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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bedi müzakerat; saat : 1,50 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KATİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

BEİS — Oelsei .'açıyorum, 'efendini. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

İkinci Reisvekili Mu«a Kâzım Efendi Hazret
lerinin ıtalhtı Riyasetlerinde bilinikat Kaptı sabık 
(hulâsası kıraat ve .tashihan kabul olundu. Hiya-' 
neti vat&niyeden anazııım Ali Çavuş ve Tahirza-
de Mehmed Ali Efendi halklarında Adlıiye Vekâ
letinden mevrut evrakı hükmiye Adliye Encü
menine, Buma Mebusu Muılıiddin Baha Beyin 
Şak* AbdüMuak Hâmid B&yhı terfihine ait mua
melemin teşriine ve ıbir eserimin Maarif Vekâle
tince tab'ına dair takriri Muvazenei Maliye En-
eümemyle Maarif Vekâletine, Kırşehir Mebusu 
Yahya Gali'b Beyin İstaribuî Hammallar Kahya 
ve Kesadarlığı inti'ha'batma dair takriri Dahi
liye. Vekâletine, Bulanık müftü sabıkı Ömer Az-
ımi Efendinin müterakim maaşatMiın basına dair 
Muş Mebusu Osman Kadri Beyin temenni takriri 
•Şer'iye1 Vekâletine,- Denizli -Mebusu Yusuf Beyin, 
Denizli livasının Bari) Kazançları Vergisine dair 
'takriri- Heyeti Vekile Riyasetine lıavale edildi. 
Mezuniyete dair Divanı Riyaset kararı kabul 
olundu. 

Encümenletiden mevrut mazbatalar ruzna me
ye ialrııdı. ılstanbul'dam gelecek eşyadan (rümrük 
Resmi alınmaması 'hakkındaki Enzimim Mebusu 
Âsim Beyin takriri müstaeelen müzakere edil
mek üzere Muıvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. Evkaf Vekâleti Avans Kanunu derhal .mü
zakere edilerek mevaddı aynen ve heyeti umumi-
•yesi (3 ret) ve (4 müstenkife) karsı (157) reyle 
kabul olundu. İstanbul Avans Kanununun altın
cı maddesi hakkındaki Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası müzakere edilerek aynen kabul 
edildi. Densinı Mebusu Ram iz Beyin tam tahsi-
ısatla, mezun addi ikinci defa tâvini esamiyle reve 

konularak (38) redde karşı (54) reyle kabul 
olundu ve teneffüs için Celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat Mamaliki müstahlasa nıaba-
ikim mukarreratı hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
mütebaki 4, 5, 6 ncı maddeleri Ibilmüzakere aynen 
ve heyeti umumiyesi ekseriyetle kalbııl edildi. 
Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşinci mad
desinin tadiline dair 'Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası hakkında müzakere cereyan-ederek He
yeti Vekileden bu hususa dair gelmiş olau lâyihai 
kanuniye ile bittevhit yeniden tetkik edilmek üze
re Kavaaıin ve Muvazenei Maliye ve Maarif En
cümenlerine havale olunarak Perşembe günü iç
tima, edilmek üzere Celseye .nihayet 'verildi. 

Reisisani Kâtip 
Ali Fuad Kayseri 

Atıf 
Kâtip 
Van 

Hakkt 

2. — SUALLER 

1. — Gazianieb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 
İstanbul'du borsa oyuncuları tarafından işac edi
len mecburi istikraz havadisine karsı tedabiri şe
dide ittihaz edilip edilmediğine dair sual takriri 
Maliye Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz dstiyeıı var 
mı? Zaptı sabıkı aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Ka,bul edilmiştir. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

7. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, gay
bubeti ve bu münasebetle geçen müzakere 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Söz isti-
vorum. 
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î : 13 29. 
REİS — Buyurun. 
HÜSEYİN A.VNİ B. — Efendiler; bu şerefli 

kürsü bugün «elini bir vaziyete .sahne oluyor. Bu 
şerefli milletin mabusları ıbugün kalbleri kan bağ
lamış bir zavallı, biçare gibi birbirlerine bakı
yorlar. Ey kâbei millet! Sanada mı taaruz? 
Ey arayı millet! Sana da mı taaruz? Ey mil
letin mukaddesatı! Sana da mı taaruz? (Lanet 
sesleri) (Bu millet ölmez, zihniyet ölmez, fi
kir ölmez sesleri) 

OSMAN B. (Kayseri) — Zihniyet ölmez, 
fikir ölmez, bu millet ölmez. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Efen
diler; sizden bir'istirhamım var. Heyecanımı 
zaptedemiyorum. Sözümü kesmeyiniz. Biraz be
ni dinleyiniz. Hepinizin samimiyetinize kaa-
niim. Hepinizin vicdanına, imanına kanaat 
getirmiş bir arkadaşınız sıfatiyle hepinizin 
hissiyatına tercüman olacağım. Arkadaşlar; 
beni serbest bırakınız. Arkdaşlar! Efendiler! 
Asırlardan beri mahkûmiyetle saltanatların ve 
onun etrafındaki yaldızlı üniformalı kahrolası 
haşaratın ve onun esiri olan hainlerin mahvı 
ve Türk Milletinin halâsı için bayrağı çek
tik. Efendiler! Memleketi düşmanlar istilâ 
ediyordu, millet katiyen ümidini kırmıyor. 
Azminde sabit kadem oluyor. îmanından onun 
halâsını bekliyordu. İşte silâhbaşı denildiği za
man Türk köylüsü bütün mevcudiyetini feda 
ederek ve eline silâhını alarak ırzını, namusu
nu, hayatını kurtarmakta bir an tereddüdetme-
di ve muvaffak da oldu. 

Efendiler! Muvaffakiyeti onun hâkimiyeti
dir. Hâkimiyeti demek, onun reyini memleket 
dâhilinde serbest istimal etmesi demektir. Bir 
millet namusundan bir mebusu koparır. O me
busun ağzı, kalemi o milletin namusudur. Bu 
namusa tecavüz eden elller kırılsın. (Kahrolsun 
sesleri) Mebus bu milletin ismetidir. Hüseyin Av-
ni murdar bir katra kan değildir. Tecavüz 
arkadaşlarımıza değil, bir milletin namusuna-
dır. Böyle namussuzlar yaşamamalı, efendiler 
kahrolmalı. (Kahrolsun sesleri) Yaşamasın, ya- j 
şarııamalı, kahrolmalı efendiler! 

OSMAN B. (Kayseri) — Millet yaşatmaz. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Devamla) — Efen
diler; Ali Şükrü Bey iki günden beri kayıp
tır? Efendiler! Memleketin sahibi, azametli bir 
tarih sahibi, namusuna hâkim bir milletin ine- | 
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| busu kayboluyor. Hükümet bulamıyor, iki gün

dür kayıptır bulamıyor. (Böyle Hükümet 
olamaz. Lanet sesleri) efendiler! Allahtan çok 
isterim İd, memleketin elîm zamanlarında bu 
hal bir cürmü âdi neticesi zuhur etsin. Evet 
âdiyen zuhur, etsin. Ya siyasi ise efendiler! Yra 
siyasi ise? Demek ki bu memlekette her hangi 
bir fikrin serdarı ölecektir. Hiçbir zaman öl
mez. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Değil
dir ve olamaz. (Hepimiz öleceğiz sadaları) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) —Efen
diler! Bu elîm sahneye, bu şeni' cinayete içi
nizde/ titremiyeu bir fert tasavvur etmem. 
Öyle bir fert varsa alçaktır, meydana çıksım 
(Yoktur sesleri) yoktur ve olamaz. Bir fikrin 
timsali, bir grupun mensubu olan bir insanın 
kendi kanaati zatiyesinden, kanaati vicdaniye-
sinden milletin selâmet ve saadeti uğrunda 
söyliyeceği söz, yazacağı yazı kıymetlidir. 
Efendiler bu kalem kırılmaz, bu fikir Ölmez. 
Efendiler! Biz de azmetmişiz. Türk Milleti 
bir sancak çekmiş. Onu namus telâkki etmiş ve 
onun altında kanunlar neşretmiş. Bu kanunun 
fevkine çıkan alçaklar kahrolsun efendiler. 
(Kahrolsun sesleri), kendini gayrimesul, kanu
nun fevkinde telâkki edenler namussuzdur. 
Kahrolsun bin defa. (Kahrolsun sesleri) Onlar 
ki kendilerini kanunun fevkinde telâkki eder
ler, namussuzdur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Kanun hâkimdir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Efendi
ler, ben eminim ki, Türk milletinin hukukunu 
taşıyorsunuz. Heyeti iç'tinıaiyede yekdiğerini 

hayatı birbirinin tahtı tekeffülündedir. Efendi
ler! Benim hayatım Heyeti Umumiyenizin tahtı 
tekeffülündedir. Heyeti Umumiyenizin emniye
ti benim tahtı tekeffülümdedir. Buna tecavüz, 
kanuna tecavüzdür. Yine çok temenni ediyo
rum ki, esrarengiz bir mahiyeti haiz olan cü
rüm inşallah meydana çıksın da bütün cihan 

