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BtRtNOt CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,12 

BEİS — ikinci Reisvekili İsmet Beyefendi 
KATİPLER : Bagıp Bey (Zonguldak), Falih Bıfkı Bey (Bolu) 

BEİS — Celse açılmıştır efendim. Zaptı sabık hulâsası okunacak 

1. - ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tah
tı Riyasetinde biliçtima zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı varide 
aidolduğu encümenlere ve İstanbul'a giden he
yeti mebuseye lâzımgelen hürmet gösterilme
diğine dair olan takrir takip ve intacödilmek 
üzere Divanı Riyasete bilhavale İzalei Şekavet 
kanun lâyihasının müzakeresine geçildi. Dör
düncü madesi hakkında bir müddet müzakere 
cereyan ettikten sonra teneffüs için Celse tatil 
edildi. 

îkinci Celse 
İkinci Reisvekili İsmet Beyefendinin Riya-

REtS— Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? Zaptı sabık hakkında mütalâa 
yoktur. Binaenaleyh aynen reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldır
sın. Zaptı sabık kabul edilmiştir. 

setleriyle küşadedilerek Dersim Mebusu Feri
dun Fikrî Bey ve rüfekasınm İstanbul'a izam 
edilen heyeti mebuseye ait meselenin müzake
resine geçilmesine dair takriri kabul ve ledel-
müzakere Divanı Riyasetin neticei tahkikatına 
intizaren içtimai âtide tezekkürü karargir ola
rak Çarşamba günü içtima etmek üzere Cel
seye nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili 
Çorum 
İsmet 

Kâtip 
Zonguldak 

Ragıb 

Kâtip 
Bolu 

Falih Rıfkı 

RASÎH Ef. (Antalya) — Söz istiyorum. 

REİS — Evrakı varideyi arz edelim de 
ruznameye ait sonra söz veririz. Evrakı vari
deyi arz ediyoruz. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
i. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Me-

kâtibi âliye ve tâliye mezunlarına köy muallim
liği mecburiyeti teklifi kanunîsi (2/187) (Lâyi
ha Encümenine) 

2. — Malatya Mebusu İsmet Paşanın, Tür
kiye Devletinin makam idaresi hakkında teklifi 
kanunîsi (2/188) (Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Kayse-
ri'nin Bünyan kazası için vilâyata muavenet 
faslından beş bin lira itası hakkında (2/177) 

numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Mu-
vazenei Maliye Encümenine) 

2. — Erzincan Mebusu Bamdi ve Gelibolu 
Mebusu Celâl Nuri beylerin, İstanbul'dan sair 
şehirlere gelecek mamul ekmek, peksimet ve fran
calanın Gümrük Resminden muafiyeti hakkında 
teklifi kanunîsi (2/170) ve şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Ka* 
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenle
rine) 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Beyin, 
tzmir ve Ankara şehirlerinde tatbik edilecek 
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Sükna Kanunu hakkında teklifi kanunisi 
(2/176) ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (Adliye Encümenine) 

4. — Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi hi-
dematı umumiyesine sarf ve bütçesinin tasdikin
de mahsubu icra edilmek üzere (325) numaralı 
Avans Kanunu mucibince 1 468 219 Uranın da
ha avans olarak itasına dair kanun lâyihası 
(1/243) (Buznameyc) 

5. — İçel Mebusu Mehmed Emin Efendi ile 
rüfekasının, Hizmeti fiiliye ashabından maada 
bakaya ve asker firarilerinin affı hakkında ka
nun teklifi (2/133) ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası (Ruznameye). 

6. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Darüleytamı için bütçeye on bin lira ilâ
vesi hakkında teklifi kanunisi (2/153) ve Mu-
vazeneı Maliye Encümeni mazbatası (Ruzna
meye). 

7. — Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Beyle 
rüfekasının, İpekli mensucattan Tarif ei Umumi-

yedeki Resmin on iki misli yerine beş misli ahzt 
hakkında kanun teklifiyle (2/62) İstihlâk Res
mi Kanununun tefsiri hakkında Maliye Vekâleti 
tezkeresi (3/109) ve Kovanın ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Takrirler -

1. — Kars Mebusu Ağaoğlu Ahmed Beyle rü
fekasının, 77iekâtibi âliye muallimlerinin takrir
lerinin Matbaai Âmire'de tab'ı ve talebeden ve
saiti nakliye ücretinin nısıf olarak istifa edilmesi 
hakkında takriri (4/55) (İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetine) 

2. — Siird Mebusu Halil Hulki. Efendinin 
belediye varidatı müsaidolmıyan mahallerde 
idarei hususiyelerce eczahaneler küşadma dair 
takriri (4/58) (İcra Vekilleri Heyeti Riyase
tine). 

3. — Kars Mebusu Ağaoğlu Ahmed Bey ve 
refikinin İğdır ve Kulp kazalarının teşekkülü 
melhuz Kars vilâyetine raptı hakkında takriri 
(4/57) (İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. Ertuğrul Mebusu i Dr. Fikret Beyle arka
daşlarının, İstanbul'a giden "heyete lâzımgclcn 
hürmetin gösterilmediğine dair doksan imzalı 
takrirleri. 

REİS — E "endim, ruznameye geçmezden 
evvel İstanbul'a giden Heyeti-Mebüse-meselesi
nin.; ••Divanı Riyasetin ve Dâhiliye Vekâlötinin-
tetkikatı neticesine talikan müzakeresi bugüne 
tehir edilmiş idi. Divanı Riyasetiniz dün Ali 
Fuad Paşa Hazretlerinin Riyasetinde içtima 
etti. İstanbul Heyeti Mcbuscd Reisi Sabri Be
yefendiye sekilen - telgraflara ceVap. "âlinamadı-
ğııiidan • te-tkikatııi; intacı bugüne talik edilmişti.' 
Bugün Ali Fuad Paşa Hazretleri rahatsızlığına 
binaen gelemediler. Divanda nısaaolmadığmdan 
tetkik edilemedi. 

REŞAD B. (Saruhan) — İstifa etmiştir 
diye bir havadis var. 

R E İ S — İstifasına dair Divanın haberi y.)k-
tur efendim. Rahatsızlığı Divanca mâlûdur. 
Vali Haydarf Beyle Heyeti Meibuse Reisi Sabri 
Beyefendinin telgrafları gelmiştir. (Okunsun 
sesleri). Heyeti Celileniz tetkikatm intacına 
talik ettiği miizakeratı bugün intacetmeık 

şıkkiyle Divanı Riyasetinizin ve Dâhiliye Vekâ
letinizin bu baptaki tahkikatı neticesine inti-
;aren müzikarenin talik şıklarından birisini 
;ercih buyurduğu surette Riyaset ona göre va
kfesini iı'a edecektir. Binaenaleyh bugün Hay
dar Beyle Sabri Beyden alınan telgrafların 
jkunması ve müzakeresinin intacı kaıbul buyu-
i'iılduğu surette müzakereye başlıyacağız. Onu 
reyi âlinize vaz'ediyorum. 

REFİK B. (Konya) — Bir kelime söylendi, 
onu anlıyamadım. Divanı Riyasetin yaptığı 
tetklıkat neticesinde vazifesini ifa ettiğine kaani 
oldu buyuruyorsunuz. Yani Divan Riyasetin 
yaptığı tebligat vakit ve zamanında Haydar 
Bey tarafından tobellüğ edilmiş midir. 

REİS — Edilmiştir efendim. Haydar Bey-
' le Sabri Beyefendinin telgraflarını okumak su

retiyle müzakereye başlanmasını kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmis-

; tir efendim. 
j T.BM.M. Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa 
i. Hazretlerine,, . . . . . . 
i 8 Teşrinievvel 1339 tarihli telgrafnamei Ce-
I lilelerine cevaptır, 

— 588 
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Meclisi âli mümessilleri İstanbul'un sînei 
tahassüründe samimiyet ve hürmetin zencin te
zahüratını aşikâr surette görmüştür. İstasyon-

. da istikbale ait tertibatın noksanı mütalâa! 
âcizanemce medarı bahsolmıyacak kadar değer
siz bir sehvolduğu mâruzdur. 

8 . 10 . 1339 
Birinci Reisvekili 

Mehmed Saüri 

CEVDET B. (Kütahya) — Kendisinden so
rulan sualler de okunsun. 

REİS — Haydar Beyin telgrafı da okunsun 
da ondan sonra. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Reisvekili Ali 
Fuad Paşa Hazretlerine 

C — 7 . 10 . 1339 Heyeti Muhtereme! Me
busenin her türlü istirahatleri temin ve hak
larında misli gayrimesbuk ihtiramat icra edil
miş ve el'ân şehrin misafirleri olan müşarüniley
him (Perapalas) otelinde ikamet eylemekte 
bulunmuştur. Kendileri gördükleri hürmeti fev
kalâdeden cidden mütehassıstırlar. Birkaç gaze
tenin neşriyatı kâzibesi öteden beri takibe ttik-
leri maksadı mahsusun neticesidir. Sabri Bey 
Adaya bâzı ziyaretlerini ifaya gittiği cihetle 
telgrafnamenin geç vakit yedine vâsıl olduğunu 
zannediyorum. Müşarünileyhim avdetlerinde 
hak ve hakikat zahir olacaktır efendim. 

8 . 10 .1339 
İstanbul Valisi 

Ali Haydar 

REŞAD B. (Saruhan) — Arkadaşlar rica 
ediyorlar. Efendim işitemedik diyorlar. Bu ta
raftaki Kâtip Bey de okusun. 

TUNALT HİLMİ B. (Zonguldak) — Siyasi 
hatada kasıt veya mazeret aranmaz. 

(Haydar Beyin telgrafı tekrar okundu.) 
REİS — Efendim Divanı Riyasetin yazdığı 

telgr ağlar in okunmasını bir arkadaşımız teklif 
'buyurmuşlardır. Heyeti Celileniz bu hu 
tahkikatı d ti Divanı Riyasete tevdi etmiştir. 
Malûmuâlhıiz muhaberat Divanı Riyasetin vazi
fesidir. Dün içtima ettik. Divanı Riyasette, İs
tanbul ma'kamatı Tesmiyesinin tamamiyle haber
dâr edildiği muhaberattan anlaşılmıştır. Zanne
diyorum ki, arkadaşlarınıza bu hususta itimade-
dersinîz. Telgrafların okunması Divanı Riyasete 
tfcyîü edilen vazifenin tekrarı olur. 

RÂSİF Ef. (Antalya) — Sorulana verilen 
cevaplar başkadır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Aydın) — Sorulan 
suallere cevap verilmemiştir. Bu şüpheleri izale 
için okunması arzu edilmiştir. 

İstanbul'da Büyük Millet Meclisi Reisvekili 
ve Heyeti Mebus'e Reisi Sabri Beyefendiye : 

Heyetinizin İstanbul'da istikbal edilmediği 
anlaşılmış ve 6 Teşrinievvel tarihli Vatan Oaze-
tervndeki beyanatınıza nazaran keyfiyet malûm 
olduğu halde bu ihmalin vukubulduğu tezahür 
etmekte bulunmuştur. 

Mahiyeti itibariyle ehemmiyeti mahsusayı 
haiz- bulunan meselenin sureti halline medar ol
mak üzere bu baptaki cereyanı muameleyi ve ga
zetede münteşir ifadatmızm is^lnadeylediği ma
lûmatı hemen bu gece vilâyet şifresiyle yazarak 
yarınki Pazartesi öğleden evvel Ankara'ya yetiş
tirmenizi rica ederim. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

İstanbul Valisi Haydar Beyefendiye: 
1. Vukubulan davete binaen kurtuluş gü

nünde MecMsi temsilen İstanbul'da bulunmak 
ibere hareket eden Heyeti Mebusenin makamatı 
rermiyeyi işgal eden zevattan hiçbiri tarafından 
istikbal edilmediği anlaşılmış ve Devletin yegâ
ne menbaı kuvası bulunan Meclisi temsil eden 
mezkûr Heyete reva görülen bu muamele çok 
ağır bir mahiyeti haiz bulunmuştur. 

Heyeti Mebusenin hareketi 3 Teşrinievvel 
Çarşamba günü akşamı Şehremanetine ve mahal
lî Müdafaai Hukuklara çektiğim telgrafnameler-
de bildirilmiş ve mezkûr telgrafların vusulü de 
İstanbul gazetelerinde mezkûr bulunmuş olduğu 
halde Cuma sabahı Haydarpaşa'ya vâsıl öîan 
Heyetin istikbaline şitabedilmemesi esbabı anla
şılamamıştır. Muamelenin etraf iyi e tetkikine me
dar olmak üzere nihayet yarınki Pazartesi günü 
öğleden evvel buraya vâsıl olmak üzere izahatı 
lâ'zimenin şifre ile yazılmasını suroti hususiyede 
rica ederim. İkinci maddenin dahi ayrıca bu ge-
coden Heyet Reisi ve Birinci Reisvekili Sabri 
Beyefendiye yetiştirilerek cevabının kezalik aynı 
zamanda yetiştirilmeni ayrıca mercudur. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

_ 589^. 
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BEİS — Efendim mevzuu müzakere hakkın
da söz istiyen var mı? 

AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Efendim, 
mevzuubahsolan şifre nedir? Ayrıca hususî bir 
şifre midir? 

REİS — Vilâyetin şifresidir.^ 
AHMED FERID B. (Devamla) — Vilâyetin 

şifresi ise o halde derakap tebdilini teklif ediyo
rum. Çünkü aksini okudunuz. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Dr. MAZHAR B. (Aydın) •— Efendiler, me

selenin cidden arzu edildiği ve veçhile âdilâne 
bir şekilde halli için kararı talik buyurmuştu
nuz ve bunun temini için Makamı Riyasetten 
Makamı Vilâyete ve Heyetin Reisi Sabri Beye 
çekilen telgrafları hepimiz işittik. Meselenin cid
den mâkul ve seri' bir şekilde hallini temin et
mek maksadiyle vazıh ve etraflı bir surette yazıl
mış olan bu telgraflardan dolayı hakikaten Ma
kamı Riyasete teşekkür etmek lâzımdır. (Bravo 
sesleri) Fakat bu kadar vazıh ve etraflı suallere 
âdeta hiç temas etmiyecek surette cevap verilmiş 
olmasını dahi hayretle karşılamak doğru olan ve 
yapılması lâzımgelen bir şeydir. Acaba bu ka
dar sarih suallere aynı şekilde cevap vermemek 
için ne mâni tasavvur edilebilir? Acaba verecek
leri cevaplar telgrafların ihtiva edemîyeceği ka
dar mufassal veyahut şifrenin saklıyamıyacağı 
kadar gizli şeyler mi olacak? Bu iki şey tabiatiy-
le vâridolamaz. Binaenaleyh bir maksat aramak 
lâzımdır. Bu maksat her halde yapılan bir kaba
hati, bir aybı itiraf edememek zannını veriyor 
bendenize. Binaenaleyh bu noktai nazardan soru
lan suallere cevap vermemek yüzünden de ayrı
ca şayanı muahaze bir mevkie düşmüş oldukları
na kaaniim. Bundan dolayı Divanı Riyaset ay
rıca vazifesini ifa etmelidir. Niçin sorulan sual
lere cevap vermemişlerdir, maksatları nedir, ni-... 
çin Meclisi Âliyi daha uzun müddet işgale se-
bebolmuşlardır, niçin zan ve evhamı bir müddet \ 
daha temdidetmeye sebebolmuşlardır? Binaena
leyh bundan dolayı ayrıca vazifelerini ifa etme
miş olduklarına kaaniim. 

İkincisi: Divanı Riyasetin bu aldıkları ceva
bı kâfi görüp görmediklerini, kâfi görmemişler-
se, meseleyi tenvir edecek mahiyette telâkki et
memişlerse derhal bu meseleyi tenvir decek ka
dar kendilerinden izahatı lâzimeyi almak için 
teşebbüsatta bulunmuşlar mıdır? Bunu. dahi öğ
renmek lâzımgeiir. Divanı Riyasetin bu düşün

cesinden sonra tabiî karan daha kuvvetle ve da
ha salâbetle vermek kabil olacaktır. 

REİS — Efendim, Divanı Riyasetiniz dünkü 
içtimaını akdedebilmiştir ve onda elinde bulu
nan muhabere evrakını tetkika başlamıştır. Sab
ri beyle Haydar Beyin telgrafları gelmiş ise de 
bugün Divanı Riyaset içtima edememiştir. Ede
mediği için Divanın resmen bundan malûmatı 
yoktur ve tecziye hakkında da bir kararı yok
tur. Bundan dolayı telgrafları Heyeti Aliyeniz© 
arz ettim. 

Hilmi Bey buyurunuz! 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Allah'
tan isterdim ki, şimdi İstanbul Valisi bulunan 
zat ile merhabalaşmamış bulunayım. Gerek his
si, gerek mantıkî olmak üzere insan daima mer-
habalaşmış olduğu zatın herhalde leh ve aley
hinde mütehassis olur. Ondan dolayı korkuyo
rum ki, kendim bitaraflıktan ayrılacağım. Çün
kü mesele gayet derin ve ince bir şekil almıştır. 
(«Haklı söyle» sadası.) Bir acı kahvenin kırk 
yıllık hatırı vardır, denildiği veçhile inşallah o 
hissiyata mağlûbolmaksızm söyliyeceğim. («İn
şallah» sadaları.) 

