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BİRİNCİ OELSB 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REÎ8 — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÎPLBR : Ata B. (Niğde)), Ragıh B. (Kütahya). 

RKtS — Celse kuşat edildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

{Kâtip Ragıp Bey, Zaptı sabık hulâsasını 
okudu): 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci celse 

Jkinci Rekvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 
tahtı Riyasetlerinde inikat ederek zaptı sabık hü
lâsası aynen kabul olundu. Orman müdür mua
vinlerine ve emniyeti umumiye ile jandarmanın 
tevhidine müteallik levayihi kanuniye Dahiliye 
encümenine, mesaili muhtelife için bütçeye para 
ilâvesine dair olan kararnameler Muvazenei ma
liye encümenine, mütarekeden evvel düşman isti
lasına uğrayan mahaller memurini maaşatma, 
Denizli kazası ahalisinin aşar ye müsakkafat ver
gisinin teciline, muaddel Usulü muhasebe ka
nununun'tadiline dair levayihi kanuniye ile To-
kad'daki kalhanenin belediyeye terki hakkındaki 
teklifi kanuni Kavanini maliye encümenine, zi
raat ve kooperatif şirketlerine para ikrazma dair 
lâyihai kanuniye iktisat ve Muvazenei maliye, tel
graf memurları maaşatma zam icrasına müteallik 
kararname Posta ve telgraf ve Kavanini maliye, 
Şaki Halid'in affına ve muvakkat temyiz heyeti 
kanununun tadiline dair olan levayihi kanu
niye- Adliye encümenine, mekâtibi idadiye mü
dür ve muallimleri hakkındaki lâyihai kanuni
ye Maarif encümenine havale olundu. Gtedis, 
Uşak havalisiyle Urfa, Maraş ve Ayintab livaları 
dahilinde birer istiklal mahkemesi tesisinin mü
nasip olacağına dair Heyeti Vekileden mevrut 
tezkereler muvafık görülerek ruznameye itha
liyle intihap ierası karargir oldu. Bîr hizmeti 
vataniye ile izam edilmiş olan Bolu mebusu Ce-
vat Beyin mezuniyeti tensip edildi. Karadeniz 
ablukasına dair Dahiliye vekâletinden mevrut 
cevabı tahriri kıraatle kâfi' görüldü. Süleyman 
Sırrı Beyin Darende'nin livaya tahviline, Yusuf 
îzzet Paşanın Meclisin salâhiyetine, Siird meb
usu Salih Efendinin emirber neferlerine, Kütah
ya mebusu Cemil Beyin Ankara darülmuaİlimin 
maaşatma, Eskişehir mebusu Eyyüp Sabri Be
yin Bozüyük'ün kazaya tahviline, Kayseri meb
usu Atıf Beyin Niğde livası dahilinde teşkilât 
İcrasma, Erzurum mebusu Salih Efendinin vi-

lâyatı şarkiyenin ağnam resmi zammından İstis
nalarına, Kırşehir mebusu Sadık Beyin Sulh hâ
kimleri kanununa bir zeyil ilâvesine dair teklif
leri Lâyiha encümenine, Karahjsar mebusu Şük
rü Beyin italya'ya şimendifer edevatı mubayaası 
için izam edilecek zevata müteallik İstizah tak
riri kabul ve Heyeti Vekilenin bu meseleye dair 
olan tezkeresinin müzakeresi istizahın neticesine 
talik edildi. Bütçelerin kabulüne kadar en
cümence yapılan tenzilâtın devairi Hfikümetçe 
derhal tatbiki hakkındaki Muvazenei maliye en
cümeni mazbatası tekrar encümene iade edildi. 
Ertuğrul mebusu Mustafa Kemal Beyin esnaf 
kethüdalığı kanununun müstaeelen tatbikma ve 
İsparta mebusu Nâdir Beyle, Burdur mebusu Ali 
Ulvi Beylerin Konya teşkilatı mülkiyesine ve 
ecnebi isimleri taşıyan kasaba ve kariye isimleri
nin tebdiline, Van. mebusu' Hasan Beyin Van 
mühaeirlerine muavenet icrasına müteallik tak
rirleri Heyeti Vekileye, İzmit mebusu Sirn Beyin 
îzmit havalisinde taadiye uğrayan kurra hakkın
daki sual takriri Dahiliye vekâletine, Kastamonu 
mebusu Suat Beyin Zonguldak kömürleri hakkın
daki sual takririyle Kütahya mebusu Cemil Be
yin Ankarada'ki ihtikârın men'ine müteallik tak
riri iktisat vekâletine, Erzurum mebusu Salih 
Eefndi ile refikinin Erzurujn vilâyeti dahilindeki 
yollarm tamir ve inşasına müteallik takriri Nafia 
vekâletine ,Süleyman Sırrı Beyin şûrayi islâm 
hakkındaki takriri Şer'iye vekâletine havale olun
du. Konya mebusu Çelebi Efendinin Evkaf ve
kâleti ihdasına, Yunus Nâdi Beyin matbuat müri-
tesibininin askerlikten tecillerine ve Operatör 

Emin Beyin Ermenak namının tebdiline, Kütahya 
mebusu Cemil Beyin millî marşa dair olan tak
rirleri retddolundu. Adliye vekaletine intihap 
edilen Zekâi Beyin vekâletten ve Erzurum meb
usu tiSmail Beyin Müdafaai Milliye encümeni 
âzaüğmdan olan istifanameleri kıraat edildi. Mec
lis âzasından mukaddema memuriyet deruhde 
edip bilâhara mebusluğu tercih etmiş zevata 
Meclis veznesinee harcırah itasına dair Divanı 
Riyaset kararı hakkında müzakere cereyan ede
rek reddine karar verildi ve teneffüs için celse 
tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı RiyaseÜe-

— 455 — 
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rinde zevali saat üç on beşte inikat etti. izmit 
mebusu Hamdi Beyin darülmuallimm maaşatına 
dair takriri Lâyiha encümehüıe ve linyit maden
lerinin isletilmesine dair takriri Heyeti Vekileye 
havale olundu. Konya teşkilâtı mülkiyesi hak
kındaki kanun tâyini esami ile reye vazolunarak 
S5 redde karşı 59 reyle ,kabul olundu. Şimendi

ferlere muktazi kömürün tedariki hakkında evvelee 
vâki olan suale Nafia ve Müdafaa! Milliye vekil
leri taraf ından cevap ita olundu. MüdafaaiMil-
liye vekili Paşa Hazretleri) tarafından Trabzon 
dekovil hattına dair olan sual ile Ayintap ahvali 
hakkındaki istizaha da cevap verilerek kâfi gö
rüldü. Bilâhara Encümeni mahsus mazbatasının 
on üçüncü maddesinin müzakeresine geçilip Mec
liste ekseriyet kalmamış olmasından salı günü 
aynı ruzname ile içtima edilmek üzere saat 4 45 
de celseye nihayet verildi. ' 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Âta M. Ragıp 

BEİS— Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkın
daki kanun tâyini esami ile reyi âlinize vazedil
mişti, Reylerin tadadında bir yanlrşlık olduğu 
ahiren icra kılınan tetkikattan anlaşıldı. Tâyini 
esami puslalan malûmu âlileri ismi ve dairei 
intihabiyesi yazılmak suretiyle verilmek lâzım-
gelir ki, beyaz kâğıtlardan isim ve dairei intiha
biyesi yazılmaksızın kabul veya ret şeklinde bazı 
kağıtlar zuhur etmiştir. Bu, muameleye tesir 
ediyor. Malûmu âlileri Nizamname! dahilî mu
cibince reyi aleniden mütevellit ilıtilâfatın mer
cii tetkiki evvelâ Dîvanı Riyasettir. Rey pusla
lan Divanı Riyasete berayi tetkik gönderilmek
le beraber, Heyeti Vekileye bu kanunun kabul 
veya reddi hakkında tebligat icra edilmiyeceği 
İçin kanun mevkii meriyete vazedilmiyecektir. 
Keyfiyeti Heyeti Aliyenize arzediyoram. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — Beyaz 
kâğıtlar matbu değil mi efendim? 

REİS —>*Matbu değildir. Rey alenî olduğu 
için sahibi reyin ismi ve dairei intihabiyesi bu
lunmak lâzımdır ki, kimin reyi olduğu anlaşıl
sın. Yalnız beyaz kâğıtlar üzerine ret denil
miştir. Bu vesile ile Meclisi Âlinin nazarı dik
katini celbederim ki, rey puslalarma isimlerini 
lütfen yazsınlar veyahut matbu olan rey vara
kalarını istimal buyursunlar: 

NAFİZ B. (Canik) — Meclisi Âlinin nazarı 
dikkatini eelbetmeyiniz. Alâkadar olan zevatın 
nazarı dikkatini celbediniz efendim, 

BÎR MEBUS B. — Kim imiş o alâkadar ze
vat? 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Pus-
lal&rda bir isim yok ki, alâkadar zevat meydan
da olsun. Bu bir sehivden ibarettir. 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — Nafiz 
Beyin, alâkadarandan maksadı ismini yazmıyan 
zevattır. Tabii şahıs mevzuubahis değil. 

BtfBEylN HÜSNÜ 1 1 (İsparta) — Tâyini 
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esami ile olması için takrir vardır. Yeniden 
reyler toplansın. 

REİS —• Efendim, Nizamname mucibince 
muamele ifa olunur. Mercii tetkiki Divanı Ri
yasettir. Oriısı tetkik eder, Bir karar ittihaz ve 
neticesi Meclisi Âlinize tebliğ olunur. (Pekâlâ 
sesleri). Zaptı sabık hakkında başka mütalâa 
var mı efendim? i 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoagad) — Efen
dim, zaptı sabıkta esnaf loncası hakkındaki ka
nunun sürati tatbiki olacaktır ve bunun için 
Heyeti Vekileye tebliğ edilecektir. O suretle 
tashih, edilmesi lâzımgelir. 

REİS — O yolda tashih ederiz efendim. 
OPERATÖR EMİN B. (Buna) — Efendim, 

Sim Bey tarafından bir teklif vâki olmuştu. 
G ayri millî isimlerin tebdili hakkmda, Heyeti 
muhtereme de onu kabul etmişti. Lütfen o da 
zapta geçsin. Çünkü yalnız Nadir Beyle Cemil 
Beylerinki geçmiş, Sırrı Beyinki yazılmamış. 

REİS — Sırrı Beyin teklifi şifahidir. Malû
mu âlileri müzakereler tahriri takrirler üzerine 
olur. Verilen bir takrir üzerine Sırrı Bey Mütalâa 
sert buyurdular ve o yolda kabul edildi. He
yeti Vekileye tezkere yazılacaktır. Zaptı sabık 
hakkmda başka mütalâa yok değil mi efendim? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabıkı tashihat veçhile ka
bul edenler el kaldırsın. Tashih veçhile kabul 
edilmiştir efendim. 

3. — LÂYİHALAR 
1. —• 1 kânunusaniden şubat 1337 gayesine 

kadar H milyon liranın avans olarak itas% hak
kmda kamın lâyihası 

REİS T- Evrakı varideye geçiyoruz. 1 kâ
nunusaniden şubat gayesine kadar on bir mil
yon liranın avans olarak itası hakkındaki lâyi
ha! kanuniyeyi Muv&zenei Maliye encümenine 
gönderiyoruz, 

2. —• Makam maa&ah hakkında Ica-nun lâyiham 
REİS — Makam maaşatı hakkındaki lâyihai 

kanuniyeyi Müdafaaİ Milliye ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — Müdafaaİ Milliye vekâleti müsteşarlığı 
maaşına dair kanun lâyihası 

REİS — Müdafaaİ Milliye vekâleti müste
şarlığı maaşına dair olan lâyihayı kanuniyeyi 
Müdafaaİ Milliye ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale ediyoruz. 

4. — Safranbolu isyanında fer'an zimethal 
olanların aflanna dair kanun lâyihan 

REİS — Safranbolu isyanında fer'an zimet* 
hal olanların aflanna dair olan kararnameyi 

) Adliye encümenine veriyoruz. 
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2. — AZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Aydın mebusu Sadık Beyin müstafi 
addine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

REİS — Aydın mebusu Sadık JBeyin müsta
fi addedilmesine dair olan Riyaset karan oku
nacak : 

Heyeti Umumiyeey 
Aydın mebusu Sadık Beyin merbut takriri 

19 kânunuevvel 1336 tarihinde münakit yirmi 
altıncı Divanı Riyasette Divanı Biyasette tezek
kür. edilerek tafsilen dercedüen muamelesine na
zaran beş mah on iki gün gaibi gayri mezun 
kaldığı ve bu sene zarfında ispatı mazeret etme
diği cihetle kanunu mahsusuna tevf jkan müstafi 
addinin Heyeti umumiyenin nazan tasvibine ar-
^ana karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Reisi vekili 
Hasan •Fehmi 

NADİR B. (İsparta) — Bu mesele hakkın
da müsaade buyurulursa bendeniz izahat vere
ceğim. Muhterem arkadaşlar, Arkadaşımız Sa
dık Bey ramazan içerisinde bir mezuniyetle 
memleekti olan Nazilliye gitmişti. Vaktaki ha
ziranın yirmi dördüncü günü Nazilli vakai fe-
ciası zuhur ettiğinde bu zatin malik olduğu bü
tün serveti o feeayi arasında mahvoldu. Güç 
hal ile ve çırıl çıplak bir surette ailesini kurtar
dı. İstasyona geldiği zaman bendeniz görmüş
tüm. Gayet perişan bir halde idi. Eğridir'e 
gitİ, orada İzdiham hasebiyle ailesini barındıra
cak bir mesken tedarik edemedi. Oradan İs
parta'ya geldi, İsparta'da esasen hareketi arz 
sebebiyle mesken kalmamıştır ve Nazilli'den 
de akın akın gelen muhacirler de oraya toplan
mıştı. Orada da mesken tedarikine muvaffak 
olamryarak perişan bir halde Antalya'ya hicre
te muvaffak oldu. Ora da zaten muhacirlerle 
dolduğu için çoluğunu çocuğunu iskân etmek 
ve iaşelerini temin etmek üzere oralarda bizza-
rure şimdiye kadar İcaldı. Binaenaleyh, şimdi
ye kadar kendisine nisabı ekseriyet hakkındaki 
kanun resmen tebliğ olunamadığî gibi başka su
retle de haberdar olamamıştır, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoaşad) — Cehale
ti kanuniye mazereti meşrua değildir. 

NADİR B. (İsparta) — 15 teşrinisani tari
hinde makamı riyasetten keşide edilen telgraf 
üzerine kalktı, buraya geldi. Bu zatin mazereti 
hakikaten meşrudur. Başkaca da tahkik edildi
ği surette de tezahür edecektir. Binaenaleyh, 
Heyeti Aliyenize mumaileyh hakkındaki meşhu-
datımı arzediyorum. Bir hayli servete malik ol
duğu halde bugün nan pareye muhtaç kalmış
tır. Bu, herkesin malûmudur. (Bu zat nerede
dir sesleri). Meclistedir, Riyasetin emrine imti-
salen gelmiştir. * 

OPERATÖR EMİN B. (Borsa) — Bir İtere 
Meclisten çekilmeliler, ondan sonra müzakere 
cereyan etsin. 

NADİR B. (İsparta) —'Efendim, makamı 
Riyasetten 15 teşrinisani tarihinde çekilen tel
grafla gelmiştir. Meselenin hakikati budur. 
Bu zat her suretle mazurdur. i 

OPERATÖR EMtET B. (Bnrsa) «-Kendisi 
hakkım müdafaa etsin, siz vekil misiniz? 

•: NADİR B. (İsparta) r - Kendisi de söylesin 
efendim. Bendeniz bildiğimi soyuyorum. 

İşte arkadaşımız buradadır. 
REİS — Efendim âzayi kiramdan her hangi 

bir zat zatına taallûk eden bir meseleyi isterse 
tyzzat söyler, isterse arkadaşlarından birisini 
tevkil eder. Bunda bir mâni yoktur. Mamafih 
muamelesi de yazılıdır, Onu da okuyabiliriz 

HAMDI NAMIK B. (tsmit) — Efendim, ar
kadaşımızın mazereti hakikaten en meşru bir 
mazerettir. Bir hafta evvel de Meclisi âlinize 
İltihak etmiştir. Emsali vardır. Hattâ redde
dilmiş iken arkadaşlarımızın tahakkuk eden 
mazereti üzerine ikinci bir takrirle yine kabul 
edilmişlerdir. Kendilerinin de kabulünü rica 
ederim. (Kabul, reye sesleri). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Mademki maze
reti meşruası varmış, kabulü lâzım gelir. 

TEVTİK B. (Dersim) — Bu Mecliste ademi 
kabulüne karar verilen bir zat mazeretinin 

tahakkuku üzerine yine kabul edilmiştir. Binaen
aleyh biınu da kabul edelim efendim. 

YAHYA GALD3 B. (Kırşehir) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Bendeniz de bir şey söy-
liyeceğim. Efendiler; rica ederim. Geçenlerde 
Kürdistan'dan geç kalan mebusları da kabul 
etmiştik. Bunu da unutmayınız. Bu zatın hâ-
himanı manvoimuş. O suretle perişan olmuş 
bir arkadaşımızı sukut ettirmek kadar ayıp bir 
şey olamaz, kabul etmeliyiz. (Kabul ediyoruz 
sesleri). 

REİS — Bu baptaki müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsınlar. Kâfi görülmüştür 
efendim. 

Malûmu âliniz nisabı müzakere kanunu iki 
ay bilâ mazeret terkedenlere. mahsustur. Sadık 
Beyin mazeretini meşru ve makbul görenler 
lütfen el kaldırsın. Mazereti makbul ve meşru 
addedildi. Şu halde mesele bitmiştir. Müstafi 
addedilmeğe lüzum kalmadı, 

3. - MAZBATALAR 
i, — Mersin mebusu Muhtar Beyle rüfekatı-

mn, Adana muhacirinim muavenet edilmesine 
dair takriri ve Muvazenei maliye encümeni maz
batası 

BEİS —Mersin mebusu Muhtar ve Adana 
mebusu Zekâi Beylerin, Adana muhacirleri 

| hakkındaki takrirlerinin Dahiliye ve Sıhhiye, 
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vekâletlerine havalesine dair Muvazenei Maliye 
encümeni mazbatası var. Tensip buyurursanız 
Muaveneti içtimaiye ve Dahiliye vekâletlerine 
tevdi edelim. (Hay hay sesleri) Tevdi edilmiş
tir efendim. 

2. — Antalya mebusu Mustafa Bey ve rüfe-
kasımn, Antalya - Burdur sosisinin İkmali in
şasına dair takriri ve Nafia encümeni mazbatası 

REİS — Antalya meblslarının; Burdur tarU 
kınm turuka umumiye meyanına ithaline dair 
tekliflerinin Nafia vekâletine tevdii hakkındaki 
Nafıa encümeninin mazbatası vardır. Okunma
sını arzu buyurur musunuz? (Hayır sesleri) O 
halde Nafia encümeninin mazbatası veçhile Na
fia vekâletine tevdi ediyoruz. . 