| bizi, siyasetten, fikrî içtihattan,, serbestli efkâr
dan mahrum heyülâ görmesin, hayvan sürüsü 
görmesin. Temennim budur efendiler! inşallah 
meydana çıkacaktır. Yoksa Hüseyin Avııi bu 
sancağın uğruna bin kerre feda olsun. Bu mil
letin istiklâlinin uğruna, bayrağının şerefine 
yüz bin paşa, yüz bin Ahnıed, yüz bin hoca öl
sün. Yalnız bir şey yaşasın! O da; istiklâli mil-
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let, Hâkimiyeti Milliye!.. Âşıkı bulunduğumuz 
Hâkimiyeti Milliye demek efendiler, şunu bili
niz ki memlekette reyini, fikrini serbest istimal 
etmek demektir. Milletin mebuslarının fikirle
ri, kanaatleri memlekette her halde muhterem 
tanınması lâzımdır. Eğer isabetsizlik varsa o, 
milletedir. Ben her vakit her mebusu, muhterem 
telâkki ederim. Her mebusun sözüne hürmet 
ederim. Bunun hilâfına hareket etmek, mille
tine karşı isyan etmek, milletinin reşidolmadı-
ğını telâkki etmektir. Efendiler! Bu saat belki 
ellinci, altmışıncı saat oluyor. Ali Şükrü Bey 
biraderimiz Ankara denilen koy kadar bir yer
de zabıtasiyle, ordusiyle, milletiyle, meclisiyle, 
hükümetiyle hepsi mevcudolan Ankara'da Ali 
Şükrü Bey kaybolmuştur ve bulunamamakta
dır. Rica ederim, bu milletin kabiliyeti bu de
ğildir. Bizim açtığımız bayrakla gittiğimiz he
def bu değildir. O hedef gayet yüksektir. Bu 
şekilde bu yola gidilmez. Hükümetten çok ri
ca ediyorum. Henüz mahiyeti meçhul olan bu 
cürmü meydana çıkarsın! Çok arzu ediyorum 
ki, bin tane Ali Şükrü cürmü âdi ile ölsün. Fa
kat siyaset ve kanaatinden, hürriyeti efkârdan 
dolayı, bir fikrin mücahidi bulunmak dolayısiy-
le medeniyetten gayri bir şekilde, vahşiyane ve 
caniyane bir surette tecavüze uğrarsa onun he
sabını bu millet soracaktır. Bunun tahakkuk 
etmesini talebederim ve bu tahakkuk ettiği 
günde ölecek çok adam vardır, öldürecek çok 
eller vardır. Burada kimse mahvolmıyacaktır. 

NAFİZ B. (Canik) — Kırılsın kahpe ve giz
li eller! 

SÜLEYMAN NECATI B. (Erzurum) — Ya 
hepimiz namusla yaşıyacağız, ya hepimiz ölece
ğiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — İnkâr 
- edemem; siz 600 senelik tyir tahtın etrafındaki 
efsaneleri ve hattâ kendilerini ilâhi tasavvur 
eden insanların zulmüne, gadrine boyun eğme
diniz, bundan eminim. Efendiler! Düşman, 
memleketleri yer yer işgal ederken sizi burada 
cem'a teşvik eden kimdi? Her tarafta isyan 
ediyordunuz ve sizi teşvik eden muhterem ve 
mukaddes köylünüzden başka bir şey değildi 
efendiler. Bu imanı analarımızdan, bu imanı 
köylünüzden almıştınız. Bizi uyandıran nuru 
irfan oradan gelmişti. Binaenaleyh o fedakâr
lığı ihtiyar ederek ve cihan muvacehesinde göğ-
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sümü açarak buraya geldim. Efendiler! Sizin 
her birinizin boynunuzda idam fermanları var
dır. Boynunuzda hâlâ eski Padişahlığın idam 
fermanını taşıyorsunuz. Sizi tebrie ederim. 
Sizden şüphe eden namussuzdur. Efendiler, 
ondan eminim. Yalnız rica ettiğim şudur ki; 
Heyeti Vekileniz, masuniyetinizi ve mille
tin şerefini, namusunu muhafaza edecek
lerine, burada söz versinler. Vekili me
sulleriniz buraya çıkmalı «Efendiler biz na
muslu adamlarız. Sizin, kanunun emrettiği ma
suniyetiniz vardır ve bunu muhafaza edeceğiz. 
Milletin namusu mahfuzdur. Biz bu cinayeti 
meydana çıkaracağız. Müsebbibi her hangi şa
hıs olursa olsun onları kahredeceğiz, kanu
nun kudreti önünde diz çöktürecek, geberte
ceğiz.» demelidirler. Bunu söylemezlerse na-
mussuzduzlar efendiler. Bunu söylemezlerse bu 
"milletin vekili meşruu değildirler efendiler! Biz 
masuniyet isteriz. Bize masuniyet vermezlerse, 
bunu almaya eğer sizin de kudretiniz yoksa 
ve o surette burada oturursanız siz de namus-
sussunuz. Oturulmaz efendiler. Hiçbir vicda
nın bunu kabul etmiyeceğine kaaniim. Cihanla 
mücadele etmeliyiz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Söz istiyorum 
Paşam. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Sus canım. 
Açık söyle! Anlıyalmı. Böyle müphem sözler
den kimse bir şey anlamaz ve hiç kimse bunu 
kabul etmez. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Müphem değil-
dir. Açıktır. Susmıyacağız. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Kudreti
ni takdir eden bir Mecliste ben o kadar ufak 
bir şey görürsem efendiler, esasen oturamam. 
Ben, Meclisin kanunu muhafaza, vakarı millî 
ve namusu millîyi muhafaza edeceğine kaani
im de onun için buraya çıktım, söz söylüyo
rum. Ben hayatımı feda etmiş, buraya gelmi
şim. Bizim, sıyanet için, muhafaza için yaptı
ğımız kanunlara riayet eden vekiller buraya 
çıkmalı ve bu cürmü meydana çıkarmalı ve me
busların masuniyeti olduğunu bir daha burada 
söylemeli ve bunu yapan hangi bir şahıs ise kahır 
ve tedmir edilmeli. Ondlan sonra burada müzake
re cereyan etmeli. Aksi takdirde efendiler, bu
rada müzakere olamaz. Vekiller kendileri ç«-
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küSsinler! Onların kudretleri yoksa Heyeti I 
Celile âciz değildir. Şerefinizi, namusunuzu, 
kanununuzu muhafaza edecek bir Hükümet 
teşkil edersiniz. Bu suretle müzakereye imkân 
vardır. Aksi takdirde paydos efendiler! Pay
dos! Biz mademki üzerimize aldığımız vazifeyi 
idare edemiyoruz, onun için biz paydos edelim. 
Millete hakkını verelim. O, hakkını da, şerefini 
de, dinini de muhafaza efder. Ben de onun bir 
ferdi olarak iftihar ediyorum efendiler! (Alkış
lar) 

REÎS — Efendim filvaki Ali Şükrü Bey ar
kadaşımızın iki günden beri nerede olduğuna I 
dair hiçbir malûmatımız yoktur. Bu münasebet
le Hüseyin Avni Bey biraderimiz meseleyi izah I 
ettiler, icra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, 
bu 'bapta söz aldılar. Lütfen kendilerini dinli-
yelim. Yalnız arkadaşlardan bir şey temenni 
ederim ki mesele tenevvür etmeden hissiyat 
hâkim olmasın. Söz Rauf Beyindir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. (Sivas) — Arkadaşlar; muhterem ar
kadaşlarımızdan Trabzon Mebusu Ali Şükrü 
Beyin Salı günü akşamından Iberi ikamet ettiği 
mafttalle avdet etmediği dün sabah onda Hü
kümetinizce malûm oldu. Hükümetiniz Türki
ye halkının ve onların mümessillerinin itima
dına mazhar olması lâzımgelen Hükümetiniz; 
aynı silsileye riayet eden, halkın akidelerini, 
istiklâlini temin vazifesiyle mükellef olan Hü
kümetiniz; ahâdı nastan her hangi bir ferdin 
hukukunu âzami gayret ve fedakârlıkla muha
fazaya, sıyanete, ihkaka, hazır olan Hüküme
tiniz; ayrıca milleti temsil eden, memleketin 
istiklâlini, hürriyetini temin için çalışan Mec
lisi Âlinin bir azasının tagayyübünü lâyık ol
duğu ciddiyet ve ehemmiyetle telâkki etmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hür olan Ad
liyesi dünden beri M r ve serbest olarak icrayı 
vazife ediyor. Dünden beri Türkiye Hüküme
tinin kuvvei inzıbatiyesi de bür ve serbest ola
rak Meclisi Âlinin ve milletin itimadına lâyık 
olacak bir surette icrayı faaliyet ediyor. Ümid-
ederim ki en yakın bir zamanda hak ve haki
kat tezahür edecektir, (inşallah sadalan) 
Ümidedelim ki bu kıymetli mebus arkadaşı
mız bir sehivle bir kazaya uğramamış olsun. 
Eğer sudfcasda mâruz kalmış ise İri, çok dilıhu-
num, her halde müsebbiplerinin meydana ih- | 
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racı ve bu milletin Adliyesine şeref verecek 
tarzda teczdyesi sdzin emniyetlinize mahzar ol
dukça Hükümetinizin en mukaddes vazifesi
dir. (Bravo »adaları) Hüseyin Avni Bey arka
daşımız milletin istiklâlini temsil eden hürri
yeti kelâmla çok muteheyyieolarak beyanatta 
bulundular. Meseleyi iki suretle telâkki buyur
dular. Siyasi cürüm veya âdi cinayet diye ta
savvur buyurdular. Bunları şu veya bu diye
bilmek için hür ve serbest hareket eden Adli
yenizin kararına intizar etmek en doğru tarik 
olur. Ondan evvel bu hususta imali fikretmek 
ve tezahüratta bulunmak emin olalım ki taki
batı Adliyeyi işkâl eder. 

