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RElS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1 — ZABTI SABIK HULASASI 

REİS — Zabıt Sabık Hulâsası okunacak : 

Otuz Altıncı İçtima 

13 Nisan 1340 Pazar 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Evrakı varide ait oldukları mahallere havale edildi. 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen erkân, ümera, 
zabitan ve memurin ve mensubini askeriye hakkında 
yapılacak muameleye ve cidali millîye iştirak edenle
rin tekaüt maaşlarına dair olan 25 Eylül 1339 tarihli 
kanunun Başvekâletçe tefsiri talep edilen üçüncü 
maddesinin muhtacı tefsir olmadığına dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul olundu. 

Bazı zevata hidametı vataniye tertibinden maaş tahsi
si hakkındaki kanun ile Türkiye ve Almanya Hükü
metleri arasında akdedilen muhadenet muahedename-
sine müteallik kanun ikinci defa tayini esami ile reye 
vaz edilerek bunlardan bazı zevata hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine mütedair kanun 7 redde 
karşı 126 rey ile Türkiye Almanya Hükümetleri ara
sında münakit muhadenet muahedamesi hakkındaki 
kanun dahi ârâya iştirak eden 143 aza tarafından müt-
tefikan kabul edildi. Badehu Teşkilâtı. Esasiye Ka
nunu lâyihasının müzakeresine geçildi. Cereyan eden 
müzakere neticesinde 41 nci madde Encümene iade 
ve 42 nci ile 43 ncü madde aynen kabul olundu. 44 
ncü madde bir müddet müzakere edildikten sonra te
neffüs için celse tatil edildi. 

— 646 



İ : 37 14 . 4 . !340 C : 1 

İkinci Celse \ edildi ve Pazartesi günü toplanmak üzere celse tatil 

Fethi Bey tarafından kuşat ve Teşkilâtı Esasiye ' olundu. 
lâyihai kanuniyesinin müzakeresine devam olunarak j 
44 ncü ve 49 ncu maddeler tadilen, 45, 46, 47, 50 ve 51 j 
nci maddeler aynen ve 48 nci madde tashihen kabul i Zabtı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

REİS — Zabtı sabık hakkında bir itiraz var mı? 

2 — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1 — Elyevm meri bulunan maadin ve taşacakları 

nizamnamelerinin bazı mevaddı ile havzai fahmiye ta
limatnamesinin tadiline dair kanun lâyihası (1/491) 

REİS — Ticaret Encümenine gönderiyoruz. 

Teklifler 
1 — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi ve 

elli bir refikinin; mücahedei milliye zamanında kaçak 
olarak derdest edilen altınların iadesine ve bundan 
dolayı mahkûm olanların affına dair teklifi kanunîsi 
(2/238) 

2 — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 14 Eylül 
1336 tarihli Men'i Müskirat Kanunu mucibince mah
kûm olanların 9 Nisan 13A0 tarihinde kabul edilen 
kanun münasebetiyle haklarındaki hükmün infaz olun
mamasına ve elyevm mevkuf ve mahpus olanların tah
liyesine dair teklifi kanunîsi (2/339) 

REİS — Her iki teklif lâyiha Encümenine gönde
rilmiştir. 

3. — İdare heyetinin; 11 Nisan 1340 tarihli ka
nun mucibince harcırahlardan badana yüzde kırk 
tevkifat icra edilmeyeceğinden 1340 senesi Meclis 

bütçesinin ikinci harcırah faslına 30 hin lira daha 
zam edilmesine dair teklifi kanunîsi (2/340) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
/. — İstiklâl madalyası ile taltif Kanununun bi-

i rinci naddesinin tadiline dair (1/36) numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Müdafaa! Milliye Encümen
leri mazbataları. 

2. — Seferberlik ve cephe zammı maaşına müte
allik olan kanunun birine' maddesinin «A» fıkrası
nın tefsirine ait Başvekâletten mevrut (3/225) nu
maralı tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Her iki mazbatayı ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 
/. — Menteşe Mebusu Esat Efendi ve rüfekası-

nın, istanbul'a olduğu gibi Ankara'dan Adana ya ve 
İzmir'e kadar aktarmasız yolcu trenlerinin tenvnine 
dair takriri (4/33) (ikinci sene) 

REİS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 

3 — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin me mali ki i 
ecnebiyeyc firar edip bilâhare avdet eden ermenilere \ 
dair maline Dahiliye Vekili Ferit Beyin şifahî cevabı \ 
(6/6) (ikinci sene) 

Riyaseti Celileye 
Bütün İstanbul matbuatı; zengin erm-,1! firari

lerinin avdeti meselesi diye pek manidar ve esrarı-
engiz bir tarzda neşriyatta bulunmakta ve derin bir 
esef ve hayret izhar etmektedirler. Bu neşriyattan 
ortada çirkin bir muamele ve suiistimal olduğu an
laşılıyor. Böyle midir? Ve bu firariler ile bunların 
memleketimize duhulüne müsaade itasında cüret 
gösterenler kimlerdir? Haklarında ne muamele ya- \ 

pilmıştır? Vazıh ve mukni izahat almak için keyfi
yeti hükümetten sual eyler ve şifahî cevap talep ey
leriz. 5 Nisan 1340 

Zonguldak Erzurum 
Halil Rüştü 

Saruhan 

Reşat 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) 
—• Efendim, mübadeleye tabi olmayan bazı rumlarla 
diğer bazı ermenilerin İstanbul'a sureti avdetleri hak
kında bir sual varakası aldım. Bunların sureti avde
ti kavanin ve ahkâmı mevzuaya tabidir. Heyeti Celi-
lenizce bu kavanin ve ahkâmı mevzua malûm oldu-
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ğu cihetle tafsiline lüzum görmüyorum. Mevzubahis ; 
olan mesele, asıl avdet eden bu adamların avdetleri ] 
esnasında matbuatta ve efkârı umumiyede mevzuba
his olan suiistimal, irtikâp, irtişa gibi efalin mevcut 
olup olmadığı meselesidir. 

Efendim; bu hususta matbuat, suiistimalât mev-
cut olduğunu beyan ettiler. Bir Heyeti hafiye mev- i 
cut olduğunu ve bu adamların girmesine suhulet ib- [ 
raz ettiğini beyan ettiler. Kezalik bunlardan birisi; i 
(Benan Değirmenciyan) isminde birisi tarafından j 
Dahiliye Vekâletinde ikinci derecede bulunan me- j 
murlardan birisine Bankı Osmanî vasıtasıyle (4 500) j 
lira para gönderilmiş olduğundan bahsetti. Nihayet I 
gazetelerden birisi, Ankara'dan Emniyeti Umumiye 
memurlarından birisinin bu gibilerin avdetini tesri I 
için Meclisi Âlinin tatiline intizarını yazdı. Evvel- ] 
emirde bilhassa şu son kısma arzı cevap edeceğim. ( 

Efendiler! icra ettiğim tahkikat neticesinde Em- j 
niyeti Umumiye Müdiriyetinin ve memurlarının bu i 
tarzda ne bir kararı, ne ifadesi, ne beyanatı olma- | 
dığı tahakkuk etmiş, fakat bir gazete tarafından bu j 
yolda kendileri hakkında bir isnat vaki olduğu için j 
dairei aidesi tarafından ınahkemei aidesine bu ga- j 
zete aleyhinde ikamei dava edilmiştir. Davanın çere- I 
yanı esnasında şüphesiz hak ve hakikat heı. ne ise te- j 
zahür edecektir. Gelelim hususatı saireye... Hususatı j 
sal renin tetkiki için vekâlet gerek İstanbul valisi va- | 
sıtasiyle tahkikat icra etmekle beraber istanbul'da \ 
cemetmiş olduğum üç mülkiye müfettişinden mürek
kep bir heyeti teftişiye tarafından bu işin, bu mese
lenin ve bu meseleye taallûk eden bilcümle hususatın 
tetkik ve tahkik edilmesini emretmiş ve bunun neti
cesi olmak üzere üç mülkiye müfettişinden mürek- ! 
kep olan bu heyeti teftişiye müteşekkil olarak tahki
kat ve takibatta bulunmuştuı. Tabiîdir ki, bunun fez
lekesi gelecek ve o neticeye yine Heyeti Celilenizin 
Encümeni tetkikine arz edilecektir. 

istanbul gazetelerinden birisi, Heyeti Celilenize 
demin arz etmiş olduğum veçhiyle, (Benan Değir
menciyan) isminde birisi tarafından Ankara'ya 
(4 500) lira gönderilmiş olduğunu zikretmiştir. Bu
nun üzerine o gazetenin ifadesi hakikatin tezahürüne 
hizmet edecek bir şey olduğu için ve tahkikatta ha
kikatin tezahürünü temin için istanbul'daki, heyeti 
teftiş iyemize gazeteye müracaat edilmesi ve gazete
den alınacak malûmat ile meseleyi tahkik ve takip 
etmesi kendilerine tebliğ edildiği gibi meseleye bu
raca da vaziyet edilerek buraca da tahkikata teves
sül edilmiştir. 