5. — TAKRİRLER 
i, — Siverek- mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 

mebusların tercümei Kolinin tab ve neşrine dair 
takriri 

REİS — Mebusanı kiramın tercümei ahva
linin tabı ve neşrine dair Mustafa Lûtfi Beyin 
takriri var, okunacak: 

B. M. M. Riyaseti Oelilesine 
Büyük Millet Meclisinin küşad edildiği sekiz 

ayı buluyor. Şimdiye kadar mebus arkadaş
ların onda. birinin tercümei hallerini bilemiyo
ruz ve bu bilememezlik neticesi olarak gerek 
Encümenlere ve gerek sair yerlere yapılan 
intihabatta pek te isabet edildiği görülmiyor. 
Halbuki müterakki memleketlerin Meclisi Umu
miye âzalarının fotoğraflariyle beraber ter
cümei hallerini müş'ir ciltlerce kitaplar tabe
dilerek, değil yalnız mebusana, belki memleketi 
idare eden bilûmum devair riyasetlerine, hattâ 

. polislere varıncaya kadar tevdi ediliyor. Bina
enaleyh Büyük Millet Meclisi âzayi kiranınım 
mufassal ve yüzlerce sahifeyi hâvi tercümei 

halleriyle beraber fotoğrafları tabı ve neşre-
dîlirse bilcümle intihabatta pek çok fevaît ye 
muhassenatı görüleceğinden Heyeti Celilenin 
muvaffakiyetle temini babında bir karar itti
hazını arz ve teklif ederim. 

20 . XII . 1336 
Siverek mebusu 
Mustafa Lûtfi 

{Efendim kimin sesleri? red sesleri). 
MUSTAFA LÜTFÎ B. (Sürerek) — İzahat 

vereceğim. Efendiler; bu takriri vermekten 
maksat, Meclisimizin Encümenleri olan şubelere 
intihabatın hüsnü suretle icrası ve intihabın 
isabetidir. Meselâ şimdi yedi aydır buraya 
toplanmışız. Bir adam yüzlerce mebusun ter
cümei halini bilebilir mi? Bütün Meclis âzala
rının tercümei ahvalinin mükemmel bîr surette 
yazılarak resimleriyle beraber bir kitap halin

de, falan efendi mülkiyede bu kadar memuriyet 
etmiş, muhasebecilik etmiş, maarif memurlu
ğunda bulunmuş gibi her keşin malûmu olursa, 
yüzlerce mebus meyanmda ne kadar muhase
be memurları vardır, ne kadar hukuktan anlı-
yau mebuslar varsa ayrıca bir listesi yapılır. 
Jhtiyae halinde açılır, bakılır ve İntihabat 
icrasında da, bu bu adam hukukşinastır dîye 
intihabatta isabet edilmiş olur. Buna karşı 
arkadaşlarımızın bazısı para diyorlar. Bu da 
kolaydır. Tabedilsin, bedeli ınukabilhıde her 
hangi birimiz bir banknota, İki banknota ala
biliriz. Binaenaleyh bu intihabat için ve mem
leketin selâmeti namnıa lâzımdır efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, maalesef 
gün geçmiyor ki kendimizden bahsetmeyelim. 
Rica ederim bunu bırakalmı. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. (Siverek) — Vehbi 
Bey müsaade buyurun. Siz söylediniz, biz din
ledik. Siz de şimdi dinleyiniz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi efendim bu 
gibi işler o kadar enti püften işler ki hiç lüzu
mu yoktur. Eğer lâzım ise, iyi bir şey ise, 
onl doğrudan doğruya Divanı Riyaset, hattâ 
idare memurları yapar. Binaenaleyh bu kimdi 
yalnız kendimizle uğraşmak için konulmamış ki 
bunun İçin uğraşalım, 

REİS—1 Bu.takririn Heyeti idareye havale
sini arzu edenler el kaldırsın. (Red, red sesleri). 

Takriri nazarı mütalâaya almıyanlar el kal
dırsın, Nazarı mütalâaya alınmadı efendim. 

7. — MUHTELİF EVRAK 
1. — istiklâli Osmani gününün tebrikine da

ir Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşadan mevrut telgraf . 

REİS —'İstiklali Osmani gününün tebrikine 
dair Kâzım Karabekir Paşadan tebrik telgrafı 
var, okunacak: 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
istiklâli Osmaninin (640) ric.ı senei devriye

sine müsadif 19 , XII . 1336 günü bilcümle me
murini mülkiye ve askeriyenin huzuriyle parlak 
bir surette tes'it olunmuş vatan ve milletimizin 
reha ve itilâsına dualar edilmiştir, İşbu yevmi 
mesudu idrâk vesilesiyle vatanımızın kariben 
gayei halâsına nailiyet temennisine terdifen 
arzı tebrikât eylerim. 

18 . X n . 1336 
Sark cephesi K. 
Kâzım Karabekir 

REİS — İcabeden cevabı Meclisi âliniz na
mına Divanı Riyaset yazar efendim. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendim, zannede
rim İstiklâli Osmani günü henüz gelmemiştir. 
Eski rumi kânunuevvelin on ikisidir. Biz de bu
rada yapmalıyız. 

_ 4 5 8 — 
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YAHYA GAİÎBB. (Kırşehir) — Gelmeden 

istikbal etmiş efendim. 
2. — Kütahya mebusu Oemü Beyin, İstiklal 

mahkemelerine' İntihap olunan azaların imtihana 
tabi tv&ulmalarma âmr takriri 

REİS— İstiklâl mahkemelerine intihap olu
nan azaların imtihana tâbi olmalarına dair Kü
tahya mebusu Cemil Beyin takriri var. (Han
deler, alkışlar) Efendim, müsaade ederseniz 
Lâyiha encümenine havale ediyoruz. {Hayır, 
hayır sesleri) Lâyiha encümenine havalesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı müta
lâaya almıyanlar el kaldırsın. Takrir reddedil
miştir. 

2. — tsmif mebusu Hacı Süleyman Efendi
nin, Rodos'a gitmek üzere mezuniyet talebi 

REÎS — îzmir mebusu Hacı Süleyman Efen
di Rodos'a gitmek üzere mezuniyet talep ediyor. 
Memaliki Osmaniye'den olmadığı için Divanı 
Riyaset bir şey demiyerek Meclisi âlinizin tak
dirine bıraktı. (Katiyen caiz değildir, olamaz 
sesleri). 

Efendim, Divanı Riyaset kararı okunacak, 
dinleyiniz: 

Heyeti Umumİyeye . 
Merbut evrakta muharrer olduğu veçhile 

izmir mebusu Haer Süleyman Efendi damadını 
görmek üzere Antalya'dan Rodos'a geçmek 
arzusundadır. Miri mıımaileyh S teşrinievvel 
1336 tarihinde üç malı müddetle izinli gitmiş 
ve bunun iki buçuk mahı mürur eyliyerek on 
beş günlük mezuniyeti* kalmış olmasına naza
ran icabının tensip buyurulması bilâ mütalâa 
Heyeti Umumiyeye arzolunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reis vekili 
Hasan. Fehmi 

arz olunun şey Rodos'a gitmek için pasaport 
itasıdır. Pasaportu verecek merci Makamı Ri
yasetin reyini sordu, Riyaset te Meclisi Alini
zin tasvibine bıraktı. Mezuniyet için kendisinin 
bir talebi yoktur. Hacı Süleyman Efendinin 
memaliki ecnebiyeye gitmesine müsaade buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

3. — Âzayi kiramdan baeilanna mezuniyet 
itasına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

REÎS — Âzayi kiramdan on Üç zatm mezu
niyetine dair Divanı Riyaset karan okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 
Merbut listede isimleri muharrer Âzayi ki

ramın izin takrirleri 20 kânunuevvel 1336 tari
hinde münakit Divanı Riyaset ietimamda te
zekkür edilmiştir, isimleri hizasındaki erkam 
mîktannca mezuniyetleri tensip edilmiş olmak
la Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzo
lunur, 

Büyük Millet Meclisi Reis vekili 
Hasan Fehmi 

REÎS — Efendim, uzak mesafelere gidecek 
arkadaşlarımız uzun müddet mezuniyet tale
binde bulunuyorlar. Fakat senei âtiye mebdei 
içtimai 23 nisan olduğu için Divanı Riyaset 
bütün mezuniyetler için şubat gayesinden ile
ri geçmemeyi tasavvur etti ki vaktinden evvel 
içtimai umumiye yetişecek bir zaman kalsın 
ve senei âtiye için içabeden mezuniyet o za
man düşünülsün. Maamafih Nisabı müzakere 
kanunu iki ay kadar bilâ mezuniyet kalabile
cek surette tecviz ediyor. Tabii arkadaşlar 
bilâ mezuniyet kalmak istemezler. Fakat uzak 
mahallerden geleeek zevat vaktinden evvel bir 
ayda Ankara'ya yetişebilirler. 23 nisanda Mec
lisi Âliniz toplu ve müçtemi olması için Divan 
bunu kaideten şubattan ileri geçirmedi; Maa
mafih mezuniyetin daha ziyade itası herhalde 
Meclisi Alinizin kararına bağlıdır. Meclis ken
dilerinin talepleri veçhile daha ziyade verebi
lir. (Kâtibe hitaben) isimleri okuyunuz birer 
birer. 

(Kâtip okur) : Rıza Bey (Muş). 
REÎS — Rıza Bey (Muş) un marta kadar 

mezuniyetini kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. 

RIZA B. (Muş) — Ona zaten müsaade bu-
'yurulmuştur. Memlekete gidip gelmek kırk beş 
gün eder, buna nazaran ancak mezuniyeti bir 
gün istimal edebileceğiz. 

REÎS — Arzettiğim veçhile daha ziyade tem
didi Heyeti celilenize bırakılmıştır. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Müsaade bu
yurur musunuz? Bir şey arzedeeeğim. Şimdi 
şu müracaatlar, tarzına nazaran buraya avdet 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu iki şık
kı ihtiva ediyor. Birisi mezuniyetin temdidi, 
diğeri de Rodos'a gidip gitmemesi meselesi, 
şimdi mezuniyetin temdidi hakkında arzı mü-
talea edecek değilim. Rodos'a gitmek meselesi
ne gelince : Bir çok arkadaşlarımız memaliki 
ecnebiyeye gitmiştir. Muhterem ve fazıl bir ho
camızın kendi damadını görmek üzere gitme
sine ne için mâni olalım? Bunda hiç bir mah
zur yoktur zannederim. 

HAMDİ NAMIK E. (izmit) — Efendim, 
bendeniz de Vehbi Bey biraderimizin reylerine 
iştirak ederim. (Ya yakalanırsa sesleri). Cami 
Bey bugün Rodos'ta oturuyor, neden Hacı Sü
leyman Efendinin gitmesinde bir mahzur olsun? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Rodos'a gi
dip gitmemesi bize taallûk eder bir mesele de
ğildir. ', Bize ait olan cihet mezuniyetini "tem
dittir. Nereye isterse oraya gidebilir. 

REÎS — Efendim, Meclisi Âlinizin tasvibine 
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ehnej: ihtimaline göre vâki olmuştur.. Malû
mu âlinîzdir ki geçen senenin 23 nisanında bu
rada; Meclis açıldığı zaman mebdei kuşat 23 ni
san kabul edilmiştir. Geçen sene bazı arkadaş
lar bir çok mahazirden dolayı geç kalmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Mayısta, haziran
da gelenlerin devrei içtimaiyeleri dört ay iti-
Jmr edilerek bu suretle sonradan gelenler tah
sisat devresi namı verilen bu dört aylşk devre
yi ikmal etmekle bir takım hukuka mazhar 
oluyorlardı. Bn hususta, geçen sene zarfında 
ne kadar keşmekeşlere uğradığımız malûmu âli
leridir. Şimdi önümüzdeki senede bunun önü
ne set çekilmek için de bir defa karar verelim 
ki her şeyden evvel kabul etmiş olduğumuz Ni
sabı müzakere kanunu mucibince devrei içti-
maiyede, nisan 23 ten falan tarihe kadar bu
rada bulünamıyan zevat, buradan mezunen 
Muş'a gitmek için ve buraya avdet etmeleri 
i<;in bir zaman kazanabilsinler. Bunu mezuni
yet istiyecek zevat bilmelidir. Nisan 23 ten 
itibaren bir mebde vardır, nisan yirmi üçten 
sonra bulunmıyan arkadaş mezuniyetten dola
yı hukukundan istifade edemiyeeektir. Bunu 
tetkik etmeliyiz ki keşmekeşlere mahal kalma
sın, Yani mebdei İçtimada burada bulunmı-
yanlsr... 

Bttt MEBUS B. -^ Dört ay tesbit edilsin. 
REİS — Mezun olsalar dahi tahsisattan is

tifade ede m ivecekler dir. 
HACI AHMED HAMDİ B. (Muş) — Suat 

Bey! mazereti meşrüaları olanlar ne olaeak? 
YAHYA CtAtlB 8. (Krrşefori) — Efendim, 

ııe meşru, ne de gayrimeşru, olamaz. 
REİS — Muş mebusu Hacı Ahmed Efendi 

mezuniyetinin yirmi gün daha temdidi İçin tak
rir veriyor. Hacı Ahmed Efendinin mezuniye
tini yirmi gün daha temdit edenler el kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nisa
nın yirmi üçünde bulunsun da. 

REİS —• Kabul edilmiştir. 
Dr. SUAT 8. (Kastamonu) — Efendim, ben-

, denizin arzettiğim noktanın buna da taallûku 
vardır. 

EMİN B. (Ergani) — Bundan üç dört vi-
3 fi yet mutazarrır oluyor. Mazereti meşması 
olarsa uzun boylu... 

REİS — Bu, Meclis bütçesinin müzakeresin
de halledilip karar verilecektir. 

HACI AHMED HAMDİ B. (Muş) — Gelme
diği vakit tahsisat devresini alamryacaktır, 

SAÖDAN BÎR MEBUS B. — Rıza Bey de 
var. Ona da yirmi gün vermeli,, her ikisi de 
aynı şeydir. 

REİS — Evet, Rıza Beye de öyle olacak, şim
di okunan Haeı Ahmed Efendinindir. Mezuni
yeti tasvip buyurdunuz. Rıza Bey yirmi gün 
daha istiyor. Bunun da yirmi gün temdidini 
kabul edenler, el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Mart nihayetine kadar kabul edilmiştir. 

Tokad mebusu Hamdı Beyin iki ay mezu
niyetini kabul edenler el kaldırsm. İki ay me
zuniyet verilmiştir. 

Urfa mebusu Bozan Beyin şubat nihayetine 
kadar mezuniyetini kabul edenler el kaldırsm. 
Kabul edildi efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ken
disi gelmemiştir. Gelmeden mezuniyet ne iyi 

REİS — Haydar Lûtfi Bey (içel) in mezu
niyetinin iki buçuk ay daha temdidini kabul 
buyuranlar el kaldırsın. Mezuniyeti iki buçuk 
ay temdit edilmiştir efendim. 

Bolu mebusu Şükrü Beyin iki buçuk ay me
zuniyetini kabul edenler el kaldırsm. Kabul 
edilmiştir. 

Gümüşane mebusu Mustafa Beyin yirmi 
gün mezuniyetini kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoagad) — O Es
kişehir'de ticaret yapıyor. 

REİS — Eskişehir mebusu Memed Emin 
Beyin üç ay mezuniyetini kabul edenler el kal
dırsın. Kabul edildi. 

Çorum mebusu İsmet Beyin iki buçuk ay 
mezuniyetinin temdidini kabul edenler el kal
dırsm. Kabul edildi. 

Elâziz mebusu Muhittin Beyin iki buçuk 
ay mezuniyetini kabul edenler el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Antalya mebusu Mustafa Beyin bir buçuk 
ay mezuniyetini kabul edenler el kaldırsm. Me
zuniyetinin temdidi kabul edilmiştir. 

Adana mebusu Eşref Beyin şubat nihayeti
ne kadar mezuniyetini kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Kırşehir mebusu Sadık Şeyin, Meclise 
tarihi duhulünden itibaren tahsisatının itasına 
dair takriri. 

REİS — Efendim, Kırşehir mebusu Sadık 
Beyin muhassasatma dair takriri vardır. 

B. M. M. Riyaseti Celilesi\n|e 
Meclisi âlinin muhatı ilmi olduğu üzere 27 

teşrinisani 1336 tarihli 103 neü içtimain ikinci 
celsesinde mazbatai intihabiyem tasklik buyurul-
muştur. Tahsisatım için müracaat olundu. Bekir 
ağa maddesinin lüzumu halli cevabı abndı. .6 
kânunuevvel 1336 tarihli 109 ncu içtimai umumi
de zühülen gayri kanuni olarak kabul edilmiş ol
duğundan dolayı Bekir Ağanın âzalığı sıfatmm 
rcfiirıc de karar verildi. Bu mesele dahi halloluu-
duğundan tekrar tahsisat için vukubulan müra
caatı âeizanem yine malıkîümu akamet oldu. Ma
kamı Riyaseti Celilİye ba takrir müracaat eyle
dim. 19 kânunuevvel 1336 içtimaında Bivanr Ri
yaseti Celilece âcizlerine tazminat itasına karar 
verilmiş, ekseriyeti Divanın şu kararı Büyük Mil
let Meclisi arasındaki vacibülriaye tesavü hukuku 
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rencide etmekten ziyade ekseriyeti muhtereme! 
divan vakten minelevkat Heyeti uınumiyece 
zıman ile muahaze edilebilecekleri kaydı ihtiya
tîsine riayeten keyfiyetin Heyeti muhteremeyİ 
umumiye kararı âdilânesine lüzumu ' iktiran ve 
İnikası hissine tabi bulunmuş olsa «ezadır. Bu
raya para için toplanmadığımla malûmdur. Fakat 
ne careki (Viran olan hanede evlât ve ayal var) 
mantukunca her umurun mayetevakkafu aleyhi 
olduğu gibi vezaifi mcvduaııııı da asude fikrübal 
olarak medari itası olan intiaş ve müsavatı hu
kuk zaruratı teslim buyurulur k i ; cümlemizi 
tahsisat almakta mazur kılmaktadır. Heyeti ida
reden bir zatın noktai nazarı şu üç şık ve se
bepte mü tem erk İzdir, 

1.. Vefat; 
2. İstifa; 
3, Kanunu Esasinin 48 nci maddesinde mu

ayyen esbaptan azalık hakkının zevali. 
BEÎS — Efendim, hülâsasını arzedeyim. Bu 

zat malınım âliniz Kırşehir mebusu Sadık 
Beydir. Muamelesi Meclisi âlinizde müteaddit 
defalar müzakere edilerek binnetice mebusluğu 
kabul ve tasdik edildi. Evvelee Bekir Ağanın 
mebusluğu Meclisi âlînîzee malûm olan esbap 
ve avam il e istinaden kabul edildiği iyin tahsisat 
devresinde işbu tahsisatı Bekir Ağa almıştır. Be
kiz ay sonra Sadık Beyin mebusluğu kabul ve tas
dik edildiğinden Bekir Ağa müstafi addolunmuş 
ve Bekir Ağanın üzerindeki sıfatı mebusiyetin 
ilgasına Menlisi âliniz karar vermiştir. Şimdi me
sele tahsisat meselesidir. Tahsisat devresinde 
kaldığı için mebus farziyle Bekir Ağaya tah
sisat verilmiş ve bu zat da takririnde, madamki 
mebusluğum tasdik edilmiştir. ;(Bekir Ağadan 
alınsın sesleri). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ümit etmem ki, bir 
zat gelsin, para için takrir versin, Sadık Beyin 
bu takririni kendisine Jâyİk görmüyorum. 