ZtYA HÜRŞlD B. (Lâzistan) — Fena mi
saller var da onun için. 

RAUF B. (Devamla) — Bu itibarla arka
daşlar! Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın bu
yurdukları gibi Hükümetiniz ifayı vazifeden 
iziharı aezetmiş değildir. Hükümetiniz her mü-
temeddin, her müstakil millet gibi bu vazifeyi 
aidolduğu heyetin selâmetle ve emniyetle ifa 
ve takibetmekte olduğunu görüyor. Eğer bu 
vazifeyi yapamazsa Hükümetinizin aynı za
manda icraî salâhiyeti haizolan Meclisi Âlinize 
gelip kudretinin ne dereceye kadar kifayet et
tiğini ve kabiliyetinin ne dereceye kadar iler-
ılytetoildiğdni ve bundan .merisine de zekâ ve ir
fanımın Skiifayet etmediğini söylemeği kendisi
ne bir şeref ve bir vazife bilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bravo! 
Bravo! Biz de bunu isteriz. Başka hiçbir şey 
istemeyiz. 

RAUF B. (Devamla) — Hepimiz bir arada 
bu milletin istiklâl ve istihlâsı vazifesini her 
şeyin fevkinde en aziz bir gaye olarak biliyo
ruz. Hiçbir arkadaşımızın bunun fevkinde düşün
mesi eaiz değildir. Bunun zıddiyeti âklen, ka
nunen sabit oluncaya kadar caiz görmüyorum. 
Bu itibarla efendiler! Vazife gören vazifedar-
ları müşkülâta sevk etmemek için neticeye in
tizarı bendeniz hikmeti Hükümetle ve hikmeti 
adaletle ve meselenin en selis ve salim bir su
rette halliyle tev'em görüyorum ve arz ediyo
rum. • Çalışıyoruz, meydana çıkaracağız. Çıka-
ramazsa'k itirafı aczederek geliriz, Heyeti Ali
nize arz ederiz. Hakikaten esrarengiz bir tayay-
yüb şeklinde görülen ve merkezi millîmizin bir 
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sokağında hadis olan bu tagayyüb meselesinin 
müsebbiplerinin meydana ihracı için varkuv-
v etimizi e çalışacağız ve muvaffak olacağız. 
(Kini olursa olsun, sesleri) 

HARKI HAMİ" B. (Sinob) — Muhtevam 
arkadaşlar! Beldenizden evvel söz söyliyen Hü
seyin Avni Bey arkadaşımız meselenin ehemmi
yeti hakkında lâzımı veçhile söz söylediler ve 
Meclisi Âlinizi tenvir ettiğine kaaniim. Ancak 
buna lâyık olduğu derecede ehemmiyet vere
bilmek için meselenin ne kadar azîm olduğunu 
bir dalha Heyeti Celilenize arz etmeyi bir vazi
fe biliyorum. Arkadaşlar! Bir Mebus demek he
piniz de pekâlâ bilirsiniz ki, milletin heyeti umu-
miyesini temsil eden bir zattır. Bu sıfatı me-
busiyet onda bulundukça ona uzanacak her han
gi bir el, ona değil, doğrudan doğruya millete
dir. Efendiler; 700 senelik saltanatın tahribatı 
altında inliyen bu ımillet, Hâkimiyeti Milliyesi-
ne kavuşacağı şu sırada en ziyade Hâkimiyeti 
Milliyenin hâr mü d af iler in den birisinin orta 
yenden kaybolması pek ziyade ehemmiyetle na
zarı itibara alınacak mahiyettedir. Efendiler! 

Buna uzanan kirli el Ali Şükrü'ye değil, mem-
.'ieketiıı Hâkimiyeti Milliyesine el uzatmış ve 
boynuna kement atmış demektir. Efendiler! 
Ali Şükrü Beyin Meclisteki hayatı tarih iyesini 
bilenler, Ali Şükrü Beyin bugün bu hale mâ
ruz kaldığını görenler, bu yaziyet karşısında 
Alı Şükrü Bey meselesi bütün mahiyetiyle, bü
tün üryanlığiyle meydana çıkarılmadığı takdir
de efendiler,. bu kürsüden Hâkimiyeti Mil]iye
den bahsetımek kadar gülüm; bir şey olamıya-
cağı gilbi efendiler, hürriyeti kelâmı tahtı em
niyete alınmamış olan her hangi bir muhitte 
mahza tahsisat almaktan başka bir şekil ifade 
etmiyecek tarzda oturmak bir zillettir. (Doğru, 
peşleri) 

YAHYA GALİB B. ^Kırşehir) — Hâkimiye
ti Milliyenin yalnız bir şa.hıs değil, hepimiz mü-
dafiiyiz. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Efendiler! 
Hüseyin Avni Bey biraderimizin temenni ettiği 
gibi ben de bunun bir cürmü siyasi olmamasını 
pek temenni ederim. Eğer A.1İ Şükrü Beye hür
riyeti efkârından dolayı bir tecavüz vuku bul
muşsa, ben bütün cihan huzurunda o gibi kirli 
ele derim ki; Ali Şükrü Bey gibi bu memleket
te, memleketin hürriyeti iem fcryadedeeek da-
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ha birçok Ali Şükrü beyler vardır. Efendiler! 
Hiçbir zaman milletin fikri, hürriyet ve kana
ati silâhla öldürülemez. Tehditle söndürüleraez. 
Eğer bunun imkânı olsaydı Heyeti Colileniz 
bugün burada mevcııd olmazdı. Bütün, eslihadan 
teeridedildiğiniz ve her taraftan takibatı şedi
de icra edildiği halde bugün şu mevcudiyeti te
min eden, sönmiycn içtihadın, ö İm iyen kanaatin 
ittihadıdır. Hepiniz pekâlâ hatırlarsınız ki; Mec
lisi Ali ilk teşekkül ettiği zaman İm azayı muh
tereme en müthiş bir tehlike karşısında bulu
nuyordu. Üç seneden beri buraya gelip ifayı 
vazife edenleri tehdidle, taktille ve sair suretle 
bunların kelâmını kesmeyi eğer her hangi bir 
el kasdediyorsa o el bilmelidir ki, bu milletin 
bütün bu mebusları ölür, fakat bunların yer
lerini dolduracak, onun. on misli daha mebus 
bulunur. Efendiler! Bizim mücadelemiz nedir1? 
Bendeniz mücadeledeki maksadı şöyle görüyo-
ram : Evimde rahat oturmak, evimde rahat 
yatıp kalkmak, kimseye, kanuna tecavüz etme
mek şartiyle hürrolarak ben ve benim kardeşleri
min memlekette yaşamasıdır. Benim hürriyetim 
tahtı emniyette olmadıkça bütün söylenen 
sözler boşadır. Rauf Beyefendi meselenin ehem
in i yetiyi e mütenasip takibatta bulunduklarını 
söylediler, inşallah, çok teşekkür ederiz. Fa
kat Ankara gibi bir muhitte altmış saat geç
tiği halde bu kadar mühim bir mesele hak
kında hâlâ va'düvaîtte bulunmalarına hayret 
ediyorum. İnşallah çalışacağız, bulacağız. Ol
madığı takdirde buraya geleceğiz.. Efendiler! 
bunlar bir recülü devletin ağzından işitilmesi 
arzu edilmiyen şeylerdir. Çalışacağız diyorlar, 
niçin çalışmıyorlar? Zabıtaya, verilen bu tah
sisat nereye gidiyor? Lüzumsuz yerlerde bir
takım murakıpler bulunduracaklarına bu gibi 

