat sabahleyin sansörlüğe, son
ra başka bir vazifeye giderse bittabi yetiştiremez. 
Mektuplar beş gün değil, on gün bile kalabilir. 

Mebusamn mektuplarına ayrı bir heyet yapmak 
veya hariçte sansör ettirmeye de lüzum yok. Mebu
samn başının bağlı bulunduğu bir mahal vardır. Di
vanı Riyaset, Divanı Riyasete tevdi eder. Divanı Ri
yaset sansör eder gönderir. Ne mebus mektupları 
sansörsüz kalmış olur ve ne de mebusamn izzeti nef
si rencide edilmiş olmaz. Sonra mebuslara gelecek 
mektupların mahallinde sansör edilmesi, hakikaten 
onların ziyanı ve kasden gönderilmemesini mucip 
olabilir. Binaenaleyh, onlar sansörsüz olarak posta
ya verilir. Fakat buraya gelir gelmez. Doğrudan doğ
ruya ait olduğu zate gitmesin, Divanı Riyasete git
sin, Divanı Riyaset bakar ashabına verir (Gürültü
ler). 

Müsaade buyurun efendim. Bir mahalde sansör 
edilen mektupların diğer yerlerde sansör edilmesi ta
bii doğru değildir. Verilen emrin yanlış telâkkisin
den ibarettir. Evvelâ dairei aİdesinİ ıslâh etsinler. 
Bendenizin maruzatım gayet muhtasar olarak, san-
sörün ibkası, fakat mebusların kendilerine gelecek 
mektuplarının Divanı Riyaset tarafından sansör edil
mesinden ibarettir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim, sansör 
meselesi deyince ibtida posta meselesini düşünmek 
lâzımdır. Bu gün posta ve telgraf demek, memleke
tin idaresi demektir. Posta ve telgrafı tanzim etmek 
lâzımdır. Posta ve telgraf memleketin hayatı ticari -
yesiyle alâkadardır ki, memlekette postayı tanzim et
mek için her halde pek etraflı düşünmek lâzımdır. 
Bu gün arkadaşlarımızın sansörün tamamen kaldırıl
ması veya kısmen kaldırılması hakkındaki fikirleri 
hep postadaki teahhürden neşet ediyor. Bir çok ar
kadaşlarımız postaneye, telgrafhaneye müracaat edip 
cevap alamayınca, mektup ve telgraflarının gitmedi
ğini de görünce soruyorlar, niçin gitmedi? Neye ce
vap alamadık? Cevaben: sansör memurları gelip telg
rafları mektupları sansör etmedi. Onun için çekilme
di ve tevzi edilemiyor cevabım veriyorlar. Geldiği 
tarihten üç gün veya dört gün sonra tevzi olunuyor. 
Şu halde bir memleket dahilinde posta ve telgraf 
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muamelâtı böyle haftalarca teabhüre uğrarsa orada 
idareyi tanzim güçleşiyor. Bendeniz bu kanaatteyim. 
Onun İçin posta ve telgraf muamelâtım tanzim et
mek için sansörü de düşünmek lâzımdır. Her halde 
bu hususu iyice düşünmemiz icabeder. Tabii Heyeti 
Icraiye bunu düşünüyor. 

Saniyen sansörün, bir çok arkadaşlarımızın der-
meyan buyurdukları mütalaat veçhile belki Heyeti 
icraiyece bir faidesi görülür. Fakat fenalığı isteyen, 
memleket dahiline söz sokmak isteyen, bunun için 
vasıtasını da bulur, Mektubunu da yazar ve onu da 
gönderecek adamını da bulur. Postada sansör olma
sa bile o fesadı gözüne aldırmış olan adam doğru
dan doğruya mektubunu postaya vermez, O halde 
vesaiti hususiye taharri edecektir eşhası hususiye ta
harri edecektir ve o vasıta ile yapacaktır. 

Salisen: Bir defa düşünelim ticarî muhaberatı 
hususiyesi bu suretle sekteye uğrayan zat, yahut, 
muhaberatı hususiyesi bu suretle sekteye uğrayan 
halk ne suretle düşünüyor? Bir defa telgraf muhabe
ratım nazarı itibare alalım, Zannedersem ticaret mu
haberatı kalmamıştır. Memleketimizde bu ne zama
na kadar devam edecektir? Harb zamanında, sefer
berlikte tamamen bu iş cığrından çıktı. Mütareke 
zamanında tanzim edilemedi. Posta nakli meselesini 
tanzim edemez isek neye yarar? Nakli nukudu pos
ta yapamıyor. Neden emniyet yok? Memleket dahi
linde emniyet kalmadı mı? Hükümet hâkim değil 
midir? 