Bu tahkikat neticesinde filhakika memurlarımız
dan bir müdüre (4 500) lira bir paranın geldiği sa
bit olmuştur. 

ALÎ ŞUUR I BEY (Karesi) — Müdüre mi? 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) 

— Evet. efendim!.. Mesele tabiîdir ki, tahkikatı ev
veliye suretinde cereyan etmektedir. Çünkü bu pa
ra gelmiş olmakla beraber Müdafaai Milliyede her 
hangi bir teşebbüse ve depozitoya karşılık olmak 
üzere geldiği hakkında da bir takım ifadeler mevcut
tur. Binaenaleyh gerek Müdafaai Milliye ve Vekâleti 
nezdinde gerek diğer devair nezdinde, icap eden ma
hallerde tahkikat icra edildikten sonra bu tahkikatı 
evveliye evrakının istilzam ettiği hususat bittabi takip 
edilecek, lüzumu muhakeme veya men'i muhakeme 
suretiyle yine Heyeti Celilenizin tetkik heyetine ve 
encümenine arz edilecektir. 

Bugüne kadar Dahiliye Vekâletinin hasıl olan 
malumatı bundan ibarettir. Arz etmiş olduğum veç
hiyle; üç müfettişten mürekkep bir heyeti teftişiye 
muhtelif vesaite, menabie müracaatla meseleyi tah
kik etmekte ve burada da bu meseleyi tahkik etmek 
üzere ikinci bir heyeti tahkikiye icrayı vazife etmek
tedir. Neticesi arz etmiş olduğum veçhiyle heyeti 
Celileye arz edilecektir. Ve Heyeti Celilenizin tetkik 
Encümenine, arzu buyurduğunuz her hangi bir yere 
arz ve takdim edilecektir ve Heyeti Celileniz de bu 
hususta hüküm ve kararınızı vereceksiniz. 

REİS — Kâfi mi efendim? 
HALİL BEY (Zonguldak) — Muhterem Efendi

ler, evvelâ şu noktayı ehemmiyetle kaydetmek iste
rim ki, bu sual takririni vermeye saik olan amil her 
hangi bir vatandaşın memleketine avdet etmiş veya
hut memleketten çıkarılmış olması değildir. Zira bu 
gibi peyleri, kanunlardan ve prensiplerden müteşek
kil bir çerçeve tahdit etmi.̂ , hükümetin hattı hareke
tini vazıhan çizmiştir. Saniyen şu ciheti umumun na
zarı dikkatine arz etmeyi elzem addederim ki, bu 
sual takririyle her hangi bir hissin veya her hangi 
bir hevesin tatminini istihdaf etmiyoruz. Bazı gazete
lerin bazı zevatın iddia ettiği veçhüzere bu kabil ha-
disatı her hangi bir vekile hücum için bir fırsat ad
detmek hatırımızdan geçmez. Heyeti Celileniz fer
den ferda bu iftiralardan müberra ve münezzehtir. 
Bu kabil hadisat dünyanın her tarafında vaki olabi
lir. Bunlardan istifadeye kalkışmak ne kadar tıflane 
bir hareket ise bu yolda suı tefsirlere meydan açmak 
da o kadar gülünç olur. Samimiyetinizin en beliğ 
şahidi meselenin matbuata, efkârı umumiyeye akset-
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mesi üzerinden iki hafta geçtiği halde Heyeti Celile-
nizin gösterdiği sabır ve teennidir. İstanbul Matbu
atı bu mesele hakkında sütunlar dolusu neşriyatta 
bulundular. Bu neşriyat günlerce devam etti ve hâlâ 
ediyor. Heyeti Celileniz kemali vakarla ve kemali 
ciddiyetle neticeye ve makamı mesulünün izahatına 
intizar etti. Bütün bunlara rağmen Dahiliye Vekâleti 
hiç bir hassasiyet göstermedi. Heyeti Celilenizi veya 
matbuatı tenvir etmeye bile lüzum görmedi. Halbu
ki memleketin şeref ve haysiyeti mevzubahis olduğu 
zamanlar sadece anasırı Müdirenin değil, alelade bir 
vatandaşın bile en ateşin bir hassasiyetle müteharrik 
olması lâzım gelir. Dahiliye Vekâletinin bu pek za
rarlı asabiyet ve epkemiyeti karşısında takip edile
cek yegâne bir yol vardı ki, o da bu masum sual tak
ririni vermekten ibaretti. 

işte biz bu yolu takip ettik. Hedefimiz Cumhuri
yetin §an ve şerefini ve bınnefis hükümetin menfaa
tini vikayeden ibarettir. Efendiler! Sakarya'nın ça
murlu sularına karışarak ummanı ebediyete akıtılan 
kanlar niçin akıtılmıştı? Onbinlerce kadının dul ve 
bunların bir kaç misli saçı bitmedik yavruların ye
tim kalması .ıe içindi? Azim bir ana, baba kitlesinin 
evlât hasretini dindirmek için bir an evvel ölümü 
kucaklamak iştiyakiyle ihtilâçlar geçirmesine sebep 
ne idi? Aziz ve mübarek Türkiye'nin her şan ve şe
reften daha müteali olan şan ve şerefi için değil mi
dir? Sfendiler! Bütün dünya bilmelidir ki, fazilet ve 
ciddiyet, şeref ve namus, bu dört unsuru ulvî Türki
ye Cumhuriyetinin istinat ettiği esasatın köşe başla
rıdır ve Türklerin vicdanı müştereki, idareyi devlet
te bunlara istinat etmeyen başka hiç bir esas tanı
maz, bu noktai nazarı tespit ettikten sonra esasa ge
çiyorum: 

Efendiler! Resmen sabit olmuştur ki, bu gün İs
tanbul'da dumanlı havalardan pek iyi istifade etme
sini bilen kuıtlardan müteşekkil kumpanyalar var
dır. Bu kumpanyalara bazan irili, bazan ufaklı me
murlar da iltihak etmişlerdir. Meclisi Âlinin tetkiki 
muhakemat heyetinde mevcut olan bir dosya bu ha
kikati bütün sarahatiyle natıktır. İstanbul'un Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetine intikal ettiği sıra
larda faaliyeti habisesi pek hat bir şekle giren, Av
rupa'ya adam kaçıran, emvali metruke işlerine bu
runlarını sokan bu kumpanyalar anlaşılıyor ki, son 
zamanda madalyanın ters tarafı üzerinden çalışmayı, 
yani dün kaçırdıklarını bugün memlekete sokmayı, 
hatta rivayetlere göre Ankara'da şubeler tesis et
meyi menfaatlerine daha muvafık görmüşlerdir. 
(Bravo sesleri) 