mühim mesail peşine koştursalar olmaz m i l . 
Ve yine diyorum efendiler! Milletin boynuna 
atılmış bir kement, bir namus, bir haysiyet 
meselesidir. Hükümetin bunu bulması vazife
sidir. Bulmadığı takdirde Hüseyin Avni Be
yin söylediği sözü maatteessüf bedeniz de 
tekrara, mecbur kalıyorum. Efendiler! ni'katı 
nazar ihtilâfı eğer bu gibi ahvale sebebiyet 
veriyorsa bunun bir çaresi vardır. Efendiler! 
niçin bulmuyoruz? (Yoktur sesleri) İnşallah 
yoktur, temenni ederiz ki, yoktur fakat me
sele gayet ehemmiyetlidir. Heyeti Hükümetten 
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bilhassa rica ediyorum, Heyeti Celilenin ar
zusu da budur. Lâyık olduğu derecede bizi 
pek seri bir suretde tenvir etsinler. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim; 
bu meseleyi müzakere ederken biraz hissiyat
tan tecerrüdetmenin bendeniz muvafık olacağı 
kanaatindeyim. İcra Vekilleri Reisi Beyefen
dinin beyanatını kâğıt üzerinde okuyacak olur
sak görürüz ki pek büyük bir kıymeti var
dır. Fakat hepimiz tarih okuduk. Birçok şey
ler olur, birçok vukuat olur. Bütün resikâr-
da bulunan hükümetlerden daima böyle bey
lik sözler işitildiğini biliyoruz. Fransız Mec
lisinde böyle söylendi. Kont Rostor katlolun-
duğu zaman Avusturya Reisi Hükümeti böy
le söyledi, tabiî böyle söylenir. Tabiî Hükü
met Reisinden burada bundan başka bir söz 
sudur edeceğine intizar edilmezdi. însan ne 
kadar ahmak ve akılsız olmalıdır ki, böyle 
bir şey söylesin, tabiî öyle söyliyecekti. Hükü-

- met Reisi Beyefendi söylenmesi lâzımgelen 
kiliseyi burada söylediler. Bendeniz de ora
dan dedim ki, suimisal vardır. Bırakalım dün
yanın eski tarihlerini, Hükümeti Milliyemiz 
zamanında vukua gelen bir suikast meselesin
den dolayı uzunuzadiye dedikodular olmuştur. 
Ve uzunuzadiye tahkikat yapılmıştır. Hükü
metin, kışlaların yanında yapılan, güpegündüz 
alafranga saat 4,5 raddelerinde üe yüz kurşun 
atılmak suretiyle yapılan bir suikasdin faille
rini, kaatillerini, Rauf Beyefendi o zaman da 
Hükümet Reisi idi, Vâ'düvaîtte bulundular, hâ
lâ va'düvaîdini bekliyoruz ve böyle bekliye-
ceğiz. Bu yanlış bir şeydir. Saniyen Ankara 
gibi bir yerde vukubulan bir tagayyübden alt
mış saat geçtiği halde Hükümet ne yapmış
tır1? Hükümetin vazifesi böyle bize kilise oku
mak değil; yaptığı şeylerle bizi tatmin et
mektir.. Biz dışarda birçok şeyler dinliyoruz. 
Burada hepsini söylemek belki tahkikatı işkâl 
edebilir. 

Hükümet eğer eelsei aleniyede nıevzuubah-
sedi'lmesini muvafık görmüyorsa hafi celsede söy
lesin. (Millet dinlesin sesleri) Müsaade buyu
ran! (Bendeniz bu meselenin anket usuliyle Mec
lisi Âli tarafından yapılması taraftarıyım. Adli
ye Encümeni bu işe vaziyed edip kendisi tahkikat 
yapmalıdır. Bizim 'Büyük Millet Meclisinin bu 
şeklidir beni düşündüren. Milletin bütün işlerini 
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görecek, milletin hakkını arıyaeak ve 'müdafaa 
edecek bir meclistir. Meclisimiz aynı zamanda, 
Hükümettir de. İcra salâhiyeti de ondadır. Mese
leyi en iyi şekilde takrir edebilmek için başka çare 
yoktur. Meclis icra vazifesini yapmalıdır. İşte Bü
yük Millet Meclisinin ıicrai ve teşriî (salâhiyeti o 
zaman meydana çıkar. Ben 'buna taraftarım, ve 
bu fikirde ımusırrtm. Hükümetin ibir şey yapma
dığına da kanaatti tâmmem vardır. işte ispatı mey
dandadır. İspat, delâil, tarih meydandadır. Oku
yunuz. Mesele bundan ibarettir. Adliye Encü : 

meni bu işe vaziyed etmelidir. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler! Bu me
sele hakkında arkadaşlarımız kâfi derecede söz 
söylediler. Şimdilik zannediyorum ki bu mesele 
'hakkında burada her İbir arkadaşıımız değil saat
lerce, günlerce söz söyliyebileeektir. Fakat bende
niz zannediyorum ki, bu sözlerin söylenecek 'za
manı değildir. Çünkü sarkadaşlarımızın da söyle
dikleri ve Heyeti Vekilenin de söylediği gibi he
nüz aradan uzun zaman (geçmemiştir. 'Tahkikat 
henüz devam ediyor. Bir dereceye kadar intac-
ed ilsin. İntaeediidikton sonra eğer hakikaten bâzı 
hatıra gelen şeyler gibi siyasi bir cürüm «olduğu 
tahakkuk ederse herkes tabiî 'hak ve hukukunu 
muhafaza eder ve hiç ıkimse geri durmıyacaktır. 
Çok söz söylenecek, belki birçok şeyler de olacak
tır. Onun için bendeniz de rica ederim, hiçbir 
hissiyatla burada "söz söylenmesin ve bugün mü
zakereyi burada kapıyalım. Hükümet tahkikatını 
yapsın ve ümidederim iki Hükümet üç dört »güne 
kadar 'bunu meydana çıkarır, çıkarmıyacak olur
sa vazifesini ifa etmemiş olur. (Ne olur? sesleri) 

Düşüreceğiz efendim. Ne olur ne demek? Bu
nun için çok rica ediyorum, itidalimizi muhafaiza 
edelim. Hükümet tahkikata koyulmuştur. Bu 
bapta biz de ileri, geri söylersek belki tahkikatı 
işkâl etmiş oluruz. İnşallah iki üç ıgüne kadar bu 
mesele intacedilir ve inıtacedildikten $onra bura
da uzunuzadıya söz söylenir. Eğer bir eürmü âdi 
olmazsa, inşallah bir cürmü âdi çıkar ve o zaman 
uzunuzadıya söze ihtiyaç kalmaz. Fakat bir cürmü 
siyasi çıkarsa - İnşallah çıkmaz - çıkarsa belki 
günlerce bunu müzakere eder ve bunu intacede-
riz. Onun için şimdilik müzakereye lüzum yok
tur, zannediyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas)—Rüfekayı muhteremeden Hakkı Ha
mi Bey, Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın nıkatı 
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nazarım başka şekilde ifade [buyurmuş oülmak iti
bariyle kendilerine ayrıca noktai nazar ifadesini 
lüzumlu görmüyorum. 

Evvelki beyanatıımda ısrar ediyorum. Yalnız 
Zıiya Hurşid 'Bey arkadaşımız buyurdular ki, hâ
lâ neden bulmadılar? Çalışacağız diyorlar. Neden 
çalışmıyorlar? Bunda bir suitcfehhüm olsa gıetfek-
tir. Hâlâ neden bulmadığımızı ve şu saatte ıbula-
cağız dıemeımek için bunun imkânsızlığımdan ıdo-
layı söyliyemiyoruz. Gaipten haber vermek ikti
darımda değiliz. Müphemiıyeti, tsırrı keşfetmek içim 
uğraşıyoruz. Avni Hakla inşallah keşfedeceğiz. 
(İnşallah sadaları) Ve Avni Hakla inşallah fceş-
fedeceğimizi kuvvette ü'midediyoruz. (İnşallah 
sesleri) Bunun gayrı hangi saatte ne zaman ve ne 
vakit bulacağımızı bilemeyiz. Beşeriz ve beşeriye
tin fevkinde malûmat arzını biz size karşı - kime 
karşı olursa olsun - mütaahhit değiliz, çalışacağız 
diyoruz. Evet, çalışacağız, başka ne yapabili
riz? Vüsatimizin yettiği kadar kanaatlerimizle, 
sizin gibi düşüncelerimizle, aynı hissiyatla ça
lışıyoruz ve çalışacağız. Bu meyanda rüfekayı 
muhtereme meyanında Ziya Hurşid Bey bey
lik sözler buyurdular. Efendiler! eskiden Hü
kümetin ismi beylik idi. Oaliba ondan böyle 
bir taarüf vardır beylik sözler diye. Efendiler! 
sözlerim Hükümet sözüdür. Bü'tün şumuliyle, 
istikametiyle, bilerek ve mesuliyetini müdrik 
olarak söylenmiş Hükümet sözüdür. Ziya Hur
şid Bey arkadaşımız Hükümetin müsbet bir şey 
söylemesi lâzımgelir, dışarda şunu bunu işidi-
yoruz diyorlar. Dışarda şu veya bu işidilebilir. 
Onu biz de işidiriz. Takibedenler de işidir, ica
bında, lüzumunda nazarı dikkate alarak taki
batı Adliyesi, polis takibatını işkâl etmeden tes
hil için burada benim de şurada burada işittik
lerimi söylemekte fazla bir faide yoktur. Aksi 
bir tesir hâsıl olalbilir. Yani ben de filândan 
şunu işittim, bunu işittim demekle sizin arzu
nuzu tatmin etmek de vârid değildir, fakat ak
si vâriddir. Onun için söylemekte faide yok
tur. Bir arkadaşımız Hükümet hafi celsede söy
lesin dedi. Hayır efendiler! Hiç gizli bir şeyi
miz yoktur. (Bravo sesleri) Açık celsede olacak 
ve her şey açık söylenecektir. Bu, hafi celse 
işi değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bravo! 
Türk Milletinin namusudur bu. 
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RAUF B. (Devamla) — Ziya Hurşid Bey a* 