Rabian; posta bu halde devam ettiği müddet, san
sör de bu şekilde devam ederse, arkadaşlarımın de
dikleri İkinci bir şey daha var ki onu da mevzuuba-
his ettiler, memleket hakkı istikadan mahrum edilir. 
Efendiler; hiç birimiz bir memur hakkında şikâyet 
yapmayacağız. Hususiyle bizim memleketimiz gibi 
istibdadın hâlâ cari olduğu memlekette, bir memur 
tarafından vukubulacak yolsuzluktan şikâyet edildi
ği, şikâyetnamesini postaneye ve telgrafı telgrafhane
ye «tevdi ettiği zaman o istida, şikâyet edilen memura 
veriliyor, İptida şikâyet ettiği memura tevdi ediliyor. 
Bu sansür nasıl devam edebilir? Şu halde hakkı isti
kadan mahrum edilen bir millet nasd adalet yüzü 
görebülir? Şimdi Heyeti îcraiye düşünsün. Memleke
tin adaletinden, o memurların adaletinden nasıl emdn 
olacak? Şikayet için kenldisine bir kapı gösterilmezse, 
şuiıa emin olalım ki, hiç bk yere şikâyet yapamaz. 
Meğer taısusti adamlar vasıtasıyla buraya göndereler. 
Faika* postta, ve telgraf vasıtasıyla şikâyet yapmak 
müşküflesjir. Mebusların şahıslarına ah gelecek mek-



1 s XI 4 . 7 . 133« C : 1 

tuplar, sansür edilmiş veya edilmemiş, ne olursa ol
sun, bir şey değildir. Halkın mektupları, hakkı isti
kası bilhassa nazarı itibara alınmalı. Bir de memle
ketin ticareti, memleketin ticareti bütün seferberlik es
nasında muattal kaldı. Bu gün bunu teshile çalışmaz
sak daha ziyade inhitata uğrayacaktır. Bunun için 
bendemiz sansür meselesinin tamamen refini, olama
dığı surette daha emin ve datha mühim bir surete if
rağını teklif ediyorum. 

REÎSİSANİ BEY — Efendim, müzakeremin ki
fayetini reye koyuyorum. Kâfi görenler ellerini kal
dırsın. (Biter kalkar.) Kâfi görülmedi. 

FİKRİ EFENDİ (Genç)' — Peygamberimizin vak
tinde de sansür var idi. Vahyi ilâht geldi ki, Mekke* 
ökı fathi için gidiliyordu. Peygamberimiz Hazreti 
Atiye emtiettü ki; bîr kadında mektup var, meJOduhunu 
atınız. Hazretti A i gitti, Zülbeyir İle, kadının saçları
nın içinde mektubu buldu, aldı. Akrabasına malumat 
veriyordu. Demek ki sansür doğrudur. Telgraf me
murları vasıtasıyla yapmak daha münasiptir. Zira sü
ratle vukuıbulur. 

REİSİSANt BEY — Müzakereyi kâfi görenler el
lerini kaldırsınlar. <Elter kalkar) Kâfi görüldü efen
dim. Bu mesele hakkında Refik Şevket Beyin bir (tak
riri vardır, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Milfetön İntihap ve İtkıatgerdesi olan Mcbusanı 

Kiram muhaıberaıtından şüphelenmek esasen varit ve 
muhtemel olmadığı halde, bilumum muhaberatı hu-
sutsSyenniz mevrit ve mahreçterisuıde en ufak memur
lar tarafından sansür ediliyor. Sansür Talimatnamesi
ne muhalefet eöilmlş almamak için, mebus mektup
larının, idare memurlarının mühürlen tahtında bu
lundukça sansür edilmemeli ve mebuslar namına ge
leceklerin hiç bîr taraftan sansür olunmaması husu
sunun usul ittihazını teklif ederim, 

2 Haziran 1336 
Saruhan Mebusu 

Refik Şevket 

HAŞİM BEY (Çorum)' — Takriri okuyun efen
dim. 