Efendiler; matbuatta artık günün dedi koduları 
mahiyetinde her gün isimleri geçen namütenahi 
adamlardan bahsetmiyeceğirn. Bunlardan yalnız Sa-
buhyan'ı misal olarak ele alacağım. Efendiler! Bu 
adamcağız İstanbul bize intikal ederken pasavan, 
pasaport föydörut, lessepase, bu kelimelerden hangi
sini beğenirseniz onu alınız. Hasılı Ermeni Hüküme
tinin bir kâğıdıyle Şirkeci'den bir vapura atlayarak 
İstanbul'dan çıkmış, Marsilya'ya gitmiştir. Kendisi 
ihtimal daha evvelki bir seyahatini kastederek ve ih
timal ki, vaziyeti iğlak etmek için Mancestere gitti
ğini söylüyor. Hükümet bu adamın infikâkini firar 
addetmiş ve tasfiye komisyonu tarafından emval ve 
emlâkine vaziyet edilerek menkul olanları satılmış
tır. Sabuhyan bilâhare Sofya'ya gelerek İstanbul'a 
girmek teşebbüsatına başlamış, gazetelerdeki neşriya
ta nazaran ilk defa İstanbul'a kadar gelmiş ise de 
nasılsa Polis Müdiriyeti haber alarak karaya çıkma
sına mani olmuş, ikinci defa İstanbul'a gelişinde 
dört, beş gün kadar şehirde kalmaya muvaffak ol
muş, fakat bilâhare yine haber alınarak tekrar çıka
rılmıştır. Şurası muhakkaktır ki, Sabuhyan'ın avdet 
talepleri o zamanlar tahkikatın merkumun lehinde 
tezahür etmemiş olmasından dolayı Dahiliye Vekâ
letince reddedilmiş. Polis Müdiriyeti Birinci Şube 
Müdürü olan Kerim Bey gazetelerde Sabuhyan'ın 
avdet teşebbüsüne katiyen mümanaat edildiğini ve 
bunun için dosyaları karıştırmak lâzım geldiği ifade 
ediyor. İleri gazetesinin ve buna pirev olan diğer ga
zetelerin ifşaatına göre o zaman bazı zevata bu me
sele için (20) bin liralık bir meblağ teklif edilmiş, fa
kat tabiî reddedilmiş. Mamafih Sabuhyan katiyen 
fütur getirmiyerek mütemadiyen çalışmış ve o zaman 
bir şahsı sâlis veya eşhası sâlise araya girerek faali
yete başlamışlar. İşte bundan sonraki teşebbüsat se
mere vermeye başlamış, bu teşebbüsler üzerine tah
kikat tekrar edilmiş ve bu tahkikat evvelki tahkika
tın hilâfına olarak Sabuhyan'ın fenalığı olmadığını 
ve hatta bunun müessesatı milliyei hayriyemize 
yardım ettiğini ve hatta Laşnaklara para vermediği 
için cerh edildiği şeklinde bir neticeye dayanmıştır 
ki, gerek cerh hadisesi, gerek müessesatı milliyei hay
riyemize yardım meselesi kayden sabit olmuş şey
ler değildir. İşte efendiler! Bu uzun tahkikat 19 Teş
rinievvelde Dahiliye Vekâletine bildirilmiş ve Dahi
liye Vekâleti bu tarihten itibaren üç ay sonra yani 
5 Mart tarihinde müsaade emrini İstanbul'a tebliğ et
miştir. Bu emir bir taraftan İstanbul'da Hariciye Ve
kâleti Mümessili Adnan Beyefendiye tevdi, diğer ta
raftan Hudut Komiserine tebliğ edilmiş, emir Ad-
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nan Bey tarafından Sofya'daki memuru siyasîmize 
gönderilmiş ve Sofya'da, memlekete duhul için 16 
Mart tarihinde Sabııhyan'ın eline vesika verilmiştir. 

NECATİ BEY (Bursa) — Memurini mahsusa 
ile mi efendim? 

HALİL BEY (Devamla) — Tabiî Sabuhyan 
bunun üzerine şimendifere atlamış, Uzunköprü 
tarikiyle İstanbul'a hareket etmiş, huduttaki me

mur avdet müsaadesinden haberdar olduğu için 
bittabi duhulüne mani olmamış, İstanbul'a çıktığı 
zaman ise Sabuhyan'dan hiç kimse pasaport sorma
mış. Neden sonra Polis Müdiriyeti Birinci Şubesine 
davet edilen Sabuhyan orada elindeki pasaportun 
veya avdet vesikasının aslını değil suretini vermiş
tir. Sabuhyan İstanbul'a gelince ilk işi tasfiye komis
yonu aleyhinde mahkemeye müracaat ederek emlâk 
ve akarının iadesini istemek olmuş. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Açık gözmüş. 
HALİL BEY (Devamla) — Hatta daha evvel 

memlekete girmiş ve çıkarılmıştı ya! İşte bu esasa 
istinat ederek tehcire uğradığı ve binaenaleyh buna 
göre muamele yapılması icabedeceği yolunda neşri
yata yol açmıştır. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Tazminat istememiş 
mi? 

HALİL BEY (Devamla) — Tabiî ister efendim. 
Sabrınızı suiistimal etmemek için diğerlerinden bah
setmek istemem. Avdet hadisesi efendiler! İstanbul' 
da ilk defa Müstakil gazetenin 31 Mart nüshasında 
intişar eden bir fıkra ile efkârı umumiyeye malum 
olmuş. Bunun üzerine gazetelerin sütunları dolup 
boşalmaya başlayınca İstanbul Valisi gazetelere tah
kikat yapacağını bildirmiştir. Dahiliye Vekili Beye
fendi de buradaki muhabirlerden birine (tahkik edi
yoruz. Pasaportları vizeli midir? Değil midir? Pasa
portları vizesiz ise çıkaracağız. Vizeli ise çaresiz ka
lacaklardır) mealinde ve adeta kürsüde usul hakkın
da söylenen sözler kabilinden beyanat vermişlerdir. 
Gazetelerin neşriyatı hat bir şekle girince Ferit Beye
fendi gazetecilere şu beyanatta bulunmuşlardır : 

Avdet hadisesinden bir yanlışlık olduğundan ha
tayı tamir için derhal Karnik Sabuhyan'la beraber 
Gümüşgerdanın ve Benon Değirmenciyanın hudut 
haricine çıkarılmalarını emrettim, dikkat buyuruldu 
mu bilmem? Dahiliye Vekili Beyefendi bu hadiseye 
hata ediyor. Bu hadise usul ve furuu ile nazarı dik
kate alınmak lâzım gelirse buna hatadan başka bir 
isim vermek lâzım gelir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Siyaset
te hatadan büyük şey olamaz. 

HALİL BEY (Devamla) — Her ne ise efendi
ler! İhraç emri 3 Nisanda müstacel kaydiyle İstan-. 
bul Vilâyetine ve Polis Müdiriyetine tebliğ edilmiş
tir. İstanbul Polis Müdiriyeti bunları o gün akşam' 
polis nezaretinde, ve ekspresle hudut haricine çıkar
mıştır. Polis Müdürünün gazetelere bu ihraç hadise
si hakkında vukubulan beyanatı şu cümleden ibaret
tir: «Emir verdiler soktuk, emir verdiler çıkardık» 
(Handeler alkışlar) 

Efendiler! Meseleyi tenvir için hükümetin bu iş
te takip ettiği taamülü arz edeyim: Dahiliye Vekâle
ti ötedenberi ecnebi pasaportu ile memleket haricine 
çıkmış olan Rum ve Ermenilerin memleket dahiline 
avdetine müsaade etmez. Münferit müsaadeler poli
sin müspet ve muvafık tahkikatına iptina eder ve 
Dahiliye Vekâletinin - ki hakkı temyizi o istimal ede
cektir. - Emriyle mevkii tatbike konur. Şimdi gele
lim zati meseleye: Dahiliye Vekâleti bidayeti emirde 
neticesi müsait ve muvafık zuhur etmeyen bir tah
kikatın bilâhare müsait bir şekle inkilâp etmesindeki 
fevkalâdeliği asla nazarı dikkate almayarak, tekrar 
ediyorum bidayeti emirde neticesi müsait ve muva
fık zuhur etmeyen bir tahkikatın bilâhare müsait bir 
şekle inkilâp etmesindeki fevkalâdeliği asla nazarı 
dikkate almayarak ve son müracaatları evvelki gibi 
reddetmeye dahi lüzum görmiyerek muamele yapı
yor. Demek ki, son tahkikatın doğruluğuna ve ev
velkinin sakametine itimadı vardır, burası da iyi... 
Fakat Dahiliye Vekâleti bu adamları tekrar hudut 
haricine çıkarmak suretiyle ikinci bir tenakuza dü
şüyor. Avdetleri yanlış mı idi, niçin yaptı? Doğru 
mu idi, öyle ise yaptığına neden pişman oldu? Efen
diler! Bu idarede müesses prensipler olmadığını gös
termek itibariyle devlet hakkındaki emniyet ve iti
madı kökünden sarsar, böyle bir telâkkinin umumi-
leşmesinden tevellüt edecek mehazir pek büyüktür. 
Bu mütenakız emirler verilirken Cumhuriyetin de 
haysiyeti düşünülmek icabederdi. Efendiler! Gazete
ler bu hususta bazı sualler soruyorlar ki, şayanı dik
kattir. Meselâ diyor ki: İstanbul'da bir şirket; mu
kaddema Rusya'ya gitmiş olan bir memurunun tas-
fiyei hesap etmek üzere hiç olmazsa nezaret altında 
on beş gün İstanbul'da bulunabilmesi için on beş 
defa müracaat ettiği halde polis müdiriyeti müsaade 
etmemiştir. Bu taassuba rağmen diğerlerinin avdeti
ne saik ne idi? 
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ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Çek geldi ya işte... 
HALİL BEY (Devamla) — Bir sual daha: Kaba