kadaşımız inkılâp tarihimizde bir misal zikret
miş olmak için mileli müte'meddinei ecnebiyede 
olan ıhâdisa'tı tekrardan sonra bir ifadede bu
lundular ve yine bu İcra Veilleri Reisi böyle 
söylediği halde el'an bulamadı dediler. Ziya 
Hurşid Bey (arkadaşımıza hatırlatmayı, bu mil
let namına hatırlatmayı çok faydalı görürüm 
ki kendileri gibi bu gibi beyanatta hissiyata 
kapılmadan mütalâatta bulunsunlar. Ziya Hur
şid Beyin ifadede (buyurdukları Trabzon hâdi
sesinin şekli-cereyanının mucibolduğu izah ve 
istizahlar benim olduğu gibi hepimizin de ay
nen ve harfiyyen hatırmızdadır. Binnetice Mec
lisi Âliniz kuvvei ieraiyesine istinaden bir He
yeti Tahkikıye izam et?ti 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Salâhiyet-
siz bir Heyeti Tahkikıye. 

RAUF B. (Devamla) — O Heyeti Tahkikı-
yeyi cihanın bilmesi lâzımgelecek. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Trabzon'
da öğrendik ne kadar salâhiyeti olduğunu. 

RAUF B. (Devamla) — O Heyeti Tahkikıye 
cihanın bilmesi lâzımgelecek veçhile bağırıyo-
rum ve diyorum ki; temamiyle serbest hareket 
etmiştir ve kemali serbestiyle ifayı vazife et
miştir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Hiçbir 
zaman bir jandarmayı tutamamıştır. 

REİS — Susunuz rica ederim. 
RAUF B. (Devamla) — Efendiler o Heye

ti Tahkikıyenin vazifesi derdest değildir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — O Heyeti 
nâsıh'a idi. Heyeti Tahkikıye değildi. 

RAUF B. (Devamla) — Hükümete ver
diği rapor Hükümetçe harfiyen tatbik edil
miştir. Efendiler Çok rica ederim, hepi
nizin çok hassasiyetle iddia ettiğiniz, fa
kat bizim de aynı hassasiyetle iştirak et
tiğimizi bu milletin istiklâli mevzuubahsolurken, 
kanunları mevzuubahsolurken, hürriyet ve ma
suniyeti şahsiye ve hayatiyesi mevzuubahsolur
ken, milletin hürriyeti kelâmı mevzuubahsolurken 
ıgrup, fırka meselesi mevzuubıahsediknemelidir 
ve o noktai nazardan ifadatı velev sürçülisan, 
olarak izhar etmemelidir. (Doğru doğru sesleri) 
mevzuubahsolan bir şey vardır. Efendiler Tür
kiye Milletinin yaşaması ve onun istiklâli bu* 
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vatanın selâmet ve saadeti kanunların hâkimiyeti 
ve adaletin mutlak olarak tecellisidir. Başka bir 
şey yoktur. Hepimizin vazifesi odur. (Doğru doğ
ru sesleri) Fırka varsa, grup varsa, hizip varsa 
bu meselede yoktur. Bunu gözümüzün önünden 
kaçiTmıyalım. Mutlak muvaffak olacağız. Bunu 
gözümüzden kaçırmıyalım, hissiyata kapılmıya-
lım, sükûneti muhafaza edelim. Tekrar ediyo
rum. Hükümetiniz, Adliyenizden, Adliye Vekili 
muhteremi Bey arkadaşınızdan tam manasiyle 
emindir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — O da kendile-
rindedir. Onlardandır. 

ŞEVKET B. (Bayezıd) — Meclistendir, Mec
listen. Edepsiz herif. (Gürültüler) 

RAUF B. (Devamla) — Hükümet vazifesini 
yapıyor tekrar ediyorum. 

ŞEVKET B. (Bayezıd) — Böyle yapıyorsu
nuz da herkes şüphe ediyor. 

RAUF B. (Devamla) — Hükümet vazife
sini her halde yapıyor. (Kendilerinden ne de
mek? sesleri) 

RAUF B. (Devamla) — Tekrar ediyorum, 
neticesini Heyeti Alinize arz ederiz ve inşallah 
müsbet bir neticeye geliriz. Eğer bu müsbet 
bir neticeye gelmezse efendiler! hepiniz burada
sınız. Hepimiz ve hepiniz bunu bulmaya çalışa
cağız. Yalnız arz ediyorum Adliyenin, polisin, 
takibatını işkâl edecek müteheyyiç sözler faide 
yerine zarar verir. 

RElS — Efendim yalnız bir noktayı tasrih 
etmek istiyorum. Arkadaşlarımdan birisi Adliye 
Vekili sizden diye söyledi. (Gürültüler) 

(Kimse kürsüye çıksın, sözünü geri alsın ses
leri) 

Bütün vekiller Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin vekilleridir ve itimadımıza mazhar olmuş
tur. (Söylleyen kürsüye çıksın sözünü geri alsın 
sesleri) 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Saib) — Reis Paşa 
Hazretleri! kürsüye çıksınlar, sözünü geri alsınlar. 

REİS — Efendim! başka söz alan kalmamış
tır. Mesele zannederim, tenevvür etti. Evrakı va
rideye geçiyoruz. 

4 — TEKLİFLER 

1. Canik Mebusu Şükrü Beyin, Nafıa Vekâ
letiyle Cester arasında münakit Mukavelei Mü-
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zeyyilenin üçüncü maddesindeki vazaİfin Ziraat 
Bankasınca ifasına dair kanun teklifi (2/702) 

REİS — Efendim Canik Mebusu Şükrü Be
yin, Ziraat Bankasının Şarki - Anadolu Demiryol
ları Türk Anonim Şirketine müessi's sıfatiyle iş
tirak ettirilmesine dair teklifi kanunisi var, Lâ
yiha Encümenine. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Seyrisefa-
in İdaresinin mütehassıs bir zata tevdiine dair 
takriri 

REİS — Kayseri Mebusu Sabit Beyân; Sey-
risefain idaresinin Umuru Bahriyeye vukufu 
tanımı bulunan mütehassıslara teslimine dair tak
riri var, Müdafaai Milliye Vekâletine gönderiyo
ruz. 

2. — Ankara Mebusu Atıf Efendinin Müftü
lüğü tercih ayı mebusluktan istifası 

•. REİS — Ankara Mebusu Hacı Atıf Efendi
nin istifanamesi var, okunacak. 

B. M. M. Riyaseti Celiılösine 

24 . 3 . 1339 tarih ve 207 numaralı tezkere! 
ısâmilerine cevap : 

Ş-or'iyo Vekâleti aliyesinden merkez müftülü
ğüne tâyin olundum. Nisabı müzakere Kanunu
nun maddei mahsusası mucibi müftülük ile me
busluk bir zat uhdesinde içtima edemiyeeeğin-
iden müftülüğü tercih ettiğim mâruzdur efendim. 