HACI AHMET HAMDÎ B. (Muş) — Meşru 
olan hakkını İstiyor, niçin istemesin efendim? 
(Gelmemiş, para da yok sesleri). 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim, 
malûmu âliniz herseyi hukuk kaidesine iptinaen ve 
istinaden halledilir. Gerek matlûba ti em iriye ve ge
rek matlûbatı şahsiye kamilen kavanini medeniye-
nıizle halledilir. Bir adam akdi muvazaa zımmın-
da aklanırsa onun hakkı istirdat edilir. Şimdi ben 
ikisini de tanımam. Hiç bît- hukukum yok, o, ben 
mebusum demiş, aldanmış veyahut diğerin 
hukukunu gasbetnıiş, fuzuli olarak burada bu
lunmuş. Parayı almış. Paraya hakkı olmıyarak-
tau ve milletin intihap gerdesi olmıyaraktan ve 
milletin intihap kerdosi oka bile ikinci derecede 
olduğundan anın için onun hakkı, o tahsisatı al
ması ikinci derecede kalır. Birinci dereeede ise 
o akdi muvazaa zımımnda iğfal edilen, hukuku 
gasbolunan zatın hukukunu istirdat etmek, Büyük 
Milletin büyüklüğü, Büyük Millet Meclisinin bü-
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yüklüğüyle mütenasiptir. Binaenaleyh^ böylft 
bir zatın hukukunu istirdat etmek lâzımdır. 
Nasıl ki, Büyük mebusluğunu istirdat ettiniz. 
Hakkı teslim ederekten böyle bir tahsisatın istir
dat edilmesi de elzemdir. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim, bu 
meselenin safhaları cümlemizce pek ziyade ma
lûm olduğundan tasrih edecek değilim, onun için 
birader efendi buyurdular ki ; Bekir Bey gasbet-
miştİr, almıştır. Fakat mesele tahsisat meselesi 
değildir. Burada esasen mazbatası gelmiş, okun
muş, şubelerde müzakere edilmiş ,Heyeti umumi-
yvsya gelmiş, Heyeti umumiye de tetkik etmiştir 
ve diğer bilcümle arkadaşlar gibi mazbatası ka
imi edilmiş. Burada altı, yedi ay müddetini ikmal 
etmiş, tahsisat almış, her şeyi almış. Mezuni
yetle memlekete gitmiş. Heyeti âlİyeniz bir defa 
onun mebusluğunu kabul etmiştir. Ondan son
ra Sadık Beyin mebusluğunu da kabul etmiştir. 
Şimdi mesele, Sadık Beye bidayeten Bekir Ağaya 
verilmiş olan tahsisatın yeniden verilmesi mi? 
Yoksa buraya geldiği tarihten ilitibar nisan yir
mi üçe kadar tazminat verilmesi midir? Bendeniz 
bu sene tazminat verilmesini ve geleeek seneden 
itibaren tahsisat verilmesini teklif ediyorum. 

(Kâfi efendim, müzakere kâfidir sesleri). 
REtS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 

kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Sadık Beyin 
takriri veçhile Meelise tarihi duhulünden iti
baren tahsisat verilmesini kabul edenler el kal
dırsın. (Anlaşılmadı sesleri). Aksini reye koyu
yorum. Meclîse tarihi duhulünden itibaren yal
nız tazminatı şehriye verilmesini kabul buyu-
ranlar el kaldırsın. Tazminatı şahriye kabul edil
miştir. Tazminat verilecektir. 

5. — Siird mebusu SalHı Efendinin mezuni
yetinin 23 nişane kadar temdidine dair takriri 

Riyaseti Celİleye 
Bu mevsimde d a i m iutihabi(yem kırk günlük 

mesafededir. Şubat nihayetine kadar bendele
rine verilen mezuniyet ancak yollara kifayet ede
ceğinden mebdei içtima olan 23 nisana kadar 
mezuniyetimin temdidini Heyeti âliyenizden is
tirham eylerim. 

Sİİrd 
Salih 

RElS — Siird mebusu Salih Efendi hazret
lerinin mezuniyetinin mart nihayetine kadar 
temdidini kabul buyuranlar el kaldırsın. Mezu
niyet verilmiştir. 

3. — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, 23 
nixan 1337 tarihinden sonra içtimada kazır bulun-
mııjan mebusların talısİsatla-rımn verilmemesine 
dair takriri 

Riyaseti Celİleye 
Mebdei içtimain 23 nisan 1337 tarihî ol

ması evvelce kabul edilmiş olduğundan bu tarih-

— 461 — 

http://ava.mil


î : 118 21.12 
ton sonra ispatı vücut edenler gaip oldukları müd
detçe Meclisçe mezun olsalar dahi içtimada hazır 
olmadıklarından tahsisattan müstefit olamazlar. 
Bunun bir karara raptmı teklif ederim. 

Kastamonu mebusu 
Dr. Suat 

REİS — Meclis bütçesi müzakere edilirken 
bunun müzakeresini oraya talik edelim. 

VEHBİ B. (Nİğde) — Takriri reye koyunuz 
-efendim. 

REİS — Bir daha okuyayım (Tekrar okun
du). Şimdi reye vazmı arzu buyuruyor musu
nuz? (Hayır sesleri). 

HASAN B. (Van) — Vaııdan nisan nihayeti
ne kadar gelemeyiz. 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar ellerini kaldırsın, ellerinizi indiriniz. Tak
riri nazan mütalâaya ajmıyanlaı* el kaldırsın, 
takrir nazarı mütalâaya alındı. 

Müzakerei katiyeshti bütçe ile beraber hal
lederiz. 

6. — SUALLER, İSTİZAHLAR VE CEVAPLAR 

1. — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, Zon
guldak havzasında kömür ihracında hâsıl olan 
buhrana dair suali ve İktisat vekâleti vvküİ Mah
mut (MM Beyin şifahi cevabi 

REİS — Evrakı varide bitiyor. Zonguldak-
da buhranı iktisadi hakkındaki sual takririne İk
tisat vekili .cevap verecektir. HÖz Celâl Beyindir. 

İKTİSAT V. VEKİLİ MAHMÜD CELAL B. 
(Samban) — Efendim, arkadaşlarımızdan Kas
tamonu mebusu Suat Bey memleietin hayatı ik-
tisadiyesinde emsalsiz bir ehemmiyeti haiz olan 
Zonguldak kömür buhranından dolayı Hüküme
tin ne gibi tedabir ittihaz ettiğinin vekâleti âci
zden sual edilmesini teklif ediyorlar. Yalnız 
şunu bidayeten arzetmek isterim ki, sual sahibi 
olan arkadaşımız maksadlarınr tamamen izah ' 
etmiş bulunmuyorlar. Ne gibi buhran hâsıl ol
muştur ve o buhranın saikı hakkındaki müza
kere nedir? ve Hükümetin ne gibi tedabir itti
haz etmesini bekliyordu? ve o tedabir ittihaz 
edilmiş midir, edilmemiş midir? Bunlardan 
bahsedilmiyor. Alelıtlak Hükümetten sormuş 
bulunuyorlar. Burada Mecliste bulunan bazı 
arkadaşlarımıza oranın maden âmili ve mülte
zimleri tarafından uzun telgraflar geldiği gibi 
iktisat vekâletine de, Riyaseti Celileye de birer 
kopyası gelmiştir. Memleketin müracaatından 
yani çektikleri telgrafın nıünderieatından istih
raç ettiğim altı netice vardır. Bunlar icra 
olunduğu takdirde buhranın tahaffüf edeceği 
veyahut zail olacağı kanaatini ileriye sürüyor
lar. Bendeniz bu altı madde üzerine arzı malû
mat etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi: Müzakeresi evveleo geç-
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iniş olduğu Ve.fırsat düştükçe arzedildîği veç
hile, oradan ihraç olunan kömürlerin tozundan 
evvelce küçük bir miktarda para alıyorlardı. 
Maden nizamnamesinin ellinci maddesinin tat
biki üzerine bu rüsum orada tezayüt etmiştir. 

Evvelce alınan az miktarda maktu bir resim 
olduğu halde bizini maadîıı nizamnamesi muci
bince vazettiğimiz resim, rüsumu nisbiyedir. 
Malûmu devletleridir ki, bu da fiyat üzerine 
daima tereffü veya tebeddül eder. Bizim alaca
ğımız resim de bu tereffü ve tedenniye göre 
olur. Bu zevat müracaatlarının birinci maddesin
de diyorlar k i : beher tona bugüngü fiyat itiba
riyle 15 - 16 - 23 lira kıymet takdir olunarak 
bu nispette resim almıyor. Birincinin yedi, ikin
cinin onbeş liraya tenzili ve mahalline o suret
le tebligat icrasını talep ediyoruz. diyorlar. 
Bunun İçin zannediyorumki; buraya müracaat 
etmeğe esas itibariyle hacet yoktur. Arzettiğım 
veçhile bu, resim nisbidir. Tereffüden, tedenni
den aleddereeat o da müteessir olur. Maahaza 
Buna nazaran rüsumu nisbiyenin esas ittihaz 
edildiğine göre fiyatların buna tâbi olacağı için 
mahalline bu hususa dikakt edilmesini yazdım. 

İkincisi efendiler; orada madenlerde kulla
nılmakta olan sütün meselesidir. Maadİn istih
sal edilebilmek için sütunların fevkalâde kıy
meti vardır. Bunun için daha evvelce Fransız 
şirketi müracaat etmiş. Finlandiya ve İskan
dinavya 'dan celbedilmkete olan sütunlardan 
ahiren Meclisinizin kabul ettiği tezyidi rüsum 
veçhile beş misli fazla resim alınmakta oldu
ğundan bunun tenzili talep edilmişti. Biz bu 
mesele üzerine tetkikat yapmağa mecbur olduk. 
fin sütunların iskandinavya veya Ftıılândİya-
dan getirilmesine sebep nedir? Memleketimizin 
her tarafı ormanlarla muhat olduğu halde dün
yanın hemen bir ucu addolunacak bir yerden 
'maden sütununun getirilmesine sebep nedir? 
Biz bunu buradan, dahilden tedarik edenıiyor-
muyuz ki, maden âmilleri buna mecbur oluyor
lar? Eğer hakiki bir mecburiyet varsa bunun 
hariçten celbi ile bu rüsumun tenzil veya büs
bütün affı muvafık olabilir; Tetkikat icra et
tik,. Havzai Fahmiyede senevi bir buçuk mil
yon radesinde maden sütununa ihtiyaç vardır. 
Halbuki Kastamonu ormanları bunun dört beş 
mislini temine kâfi ve vafidir, jj?u halde ha
riçten maden sütunu getirtmek biziın için haya
ti \ 'e-zaruri bir mesele değildir. Tetkİkatnnm 
tamik ettik, gördük ki, bu sütün meselesinin 
satışlarında iki usul takip olunuyor. Birincisi; 
maden âmillerine, doğrudan doğruya maden 
müdüriyetinin tasdikiyle, sellemelıiisselâra dene
cek derecede, ormanlardan sütün tedarikine sa
lâhiyet veriliyor ve müsaade ediliyor. Buna 
İstanbul'un Şûrayı devleti vaktiyle her nasılsa 
karar vermiş. Sütun tüccarı olanlar alelûsul 
maadin ve orman rüsumu kanununun tarifatı 
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veçhile Hükümete müracaat ederek, bir yer 
ayırtarak, o merasimi kanuriiyeyi ikmal etikten 
sonra sütün imaline müsaade ediliyor. §u hal
de vaziyette tam mânasiyle bir ikilik hâsıl olu
yor. Madenciler mazhan suhulet oluyorlar. Tüc
carlar buna mukabil suubete duçar oluyorlar. 

Mahallinden aldığım raporlara ve tet-
kikatıma nazaran: Bu madenciler için kö
mür tiearetinden maada ayrıca sütün tica
reti de ihdas olunuyor. - Yani kendilerine 
bahşolunan bu müsaadeden İhtikâr edilmekte
dir ve o müsaadeyi kendi lehlerine ve bizim 
milletin Hazinesinin zararına olarak madencim 
ler kullanmaktadırlar ve bazı tüccarlarla mu
vazaa yaparlar. Bu müsaadeden affınıza mağ-
ruren bahsedeceğim. • Şüphesiz ki, efendiler, 
herhangi bir gayri meşru muamelei - hususiye-
de, malî ve nakdî muamelede seyyan bir usul 
tatbik olunamazsa o, suiistimalin mebdeidir, 
Binaenaleyh, her şeyden evvel oradan seyyan 
bir muamelenin tatbikrna çalıştım ve aynı za
manda bu madencilerin ve tüccarların hukuku
nu gözettim. Bunun için bir talimUt yazdım 
ve kendilerine tebliğ ettim. Orada evvelemirde 
Büyük sermayedarların tahakküm ve tazyiki 
altında bulundurmamak için ihate olunan mak
taları kısalttım ki, küçük sermayedarlar bun
dan vareste addolunabiliyorlar. Bizim ihtiyacımız 
sn miktarda olduğu halde bize tefrik ettiğiniz 
üç aylık yahut bir aylıktır, biz bununla meş
gul olamayız diye iddia varit olduğu zaman, 
orman ve maadİıı müdüriyetlerinin tasdiki ile 
ihtiyactttt seneviyeleri miktarında maadin âmil
lerine dahi makta ayırmak esasını burada ka
bul ettim. Binaenaleyh, Bu maden sütunları 
hakkında arzettiğim usulde ısrar etmek mecburi
yetindeyim ve ısrarımın esbabı mucibesi budur. 
Yani orada seyyan bir muamele tesis etmek ve 
bu suretle Hazinenin hukukunu, menafiini te
min eylemektir ve ayni zamanda memleketimizin 
ormanlarından da istifade temin eylemektir. 

Madencilerin buna müteferri olarak ikinci 
"bir talepleri daha vardır. Malûmu âlileridir ki, 
Bu orman mesailinde ağaçlara tamga vurdurur
lar, ona tabiri fennisiyle (Kati sinni) diyorlar 
henüz bendeniz bunları Öğrenemedim. , affınıza 
mağruren ancak damgalı ağaçları kesmek sin-
nine geldiği zaman tanmmış bulunuyor. Maden
ciler bu damga usulüne yanaşmak istemiyor
lar, Çünkü lâalettayin ormanlardan kesmek 
kendileri için gayet nâfi, gayet zevkli bir iştir. 
Fakat bu usul temadi ettiği takdirde emin.olu-
nuz efendiler beş sene sonra bu gördüğünüz or
man sahaları tarla haline gelecektir. Buna hiç 
şüphe yoktur. Bu damga meselesinde bendeniz ta
assupla ısrar edeceğim. (Çok jsabet olur sesleri). 

Bu orman muamelâtına müteferri olmak üze-
• re Zonguldak orman muamelâtının Bolu'dan 

fekki irtibatı ile müstakülen idaresi talep olu

nuyor. Bunda hakları vardır. Bolu müstakil 
olmuştur ve Zonguldak böyle mühim bir mâ
den ocağı olmak itibariyle mahal istihlâktir. 
Oradaki muamelâtın müstakil olması ve ora
nın doğrudan doğruya İktisat vekâletine mer
but olması bittabi muameleyi tesri eder. Bunun 
için bir tesadüf olmak üzere oradaki orman 
müfettişini işten el çektirmiştim, bazı muamelât 
calibi şüphe olduğundan muamelâtını tetkik et
tiriyorum. Onun yerine yeni bir müfettiş tâyin 
ettim ve kendisim de sevkediyorum. Bunun 
İçin bütçeye tahsisat koymakla beraber, Mecli
sin bu karan kabulünü beklemeden orman mü-
fetişinin doğrudan doğruya benimle muhabere
sini kendisine söyledim ve bunu bu suretle yap
tım. 

Dördüncüsü efendiler: Havza dahilinde ban
ka ve ciro ve nakli nükut muamelesi yapacak 
müessesatı maliye olmadığından dolayı maden
ciler ve madencilerin adamları İstanbul'a sık, 
sık seyahat mecburiyetinde olduklarından seya
hat hakkında Dahiliye vekâletinin son ittihaz 
ettiği ve Heyeti Vekİlenih kubul ettiği nizam-
nameedn şikâyet ediyorlar. Bendeniz Dahiliye 
vekili arkadaşımla bu hususu görüştüm- Şim
diye kadar madencilerden böyle müsaadei mah
susa ile İstanbul'a gitmek için talep vaki olma
mıştır, Maahaza böyle bir talep vukuunda ken
dilerine lâzımgelen teshilâtı gösteririz, buyur
dular. Yalnız ilâve etiler ki; oradaki madenci
lerin hepsi yerli ahaliden değildir. Bunların içe
risinde Fransızlar ve İtalyanlar da vardır. Bun
lar hakkındaki kuyudu ihtiraziyeyî elbette Meo 
üs veya alâkadar olanlar kabul buyururlar. 

Madenlerin işlenmesi için nıuktazi makine 
ve alât ve edevatı fenniyenin ve bunlara müte
ferri eşyanın suhuletle celbi için gümrüklerce 
mevzu resmin mümkünse affı talep olunuyor. 
Bendeniz bu hususta o kadar müteassıp değilim. 
Eğer Avrupa'dan veyahut hariçten talep olu
nan makine veyahut alât ve edevatı feninyenin 
memleketimiz dahilinde tedariki mümkün de
ğilse bunların resimden affı lâzımgelir. Bunun 
İçin Maliye vekili arkadaşımla görüşeceğim ve 
Heyeti Vekileye arzedeceğim. Sağlam bir ka
naat hâsıl ettikten sonra bir teklifi kanuni ile. 
huzuru âlinize çıkarız. 