hat ufak ve orta bir memura yükletilmektedir, orta 
bir memura çek gönderilmiş imiş... Orta bir memu
run firarilerin avdetine müsaade edecek kadar salâ
hiyeti var mıdır? 

Üçüncü bir sual : Sabuhyan rüşvet vermiş midir, 
vermemiş midir? Gerek merkumun ve gerek diğer 
birinin avdeti için Dahiliye Vekâleti nezdinde mües
sir oldukları söylenen zat, zinufuz olan mühim bir 
zatın zevcesinin akrabasından biri imiş... Böyle mi
dir? 

Dördüncü sual : «Tahlaburunyan'ın istanbul'a 
geldiği halde iade edilmesine sebep pazarlıkta uyu
şulmamış olduğu kuvvetle söyleniyor. Doğru mu
dur? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Fazla vereydi. 
HALİL BEY (Devamla) — Bir sual daha : Bun

ların avdeti için kim karar vermiştir. Bu karar veri
lirken hükümetin muayyen bir prensibi mi, yoksa 
hakikaten ağızlarda şayi olduğu üzere bazı zinufuz 
insanların arzuları mı tatmin edilmiştir? 

Bir sual daha : Avdet mezuniyeti verilirken ha
kikaten bazı adamlar para almışlar mıdır, yoksa ha
tır için mi avdete müsaade edilmiştir? 

Son bir sual : Madam Nazik Sabuhyan - Bu, Sa-
buhyan'ın karısı imiş - Kocasıyle birlikte geldiği 
halde kendisine dokunulmamış, İstanbul'da bırakıl
mış, Polis Müdiriyetinden sorduk. «Kadınların ih
racı hakkında emirde sarahat yoktur» diye cevap 
verdiler. Acaba bu istisnaya sebep nedir? Efendiler! 
Görülüyor ki, bu muamele baştan aşağı sakattır. 
Zengin olan Ermenilerin avdetleri ne derece esrar 
alût ise tarzı ihraçları da o derece karışık ve muğlak
tır. 

Efendiler! Pek âlâ hatırlarsınız ki: Bir kaç ay 
evvel İstanbul Valisinin (Etiket) e ait bir hatası 
yüzünden kıyametler koparmıştık, Valiyi idam et
mek raddelerine gelmiştik, o zamanki Dahiliye Ve
kili Bey; bu zavallı valiyi kurtarmak için akla kara
yı seçmişti. (Handeler) Halbuki mevzubahis olan 
doğrudan doğruya memleketin namus ve haysiyetiy
le alâkadar olan bir zilleti idariyedir. (Bravo sesleri) 
Buna gâvurlar (Iskandal) derler. Dahilde ve hariçte 
bütün dünya sarahat bekliyor. Haysiyet ve vakar 
şüphesiz ki, Cumhuriyetimizin evsafı mümeyyizesi-
dir. Hassasiyetiniz bu evsafın mevcudiyetini kâinata 
ispat etmeli, karışık meseleyi bütün avamil ve ledün-
niyatiyle, kirli veya temiz bütün esbap ve sevaikiyle 

meydana çıkarılmalıdır. Bilhassa hükümetin namus 
ve haysiyeti zararına olarak para kazanmak devri
nin geçtiğini ve cumhuriyetin şeref ve namusunun 
komisyoncular elinde bir (spekülasyon) vasıtası ola
mayacağını sahai bedahete isal etmelidir. 

Efendiler! Sualimi istizaha kalp etmek istemiyo
rum. Bundan daha masum bir vasıtaya müracaat bu
yurmanızı teklif edeceğim. O da Meclisi Âlinizin 
hemen işe vaziyet etmesi ve bu iş için azayı kiram
dan bir heyeti tahkikiyenin teşkilidir. Gün geçtikçe 
muğlakiyet tezayüt ediyor, bilhassa bugün gelen ga
zetelerde - bilhassa dikkat buyurunuz bu noktaya -
bugün gelen gazetelerde polis müdiriyetindeki bazı 
vesaiki sirkat etmek için bazı teşebbüsat vaki oldu
ğundan bahsediliyor. Binaenaleyh Riyaseti Celileye 
takdim edeceğim takririn kabulünü hassaten memle
ketin selâmeti ve vatanın menafii âliyesi namına rica 
ve istirham ediyorum. 

ZİYAEDDİN EFENDİ (Erzurum) — Firarile
rin emlâk ve arazisi ne olmuş? 

HALİL BEY (Zonguldak) — Onu tahkik heyeti 
bulur inşallah... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Efendiler! Beyefendi hazretleri; Müstakil gazetenin 
ifşaatından ve bugüne kadar vaki olan neşriyatından 
bahis buyurdular. Müstakil gazetenin sahiplerinden 
birisi olan zat - ki, bütün bu meseleleri takip ederek, 
bütün bu malumatı vererek ve ortalığı velveleye ve
rerek bu meseleyi ortaya çıkarmak isteyen Kerim 
Bey ismindeki zat olup kısmı siyasî birinci şube mü
dürü iken vilâyetin «bu adamın seciyesi bu vazifeyi 
ifaya müsait değildir.» suretinde selefi muhteremime 
vaki olan müracaatı ve şikâyeti üzerine azledilmiştir. 
(Adana Mebuslarından sormalıdır sesleri) Evet Ada-
na'dan sormalıdır. İşte efendiler! Meseleyi bu suret
le velveleye veren zatlardan birisi bu zattır ki, müs
takil gazetenin sahibidir. Bununla beraber Heyeti 
Celilenize arz ettim ki, hükümet; cumhuriyetin şere
fini, idaremizin salabetini milletin saadet ve selâme
ti için meselede zimethal olanların meydana çıkarıla
rak kafalarını ezmeyi taahhüt etmiştir. Bunun için 
bir değil, üç türlü tahkikat üzerinde yürüyoruz. Bu
rada arz ettiğim veçhiyle meselenin ucu yakalanmış 
ve takip edilmekte bulunmuştur. Orada tahkikatı, 
hükümetin üç müfettişi - birine itimat edilmeyerek 
üç müfettiş bir araya getirilerek üçü birlikte icra et
mekte bulunmuştur. Burada memurinin içerisinde ve
yahut hariçte bu mesele ile alâkadar olan kimseler 
ise heyeti mecmuası bir cürüm teşkil ettiğinden do-
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layı şüphesiz cürümlerine göre takibatı kanuniyeye 
maruz olacaklar, takibatı idariyeye maruz olacaklar 
ve Heyeti Celileniz; bunu Tetkikatı Muhakemat En
cümeni vasıtasiyle Muhakemat Encümeni vasıtasiy-
le tetkik ederek ve meseleye bilfiil vaziyet etmek su
retiyle hükmünü verecektir. 