Arkadaşlar! Şu gelen telgraflara karşı Maz-
har Bey arkadaşımız bâzı mülâhazatta bulun
dular. Öyle ki, kendileri bile bu mesele ile son 
derece alâkadar oldukları halde maatteessüf 
tereddüt veya neticesizlikten kurtulamıyorlar. 
Tereddüt veya netieesizlik meselesini hiç anlı-
yamıyorum. Çünkü bu gelen telgraflarda kati
yen itiraf vardır. Fakat zımnîdir. Sehiv vâki ol
muştur, ama ankasdin değildir diyor. Daha ne 
istersiniz efendiler? 

Efendiler, nurun alânur kabilinden bana 
bir vazifeyi tevcih etmiş bulunduğunuzu tasav
vur buyurunuz. O da İstanbul Valiliği ile Şeh-
reminliği olsun. («Nereye göz dikiyor?» sesle
ri.) Şimdi efendiler! Nurun alânur olan bu is
tikbal karşısında ben maatteessüf katmerli iki 
hata işliyorum demektir. Hem Vali sıfatiyle, 
hem Şehremini sıfatiyle. Geçen gün de arz et
miş olduğum meşhur adamın sözünü tekrar edi
yorum. Siyasî hata her türlü, en büyük cina
yetlerin fevkmdedir. Farz ediniz ki, ben büyük 
bir askerî kumandanıyım! («Nasıl farz ederiz?» 
sesleri.) İstirham ederim. Ciddiyetle dinliydim. 

Arkadaşlar! Koskoca bir memleketi kurtar
mak üzere iken bütün plânım da ufacık bir te-
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«eyyübüm dolayısiyle ben bu dâvayı kaybeder
sem ve bunun yüzünden memleket mahvolursa 
ve Allah benim vicdanımı size pâk, temiz ve 
dehşetli surette dehâ ile dolu gösterirse beni, 
memleketi mahvettiğimden dolayı affeder misi
niz, etmez misiniz? («Affederiz, etmeyiz» ses
leri.) 

Affederiz diyen arkadaş siyasette hatanın, 
tekrar ediyorum, siyasette hatanın her türlü 
ve en büyük cinayetlerin fevkinde olduğunu 
'bilemiyorlar ve hâlâ takdir edemiyorlar. Şu 
halde arkadaşlar! Heyeti Mümessilemizin... 
(«Sefir olsa» sadası.) İstanbul'a muvasalatı 
anında vukubulmuş olan sehiv, ihmal, tesey
yüp, suikasıt, ankasdin, ne olursa olsun, vâki 
olmuştur. Fakat ondan sonra telâfii mâfât kabi
linden bol bol ihtiramlar yağdırılmış, şöyle ol
muş, böyle olmuş, maba'dı aranılmaz. Vukubu-
lan noktaya bakalım. Vukubulan iş nedir? Bu
rada bir sehiv vâki olmuş mudur, olmamış mı
dır? Oldu efendim diyorlar. Oldu dedikleri 
halde bundan bir netice mi bekliyorsunuz? Be
nim bekliyeceğim netice: -Bugün değil hattâ 
daha geçen gün- belki buraya İstanbul mebu
su sıfatiyle gelebilecek olan fakat geçen gün 
resmen haberdar olmadıklarını söyledikleri za
man katiyen burada Dahiliye Vekili sıfatiyle 
söz almak salâhiyetinde bulunmıyan Fethi Bey; 
«Efendiler! Burada zaman kaybetmiyelim, Mec
lisin bu kadar vakitleri zayi olmasın, çünkü, 
Şehremini ve İstanbul Valisi olan zat beyanı 
itizar edercesine size istifasını takdim etmiştir.» 
diyecek idi ve hâlâ diyemiyor. Bilmem sonu ne 
lolacak? («Bravo» sesleri.) 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Bende
niz şimdi Makamı Riyasete gelen telgrafları 
okudum. Onun üzerine söz aldım. Onlar da 
okunmayınca sözümün mânası anlaşılmıyacak-
tır. 

REİS — Efendim, Riyasete iki telgraf da
ha tevdi edilmiştir. Okuyoruz. 

/Türkiye Büyük Millet Meclis* Riyasetine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin muzaffer 

Ordusundan İstanbul'un çektiği istirahata ve 
•ecnebi istilâsı devrine maddeten nihayet verdi
ği gün İstanbul halkının her tarifin fevkinde 
ihzar ettiği cuşiş misli nâdir görülmüş bir va
tan manzaralıdır. Türkiye Büyük Millet Mec

lisi namına Ordumuz Taksim meydanında bir 
resmigeçit icra etti. Bu vesile ile dahi Meclisi 
Âlisi ve Reisi Mübecceli Gazi Paşa Hazretleri 
hakkında çok galeyanlı tebcil âtta bulundu. İs
tanbul vilâyeti ve Şehremaneti ve ciheti aske
riye ve Müdafaai Hukuk, Meclisi Âlinizin izam 
buyurduğu heyetimiz hakkında âzami mihman-
pervelik göstermiştir. Resmiist ikbalde gayrikas-
di bir eseri sehfolduğu ihtiramatı mahsusamı-
za terdifen mâruzdur. 

9 .10 .1339 
Birinci Reisvekili 
Mehmed Sabrı 

Gazi Paşa Hazretlerine 
İstanbul'da gördüğümüz hürmeti fevkalâ

deye rağmen bâzı gazetelerin vilâyete karşı 
maksat tahtında Heyetimizin İstanbul merasi
mi hakkında yazdıkları makaleler tesiri ile İs
tanbul Telgrafhanesinden müstacel işaretli su
ali Devletlerine muttali' olduk. Avdeti âciza-
nemize kadar bu meseleye müteferri' bir karar 
ittihaz buyurul masını mübarek ellerinizden öpe
rek rica eyleriz. 

8 Teşrinievvel 1339 
Lâzistan Bolu 

Fuad Cevad Abbas 

RASİH Ef. (Antalya) — Şahsa ait değil. 
RECEB B. (Kütahya) — Efendim bende

niz bu son okunan telgraflar üzerine söz almış
tım. Mâruzâtım bunlara istinadedecektir. Bu 
telgrafların mütalâalarından sonra bendenizin 
anladığıma göre mesele şu suretle tezahür edi
yor. Divanı Riyaset vazifesini mükemmelen yap
mıştır. Meclisi Âliden gidecek heyetin hareket 
ve muvasalatı lâzımgelen makamata derhal bil
dirilmiştir. Heyetin İstanbul'a vâsıl olduğu an
da istikbalde bir kusur vâki olmuştur ve fakat 
onu takibeden diğer zamanlarda İstanbul'un 
makamâtı Tesmiyesinden, diğer sunûf ve taba-
katı ahalisinden ve Müdafaai Hukuk ve saire 
teşkilâtından beklediğimiz tezahürat kemaliyle 
vukubulmuştur. Yalnız istikbal merasiminin ta
mamen arzu edildiği anda ve arzu edildiği şe
kilde vukuunda teahhur hâsıl olmuştur. Bu 
teahhuru da bizim şüphesiz mutemedimiz ve sa
hibi salâhiyet Reisimiz bulunan Sabri Beyefen
di bir kelime ile ifade ediyorlar ve değersiz se
hivdir diyorlar. Sehvin değerli veya değersiz 
olmasını takdir etmek Heyeti Celilenize aittir. 
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Değerli dfe olsa, değersiz de olsa, mesele binne-
tice sehve iptina ediyor ve bunu da en çok iti
matla istima' edilmesi lâzımgelen bir zatın ifa
desi teşkil ediyor. Binaenaleyh muayyen bir 

-kelimenin ifade ettiği mânanın, yani sehve is-
tinadeden bir muamelenin rüesayı memurin ve 
makamat hakkında hükmü katî ifade edecek 
kararlara esas ittihazı belki biraz haksız, bel
ki de mantıksız olabilir. Bendeniz buna binaen 
meselenin haiz olduğu ehemmiyeti fevkalâde
den dolayı sehvin de ayrıca nazarı dikkate alı
nacak bir cerîme teşkil etmesi mevzuubahsola-
bilir kanaatindeyim. Buna da aidolduğu vekâ
let Meclisten aldığı tezahürata istinaden lâzım
gelen muameleyi yapıp sehvin saikı kimlerdir 
bulur ve lâzımgelen muameleyi yapabilir. Bina
enaleyh bendenizce mevzuu müzakere bu sehiv 
kelimesi üzerine tezahür etmiş ve mesele bit
miş addedilebilir. Bu telgrafı dinledikten son
ra artık müzakereyi uzatmaya lüzum olmadığı 
ve ruznameye geçilmesi muvafık olacağı zan-
nmdayım. Bunu Heyeti Celilenize kemali hür
metle arz ve teklif eylerim 

RASİH E t (Antalya) — Efendim Receb 
Bey biraderimiz ruznameye geçilmesini teklif 
ediyorlar. Henüz bir karar verilmemiştir. Mese
le, Meclise ait,.doğrudan doğruya Meclisin me
selesidir. Ne Cevad Abbas Bey biraderimizin 
meselesidir, ne Fuad Bey biraderimizin mese
lesidir, ne de Sabri Beyefendinin şahsına ait bir 
meseledir. Bu, Meclisin meselesidir. Binaena
leyh Meclis bu işe vazıyed ettikten sonra te
nevvür etmiştir. Vak'a tamamen Meclisin gözü 
önünde tezahür etmiştir. Bu tezahür ve bu in
kişaftan sonra ne arkadaşlarımıza inkıyadede-
ıbiliriz, ne de onların verdikleri te'villere ka
naat edip de meselenin üzerinden geçebiliriz. 
Çünkü iş doğrudan doğruya memleketin hakkı 
hükümranîsini,. hakkı hâkimiyetini temsil eden 
>bir heyete karşı gerek zühul olsun, gerekse 
hata- olsun ve gerekse vakit ve saatinde düşü-

.nememek noktasından olsun vazifesini ifa et
memiş memurların aldığı münasebetsiz vaziyet 
vardır. Onun için bu vaziyet karşısında Mec-

_.<Usi Ali bilâtereddüt kararını vermesi icabedi-
, yor. Eğer kararda tereddüdederse, eğer kararı 

vermekte gerek tehh suretiyle, gerek zaıf sure
tiyle tereddüt gösterecek olursa iyi netice ver
mez. Rica ederim memlekette bir müessese yar

dır. O müesseseye herkesin hissi hürmetle mec-
lûbolması lâzımdır O his tamamen hepimiz ta
rafından ihtiramla muhafaza edilmiyecek, her 
vakit dikkat edilmiyecek olursa memleketi 
anarşiye götürürüz. Şimdi burada mevzuubah-
solan Meclisin şahsiyeti mâneviyesidir. Gerek 
Sabri Beyefendinin şahsına, gerek Cevad Abbas 
Bey biraderimizin şahsına ait kayıtsızlık mese
lesi değildir. Mevzuuıbahsolan Meclisi, Meclis 
Riyasetini temsil eden bir Heyetin lâzımı veç
hile, kendisine lâzım olan muameleyi görmeme* 
si meselesidir. Onun için kararı katî ile işin 
halledilmesi lâzımdır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler! Meclisin pek muhterem ve mübeccel şah
siyeti mâneviyeşinin mümessili olan ve bu su
retle İstanbul esaretinin irıdifaı gününde 
orayı Meclis namına teşrif eden Heyeti Muh-
teremei Mebusemdz karşısında tahakkuk eden 
mübalâğasızlık birkaç gün evvel mevzuubahsolmuş 
idi. Bu Kürsü Muallâdam meselenin leh ve aley
hinde fakat dairei hususiyeti dâhilinde ida-
rei kelâm eden arkadaşların hepsinden müta
lâasını nazarı dikakte alınacak olursa anlaşı
lır ki, teşrifat meselesi, kasıt meselesi, Heyeti 
Mebusenin avdetine intizar meselesi ve ni
hayet Receb Beyefendinin teklifleri veçhile 
sehiv muhakkaktır, kasıt yoktur. Sehiv, belki 
mucibi muaheze bir iştir. Fakat vekâleti 
aidesi bu sehivden dolayı Meclise niyabeten 
tâyini muamele etsin dediler. Çok ehemmiyetli 
olduğu ve meselenin neticesi üzerine müessir 
mütalâattan bulunduğu için bendeniz şu dört 
asla teferru' eden şeyler üzerinde muhtasaran 
mütalâaatımı arz edeceğim. 

Evvelâ arkadaşlarım pekâlâ teşrih ettikleri 
gibi mahiyeti mesele mütaayyendir. Binaen
aleyh bendeniz o husustaki noktai nazarın 
teşrihine girişmiyorum. Ona binaen mem
leketimizde Teşrifat Kanunu veya Nizamna
mesinin vücut veya ademivücudu mülâhazası 
gayrivârittir. Çünkü buradn oraya giden He
yet, Büyük Milelt Meclisincn mümessilidir. 
Memlekette bir Teşrifat Kanunu olsa ve Bü
yük Millet Meclisi Heyeti TJmumiyesinin şah
siyeti mâneviyeşinin merasim mevaddı ara
sına girmiş bir mevkii merasimiyesi bulunmasa 
bile memlekette şüphesiz ona karşı en büyük 
tezahür, ..yapılacak ve . en parlak merasim icra 
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edilecektir. Yami bu kanundan, nizamdan va
reste olan bir meseledir. (Kanunu tabiîdir 
sesleri) 

Kasıt meselesine gel.'nce : Ortada bir fiilî 
hadis vardır ve binaenaleyh bütün milleti mü
teessir etmiştir. Çünkü milletin ve memleketin 
yegâne istinatgahı ve hakkının, hürriyetinin 
müdafii olan mecmuai kuvveti, muhassalai ku-
vası olan Meclisi Âlinin aleyhine yapılmış bir 
meseledir. İster kasda makrun olsun, ister kas
da'. makrun olmasın, yapılan muamele haddiza
tında kabîhtir. Bu itibarla kasdm vücut ve ade-
mivücudu aranmak, lâzımgelmez. 

EMİN B. (Tokad) — İzmir'e giden Heyet 
hakkında ne yapılmıştır? Onunla mukayese bu
yurun ! 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Se
hiv var mı, yok mu meselesi bizim için mu
cibi tereddüttür. Yani bu hal hadis olmuş 
mudur, olmamış mıdır? Olduğu, maznun 
mevkiinde bulundurduğumuz İstanbul Valisi 
ve Şehremini Beyin itiraf atı sarihasiyle sa
bittir. Heyeti Murahhasamız Reisinden gelen 
resmî bir telgrafta resmi istikbalde kasda 
makrun olmıyarak bir eseri sehiv vukubuldrı-
ğu ve binaenaleyh lâzimei merasim ifa edil
mediği beyan edilmektedir. Heyeti Murahha-
samıza dâhil diğer arkadaşlarımızdan gelen 
telgrafların birincünde dahi aynen sehvin vukubul-
duğu zikrediliyor. Fuad ve Cevat Bay arkadaşımız
dan gelen telgraflarda ise Heyet avdet edin
ceye kadar bir karar ittihaz edilmemesi rica 
olunuyor. Bu, arkadaşlarımızın sırf indî bir 
talepleridir. Maalesef biz kendilerinin bu ta
lebine ittiba' etmemeliyiz ve edemeyiz. Çünkü' 
onların yalnız şahısları hakkında vâki olmuş 
bir muamele değildir. Öyle olsaydı onları yine 
Meclisimizin âzası ve arkadaşımız olmak itiba
riyle müdafaa eder, müzkere ederdik ve onlar 
hakkında yapılan mübalâtsızlıktan dolayı lâ-
zımgelen muameleyi tesbite çalışırdık. Fakat 
bizim nam ve şanımıza kendilerine yapılan mu
ameleden dolayı onlar hâkim mevkiinde de-
ğllerdir. Biz onlardan olsa olsa malûmat is
terdik. İstediğimiz malûmatı da vermiş bulu
nuyorlar. Binaenaleyh vürutlarma intizar et
meden hüküm ve kararrımızı vermek mecburi
yetindeyiz. Dördüncü nokta, sehvin vukuu ve 
bu mecrada vâki olan sehvin cezaya sebebi kâ-