YAHYA OALİB B. (Kırşehir) — Oradaki 
ecnebi kumpanyalarını nazarı dikkate almak 
S8TtİYİ€L 

İKTİSAT V. V. CELÂL B. (Devamla) — İs
titrat kabilinden arzedeyim ki, bugün bu müra
caatların başmda tahtında müstatir bir za
mirden bahsederler. O zamir doğrudan doğru
ya Fransız şirketidir. Diğer bir müracaat ol
mak üzere amele kooperatifleri iç İn celbine lü
zum görülen dakiklerin resimden affı talep 
ediliyor, Orada maalesef henüz amele koope
ratifi yapılmamıştır. Bendenizin doğrudan doğ-
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İraya İktisat vekâletine merbut olmak üzeTe 
gönderdiğim memuru mahsus bunun için çalış
maktadır ve teşkilâtını ikmal etmek üzere bu
lunuyor ve amelenin teşkil olunacak koopera
tif şirketine sermayei esasiye olmak üzere müd-
dehar bulunan kömür tozlarından istifade 
edilmesi için Heyeti eelilenize bir lâyihai ka
nuniye takdim eyledim, Kavanini maliye en
cümeni de bunu kabul etmişler. Yakında mad
denin müzakeresine başlanacaktır. Eğer Mec
lisi Âliniz de buna müsaade ederlerse o zaman 
amelenin menafii umumiyesine taallûk ettiği 
için bu kooperatifleri yapacağız. Sırf amele
nin bizzat kendi ihtiyacı için hariçten getire
ceği mevaddı gıdaiye ve sairenin suhuletle cel
bi benim vazifem dahiline girmiş bulunuyor ve 
bunu bittabi kendim yapacağım. Fakat tüccar
ların bu meselede istedikleri daha çok zannedi
yorum ve belki bu zannım da bir suizandır. Bu, 
menfaati zatiyeleri içindir. Çünkü orada amele 
yevmiyesinin nısfına mukabil verdikleri ekmek 
mukabilinde maden âmilleri tahakküm ediyorlar. 
Yani bir amele seksen kuruş yevmiye ile çalışı
yor. Verdikleri bir kilo ekmek için veyahut mu
ayyen bir miktar ekmek için bunun nısfmı kesi
yorlar ve bu, amele için pek ağır bir yük olu
yor. Bunu tetkikatımla gördüm. Esasen orada 
amele kooperatifi, yapmak, hissettiğim lü
zumlardan birisidir, yüz elli amelenin ekmek me
selesidir. Her halde davacısı tüccarlardan ziya
de bendenizimdir. 

Altıncı olarak dermeyan ettikleri iddia: Ma
den kömürlerinden alınacak ihracat resmi, 15 
ağustos 1336 tarihinde kabul ettiğimiz ihracat 
resmidir ki, bu doğrudan doğruya Maliye ta
rafından idare olunur ve Maliyeye ait bir mese
le ise de kömürün siyaseti umumiyesi iktisat 
vekâletine ait olduğu için bu meseleden arzı 
malûmat edeceğim, yani bundan da bahsedece
ğim, Bir ton kömür için ihracat resmi namiyle 
iki lira, üç lira alınmaktadır. Piyasanın terfüüne 
kadar bunun da nısfına tenzil edilmesini talep 
ediyorlar. Filvaki kabul ettiğiniz kanunda kömür 
fiyatlarının terfüü veya tenezzülü halinde işbu re
sim Heyeti Vekile karariylc yüzde elliye kadar tez
yit veyahut tenkis olunabilir ve lıakikaten ko-
mürimizin sürümsüzlüğü bu resmin ahzinden mü
tevellit ise şüphe yoktur ki Hey eti Vekile bunun 
tenzilinde tereddüt göstermiyecektir. Fakat 
efendiler zannediyorum ki, bugünkü kömür buh
ranı sunidir, esas itibariyle kastidir. 

YAHYA GALİP B. (Krrşehir) — Hiç şüphe 
yok. 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. — 
Bu mesele Heyeti Celilenîze intikal etmezden ev
vel mahallindeki memuru mahnüsundan aldığım 
raporun bir fıkrasını müsaadenizle okuyayım : 

Kömürümüzün fiyatlarında mütehassrl teden
ninin esbabı kömür ihracat resminin ve epeyce 
bir meblâğm Anadoluya geçmesi düîeli müteli-

feye hoş görünmediğinden bir taraftan Almanya, 
Rusya ihracatı istanbul'daki kömür komisyonu 
marifetiyle menedilmekle beraber, diğer taraftan 
ingiltere ve Amerika'dan istanbul piyasasına 
bir hayli kömür getirtilmiştir. Nazarı dikkatinize 
sureti mahsusada arzederim ki; bugün dünya
nın her tarafında amele ücreti pek ziyade yük
selmiştir ve vasıtai nakliye bu ücretlerin yüksel
diği nispette azalmıştır. Şu halde Amerikanın, 
bilhassa kömür için'pek mümsik tavranan Ingil-
terenin İstanbul piyasasına kömür getirtipte bi
ze rekabet etmesi pek 2İyade şayanı tetkik bir me
seledir ve bunda hakikaten kanaat hâsıl etmek 
için biraz da saf olmak lâzımdır. Her halde bu 
meseleyi tetkik ediyoıum. Henüz vâsıl olduğum 
bir netiço yoktur. Vâsıl olduğum bir'netice üze
rine tabii bir karar verilecektir. Bundan maada 
ramlar ve crmeniler bilhassa bu havzadan aldık
ları kömürlere toprak karıştırarak piyasaya çı
karmış oldukları gibi diğer taraftan Ereğli ma
den kömürünün topraklı olduğunu şiddetle pro
paganda ederek tadili fiyat esbabını da oldukça 
muvaffakiyetle hazırlanmış olduklarından bura
daki ocaklar ise dun fiyatla satış yapmadıkları 
cihetle umumiyetle satış durmuş gibidir. Kömür 
tüccaram bu hileden birşey gaip etmiyorlar. Çün
kü ellerindeki mala tenzil miktarında toprak 
karıştırmışlardır. Bu, bittabi bizim İçin fevka
lâde bir meseledir. Bunun şiddetle men'i için 
mahalline yazdık. 

SÜLEYMAN SIRRI B .(Yozgad) — Müteca. 
sîrleri istiklâl mahkemesine... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Rap»rım ta
rihini okuyunuz. 

İKTİSAT V. VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Devamla) — Zonguldak'tan on yedi teşrinisa
nide yazılmıştır. Buraya gelinciye kadar hayli 
zaman geçmiştir. Eğer efendiler mesele sırf 
bir hâdisei iktisadiye ise emin olunuz ki, her hâ
disenin kendisine mahsus tabii cereyanları var
dır ve onlara karşı tabii bir karar ittihaz edil
mekle hâdise bertaraf ohır. Buna şüphe yoktur. 
Bu hâdisei iktiraadiyenin kemali emniyetle tetkik 
ve tahkik edilmekte olduğuna itimat edebilirsiniz. 
Yalnız şunu arzetmek isterim ki, Avrupalılar 
memleketimi}!i maalenef esir haline sokmak isti
yorlar ve bizi esir yapmak için istinat ettikleri 
Sevr muahedesinin malî, adli, iktisadi kapitİ-
lâsjyoııları vardır. Bendenizin bu mesele hakkında 
hususi kanaatim vardır. Eğer Avrupalılar bize 
harbe girmezden evvelki tamamİyeti mülkiyemi
zi, {Tamamen size iade ediyoruz ve Sevr mua
hedesinin bize tahmil ettiği kapitalisyonlarm 
yüzde ellisinden vaz geçiyoruz) demiş olsalar 
Maalesef bize iktisat cihetiyle hayat yoktur. 
Şüphesiz ki maddiyatın olmadığı bir yerde her 
şey olur ve Sevr muahedesi malûmu âlinizdir 
ki hu havzai • fahmiyeyi ikiye ayırarak bir kıs
mında Fransızların nüfuzu iktisadiyesini diğer 
bir kısmında italyanların nüfuzu iktisadisini te-
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yit ve tahkim etmek iletmişlerdir ve milletimiz J 
yüksek bir azim ve celâdetle istiklâlim müdafaa 
etmek için meydana atıldığından dolayıdır ki, o 
Sevr muahedesinin muzur mevadmı orada tat
bik edememişlerdir ve inşallah ilânihaye tatbik 
.etmek imkânım da bulamayacaklardır, (İnşallah 
kahrolacaklardır sesleri). Son Roma gazetelerinde 
bu Ereğli havzai fahmiyesine ait gördüğüm bir 
fıkrayı okuyacağım ki hakikat tamamiyle tenev
vür etmiş bulunsun: 

YEDİNCİ MADDE — Ereğli kömür havza
sında kömür ocağı imtiyazatiyle işbu imtiyazlara 
müteallik vesaiti nakliye ve tahmiliye İtalya Dev
letine hasrı ve tahsis kılınmıştır. 

Bunu İtalya gazeteleri yazıyor ve Ereğli hav
zası İtalyaya ayrılmıştır. Mıntakai ikisadiye ol
mak üzere Zonguldak Fransızlarda bırakılmıştır, 

İşbu şarjlarla İta ve talep olunmuş İmtiyaz
lardan dolayı müttefik veya' bitaraf devletler te
baasının 30 teşrinievvel 1918 de ki hukuku mük-
tesebesine halel gelmiyecektiri Tebeaî Osmaniye-
nin hukuku İmalİyesine gelince, bunlar Hükümeti 
Osmaniye ile bilinfak tezmin edilecektir. Yani 
ellerinden alınacaktır. İşbu tazminat İtalya 
devletine ait ve râci bulunacaktır. Ancak İtalya 
devleti veya İtalya şirketi, 30 teşrinievvel 1919 
da müttefik veya bitaraf devletler tebeaasma ait 
bulunan şirketlerin 1 kânunusani 1920 tarihinde 
icra edecekleri ihracatı seneviye miktarına mü
savi derecede kömür ihraç edeceklerdir. Gerçi 
Fransız sermayesi ile müteşekkil Ereğli Osmanlı 
şirketi imtiyazının evvelce Hükümet tarafından 
temdidi arzu edilmiş olmasından dolayı İtalya 
kömür şirketleri 1920 de kömür ihracatında müt
tefik veya bitaraf-devletler seviyesine vâsıl olur
sa, İtalya devletî bermuktazayi hakkaniyet bu 
yüzden husule gelecek menafiin rubunu işb^şir-
kete hasreylemeği taahhüt eyler, 

Anlaşıltyor ki, efendiler bunlar kendi kendile
rine gelin güveyi oluyorlar. 

«İmtiyaz ita olunmak ve turuku hadidiye 
misillû vesaiti nakliye ihzarı, ve ledelhacce Os
manlı amele yerine usulü eedideye tevfikan 
calıştmya muktedir başka amele istihdamı hu
suslarını teminen ahkâmı cedidei nizamiye 
neşrini Canibi Devleti Osmaniye'den İstihsal 
etmek üzere her iki Devlet mütesaviyen müra
caatı diplomatikiyyede bulunacaklardır». Istitra-
den şunu da arzedeyim ki madenlere ait okudu
ğumuz Avrupa gazetelerinin birisinde ,bahso-
lunuyordu ve onda deniliyor ki: «Amele, teda
riki müşküldür. Binaenaleyh Hükümetlerimi
zin nazarı dikkatlerini eelbedlnİz. Oradaki 
Müsliman ameleyi bu münafiimize muvafık 
ve mutabık bir surette işletmeğe mecbur ede
cek kavanin vazmı Hükümeti Osmaniye'ye ka
bul ettirelim. Bilhassa mezkûr ahkâmı nizami
yenin tatbikmdan hâsıl olacak bilcümle menafi, 

- ahkâmı mezburenin neşrinden mukaddem ve 

mütehhar verilmiş olan imtiyazlara ayni surette 
teşmil edilecektir.» 

Bunu okumaktan maksadım bu günkü hâ
dise, tekrar ettiğim veçhile, bir hâdİsei iktisa
diye ise onu bertaraf etmek kolaydır. Fakat 
bendeniz zannediyorum ki bu; orada tatbik 
edilmek istenilen entrikaların mukaddemesidir 
ve bunu dahi salâbetle karşılayacağız ve lâzım-
gelen tedabiri ittihaz ve metanetle hakkımızı 
müdafaa edeceğiz. Ona şüphe yoktur. Onun 
i§İn zannediyorum ki huzuru âlinize gelip böy
le Ereğli havzai fahmiyesi hakkında bir gok 
defalar arzı malûmata nıecblr kalacağım. 

ÖMER LÜTFt B. (Amasya) — Beyefendi; 
bir noktayı soracağım. İstanbul'da kömürlerin 
fiyatı ne kadar? 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL E. (Sam-
han) — Son zamanlarda malûmatım yoktur. 
Mahaza sordum efendim. Malûmu âliniz İstan
bul'daki piyasayı doğrudan doğruya Zongul
dak veriyor, Tetkikatumzı sağlam yapabilmek 
için bu Amerikalıların getirdiği kömürün fi
yatı nedir* Miktarı ne kadardır ve oraya gelen 
kömürün miktarı tevali etmekte midir? Bunlar 
hakkında esaslı malûmat toplamaktayız, 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) —Müsaade 
buynrülursa bir nokta daha arzedeyim. Düveli 
mütelife Romanya'nın bizden kömür almasını 
menetmiştir. Halbuki Romanya ucuz kömür 
tedarikine muktedir değildir, Aeaba Roman
ya'ya doğrldan doğruya kömür satmak iğin 
bir teşebbüs yapılamaz mı? zannederim Boman-
ya'ya gidecek kömürleri donanma ile menetmez-
ler. Çünkü kendilerinden kömür gidemez. 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELAL B. (Sartu 
han) — Malûmu âliniz bu Ereğli havzasındaki 
kömürlerin idaresi iğin Düveli mütelife tara
fından bir komisyonu mahsus vardı ve onlar 
doğrudan doğruya nereye ne miktar kömfir 
vereceğini bizzat havzai fahmiyede karar altına 
alarak o suretle ancak ihracat yapryordu. Bu 
kabul ettiğiniz kanun mucibince mevzuatı ku-
yudiye refedilmiştir. Şimdi bunun tesiratmı-

'İstanbul'dan yapmak istiyorlar ki biz blnlara 
karşı maalesef o kadar kudret gösteremiyoruz. 
Yalnız Romanya'dan bahis buyurdunuz. Yakm 
zaıtnanlardâ Roman'ya ihracat vuku buluyordu, 
bunu da. menetmiş bulunuyorlar. Fakat ben
deniz bunln muvakkat olduğuna kaniim. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim, 
Zonguldak'taki kömür madeni hakkında bâr 
çök beyanatta bulunmağa hacet yok zannede
rim. Meselâ Balkan hükümetlerinde hiç yok
tur. İtalya'da hig yoktur. Bundan dolayı bu 
Harbi Umumide kömürsüzlükten İtalya, siya
setini îngilterenin eline vermiştir. Yani tu 
öyle bir cevheri madendir ki dört yüz milyon 
ton ihracat yaapr, aşağı yukarı buna malik 
olan her devletin istikbali payansız sayılabilir. 
Amerika'da kömür madeni dört yüz milyöo, 
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ton ihracat yapar ve bir milyar iki yüz milyon 
ton senevi varidat temin eder. Şimdi bizim 
memleketimizde yalnız Zonguldak'ta mevcut 
bu kömürlerden istifademizin azamî bir derece
ye isal edilmesini istemek gayet tabiidir. Vekil 
Beyefendi buhranın mahiyeti hakkında tasri-
hatta bulunmadı. Filhakika bunln esbap ve 
avamili pek çoktur. Gazetelerde gördüğümüz 
ve burada bazı arkadaşlarla bendenize tle vâki 
olan müracaatlarda bir çok esbap görünüyor. 
Bu buhranın karşısında efendiler acaba biz baş
ka suretle hareket ederek memlekette mevcut 
olan bu servet menbaını kurtarabilirmiyiz, kür
kü rtaramazmıyız? Çünkü malûmu aliniz yal
nız bizim memleketimizde arpa ve buğday çıkar. 
Bugün İstanbul'da vesair yerlerde biz hariçten 
gelen zahireye bile rekabet edemiyoruz. Yarın 
Öbür gün istanbul piyasasındaki Amerika re
kabeti daha had şekle girerde bizim Zongul
dak'taki madenlerimiz on para etmezse, kay
bettiğimiz şeye had ve payan olmaz. Bugün 
oradan ihracat mevzuubahis oluyor. Bendenizin 
son aldığım telgrafta diyorlar ki, 550 - G00 
bin ton ihracat vukubuluyor. Demek oluyor 
ki bir sene zarfında altı yüz bin ton ihracat hâsıl 
oluyor. Şimdi bu ihracatı altı milyon ton ya
parsak, hem serveti miiliyemiz o nispette ar
tar, hem de Devletin varidatı nispetini arttır
mış oluruz. Burada Devlet varidat bulmak için 
kava. kibrite, çakmağa kadar vergiler vazedi
yoruz. Masarifi âzime karşısında böyle ufak 
tefek vergiler tarhetmekten ise, dünyanın 
her tarafında tatbikma çalışılan usulleri ken
dimize sanat ittihaz ederek, elimizde mevcut 
olan bu servetten lâyikİyle istifade etmek yo
lunu bulabilirsek, belki yılda yirmi otuz mil
yon lira temin etmek mümkündür. Çünkü ben
deniz orada bulunduğum altı sene zarfında ma
nian zaman vlkua gelen temaslardan anladım ki 
oradaki madenden bizim lâyıkiyle istifade et-
memleektimiz, daha doğrusu onu derecei lâyı-
kaya isal etmemekliğimiz, oradaki amele me
selesidir. Amele için gelen gıdalardan^ amele 
için gelmiş olan makinelerden gümrük alınmak
sın, ihracat himaye olunsun deniyor. Bunlar 
ikinci derecededir. 

Asıl mühim olan mesele bizzat ve binnefis 
ameleyi ıslah ve tezyit etmek meselesidir. 
Vekil Beyin nazarı dikkatim eelbederim. Bizim 
memleketimizde sanayia müteallik olan hususat 
pek iptidai bir surette cereyan ediyor. Görü
rüz ki meselâ köyde, tarlada rençberler ipti
dai bir surette icrayı sanat ederler. Bu nasıl 
böyle ise madencilik te amelelik te pek iptida-
dir. Ondan daha çok dundur. Meselâ ocakla
rın tarafına gezmeğe gittiğinizde sırtında da
ğarcıkla giden bir adama tesadüf edersiniz ve 
ona nereye gidiyorsun denildiği zaman madene 
gidiyorum der. işi olmadığı vakit aneak beş 
on kuruş kazanabilmek için gider, biraz çalı-
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şır. Şimdi yevmiye seksen kuruş alıyorlar, ya
rısı ekmeğe gidiyor. Bu amelenin ihracatı ha
kiki kömür ihracatının yanında maalesef pek 
dundur. Bugün İngiltere ocaklarında çalışmış 
olan amelenin vukufu ile bizimkinin arasında 
çok fark vardır. Bugün efendiler, çamur ka
rıştırıcı bir irgat dahi olsa onun bile ihtisasa 
ihtiyacı vardır. Tabii onun gibi ameleliği bir 
sanat ittihaz etmenin faidesi pek ziyadedir. 
Böyle cahil on beş bin amelenin sa'yinden, mu-
tahassıs iki üç bin amelenin sa'yi daha ziyade 
faide temin eder. Halbuki biz şimdi bunu tez
yit etmek, tensik etmek lüzumuna kani olmaz
sak ve ameleyi eski zihniyetle kendi haline 
bırakırsak rekabet edemeyiz. Oraya on beş. 
yirmi senedenberi direkler ecnebilerden geli
yor. İsveç ve Norveç'ten, kesilmiş, kurşun ka
lemi gibi istif edilmiş sütunlar Zonguldak'm 
limanı ouüne çıkıyor Zonguldağ'ın etra
fındaki ormanlar katiyen buna rakabet ede
miyor. Şimdi biz orada hariçten gelen keres
telere karşı rekabet edemezsek kömüre karşı 
nasıl rekabet edebİlecğiz? 