28 Mart 1339 
Eldâi 

Ankara Müftüsü 
Atıf 

(Pekâlâ, muvafık sesleri) 

6. — MAZBATALAR 

1. — Balıkesir Hapsanesi Müdürü Ahmed 
Efendi ile rüfekası hakkında divanı harbçe veri-
len hükmün refiyle evrakın Adliye Vekâletine 
tevdiine dair İstida Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim Balıkesir Hapsane Müdü
rü Ahmed Efendi ile rüfekası lıaikkında divanı 

•hıaribce verilen hükmün Adliyeye tevdiiyle yeni
den tahkik edilmesine dair istida Encümeni maz-

| hatası var, okunacak. 
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Adliye Encümeni maKibatiası 

Balıkesir Hapsane Müdürü Ahmıed ve .kâtibi 
İbrahim. ve Müftü Hafız Kemal efendilerin idam
larına, Birgüvizade Mehmed Âsini Efendi Hoca
nın müebbeden ve Basrizade Şevki Beyin on sene 
müddetle kürek cezalarına dair Karesi Askerî 
Divanı .Hanbinee verilen büküm ve teferruatı sa-
irasi hakkındaki evrak encümenimize e 'mütalâa ve 
licaibı ar iz ve amik müzakere; olundu. Bunların 
İtilâf ve Hürriyet Oemiyetine (mensup eşhasdan 
oldukları ve Kııvayı Mili iyeye aleyhtar olup Ha
life Ordusuna müzaherette bulundukları ve Hap
sane Müdürü Ahm-ed Efendinin mahpusları teh-
didedereık ıbâzıkrından deve ve akçe almak ve 
Âsim Efendi Hocanın da harekâtında, muhtar i-
yefıi idare lehinde iradı ınutlketmıeik gibi Kulübü 
İslâ/miyoyi .rencide edecek bâzı ceraıim (mevcut İse 
de îcra, Vekilleri Heyetinin 21 Teşrinisani 1338 
kararına atfen İkinci Ordu Kumandanlığının Di
vanı Harib Riyasetine tebliğ iolunan 1736 mımıara 
21 Teşrinisani 1338 tarihli tahriratında zikrolu-
ınan tahkikatın Hıyaneti Vataniye cürmünden 
münbais olup malıakimi nizamiyeye aidolduğu 
gösterilmesine ve Divanı Harbi mezkûrca 22 
Teşrinisani 1338 tarih ve 1.4 numaralı mazbata 
ile mezkûr tahkikat ve muhakematın m a hakim i 
nizamiyeye ait bulunduğu zikrolunmasma ve 
evrakı müteferriai mezkürenin unüeddasma ve 
Karesi Belediye, Müdafaa! Hukuk ve Meclisi 
Umumi ve ticaret mecalis ve oda]aniyle bir
çok kura «hcyatı ihtiyariyesinden verilip mer
but bulunan evrakı mahtumeye göre bu adam
lar hakkındaki tahkikat mucibi ta'mik ve tet
kik, hükmü vakiin daha ziyade adalete tevfik 
edilmesine mütevakkıf idiğüne - ve esası cü
rüm Hiyaneti vataniyeden mütevellidolup di
vanı harblerin vazıyed etmesi muvafıkı kanun 
görülmediğine nazaran evrakı mezkürenin 
aidolduğu Malıakimi Adlij^eye tevdiiyle ye
niden tamiki madde edilmek üzere ifayı ica-
•b.ı istirbamiyle Heyeti Oelilenin reyü tensibine 
arz ve takdim kılındı. 

27 Mart 1339 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum namına 
Durak Elâziz 

Kâtip namına Âza, Âza 
Ergani Mardin Batum 
Mahmud Derviş Akif 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahil)) — Simdi 

okunan şu mazbata bir divanı harbden çıkmış 
ve idam, kürek, kalebent cezalarını ihtiva ('di
yor. 

HACİ TAHİR Ef. (İsparta) — Reis Bey! 
Adliye Encümenine havale ediniz. 

REİS — Efendim! Divanı harbee verilen 
hükmün Adliyeye tevdiiyle yeniden tahkiki hak
kında İstida Encümeni mazbatasıdır. 

NEBİE Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim. 
kürek ve kalebent cezalarının şimdiye kadar 
Divanı harhlerden çıkıp Meclisi Âliye geldiğini 
bendeniz bilmiyorum. Eğer buna dair Meclisi 
Âlinin yeni bir kararı varsa. 

REİS — Tasdik için gelmiyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bu meselede İstida Encümeninin ne üzerine 
mütalâa yürüttüğünü Makamı Riyasetten so
ruyorum. 

REİS —• Meselenin divanı harpten Adliyeye 
h a valesine dairdi ı: 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Vozgad) — Adliye 
Encümenine havale edelim, tetkik etsin. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Makamı 
Riyasetten sordum, yalnız mahkûm olanlar bir 
istida vermiş. Onun üzerine bu karnı* verilmiş. 

DURAK B. (Erzurum) — Hayır efendim. 
Evrak burada, müsaade buyurursanız izahat 
vereyim. Bahkesii* Hapsaııe Müdürü Ahmed 
ve Kâtibi İbrahim ve Müftü Hafız Kemal efen
dilerin idamlarına ve Birgüvizade Mehmed 
Âsim. Efendi Hocanın müebbeden ve Basrizade 
Şevki Beyin on. sene kürek cezalarına dair 
Karesi Askerî Divanı Harbince verilen bir 
hüküm vardır. -Bu adamların yunanlılar ora
yı işgal ettikleri zaman Yunanlılarla teşriki 
mesai ederek Kııvayı Milliyeye aleyhtar olup 
Halife Ordusuna müzaherette bulunmuşlar ve 
birisi de Yunanlılar orada İlhak Beyannamesi
ni neşrettikleri zaman çıkmış, nutuk iradede-
rek Yunanlıların adaletinden bahsetmiş, di
ğer birisi de Yunanlılarla birleşerek halkı teh-
didetmişler, para almışlar bâzı fenalıklar da 
olmuştur. Yunanlılar çekildikten sonra Divanı 
Harb bu meseleye vaziyed etmiş, onları muhake
me etmiş. Cürüm divani harbin kendi salâhiye
ti dâhilinde olmadığı için hiyaneti harbiye de
ğil, hiyaneti vataniye olduğundan dolayı evra
kın Mahakimi Nizamiyeye tevdiine lüzum gör-
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müşler. Evrak kumandanlığa gelmiş, kuman
danlık iade etmiş, iş îcra Vekillerine kadar si
rayet etmiş. îcra Vekilleri de, divanı harbe de
ğil, Mahakimi Nizamiyeye aidolduğunu beyan 
etmiş, göndermiştir. Fakat her nasılsa kuman
dan, tekrar bunu rüyet edeceğiz diye emir ver
miş. Divanı harb, bunları bu cezalarla mahkûm 
etmiş, şimdi bunlar müracaat ediyor, oradan 
buraya kadar evrak îstida Encümenine geliyor. 
îsticla Encümeni, evrakı ariz ve amik tetkik et
miştir. Elâziz Mebusu Feyzi Beyefendi, evrakı 
kamilen tetkik buyurmuşlardır. İeabederse za-
tiâlilerine de buradan beyanatta bulunurlar. 
Encümen, tetkik etmiştir. Hiyaneti harbiye de
ğildir, hıyaneti vataniyedir. Hiyaneti vataniye 
olduğundan dolayı divanı harb hilafı salâhiyet 
bu dâvayı rüyet etmiştir. Halbuki dâva, Mah-
kemei Nizamiyeye aiddir. îstida Encümeni, bir 
mazbata ile Meclisi Âlinize sevk ediyor. Evra
kın Mahkemei Nizamiyeye gönderilmesiyle ora
da yeniden tetkik edilmesi için sevk etmiştir, 
mesele bundan ibarettir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
îstida Encümeninin vermiş olduğu mazbata, 
mahiyeti itibariyle bir mahkemeden, yani ma
hakimi hususiyeden madudolan divanı harb-
ten sâdır olan hükmün hilafı kanun olduğunu 
bilbeyan Mahakimi Nizamiyeye şevkine aittir. 

DURAK B. (Erzurum) — Rica ederim, mü
saade buyurur musunuz Reis Bey, bir şey kaldı, 
mesele tenevvür etmedi. Memleketin Meclisi 
umumisinden, belediyesinden, ticaret odasından, 
bunların her birinden mazbatalar vardır. Evra
kın içindedir. Bu mazbatalarda Umum Mecalis 
îd aresi, belediyesi ve ticaret odası ve sairesi di
yorlar ki «evet bu adamlar gerçi bu suretle bir 
şeyler yaptılar. Fakat bunların yaptıkları bize 
zulüm için adavet için değildi. O vakit bir mec
buriyet tahtında bizi Yunanlıların zulmünden 
şerrinden kurtarmak için yapmışlardır. Bize 
iyilik için yapmışlardır» deminden unutmuş
tum, şimdi hatırın>a geldi söylüyorum. Nazarı 
dikkatinizi celbederim. Memleketin bâzı yerle
rinden böyle mazbatalar gelmiştir. 