' fi olduğu kabul edildikten sonra tâyini mua
meleyi kim yapsın meselesi kalır ki, Meclisin 
Heyeti Umumiyesine ait ve şeref ve hayisyeti-
ne mütaallik olan bu muameleden dolayı hak
kı icraîyi uhdesinde tutan ve ilelebed tutacak 
olan ve ancak bu sebeple bütün dünyada 
Muhterem olarak hükümran olan Meclisi Âli 
kararını kendisi vermelidir. Heyeti Vekileyi 
bu hususta kendisine vekil addetmemelidir. 
Çünkü; bu bir sebeptir. Bundan gayrı ikinci 
bir sebep vardır. Vekâleti aidesi hepimiz bili
riz ki, Dahiliye Vekâletidir. Dahiliye Vekili 
Beyefendi mesele ilk mevzuubahsolduğu ve me
seleye bu hususta resmî ve gayriresmî bizden 
fazla muttali' bulunmadıkları sırada bu kürsü
den Vali ve Şehremini Beyefendiyi alelfevr 
müdafaa etmişlerdir. Kendi haklarındaki ka
naati izhar buyurmuşlardır. O kanaatler bu
gün değil beş, on sene zarfında dahi yıkılanıı-
yacak derecede metîn esbaba istinadettiril-
miştir. Aynen dediler ki : Haydar Bey mukte
dirdir, zekîdir, fatîndir, vatanperverdir, ha
miyetlidir. Zannetmem ki kasda makrun ola
rak şu muameleye sebebiyet vermiş olsun. Biz 
kasıt, sehiv aramıyoruz. Sehven şu hal vâki ol
muştur. Adaletine, hubbu vatanîsine, zekâ
sına, iktidarı fevkalâdesine, takdirkârlığma 
büyük bir imanla kaani olduğu bir zatı Dahili
ye Vekili Beyefendi bizim arzumuz, bizim 
ihtiyacımız ve meselenin muhtacolduğu şekil 
ve mahiyette tecziye için bir şekil, katiyen 
bir şekil tesbit edemediler. Bu ikinci sebeptir. 
Bu ikinci sebeple . bu Meclisi Âlinin hukuk ve 
şahsiyeti Muhteremesine, ve şahsiyeti mânevi-
yesine taallûk eden bu hkaret muamelesinin 
sezasını bizzat şimdi tesbit etmelidir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Arkadaş
lar ! Evvelemirde bir noktanın tesbiti lâzımge-
lir. • O da bu meselenin Meclisi Âliyi teşkil eden 
âzanm şahsiyetleri fevkinde bir mahiyeti haiz 
olduğudur. Biz- alelıtlak kendi şahsımıza karşı 
yapılan bir muamele ile iştigal etmiyoruz. Bi
naenaleyh doğrudan doğruya uhdemize tevdi 
edilen vazifenin şan ve şerefine taallûk eden 
bir mesele ile meşgul oluyoruz. Binaenaleyh 
Meclisin vakti zayi' oluyor, olmuyor kabilen
den mütalâata mahal yoktur. Meşveret ve Hâ
kimiyeti Milliye usullerinin mefhumu demek 
muvaeehei vicdanı millette böyle bir meselenin 
mevzuubahsolması, bunun hakkında tamamiyle 
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ve esaslı bir surette herkesin duygusunun ta
ayyün etmesi meselesidir. Millet, bizim bu
günkü müzakeremizi okuyacak, işitecek, an-
lıyacak ve bizim nasıl bir gaye taşıdığımıza 
ve ancak, ancak müdafaai hukuku millette ne 
gibi gaye ve mefkure takibettiğimizi anlıyarak 
ve buna iman ve kanaat hâsıl ederek Heyeti 
Celilei Mebusamn tamamiyle uhdesine millet 
tarafından mevdu' olan vazifei niyabeti, bi-
hakkin ifa edecek bir Heyeti Muhtereme ol
duğuna bilfiil ve bir kere daha kaani olacaktır. 
Onun için bendeniz Heyeti Celilenizin ve vatan 
ve millet için pek aziz ve mukaddes olan bu da
kikalarını yine en esaslı bir meselenin halline 
hasrettiğinden dolayı katiyen müteessir deği
lim ve bilâkis Heyeti Celilenizi tebrik ve tebcil 
ederim ve tarih de sizi bu suretteki iştigalâtmız-
dan dolayı tebrik ve tebcili edecektir. Arkadaş
lar! ikinci mevzuubahsolacak nokta şudur : Va
li Heyeti Mebuseye «karşı bir cürüm ve hatada bu
lunmuş mudur? Efendiler, bu meselede bir ihma
lin meveudolduğu kaziyesi kabilifcevil değildir. 
Ortada bir ihmal vukua gelmiştir. Binaenaleyh 
valinin bunda suimaksadı olup, olmaması mev-
zuubahis değildir ve oraya giden mebusların şah
siyeti beşeriyeleri de mevzuuıbaMs değildir. 

Geçen gün Yahya Galib Beyefendinin buyur
dukları gibi bunların alelade mebuslukları da 
ımevzuubaihis değildir. Ve bunların hiçbirisine ese
ri hürmet yapılmaz. Fakat Heyeti Celilendn nam, 
nâmisine (Handeler) namı nâmisine iki tane 
mebus gider ve onun karşısında (Namı nâmisi ne 
demektir sesleri) çünkü Meclisi Âliniz hükümdar
lığı temsil etmektedir. Meclisi Aliniz namına iki 
tane mebus giderse, onlara karşı İstanbul'da 
mevcudolan kuvayı askeriye ve memurini mülki
ye tarafından tazimat yapılır. Çünkü Heyeti 
Celileniz Saltanatın yerine kaim olmuş ve kuvayı 
selâsei Devleti nefsinde cemeylemiştir. Binaen
aleyh arkadaşlar! Bu meselede ihmal ve tesey
yüp mevcuttur ve bu hale rağmen artık müza
kerenin uzamasına mahal yoktur. 

Sonra üçüncü nokta kalıyor. Bu mesele hak
kında yapılacak muamelenin mahiyetini Muhte
rem arkadaşım Süreyya Beyefendi söylemişler
dir. Meclisi Âliniz icraî salâhiyeti haizdir. Da
hiliye Vekili Fethi Beyefendi bu baptaki noktai 
nazarlarını söylediler. Malûmuâliniz bugünkü 
Teşkilâtı .Esasiye Kanunu mucibince, mesuliyeti 

müşterekei vükelâ, yani kabine usulü mevcudol-
madığından ve Meclisten Heyeti Vekilenin itimat 
ve ademütimatt talebetmes: mevzuubahsolmadığın-
dan ve yine Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz muci
bince Meclisle bir Vekil arasında ihtilâf zuhuru 
'muhtemel bulunmadığından, Heyeti Celilenizin 
bu bapta Teşkilâtı Esasiye Kanununun kendisine 
bahşettiği hukukî; icraî ve teşriî salâhiyeti bimu-
haiba ve kemali azîm ve cesaretle istimal ederek 
derhal valiyi azletmesi ve kemali mehabetle ahzi 
mevki eylemesi lâzımdır. 

Efendiler! Müsaade buyurunuz! Dördüncü 
bir nokta vardır : Bu memleketin her tarafında 
mevcudolan bâzı tenkidatı kökünden kal'etmek 
ve birçoğumuzun mensuibolduğu Halk Fırkasının 
muvacehei millette deruıhde ettiği vazifei muaz-
zamayı bihakkin başarabileceğimizi ispat etmek 
ve milletin bize tevdi ettiği vazifenin ehli oldu
ğumuzu bir kere ve bir kat daha ve bilfiil ispat 
etmek için bendeniz bu kararın itasını lâzimeden 
görenlerdenim. Ve Meclisin icraî salâhiyeti ol
duğuna bir mâna verebilmek için bu kararın itti
hazını lâbüd addederim efendiler. (Alkışlar) 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, mevzuubahsolan mesele hak
kında Divanı Riyaset tarafından Vekâleti âciziye 
gönderilmiş bir tezkere vardı. Onun cevabını Di
vanı Riyasete arz ettim. Bugün o cevap okun
madı. Meselenin ne suretle cereyan ettiği bende
nizden sorulmuştu. Müsaade buyurursanız hâdi
senin ne suretle cereyan ettiğini arz edeyim. Divan 
Riyasetin, Heyeti Mebusenin hareketine dair 
Şehremanetine gönderdiği telgrafnamesi akşam 
saat yedide Şehremininin yedine vâsıl olmuş
tur. Şehremini bu telgrafı alır almaz Heyeti 
Mebusenin esbabı istirahatini temin için mükel
lef bir otelde kendilerine odalar ve salon ihzar 
etmiştir. Ertesi gün vürutlarına intizar olunu
yordu. Gerek bizzat Şehremini ve gerekse Be
yoğlu Dairei Belediyesi Müdürü Heyeti Mebu-
seyi Haydarpaşa'da istikbal etmek üzere karar 
vermişler ve bunun için Haydarpaşa'ya trenin 
zemanı vürudunu telefonla sormuşlardır. Sual
lerine cevaben trenin Haydarpaşa'ya öğleden 
sonra vâsıl olacağına dair malûmat almışlardır. 
Bunun için tam bu zamanda trene yetişmek 
için hareket etmişlerdir. Yani sabah on radde
lerine doğru Şehremini, Beyoğlu Dairei Bele
diyesi Müdürü ile beraber Haydarpaşa'ya hare-
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&et etmişlerdir. Hareketleri esnasında Heyeti I 
Mebuseyi hâmil olan trenin kendilerine bildiri- I 
len vakitten daha evvel - takriben - saat on rad- I 
delerinde Haydarpaşa'ya muvasalat etmiş oldu- I 
ğunu haber almışlardır. Valinin maiyetindeki I 
zevat derhal Heyeti Mefeusemizin bulundukları I 
yerlere gitmişler; ziyaretlerine şitabetmişler I 
ve istikbal hususundaki bu sehivden dolayı be- I 
yanı mazeret, beyanı teessüf ve teessür eylemiş
ler ve ibilâhara kendilerine ikametgâh olarak 
tahsis edilen maihalle beralberce gitmişler ve yer
leştirmişlerdir. Esbabı istirahatlerini de istik-
mal etmişlerdir. Ondan sonra da malûmuâliniz 
olduğu üzere Heyeti Mebusemiz bilcümle mera- I 
simde ispatı vücut eylemiş, gerek makamı res
mî, gerek İstanbul ahalisi tarafından kendileri- I 
ne Meclisimizin şanına lâyık bir surette fevka
lâde merasim ve tezahüratı ihtiramiye yapılmış
tır. 

Efendiler! Vaziyet hu merkezdedir. Bu işde 
hürmetsizlik - geçen günkü müzakerenin tesira- • 
ti altında olarak arz ediyorum - ve Meclisimi
zin şanı âlisine bir istihfaf var mıdır, yok mu
dur? Şu arz ettiğim mâruzâta göre bu cihetle
rin takdiri Heyeti Celileye aittir ve ona göre 
karar ittihazını arz ederim. Yalnız şunu tekrar I 
arz edeyim ki; hiçbir memur, Heyeti Aliyenize, I 
ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin mevkiine I 
hürmetsizlik yapmak değil, 'böyle bir şeyin ta- I 
savvuru bile hatıra getirilecek bir mesele de
ğildir. Bu, bendenizce varit değildir. Bâzı ar- I 
kadaşlar bizzat gönderdiğimiz Heyeti Mebuse-
nin verdikleri malûmata rağmen Heyet hakkın- I 
da, yani Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil I 
eden heyet hakkında hürmetsizlik vâki olduğu- I 
nu iddia ve ısrar ediyorlar. Giden Heyet, <bize I 
fevkalâde hürmet ve tezahürat yapıldı diyöbil- I 
dikleri halde yine toehemal hürmetsizlik oldu- I 
ğunda ısrar etmek, bilmem ne dereceye kadar I 
doğru olabilir? Bir kere bu memleketi kurtar- I 
mış olan Büyük Millet Meclisi hakkında böyle I 
bir hürmetsizliği yapmak zannetmem ki kimse- I 
nin hatırına gelebilsin ve yine bu memleketi I 
kurtarmış olan Büyük Millet Meclisi hakkı n- I 
daki tazimat ve ihtiramatta kusur edebilecek I 
bir memurun mevcudiyetini bendeniz tasavvur I 
edemiyorum. Sehvolmuştur. Evet, sehvolmuş- I 
tur. Bu sehiv ne gibi bir esbaba, ne gibi bir I 
mazerete müstenittir î Bunu tetkik etmek, bu- I 
nu tahkik etmek lâzımdır. Bu da arz ettiğim | 

i veçhile trenin zamanı muvasalatı yanlış haber 
I alınmasından münbais bir sehivden ibarettir. 
I Bu mazereti kabul eder veya etmezsiniz. Bâ-
I zı arkadaşlarımızın telkin ettikleri surette hak-
I larında derhal muamele yaparsınız ve bir arka-
I daşımızm dediği gibi icabederse idam edersi-
I niz. Buna da karar verebilirsiniz. Fakat ben-
I deniz vak'ayı cereyan ettiği surette arz ettim. 

İtayı karar Heyeti Aliyenize aittir. 
REÎS — Efendim kifayeti müzakere tak

riri vardır. Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Efendim! Şimdi tak
rirleri okuyacağız. Kütahya Mebusu Receb 

I Beyin takriri: 
Riyaseti Celileye 

I Müzakere kâfidir. 
Okunan telgrafnamelere nazaran Heyeti 

Meibusemiz hakkında İstanbul'da hürmeti lâzi-
menin gösterildiği anlaşılıyor ve istikbaldeki 
taahhurun değersiz bir eseri sehvolduğu bilhas-

I sa Heyeti Mebusemiz Reisi Sabri Beyefendinin 
ifadeleriyle tebeyyün ediyor. Şu halde keyfi
yet tenevvür etmiştir. Ruznamei müzakerata 
geçilmesini teklif eylerim. 

Kütahya İzmit 
I Receb Safvet 

I Riyaseti Celileye 
I İstanbul'a Ordumuzun girmesi merasiminde 

hazır bulunmak üzere Meclisi Ali namına gi-
I den arkadaşlarımızdan mürekkep Heyeti Mah-
I susa istasyonda mekamatı resmiye rüesa ve 
I mümessilleri tarafından istikbal edilmemiştir. 
I 1. Devletin teşriî ve icraı salâhiyet ve kuv-
I vetlerini cemi' ve temsil eden Büyük Millet 
I Meclisi namına giden heyeti Vali, Kumandan, 
I Siyasî Mümessil, Polis Müdürü Umumîsi, Jan-
I darma Kumandanı ve diğer devair rüesası hür-
I met ve ihtimamla istikbal etmek mecburiyeti 
I katiyesindedir. 
I 2. Bu kadar esaslı vazifelerini ihmal eden 
I ve Meclisi Âlinin şeref ve şahsiyeti mâneviye-
I sine karşı lakayt bir vaziyet alan bütün bu rü-
I esanm hemen şimdi azillerinin tebliğinin tahtı 
I karara alınmasını Heyeti Umumiyeden rica ve 
I talebederiz. _ _ . . , 100ft 
I 7 Teşrinievvel 1339 
I Saruhan Denizli, 
I Vâsıf Haydar Rüşdü 
I Aydın Antalya 
I Mazhar Rasih 
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Dersim İzmir 
Feridun Fikrî Mustafa Necati 

Bursa Kütahya 
Necati Cevdet 

Eskişehir Antalya 
Mehmed Arif Ahmed Saki 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'a gönderilen Heyeti Mebuse Reisi 

Sabri Bey Birinci Reisyekili olmak itibariyle 
Heyeti Umumiyenin itimadı hakikî ve samimî
sini haizdir. Mademki Reis Sabri Bey meselede 
kasıt olmadığını ve bu husus hakkında Heyeti 

. Mebuse gelinceye kadar bir karar ittihaz edil
memesini bildiriyor. Fiili mebhusün anhayı ta-
mamiyle hal ve bir karara raptetmek için müza
kerenin Heyeti Mebusenin geleceği zannolunan 
Cumartesi gününün ruznameslne alınmasını ve 
ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

Lâzistan Denizli 
Ali Necib Ali 

Diyarbekir 
Zülfi 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Mebuseye hürmetsizlik olmuştur. Bu 

hürmetsizlik müevvelen itiraf olunuyor. Müseb
bibi de aynı zamanda Şehremini bulunan Vali
dir. Valinin azli lüzumunun Dahiliye Vekâletine 
tebliğini teklif ederim. 

Saruhan 
Reşad 

REİS — Efendim! Lâzistan Mebusu Ali Bey
le rüfekasmm takriri, tehir talebini havidir. 
Onun için evvelâ bunu reyi âlilerine arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmadı. Efendim geçen Celsede buna aid bir 
kararı esasiyi ihtiva eden takrir, yani bir teklifi 
aslî vardı. Bunu geçen Celsede okumuştum. 
Bunda bütün rüesayı memurinin azli teklif olu
nuyordu. (Hayır, hayır sesleri) Müsaade buyu
runuz! Şimdi bir de Receb Beyefendinin takrir
leri vardır ki, bu da âzami tadili haizdir. Asgarî 
tadili hâiz olan Reşad Beyefendinin takrirleri
dir. Binaenaleyh -azamî tadili haiz olan Receb 
Beyefendinin takrirlerini tekrar okuyorum. 

(Receb Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldır-! 
sm. (Ret, kabul sesleri) Efendim müsaade buyu
runuz! : ' .•• ' 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Neyi ka
bul ediyoruz bilmiyoruz? 

REİS — Efendim Riyaset, müstenkiflerin 
vaziyetini de anlamak mecburiyetindedir. Onun 
için Receb Beyefendln'n takririni kabul buyu
ranlar lütfen ayağa kalksınlar. Efendim yetmiş 
beş "rey ile kabul edilmiştir. Nisabı ekseriyetimiz 
yüz kırk dörttür. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — İyi ama bu
rada yüz seksen kişi varsa nasıl olur? (Tâyini 
esami sesleri) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Böyle karar mı 
olur? (Tâyini esami sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Maka
mı Riyasetten soruyorum. Burada şimdi mevcu
dumuz ne kadardır? 