Bazılarının gelmesi meselesine gelince : Heyeti 
Celilenize evvelce arz etmiş olduğum veçhiyle bun
lar, Devletin kavanini ve ahkâmı mevzuası üzerine 
vaki olmuştur. Binaenaleyh fazla tafsilât arzında 
mazurum. (Kâfi sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Gerek cereyan eden müzakerat ve gerekse mat

buattaki neşriyat meselenin ehemmiyetini göster

mektedir. Hakikati zahire ihraç etmek üzere Meclisi 
Âlinin işe vaziyet etmesini ve azayı kiramadan beş 
veya yedi zattan mürekkep bir heyeti tahkikiyenin 
biliııtihap teşkiliyle hemen tahkikata mübaşeret edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Bu teklifi reye koymak mecburiyetinde
yim. Bu teklifi kabul edenler lütfen e l ' kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul olunmadı efendim. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Âlâ! Herkes vazi

fesini yaptı. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Nafıa Vekâleti ile Fransız tebaasından K. 
Gronblad ve şürekâsı beyninde münakit Mersin li
man ve rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz mukavelename 
ve şartnameleri hakkında (1/237) numaralı kanun 
lâyihası ve Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. (1) 

REİS — Bu lâyihanın müzakeresine devam ede
ceğiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
2773 17 . 9 . 1339 

6/2888 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Nafıa Vekâletiyle 

Fransız tebaasından K. Gronblat ve şürekası beynin
de münakit Mersin'de liman ve rıhtımlar ve müte-
ferriatı inşa ve işletilmesine dair imtiyaz mukavele 
ve şartnamesinin kabul ve tasdiki hakkında vekâleti 
müşarürileyhaca tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
16 . 9 . 1339 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden kanun lâyihası ile şartname ve mukave
lename sureti müsaddakaları ve evrakı müteferriası 
ifayı müsaade buyurulmak üzere rapten takdim kı
lınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Numara 
2773 

Kanun lâyihası 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Nafıa 

Vekâletiyle Fransız tebaasından mühendi1: K. Gron-

(1) Müzakeresi otuz beşinci içtimada başlamıştır. 

biat ve şürekası beyninde Mersin'de liman ve rıhtım
lar ve müteferriatı inşa ve işletilmesine dair imtiyaz 
mukavele ve şartnamesi Büyük Millet Meclisince ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu Kanunun tatbik ve icrasına İc
ra Vekilleri memurdur. 

Madde 3. — İşbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

16 . 9 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Seriye Vekili 
Ali Fethi Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Dahiliye Vekili 
Kâzım Ali Fethi 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
İsmet Hasan Fehmi 

İktisat Vekili Nafia Vekili 
Mersin Limanının bir Feyzi 
Fransız sermayeli şirkete 

verilmesine muhalifim. 
İsmail Sefa 

Erkânı Harbiyei 
Maarif Vekili Umumiye Vekili 
Mahmut Esat Fevzi 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Rıza Nur 

Mersin limanının inşa ve işletilmesi hakkında k. 
Gronblat ve şürekâsı namına yapılan teklif at 

Ciheti maliyesi : 
1. — Sermayenin bir kısmı (nısfı veya nısfından 

fazlası) şirket tarafından ve kısmı diğeri (kısa vadeli 
ve yüzde 6 ilâ 7 faizli Hükümeti Milliye ve şirket ta-
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raflarından teminatlı hisse senedatı ihracı suretiyle) 
Hükümeti Milliye tarafından vazedilmek şartiyle ya
pılan tekliftir ki, bu halde bu temettüatı safiyeye iş
tirak, hisseler nisbetinde olacaktır. 

2. — Liman tesisatına ve sahilde kazanılacak ara
zi imlâsına muktazi sermayenin kamilen şirket tara
fından vazedilmesi halinde Hükümeti Milliyenin ge
rek liman ve gerekse arazinin işletilmesinden tahas-
sül edecek temettüatı safiyeye tarz ve miktarı iştira
ki bilmüzakere kararlaştırılacaktır. Bu hususta bir 
teklifi iptidaî olmak üzere : 

A — Gerek liman ve gerekse arazi işletilmesin
den tahassul edecek temettüatı safiye mecmuundan 
Hükümete yüzde on beş verilmesi, yahut: 

B — Liman işletilmesinden tahassul edecek te
mettüatı safiyeden yüzde 25 ve arazi işletilmesinden 
mütehassıl temettüatı safiyeden de yüzde on iki ve
rilmesi. 

3. — Her iki şekilde şirket tamamen nizamat ve 
kavanini hükümete tabi bir şirketi Osmaniye ola
caktır, 

Ciheti fennîsi : 
Şematik bir halde yani bir fikri umumî verecek 

tarzda iki proje görülmüştür. 
1. — Halihazırda vapurların yanaşmasını, eşyayı 

ticariyenin tahmil ve tahliyesini teshil ve tesri etmek 
maksadıyle ikinciye nisbeten daha basit ve üç sene 
zarfında inşaatının hitamı taahhüt edilen ve 35 mil
yon Frank sarfiyle vücuda gelebileceği tahmin olu
nan projedir. 

îşbu proje : 
A — Tulü 1 200 metre kadar, arzı fevkanisi 404 

ilâ 500 metre ve alt kaidesi bittabi deniz irtifaına ta
bi bir dalga kıran duvarı inşası (Evrakı fenniye usul 
ve kavaidi fenniyesine tevfikan yani kati proje ihzar 
kılındıktan sonra icabedecek tadilât yapmak hakkı 
mahfuzdur.) 

B — Rüzgâr istikameti umumiyesi proje üzerinde 
tespit kılınmıştır. (Bunda evrakı esasiyesi tahkik ve 
icabına göre dalgakıran istikameti tebdil olunabilir.) 

C — Liman on adet 15 000 tonluk vapurların ba
rınmasına müsait bir tarzda tasavvur ve tertip edil
miştir. (Ticarî istatistiklere nazaran tevessüu mülâha
za olunabilir.) 

D — Liman dahilinde vapurların yanaşmasına 
mahsus bir rıhtım ve keza mevaddı müştaile tahmil 
ve tahliyesine hadim diğer bir rıhtım inşa edileceği 
(Tul ve arz ebatlarıyle su derinliği katî projesi üze
rinde tespit olunacaktır.) 

E — Asıl rıhtımla yanaşma ve mevaddı müştaile 
rıhtımları üzerine şimendifer, dekovil hatları tesis ve 
elevatörler vesair vesaiti tahmil ve tahliye tesis olu
nacaktır. 

F — Asıl rıhtım üzerinde gümrük binası ve şi
mendifer için istasyon ve antrepolar, hangarlar vesai
re ihtiyacatı ticariyeye göre inşa edilecektir. (Meba-
nii mezkürenin mevaki ve tertibatı hükümetçe karar
laştırılır.) 

G — Bunlardan başka limanın ve hatta şehrin 
elektrikle tenviri, yolların tanzimi, lağmlar inşası, 
elektrikli tramvay yapılması ve yeniden mebani in
şası ile asri şehir vücude getirilmesi teklif olunu
yor. 

2. — Birinci projenin tevsiinden ibaret olan ikin
ci proje : 

A — Vapurların kömür alabilmesini teminen dal
gakırana bir kömür rıhtımı ilâvesi. 

B — Gaz vesair mevaddı müştafilenin vapurlar
dan borularla tahliyesine mahsus ve üzerinde depo
ları havi esas rıhtıma diğer bir yanaşma rıhtımı ilâ
vesi. 

C — Esas rıhtımın denize doğru bir miktar da
ha tevsii. 

D — Liman işletilmesinden alâkadar bilcümle 
kumpanya vesair müessesat memurlarının ikametle
rine mahsus esas rıhtım üzerinde bir mahalle tesisi. 

E — Liman haricinde bahçe ve deniz banyoları
nı muhtevi ayrıca diğer bir mahalle tesisi. 

F — Bu tevsiatta depo ve antrepo gibi mebani 
daha vâsi adet ve müştemilâtı olarak tasavvur edil
miştir. (Masraf olarak da seksen Frank milyon tah
min etmektedir.) 

İhtiyaç nihbetinde yapılacak olan bu tevsiatla 
mevcut dalgakıranın rıhtım haline vazile haricinde 
ayrıca bir dargakıran yapılması hakkının verilmesi
ni şimdiden teklif ediyor. 