ÖMER LtTTFl BEY (Amasya) — Sahibi mevcut 
olmayan takrirler okunmaz efendim. 

(Kâtip Haydar Bey Tokat Mebusu Mehmet Rifat 
Beyin takririni okur) : 

Huzuru RiyasetpenalKiye 
Büyük Mİİtet Meclisi nezrinde telgraf ve posta 

şubesi teşkilini ve Azayı Muhteremeye ait muhaberatı 

mtsusiyenin Meclis tarafından rnürrtöhap Uç zat tara
fından müoavebeten tetkik ve sansür e*tiritmeısini 
teklif eylerim. 

Tokaıt 
Mehmet Rifat 

(Karalhlsarısahip Mebusu İsmail Şükrü Efendinİa 
takriri okundu): 

Büyük Millet Meclisi azalarına vurul edecek mu
haberata sansürden istisnasını teklif ederim, 

3 Temmuz 1336 
Karahisarısahip 
İsmail Şükrü 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Mebusan mektup
larının sansür edjtip edilmemesinin tayini esami ile 
reye vazraı talep ederim, 

KATİP HAYDAR BEY — Sansürün refi hak
kındaki kararın tayini esami ile reye konmasını o» 
beş imza Hıe teklif ediyorlar. 

Riyaseti Oelileye 
Sansürün lağvı hakkındaki tekliflerin tayM esami 

ile reye vazını teklif ederiz. 
Çorum 
Sıddık 

Karabisaroahip 
Mehmet Şükrü 

tçd 
Şevki 
Canik 
Hüseyin 

içel 
Haydar Lûtfi 

Çorum 
Ferit 
İçel 

Mehmet Şükrü 
Diyarbakır 

Kadri 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Lazîstan 

Ziya Hurşit 

Riyaseti CeflHeye 
'Mebusan mektuptarautı sansütfden istisnası hak

kındaki kararın tayini esami ile reye konulmasını 
teklif eyleriz. 

İçel Antalya 
Ali Haydar Halil İbrahim 
Kastamonu istanbul 

Rüştü Ahmet Muhtar 
Kayseri İzmit 
Osman HamÜİ 

(Kâtip Haydar Bey, KarahiSarvsahSp Mebusu 
Mehmet Şükrü Beyin takririni okur) : 

Büyük Millet Meclfeil Riyaseti Oâitesme 
Büyük Millet Meclisi; hariçle ve ihtilâl mevcut 

oları munftıkatarla vukuibulacak muhaberatın sansüre 
tabi tutularak bunun haricinde vukubulacak bilcüm-
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le muhaberatın serbestçe icrasını kabul ederek ruz-
namet müzakerata. geçer. 

4 Temmuz 1336 
Karahisarısahip 
Metnine* Şükrü 

SESLER — Ret, ret. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

(Takrir okunurken) dahilde vukubudacak «yan nun-
ttkalan. 

REIStSANt BEY — Şimdi efendim, iki takrir 
var. Birisi esas itibarıyla sansürün tamamıyla tayyı, 
diğeri yalnız Mebusanı Kiramın mektuplarının san
süre taıbi tutulması, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahkansahip) — 
Bir de üçüncüsü vardır. Büsbütün tay değil, 'hariçten 
tamamen ve dahilde isyan mıntıkaları. 

(Kâtip Haydar Bey, Şükrü Beyin tafcririnii tek
rar okudu.) 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Hangi tarafta isyan 
olacağı beffi değilki; her tarafta ihtilâl olabilir. 

SIRRI BEY (İzmit)' — Bir teklif daha vardı ki; 
Divanı Riyasette kendi arkadaşlarından müntehap 
ibir heyet tarafından sansür edilsin. Bu hususta ekse
riyet vardır efendim. (Muvafık sadaları) Bu reye kon
sun efendim. 

(Kâtip Haydar Bey, Büyük Millet Meclîsinde pos
ta şubesi teşkili hakkındaki Rifat Beyin takririni tek
rar okudu,) 

REÎSİSANt BEY — Şimdi efendim, bu teklifi 
reye koyuyorum. (Kâtip Haydar Beye hitaben) Bu 
takriri bir daha okuyunuz. 

(•Kâtip Haydar Bey, Rifat Beyin takririni tekrar 
okudu). 