Buyurdular ki; oradan gelen kömürlerin 
ucun olmasında ve bize rekabet etmesinde si
yasi bir entrika parmağı Vardır, Butum böyle 
olmadığını kabul etmek yek nazarda biraz da 
sat'derunhık ollr. Bendeniz diğer emsaline ba
karak bunu safderunluk telâkki etmiyorum. 
.Hfondİler; bugün yontulmuş odunu daha ucuza 
mallederler. iîünün birinde İstanbul piyasa
sında mutlak ve mutlak bir surettp bize reka
bet edeceklerdir. Çünkü en iptidai usullerle 
çalışıyorlz. Onlar en mütekâmil usullerle ça
lışıyorlar. Onların ocaklarında amele hayatı 
o kadar güzel tensik edilmiştir ki, bir ihtisas 
haline ifrağ edilmiştir: Babadan evlâda inti
kal eder. Hususî meslek haline getirilmiştir, 
Bizim yalnız elimizdeki vasıta; madeni ya di
namitle atmaktır veyahut elimizdeki kazma ile 
kuyu ka^ar gibi açmaktır. Onlar adetâ diş 
üzerinde dişçilerin fireze makinesi iJe- işlediği 
gibi işlerler. Amele hayatında • hususi vesait 
î|e, hususi alâtla fenni bir surette çalışırlar. Biz
deki gayet iptidaidir. Onlardaki çok müterak
kidir. Binaenaleyh, madam ki, biz şimdi artık 
iktisadiyatımızın bu memleket ile ne -kadar 
alâkadar olduğunu anladık ve öğrendik, biraz 
da resmî zihniyetimizi bu icabata göre sevk ve 
idare ederek memlekete menfaati ve bu kadar 
faydası olan bu İşi lâzımgeldiği gibi yaşatmanın 
yolunu bulalım. Yoksa alelıtlak eski zihniyete 
göre hareket edecek olursak zannederim reka
bet etmekte pek geç kalmış bulunacağız. Sonra 
Avrupalıların piyasaya getirdiği mallar ve on
ların tecrübevı zihniyetleri günün birinde bizi 
pek ziyade mutazarrır edecekştir. Vekil Beye
fendinin buyurdukları izahat bendenizi bir çok 
noktai nazarlardan tatmin etti. Hüsnüniyetle-
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rine itimat ederiz. Yalnız rica ederim ki bu 
amele işini arzularına bırakmamalıdır. Memle
ket için bir hayat meselesidir ve orası ıslâh 
edildiği takdirde; Meselâ bu günkü varidatımız 
altmış milyon lira ise bunun yarısını diyebili
rim ki, oradan çıkarmak bir şey değildir. Mem
leketi de kav, kibrit resminden kurtarmış olu
ruz. 

İKTİSAT V. VEKÎLl MAHMUT CELAL B. 
Amele hakkındaki tasavvuratıma Suat Bey ar
kadaşımız dalıa ziyade vâkıftır. Çünkü kendileri
nin malûmatına da ekseriyetle müracaat ediyo
rum. Bu mesele nazarı 'dikkate alınmıştır. 

EEÎB — Söz hitama ermiştir. 

6, — Diyarbekir mebusu Hacı Şükrü Beyin, 
Müdafaai Milliye encümeni riyasetinden istifası 

ve Bolu mebusu Yusuf izzet Paşanın encümen 
riyasetine intihabı -

REtS — Müdafaai Milliye encümeni reisi 
Hacı Şükrü Bey arkadaşımız encümen riyase
tinden istifa etmiş, ve encümen âzası da Yusuf 
tzzet Paşayı encümen riyasetine intihap etmiş
tir. (Kobul, kabul sesleri). 

4. — Siird mebusu Mustafa Sabri Efendi ve 
refikinin vaktiyle Evkafa alman nükudü mevku
fenin teftiş ettirilmesine dair takriri 

REİS — Evkaf idareleri tarafından vaktiyle 
evkafa alınan nükudü mevkufenin teftişine dair 
Siirt mebusu Sabri ve Salih Efendilerin bir tak
riri vardır, geriye vekâletine havale ediyoruz. 

Beş dakika teneffüs, 

İKİNCİ CELSfi 
Açrlmaa saati : 3,30 sonra 

REÎS — ikinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bf. 
KATİPLER : Ragıp B. (Kütahya), Ata B. (Niğde). 

4. — TEKLİFLER 
1. — istanbul mebusu Neştit Beyİn„ Damat 

Ferit Hükümetince İdam edilen Tevfİk Bey aile
sine maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi 
(2/180) 

REtS — Celse kuşat edildi. Damat Ferit 
Paşa tarafından idam edilen Tevfik Bey ailesi
ne merhum Nu«rat Bey ailesi misillû maaş tah
sisine dair bir lâyihai kanuniye var. Lâyiha en
cümenine havale ediyoruz. 

2. — Konya mebusu Vehbi Efendinin, seya
hat vesikası usulü hakkında istizah takriri ve Da
hiliye vekâleti vekili Dr, Adnan Beyin cevabı 

REtS — Seyahat vesikalarına dair evvelce 
Heyeti Üelileniz tarafından kabul edilen istizah 
takririne Dahiliye vekâleti cevap verecektir. 

• Onun müzakeresine geçiyoruz. 
VEHBt Ef. (Konya) — Sisi izahat veriniz 

de İcabederso bendeniz de söylerim 
DAHtLtYE VEKALETt VEKİLİ Dr. AD

NAN B. (istanbul) — Efendim, takrirde vesika 
usulü nıemleekti tahrip ediyor buyuruyorsunuz. 
Onun için biraz izahat veriniz ne suretle oldu
ğuna dair ... 

VEHBt Ef. (Konya) — Efendim, hakikaten 
şu içinde bulunduğumuz zamana nispetle gelip 

gitmekte olan yolcular bir derece taharri ve 
kayde tâbi tutmak lâzım. Bunu hiç bir veçhile 
İnkâr etmiyorum. Fakat bizim Heyeti ̂  Vekile-
nin tazyiki kadar da lâzımdeğil, §imdi vesika 
usulü memleketi tahrip ediyor diyorum. Me
selâ Konyadan bir tüccar İnebolu'ya çıkıyor. 
inebolu'da polis veya emniyeti umumiye tara
fından yakalanıyor. Pekâlâ. O adamın koynu, 
koltuğu, o adamın eşyası ve sairesi aranır, ya
kası bırakılır. Meselâ bir adam nereye gelecek? 
Ankara'ya. Ankara'da bir dalıa aransın, şimdi o 
adamı tabit orada bilen yok. Dahiliye vekâleti
ne müracaat ediyor. Dahiliye vekili, rica ede
rim, inebolu'daki bir Konyalıyı ne bilir? Da
hiliye vekâleti bizzarure bunu memleketten so
ruyor. Memleketten Alioğlu Veli diye soruyor. 
Koııay'da bin tane Alioğlu Veli var. Çünkü bu 
yokla bir kaç defa soruldu da ondan biliyorum. 
Evvelce bana sorarken Memetoğlu Hüsnü'yü 
biliyor musun diye? bilmem diyorum. Sonra 
geliyor, hakikaten tanıdığım şahıs çıkıyor. Bi
lâhare tanıdığım şahıs olduğunu anlıyorum. Şim
di aylar geçiyor. Günler geçiyor. O adam is
tanbul'dan alıp da ticaret için getirmiş olduğu eş
yayı hana bırakıyor, borçlanıyor, satıyor, fakir 
düşüyor, yolda kalıyor. Efendiler, inebolu'dan 
Ankara'ya bir adam vesikasiyle elli üç günde 
gelmiştir. Rica ederim. Şimdi blı usul iktisa-
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diystı tahrip etmemiş mi oldu? Sonra Konya'dan 
yahut Kastamonu'dan gelen bir adam Antalya 
tarikiyle İstanbul'a gitmek üzere Ankara'ya 
müracaat ediyor. Dahiliye vekâletinde o ada-
ııun dayısının oğlu, yahut halâsının oğlu yok ki, 
ona kemaliyle şch'adet etsin, burada derhal ve
sika çıkarılsın. Dahiliye vekâleti yakm m in
taka olan Karahisara müracaat ediyor. Memur
larına diyor ki; burada filân oğlu vesika için 
müracaat etti. Bu adam emin midir! tyi bir 
adamı dır, serveti var ıdımr, yok mudur? Buna 
dair .malûmat verin diyor, Şimdi Karahisar-
dan Üuraya müracaat eden bir adamın iyi bir 
adam olduğuna yahut kötü bir adam olduğuna 
dair Dahiliye vekili Karahisar'dan malumat 
alıyor. Bunu böyle yapmaktan îse Karahisara 
terkeljmek daha muvafık değil midir? Rica ede
rim. Karahîsar'da bir Hükümet var mı, yok
um? Elbette var. Bu Hükümetin meselâ Dahi
liye vekâletinin kendine merbut olan ve orada
ki mülkiye memurinine, emniyeti umumiycst-
ne, polis müdürüne itimadı ya var, ya yok. 
Eğer itimadı varsa daha mühim mesaili onlara 
havale ediyor, vesika usulünü de oraya hava
le edip terketmeli, eğer itimadı yoksa o me
murları oradan kaldırıp itimat; ettiğini gön
dermeli Onun için ben demiyorum ki; vesika 
usttlu külliyen lâğvolunsun, herkes sellemebüs-
selâm gelip gitsin, bunu demiyorum. Fakat 
efendiler ibadullahı bu kadar tazyik edip takip 
etmekte bir mâna yoktur. Yalnız efendim iş 
vesika ile de kalmıyor. Alioğlu Yeli İstanbul'a sri-
decek oluyor. Ona mühim bîr kefil, beş bin 
liralık, sekiz bin liralık bir kefil aranıyor, 
dahilde vevn hariste bîr fenalıkta bulunacak 
•dursa o adam zâmin olmak üzere bir de kefile 
raptolunuyor. Efendiler rica ederim; bir töeear 
gidecek, bin lirabk mal getirecek ondan elli 
yüz lira kazanacak, bunu çoluğuna çocuğuna 
vidirecek, Maliye nazımım her gün karşımıza 
erttarmış olduğu kanunların karşılığı parayı 
verecek, tekrar yine gidecek, gelecek, yine ci-
decek yine gelecek ... Şimdi bin liralık bir 
adamdan beş bin liralık bir kefil istersek bu 
adam hiç bir yere çıkmasın, olduğu yerde mev
te mahkum bulunsun demekten başka nedir 
efendileri! Yahut insanları pakete koymak, ya
hut diri diri kabre gömmekten başka nedir? 
Memleketi tahripten başka nedir? Evet bu işi 
mahalline terketmeli. Hükümetin mahalli me
murlarına itimadı yoksa onu değiştirmeli, ve
sika usulü mahallinde icra olunmalr. Çünkü 
Hîvas'ta olan bir esnafı Dahiliye vekili, katiyen 
bilemez. Siyas valisinden ve Sivas polis müdü
ründen soruyor. Madem ki sorupta vermiş ol
duğu cevaba itimat ediyor, şu halde o adamın 
buraya müracaat etmesinde bir mâna varsa 
buyurun söyleyiniz. Maliye vekili malûmya 
her gün yeni bir kamınla karşımı
za çıkıyor, varidat kanunîyle efendiler! vari-
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dat kanuniyle karşımıza-çıkmak hüner-değil
dir. O kanunu icra edecek malûmatı temin et-
mek hünerdir. 

Malîye vekili Heyeti Vckiledc olduğu halde 
bunu her halde müdafaa etmesi lâzımgelirdi. 
Kanunu getirmek hüner değil, kanunu icra et
mek hünerdir. Muamelâtı batırdıktan sonra 
bin tane kanun getir. Olursa alacaksın, olmazsa 
neyi alacaksın? Varidatı temin eden muamelât
tır. Efendiler muamelat olmazsa varidat ola
maz. katiyen, tşte bu sebepten dolayıdır ki 
vesika usulü memlkoti tahrip ediyor dedim 
ve benim kendi kanaatımca böyledir. Çünkü 
muamelât durdukça memleket haraptır. Şimdi 
zannedersem izahat verdim. Beyefendi söylesin
ler, Beyefendi söyledikten sonra bittabi sözüm 
mahfuzdur. Daha Maliye vekili Beyefendiye de 
sOTÜm vardır. (Handeler). 

MALÎYE V. FEBİT B. — Banamı, onamı? 
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD

NAN B. — Efendim, Vehbi Efendi hazretleri
nin takrirlerinde mevzuubahis olan mesele ve
sika usulüdür. Malûmu âliniz vesika usulü iki 
kısımdır. BirİRİ dahildeki seyahat vesikaları; 
zannederim onlara bîr diyecekleri yok, İkinci
si de harice gidenlerin vesikaları meselesi. 
Bit cihet Heyeti Vekilenin tanzim ettiği nizama 
name ile hakikaten, mukayyet bir şekle konul
muştur. Bu mukayyet şekli izah etmezden ev
vel tabii buna neden mecbur- olduğumuzu soy-
liyeyim. Kendileri de pekâlâ itiraf buyuruyorlar 
ki şu bulunduğumuz zamanda lâalettayin her 
kesin her tarafa serbestçe gidip gelmesine mü
saade etmek imkânı yoktur ve bu esas Harbi 
umumide kabul edilmiş ve bubapta bir kanun 
neşredilmiştir, vesikalara raptedil mistir. Hattâ 
bîr çoklarınızın hatırı nişanınız olmak lâzımdır, 
yahut başından geçmiş olmak lâzımdır ki değil 
menıaliki hariciyeye, hattâ müttefikimiz olan 
Almanya'ya, Avusturya'ya bile gitmek için pa
saportlar dört beş yerde vize edilir, ta karar
gâhı umuminin ikinci şubesine kadar her kesin 
yegân yegân fotoğrafları ve pasaportları gider 
ve o suretle ancak seyahat temin olunabilirdi. 
Biz bugün acaba ne gibi ve ne vaziyette bulu
nuyoruz? 

' Harbi umumideki vaziyetimizden daha baş
ka bîr vaziyette mi bulunuyoruz? Bunu şüphe
siz ki tasdik buyurursunuz. O vaziyetten daha 
karışık bir vaziyette bulunuyoruz. 0 zaman hiç 
olmazsa muayyen memleketler vardı ki bize 
düşman idiler. O memleketlerin içerisine gidi
lemez, girilemezdi. Halbuki bugün daha karışık 
daha girift bir vaziyette bulunuyoruz. Ortada 
memleketin bir kısmı düşman elinde meşgul bulu
nuyor. Bittabii biz onu kendi memleketimiz adde
diyoruz. Bu bir vaziyeti mahsusa veriyor, işte 
meselâ istanbul; şimdi istanbul mebusuyum, 
çok müteessifim, çok meyusum bunu söyledi
ğinden dolayı. Fakat istanbul bugün alelade 
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Osmanlı memleketi menzilesinde değildir, bi
zim memleketimizdir. 

- YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Fesat 
ocağı. • 

DAHÎLtYE V. VEKtLÎ B. (Kırşehir) — 
Fakat hiç şüphesiz bizim memleketimiz 
diye bildiğimiz bir vaziyette değildir. Pe
kâlâ biliyorsunuz ki oranın- bugün bizim mem
leketimiz olduğunda hiç şüphem yoktur. İma
nım o hususta pek kavidir. Yalnız vaziyeti 
hususiyesıni de inkâr etmek mümkün değildir. 
Orada bugün inzibat ve zabıta noktai nazarın
dan hâkim «lan iki üç Devlet vardır ve onların 
bizim burada Anadolu'da teşkil ettiğimiz Hü
kümete karşı sureti mahsusada ittihaz edilmiş 
tedabiri vardır. Bu Hükümeti kökünden yık
mak için, bunu hepiniz biliyorsunuz, o halde 
biz şimdi İstanbul'a seyahat meselesini takyi-
data tabi tutmak mecburiyetinde kaldık, koy
duğumuz takyidat nedir? Bunu bir kerre izah 
edeyim. Vehbi Efendi hazretleri buyurdular 
k i : Karahisar'dan bir adam gidecekse, meselâ 
İstanbul'a, ticaret için... Buraya müracaat eder. 
Ankara'ya dediler ve Ankara'da Karahisar'dan 
sorar, Karahisar'dan gelecek cevaba göre An
kara'cevap verir. Böyle değildir, burasını yan
lış izah buyurdular. Karahisardan gidecek bir 
adam Karahisar mahalli hükümetine müracaat 
eder, mahalli hükümet mütalâasını ilâve ede
rek, yani azimetlerinde, seyahatlerinde mah
zur yoktur, yahut vardır diyerek bize yazar, 
biz de buradan Emniyeti umumiyece bu adam
ları.elimizden geldiği kadar tahkik ederiz. 

Vehbi Efendi hazretleri; Dahiliye vekâleti 
Alioğlu Veli'yi ne bilir diyorlar. Güzel.'Dahi
liye vekâleti her Alioğlu Veli'yi bilmez, fakat 
Dahiliye vekâletinin bir takım vesaiti vardır, 
o vesaiti sayesinde onları mümkün mertebe 
tanımağa çalışır, uğraşır. Filhakika bana da 
müracaatta bllundular ve kendileri ınestıd bir 
tesadüf eseri olarak itiraf buyurdular, bu da 
iyi bir usuldür. Emniyeti umumiye demek 
Vehbi Efendi hazretlerinden Konya'da iken 
sormuşlar, tesadüfen bu Alioğlu Veli'yi sormuş
lar. İzahatı tamme olmadığı için katiyen tanı
yamamışlar. Biz de bunu çok defa görüyoruz 
ve hüviyeti hakkında izahat istiyoruz. Hüvi
yeti daha ziyade tesbit ediniz ye ona göre ce
vap verelim diyoruz. Demek ki bu takyidatı 
bu suretle yapıyoruz. Şimdi gelenler oluyor 
buyurdular, İnebolu'ya geliyorlar. Bir adamın 
İstanbul'dan gelmesi bizce memalikİ ecnebiye-
den gelmekle farkı yoktur. Bu gelen zevatın 
elbette isimlerini, hüviyetlerini biz tahkik et
meğe mecburuz. Bunu İnebolu tahkik etsin 
deniyor. Edemez efendiler [İnebolu'da mevcut 
vesait bugün için kâfi değildir. Burası bugün 
merkezi hükümettir. Burada İstanbul'dan, her 
taraftan adamlar vardır. Burada şayanı iti
mat zevat toplanmıştır, bu şayanı itimat zevata 

her vakit biz müracaat edebiliriz, şu efendiyi 
tanıyormusnn, hayatı mazisi nedir, ne yapmış
tır, bizim.maksadımız uğrunda ne meslekte bu-
Juıııııuştuı-? Her vakit sorabiliriz. Bu kolaylık 
bizde vardır. Fakat Emniyeti umumiyenin ay
rıca teşkilâtr vardır. Meselâ iki gün teehhür 
etmekten o efendi belki zarar görür, fakat iki 
gün tehirle betki fena bir adam olduğunu anla
rız. Bir casus olduğunu anlar ve yakalarsak 
memleket bundan kâr eder. Tabii kabul buyu
rursunuz ki şahsi bir zararla memleket umumî 
bil- ııefi kazanmış oluyor. Bunu inkâr etmez
siniz zannederim. 