HACI FEYZÎ B. (Elâziz) — Hüküm tasdik 
edilmemiş, itirazı kumandan yapmış. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
kumandanın iadesi Divanı Temyizi Askerî Ka
nunu mucibince tariki kanuniye müracaat et-
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mek salâhiyetini veriyor. Malûmuâliniz divani 
harb salâhiyeti dâhilinde bir karar verdiği za
manda divanı harbin vermiş olduğu cezalar 
nev'i ve mahiyetlerine göre muhtelif kumandan
ların elinden geçer. Eğer ceza üç aya kadar 
ise fırka kumandanları tasdik eder. üç seneye 
kadar olanları kolordu kumandanları, kürek 
cezasına mahkûm olanları ordu kumandanları 
tasdik edebilir. Her çıkan karara karşı divanı 
harbin âmiri olan kumandan tarafından hakkı 
itiraz var, emir değil, hakkı itiraz vardır ve di
vanı harb de hakkı itiraza ittiba etmek mecbu
riyetinde değildir. Ya ittiba eder veyahut ısrar 
eder. Kendi kararı sabıkında ısrar ederse ku
mandanın itirazına ehemmiyet vermez. Kendi 
kararı sabıkından rücu ederse yani kendi ver
diği karardan evvel onun mercii tetkiki Divanı 
Temyizi Askerîdir. Onun da ayrıca bir kanunu 

vardır! Binaenaleyh Hacı Feyzi Efendi Haz
retlerinin buyurdukları gibi eğer hakikaten 
bu hüküm kesbi kanuniyet etmemiş ise bu ze
vatın gerek cürmün mahiyeti itibariyle ve ge
rek ve fil en cezanın derecesi itibariyle kanu
nen vukubulacak itirazatı Meclise karşı de
ğil yine kanunen merci olarak gösterilmiş olan 
Divanı Temyizi Askerîye karşı dermeyan et
meleri lâzım gelir. Heyeti Vekileye geldiğini 
Durak Bey söyledi. Bendeniz böyle divanı 
harb kararının Heyeti Vekileye ne suretle gel
diğine mütehayyirim. Yani gelmek için ka
nunda bir sarahat yoktur. Gelse bile bir kıy
meti kanuniyesi yoktur. Ancak bendeniz bi
zim Meclisteki îstida, Encümeninin vaziyeti 
kanuniyesini henüz anlıyamadım. Bizim îstida 
Encümeni kendisine vukubulan her türlü 
müracaat üzerine her türlü tetkikat ve mua
melâta iptidai* ediyor, öyle zannediyorum ki 
îstida Encümeni devairi devletin heyeti mec
muasına vukubulacak müracaatlcrin yegâne 
merciidir. Hattâ bendenizin zamanı vekâletim-
de«Şöyle yapılması lâzımdır. Esbabının iş'arı» 
diye îstida Encümeninden bâzı sualler soru
luyordu. Tabiî sorulan suallere cevap vermek 
lâzımdır ve verilecektir. Şimdi ben bir îstida 
Encümeni âzası olsaydım evvelemirde yapaca
ğım iş; Hacı Feyzi Efendinin dediği gibi hük
mün henüz kesbi katiyet etmemiş olduğunu 
değil artık bunun için müracaat edilecek 
bir mercii kanuni kalıp kalmadığını müzakere 
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etmekdi. Eğer mercii kanuni yoksa o vakit bu
nun şayanı dikkat ve tetetbu olduğunu nazarı 
dikkate alalım, mercii tetkik ve tahkik olan 
Adliye Encümenine havale edelim, istida En
cümeni azaları arkadaşlarımız muhtelif mesail 
üzerine gelen hususatı rüyet ederek ve on
lar hakkında re'sen karar verebilecek derece
de ihtisas sahibi olduklarını tabiî iddia ede
mezler. Onun için bendeniz diyorum ki, bu mua
melede farz edelim ki, haksızlık vardır. Fakat hak
sızlığın tetkikinin mercii aidi yani hu husus
ta tetkikat icrası İstida Encümenine ait değil, 
mesaili Adliyede bu gibi tetkikatı yapmakla 
mükellef olan Adliye Encümenine aitttir. Bu 
adamların mahakimi nizamiyede muhakeme
lerinin icrası için evrakı Adliye Vekâletine 
havale etmektense, mazbatanın teklifi veçhile 
bu iddialarının doğru olup olmadığını, turüku 
kanuniyeye dâhil bulunup bulunmadığını ve 
vesaiti kanuniye ile kabili telif olup olmadı
ğını tetkik etmek üzere Adliye Encümenine 
havale buyurursunuz, icabını yapmak lâzım-
geldiğinden Adliye Encümenine göndermek 
daha ziyade lâzımdır. Bendeniz bunu teklif 
ediyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyu
rursanız encümen namına cevap vereyim. Bir 
şeyler söyledi. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim! 
dairei intihabiyemizden ilk defa olarak gelen 
şu evrakta isimleri zikredilen kimseleri ta
nırız. Ben bu arkadaşlarımın hepsi gerek hi-
yaneti harbiye ve gerek hiyaneti vataniyede 
veya her hangi bir surette ihanette bulunan 
adamların behemehal cezayı lâyıkıni bulması 
taraftarıyız. Bu adamların mahkûm olduk-
lan derecede cürümleri, hiyanetleri, ihanetleri 
var mı, yok mul Bunun hakkında biz şimdi 
lehte ve aleyhte bir şey söylemiyeceğiz. Yal
nız altmış küsur imzayı ihtiva eden ve bü
tün memleketin mümessillerini teşkil eden ze
vat tarafından çekilen telgrafnamede de yazıl
dığı veçhile gerek Balıkesir Divanı Harbince ve 
gerek mafevk mahkemesince türlü türlü met ve 
cezirlere mâruz kalan bu evrakta muamele ki 
- usul nc?ktai nazanndan her halde istida En
cümeninin dediği veçhile - biraz sakattır. Me
sele hiyaneti harbiye meselesi olmaktan çok 
uzaktır. Doğrudan doğruya, hiyaneti vataniyeye 
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taallûk etmektedir. Bunu memleketten vâki 
olan müracaattan sonra Müdafaai Milliye Ve
kâleti ve hükmü veren mahkemeler dahi anla
dığı içindir ki, istida Encümenince vâki olan 
müracaat üzerine o evrakı doğrudan doğruya 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine takdim etmiş
ler ve Riyaset de istida Encümenine gönder
miştir. istida Encümeninin dairei salâh'yeti ne
den ibarettir'? Onu bittabi Encümen Reisi ve âza
sı müdafaa ederler. Fakat efendiler, hepinizin 
bildiğiniz veçhile istida Encümenine gelen ev
rak bütün vekâletlere taallûk eden mesaile ait
tir. Eğer her kâğıt, her muamele aidolduğu ve 
mutahasisıs denilen encümenlere tevdi edilmek 
lâzımgelseydi istida Encümeninin hikmeti vü
cudu kalmazdı. Bu mesele geçenlerde de mev-
zuubahsoldu. Yine Refik Şevket Beyefendi bir 
harici salâhiyet dâvasında bulundular, develer 
meselesinde de harici salâhiyet dâvasında bu
lundular. Develer meselesi hakkında iddia et
tikleri bu harici salâhiyet meselesinin ne kadar 
çürük bir mesele olduğuna Meclisi Âliniz karar 
vermiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Onun iç
yüzü varmış, ben bilmiyordum. 

HASAN BASRI B. (Devamla) •-- Teşriî, 
icraî, kazaî bütün salâhiyetleri nefsinde cem-
meden Büyük Millet Meclisinin istida Encü
menine gelen bir evrak için şu veya bu encü
mene aittir diye istida Encümeninde tetkik et
tirmemek, bundan sonra vâki olacak müracaatlerî 
de sektedar etmek demektir. Binaenaleyh Bü
yük Millet Meclisi ki, en son mercidir; bugün 
halkça oranın merci olarak tanınması muhafa
za edilmek üzere istida Encümeninin salâlhiye-
tini taksir etmek doğru değildir. Binaenaleyh 
yazdıkları mazbata da hakikate tamamen mu
vafıktır ve bizim kanaatimiz de tamamen bu 
merkezdedir. Bu cürüm hiyaneti vataniyeye te
mas eden bir cürümdür. Binaenaleyh istida En
cümeni mazbatasının aynen kabulünü Heyeti 
AMlerine teklif ediyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim! Refik 
Şevket Beyefendi istida Encümeninin salâhi
yetini takyidetmek istedi, fakat bendeniz zan
nediyorum ki, Refik Şevket Beyefendi Nizam-
namei Dahilîde istida Encümeninin vazifesini 
ya okumamışlardır veya unutmuşlardır, istida 
Encümeni bir evrakı doğrudan doğruya Heyeti 
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Aliyenize de sevk edebilir, her hangi bir mah
kemeye de sevk edebilir. Vazifesi vâsidir. İsti
da Eneütmeni kendi namına ifayı vazife etmez. 
îatida Encümeni Meclisi Ali namına ifayı va
zife eder. Efendiler! istida Encümenine gelen 
evrak bir, on, kırk, yüz, beş yüz değildir. Her 
gün içtima ediyoruz. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Şu halde vekâlet
ler işe bakmıyorlar mı? 

DURAK B. (Devamla) — Her sabah içtima 
ettiğimiz halde İstida Encümeninde belki beş 
yüz, bin evrak mevcuttur. G-iinde on evrak çı
karırsak diğer taraftan on evrak daha gelir. Şu 
halde İstida Encümeni Nizamnamei Dahilî mu
cibince- ifayı vazife etmiştir, Nizamnamenin 
haricinde hiçbir muamele yapılmamıştır. Bu
nunla beraber ashabı masalihin işlerin şu veya 
bu encümene sevk ederek aylarca sürüncemede 
bırakmamıştır. 