SIRRI BEY (temt) — 'Müsaade buyurunuz efen
dim. Zaten Büyük MtfUet Meclîsinde posta ve telgraf 
şubesi teşkil edildi. Binaenaleyh muameleye de baş
ladı, zaten bu mesele kabul edilmiştir. Şimdi efendim, 
rüfekayı kıranı tarafından İntihap edilerek münaıve-
beten sansür muamelâtı rüyet edateia. 

REÎSfSANÎ BEY — Bunu kabul edenler ellerjııc 
kaldırsın. (Çürüttüler) Tekrar edeyim anlamadık di
yorlar. 

Tokat mebusu arkadaşımız diyor ki; biz buradan 
yazacağımız mektupların müntehap üç zat tarafın
dan sansür edilmesi hakkında (Gürültüler) müsaade 
'buyurun efendim. Mövcut takrirleri reye koyuyorum, 
kabul etmekseniz reddedersiniz. O sizin bileceğiniz 
bir şeydir. 

ZtYA HURŞtO BEY (La-zistam) — İlk takrirler 
reye konulmaytpta bu takrirlerin reye konulmasın
daki hikmet nedir? 

REÎStSANl BEY — Evvelen tayini esami ile re
ye konulması hakkında takrir vardır. Bunun reye ko-
mtfması (Gürültüler... Ret, ret) Sansürün külliyen il
gasına dair bir takrir yoktur, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim dahilde isyan çıkmış, bizden ayrılmış yer-
ferifo -tabii sansür lazımdır, (Gürültüler) fakat bunun 
'haricinde bulunan yerlerdte sansürün umumıiyetie 
lağvı lâzımdır. Dahilde isyan çıkan yerlerde başka 
(Gürüttüter) 

RBİSÎSANt BEY — Şimdi efendim diğerlerini 
reye koyuyorum. Mebusan tarafından münavebeten 
Untİhap edilen üç azanın sansür muamelâtını rüyet et
mesi hakkındaki takriri reye koyuyorum. (Kabul ka
bul sadaları)' 

REtSİSANİ BEY — Kabul edenler ellerini kal
dıranlar. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

Viirut edecek mektupların da sansür edilmesi me
selesi var. Bunu reye koyuyorum. Kabul edenler el
lerini kaldırsın efendim, (eller kalkar) Ekseriyet var 
kabul ed'ikli eförfdirn. 

(Kâtip Haydar Bey Karahisarısahip Mebusu Şük-
kü Beyin takririni tekrar okudu). 

R'BtStSANt BEY — Bu teklifi kabul edenler el
lerini kaldırsın. (Eller kalkar) Reddedildi efendim, 

4. — Çorum Mebusu S iddik Bey ve rüfekasıntn 
Nevahi Teşkilâtı hakkında takriri. 

REtStSANİ BEY — Çorum mebusu refikimizin 
Nevahi Teşkilâtı hakkında bîr takriri vardır. Müsaa
de buyurursanız bu takriri dahiliyeye havale edelim. 
(Muvafık sesleri) Havale olundu efendim, 

5. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, belediye re
islerinin aşar iltizam etmemelerine dair takriri. 

REÎSiSANı BEY — Belediye reislerinin aşar il
tizam etmemeleri hakkında bir takrir vardır bunu 
müsaade ederseniz Dahiliye Encümenine gönderelim. 
(Hay hay sesteri) 

HOCA ŞÜKRÜ EFENDt — Belediye reislerinin 
aşar iltizam etmesi şimdiye kadar vukubulan bir tea
müldür, tatbik edilen bu teamülü terk etmemelidir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Karahisarısahip) — 
Efendim böyle şeylerle uğraşmaya vaktimiz yoktur. 

REtSİSANÎ BEY — Bunu müsaade ederseniz 
Dahiliye Encümenine gönderelim. (Lüzumu yok ses
leri) Nazarı dikkate almayanlar ellerini kaldırsınlar. 
(Etler kalkar) Nazarı dikkate alınmadı efendim. 
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BİR MEBUS — Makamatı resmiyeye gönderile
cek mektupların sansür edilmesi kaldı efendini. 