Sonra efendim, kefalet meselesi buyurdular. 
Bin liralık bir iş yapacak, beş bin liralık kefil 
arıyorlar. Bu kefalet meselesi nizamnamede 
mevzudur, vardır. Fakat daima buna müra
caat ettiğ'miz yoktur efendiler, gayet nadiren 
müracaat, edilmiştir. Mümkün mertebe ve pek 
nadir olarak müracaat edilmesine taraftarım. 
Çünkü para ile bu işin önüne geçilemiyeeeğine 
kaniim. Bunu yapacak herif beş bin lira da 
veril', yapacağı fezahatı yine yapabilir. Buna 
pek mecbur olduğumuz zamanlar daha ziyade 
bir tedbiri etrmiyetkârane olmak üzere müra
caat ediyoruz. • ' 

Sonra cevaplar bazı kerre teehhür ediyor 
buyuruyorlar. Halbuki katiyen teehhür etmi
yor, günü gününe cevap veriliyor. Fakat günü 
gününe oraya varmıyor ve makine gibi isliyor 
diye iddia etmiyorum. Fakat bunda da kabahat 
bizim-değildir. Vakıa telgraf ve posta müdiri-
yeti Dahiliyeye ait bir şubedir, onu mazur gös
termeğe mecburum. Bu, muhaberatı telgrafi-
yeden ileri geliyor. Biliyorsunuz ki muhaberatı 
telgrafiyemiz fevkalâde çoktur ve öyle mühim me
seleler muhabere ediliyor kî, bilhassa Şark hat-
lariyle, böyle bir sırada da filân efendinin gele
ceği filân efendinin gideceği için ötekiler tehir 
olunsun demek doğru değlldii'. Belki telgraflar
dan dolayı bir kaç gün teehhür vâki olur. 

Şimdi efendim, görüyorsunuz ki, bu noktai 
nazardan dolayı Hükümet bu takyidatı yapmağa 
mecburdur. Hatta bu takyidatı yapmakla ken
disinin memleketin selâmeti ve selâmeti inzibati-
yesi noktai nazarından faideli bir harekette bu
lunmuş olduğuna kaildir ve bunu ispat edecek 
elimize vaka geçmiştir. Herhangi bir tarafta; 
şimdi söylemeğe mazurum. İstanbul'dan tertip 
edilen bir takım vakayi hudus etmek üzere iken 
Hükümet bıuıa muttali olmuş ve menetmiştir. 
Görüyorsunuz ki, bu gibi tedabirin faidesi heman 
meşhut olamaz. Fakat zararları ve böyle ticarete 
ait kısımları daha çabuk meydana çıkıyor ve 
nıucibi şikâyet oluyor. Yalnız bu ticarette iras 
ettiği zararları görerek, düşünerek bu takyidatı 
refetmeğe Hükümet imkânı maddi tasavvur et
miyor. Yalnız bazı ufak tefek tadilât yapmağa 
mecbur oluyoruz. Bu da zaman ile anlaşılıyor ve 
yapılıyor. Meselâ Bayezit sancağından İrana gidip 
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geîeu mütemadi yolcular var. İşte o gidip gelenlere 
artık pek tabii bir gidiş geliş olduğu için, sene-
lerdenberi taamül olduğu için onlar hakkında 
bazı böyle müsamahakârane tadilât icrasını, ta
savvur ediyoruz ve tatbik hile ediyoruz. Bunun 
gibi böyle zararı mucip olmıyaeak tadilât yap
mağa amadeyiz, yalnız bizim için zararı mucip 
olaeak tadilât yapmanın imkânı yoktur. Vere
ceğim iz.ahat bu kadardır, 

KEÎS — Vehbi Efendi Hazretleri, bir şey 
söyliyecek misiniz? 

VEHBÎ Ef. <Koftya) — Rüfekadan söyliye-
çekler varsa söylesinler. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Evvelâ usulü müzake- • 
re hakkında arzedeceğini. Evvelâ ..Teşkilâtı. Esa
siye kanunu için yine müteessir olmaktan başka 
bir şey değildir. İki gün tahsis ediyoruz, o iki 
günü de evrakı varide ile istizahlarla Öldürüp 
gidiyoruz. Saniyen istizah meselesi,'bendeniz ve
sika usulünün şimdiye kadar niçin tatbik edil
mediğini Dahiliye vekâletinden soracağım. On 
dokuz ay evvel İzmîrin böyle feci bir surette 
alçak Yunanlılar tarafından çinendiği zaman 
Anadolunun her tarafındaki ahalii islâmiye gali-
yane geldi, şu vaziyeti ihdas ettiler. Bunun ge
rek dahilde satılmış ve-gerek hariçte bir çok 
düşmanları vardı ve bunların merkezi de maal
esef İstanbul bulunuyordu. Burada Millî Hükü
met teşekkül ettikten sonra ilk vazifesi İstanbul 
ile her türlü İrtibatı katetnıek olacaktı. İrtiba
tı resmiyeyi katetti. Fakat münakalâtı katet-
medi. Bendenizce buradaki Millî Hükümetin 
en büyük kabahati, kusuru ve belki de diyece
ğim ki dökülen kanlar dolayısiyle cinayeti -
Kendi noktai nazarımca - bu olmuştur. Adeta 
açık han kapısı gibi her taraftan memleketin 
içine adamlar girdi ve biliyoruz ki bir çok masum 
kanların akmasına bu adamlar sebep oldu. Hep 
o gelen giden yo le ular oldu, Binaenaleyh bu ka-
puları kapama meselesinde Heyeti Vekile yerden 
göve kadar haklıdır, • Bu hususta ne kadar takyi-
dat gösterse - Benim noktai nazanmca - Memle
ket için, vatan için, istikbal için. o kadar nafidir. 

Yalnız tetkik edelim, şimdi Aandohıya bir ge
lecekler var, b i r d e An ad oludan gidecekler var, 
Anadoluya gelecekler iki kısımdır: Bunlar, ya 
• esasen- Anadolu'dur, hâdisat dolayısiyle Iştan-
buldan çıkamayop kalanlardır veyahut ahiren 
midesi boş kalüpta, buraya doldurmak için gele-, 
çeklerdir (Brova sadalan-handeler). Amma için
de müstesnalar- vardır. Arzedeceğim... Şimdiye 
kadar hamiyeti vataniyesini göstermeyipte ne va
kit maaşını alamadığını gördüğü zaman Anado
luya iltihak edecekleri kabul etmek bittabi vata
na hizmet etmek değildir. Yalnız şurası da gay-
rikabili inkârdır ki; İstanbul'da bizim elimiz, 
ayağımız olmamak ve büsbütün oraile alâkayı 
kesmek bizim için hiç birzaman doğru, değildir, 
esanen orada Anadolu Hükümeti nıilliyesine ta
raftar olupta bidayettenberi hizmet etmiş, vatan

perverler vardır. Onların tstanbulda kalmaları 
lâzımdır. Biz çünkü İstanbul 'dan sarfınazar et
miyoruz ve İstanbul'u almak azminde bulunu
yoruz. Yalnız onlar muztar, mevkide kalupta Ana
doluya ilticaya mecbur olurlarsa onları baş tâci 
olarak kabul ederiz. Onun haricinde hiç bir mer 
mura ihtiyacımız yoktur. Erbabı fen ve sana t an, 
lınnıiyetlerine değil, fenalık etmiyeceklerine iti
mat elliğimiz kimseleri celb edebi liriz, çünkü 
hamiyetleri olsaydı - Benim kanaatime göre -. 
şimdiye kadar gelirlerdi (Bravo sadalan). Cen
neti görüpte satım almak çok iyişeydİr, Vak
tiyle iştirak etmeleri ieabederdi. Binaenaleyh yine 
b^ıgün ihtiyacımız olanlan zarar etmemek şar-
tiyle alabiliriz. 

İkinci kısım ki: Aftadoludur. Herhangi bir 
hâdise dolayısiyle,. mesela ticaret için gitmiştir. 
Bilmem para kazanmak, mal satmak, tedavi, tah

sil için gitmiştir. Onlardan dönecekler vardır. Bun
larda öyle sellemehüsselam kabul edilecek- değildir. 
Maalesef tahkikatımıza göre bugün Edirne de 
(Temin) paçavrasını çıkaran anasıl bir Anadolu
ludur. Anası, babası Anadolulu bir adamdır, 
Binaenaleyh Anadolu'nun içerisinde dökülen 
kanlara sebep olanlar da, yine Anadolu'dur, İs
tanbul 'dan geliyor ve Anadoluludur diye selleme-
üsselâm kabul edecek değiliz. Bunları tetkik 
etmek de iktiza eder. Bir de buradan gidecekler 
yaiM.br. Buradan gidecekler bendenizce, ister 
iyi,'ister l'eua olsun, aramızdan gitmek istiyor 
mu? İlâcehehneınüzzümera, istediği yere kadar 
gitsin, bize lüzumu yoktur. (Ticaret, için gidi
yor sesleri). Onları arzedeceğim. Bunlar efen
dim İki kısımdır. Bunları iki kısım.olarak ayırı
yorum. Kervan yolundan kalacak değildir. On
lar istedikleri kadar gitsinler, İstanbul'da bağ
rışsınlar. 

Ticaret için gitmek lâzım geliyorsa bendenizce 
en eyi usul, eğer bizim acı tecrübelerimiz olma
saydı bunu geçen defa verdiğimiz kredi muci
bince doğrudan doğruya Hükümetin takip etmesi 
ve tacirlerimiz bu işi ikinci derecede olarak gör
mesi lâzımdır. Çünkü bizim ekser tüccarımızda 
insaf namına elif bulamıyoruz ve gidip gelenler 
daima bizi soymak için gidip geliyorlar. Binaen
aleyh eğer İm işler bizim teşkilâtı Hükümetçe 
tanzim olunııpta bize lâzım olan, ihtiyacımız olan 

• şeyleri bihakkın tedarik edip getirirlerse ve bu 
rada bize ikinci eller vasıtasiyle tevzi etselerdi 
eıı. iyi usul bu idi (Gayet ucuz olurdu sadalan). 
Şüphesiz'hiç kimsenin lüzumu kalmazdı. İnşaal-
Iah temenni ederiz ki, Heyeti Vekilemiz bunu te
min eder, Bunun haricinde gitmek İstiyenleri de, 
bu noktada bendeniz Hoca Efendinin noktai na
zarına iştirak ederim, mahallî Hükümetin vali-
u'n salâhiyetine bırakmalıdır. Vali ki bütün ve
kâletlerin mümessili olarakye Büyük Millet Mec
lisinin mümessili olarak bulunuyor, ona itima
dınız yoksa onları orada tutmayınrz. Sonra bu 
memleketi idare edemezsiniz. Eğer bu memle-
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ketin valiye itimadı yoksa hiç bir kimseye de 
itimadı yoktur ve itimatsız valileri de şimdiden 
çekmelisiniz. 

YÂHTAGALİFB. (Kırşehir) — Nastl iti
mat edilir? En güç mesele itimat meselesidir, 

VEHBÎ B. {Devamla) — Zaruri itimat ede
ceksin. Koca bir memleketi, hakkında "fikir inalı-

• sus edinilemıyen bir adaıria o kıtayı nasıl teslim 
ediyorsunuz* Yalnız o adama teslim ediyoı-su-
hıız. Kanun Öyledir. Yalnız valiye testim ediyor
sunuz. Hiç bir kimsenin orada mümessillik etmek 
salâhiyeti yoktur, Validen başka. Binaenaleyh 
harice gidecekler bu ı*juretle valilerin mesuliyet
leri, salâhiyetleri tahtında bırakılmalıdır. Za
ten gidecek adamın ticaret İçin gideceği bellidir. 
Soni'a bendeniz böyle behemehal tesbit de edilmek 
taraftarı değilim. Yâni behemehal su şarait 
dahilinde herzaman için herkes gidebilir demek 
de doğru değildir. Bu hususta Hükümet serbest 
kalmalıdır. Vaziyet olur ki, hiç'bir .ferdîn çıkıp 
girmesi doğru olmaz. Vaziyet olur ki, herkas 
serbestçe girip çıkabilir. Vaziyet olur ki bazı 
şeraite tabi olur. Onun için gidecekleri vesika 
hususunda izaç etmemekle beraber gelecekler 
hakkında sağlam tetkikat yapmadıkça memle
ket içerisine kabul etmemek ve arzettiğim kı
sımdaki adamları hiç kabul etmemek memleke
tin selâmeİ ikizasındadır. 

MUSTAFA KEMAL Fs, (Ankara) — Şimdi 
yeni eliine gelen bir-şifreli elgrafnameyi mevzuu 
bahis olan meseleye ve benim şahsıma da çok 
yakından taallûk ettiği ve efkârı tenvire medar 
olacağı için arzediyorum, Belki söylenmeni esi 
caiz olan bir şeydir. Faka söyliyeeeğim, bunu 
bana yazan birer reisi Hükümettir. Benim yakın 
akrabamdan.birinin zevci buraya geldi diyor, 
«s malûmu'devleleri bulunacağı veçhile falan 
yerde falan ve falandır. Hakikaen böyle ingiliz
ler zati devletlerine mahremane mükâlemeye 
kspu açmak üzere İstanbul'da mahrem vasıta 
aramışlar ve mahremane bir tarzda falan beye 
müracaat etmişler ve yedine sureti tercümesi 
aşağıda arzedilcn resmî mührü haiz ve ingiliz
lerin istanbul'da hususi memuru yüzbaşı (Be-
n«t) imzalı ingilizce bir vesika vermişlerdir. Bu 
bapta emir ve mutalâatı devletlerini bekliyor
uz» . (Vesikayı göstererek) verilen vesika da 
budur. Tarihi 1 kânunuevvel 1920.. (Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerinin taallûka-
tmdân olduğunuza.emûı olarak sizi Musfata Ke
mal Başa Hazretleriyle mahremane mütalâat te
sisini istimzaç etmek için bu vesikayı verdim), 
Bunu eline alan bir reisi Hükümet fevkalâde 
bir meselei siyâsiyeye temas etmiş olduğuna zâ-, 
hİp. olabilir, Hakikaten bu adam böyle tasivîr 
edildiği gilü benim yakın akrabamın kocasıdır 
ve İm (Kapiten Bent) malûm, bir zattır, meş
hur bir zattir ve böyle bir teşebbüste bulunmuş 
olşıasım pek tabii telâkki edebilirsiniz. Hal

buki işte ben söylüyorum, bu zat casustur. Ca
sus olduğu bence daha evvel malûm. {Kimdir 
sadalan). Bu akrabamın kocası olan zat: Bina
enaleyh, bu benim akrabamdır diye ve elinde 
bu vesika vardır diye oradaki reisi Hükümet 
bu vesika ile buyurun Ankara'ya gidiniz deseyr 
di bu bana gelmiyecekti ve bunu getirmîyecekti 
ve ekndisini tutmasatardı bunu belki de meyda
na çıkarmıyaeaktı. Binaenaleyh, casusluk ya
pacaktı. Kim bilir memlekette ne kadar fena
lık yapacaktı. Kim bilir rie kadar niefsedetkâ- • 
rane vezaif ifa edecekti. Bundan bana malûmat 
verdiler. Hükümetin bu t-akyidatı sayesinde 
ben de muttali, oldum ve kendilerini tevkif 
etmeleri için icabeden makam vasıtasiyle emir 
verdim. Binaenaleyh, takyidattan vaz gegrai-
yelimve düşmanlarımız pek habistir, (Şüphesiz 
«adaları). 

ŞAIİH E t (Erzurum) — Efendiler, Hükü
metin iki suretle vesikası var. Bunun birisi se
yahat vesikası, diğeri güreba için ikamet vesi
kası. Bu vesikaların lüzumuna menafii memle
ket namına hepimiz kaniiz ve Hükümet bunda 
haklıdır. Yalnız bendeniz şunu arzetmek iste
rim ki,'; bunu tatbika memur olan zevat halkı 
tas'ibata uğrattığından dolayı bizce de bir ta
kım kılı kali badi olan haller zuhur ediyor. 
Hattâ burada bir çok Erzurumlu, Vanlı ve sair 
fakir, ahali var. Bendeniz kendi tetkikatımla 
bunu anlamışım. Hükümet halktan bir ikamet se
nedi istiyor, elbette ietiyecektir. Çünkü nereli
sin, nesin, ne geziyorsun diye iabîi ikamet vesi
kası talep edecektir. Herife diyorlar ki; 24 sar 
at zarfında bir resim- getireceksin, bir ikamet 
senedi alacaksın. Ressama gidiyor, ressam 60 
kuruş para istiyor; herif polis müdüriyetine 
müracaat ediyor. Bu fesim akşama kadar ge
lecekti, . Sen sureti katfyede bu resmi getirme
lisin diyorlar. Herif polis müdüriyetiyle res
sama gide gele bir çok tas'İbatlara uğrayor ve 
gözümle gördüm, herife polis dairesinin önünü 
temizlettiriyorlar. Çünkü sen resmi getirme
din ki, vesika alasın; bundan dolayı polis daire
sinin önünü süpür diyorlar. Hükümetin göster
diği usul doğrudur. Fakat yapılan işler tas 'i-
battır ve bu tas'ibattftn da halk müştekidir. 
Binaenaleyh, Dahiliye vekili Beyefendiden rica 
ederim, lütuf ve İnayet ederler, bunu halkın 
memnuniyetini mucip bir şekle ifrağ buyururlar, 

SÜLEYMAH SIRRI B. (YozgşA) — Bende
nizin söyliyeceğimi efendi biraderim söyledi. 
Bendeniz vaz geçiyorum. 

NAFİZ B. (CanİJO — Efendim, dünyada 
kavan-inin menettiği her şey, ihtimalât dahilin
dedir. 