Erbabı şikâyetin evrakı üe, beş, altı ay encü
menlerden çıkmazsa ve bu gibi şikâyetler Meclisi 
Alinize tevaM ederse acaba o şikâyetin neticesi ne 
olur? Ve İstida Encümeninin mânası ne olur? 
Rica ederim, bendeniz 'zannediyorum ki, İstida 
Encümenine verilen salâhiyet azdır. Biraz daha 
onun salâhiyetini kuvvetlendirin. Daha vâsi salâ
hiyetle Meclisi Âliniz namıma ifayı vazife edecek 
olursa belki salâha doğru (bir adım daha atmış 
oluruz. 

Efendiler (bunun için İstida Encümeni salâ
hiyeti haricinde bir şey yapmamıştır. İstida En
cümeni <bu evrakı Meclisi Alinize havale etmiştir. 
Tekrar Meclisi Âlimiz Adliye Encümenine havale 
etmek isterse 'biz de tabiî ona ittîba ederiz. Me
sele yoktur. Sonra şunu da arz edeyim ki; Refik 
Şevket Bey yalnız lencümenlerdetoi mütehassıslar
dan bahsediyorlar. Bizim encümenilerimıizin hiç
biri doğrudan doğruya mütehassıs değildir. 

Her encümen karışıktır. Bugün Adliye Encü
menimde doktor vardır. İdareci arkadaşlarımız 
da mevcuttur. Hiçbir encümende mütehassıs me
selesi yoktur. Zaten böyle gayet mühim bir me
sele olursa Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
Nitekim geçen gün hukuki bir mesele vardı ve bu 
da İstida Encümenine gelmişti. İstida Encümeni 
(bu ıGyrafcı tetkik etti. Neticei tetJkikatmda hukuk 
ınoktai nazarından Adliye Encümenine gönder
mek Mzımgeldi ve bumu böyle yaptı. 

REİS — Söz istiyen kalmamıştır. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Sanki) — 
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Efendim; bu mesele hakkında karar vermek için 
İstida Encümeninin salâhiyetinden bahsetmeyi 
bendeniz nâbemehal görüyorum. 0 ayrı bir mese
ledir, ayrıca bir mevzudur. Fakat İstida Encüme
ni bu maddenin mahkemei nizamiyede rüyet edil
mesine lüzum gösterirken aynı zamanda Divanı 
hanbden verilen hükmün.ikesbi katiyet etmediği
ni de gösteriyor. Şimdi Refik Şevket Beyefendi
nin hulâsai teklifleri bu evrak Adliye Encümeni
ne gitsin, kavanini hâzıra m iz icabınea böyle kes-
bi katiyet etmi.yeıı divanı harblerin hükümleri 
hakkında ne gibi târika tevessül edileceğini orası 
tâyin etsin ve bu da zannediyorum ki, lüzumlu
dur. Belki Adliye Encümeni yapacağı tetkikaıt 
neticesinde divanı harbden verilip de ordu ku
mandanının tasdikine iktiran etmiyen ve binaen
aleyh kesbi katiyet etmemiş olan hükmün tashihi 
için doğrudan doğruya tıırku kanuni mevcudol-
duğunu bit tetebbu anlıyabiiir. Şimdi Heyeti Ce-
lilenizin bu dava mahkemei nizamiyeye verilsin 
di}re alelıtlak bir karar vermesi doğru olmaz. Da
ima Heyeti Celile pek muhik olarak kanunun bu 
memlekete hâkim olmasını talebidiyor ve bu tale
binde çok haklıdır. Fakat korkarım ki, böyle ale
lıtlak bir karar vermekle kendisimin ilân etmiş ol
duğu Hâkimiyeti Milliyeyi kendisi ihlâl etmiş 
olur. İki gün sonraya kalmasında hiçbir bahis 
yoktur. Çok rica ederim, Adliye Encümenine tev
di buyurulsun. Adliye Encümeni bu hükmün ta
riki ıslahını arasın ve-buraya sevk etsin ve bu ve
sile ile şu ciheti de arz edeyim. Refik Şevket Bey
efendi İstida Encümeninin salâhiyetinden bahse
derken buyurdular ki : Müracaat edilecek hiçbir 
merci kalmamış mı ki, sahibi müracaat doğrudan 
doğruya Meclise müracaat etmiş. 

DURAK B. (Erzurum) — Hayır hayır! 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Bu maalde-
dir. İstida Encümeninin evvelemirde bunu tet
kik etmesi lâzımdır. 

Beyefendiler filhakika Meclis Mebusana İs
tida vermek için bâzı şartlar vardır. Onlar hâlâ 
cereyan ediyor. Fakat cereyan etmesi lâzımdır, 
Çünkü Meclisi Âliniz yalnız teşriî bir parlâmen
to değildir. Çok temenni olunur ki o kuyut r « 
şurut ref'edilsin de her ferdi millet ayni za
manda her türlü salâhiyatı haiz olan Meclisi 
âlinize, ne zaman bir fenallhk görürse, müracaat 
edebilsin. Böyle kuyut ve şurut vâz'ı doğ
ru değildir, söyliyecek sözüm budur. Bunun 
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Adliye Encümenine gönderilmesini teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir var. Müsaade ederseniz tak
rir okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbabı mucibeye bina

en mevzuubahis meselenin berayı tetkik Adliye 
Encümenine havalesini teklif ederim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Müzakere edilen evrakın 

Adliye Encümenine havalesini teklif ederim. 
İsparta 
Tahir 

1339 C : 1 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, istida Encümeni mazba
tasının reye vaz'ını teklif ederim. 

Karesi 
ibrahim 

REİS —- Efendim takrirlerden ikisi, mev
zuubahis İstida Encümeni mazbatasının Adli
ye Encümenine gönderilmesini, diğeri de 
mazbatanın aynen reye vaz'ını teklif ediyor. 
Evvelâ Adilye Encümenine havalesini reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim on beş dakika tenefüs etmek üze
re Celseyi tadil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 3,05 

»>•« 

[Ekseriyet olamadığından ikinci celse açılmamıştır.] 

îctimaı Âti Ruznanıesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı Varide : 
Yunanistan'dan iade edilecek sivil ve aske

rî üseradan hukuku umumiyeye müteallik ce-
raimden mahkûm bulunanlar hakkında Affı 
Umumi ilânına dair Heyeti Veküleden mevrud 
lâyihai kanuniye 

istiklâl Madalyasiyle Taltif Kanununun bi
rinci maddesini mu'addil Heyeti "Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye 

İstanbul'da açıkta kalan ve Avans Kanu
nuna tevfikan muhassasat'ları tediye edilen zâ-
bitan ve meıısıfbini askeriyeye elbise bedeli ita 
edilip edileıniycceğinin tefsiri hakkında icra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Ziraat Bankası için Avans itasına dair He
yeti Vekileden mevrud lâyihai kanuniye 

Ziraat Bankasına merbut Emniyet Sandığı 

için Avans itasına dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye 

Hıyaneti Vataniyeden maznııııunaleyhim 
Faraizcizade Haindi Hoca ve rüfekası hakkın
da Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hük
miye 

Çal ve Garbi-Karaağaç 'kazalarına doktor 
izamına dair Denizli Mebusu Yusuf Beyin te
menni takriri 

Diyarbekir İstiklâl Mahkemesince verilen 
bir hükme dair mezkûr Mahkeme Müddeiiumu-
liğindeu mevrut telgraf 

Mazbatalar 
Hıyaneti Vataniyeden idama mahkûm Sö

ğüd'ün Dodur'ga karyesinden Çakır Ahmed'in 
Hüseyin hakkındaki hükmün ref'ile evrakın 
Adliye Vekâletine tevdiine dair Adliye Encü
meni mazbatası 
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Hiyaneti Vataniyeden on sene küreğe mah

kûm Kütahya Belediye Reisi Hüseyin Hüsnü 
efendi hakkındaki hükmün tasdikine dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti Vataniyeden idama mahkûm Ada-
pazar'ın Souksu karyesinden Cemal ve rüfeka-
sı hakkındaki mahkûmiyet kararının ref'iyle 
evrakın Adliye Vekâletine tevdiine dair Adli
ye Encümeni mazbatası 

Altın kaçakçılığı meselesinden mahkûm Ha
sım ve Eşref efendilerin afla rina dair İstida 
Eııcünıeni mazbatası 

.1339 C : 1 
Hiyaneti Vataniyeden mahkûm Akpmar kar

yesinden Sefer Hoca ve Seyyidgazi Müdürü sa
bıkı Süleyman ve Terfik efendiler hakkındaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni maz
batası 

Müzakere edilecek mecad 
Sükna Kanunu 
Vilâ.yatı Şarkiye aihale'sine 'muavenet icra

sına dair lâyihai kanuniye 

Men'i Müskirat Kanununun üçüncü madde
sinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
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