REİS — Yüz kırk dörttür efendim. (Yokla
ma, yoklama yapılsın sadaları) Müsaade buyu
runuz! Demin de reye vaz'ederken arayı muka
yese etmek için heyeti umumiyesini tetkik ettik. 
Buna göre yetmiş beş rey ekseriyettir. Binaen
aleyh bunu Riyaset takdir eder. (Aksini reye ko
yun sadaları) 

REŞAD B. (Saruhan) — Ayağa kalkanları 
saydınız, fakat oturanlar ne kadar diye sayma
dınız. Yoklama yapın! Şimdi meydana çıkar. 

REİS — Müsaade buyurun! Reyi işarîyi teb
liğden sonra aksini reye koymak vâki olamaz. Bu 
Nizamnamemize, mugayirdir. 

Efend'm ruznameye geçiyoruz. Ruzname 
hakkında bir takrir vardır. Okunacaktır. 

4. — Giresun Mebusu Kâzım Beyle arkadaş
larının, Mekâtibi askeriye talebesi maaşatına ve 
ihtiyat zabit namzetlerine verilecek tahsisata 
dair (1/230) numaralı kanun lâyihasının müs
tacel ruznameye alınmasına dair takrirleri 

Riyaseti Celileye 
Askerî mektepleri talebesine verilecek maaş 

zamları hakkındaki Kanunun noksanını ikmal 
eden bir lâyihai kanuniye ruznamemizin 39 ncu 
numarasında mukayyet bulunuyor. Bu lâyihai 
kanuniyenin geçen içtimalarımızdan birinde de
rakap müzakeresi Heyeti Celileden istirham edil
mişti. İstirhamın saikı da ehemmiyeti mahsusayı 
haizdir. Birinci İntihap Devresine tanzim edilen 
bir Zam Kanunu Askerî Tıbbiyye için üç sıftıf 
tadadetmlş, bunun neticesinde bu mektebin en 
yetişkin, en.çok yardıma istihkak kesbedeft tale-
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besi zamları şöyle dursun maaşı aslîlerini bile 
almaktan mahrum edilmiştir. 

îşte bu lâyiha hemen bir seneden beri bu kü
çük zühulün tevlidettiği acı akıbetin ıslahı için 
İstanbul'un bütün resmî makamlarından kerrat 
ile müracatlarla bilhassa Tıbbiyyei Askeriyenin 
son iki sınıfını teşkil eden efendilerin, gerek pos
ta ve telgrafların mütevaliyen getirdiği istida
namelerine, gerek kendi taraflarından sureti 
mahsusada gönderilip her gün şurada samiin lo
casında müzakeratımızı takip ve zühulü tashih 
edecek kararı almak intizariyle bikarar olan mu
rahhasların beklediği fiilî ve müspet bir cevabo-
lacaktır. 

Buna mukabil ruznamemiz külliyevmin mah-
muliyetini artırdıktan başka nâgehzuhur hâdi
selerle iştigal neticesi olarak Meclisin müstacel 
ruznamesi bile haftaları işgal edecek bir merte
beye varıyor. Bu halde ruznamenin 39 ncu nu
marasını bulmak için belki de aylar geçmek lâ
zımdır. Gerçi Meclisin her türlü meşgalesi ehem
miyetçe bunlardan dûn değildir. Fakat ümidedi-
yoruz ki; bu genç ve uzun bir intizar ile sabırları 
tükenen evlâtlarının tatyibine himmet etmek için 
Meclisi Âli nihayet bir çeyrek saatte intacı pek 
mümkün ve pek memul olan bu maddenin müsta 
cel ruznameye nakline muvafakat edecektir. Bu 
husustaki teklifimizin Heyeti Celileye arzını rica 
ederiz. 

Giresun 
Musa Kâzım 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Gümüjane 
Zeki 
Van 

Hüsnü 
Canik 
Cavid 
İzmir 

Mustafa Necati 
Erzincan 

Sabit 
Kozan 

Ali Saib 

10 Teşrinievvel 1339 
Denizli 

Necib Ali 
Tokad 
Emin 
Giresun 

Hakkı Târik 
Burdur 

Mustafa Şeref 
Mardin 

Abdürrezzak 
Ordu 
İsmail 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 
Erzurum 

Rü^dü 

Siird 
Halil Hulki 

Antalya 
Murad 

Dersim 
Feridun Fikrî 

Maraş 
Abdülkaadir 

Konya 
Tevfik Fikret 

Ordu 
Hamdi 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

Karesi 
Osman Niyazi 

Mersin 
Niyazi 

Bolu 
Şükrü 

Diyarbekir 
Ziya Gökalp 

Urfa 
Yahya Kemal 

Konya 
Refik 

(Kabul sesleri.) 

Erzurum 
Halet 

Erzurum 
Raif 

Konya 
Fuad 

Maraş 
Midhat 
Giresun 

Tahir 
Ordu 

Halil Sıdkı 
İstanbul 

Ahmed Hamdi 
Ordu 
Recai 
Karesi 

Mehmed 
Kastamonu 

Hâlid 
Sivas 

Halis Turgud 
Kütahya 

Ragıb 
İstanbul 

Dr. Refik 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim Tıbbiye Mektebinin üçüncü 
-.ınıf talebelerine geçen sene maaş veriyorduk. 
Son zamanda kanunda bir sarahat olmadığından 
dolayı birçoklarına maaş veremedik. Bu efendile
rin hali daha böyle devam edecektir ve bu devam 
ettikçe zaruretleri de devam edecektir. Meclisi Âli
den rica ediyoruz, bu takriri müstaceliyetle ruz
nameye alınız! 

REİS — Efendim bu takririn meali Tıbbiye 
talebelerinin maaşı hakkındaki lâyihai kanuniye-
nin müstaceliyetle ruznameye alınmasından iba
rettir. Reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efen
dim! Berayı teneffüs on dakika Celseyi tatil edi* 
yorum. 

Hitamı Selse; saat: 3,02 
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! # İKİNCİ CELSE f 
Bed'i müzakerat Saat : 4,00 " 

REtS — ikinci Reisvekili ismet Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Büşdü Bey (Denizli), Bagıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celse açılmıştır. 

8. — Malatya Mebusu İsmet Paşa'nın, Anka
ra'nın merkezi Hükümet ittihaz edilmesine dair 
kanun teklifi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/188) 

REİS — Türkiye Devletinin makarri idaresi 
hakkında Malatya Mebusu İsmet Paşa Hazret
leriyle rüfekasınm teklifi kanunisini Lâyiha En
cümenine tevdi etmiştik. Lâyiha Encümeni şa
yanı müzakere olduğuna dair karar vermiş, şim
di mazbatasını tevdi ettiler. Kanunu Esasî En
cümenine havale ediyorum. 

Ruznameye geçiyoruz efendim. Ruznamemiz» 
de İzalei Şekavet Kanununun bakıyei müzake-
ratı vardır. Devam edeceğiz : 

2. — Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi hide-
matı umumiyesine sarf ve bütçesinin tasdikinde 
mahsubu icra edilmek üzere 325 numaralı Avans 
Kanunu mucibince 1 468 219 liranın daha avans 
olarak itasına dair kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (1/243) 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
PAŞA (Karesi) — Efendim Seyrisefain Avans 
Kanunu Meclisi Âlinize gelmiştir. Malûmuâliniz 
bugünlerde Seyrisefain İdaresinin işleri çoktur. 
Her halde gemiler harekete mecburdur. Hal
buki tahsisat bittiğinden gemileri harekete ge
tiremiyorlar. Lütfen bunun bugün müstacelen 
müzakere ve kabulünü rica ederim. Bu, fevka
lâde mühim bir işdir. (Kabul kabul sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Demin 
Tıbbiyelilerin meselesi kabul edilmişti. 

REİS — Paşa Hazretlerinin derhal müzake
resine geçilmesine dair olan teklifine ait lâyi
hayı deminden ruznamemize aldık. Paşa Haz
retlerinin de izahatını dinlediniz. Bugün mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresi hakkındaki lâyihai ka
nuniye için Heyetin tacil kararını vereceğini 
Riyaset bilmediği için lâyihayı tab'a vermiştir. 
Şimdi getirtiyoruz. Geldi. Okuyoruz efendim: 

2 . 10 . 1339 
T.B.M.M. Riyaseti Celilesine 

Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi 
masarifi umumiyesine sarf ve bütçenin tasdi
kinde mahsubu icra edilmek üzere 7 Nisan 1339 
tarihli ve 325 numaralı Avans Kanununa za-
mimeten 1339 senesi Şubat gayesine kadar 
1 486 219 liranın avans olarak sarfına mezuni
yet itasına dair Müdafaai Milliye Vekâletince 
tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 1.10.1339 
tarihli ihtimamda iktisabı kanuniyet eylemek 
üzere Meclisi Âliye arzı takarrür eden kanun 
lâyihası ifayı muktazası istirhamiyle raptan 
takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Seyrisefain idaresi hidematı umumiyesi için 

7 Nisan 1339 tarih ve (325) numaralı Avans 
Kanuniyle verilen (780) bin liralık tahsisat hi
tam bulmuş olduğundan hidematı mezkûre-
nin senei haliye Şubat gayesine ifasını temi-
nen avans olarak yeniden tahsisat istihsaline 
zaruret hâsıl olmuştur. İşbu tahsisatın kanu
nu mezkûrun ikinci maddesinin fıkrai ahîresi 
mucibince Muvazenei Maliye Encümenince tes-
bit buyurulmuş olan senei haliye bütçesi muh
teviyatına nazaran (1 095 369) liradan ibaret 
olması icabetmekte ise de sene nihayetine ka
dar hidematı umumiyenin mebaliği mezkûre ile 
ifası mümkün olamıyacağı ve işbu miktara 
(372 850) liranın ilâvesi lâzımgeleceği anlaşıl
mış ve şu halde leffen takdim kılınan puslada 
arz edildiği veçhile ihtiyaç miktarı (1 468 219) 
liraya baliğ olmuştur. İdarenin bakiyesi tah
sisatı kalmamış olması hasabiyle hidematı umu-
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miyenin ifası sekteye uğramı§ olduğundan iş-
bu tahsisatın mûstacelen itası esbabının istik-
mali rica olunur. 

3 . 10 . 1339 

Lâyiha! kanuniye 
Madde 1. — Türkiye Seyrisefain İdaresinin 

1339 senesi masarifi umumiyesine sarf ve büt
çenin tasdikinde mahsubedilmek üzere 7 Ni
san 1339 tarihli ve (325) numaralı Avans Ka
nununa zamimeten 1339 senesi Şubat gayesine 
kadar (1 468 219) liranın avans olarak sarfı
na mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu avans 1339 senesi için 
Muvazenei Maliye Encümenince tesbit ve tas
dik olunan fusûl ve mevadda mütenazıran sarf 
olunacaktır. 

Madde 3. — Seyrisafin bütçesinin 25 nci 
faslının sinini sabıkadan müdevver yirmi bin 
lira düyunun işbu avanstan sarfına mezuniyet 
verilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye Vekili memurdur. 

1 . 10 . 1339 
îcra Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 

Reisi Bulunamadı 
Ali Fethi 

Müdafaai Millîye Adliye Vekili 
Vekili Seyyid 

Kâzım 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi İsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Hasan Hüsnü 
Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei 
Dr. Rıza Nur Umumiye Vekili 

Fevzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi 
hidematı umumiyesi karşılığı olmak üzere 
1 448 219 liranın sarfı hakkında tanzim kılınıp 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 2 Teşrinievvel 
1339 tarihli ve 6/3020 numaralı tezkeresiyle bit-
takdim Meclis Heyeti Umumiyesinden Encüme

nimize havale buyumlan lâyihai kanuniye ve 
merbutatı tetkik ve müzakere olundu. 

7 Nisan 1339 tarihli ve (325) numaralı 
Kanun ile 1339 senesi Martı iptidasından Tem
muz nihayetine değin idarei mezkûrenin hide
matı umufiyesine sarf olunmak üzere 780 000 li
ranın sarfına mezuniyet verilmiş olduğu gibi 
kanunu mezkûrun ikinci maddesinde meblâğı 
mezburun 1338 senesinin son dör ayı için Mu
vazenei Maliye Encümenince tesbit edilen fu
sûl ve mevadda tevfikan sarf olunacağı ve fakat 
1339 senesi Bütçesinin Encümence tesbit ve tas
dikinde işbu bütçe ile kabul edilecek fusul ve 
mevaddın muteber bulunacağı zikredilmekle mez
kûr 1339 senesi Mart'ı iptidasından Şubat'ı niha
yetine kadar idarenin hidematı umumiyesi için 
encümence 1 855 369 liralık bir masraf bütçesi 
vücuda getirilmiştir. İşbu lâyiha ile talebedilen 
1 448 219 liradan 1 075 369 lirasının, mezkûr 
bütçenin birinci Avans Kanunu ile verilen me-
baliğinden mukabil miktarı tahsisatından ibaret 
olduğu ve 372 850 lirasının da idarei mezkûrece 
ahiren bâzı iskele ve limanlarımıza tertibedilme-
diği seferler için fazla masraf ihtiyaçlarına mec
buriyet hâsıl olmasına mebni talebedildiği anla
şılmış ve binaenaleyh, teklif olunan 1 448 219 
liradan işbu 372 850 liranın bittefrik tahsisatı 
munzama şeklinde itası encümenimizce tensip ve 
birinci ve ikinci maddeler bu esasa göre ter-
tibedilmiştir. Balâda zikrolunun 372 850 lira 
meyamnda senei sabıkadan müdevver düyun kar
şılığı olarak esasen yirmi bin liranın dâhil bu
lunmasına mebni Hükümetçe teklif edilen lâyi
hanın üçüncü maddesi tay ve dördüncü ve be
şinci maddeler aynen kabul olunmuştur.. 

Lâyihanın esası bu şeküde tesbit edildikten 
sonra encümenimiz hususu âtiye hakkında He
yeti Celilenin nazarı dikkatini celbe lüzum gör
mektedir. Malûm olduğu üzere Lozan Muahe
desiyle kabotaj hakkının münhasıran Türk San
cağını hâmil sefaini bahriyeye tahsisi kabul edil
miş ve binaenaleyh, Türkiye sevahil ve limanlan 
arasında vukubulacak nakliyatı bahriyenin kısmen 
efrat veya eşhası hükmiyeye ait sefain kısmen de 
idarenin vesaiti mevcudiyesiyle icrası tabiî olup 
vesati hususiyesinin gerek kemiyeten ve gerek key-
fiyeten ademikifayeti bedihî bulunduğundan da
ha vâsi ve şümullü hidematm ifası ve memleke
timizin mevakiî mühimmei ticariyesi arasında 
ihtiyacı kâfi seferler tertibi ve binnetice inkişâfı 
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iktisadî ve ticarinin temini idareyi mczkûreye 
mütehattim bulunmaktadır. Halbuki vesaiti hâ-
zırasiyle maksadın istihsali idare için mümkün 
olduktan maada ekseriya asker nakliyatı ve mül
teci sevkiyatı gibi hidemat için Hükümet emrine 
vapurlar tahsisi mecburiyeti de hâsıl olmaktadır. 
Uzun mücadelelerle, azîm fedakârl k'arla elde 
edilmiş olan kabotaj hakkının muhafazası ve 
memleketimiz iktisadiyatının terakkisi için idare
nin vesaiti mevcudesi sürati mümkün ile tezyid 
esbabına tevessül edilmesini, bu meyanda idare
nin Harbi Umumi senelerine aidolarak mülga 
nazaretlerden matlubu bulunan bir milyon küsur 
bin lira için Hükümetçe bir çare düşünülerek 
vesaitinin tezyit ve faaliyetinin tevsiini encüme
nimiz münasip addetmektedir. 

Tadilât ve mâruzâtı anîfeye nazaran tanzim 
kılman lâyihai kanuniyenin müstacelen müzakere 
ve kabulü Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Mazbata Muhariri 

. 

Reis Denizli 
Ferid Mazkar Müfid 
Kâtip Âza 

tsparta Kângarı 
Mustafa Abdülhalik 

Âza Âza 
Sivas Trabzon 
%ahmi Ahmed Muhtar 

Âza 
Ekrem 

F. M. Nev'i muhassesat Lira 

5 

6 1 
2 

3 
4 
7 
8 

10 
11 

13 

14 
17 

Mütekaidin eytam ve cramil 
maaşatı 4 000 
Acentalar aidat ve masarifi 35 C00 
Şamandra karantina, vize, 
rıhtım vesaire rüsumu 30 0C0 
Fener ve tahlisiye rthsmu 10 000 
Eşya ve levazım esmanı 27 030 
Vapurlar tazminatı 33 003 
Amele ücuratı 30 003 
Kömür esmanı 40 000 
Kömür aktarma ve tahliye 
masrafı 6 000 
Masarifi mütenevvia ve mü
teferrika 10 000 
Harcırah ve yevmiye 2 003 
tlânat ücuratı . r 1 000 

M. Nevi muhasesat Lira 

19 

21 

24 
25 

26 

28 

Hidcmatı hacenesi görüle
ceklere verilecek mükâfatı 
nakdiye 
Eşyayı ticariye tahmil ve 
tahliye masrafı 
Masarifi gıy.imclhuza 
Sinini sabıkadan müdevver 
düyun 
Vapurlar müstahdemini iaşe 
masrafı 
Tenakuzu kıymet tahsisatı 
İştira edilecek iki römorkör, 
iki sandal bedel ve masa
rifi 

3 003 

2 030 
9 C03 

20 003 

1 000 
69 850 

40 030 

Yekûn 372 853 

Kanun lâyihası 
MADDE 1. — Türkiye Seyrüsefain İdaresi

nin 1339 senesi masarifi umumlycsi karşılığı 
olarak 7 Nisan 1339 tarihli ve 325 numaralı 
Avans Kanununun ikinci maddesine tevfikan 
İdarenin Muvazenei Maliye Encümenince tesbit 
ve tasdik olunan 1339 senesi Bütçesinin fusul 
ve mevaddma tevzi edilmek üzere 1 075 369 li
ranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — 1339 senesi Bütçesinin beşinci 
ve altıncı ve sekizinci fasıllarına müf: edatı mer
but cetvelde gösterildiği üzere 372 850 lira tah
sisatı munzamma ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdaifaai Milliye Vekili memurdur. 