Mersin Limanının inşa ve işletme imtiyazına ait 
mukavelename hakkında bazı mülâhazalar 

1. — Mukavelenamede sahibi imtiyaz olan 
«Gronblad» gösteriliyor. Halbuki sahibi imtiyaz, im-
tiyazatını bir sene zarfında bir Türk Anonim Şirke
tine devredeceğine ve işbu şirkette hükümet nısıf his
se sahibi olarak iştirak edeceğine göre masarif ve 
zarar ve haşarata ve kâra Devlet nısıf suretiyle şerik 
demektir. Yani imtiyazın nısfı devletindir. Şu halde 
mukavelenamenin birinci maddesindeki mezkûr ka
yıt lağvolmak lâzımgelir. Esasen her hangi bir imti-
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yazı evvel emirde bir şahsa vermek ve sonra bu şah
sî imtiyazını diğer bir şirkete devre mecbur tutmak 
öyle eski bir tarzdır ki, bunun sahibi imtiyazı olan 
şahsa bu imtiyazını satmak suretiyle kâr temininden 
başka bir amelî faydasını tasavvur edemiyorum. Bu 
usul yerine Devletin imtiyazı doğrudan doğruya inşa 
ve işletmeyi deruhde edecek olan şirketin şahsiyeti 
maneviyesine vermesini kabul etmek daha doğrudur. 
Bundan maada imtiyazın itasından biı sene sonra 
teşekkül edecek olan şirketin nizamnamesi evvel 
emirde tetkik ve tasdik olunmalı ve şirket işbu ni
zamname ile bir şahsiyeti maneviye iktisap etmelidir. 
Yani Mersin limanını deruhde edecek olan inşa ve 
işletme şirketinin esas nizamnamesi hazırlanmalı, ik
tisat Vekâleti tarafından her Anonim şirketinde ol
duğu gibi tetkik ve Heyeti Vekilece tasdik olunmalı 
ve sonra imtiyaz bu şirkete verilmelidir. 

Bundan maada Mersin limanının inşasını doğru
dan doğruya Gronblada ve sonra onun yerine kaim 
olacak şirkete vermek ve bu hususta diğer her han
gi bir müteşebbisin teklif ve şeraitini nazarı itibare 
almak üzere talep etmemek hiç bir suretle doğru bir 
hareketi iktisadiye olamaz. Liman inşasında Alman
ların veya herhangi diğer oir tabiiyete mensup müte
şebbislerin Fransızlardan daha ziyade kudreti fenni
ye ibraz edebilmeleri kabil olduğu gibi yine Fransız 
olan diğer bir müteşebbisin de bu suretle Gronblat-
tan daha müfit şeraiti maliye ve iktisadiye irae et
mesi ve keza daha ziyade kudreti fenniye sahibi ol
ması ve limanı daha mükemmel bir surette inşa et
mesi imkânı vardır. Binaenaleyh bu limanın inşası
na karar verilmiş ise Hükümetçe ilân ve taliplerin 
müracaatı nazarı dikkate alınacağı beyan olunmalı
dır. Bu esas her türlü imtiyazlarda çok faidelidir. 

2. — Mersin limanının iktisadî ehemmiyeti gay
ri kabili inkâr olmakla beraber bu limanın biraz da
ha yukarıda mevcut olan yumurtalık limanın da in
şası imkânı daha ziyade nazarı dikkate alınmalıdır. 
Bu liman her türlü rüzgârlardan mahfuz ve cesim
dir. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı münbit 
havzaya daha yakın olacağı cihetle liman inşasına 
daha müsaittir. Bu liman küçük bir hat ile Adana' 
dan Halep'e ve İskenderun'a doğru imtidat eden 
hatlara bağlanabilir. Mersin limanı bundan altmış 
sene evvel küçük bir köy iken mahza şimendiferin 
oraya gelmesi ile inkişaf etmiştir. Şehirlerin hayatın
da demir yolların ve limanların inşası çok mühim bir 
rol oynar. Yumurtalık'ta inşa edilecek bir liman ora
yı da az zamanda mühim bir ticaret merkezi haline 

getirir. Binaenaleyh Yumurtalık limanı meselesinin 
Mersin limanı ile mukayesesi ve ondan sonra biri
nin diğerine tercihi icap eder. 

Mukavelede müddeti imtiyaz yetmiş beş senedir 
deniliyor. Acaba bu uzun müddetin tayin ve tespi
tinde ne düşünülmüştür? Hangi hesaplarla bu müd
det tayin edilmiştir? Fikrimce mademki tekmil inşa
at ve jmarat mukavelenin teatisinden dokuz sene zar
fında bitecektir; işbu inşaat için on milyon liralık 
sermaye kâfi görülmüştür. Q halde şöyle bir hesap 
yürütülebilir. 

Mersin limanının senede vasatî ithalât ve ihracatı 
bir milyon ve liman inkişaf edeceği cihetle azamî iki 
milyon ton miktarında olacaktır. Meselâ : Hayfa li
manının tarifesi nazarı itibare alınarak denilebilir 
ki, muhtelif ton eşya üzerinden alınacak ücretin va
satisi naktin kıymeti hazırasiyle 50 kuruş addolun-
sa senede bir milyon ton eşya için beş yüz bin lira 
ve iki milyon ton için bir milyon lira ücret alınmış 
olacaktır. Miktarı vasatî olan bir milyon tondan ya
rım milyon lira ücret alınsa elli senede yirmi beş mil
yon ve azamî miktar olan iki milyon ton üzerinden 
ise elli milyon lira hasılat olur. Elli sene zarfında ser
mayenin itfası için şöyle bir hesap yapılabilir. 

Faiz yüzde 7,5, her sene iki yüz bin liralık hisse 
senedi itfası esas itibar olunarak : 

1 nci senede : 200 000 Lira itfa 
750 00u » faiz 

950 000 

Netice elli sene zarfında sermaye itfa olunacağı
na ve her sene kalan sermayeye yüzde yedi buçuk 
faiz işleyeceğine nazaran mecmuan elli senede : 

10 000 000 Sermaye 
34 500 000 Faiz ita olunması lâzımdır. 

44 500 000 
Bu suretle azamî miktar olan iki milyon tonun 

verdiği hasılata nazaran elli sene bu miktardan (bu
rada denizden dolacak mahallerin feruhtu, antrepo 
ücretleri mağaza kiraları ilh... Gibi hasılat dahil de
ğildir) Husule gelecek hasılat ton başına asgarî elli 
kuruş hesabiyle elli milyon lira tutar ki, sermaye ve 
faizin tediyesinden sonra beş milyon beş yüz bin lira 
kâr kalmış olur. 

Bundan maada şirketin nısıf hissesini hükümet 
verecek. Binaenaleyh müddeti imtiyazın nısfının fay
dası hükümetin olacaktır. Limana giren çıkan eşya
dan alınacak rüsumdan ve limana girecek sefineler-
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den istiyfa olunacak liman resminden antrepo, depo 
hasılatından temin edeceği varidat ve devletin hissei 
iştiraki nazarı itibare alınarak müddeti imtiyazın elli 
sene olarak kabul veyahut her seneki hasılattan hü
kümetin hissesine isabet edecek olan meblağın tev
kifi ile müddeti imtiyazın otuz seneye kasrı muvafık 
olacağı mülâhaza edilmelidir. 

4. — On milyon sermayede esas olan kıymeti 
nakdiyemizin kıymeti hakikiyesi mi? Yoksa kıyme
ti rayicisi midir? Yani paramızın altına nazaran kıy
meti tahavvül ettikçe şirketin sermayesi de mütehav-
vil mi olacaktır? Bunun tasrihi lâzım gelir 

5. — Mukavelenamenin teatisinden sonra dokuz 
ay zarfında tanzim edilecek harita ve lâyihaların üç 
ay zarfında tetkikine, mukavelenamede Nafıa, Bah
riye, Rüsumat daireleri iştirak edeceği mezkûr olup 
liman istihsali iktisadî ile alâkası itibariyle İktisat 
Vekâletinin bu tetkike iştiraki zikredilmelidir. 