REİSİSANÎ BEY — Mebusanı kirama hariçten 
gelecek mektupların, telgrafların sansür edilmemesi 
kabul edildikten sonra 'bunu tekrar mevzubahis et
memenizi rica ederim. Bunu Meclisimiz kabul etM. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDÎ (Karahteaosafaip) — 
Resmi şikâyetlerde sansür edİfrûesin. (Gürültüler) 

REİSİSANİ BEY — Rica ederim gürültü etme
yiniz, Şimdi cekei hafiye yanacağız. Bunları bir defa 
tezekkür edelim, 

6. — Burdur "Mebusu Şevket Beyin, mütarekedeki 
sonra tayin edilen jandarmaların ahvaline dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Mütarekeden sonra tayin 
edilen jandarmaların ahvali hakkında Burdur Mebusu 
Şevket Beyin bir takriri var. (Ret, ret sesten)' 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) — Bunlarla 
uğraşmaya vaktimiz yok. 

REİSİSAINİ BEY — Arzu buyuıütursa DahüÜye 
Encümenini havale edelim. Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. {Etler kalkar) Kabul edildi efendim. 

7. — İdam hükümlerinin Meclisin reyine arz edil
mediklerine dair takrir . 

REÎSİSANt BEY — İdam hükümlerinin Meclisin 
reyine ara edilmediğine dair bir takrir var. (Ooğra 
doğru sesleri) Arzu buyurur iseniz Dahiliye Encüme-
«Üne havale edelim, (İzahat vermek üzere Dahiliye 
Vekâletine sesleri) 

REİSİSANİ BEY — O haflde izahat vermek üzere 
Heyeti tcraiyeye havalesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu erendim. 

8. — İzmit'te bazı yolların tamiri hakkında tak
rir. 

REİSİSANİ BEY — Efendim izmit'te bazı yol
ların tamılri hakkınlda, bir takrir vardır. Müsaade eder
seniz Nafia Vekâletine gönderelim. (Muvafık ses
leri) 

9. — İdarei Vilâyat ve Tedrisatı İptidaiye Kanun
larının tadiline dair takrir. 

REİSflSANl BEY — İdarei Vilâyaıt ve Tedrisatı 
İptidaiye Kanunlarının tadif-i hakkında bk takrir vaf 
Dahiliye ve Maarife gönderelim. 

4. — TEKLİFLER 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Evvelâ 
Maarife sonra Sedyeye de gönderitsin, İçinde Seri-
yeye ait sözler de var efendim. 

7. — Sivas 'Mebusu Mustafa Taki Efendinin Eim-
me ve Rütaba yetiştirilmesine dair teklifi. (2/24) 

RBİSİSANİ BEY — Mustafa Taki EfenVJkıün 
umuru maarif hakkında teklifli ite beraber Dahilîye 
ve Maarif Encümenlerine gönderelim. 

5. — TAKRİRLER 

RBİSİSANİ BEY — Şimdi efendim Btöislte 
dört iptidai küşadı hakkında bir takrir var onu da 
Maarif Encümenine gönderelim. 

10. — Ağnam resminden vilâyetler için bir hisse 
verilmesine dair takrir. 

REİSİSANİ BEY — Ağnamdan Mıssei vilâyet içm 
bir hisse verilmesi hakkında bir takrir vardır. Arzu 
ederseniz Maliye Encümenine gönderelim. (Muvafık 
sesten) 

REİSİSANİ BEY — Dünkü cefeei hafiyemizi de
vam ettireceğiz. 

/ / . — Bitlis Mebusu Resul Beyle arkadaşının, 
Bitlis'te dört iptidai mektebi küsadtna dair takriri. 

2. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, Ereğli 
kömür madenleri rüsumu hakkındaki teklifi. (2/25) 

REİSİSANİ BEY — Ereğli kömür resmi hakkın
da lâyiha var. (Kknin sesleri) Amasya Mebusu Ömer 

12. — Simav Harikzedegânı hakkında takrir. 
RBıSıSAiNt BEY — Simav Harikzedegânı hak

kında bir takrir vardır. Müsaadenizle İktisat Encü
menine gönderelim. 

1$. — Çorum Mebusu Sıddık Beyin, Posta ve Tel
graf Umurunun hali intizama ifrağına dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Posta ve Telgraf Umuru
nun halı intizama ifrağına dair bir takrir var. Buru
ları Dahiliyeye gönderelim. 

4. — TEKLİFLER 

Lûtfi Beyin efendim müsaade ederseniz İktisat ve 
Maliye encümenlerine havale edelim. (Muvafıktır sesle
ri) Celseyi beş dakika tatil ediyorum efendim. 

(ikinci, üçüncü, dördüncü celseler hafidir.) 

.<... 
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