RE IS — Efendim bu lâyihanın heyeti umu-
.mlyezıi habkmda söz iötiyen var mı? Buyurun. Söz 
mü istiyorsunuz? Heyeti umumiyeti haJskmda 
mı? 

ZEKİ B. (Oümüşane) — Evet efendim. 
Efendilor! Seyrisefain İdaresinin ufak bir 

tarihçesini arz edeyim. Bu zavallı idare Sultan 
Aziz merhum zamanında İdarei Aziziye namiyle 
teecoüs etmiş, sonra İdarei Mahsusa ve şimdi de 
Soyrbefain. namlarını almıştır. Bu, bidayeti te-
e:>TLİ3Ünde nakliyatı ticariye ve askeriyeye tahsis 
edilmiştir. Maatteessüf o günden bugüne kadar 
hiçbir kabiliyeti idariye gösterememiştir. Bu za> 
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vallı idarenin reisliklerine gedenler öteden beri 
kırtasiyecilikle malûl âciz kimselerdir ve bir za
manlar ken'di ticaretinden, kendi varidatından 
fazla birçok aklama bol bol maaş vermiştir ve on
ların idarelerini temin için âdeta imarethane ha
lini almıştır. Efendiler! Hatırımıza gelen bir ha
kikat varsa o da bu idare sahipsiz maldır. 'Bu 
malın bir sahibi yok mudur? önüne gelen, -rast-
gelen tasarruf ediyor. Bir zaman oldu ki, Meşru
tiyet devresinde bu idareyi kimse kabul etmedi. 
Hattâ pe>k garip bir haleti ruhiye neticesi her 
bir nezaret (bunu kabulden istinkâf etti. Üç dört 
ay kadar bu zavallı idareyi kendileri idare et
tiler. Sonra Nafıa Nezareti aldı. Baha sonra Bah
riye Nezareti aldı. Ticareti bahriye meselesi baş
ka, bir donanma, bir filoyu idare etmek meselesi 
•büsbütün başkadır. Bunlar nazarı dikkate 
alınmış olsaydı bu zavallı idaremiz bugünkü gün
de zavallı bir halde kalmazdı. 

ALİ ISAİB B. (Kozan) — Sadullah Bey pek 
güzel idare etti. 

ZEKÎ B. (Devamla) — Şahıs mevzuubahis 
değil. Biz şahıstan bahsetmiyoruz. Bugün Kara
deniz havzasının vüsati ticaretini eğer nazarı dik
katten dûr tutmıyaeak olursanız bir zamanlar 
Hacı Davud ve Mesajları Marltim kumpanyala
rının vapurlarım idare eden Karadeniz'de bir 
Seyrisefain vapurları ile muntazam sefer yap
maktan izharı aczediyoruz. Bugün elimizdeki 
vapurları istiskal etmiyelim. Elimizde muazzam 
altı tane gcımimiz vardır. Bunlar da; Güleemal, 
Reşidpasa, Akdeniz, Kızılırmak gibi vapurlardır 
ki, bunlar tamir edilmektedir. Bunların 2 000 
tondan 5 000 tona kadar hacmi istiabileri vardır. 
Sonra Marmara havzasında işliyen Nimet, Ereğ
li, Gelibolu, Bandırma, Gülnihal gibi vapur
larımız da vardır. Eğer biz bunların seyrüsefer
lerini katı surette idare ve tesbit edersek böyle 
biziim. keselerimizden, fakir milletin sırtından 
çıkan paralarımızı ecnebi kumpanyalarına ver
miş olmayız. İşte size pek acı hakayikı arz 
edeyim. 

Bugün Samsun'da çıkan Piyasa gazetesi bildi
riyor ve feryadediyor. Bakınız ne diyor? Salı 
günü Trabzon'dan hareket eden Reşidpaşa vapu
runun Samsun'a muvasalatını acentası haber ve
riyor, aynı zamanda Fransız kumpanyasının 
her iki vapuru Samsun'da bulunduğu halde bu 
vapurlar ihzar edilen hamuleyi almak için İslâm 

'tüccarlarına teklif ediyorlar ve diyorlar ki; beher 
tonda size birbuçuk lira tenzilât yapacağız ve 
navlunda da ayrıca tenzilât yapacağız, yü'knüzü 
bize veriniz. 

Bizim hamiyetkâr olan tüccarlarımız bunu 
reddediyorlar ve diyorlar k i ; hayır biz para
mızı kendi bayrağımızı hâmil vapurlara ve 
kendi milletimizin evlâdına vereceğiz. 

Ertesi gün Reşit Paşa vapuru Çaltı Bur
nundan görünür görünmez İstanbul'dan al
dığı emre binaen derhal İstanbul'a dönüyor. 
Zavallı tüccar elini koynuna koyup düşü
nüyor. Bu sefer gitmeyip de orada kalan 
Fransız vapurlarından birisine müracaat edi
yorlar. O vakit vapur kumpanyası diyor ki bu 
sefer beher tonda üç lira fazla olursa kabul 
ederiz. İşte bizi, bu hal karşısında bırakan 
sebep kendi sancağımızı hâmil bir vapurun 
vukua getirdiği intizamsızlıktır. (Ağlanacak 
hal sesleri) İnşallah temenni ederiz ki badema 
böyle şeyler olmaz. 

Efendiler bugün düşünelim ki Lozan Mua
hedesiyle kaldırılan kabotaj hakkını hakiki su
rette temin için «Sevrisefain İdaresini» ha
kiki ellere bırakmak lâzımdır. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — En mühim 
mesele budur. 

ZEKİ B. (Devamla) — Eğer biz bunu yap-
mıyacak, yapamıyacak olursak emin olunuz ki 
efendiler! Başkaları gelip bunu yapacaklar ve 
başkaları bizim memleketimizde para kazana
caklardır. Eğer biz bunda da kabiliyeti ha
yatiyetimizi gösteremezsek o vakit yaşamak 
hakkına malik değiliz demektir. 

Efendiler! En ufak bir numunedir. Bugün 
birçok tüccar gemilerimiz vardır. Bu^ün is
lâm tüccarlarımızdan birisi çıkıyor, bir vapur 
alıyor, 30, bin, 40 bin lira veriyor, bir vapur alı
yor, onun nısıf parasını veriyor. Bir iki sene 
sonra o, bir vapuru ikiye üçe iblâğ ediyor - ki 
emsali vardır - bunları gözümüzün önünde gör
düğümüz halde Sevrisefain İdaresi de acaba 
para kazanmıyor mu? Kazanıyor.. Fakat onun 
masraf defterini açıp da gördüğünüz vakit ba
karsınız o masraf defterine ki boyuna maaş 
vermiş, boyuna israfat etmiş, netice hiçbir şey 
yapmamıştır. Bugün Sevrisefain İdaresinin ma
liye dairesinden daha fazla memuru va rd ı r / 
yani. Sevrisefain İdaresinde yüz elli memur 
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vardır. Niçin efendiler? Halbuki Harbi Umu
miden evevl kırk eUi memur ile idare edi
lebilen bir idare bugün yüzelli memura niçin 
iblâğ ediliyor, buna sebep nedir? 

Saniyen : Onun en büyük bir başbelâsı var
dır ki dokları - havuzları - bunlardan en zi
yade diğer sefaini ticariyemiz de istifade etmiş 
olsa idi maalmemnuniye ben bunun fazlalığını 
kabul ederdim. Azapkapısmdaki ima,1 etlin ne, İs
tanbul'un bir kısım halkı irin yani idare adam
ları iein b 'r imarethanedir. Çünkü amele sa-
bah^ev^ bi" kapıdan gelir içeri girer, is~n'ni 
yazdırır, öbür kamdan dışarı çıkar. En'er 
biz b " hallere m ^ d a n vermezsek iste bugün 
gö^dü^ünüz Seyrisefain idaresinin hali sefa
letle sün"ınmesine ve birkaç sene sonra bütün 
bütün e^imı'zden çıkmasına sebebivet vermez
dik. Bakınız pfrvdiler! Yapılan hataları bi
rer birer tadadedeyim. 

Arkadaşlar! Hangi idare ilmi vardır ki Gül-
cemal. Reşit Pa<;a var ı r lar ı gibi 4 - 5 bin ton 
hacmi istiabisinde bulunan bir vapuru 24 saat
lik far y<^e Fevk eriyor da b1ıi"l?r( istifade 
temin edilem'yor. Bu, kabil midir? İkincisi : 
Nimet vapuru gibi altmış yaşına giren bir fâni 
gibi köhne bİT» vapurun idamei hala t ı kabil 
mid?r ki - bu köhne vapuru satacak o\sak beş 
bin lira etmez - 30 bin b>a masraf edilerek bu
nun tamiri cihetine gidilmiştir. Fe'âketin de
recesi neredir biliyor musunuz? Dokuz mil ya
pan bu vapur tamirden sonra yed' mile indi. 
Bun^n iyi olması ve tamiri nerededir efendi
ler? Ücüneüsü : Fabrika yapacağım di ve bir 
gün Azapkapısı'nda tahta ve talaştan betonar
me, şamadan bir rıhtım vücuda getiriyorlar 
ve sonra mahvoluyor. Dördüncüsü : Merkez
deki memurların bütün bütün fazlalığı. Bun
ların çaresi nsdir? Bunların, hep beraber düşüne
lim, ıslahına biz de çalışalım. Bunun en bü
yük çaresi, bu idareye bir hal sahibi bulmak
tır. Bugünkü gördüğünüz elîm vaziyeti ıs
lah etmekten başka çare yoktur. Evvelâ, 
Hükümetin lüzumlu, lüzumsuz surette, vuku 
bulan müdahalâtmı bütün bütün bu idare üze
rinden söküp atmalıdır. Hükümetin, askerî sev-
kiyatı ve nakliyatı için, bu vapurlara ihtiyacı 
var mıdır ? Vardır efendiler!.. Bu hususta ben 
de, sizinle beraberim. Fakat efendiler! Sey
risefain İdaresi postalarını tanzim ettiği 

vakit, Hükümet kendisine lâzım olan her kaç 
vapuru, nerede bulundurmak istiyorsa Sey
risefain Kumpanyasına bir hafta evvel malû
mat verilmelidir ve demelidir ki falan yerdeki 
neferlerimi alıp filân yere sevk edeceksin. 
O vakit ticareti bahriyeye katiyen halel gel
mez ve Kumpanya da, kendi idaresini ona göre 
tanzim eder. Bununla beraber Seyrisefain İda
resinde iyi bir heyet lâzımdır. Bu şimdiki 
heyet kimlerden ibarettir?... Şimdiye kadar 
olan heyetlerin mahiyetlerini arz edeceğim. 
Bu heyetler, İstanbul'daki vapur şirketferiyle 
alâkadar olan adamlardan mürekkeptir. Bu 
adamlar, o adamlardır ki hiçbir vakit Seyri-
re^ain Kumpanyasının terakkisini, yükselme
sini istemezler. Daima Seyrisefain Kumpanya
sına alacalınız zevat, vapurculuktan anlasın, 
fakat vapur sahibi olmasın, yani doğrudan 
do~ruva bir mal sahibi olmasın. Bir mal sa
hibi olursa emin olunuz ki kendi vapurunu 
ile^emes'ni, kendi sefaininin daha ziyade te
rakkisini ister, seyrisefa'nin sukutuna vesile 
ara". Bu ticaret meselesidir, başka hiçbir şeye 
benzemez. E'~er Seyrisefain İdaresi bu arz 
ettirrim şekildeki vaz'yete girmez ve 1340 
senesindeki bütçesini bize getirdiği vakit tan
zim ettiği seferlerde intizama ait bir sefer bu
lunmazsa bendeniz, bu idarenin beka bulma
yacağına kaani olurum. En iyisi Seyrisefaini 
bir şirket haline koymaktır. 

YUSUF KEMAL B. (SInob) — Nasıl bir 
şirket?.. 

ZEKİ B. (Devamla) — Sırası gelince izah 
ederim. 

REİS — Mazhar Müfid Bey! Encümen na
mına söz söy'iyeeek m'siniz? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim; bendenize Zeki Beyefendinin beyanatı 
Sevrüsefain İdaresinin idaresi hakkında gibi 
geliyor. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — İşitmiyoruz. 
MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bende-

nizden başka bu Mecliste faz7;a bağıran var 
mı Paşam? Seyrisefain İdaresi hangi vekâlete 
mensubolmalıdır? Seyrisefain İdaresi bu şekil
de mi idare edilmelidir? Yoksa anonim şir
ket hafine mi ifrağ edilmelidir veyahut Seyri
sefain İdaresi bir heyet tarafından mı idare 
edilmelidir ve bu heyet ne suretle intihabedil-
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melidir? Diye burada tadadedilen mevad-
dm kâffesini şamil bir teşkilât kanunu, Mu
vazene! Maliye Encümenine havale edilmiştir 
ve derdesti takdimdir. Onlar hakkındaki kanun 
huzuru âlinize takdim edilmeden evvel söz söy
lemeyi zait görüyorum. Hattâ... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — O halde para ver-
miyelim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hattâ 
dedik, kaldık. «Hattâ» nm alttarafmı dinleme
lisin beyefendi hazretleri! Hattâ... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Matia-
ıL'ecr... (Handeler) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Hattâ 
Zeki Beyefendinin Reşit Paşa vapuru geri dön
müş, şöyle etmiş böyle etmiş dediği şeyler, 
hepimizin çoktan bildiği şeylerdir. Bunların, 
niçin bu hale düştüğünü biliriz ve encümen, 
bunu nazarı dikkate almıştır ve Teşkilât Ka
nununda da, böyle «dön geri» denildiği zaman, 
işin döndürülemiyecek bir esasa raptı için lâ-
zımgelen tedabir düşünülmektedir. Fakat zan
nediyorum ki, Reşit Paşa vapurunun şu suretle 
emir alıp seyrinin tehir edilmesi, mübadelei 
üseraya hasrolunmasmdandır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Her neresi olursa 
olsun.. 

MAZHAR MÜFID B. (Devamla) — Evet, 
her nereye olursa olsun, bir vapuru usulsüz 
olarak yerinden hebdil etmemek için Seyrisela-
in idaresi hakkındaki Kanun derdesti müzake
redir. O vakit Zeki Beyefendi de «her nereye 
olursa olsun vapur hareket edemez.» der, ka
nuna bir madde kor ve bu suretle mesele hallo-
lunur. Bu kanun Meclisi Âliye takdim edil
mek üzeredir. Şimdi efendim, beyefendi bu
yurdular ki, bu kanun çıkıncaya kadar bu tah
sisatı kabul etmiyelim. Çok âlâ! Zaten şim
di bile vapurlardaki mürettebat maaş alamıyor. 
Evvelki alman avans bitmiştir. Şimdiden emir 
verirsek vapurlar oldukları yerlerde kalırlar. 
Ta ki, bu Teşkilât Kanunu sene nihayetine ka
dar Meclisi Âlinizden çıkar ve vapurlar işle
mez, durur. Bugün Teşkilât Kanunu çıkmadan 
avans veremeyiz demek, Seyrisefainin elyevm 
seyriseferde bulunan vapurlardaki müretteba
ta maaş veremeyiz demektir. Demek ki bu 
Teşkilât Kanunu çıkıncaya kadar vapurlara 
ne bir para sarf ederiz, ne de bir para veri

riz. Ne mürettebatına maaş veririz, ne de iş
letiriz. Böyle bir karar verirseniz pekâlâ.. 
(Doğru değildir sesleri) Halbuki teşkilât hak
kında yapılan kanunun takdimi ile bu mesele 
halledilecektir. Evet hepimizin bildiği birta
kım yolsuz harekât vardır. Fakat kanunun ka
bulüne deyin bir kere haklarını vermeye mec
buruz. Avans bittiği cihetle - çünkü avans 
Temmuz nihayetine kadardır - işlemiş maaşları 
vardır. Bunu kabul etmeseniz de işlemiş maaş
ları vardır. Alacaklardır. 