6. — Esbabı mücbire halinde ameliyata başlanamaz 
veya kat olunur ise müddetlerinin o kadar temdit 
olunacağı dördüncü maddede mezkurdur. Esbabı 
mücbirenin mahiyeti esasiyesi gayrı musarrah olduğu 
cihetle ne gibi sebeplerin esbabı mücbire olacağı tas
rih edilmesi daha doğru olur. 

7. — Şirketin ameliyatı ve işletmesi üzerindeki 
murakaba hakkı mukabili senevî beşyüz altın lira 
azdır. Bu suretle Devlet hakkı murakabasını tamam 
bir surette istimal edemez. Binaenaleyh bu meblâğın 
tezyidi icabeder. 

8. — Şirkete arazii haliyei emiriyenin meccanen 
işgal ve istimali hakkı veriliyor. Bu da şirkete bir 
nevi sermaye kasıdır. Binaenaleyh Devletin deruhde 
edeceği nısıf sermayeden mahsup edilmesi daha doğ
ru olur. 

9. — Eğer müddeti imtiyaz otuz seneye indirilir
se hakkı mubayaa yirminci senede, elli sene olursa 
otuzuncu senede kabul olunmalıdır. 

10. — Mukavelenamede gümrük rüsumundan 
muafiyet \ ardır. Bu muafiyet de Devletin sermaye
ye hissei iştirakine mahsup edilmelidir. 

11. — Şirket ihraç edeceği hisselerin nısfını bu 
hisselerin itibarî kıymetine müsavi miktarda Hazine 
bonoları mukabilinde Hükümette verecektir denili
yor. Demek ki, Hükümetin miktarı iştiraki bu his
selerin kıymetine nazaran mütehavvil olacaktır. His
selerin kıymeti dun ise miktarı iştiraki dun, fazla ise 
miktarı iştiraki fazla olacaktır. 

Faraza bir liraya tekabbül eden bir hisse bir bu
çuk lira olsa Hükümet her hisse için yarım lira, beş 
milyon hisse için ikibuçuk milyon lira fazla sermaye 

taahhüt etmiş olacaktır. Şirket hisselerinin kıymeti
nin yükselmesinden bir tarafın istifade, diğer tara
fın zarar etmesi vahidüttaraf bir imtiyaz olur. Eğer 
itibari kıymet tabirinden maksat hisselerin fii ihra
cı olup piyasadaki mütehavvil fiyatı değilse bu mü
talâa mevzubahis edilemez. Binaenaleyh itibarî kıy
met tabiri yerine (fii neşir ve ihraç) denilse daha 
doğru olur. 

Hükümet kendi aldığı beş milyon hisseyi taliplere 
satabilir mi, satamaz mı? Bu suretle kendi hissesine 
Türkiye tabiiyetinde olan eşhası hususiyeyi iştirak 
ettirebilir mi, ettiremez mi? Mukavelede bu da mu
sarrah değildir. Tasrih edilse daha iyi olur. Bu su
retle Hükümet Mersin limanı şirketindeki hisselerini 
meselâ bu limanla alâkadar olan mahaller belediye
lerine, ticaret şirketlerine satabilmelidir. 

Bundan maada mademki, Hükümetin hissei işti
raki vardır, anonim şirketin heyeti umumiyesinde 
mecmuu araya nazaran nısıf hakkı reyi olmalıdır. 
Elimizde anonim şirketinin nizamnamesi mevcut ol
saydı bu bapta bir hüküm verebilirdik. Ne garip
tir ki, şirketin teşkili bir sene sonraya terk ediliyor! 
Hükümete hissei iştirakine mukabil yüzde yirmibeş 
bırakılıyor! Yine aynı miktarda hisseye malik olan 
şirkete yüzde yetmişbeş kalıyor. Bunun için, idare 
işletme, muhafaza masraflarından sonra kalan hası
latı safiyenin müddeti imtiyaza nazaran, eğer müd
deti imtiyaz otuz sene olacaksa kamilen şirkete ve 
eğer elli sene olacaksa münasefe suretiyle şirket ve 
Hükümet beyinlerinde taksimi kabul edilmelidir. 

12. On beşinci madde senevî sermayenin miktarı 
imhası musarrah değildir. Sermaye kaç senede ve her 
sene ne kadar imha olunacağı tasrih edilmelidir. 

13. Şirket hasılatı saf iyeyi tayin ve hesap eder
ken hesap cetvellerinin Nafıa Vekâletince tetkik edi
leceği zikrediliyor. Halbuki Nafıa Vekâleti deruhde et
tiği işlerin ancak fennî aksamını idare edecek olan bir 
dairei devlet olmak ve şirket mahiyetinde olan bu 
müessesenin tetkiki hesabatı daha ziyade İktisat Ve
kâletine ve Vekâletin teşkilâtı mahsusasına ait olmak 
lâzım gelir. >n~ 

14. On yedinci maddede cetvellerin zamanı itası 
muayyen değildir. Her sene mi? Senede kaç defa ve 
ne zaman verilecektir? 

15. Yirmi birinci maddede şirket inşaatını nata
mam bırakır; tatili faaliyet eyler ve taahhüdatını ifa 
etmezse imtiyaz sakıt olur ve liman hükümete geçer; 
Hükümet kefalet akçası olan on beş bin lirayı müsa
dere eder deniliyor. Bir kere bu kefalet akçası tekmil 
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sermayeye nazaran azdır. Esasen hükümetin nısıf his
sesi şirkete bono ile ve sonra bonoların her sene tedi
yesi suretiyle verilmiş olacaktır. 

Şirket inşaatı yapamaz, tatil ederse, taahhüdatım 
ifa etmezse husule gelecek maddî zararlar pek azimdir 
ve buna mukabil on beş bin lira hiç hükmündedir. 
Bundan maada bu teminatın limanın kabulü kâtîsi üze
rine iade edileceği yirmi altıncı maddede muharrer ise 
de bu da doğru olmayıp şirket işletmeyi terk ederse 
buna karşı da teminat olmak üzere elli bin lirası alı-
konulmalıdır. 

23 Eylül 1338 
Ticaret Müdürü Umumisi 

Vehbi 

Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti namı âlisine hareket eden Umuru Nafıa Ve
kili Feyzi Beyefendi, diğer taraftan Paris'te Korsel so
kağında 178 numarada esbak Nüzzardan Leon Mujo-
viyanovil sokağında 19 numarada Rober Gabromojo 
namlarına ve kendi namına hareket eden Pariste Ra-
nelak sokağında 138 numarada mühendis K. Gronb-
lad beyninde mevaddı atiye karargir olmuştur : 

Birinci madde : Evvelâ : 
İşbu mukavelenameye merbut olan <«A» harfli ha

ritanın muhtevi olduğu tarifatı umumiyeye ve ebat 
ve tertibata ve merbut şartname ahkâmına muvafık 
olmak ve kavaidi fenne tevfik edilmek ve mesarif ve 
zarar ve hasarı sahibi imtiyaza ait olmak ve sahibi 
imtiyaz tarafından icra kılınmak şartiyle Mersin'de li
man ve rıhtımlar, 

Saniyen : 
Doklar ve tüccara varant tabir olunan senetler 

olunan senetler itasına salâhiyettar olmak üzere em-
teanın gümrük resmi ifa olunmadan ithal ve muhafa
zasına mahsus gümrük antrepoları ve ihraç ve ithal 
edilen enta ile bilhassa hatap, kereste, odun kömürü, 
maden kömürü, edevat ve malzemei inşaiye ve yan
mak tehlikesi olan mevaddı mahsus hususî antrepolar 
ve her nevi emteaya mahsus üzeri açık ve örtülü depo 
ve mağazalar ve zehair yıkanma ve temizlenme ve 
muhafazasına mahsus silolar ve yanaşma rıtımları 
üzerinde raylar ferşile vagonların hamulesini vapurla
ra ve vapurların hamulesini vagonlara doğrudan doğ
ruya tahmil ve tahliye ve nakledebilecek tertibat, 

Salisen : 
Emtia ve eşya ve zehair vesairenin gerek sefain-

den ve gerek vagonlardan ihracı veya tahmili ameli
lerinin teshili zımnında alâtı rafia ve mihaniki vesait 
ile işleyecek sair her türlü tertibat ve tesisat icrası'yie 

işletilmesi ve idaresi zımnında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti tarafından mumaileyh mühen
dis müsyo K. Gronblada imtiyaz ita kılınmıştır. 