Bir silâh yapılır. Bu silâhia cinayet yapıl
mak mtıhtemeldir. Alelade et biçağı yapılır, 
et biçağı ile birisini öldürmek veyahut yarala
mak ihtimali mevcuttur, diye bu alâatı tama-
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men menedersek tevehhüme kapılmış oluruz, 
Silâh memleketin müdafaası için yapılmış 
ve bazan her ferdin . kendi hürriyeti 
şahsiyesini müdafaası İçin yapılmış bir 
alettir. Bunda asıl olan, müdafaa meselesidir, 
fer'i, ikaı cinayettir. İkaı cinayeti men için 
kendini müdafaadan tecrit etmek makul bir va
ziyet değildir. Bendenize kalırsa istanbul bi
zim ve daima bize merbut ve Ânadolunun ha
kikî bir muhitidir ve Anadolu'nun hakikî bir 
memleekti ve şehridir. Fakat vaziyeti hâzıra 
münasebetiyle oradan Ankara'ya tehlikelerin 
gelmesi melhuzdur' ve bu melhuzat karşısında 
Anadolu ile istanbul arasını bütün bütün katet-
mek, muamelâtı ticariyesini, muamelâtı içtima-
iyesini menetmek, yani içtimaiyata taallûk eden 
mevaddm celbini menetmek yine tevehhümdeıı 
ibarettir. Tevehhüme katılmaktan başka bir 
şey değildir. 

Hoca Efendi Hazretleri buyurdular ki; Is-
tanbuldan buraya, inebolu'dan buraya bir. zat 
elli beş günde gelmiş. Hakikaten buradan istan
bul'a gitmek için 55 günde, 105 gün de uğra-
şddığı zamanlar vardır. Vehbi Bey, bir gelmek 
bir de gitmek meselesi diyorlar. Gelmekte de 
gitmekte de Hükümeti merkeziyeye müracaat 
etmek, şimdiye kadar müteaddit defalar aley
hinde bulunduğumuz sıkı bir merkeziyet ikame 
etmekten ibarettir. Bunda hiç bîr suretle mantık 
bendeniz tasavvur etmiyorum. (Gürültüler), Mü
saade buyurun. Samsun'dan, gerek anzai vücudi-
yesini tedavi için ve gerekse muamelâtı ticari
yesini temin İçiır istanbul'a gidecek olan bir 
kimse hakkında buradan istizan ediliyor ve bu
rası tekrar oraya soruyor. Bunda ne gibi bir 
mantık tasavvur edildiğini bendeniz bir türlü 
aklıma sığdıramıyorum. Samsun'da bulunan 
tüccarın fena fikirde ve iyi fikirde olup olma
ması ihtimalâtmı daha yakından Samsun muta
sarrıfı ve Samsun polisi bilir, Onu. Hükümeti 
merkeziyeye sorması ve Hükümeti merkeziyenin 
eevap vermesini... 

MtTSTAPA KEMAL P$. (Aakara) — Ya 
Samsun mütesarrıfı müşterek olursa faraza ,,. 

NAFİZ B. (Devamla)— O vakit bîç Mr şey 
demeğe lüzum yoktur. 

MUSTAFA KEMAL Ps. (Ankara) — h'akat 
bu gibi hakayikı meydana çıkarabilmek için bu 
takyidata lüzum vardır. 

NAFİZ B. (Canik) Deva-mla — Bendenizee 
bu tevehhümden İbarettir. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Te-
vehhüm değil, Samsun mütesarrıfmın ne ol
duğunu sorunuz. Hakikatten bahsediyoruz, ve
himden bahsetmiyoruz. 

NAFİZ B. (Devamla) — Yine o da Hükü
metin kabahatidir efendim. Samsun mütesar-
rrfım daha evvelee takdir etmeden oraya, Sam
sun'a göndermek ve Koca bir memleketin ha-
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yatını ona tevdi etmek, Hükümetin basiretsizli
ğinden başka hiç bir şey değildir. Hükümet 
gerçi bir kimsenin istanbul'a geçmesinde tasav
vur ettiği mahzuru Samsun mutasarrıfının ya
pacağı şeyden büyük farzediyorsa bendenizee 
İm hakikaten bir gaflettir, 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hüsnü niyet
le zaaf ve hataya mâîl olursa ... 

NAFİZ B. (Devamla) — Her şahıs adanı öl
dürür diye eli bağlanmaz. Memaliki mütemed-
tlinede insanlar daima tahtı takayyütte bulun
durulmuştur. Polis her şahsın harekâtını pek 
yakından tetkik eder. (Konya hâdisesi neden 
çıktı sadaları). 

Müsaade buyurun efendim. Polis her hareketi 
pek yakından tetkik eder. Fakat polis hiç kim? 
senin hürriyeti şahsiyesine taamız etmez. Polis 
tecavüz etmez, hattâ benim evimdeki harekâtı
mı pek yakından bilir. Fakat hiç bir vakit, be
nim kapımdan içeri bir hatve atmamıştır. Seya-

Iıatımda beni polis gittiğim yere kadar takip 
eder. Ne ettiğimi, ne konulduğumu anlamak 
içinhafiyeler vardır. Fakat... Hiç bir vakit; 
Efendi ayağını oradan çek demem'iştir ve diye
mez. 

MTZHAR MÜFtD B. (Hakkari) — Ne za
man ve ne vakit? Bu vakti hazarda olur. Mem
leketimiz!: n vaziyeti bununla kabili kıyas de
ğildir. 

NAFİZ B. (Devamla) — Bu da bununla ka
bili kiyas değildir. Fakat bu da bir dereceye 
kadardır. Bu dereceyi geçtikten sonra ne hürri
yeti şahsiye kalır, ne de hareket kalır ve nede 
hürriyeti mesakin kalır. Bu hürriyeti şahsiye-
ye tecavüzdür. Samsun'dan lstanbula gideeek 
kimseye mezuniyet vermemek ve onun mâruz 
kaldığı hastalığı daha ziyade teşdit etmek ve 
bayatına hatime vermek, biririncisi bu. İkincisi 
de, memlekefl'n iktisadiyatını günden güne da
raltmak meselesidir. Bugün işidiyoruz; şeker 
iki yüze çıkmış. Yarın dört yüze çıkmış. Elbi
se yok, kumaş yok, şeker yok, filân yok, şüp
hesiz öyledir. Çünkü tüccar İstanbul'a gide
mez. İstanbul'a gitmek için uzun masarif ''hti-
yar eder, ondan sonra da memleketin iktisadi
yatı, memleketin maişeti günden güne daralır 
ve daraldıkça bu vaziyetler de tahaddüs eder. 
Hükümet İcİbedetı teyakkuzu kendisine. vermeH'ı 
fakat akıl ve mantık dairesinde vermeli. Hilafı 
bendenizee doğru değildir, 

BEİS — Söz alan (11) zat var. Bir de kifayet 
takriri vardır. (Kâfi değil sadaları) müsaade 
buyurun, reyinize arzedeyim. Kâfi görmezseniz 
devam ederiz. 

(izahat kâfi olduğundan müzakerenin kifa-
yetiyle ruznameye geçilmesini teklif ederim) 
diyor. Kifayet takririni kabul edenler el kal
dırsın {Red sadaları) kabul edilmedi efendim. 
Söz Emin Beyin 
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EMİN B. (Ergani) — Efendiler! bu Anka

ra'da b':r tüccar vardır, belediyenin üst tara
fında bir tüccardır. Namı Bekir Efendi. (İşit
miyoruz sadaları) Ankara'nın belediye dairesi 
civarında Tüccar Bekir Efendi vardır. Bundan 
kırk gün evvel istanbul'a gitmek üzere buraya 
müracaatında bin lira nakid vermezseniz sfzi 
bırakmayız demişler. Sonra burada Nazır Bey 
arkadaşımızla beraber mevzuubahis oldu, po
lis müdürü vasıtasiyle Dahiliye vekiline arze-
dildi, bu adamı bıraktılar. Tuttular bu adama 
bîr ved'ka verdiler ki istanbul'a git diye. Gitti, 
şimdi gelmiş. Samsun'a gittiği vakitte Samsun' 
da her halde vesikasına baklıdı ve kabul edil
di, hüviyeti de malûm oldu, istanbul'a gitti 
malı aldı, yine Samsun'a gelcj', Samsun'da yine 
bu adamı tutmuşlar, içeriye sokmuşlar ve Da
hiliye vekâletinden emir almadıkça gönderme
yiz demişler. Ortağı Dahiliye nazırına, Umuru 
hukukiyeye müracaat ediyor. Bu gibi haller 
olur mu? Paşa Hazretleıfnin buyurdukları gibi 
o hüviyeti malûm olmayan bir adamı (10) 
günde (15) günde alıkoyabilirler. Fakat hüvi
yeti malûm, tüccar vesaire gibi olursa bunlar 
(5 - 10) gün içerde kalırsa nekadar mutazarrır 
olacaklardır. 

YAHYA OALÎB B. (Kırşehir — Yetmiş 
sene kalsın, ne olacak?... 

VEHBİ Ef. (Konya) — (Yahya Galib Beye 
hitaben) : Bunlar lâzım değil mi Beyefendi, 
bunlar lâzım değil mi? 

YAHYA OALÎB B. (Devamla) — Gitmesin 
ticarete. . 

EMİK B. Ergani (Devamla) — Gitmesin 
demek olur mu? Bu adam dükkânını kapasın 
ticaretten elini çeksin. Bu olur mu? Pek iyi 
efendileri Geçen gün biz meni müskirat hak
kında bir kanun yaptık. Bu kadar da Hazineyi 
mutazarrır ettik. Şimdi belediye dairesinin kar
şısında, gözümüzün Önünde okkası üç yüz ku
rusa müskirat satıyorlar. Polisler maaş alıyor, 
polis memurlarına bu kadar zam oldu. Hani 
bunların icraatı? buna yazık değil mi* millet 
bil günküsünde bir kanun yaptı, onun ahkâmı 
iera edilmiyeeek mi? maksat polislerin meselesi, 
polislerin devamı. Polisler madam ki . bihakkın 
maaş alıyorlar, tüccara da gözlerini açsınlar,. 
başka cihetlerde de açsınlar. Bugün on milyo
na yakın Hazineyi ızrar ettik ki islâmiyet da
iresinde bu mesele ilerlesin diye. işte Hüküme
tin karşısında söylüyorum. Kaç tanesini tut
tular? kaç tane adamdan ceza aldılar? (80 - 90) 
tane sokakta geziyorlar, (Sadede sadaları) sa
det harici değil. (Feyzi Efendi (Malatya) ya 
hitaben) senin işine, geliyor, öyle mi? 

TDNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Hoca Efen
di Hazretleri «Bunun tamamen kaldırılması gi
bi şiddetli aleyhtarı değilim» dediler. Bende
niz de düşündüm. Acaba dünyada her muame

lenin bir pürüzü olur. Bunun ne pürüzü otur 
dedim. Bu esnada Vehbi Bey Efendi ürsüye 
gıktılar, mahallin Reisi Hükümetine salâhiyet 
verilmesini söylediler. Birdenbire aklıma geldi. 
Meselâ kendim kaymakam. Ali Bey gelmiş, Ali-
Ağa gelmiş, Ali Paşa gelmiş, görüşüyorlar. Is
rar ediyorlar, yalvarıyorlar, sevişiyoruz, bir za-
fı kalb gösteriyorum, dehşetli bir surette hata 
ediyorum, hüsnü niyetle, 

SÜLEYMAN HBRI B. (Yozgad) — Şu 
halele sen kaza reisi değil, eyyam reisisin orada. 

TUNALI HtLMÎ B. (Devamla) — Benim 
kaymakamlıklarımı bilenler pek alâ anlamışlar
dır ki şiddetli bir surette tatlı sertimdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şimdi 
ispat ediyorsun. , 

TUNALI HtLMÎ B. (Devamla) — Bunun 
üzerine Reis Paşa Hazretleri Vehbi Beye daha 
amelî bir surette cevap verdiler. Bendeniz, asıl 
başka bir şey söylemek istiyorum. îki tarafı 
birleştirmek istiyorum. Hatırlarsınız ki bundan 
iki üç ay evvel bu Mecliste vesika meselesi do-
layısiyle sansür meselesi de açılıyor. Ben bu
lunmamıştım. Fakat Zabıt ceridelerinde gördüm. 
İşitmediğim halde o ses kıüâğıda halâ çınlıyor, 
o sesler diyorlar ve bağırıyorlar ki: kuş uçurt
mayın, kuş Uçurtmayın! (Handeler). 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karanisatıship) — 
İnzibat notai nazarından tedabiri lâzime almak 
Hükümetin hakkıdır. Bunu kimse inkâr ede
mez. Bunu zaman zaman talep ettik, memle
ketin asayiş ve inzibatını temin için Hükümet 
tabii her türlü tedabir ittihaz edebilir. Fakat 
o tedabiri ittihaz ederken, onun yanı başında 
yine Hükümet birşey düşünmek mecburiyeti 
karşısındadır. Evet memleketin iktisadiyatı bu 
gün bozuktur. Bunu bugün Hükümet te itiraf 
ediyor, herkes de itiraf ediyor. Bu hakikat 
meydandadır. Ya tüccarlar gidip gelmek su

retiyle böyle memleketin dahilinde haricinde ifsa-
dat yapıyorlar veyahut bilerek bilmiyerek bazı 
ifsadata alet oluyorlar. Bu cihet Hükümetçe na
zarı İtibara alınır ve bu mahzurdan dolayı umu
miyetle Kimse gönderilmez, kimse gidemez 
efendim. 

Pek alâ, pek doğru... Bu tatbik edildiği zaman 
ve bu tatbik edilmek istenildiği zaman, Hükü
met memleketin iktisadiyatını tanzim için kendisi 
bu işi ve bu yükü üzerine alır ve bu vezaif ve 
mesaili itisadiyeyi kendisi tanzim İle, bu va
zife ile mükellef bulunur. Şimdiye kadar bu 
yapılmamıştır, maaşşükran görüyoruz ki yapıl
mak üzere bulunmuştur. Bendeniz temenni ede
rim ki bu yapılmalıdır. Çünkü biz bugün şikâ
yet ediyoruz, diyoruz ki; şekerin kıyyesinı yüz 
kırk kuruşa yiyoruzı lâstiğin çiftini 600 ku
ruşa giyiyoruz, evet doğrudur. Neden giyiyo
ruz? Bunun esbab ve avamili iktisadiyesini tet
kik etmek lâzımdır. Biliyoruz kî bugün İstan-
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bül'a herkes serbest olarak gidip icrayı ticaret 
edemiyor. Ticaret- bazı eşhası madudeye mak-
sur ve münhasır kalmıştır veyahut mahdut ze
vata inhisar etmemişse bile; bir takm müşkülât 
olduğundan herkes gidemiyor. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Siz gidersiniz a... 
MEMET ŞÜKRÜ B. ^Devamla) — •Jlivsa-

buyurun Beyim. Benim ğitmeKİıiı'm ile mesele 
hallolunmaz. Mesele memleketin iktisadiyatı 
meselesidir. Ben; bu noktai nazardan söylüyo
rum. Biz bunu temin etmiyeeek ve memleketin 
iktisadiyatını düşünmiyeeek olursak kû-
vayi müdafaamız' da zayıflar. Bizim her halde 
Imna ehemmiyet vermemiz lâzımdır. Çünkü para 
ile harp olunur* para ile memleket müdafaa olu
nur, para ile mücahede edilir. Binaenaleyh biz bu 
vazÜ'e'İle de mükellefiz. Bunu düşünmek lâzım
dır. (Üdiyor o adam, mal getirip Samsun'da 
satıyor, Samsun 'dakî getirip burada satıyor, bu
radaki tüccar diğer bir satıcıya satıyor. Bina
enaleyh böyle dört beş elden geçen ve daima el
den geçdikçe üzerine yüzde kırk, elli, yüz fi
yat binen eşya nihayet satıcıya yüzde (200) 
zammiyle satılıyor ve satıcı, da bittabi yüzdesini 
de üzerine koyarak müstehliklere satıyor. Bu 
suretle piyasa kabarıyor, 

MALÎYE VEKÎLÎ FERİD B. — Unutmayı
nız bu ifadeleri, ticaret vergisinde, lâzım olur. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Unut-
mayorum ve zati âlinize de hususi olarak kaç 
defa söyledim ve rica ettim ki, Hükümet.namına 
birşey yapınız, bir vergi alınız.. Bunu siz ya
pınız diye söyledim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — İstedim. 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bende

niz söyledikten sonra istediniz. 
MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Hayır on

dan evvel. 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bina

enaleyh bu vesile ile yaui bu takyidatm iktisadi
yata. taallûku olduğundan dolayıdır ki, ben söz 
soyuyorum. Bu meselenin halli lâzımdır. Her 
kes. vesikasını mahallinden almak hususunda 
Hükümet dîyorki: (Bunda mahzur vardır. Bun
ları bırakamam, emniyet edemiyorum, her ne ka
dar oradaki adamlarımız Hükümetin birer ıııe-
tmurlan ise de onları da bir derece nezaret al
tında bulundu rmakhğı memleketin inzibatı ve 
«elâmeti. noktai nazarından zaruri görüyorum). 
Biz ona «Hayır zaruri değildir» diyecek olursak, 
onu mesuliyetten azade kılmış, oluruz. Halbuki 

o yapmış olduğu işen dolayı bize karşı mesuldür. 
Eğer? bir fenalık gelirse mesuliyetin bize râei ol
ması lâzımgelir. Hükümet, mesuliyeti altında 
bunu yapar. Fakat bunu yaparken de, arzet-
tiğim yeçhile, memleketin iktisadiyatını düşünür 
ve onu temin eder. Bugün köylünün elinde bu
lunan afyonu, arpası, buğdayı, tiftiği hiç birisi 
satılın amıştır; hepsi elindedir.-

YAHYA ÛALİP B. (Kırşehir) —Hepsi satıl

mıştın hepsi tüccarların.,, 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Kaça 

satılmıştır? Efendiler bunlar evvelce satılmış 
ve sevkedemediğinden dolayı tüocar yedinde bu
lunan mallardır. Bu sene köylü mallarını «ata
mamıştır, mültemizlerİn elinde kalmıştır. Pek
âlâ Maliye vekili benden daha iyi bilir ve her ar
kadaşa lıergün telgraf geliyor. Ambarları ha
ciz etmiştir, fakat amlmrları da satamamıstır. • 
çünkü alıcı yoktur, 

MALÎYE VEKÎLÎ FERİD B. — Parayı lıkır, 
tıkır veriyorlar eksik olmasınlar. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Tıkır, 
tıkır pek alumıyorsuuıızya, memleket dahilinde 
yetişen ve İstih;:»! edilen ve harice şevki za.ru-

* ı'i olan bu gibi eşyayı harice sevkedip, onun mu
kabilinde, bir antant neticesinde, getirilecek 
malı yüzde bir şey ile satacak -olursak, memle
ketin iktisadiyatı daha esaslı bir surette tanzim 
edilmiş olur ve tüccarların böyle ikide bir ihti
kârına, inhisarına da bütün müstehJikier mâruz 
kalmamış olurlar. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir)— Hepimiz 
beraberiz bu sözde. 