Saniyen, Avans Kanununu kabul etmiyelim 
buyuruyorsunuz. Fakat beyefendiler! Rica 
ederim elimizde bir Lozan Sulh Muahedenamcsi 
vardır. Onda bir kabotaj meselesi vardır. Bu 
kabotaj meselesini bugünden nazarı dikkate 
almak mecburiyetindeyiz. Zira müddetinin hi
tamına kadar - ki iki sene zannederim - seva-
hili karibede işliyecek olan vapurlarımızla işe 
başlamazsak ve o müddet kadar bunları tanzim 
edemezsek sonda ne olacaktır? Efendiler! Lo
zan'da tatbikinde en ziyade ısrar ettiğimiz bu 
meselede muvaffak olamazsak, efendim, biz 
ısrar ettik ama, muvaffak olamadık, buyurun 
mu. diyeceğiz1? Binaenaleyh Avans Kanunun
da bu meseleyi encümen nazarı dikkate almış
tır, bunun için de bir tahsisat istiyoruz. Bu
nunla da bu seneden itibaren, yani sevahili 
karibede bu vapurları işletmek ve bu kabotaj 
meselesindeki vazaifi de ikmal için derhal bir 
tahsisat istemiştir ve kabotaj meselesindeki va
zaifi istihsal ve izhar için daha çok istiyecektir. 
Binaenaleyh müstahdemin ve memurinin maaşa-
tına o para zammedilmemiştir. Seyrisefainin bü
tün memurin ve müstahdemînine Heyeti Aile
nizin verdiği karar mucibince mukaddema en
cümeni âlinizin tesbit ettiği para ne ise ondan 
beş para fazla bir şey verilmemiştir. Kadro ne 
ise yine aynıdır. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — O da doğru de
ğildir. Verilen para kifayet etmiyeceği için bu 
adamlar hayırsızlık yaparlar. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim! Bizim 
aradığımız bir noktai nazar vardır ki : Seyrise-
fain İdaresinin imar ve ıslahıdır, istenilen bu
dur. Bugün olacak, yarın olacak denirse bir şey 
yapılamıyacaktır. Böyle toptan bir bütçe ve bir 
lâyihai kanuniye ile olursa Meclisi Âliniz hiçbir 
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iş yapanuyacaktır. (Yapar, yapar, sesleri) Ni
çin müfredatlı bir bütçe getirmemiştir? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim! 
Bu, boyacı küpü değil, kolay kolay yapılamaz. 

ZEKİ B. (Devamla) — Boyacı küpü değil 
ama Beyefendi, Seyrisefain İdaresi buraya müf
redatlı bir bütçe getirebilirdi. Harbi Umumiden 
evvel kırk memuru varken şimdi yüz elli memuru 
nasıl idare ediyor? Bu idarenin müdürü mesulü 
buraya çıksın, benim sorduğum suallere cevap 
versin. Dört madde olarak tesbit etmiş midir! 
Bu idarenin bir memuru mesulü var mıdır, yok 
mudur? Bu müikde mesuliyet varsa mesul eder
siniz, ceza görür, yoksa yok der çıkarsınız. Müf
redat tesbit edilmelidir. , 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Verdiği
niz para tesbit edilmiş, tasdik edilmiştir. Zatıâli-
niz geçen sene mebus değildiniz ne yapalım. Ge
çen sene müfredatı hesabetmiştik. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim! Seyrisefain Avans 
Kanunu hakkında söz alan arkadaşlarımızdan 
Zeki Beyefendinin beyan ettiği nikat hakkında 
aldığım not üzerine cevap vereceğim. Zeki Beye
fendi buyuruyorlar ki : Şimdiye kadar buraya 
tâyin edilen adamlar ehliyeti nazarı dikkate alın
madan şöyle sıradan konulmuştur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hay Allah razı ol
sun... 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Eski devir
lerden bahsctmiyeceğinı. Biz İstanbul'a va-
ziye'd ettikten sonra tabiî bu seyrisefain işle
riyle meşgul olmaya başladık, mamafih İstanbul'
da ecnebi işgali mevcudolduğundan dolayı ta-
mamiyle istediğimiz gibi bilhassa deniz işlerini, 
tersaneyi ve saireyi lâyikiyle ele alamadık. Ora
ya en liyakatli addettiğimiz bir zatı müdür tâyin 
ettik. Şüphesiz ki, Beyefendinin de buyurduğu 
gibi bahriyeli, sivil, asker olması bizce mevzuu-
bahis değildir. Her hangi bir sınıfa mensubolur-
sa olsun bu işi idare edecek bir zat müdür tâyin 
olunur. Yani Zeki Beyefendi prensibolarak, bah
riyeli müdür tâyinini kaide ittihaz ettiğimizi be
yan ettiler. Prensibimiz böyle behemehal bahri-
yeli, behemehal berriyeli olacak değildir. Yani 
kim.ehil ise o tâyin edilecektir, işler evvelce Bah
riye Nezaretinin elinde iken Nezaret, bahriyeli 
tâyin. ettirmiş. O başka, vapurlarımızın seyrüse
ferini muntazaman idare etmek meselesi vardır. 

Şüphesiz ki, bu, şayanı arzudur. Gayret ve me
saimiz sırf bunun üzerindedir. Malûmuâliniz 
seyrisefain için bir nizamname vardır. Bu ni
zamnamenin tevlidettiği müşkülât nazarı dikka
te alındı ve geçen sene Müdafaai Milliye Vekâ
leti bunu tetkik ederek muhtacı tadil olduğunu 
gördü, işte Seyrisefaini bu vaziyetten kurtar
mak için bir nizamname ihzar edildi. Henüz 
Muvazenei Maliye Encümenindedir. Bunun 
memleketimize nâfi 'olmasını temine çalışacağız. 
(İnşaallah sesleri) Bu tadilâtın yani Vekâletin 
teklifi ile yapılan tadilâtın k i : Kanun mahiye
tinde olmıyan aksamı doğrudan doğruya vekâ
letçe verilen emirle yapılmıştır. Binaenaleyh 
seyrisefainin muntazam ve memleketin ih'ti-
yacatını tatmin edecek 'bir hale gelmesine say 
ediyoruz. Nizamnamelerimizi tadil ediyoruz. Ha
len Muvazenei Maliye Encümeninde yeni bir 
nizamnamemiz müzakere edilmektedir. Zeki 
Bey arkadaşımız Reşid Paşa vapurundan 'bahis 
'buyurdular. Reşid Paşa vapuru Samsun'a git
miş, ahali daha fazla fiyatla lbu vapura eşya 
tahmil etmek için ecnebi vapurlarını reddetmiş
ler. Ahalinin şu hareketi şayanı takdir ve şük
randır. Fakat arz ettiğim gibi vapur daha mü
him iş olduğu için tüccar eşyasını nakledeme-
miştir. İşte şimdi yapacağımız nizamname ile 
<bu gibi yolsuzluklar izale edilecektir. Bu ka
dar bir kusuru (bulmamak lâzımdır. Seyrisefai
nin bizim idaremize geçmezden evvel Hükümet
ten alacağı vardır. Şuraya buraya sevk etmiş
ler, para vermemişler. Esasen beş altı vapur 
vardır, idare; çalıştırdığı bu .(beş; altı vapurun 
ücreti olan meselâ bir milyon lirayı alamazsa 
tabiî 'bir iş göremez. Binaenaleyh 'bir kere Hü
kümet katiyen borç etmemeli. Ne kadar işletir
se hemen parasını vermelidir ve yapmak istedi
ğimiz nizamnamede bunları 'bertaraf etmekte
dir. Doklar ve havuzlar hakkında da ittihaz 
etmekte olduğumuz tedabir daha yenidir. Kad
royu tesbit ettiğimizde eski memurlarla yeni 
memurlar arasında fark vardır. Memurlar as
gari miktara tenzil edilmiştir. Bir de seyrisefa
inin heyeti idaresinden bahsettiler. Efendim; 
biz seyrisefain e vaziyed ettikten sonra bizim 
ilk defa yaptığımız iş ibu idare heyetini salâhi-
yettar 'bir hale koymak oldu. Zeki Beyefendinin 
(buyurdukları gibi memurini o işin eribalbı değil., 
Heyeti idare gemi işleriyle alâkadar kimseleri 
'bildirir ve Vekâlet Heveti Vekilenin kararı ile 



t : 34 10 . 10 . 1339 O : 2 

bunları tâyin eder. Bunun esaslı yapılabilmesi 
için Heyeti Vekile kararı ile olmalarını daha 
geçen sene düşündük ve hu esası o vakit kabul 
ettik. Bunun için Zeki -Beyefendinin endişesi 
varidolamaz. Seyrisefain hakkındaki bu mâru
zâtım doğrudan doğruya Zeki Beyefendinin su
allerine karşıdır. Umumi olarak düşünülürse 
bizim ticareti [bahriyemiz hep eenebi^.elinde 
idi. Bundan sonra kendi memleketimiz dâhilin
de kendi adamlarımızla yapmayı esas ittihaz 
ettik. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Bu makina ile kabil 
değil yürümez. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Bundan dolayı ka
botaj meselesi mevzu olduğu zaman böyle sulh se
nelerinde memleket dâhilinde kendi nakliyatımızı 
kendi gemilerimizle yapacağımızı düşünerek her 
neye mütevakkıf ise temin etmeyi azmetmişizdir. 
Bu makina ile yani Zeki Beyin buyurduğu ma
kina ile yürümiyeceğine ben de kaaniim. Fakat 
yeni makinayı yeni sistemlerle yapacağız ve in-
şaallah muvaffak olacağız, öyle zannediyorum 
ki, Meclisi Âlinize bu kanun geldiği zaman da-

• ha iyi bir istikamet ve daha iyi bir sahai mesai 
açılmış olacaktır. Yalnız seyrisefainin alacağı 
biran evvel tesviye edilirse o da hazırlığını daha 
evvel yapar ve bundan sonra doğrudan doğruya 
başka bir vaziyete girerse o zaman kendi nakli
yatımızı kendi gemilerimizle yapabiliriz. Mec
lisi Âliye teklif ettiğimiz bu Avans Kanununda 
idarenin yalnız altı ay zarfındaki masarifatını 
ve ihracatı evliyesini temin edebilecek bir me-
baliğ koyduk. Yoksa erbabı vukufa hesabettir-
dim; memleketimizde nakliyatı bahriyeyi temin 
edebilmek için üç milyon lira vermek lâzımgc-
lirmiş. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Üç değil, beş, 
beş.. 

KÂZIM P§. (Devamla) — Bunun kâfi gele
ceğini söylüyorlar. Fakat bugün bu mümkün 
değildir. Az zaman içinde Hükümet bu muave
neti yapmak mecburiyetindedir. Eğer Hükü
met ileride seyrisefaine (başka bir şekil vermek 
ve başka surette idare etmek isterse o da ayrı
ca düşünülecek bir şeydir. Binaenaleyh bu ka
nunda konulan bu cüzi tahsisat şimdilik en ya
kın yerlerde yapılacak nakliyat içindir. İleride 

bunlar daha ziyade iyi olacaktır. Onun için bu
nun kabulünü rica ederim. İleride daha iyi olur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Seyrisefa
inin varidat ve masarif atı ne kadardır ? 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Eski senelere-ait 
bir 'şey bilmiyorum. Yani ne varidat almıştır ne 
masraf yapmıştır? Bunu biliyorum. Fakat her 
halde açık verdiği muhakkaktır. Şimdi biz açık 
vermemek üzere varidat ve masarifatını teka
bül ettirmeye çalışıyoruz. (Müzakere kâfi ses
leri) 

HALİL B. (Zonguldak) — Seyrisefain ida
resi zannederim ki, ihtisas ve iktisat meselesi
dir. İktisat Vekili Hasan Bey geçenlerde vuku-
bulan beyanatında memlekete mütahassıs celbe-
deceğini vadetmişti. Seyrisefain için Müdafaai 
Milliye Vekâleti Avrupa'dan mütahassıs ceİbe-
deceğini derpiş ediyor mu? Bunu anlamak isti
yorum. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Efendim memle
ketimiz dâhilinde mütahassıs bulamazsak tabiî 
her yere müracaat ederiz. Mütahassısa ihtiyaç 
vardır. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti hak
kında takrirler vardır okunacaktır. 

Riyaseti Celileye • 
Müzakere kâfidir maddelere geçilmesini arz 

ve teklif eylerim. 
Saruhan 
Fuad 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müza

kere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ey
lerim. • •.' ' 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye, 
Zatı mesele tenevvür etmiştir, müzakere kâ

fidir. Maddelere geçilmesini teklif eyleriz. 

Denizli Lâziztan 
Necib Ali Necati 

REİS — Efendim! Kanun lâyihasının heye
t i umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir. 
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Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi 
İkinci Avan3 Kanunu 

Madde 1. — Türkiye Seyrisefain İdaresi
nin 1339 senesi masarifi umıımiyesi karşılığı 
olarak 7 Nisan 1339 tarihli ve 325 numaralı 
Avans Kanununun ikinci maddesine tevfikan 
idarenin Muvazenei Maliye Encümenince tespit 
ve tasdik olunan 1339 senesinin fusul ve mevad-
dma tevzi edilmek üzere 1 075 389 liranın sar
fına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isti-
yen var im? (Hayır sesleri). Söz istiyen yoktur. 
Binaenaleyh birinci maddeyi reyinize vaz'edi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 1339 senesi Bütçesinin beşin
ci ve altıncı ve sekizinci fasıllarına müfredatı 
merbut cetvelde gösterildiği üzere 372 850 lira 
/tahsisatı munzamma ilâve edilmiştir. 

REİS — ikinci madde hakkında söz isti
yen var mı? (Yok sesleri). Aynen reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesin'i tâyini esamiy
le reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler 
•beyyaz, etmiyenler kırmızı rey istimal buyu
racaklardır efendim. (Âra istimal edildi) rey
lerini istimal buyurmıyan rüfeka lütfen reyle
rini istimal buyursunlar. İstihsali âra hitam bul
muştur. 

Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi 
ikinci Avans Kanunu hakkındaki neticei arayı 
arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın adedi 
150, 145 kabul 2 ret, 3 müstenkif var. Binaena
leyh kanun lâyihası 145 reyle kabul edilmiştir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Reis Bey! Demin 
Meclis daha kalabalıktı. Ekseriyet olmadığını 
işte şu tebliğ ettiğiniz reyler dahi ispat ediyor. 

FERUDUN FİKRİ B. (Dersim) — Canlı bir 
şahit, canlı bir şahit. 

REİS — İstical buyurdunuz! Bu hususta 
rüfekayı muhteremenin bir takriri vardır. 
Binaenaleyh riyaset bu takriri mevzuubaftsede-
cektir. Noktai nazarınızı tamamiyle ifade etmek
le ifade etmekte serbestsiniz. Yalnız zatıâlileri-
ne sorarım. Makamı Riyaset alelade vesilelerle 
muaheze edilir mi, edilmez mi? E endim Konya 
Mebusu Muhteremi Refik Beyle yetmiş bir refi
kinin (yetmişyedi sesleri) kâtip beyle iki azaya 
tetkik ettirdim. Yetmiş bir denildi. Pekâlâ, Re
fik Beyle 71 refikinin takriri vardır. Bu takrir
de İstanbul'a giden Heyeti Mebusenin istikba
li meselesi hakkındaki müzakerenin neticesinde 
reye vaz'olunan ve 75 rey ile kabul edilen Re-
ceb Beyefendinin takririnin tekrar ve tâyini 
esami suretiyle reye vaz'ı teklif edilmektedir. 
Tekrar reye vaz'ı teklifinden ibarettir. Riyaset 
evvelemirde bu tâyini esami teklifini ve nizam
namenin bu babtaki maddesini ve sonra 75 rey 
hakkındaki kanatini arz ettikten sonra takdir 
Heyeti Celilenizindir. Meclisi haddi asgari nisap 
ile açtık çünkü Riyaset, celseyi açabilmek için 
ya yoklama suretiyle ekseriyetin tâyinine te.es-
sül eder veyahut sureti hususiyede azayı tetkik 
ederek ekseriyet meveudolduğunda kanaat hâsıl 
eder. Binaenaleyh biz yoklama suretiyle tâyini 
nisap hususuna müracaat etmeksizin sureti hu
susiyede tetkik cihetini iltizam ettik ve Mecliste 
en asgari haddi nisabın mevcudiyetini görerek 
Meclisi açtık. Malûmuâliniz olan müzakere, ce
reyan ettikten sonra Receb Beyefendinin tak
ririni iki defa reye vaz'ettim. Reyin ikincisinde 
75 rey ekseriyeti celsenin açıldığı zaman mev
cut nisabı ekseriyete göre, ekseriyeti mutlaka 
addettiğim için takririn kabul edildiğini Heyeti 
Celilenize arz ettim. Riyasetin nisabı müzakere 
nisabı karar hakkındaki kanaati katiyesi bu
dur. Binaenaleyh bu mesele nizamnamenin sa
rahatine ve Riyasetin bu babtaki salâhiyetine 
göre tamamen halledilmiş ve hitam bulmuştur. 
Yalnız bu takrirde tâyini esami talebi vardır. 
Tâyini esami talebi de bir meselenin reye vaz'm-
da ya tahriren talebedilir veya Riyasetin inti
bahı halinde yapılır. Bu teklifin de on beş âza 
tarafından yapılması lâzımdır. Binaenaleyh ri
yaset meseleyi reye vaz'ı esnasında böyle bir ta-
löbe mâruz kalmadığı için tâyini esamiye müra
caat etmedi ve demin arz ettiğim gibi ekseriye
tin mevcudiyetinde iştibah etmediği ve bu bab-
ta kanaati tamime hâsıl ettiği için takriri kabul 
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edildiğini Heyeti Celiienize arz etti. Eğer nizam- I 
nameye muhalif olarak tâyini esamiyi teklif et
miş ve yine nizamnameye mugayir olarak me
seleyi tekrar reye vaz'etmek ve Riyasetin tak
diri ekseriyet hususundaki kanatini muaheze et
mek mevzuubahis ise bugün riyaset, Ali Fuat Pa
şanın hastalığı dolayısıyic, kendi kanaatini izah 
edecek bir mevkide bulunmadığından dolayı bu 
takriri ancak ruznameye alabilir. Binaenaleyh 
eğer Nizamnamei Dâhilinin sarahatine mu
gayir olarak meselenin yeniden müzakeresini 
ve Riyasetin kararının muahezesini istiyorsanız I 
bu takriri ruznameye alalım. Yok, tensip buyur-
mazsanız mesele hitam bulmuştur. Evvelemir
de Riyaset kendisini müdafaa edecek bir mev
kide olmadığı için ruznameye alınmak ve bilâ-
hara müzakere edilmek üzere takriri reye vaz'-
edeceğim. Efendim! Bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim mesele hitam bulmuştur. Ruznamei 
müzakerat'i geçiyoruz. 

İzalei Şekavet Kanununun dördüncü madde- I 
desi hakkındaki müzakereye başlıyacağız. I 

RASİH E R (Antalya) — Reis Beyefendi! 
Ruznamıe hakkında birşey arz edeceğim. 

REİS • — Efendim henüz geçmedik, geçtiği- I 
mizi tebliğ ettik. 

RASİH EF. (Antalya) — Temenni takri
rim hakkında arz edeceğim. 

FERUDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Be
yefendi! Demin kabul cdilmiyen neydi? Anlaşıl- I 
mamıştır. I 

5. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin; di§çi 
ve eczacı mekteplerine girmek istiyenlere teshi- I 
lât gösterilmesi hakkında takriri. I 

REİS — Efendim! Tekrar arz edeyim. Şa
yanı münakaşa ise ruznameye alalım diye rey' I 
âlinize vaz'ettim. Kabul etmediniz mesele hi- I 
tam bulmuştur. I 

Efendim! Rasih Efendi Hazretlerinin ruz- I 
namenin kırkıncı numarasında dişçi ve eczacı I 
mektebine girmek istiyen talebe hakkında tes- I 
hilât gösterilmesi hususunun tasviben Maarif I 
ve Sıhhiye Vekâletlerine tevdiine dair bir tak- I 
riri vardır. Tasvip kelimesini koydukları için I 
takriri ruznameye almıştık. Şimdi tasvipten 
sarfı nazar ederek mutlak temenni olmak üzere I 
takririn İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine tebli- | 

ğini temenni ediyorlar. Binaenaleyh İcra Ve
killeri Riyasetine tebliğ ediyoruz. 

3. — Mzn'i Şekavet kanun lâyihası ile (1/5) 
Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin İmhayı 
Şekavet hakkında kanun teklifi ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları (2/51) 

REİS — Efendim İzalei Şekavet lâyihai 
kanuniyesinin dördüncü maddesinin bakıyei 
müzakeratma başlıyoruz. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim yatak
lar hakkındaki maddeye dair mâruzaııa bulu
nacağım. Malûmuâlinizdir ki, asayiş en büyük 
nimettir. Herkes asayiş arzu eder. Asayişin 
istikrar-na gayret etmek hepimizin vazifemiz
dir. Hükümetin bize teklif ettiği kanun işte 
bu arzudan mülhemdir ve bu maksatla buraya 
sevk edilmiştir. 

Ancak efendiler bir insanın şakî olduğunun 
tâyin ve tesbiti gayet kolaydır. Çünkü o adam, 
eline tüfeğini alır, dağa çıkar, köy vurur, har-, 
man savurur. Binaenaleyh; bu adamm şeka-
veti taayyün eder. Herkez bilir ki, bu adam 
şakidir ve binaenaleyh o adamm şakî olarak 
Hükümet tarafından ilânı kolay bir meseledir. 
Fakat; bir adamm yatak olarak ilân edilmesi, 
^esbit edilmesi gayet güç bir meseledir. Bun
la âmil olacak yegâne şey. tevatürle beraber 
bir vicdan meselesidir. Halbuki malûmuâli
nizdir ki, bir adamm birçok dostları olduğu 
Tİbi, birçok düşmanları da olabilir. Binaen-
-^evh o adamm hiçbir şeyden haberi olmadığı 
halde, yatak olmadığı halde o adama yatak de
nil obilir ve kendisine bu sıfat kolayca verile
bilir. Bendeniz bu hususta yalnız memurinin 
-e iandarmanm suiistimalinden korkmuyorum. 
Halkımızın yekdiğerine karşı bes]edikleri garaz 
ve ivazm da buna müessir olacaŞmı ve binaen
aleyh her hangi bir kimsenin hiçbir şeyden ha
beri olmadığı halde yatak olarak ilân edilmesi
ne sebebiyet vereceğini ve bu suretle Hüküme
tin bilâ ihtiyar günaha girmesine sebebiyet ve
receklerini derpiş/ederek bu madenin bâzı ku-
vudu ihtiraziye tahtında kabul edilmesini tek-
]if edeceğim. Binaenaleyh bendeniz şunu tek-
v\î etmek istiyorum. Bir insanın yatak olarak 
i1 ân edilmesi meselesi birtakım merasime tabi
dir. Bendeniz bunu açıkça ifade edemiyece-
ğim. Madde tekrar Adliye Encümenine gitsin, 
encümen tetkik etsin ve buna bir şekil versin. 
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Bendeniz yalnız düşündüklerimi arz edeceğim. 
Meselâ : Falan adam, filân şakinin yatağıdır 
deniyor. Bunu diyenler kimlerdir? Bunların 
ifadeleri alınsın, zabıt varakaları yapılsın! 
Sonra aletderecat takım kumandanlığından 
bölük kumandanlığına, bölük kumandanlığın
dan, tabur kumandanlığına, tabur kumandanlı
ğından liva jardarma kumandanlığına veya 
vilâyet jandarma kumandanlığına gittikten 
sonra mutasarrıf veya vali ayrıca tahkikat ve 
tctkikat yapsın ve kanaatini Dahiliye Vekâle
tine bildirsin ve o adam hakkında yatak kara
rı verilsin! Fakat buyuracaksınız ki, bu adam 
yatak olmadığı halde, daha doğrusu bu adam 
hakkında bu şekilde tahkikat yapılmaksızın 
makamı mutasarrıfı veya makamı vilâyet Da
hiliye Vekâletine bu hususta müracaatta bulu
namaz. Bendeniz bunun kanunda sarahaten zik
redilmesini şundan arzu ediyorum. Bu tarz, 
kabul edilecek olursa memurini aidesi, bu nok
taya ehemmiyet verir ve her hangi bir garaz, 
her hangi bir 'husumet tesiri tahtında kendi 
hemşehrilerine, kendi köylülerine yataklık is-
nadetmeye kalkışmak hususunda düşünmek 
hissini verir. Yani fenalığa meydan vermiye-
lim. İkinci bir mesele efendim, yatak olmadı
ğı halde kendisine yatak cürmü isnadedenler 
hakkında da, bu maddede veya diğer bir mad
dede sarahati kâfiye vaz'e dil meşini rica ede
rim. Filvaki kanunda bir madde vardır. Liga-
rezin veya bir menfaat uğrunda suiistimali gö
rülenler şöyle olacaktır, böyle olacaktır de
niyor. Fakat bu, doğrudan doğruya memuri
ni istihdaf ediyor. Fakat halkın, yekdiğerine 
karşı bu sıfatı isnadedeceklcri ve bu sıfatları, 
o kimselere izafeye sebebiyet verecekleri bu ka
mında" nazarı dikkate alınmamıştır. Binaen
aleyh bunun kanuna ayrıca bir madde olarak 
ilâvesini teklif ediyorum. Bu maddenin bü
tün bütün kaldırılması lehinde beyanı mütalâa 
'buyurdular. Bendeniz bu fikirde değilim. Çün
kü bu madde bütün bütün kalktığı takdirde 
Iza.lci Şekavet Kanununun hiçbir kıymeti kal
maz. Bu maddeyi reddetmektense kanunu bü
tün bütün reddetmek daha muvafıktır. Bina
enaleyh, İzaloi Şekavet Kanunundan mat-
lubolan fovaldin istihsali için bu maddenin ka
bulü ve fakat arz ettiğim şekilde takyidedilme-
si lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu 
mesele çok uzadığı için bendeniz de iki lâkır
dı söylemiye cesaret ettim. Şimdi bu eşkiyaya 
yataklık meselesi, iki gündür mevzuubahsolu-
yor. Filhakika bu yatak meselesinde bâzı 
malhzur olduğunu hepimiz görüyoruz. Hakika
ten bu İzalei Şekavet Kanununun tatbikinde 
belki on aile, yirmi aile müteessir olacaktır. 
Yani bunlar bir müddeti muvakkate için yer
lerinden cüda olacaklar, başka yere naklolu
nacaklar ve oralarda iskân edileceklerdir. Lâ
kin zatı mesele ile bu görülecek zararı yan ya
na getirince ben hiç tereddüdetmiyorum. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Kusuru 
olmadan mı gidecek Beyefendi? 

MUHTAR B. (Devamla) — Lütfediniz 
Beyefendi! Ben kimse söylerken bir lâkırdı et
medim. Binaenaleyh iki lâkırdı söyliyeceğim, 
müdahale etmeyin! Şimdi esas mesele: İlyas na-
miyle Yozgad'da bir eşkıya varmış ben onun 
menkıbesini geçen sene Yozgad'dan geçerken 
dinledim. Hakikaten insanın tüyleri ürperi
yor. Bunun katlettiği zâbitan ve eşhasın ade
di, bu yatak meselesinden dolayı görülecek fe
nalıkların heyeti mecmuasından yüksektir.. 
Yani yüzlerce aileyi mahvetmiştir. Böyle bir 
adamın yataklığını yaptığından dolayı ve bir
kaç aile mutazarrır olsa bile, zatı meselenin 
büyüklüğüne göre bunu feda etmek lâzımgelir. 
Eğer memleketimizde şekavet izale olunacaksa, 
İDunun neticesinde birkaç aile birkaç adam mü
teessir olacak olursa bizzarure 'buna katlanırız. 
Bunun neticesinde birkaç aile muvakkaten baş
ka bir yere naklolunacak ve fakat mesele zail 
olunca yine yurtlarına avdet edecek demektir. 
Sonra Adliye Encümeni gayet yüksek bir en
cümendir memleketimizdeki büyük hukuk şi-
naslardan mürekkeptir. Kanunu bunlar tesbit 
ettiler ve görülüyor ki madde; birçok kayıt ve 
şart tahtında tesbit olunmuştur. Onun için ar
tık bu madde ile uğraşmak bunu didiklemek de
mek, eşkiyanın müddetini iki gün daha temdi-
detmek demektir. İstirham ederim, bunu daha zi
yade uzaıtimıyalım. İki büyük encümenin birçok 
şürut fcailıtrada tesbit ve teklif ettikleri maddeyi 
kabul ederek bu işe bu suretle bir netice verelim. 

TALÂT B. (Ardahan) — Muvafık, muvafık. 
(•Ekseriyet kalmadı sesleri) 
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ŞEFİK B. (Bayezid) — Beis B^yeiendi usulü 
müzakere hakkında soyliyeceğiim. 

(Efendim hakikaten Muhtar Beyefendinin bu
yurdukları gibi bu mesele iki günden beri Meclisi 
Âliyi işgal etti. Bu meselenin mahiyeti nedir? 
Yataklar için bir tarif ve bir ahkâm vaz'edilmiş 
değildir. Yatakların cezası ahkâmı umumiyeden-
dir. 

REİS — Şef ilk Beyefendi müsaade buyurun! 
Söyledikleriniz usul hakkında değil, esıas hakkın
dadır. Muhtar Beyden sonra saz sırası Süreyya 
Beyindir. . .. 

ŞEFİK B. (Bayezid) •— Usul hakkındadır 
efendim. 

REİS — Şefik Beyefendi zâtıâlinizin sözü
nüzü kaydediyorum. Müsaade ediniz efendim, 
söylediğiniz usul hakkında değil, esas hakkında
dır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler mevzuu münakaşa olan dördüncü madde Şe
fik Beyefendi biraderimizin temas ettikleri veç
hile yatak addolunabilecek eşhası tarif ve tavzih 
eden bir maddedir. Yani bir hükmü ilzamiyi ih
tiva eden bir madde değildir. Onun içindir ki ya
taklıkları tarif ve tavsif edilen eşhas ne olacak
tır? (Nefyolunacak sesleri) Beşinci maddede tas
rih edilen cezaları görecek. Binaenaleyh dördün
cü madde, Kanunu Cezaımızla tesbit edilen ya
taklardan gayrı bâzı eşhası da yatak ad ve iti
bar edebilmek tedbiri idarîsini ihtiva eden bir 
maddedir. Bu tedbir, bu maddenin üzerindeki 
mülâhazat tamamen idarîdir. Binaenaleyh idarî 
mülâhazatla yataklıkları tarif ve tavsif edilen 
eşhas hakkında yapılacak muameleyi gösteren be
şinci madde de yine idare etmez. Yani bir mülâ-
hazai kazaıye ve hakkı kaıza istimali arzusu bu-
lunmıyan bir maddedir. Onun için dördüncü 

\ maddenin mü'sitakillen değil, neticesini tâyin eden 
beşinci madde ile birilikte müzakere edilmesini 
teklif ederim. Çünkü ancak o vakit bu madde
nin tesiri görülecektir. 

İBenim kanaatime göre bu dördüncü •maddeyi 
kabul eteek, ki şahsıi kanaatim memleketteki ya
takları söndürmek için ahkâmı, tedabiri tevsi et-
•mak, derinleştirmek lâzımdır. Fakat derinleştir-
dibten sonra beşinci maddeyi ıkaıbul etmek lâzım-
golirse işin rengi değişir. Kabul etmek İâzımge-
lirse kabul edeceğimiz dördüncü madde bu istih
daf etmiş olduğumuz gayeye doğru atılmış ciddî 

bir h&tve ©ümaz. Binaenaleyh dördüncü madde 
ile beşinci maddenin birleştirilmesini ve birlikte 
müzakere ve intacedilmesini teklif ederim. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Bendenizin de ma
ruzat im, Beyefendinin buyurdukları şekilde ola
rak bir ahkâmı muhtevi değildir. Bu, bir ya
tağın tarifidir. Kanunu Cezamızda vardır. Yal
nız bir şey vardır ki, «müfrezeleri iğfal» bun
dan maadası kabul olunabilir. Asıl ruh beşinci 
maddede olduğu için her ikisinin de birlikte mü
zakeresi lâzımdır. 