MEHMET ŞÜKRÜ B (Devamla) — Bunu 
biranovvel Meclis temin edecek olursa, hu tücca
ra verdin, obir tüccara vermedm. gibi meseleler 
ortadan kalkar. O vakit kimse gitmesin daha 
iyi olur.. 

Sonra efendiler; bu vesile ile ikinci bir mah
zur daha çıkıyor ki bu, bazı müteahhitlerin^ ci
heti askeriye ile taahhüde girişenlerin taahhüt 
vesilesiyle İstanbul 'la «erbest surette icrayı ticaret 
etmeleridir. Diğer lm£ı tüccarlar .mallarım nak-
leltimııçdikieri hâlde onlar mallarını getirti
yorlar, ebmde bugün vesika vardır, işte telgraf, 
okumağı istemiyorum, bîr arkadaşa gelmiştir, o-
kıınduğunu arzu etmiyor, onun içitü okumuyorum. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Ya âzayi 
kiramdan olan müteahhitler hakkında ne huyu-
ruvor.sunuz?. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — O zat 
ciheti askeriyenin bu imtiyazatmdan istil'ade 
oderek kendi.eşyalarını naklettiriyor ve Hükümet 
memleketin vesaiti nakliyesini ona hasrü kast-, 
ona tahsis edinee ve piyasadaki diğer tüeearlar 
eşyalarını nakledeıneyince, yalnız o adam müs
tefit, oluyor, o adam hissement olup, istediği gibi 
satıyor. Biz bunları da kaldırmak isteriz ve Hü
kümet bunu ya-parken bu gibi şeyleri nazarı dik
kate alıp onu da beraber... {isim, Mm sadaları). 

MALİYE VEKÎLÎ FERİD B. — İsmi lâzım
dır. Söyleyiniz kimdir? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — İsmi; 
Beyefendi; Nafiz Bey, buradaki Erzurumlu 
Nafiz Beydir. Benim bildiğim budur, vesikam, 
buna aittir. .Benim bildiğim bu kadardır. Bil
diğim diğer bir şey olursa onu da söylerim. 
Siz de mebus arkadaşlarımızı söyleyiniz. Bina
enaleyh bu vesile ile Dahiliye vekili Beyefen-
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dinin nazarı ;dikkati âlilerine bunu kemali em
niyetle arzeder im. Ticareti kendileri yapamıyacak-
larsa, böyle memleketin iktisadiyatını tanzim 
edemiyeceklerse, bunun biraz daha dairesi ge
nişletilerek, mahallerine sıkı evaınir vererek vesa
iti böyle eşhası nıadudeye hasrıı kasr: etmesinler 
evamir umumî bir surette olsun ve mem
leketin vesaiti nakliyesinden umum seyya
nen istifade etsin, bir şahsa ve bir tarafa inhisar 
yapılmasın. Günkü Seferberlikte bunun acılarını 
pek çok çektik. Vagon meseleleri gibi efendiler, 
bugün de böyle meseleler karşısındayız. 

RtFAT B. (Tokad) — Vesikaların mahallin
den verilmesi daha münasiptir buyurdular. Hal
buki bu muvafık .değil. (Jünkü Tokad'da erme-
nîlerle karabeti sıhriyesi olan gayet şiddetli bir 
muhalif müslüman (Karabeti srhriyeye mi? sesle
ri, handeler) Gürültüler) gayri nıüslimlerin İs
tanbul'a gitmesi memnu olduğu bir sırada o, 
Ermenilere kefalet etti. Itesmî surette bir çok 
Ermeni ve. Kumlara vesika verdi. Bu, kayden sa
bittir. Mahallerine böyle vesika verilmesi salâ
hiyeti verilirse bu gibi ısui isti malat'çok olur. Çün
kü bir mutasarrıf geliyor, beş on gün durduktan 
sonra gidiyor. Diğeri müteheyyi fırsat. Bunları 
kandırıyor. Polis müdürleri, koıni«erlen alıp ve
riyorlar. 

«tİLEYMA NSIRRI B. (Yozgad) — Sam
s u n c a bu daha çok oluyor. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. (İstanbul) — Efendim, bazı arkadaşlar 
bahsettiler. Cevap teehhür ediyor dediler. Evvelce 
arzetmiştim. Bu, Dahiliye vekâletinin kabahati 
değildir demiştim. Muhaberatta oluyor. Ben
deniz âzpjnıi sürati de temin ederim ve yegân 
yegân gösteririm. Yirmi dört saatten ziyade 
buraya gelen taleplerin cevabı geri kalmaz, ve
rilir, fakat gidemiyor. Onu da arzettim, telgraf
ların tanzimine vabestedir.. 

Sonra ikincid; arkadaşlarımızdan birisi mer
keziyet usulünden bahis buyurdular. Ben bil
miyorum; hu merkeziyet usulü müdür? Bu bir ted
biri muvakkattir, bir tedbiri ihtiyatidir. Demin 
arzettim • efendim; Seferberlik zamanında Al
manya'ya gidemezdiniz; karargâhı umumiden ye
gân yegân pasaportlarınız tetkik edilmeden. İş
te bu. kuvvetli takayyüttür, bizimki bu kadar 
değildir, bir sorub cevap almaktan ibarettir. 

Niçin -mahalline bırakılmıyor? Mahallindeki 
memurlara emniyetiniz mi yok deniliyor. • Böyle 
değildir. Nice şeyler vardır ki, mahallindeki 
memurlar bizden istizan etmeden yapamaz. Bi
naenaleyh hergeyi yapamazsa bu ona emniyet yok
tur demek midir? Böyle değildir efendiler. İşte 
biz burada oradaki memurdan daha kolay tah
kikat yaparız, gelip gidenler hakkında hep
sinden de mükemmel malûmatımız olur, bunu da 
iddia etmiyoruz. Böyle İddiamız da yoktur. 

Sonra bir adamm tedavisine mâni olmak bu

yurdular, Anadöluda tedavi edilmiyecek ame
liyat yapılamıyarak hastalık, doktorluk sıfatını 
da istimal ederek söylüyorum, pek nadirdir. 
Yoktur demiyorum. ' * 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahih) — 
Demek vardır. 
. Dr. ADNAN B. (Devamla) — Yoktur demi

yorum, pek nadirdir ve bu hastalıklar, yine 
, doktor sıfatiyle söylüyorum, bizini memleketi
mizde nadirdir. Bunlar için müsaade etmiyece-
ğİz-.-diye karar vermedik. Bunlara da müsaade, 
ederiz. Pakat elbette hastalığı nedir diye sora^ 
cağız. Yalnız başı ağrıyorsa, yahut (grip) ol
muşsa,. tifüsünün nekahatini geçirecekse, İs
tanbul'a mı göndereceğiz? Burada pekâlâ ne-
kahati geçirecek yerler vardır. Hepimizin bil
diğimiz apandisit ameliyatı yapılacak diye İs
tanbul'a mı gönderelim? Pekâlâ burada ameli
yat yapılacak yerler yardır. Burada yaptırsın, 
yapılsın. Yapılan takyidat bu gibi takyidattır. 

İn'hisar meselesini yani meselenin iphamlı 
şe'klini almıyorum. Böyle bazılarına veriliyor/ 
bazılarına verilmiyor deniyor. Bunu bendeniz 
kabul etnıiyeceğim. Herkese de veriliyor deme
dim'. Verilmiyenler de vardır. Pakat verilenler 
de vardır. Nitekim tanıhnanlara, kolaylıkla hak
larında malıınıat aldığımız zevata tabii derhal 
müsaade edeceğiz, Bunda şüphe yoktur, in
hisar meselesi 'olmaz, yi indi Rifat Beyiiı bura
da söylediği gibi .eğer salâhiyeti bütün bütün 
mahallerine terkedeeek olursak o vakit inhisar 

. meselesi bir merkezden olmaz,- elli, yüz mer
kezden, olur. Bu da unutulmasın. Sonra Na
fiz Bey meselesinden bahsettiler. Bunun isti
zaha taallûku yoktur. Bunun hakkında' Müda
faa! Milliye vekâletinden haber aldım, onun için 
arzedeyim, 

SALİH Bf.' (Erzurum) — Müsaade buyu
run, bir şey arzedeyim. 

DAHİLÎYE VEKALETİ VEKİLİ Dr AD
NAN B. (Devamla) — Nafiz Bey eşyayı aske
riye müteahhidi imiş, eşyayı askerîye getirir
ken bazı şahsa ait eşyasını da nakletmiş-diye 
haber alınmış, derhal mahallîne müracaat edil
di. Şimdi: Kastamonu'da muhtelit komisyon 
vardır. Gelip . gîdeiı eşyaları tetkik. ediyor. 
Bu komisyon eşyalar içerisinde eşyayi ticariye 
bulursa tekrar iade edecektir ve âzami cezaya 
çarpacaktır. Bu muhakkaktır. 

REtS — Efendim, söz alan pek çok zevat 
vardır. .{Kâfi sadaları). Mazlıar Müfid Bey 
ismi âliniz yazılı,. Yahya ttalib -Bey, Ömer 
Lûtfî Bey, Emir Paşa, Zekâi Bey, Mustafa 
Efendi, Haindi Bey, Salih Efendi ... Vehbi 
Efendi takrir sahibidirler, ilk defa söz onun
dur. • 

SOLDAN BİR MEBUS B. — Demek reisle
re söz var? 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Dahiliye vekili Be-
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yefendinin buyurdukları doğrudur. Şunu da 
unutmamalı ki umumî menfaatler şahsi men
faatlerden ve umumî kuvvetler şahsi kuvvet
lerden terekküp eder, Eşhası muhafaza ede
mezsek umumu muhafaza edemeyiz. Bugün 
efendiler iyi bilelim ki bütün muamelât Emni
yeti umumiye müdürünün keyfine tabidir. (De
ğildir sadaları, handeler). Keyfîne tabidir. (De
ğildir sadaları). Tabidir, keyfine tabidir. 

"Beyefendiden bir şey daha soracağım. Me
selâ bir memleketten» bir gün evvel iki kişiye 
müsaade ediliyor, ertesi gün yine iki kişi da
ha geliyor. O memleketten dün iki kişiye mü
saade ettik, bugün yapamayız diyorlar. Efen
diler şimdi soruyorum size; dünkü müsaade 
alanlar İniğim müsaade istİyenlerin menfaatle
rinde • müşterekler mî? (Elbet sadaları), (De
ğil sadaları), (Handeler), Evvelkiler aldıkları 
vesikadan sonrakilere bir parçasını verecekler 
mi*- O adamların gitmesi bu adamların git
mesine nede» mâni oluyor? Evet çok adam git
memek matlup İmiş. Çok adam gitmesi matlup 
olmadığından meselâ Karalı işar'dan dün iki 
kişiye vesika verildiğinden dolayı bugün mü
racaat edenlere verilmiyor. 

Dr. ADNAN B. — Yanlışlık olmuş Vehbi 
Efendi, yanlışlık, iîir günde Kayseri'den yir
mi beş kişiye bendeniz mezuniyet verdim. Bir 
yanlışlık olmuştur. 

VEHBİ Ef. (Devamla) ^- Beyefendi, ma
lûmatınız yoktur. Oldu bu. Hattâ şöyle oldu 
beyefendi : Bir gün evvel üç kişi vesika aldı
lar, ertesi grün İki kişi müracaat etti. Emniye
ti umumiyeden denildi ki veyahut Polis mü-
diriyetinden «Efendim dün üç kişiye müsaade 
ettik, bugün bunlara veremeyiz» diye cevap 
verildi. Sonra bunların iltiması daha kuvvetli 
geldi, pek iyi, bunlara veririz amma dün ver
diğimiz vesikayı geri alırız dediler beyefendiler. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD 
NAH B. — Ikıim lütfen bana haber veriniz. Bu 
ne demektir? Anlıyamadım, Verilen vesika na
sıl geri alınır? Bir kere lütfen haber veriniz 
bana. 

VEHBİ Ef, (Devamla) — İşte vukuat böy
le. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Pekâlâ, lütfen haber veriniz, tahkik 
edelim. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Efendiler, yalnız 
burada bir şey oluyor. Şükrü Bey burada söy
ledi ve memleketimizde idare memurlarımız 
ve polis müdürlerimiz ve bu misillû iş başına 
koyduğumuz zevat malûmdur. Kendi içimizi bi
liyoruz. Kendimizi aldatmıyalım. Bu, suiisti
male vesile oluyor. 

FAÎK B. (Cebelibereket) — Ne demek efen
dim, neyi biliyorsunuz? Soruyorum. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Çok kötülük bili
yoruz, 
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FAİK B. (Cebelibereket) — Ne demek efen

dim? Soruyorum zatı âlinize. (Gürültüler). 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Çok kötülük bili

yoruz. Beyefendi ne demek istiyorsun?. Çok 
kötülük biliyorum Beyefendi. (Gürültüler), Bu 
memleketi berbat eden memurlardır. Bu mem
leketi berbat eden... 

FAÎK B. (Cebelibereket) — Ayıptır 'öyle 
şey. (Gürültüler). 

HULÜSÎ Ef. (Yozgad) — Reis Beyefendi; 
Nizamnameyi tatbik et. Niçin söyletiyorsunuz? 
(Gürültüler), Dahiliye vekâletinden bunu sual 
ediniz. (Gürültüler). 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahiaar) — tdare 
memurlarına emniyet ve itimat olmadığını söy
ledi. 

BEİS — Susunuz efendiler. Bİca ederim. 
yükrü Bey susunuz. (Gürültüler). Efendiler 
susunuz. Celseyi tatil ederim şimdi... Devam 
ediniz. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) • , - (Faik Beye hita
ben) Beyefendi asabileşme. Görüyoruz, bizi ber
bat eden memurlardır. 

FAİK B, (Cebelibereket) — Ne demek isti
yorsun, arıladtk amma bu nereden çıkıyor? 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Suiistimale mey
dan veriliyor. Maksada vâsıl olunmuyor. Bu 
vesika meselesi suiistimale meydan veriyor, 
bu vesika meselesi suiistimale sebep oluyor. 

HAMDÎ NAMIK B. (İzmit) — Hepsi mi 
efendim idare memurlarının? 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Hepsi demedim 
efendim. 

BEİS — Muhavere olmasın rica ederim. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendiler, Şükrü 

Bey söyledi. Bu mesele tiearetin bir kaç şahıs 
elinde inhisarına sebep ve vesile oluyor. Har
bi umumide olan meseleler avdet ediyor. 

MUSTAFA B. — Bravo. 
VEHBÎ Ef, (Devamla) — Dahiliye vekâle

tinden rica ederiz. Bunları mahallerine terket-
sin. Mahallerinde sıkı takyide tabi tutsun, 
herkes gitsin, gelsin. Fakat hakikî şeye tabi 
tutulsun. 

Yalnız anlaşılmadık bir şey var. Bir mem
leketten bir tüccar Dahiliye vekiline müracaat 
ediyor, Dahiliye vekili yine orada bulunan 
memurlarına müracaat ediyor ki bu adam na
sıl? Bunda ne fayda var, bu adam nasıldır di
ye soruyor? Mahalline terketmek şartiyle iti
mât edelim, izahat kâfidir. Mahalline terket
mek suretiyle kabul edelim. Müzakere de kâfi
dir, izahat ta kâfidir. Sözüm yoktur. 

YAHYA GALÎB B. (Kİrşehir) — Benim de 
takririm vardır. Bendeniz de söyliyeceğim. 

BEİS — On.beş takrir var. Hepsini ayrı ay
rı revinize arzedeeeğim. 

YAHYA GALÎB B. (Devamla) — Sıra ben
denize geldiği vakit mi müzakere kâfi oluyor? 

REİS — Şimdi takrirleri okuyacağız. 
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YAHYA OALÎB B. — Müsaade buyurun. 
REİS — Müsaade buyurun. Kâfi görmezse

niz devam edeceğiz. Müzakereyi kâfi görenler 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü efendim. 
Takrirler kamilen okunduktan sonra reyinize 
arzedeceğim. 

5. — Saruhan mebusu Avni Beyin, gelip gi
denler hakkında takayyüdatın tezyidi ile -bilhassa 
orduya teşmiline dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Gelip gidenler hakkındaki takyidatın tehvi-

ni değil, tezyidiyle beraber bu cihetin orduya 
ehemmiyetle teşmilini teklif ve rica etmek is
terim ve sebep olarak dahi Edirne meselei -ahi-
resini Heyeti Celileye arzylerim, 

Saruhan mebusu 
Avni 

BEİS — Bİr takrir var. Müzakefe kâfidir, 
ruznameye geçilmesi yolundadır. Diğer bir tak
rir de -«İstanbul'a biç bir kimseye mezuniyet 
verilmesine müsaade edilmemesini muhafazai 
vatan namına teklif eylerim» diyor. Mesele isti
zah olduğuna ve takrirler de mütenevvi bulun
duğuna göre Adnan Bey hangisini tercih eder
se ona göre zatı âlinize evvelce onu arzedece-
ğİm : 

DAHİLÎYE V. V. Dr. ADNAN B. — Han
gisi* 

BEİS — îki tekliftir. Birisi «Müzakere kâ
fidir, ruznameye geçilsin» diyor, Birisi de «İs
tanbul'a hiç bir ferde mezuniyet verilmemesi» 

hakkındadır. (Gürültüler) Bir takrir de bu 
memnuîyetin orduya da teşmili yolundadır 
(Nedir bu? İzahat versinler sesleri). 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. — Or
duya teşmili nedir î Anlıyamadım. Efendim onu 
izah etsinler. 

AVNİ B. (Saruhan) — Akdemce Düveli 
itilâfiyenm muvafakati ile bir krsım zâbitan 
Edirne'ye iltihak ediyor mahiyetinde gittiler, 
orduya girdiler. Ahiren Edirne ordusunun sü
kutiyle düşmana iltihakı icabettirdi. Yalnız 
gelen tüccarlar hakkında değil, zâbitan hakkın
da da bu takyidatın teşmilini rica.ederim (Doğ
ru sadaları), 

DAHİLÎYE V. V. Dr. ADNAN B. — Efen
dim, bu zaten nazarı dikkate alınmıştır, Er
kânı îıarbiyece. Hattâ bu işe beraber bakıyo
ruz. Bu gelen zevatın hüviyeti fevkalâde dik
katli tahkik ediliyor. Hattâ sivillerden daha 
dikkatli bir surette tetkik ediliyor. Bu takrire 
lüzum yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu takriri Heyeti 
Vekileye tevdi ediniz. 

BEİS •—Teklifi tasvip buyurursanız Müda-
faai Miiliyeye ve Erkânı Harbiyei Umumiyeye 
tevdi edelim. (Muvafık sadaları). Kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamei müzakeratımıza geçemedik. Va
kit te darlaştı tensip buyurursanız yarın içtima 
edelim. (Hay hay sadaları) Yarm içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Saat 4,30 da celseye nihayet verilmiştir) 
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