NECMEDD1N MOLLA B. (Kastamonu) — 
Efendim geçen celselerden birinde bu madde
ye taallûk eden müzakerat icra edildiği zaman 
rüfekayı muhteremeden Antalya Mebusu Ra-
sih Efendi üstadımız bu madde hakkında bâzı 
kavaidin vaz'ı lüzumundan bahsetmişlerdir. Şe-
k'aveti şiddetle men' ve tahdit için eşkıyaya bil
hassa medarı istinadolan ve bu muayyen ef'ali 
cinaiyeyi icra eden ve bâzan yatak dediğimiz 
ye bâzan çeteleri tesis etmek hususunda en zi
yade haizi tesir olan eşhası orta yerden kaldır
mak hususunda idarî bir tedbir ittihazı zama
nında alelade jandarma müfrezelerinin ve on
lara merbudolan jandarma çavuş ve onbaşısı
nın ifadelerinden mülhem, olarak bâzan na-
müskâr eşhasa.. (Ekseriya sesleri) 

Bazan veyahut ekseriya namuskâr eşhasa 
karşı ihbaratı resmiyede bulunmaları ihtimalini 
sureti katiyede seddetmek için buraya bu ka-
bîl efali irtikâbeden eşhas hakkındaki tahkika
tın birtakım kuyudata tabi olması ve istitlâ-
atın sureti icra ve netayici hakkında ernniyet-
bahş bir sureti tesviye bulunması mümkün ol
duğu mertebede kâfi bir tedbiri mahsusun ilâ
vesi lüzumundan bahsetmiştim. Bu fikri mah
sustan mülhem olarak bu maddenin zirinde ta-
dadolunan bu efali cinaiyeden sonra «bu kabîl 
efali irtikâbeden yatak addolunur» ibaresi 
mevzuudur. Bendeniz bu «yatak addolunur* 
ibaresinin kalkması lüzumundan geçen celse
de de bahsetmiştim. Çünkü tadadolunan efali 
cinaiyeden bir kısmı hakikaten eşkıyaya ya
taklık ve muavenet eden ve ikinci derecede, 
eşkıya ile alâkadar olan eşhasa temas ettiği 
gibi doğrudan doğruya fiili irtikâbeden ve 
müessir olan ve sübutu halinde eşkıya gibi ceza 
görmesi lâzımgelen efali cinaiyeden de bah
sedilmiş olduğu cihetle bunların heyeti umümi-
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yesine yatak demek doğru değildir ve bu mu
hakemece suitelâkkiyi ve belki suitatbikı istil
zam eder. Bu cümlenin buradan tayyı lâzım-
gelir. Halbuki burada şu muayyen efal beyan 
ve tadadolunduktan sonra «yatak addolunur» 
diye bir hükmü ihtiva ediyor. Ve bu hüküm
den sonra beşinci madde geliyor ki «şu efali 
cinaiyeyi ika eden ve yatak addolunan eşhasa 
şu muamele yapılması lâzımgelir.» tarzında bir 
maddei hükmiyedir. Hakikaten muhterem re
fiklerimden Süreyya Bey tarafından vâki olan 
izahatta söylendiği gibi bu maddeye karar 
vermek için beşinci maddeye de temas etmek 
icabeder. Yani beşinci maddede mevzuubah£o-
lan mevad nelerdir? Bunları da bilmek icabe
der. Dördüncü madde hakkındaki mâruzâtı
mı ikmal etmeden şunu da arz edeyim : Şu, şu 
efale mütecasir olan eşhasın, «yatak addolu
nur» ibaresi tayyolunarak, jandarma kuman
danlıkları veya polis idareleri marifetiyle icra 
kılınacak tahkikatı iptidaiyeleri neticesinde 
efali mezkûreden bir veya birkaçını irtikâ-
beyledikleri anlaşılırsa bu kabîl eşhasa müta-
allik zabıt varakası ve müteferriatı evrakı tah-
kikiye, mahallî en büyük mülkiye memurunun 
tahkikatı vakıanın mevsukiyetini mübeyyin ve 
müzeyyel mütalâasiyle birlikte Dahiliye Vekâ
letine irsal olunur. Yani bu hâdise mahkeme
nin hükmüne iktiran etmek suretiyle bilmuha-
keme teşkili tarafeyn ile bir müdafaanın mah
sulü ve neticesi değildir. Fakat fevkalâde bir 
hâdise karşısında bulunuyoruz. O hâdisede 
idarî bir tedbir ittihaz etmek iktiza ediyor. Bu 
idarî tedbirin resmî tahkikata müstenidolması 
ve en büyük mülkiye memurunun da bunu 
tevsik eder bir tarzda, teyideder, tesbit eder 
bir suretle bunu tekidetmesi hali karşısında 
yani binnetice bir şahsın bir mahalden diğer 
bir mahalle naklini icabeden bir şeyi kabul edi
yoruz. 

Bu muameleyi meşru ve mâkul bir şekle if
rağ etmek tamamen lâzımdır. Bu maddeyi vel-
yeden nakil meselesi geliyor. Bu maddenin He
yeti Celilenizce kabulünü mümkün kılabilmek 
için müsaadei seniyenizle beşinci maddede mev-
zuubahsolan nakil meselesinin ne gibi bir hâdisei 
idari ve ne gibi hâdisei adlî olduğu hak
kında da biraz izahat arz etmek isterim 
ki, bu suretle dördüncü maddenin kabul 
ve ademikabulü hususundaki reyi âliniz tayyün 
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etsin. Efendim! Dahiliye Vekâletimizin bu kanun 
le takibettiği gaye ancak yataklar veya ondan 
Tİyade müessir olan efali einaiyeyi irtikâbeden-
ler hakkında tatbik olunabilir bir muameledir. 
Bu nakil meselesi haddizatında bir ceza değildir. 
Fevkalâde ve müessir bir muamele olmakla be
raber - tabiî bir sebebi kanuniye müstenidolmak 
jartı ile - hukuku hürriyeti hilafı kanun olarak 
muhil de değildir, idari olduğu kadar ahkâmı 
esasiyemize do tevafuk eden tedabiri fevkalâde-
n'n mahiyetini ve bu tedabiri mahsusun ne dere
ceye kadar mümkün olduğunu ve ahkâmı cezai-
yemize bir veçh-ile mutabakati var mıdır. Yok 
mudur? Bunu tetkik etmek faydadan hali değil
dir. Hiç olmazsa ittihaz ettiğimiz bir tedbirin 
usulü eszaiyemizde mevcudolan usul ve muame
lâttan birisine melımaemken şibih olduğunu bi
zim için bilmek mühim bir nokta teşkil eder : 

Muhterem efendiler! Bizim Usulü Muhake-
matı Cezaiye Kanunumuzun bir noktasında 
«nakli dâva» faslı mahsusu vardır. Bir cinayet 
veya cünhayı mürtekibolan bir şahsın; esbabı 
makbulei nizamiyeye binaen kezalik emniyet ve 
asayişi mahalliyi muhafaza kasdiyle o cünha ve
ya cinayetin mürtekibi bulunan eşhas için, dâva, 
muhakeme ve tahkikatın bir mahalden diğer bir 
mahalle nakline ve binaenaleyh böyle bir dâva 
Ac beraber cani yani c'nayet işlemiş olan ve 
mevkuf bulunan maznunun dahi bir mahalden 
diğer bir mahalle nakline dair olan faslı mahsus 
mevcuttur. Adliye Nâzın emniyet ve asayişi mu
hafaza maksadiyle bir cinayet veya cünha mür-
tekibinİn evrakı c'naiyesiyle birlikte kendisini bir 
mahalden d ğer mahalle nakletmek üzere müd
deiumumiliğe emir verir. Şüpheyi dâi olan alâ
kadarının dâvalarını, müddei ve maznunu ile be
raber müddeiumumi bir mahalden diğer bir ma
halle nakleden. Binaenaleyh Dahiliye Vekili Be
yefendi şakiyi tenkil için icrasına iptidar edeceği 
tedabiri müessire meyamnda kuvvei Hükümetin, 
kuvvei inzıbatiyenin takibatını müsmir kılmak 
üzere eşkıyanın medarı istinadı olan yatakları o 
mahalden başka bir mahalle nakli lüzumu idarî
sini bize teklif ediyor. 

HALİL B. (Zonguldak) — Ya masum ise?.. 
NECMEDDİN MOLLA B. (Devamla) — 

Deminki maddeye talik olunan yatak hakkındaki 
istitlâat üzerine bir zabıt varakası tanzim ve mü
teferriatı en büyük mülkiye memuruna tevdi olu-
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nacak, en büyük mülkiye memuru mütalâasiyle I 
beraber onu Dahiliye Vekâletine takdim edecek. 
İşte Dahiliye Vekâleti bu evrakı aldığı zaman 
tetkik edecek ve bittabi kendisinin mesuliyeti al
tında müteselallen memurlar bulunacaktır. Gö
receksiniz efendim; aşağıda bir madde daha var 
ki vazifesini suiistimal eden memurin aleddere-
cat şedit mücazat göreceklerdir. Dahiliye Vekâ
leti kendi mesuliyeti altında bu işi tetkik ede
cek ve o fiili cinaiyi irtikâbeden şahsın bir ma
halden diğer bir mahalle naklini emredecektir. 
Bu nakil keyfiyetinin ahkâmı cezaiyemizde bu
lunan maddeye muvafakatini arz ediyorum. 

Binaenaleyh Adliye Nazırının emniyeti umu-
miyeyi ve asayişi mahalliyeyi muhafaza maksa- A 
diyle bir caninin bir mahalden diğer mahalle 
nakli cevazı kanunî esasına müstenidolunca; Da
hiliye Vekâletinin memleketimizi altüst eden ve 
hepimizin muhik şikâyetimizi davet eden bu şe-
kaveti kökünden kaldırabileceğine emin olduğu | 
bu tedabirin ifasını bize bast ve temhidettiği 
sırada nakledeceği bir cani hakkında - arz etti- I 
ğim gibi - bir mahalden diğer mahalle nakil ve I 
iskânını bendeniz katiyen gayrimuvafık görmü
yorum ve bunu esasata binaen ahkâmı cezaiye- I 
mizce de muvafık tedbir olmak üzere telâkki edi- I 
yorum. Zaten farkı şu oluyor ki, tahkikatı ipti- I 
daiye üzerine müddeiumumi bunu takdir ede
bilecek. Binaenaleyh kanunen müddeiumumile- I 
rin ve Adliye Vekilinin yapacağı muameleyi - şu I 
kanaldan geçirerek - ifa etmiş bulunuyoruz. Yal- I 
mz bir fıkra ilâve etmekliğim icabedecektir ki, I 
(bir mahalden diğer mahalle naklolunacak maz
nunlar hakkında ayrıca nakli dâva kararı istih- I 
şaline mahal kalmaksızın naklolundukları mahal- I 
deki müddeiumumiler, orada takibatı kanuniye- I 
yi ifa edebilirler) diye bir fıkra ilâve edebiliriz. 
Binaenaleyh beşinci madde hakkındaki maruza
tım, dördüncü maddenin kabulünü temin için 
vâki olmuştur. İcabederse beşinci madde geldiği 
zaman izahatımı tekrar ederim. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. — Efendiler 
bu dördüncü madde dolayısiyle beşinci madde 
hakkında söz söylemiş olan rüfekanm irat buyur
dukları mütalâat hakikaten varittir. Evvelce de 
arz ettiğim gibi, bu yataklar hakkındaki teda
birin - mümkün olduğu kadar - her türlü suiisti-
malâta mâni olacak bir şekilde olması ve garaz 
veyahut başka bir menfaate müstenldolarak ya
pılacak fenalıkların önü alınacak bir tarzda bir
takım kuyudun vaz'olunması lâzımgelir kanaa
tindeyim. Zaten maddelerin bu şekli, encümen
lerden geçmiş olması dolayısiyle hâsıl olmuştur. 
Bu, evvelce bir madde iken Dahiliye Encümeni 
iki maddeye tefrik etmiştir. Fakat bir refikimi
zin pek güzel izah ettiği gibi bu maddeyi kabul 
eder, beşinci maddeyi reddedersek dördüncü 
maddenin kabulünde hiçbir fayda hâsıl olmaz. 
Bu maddeyi reddedersek - yataklar meselesi 
mevzuubahsolduğu zaman - yatak olacak kim
lerdir? Bunlar eksik kalmış olur. Binaenaleyh 
bendenizce gerek bu maddenin ve gerek bunu 
mütaakıp olan maddenin tevhiden müzakeresi 
için Adliye Encümenine havalesini muvafık gö
rüyorum. Adliye Encümenince bir daha tetkik 
edilsin. Ondan sonra Heyeti Celileniz bir karar 
ittihaz buyursun. (Muvafık sesleri) 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim! Encümen de Hükümetin teklifine iştirak 
eder. 

REİS — Hükümet, iki maddenin birlikte 
tetkiki için Adliye Encümenine havalesini teklif 
ediyor, encümene vermek lâbüt olduğu için reyi 
âlinize vaz'etmiyorum, mevcut takrirlerle beraber 
Adliye Encümenine tevdi ediyoruz. 

Vaktimiz gecikmiştir, Cumartesi günü öğle
den sonra içtima edilmek ve aynı ruznameye de
vam olunmak üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,30 

- » ^ > » < a » •<-
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Ali Rıza Ef. (Amasya), Esad B. (Lâzistan), 
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talya), Raif Ef. (Erzurum), Faik B. (Ordu), 
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hisarı Sahib), Ali Rıza B. (Kastamonu), Vey
sel Rıza B. (Gümüşane), Dr. Mustafa B. (Ço
rum), Abdullah B. (Trabzon), Muhiddin B. 
(Elâziz), İbrahim B. (Van), Hamdi B. (Ordu), 
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B. (Hakkâri), Rüştü Paşa (Erzurum), Arif B. 
(Eskişehir), Ziya GÖkalp B. (Diyarbekir), Re-
şad B. (Saruhan), Ali B. (Lâzistan), Murad 
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İçtimai 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
3. — Müzakere edilecek mevad 
1. — Posta kanun lâyihası (Encümende) 
2. — îza'lei Şekavet kanun lâyihası ve Dahi

liye ve Adliye encümenleri mazbatası 
3. — îmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkrnda 

(2/2) ve (2/163) numaralı tekliflerle îmar ve 
iskân Müdiriyeti Umumiyesi teşkili hakkında 
(1/134) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

4. — Mütareke bidayetinde vatanın emrü mü
dafaası maksadiyle ika edilen eeradm hakkında 
kanun lâyihası 

5. — İstiklâl Harbi malûllerimin terfih ve ik-
darı 'hakkındaki Kanun ahkâmının 1339 Kânunu
evvel gayesine kadar tem'didine dair (1/239) nu
maralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası ve mâlûlînd guzaıtm terfihi hak
kındaki mezkûr kanunun tefsirine dair (3/36) 
numaralı tezkere ve Müdafaa* Milliye Eacüıme-
ni mazbatası 

6. — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanmın terfihi i 
hakkında icra Vekilleri Riyasetimin (1/117) nur | 
maralı lâyihai kamuniyesi ile Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbatası 

7. — Mekâtibi askeriye talebesi maaşaıtma ve 
ihtiyat zabit namzetlerine verilecek tahsisata dair 
(1/230) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

8. — Kambiyo kanun lâyihası 
9. — iki Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 

hakkındaki teklifler. 
10. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 

Efendi hakkındaki icra Vekilleri Riyaseti tezke
resine Adliye Encümeni mazbatası 

11. — Birinci devrede mebus bulunan zâbi-
tamn vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası ve teklifi ka
nunîsi 

12. — Evkafı mülhaka fazlalarından alınmak
ta olan malı maktuun ilgasına dair lâyiha ve 
Şer'iye Encümeni mazbatası 

13. — Memurini saire misillû Idarei Hususi
ye memurları ile mâzulîn ve mütekaidîn evlâtla
rının m'efctep ücretileri hakkında bir karar ittiha
zına dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin 
takriri 
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' ruznamesi 

14. — Takdirname ile usulü taltif hakkında
ki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye Encü
meninin üç kıta mazbatası 

15. — istiklâl Madalyası Kanununun maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

16. —•- Etibbamn hizmeti mecburiyesi hakkm-
ldaıkİ lâyihai kanuniye, Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Encümeni mazbatası 

17. — Konya ovası İskası hakkındaki lâyiha 
ve teklifi kanuniye ve Nafıa Encümeni mazba
tası 

18. — Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdiye-
sinin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye ve 
Nafıa Encümeni mazbatası 

19. — Yirmi dörde münkasim saatin kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin 
takriri 

20. — Malmüdürlerinin Vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası 

21. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası 

22. — Fransızlar zamanında müsadere edi
len mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

23. — Memurini mülkiye Tekaüt Kanununun 
tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 

24. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve UYfa 
Mebusu Şeyh Safvet Efendinin teklifi kanu
nisi 

25. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri 

26. — Devletin alâmeti mahsusasını havi 
meskukât darbı hakkında icrai bir karar ita
sına dair tezkere ve encümen mazbatası 

27. — Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanuni ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

28. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

29. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve 
encümen mazbatası 
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30. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

31. — Belediye Kanunun 19 ncu maddesinin 
tefsiri hakkında tezkere ve encümen mazba
tası 

32. — Sülüsam müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûmînin affama ve müebbeden küre
ğe ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunan
ların cezalarının onbeş sene kürek ve kalebent
lik ve nefye tahviline dair kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

33. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında 
teklifi kanuni ve şayanı müzakere olmadığ-na 
dair Nafıa Encümeni mazbatası 

34. — Afları Hükümetçe talebedilen müte
addit eşhas hakkında mevrut (2/121) numaralı 
tezkerelere Adliye Encümeni mazbatası 

35. — Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra 
verilen kararlar hakkındaki (4/30) numaralı 
Memurin Muhakemat Encümeni Riyasetinin 
tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

36. — Düyunu Umumiye kadrocunun hemen 
tespitine bir karar itasına dair Lâzistan Mebusu 
Ekrem Beyin (4/102) numaralı takriri. 

37. — Darülfünun müderrisliği ile Mebuslu
ğun içtimai hakkında bir karar verilmesine dair 

Sarühan Mebusu Vasıf Beyle refiklerinin 
(4/100) numaralı takriri, 

38. — Ordulardaki fazla hayvanatın muhta
cını zürraa sureti tevzii hakkında istanbul Me
busu Ali Rıza Beyin (2/59) numaralı teklifi 
kanunisinin esasen temin edilmiş 'bulunduğu ci
hetle yeniden kanunu mahsus tanzimine mahal 
görülemediğine ve ancak vesaiti nakliyeye ait 
mazbataların da tekalifi Milliye mazbataları 
misillû nakid makamında kabulüne dair Muva-
zenei Maliye Encümeni maabatası. 

39. — Diyarbekir - Muş arası ve Erzurum -
Hınıs - Muş arası yollarının inşası ve tasviben 
Nafıa Vekâletine havalesi temenniyatına dair 
Siird Mebusu Halil Hulki Efendi ve rüfekasmm 
(4/97) numaralı takriri, 

40. — Firari ve bakayanın muafiyeti hak
kında (2/133) numaralı teklifi kanuni ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

41. — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri ve 
ipeği havi mensuvatın Gümrük Resmi Hakla
rında (2/62 ve 3/109) numaralı teklifi kanuni 
ve tezkereye Kavanin ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

42. — Konya'Darüleytamı için tahsisat itası 
hakkında (4/88 ve 2/153) numaralı teklifi ka
nuni ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı. 