İkinci madde : İşbu imtiyazın müddeti, muka
velenamenin imza ve teatisi tarihinden iptidar etmek 
üzere yetmiş senedir. 

Üçüncü madde : Mukavelenamenin tarihi teatisin
den itibaren dokuz ay zarfında sahibi imtiyaz mer
but şartnamenin ahkâm ve şeraitine tevfikan mükem
mel harita ve lâyihalar tanzim ile Nafıa Vekâletine 
takdim edecektir. Nafıa Vekâleti tarafından harita 
ve lâyiha takdiminden itibaren üç ay zarfında işbu 
lâyiha ve haritaların limana ait cihetleri hakkında 
Bahriye Dairesi ve gümrük binası ile antrepolar hak
kında da rüsumat idaresiyle badelmüzakere tetkika-
tını icra ve yolunda olduğu surette haliyle, olmadığı 
surette lâzım gelen tadilât, sahibi imtiyazın inzima
mı reyi ile icra ve tasdik edilecektir. Müddeti mez-
kûrenin inkizasından sonra sahibi imtiyaz tarafından 
harita ve lâyihalara Vekâletçe tasdik buyrulmuş na
zariyle bakılacak ve dördüncü maddede tayin olunan 
müddet zarfında imalâta mübaşeret edilecektir. 

Dördüncü madde : Sahibi imtiyaz hasar ve zararı 
tarafına ait olmak üzere harita ve lâyihaların ta

rihi tasdikinden itibaren dört ay zarfında işbu mu
kavelenameye merbut haritada kırmızı renkte boya 
ile işaret olunan aksamı ameliyata mübaşeret etme
yi ve işbu ameliyatı tarihi mezkûrden itibaren üç se
ne zarfında ikmal etmeyi taahhüt eder ve bundan 
maada mezkûr haritada ve yeşil renk ile işaret olu
nan ve liman hududu dahilinde bulunan dalga kıran 
ve yanaşma nhtımları ameliyatı tevsiiyesi evvelâ dal
ga kıran şeddinin haritada terkim edilen tulu kâ
milini itmam etmek şartiyle yine harita ve lâyiha
ların tarihi tasdikinden itibaren azamî dokuz sene 
zarfında icrasını taahhüt eder. Mukavelenamenin 
teatisini müteakip sahibi imtiyaz, lüzum gördüğü 
takdirde ameliytın icrasına lâzım olan mevkiin tesisi 
için taş ocaklarının işletmesine sunî blokların imaline 
mezundur. 

İşbu ameliyat ve inşaatın kâffesi kavaidi fenne 
ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik 
olunan harita ve lâyihalara tatbikan yapılacaktır. An
cak Nafıa Vekâletince şayanı kabul görülecek esbabı 
mücbireden münbais halat vukuunda bu misillu ah
valden dolayı ameliyat ne kadar müddet tatil olu
nursa müddeti ikmaliye dahi ol miktar temdit edile
cektir. Şu kadar ki, sahibi imtiyaz esbabı mücbirenin 
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hudusunu derhal ve tahriren Nafıa Vekâletine ihbar 
edecektir. 

Beşinci madde : Nafıa Vekâleti; esnayı ameli
yatta suveri icraiyesi ve hitamında kabul olunmaz
dan evvel imalâtı vakıayı bir veya birkaç komiser 
vasıtasiyle muayene ve teftiş eyleyecektir. Bu muaye
ne ve teftiş müddeti imtiyaziyenin nihayetine kadar 
alelumum işletme muamelâtına ve ameliyat ve me-
baninin ve teferruatının hüsnü halde muhafazasına 
dahi şamil bulunacaktır. İşbu teftiş ve muayene me-
sarifine mukabil şirket, mukavelenamenin taatisi ta
rihinden müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah-
bemah tediye olunmak üzere senevi Nafıa Vekâle
tinin emrine bin altın lirayı Osmanî ita edecektir. 

Altıncı madde : İşbu ameliyat menafii amme
ye ait hususattan bulunduğundan liman ile rıhtım
lar, doklar, antrepolar, mağazalar ve müştemilâtının 
ve yeni yapılacak gümrük vesair hidematı umumiye-
ye mahsus binaların inşası zımmında efrat uhdesin
de bulunan veya evkafa ait olan mahallerin indelrk-
tiza mubayaası zımmında sahibi imtiyaz, arazi ve 
emlâk sahipleri veyahut mercii ile uyuşmadığı tak
dirde istimlâk kanununa tevkifi muamele edilecek
tir. Bu hususta ihtiyar edilecek bilumum mesarif şir
kete ait olacaktır. Hini ameliyatta muvakkaten is
timali lâzım gelen mahaller, Hükümeti mahalliye 
marifetiyle sahibi imtiyaz tarafından mutasarrufları-
na tazminat verilmek şartiyle muvakkatten istimal 
olunabilecektir. Sahibi imtiyaz tarafından gerek es-
habiyle uyuşulmak ve gerekse istimlâk kanununa tev
fikan muamele edilmek suretiyle mubayaa edilecek 
yerlerin ferağ ve intikali meccanen yapılacaktır. Ara-
zii emiriyei haliye ise muvakkaten veya katiyen sa
hibi imtiyaz tarafından işgal edilebilecek ve bunun 
için sahibi imtiyazdan hiçbir ücret talep olunmaya
caktır. Liman hududu dahilinde rıhtımlar yapılması 
hasebiyle denizden imlâ suretiyle kazanılacak yer
ler ve istimlâkten hâsıl olacak arsalar ile hidematı 
umumiyeye mahsus müessesata tahsis kılınmamış 
olan mahaller sahibi imtiyaza ait olacağından sahi
bi. imtiyaz, evvel emirde hizmeti umumiyeye tahsisi 
lâzım gelen ve harita ve lâyihaların katiyen kabu
lünde tayin olunacak olan devaır ve mevakii resmi
ye ifraz ve inşa ettikten sonra kusurunu emlâk ve 
akarın bey'i ve şirasına ve ferağ ve intikaline dair 
kavanin ve nizamatı hükümete tevfikan muamele ve 
hareket eylemek şartiyle tasarruf ve istimal ve fu-
ruht edecektir. Umumun mürur ve uburuna tahsis 
kılınacak asıl rıhtım caddesinin ve diğer caddelerin 

arzları, şekilleri ve umumî lağamların ve su tevziya-
tı borularının maktaları vesair bilcümle tertibat, ha-
ritai katiyeler üzerinde sahibi imtiyazın reyinin in-
zimamiyle Nafıa Vekâletince tayin ve tespit edilecek
tir. Müddeti imtiyazın inkizasında liman, rıhtımlar, 
doklar, antrepolar, mağazalar ve denizden kazanılan, 
istimlâk edilen veya hali emvali emiriyeden olup şir
kete terkolunan araziden henüz satılmamış olarak 
sahibi imtiyazın uhdesinde kalmış olan bilcümle ara
zi ve bu arazi üzerinde inşa edilen mebani, kâffeten 
ve bilcümle müştemilâtiyle beraber meccanen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine iade kılına
caktır. Bilcümle inşaat, için muktazi kum ve çakıl 
taşlarını vesair _ malzemeyi denizden meccanen ihraç 
edecek ve arazii emiriyei haliyede inşaatı mezkûrenin 
hitamına kadar kum, balast ve taş ocakları kuşat 
edebilecektir ve bu baptaki nizamatı mahsusaya ri
ayet edecektir. 

Yedinci madde : Sahili deryada iken tesis edi
lecek rıhtımlar ile denizlerin imlâsından dolayı geri
de kalacak arazi v eemlâk eshabının berveçhi mu
harrer deniz üzerinde kazanılan ve istimlâk edilen 
veya. hâlî arazii emiriyeden olup, şirkete bilâbedel 
terkedilen ve hakkı tasarruf ve furuhtu sahibi imti
yaza aidolan araziden olup emlâki mezkûre ashabı
nın emlâki önünde veya ittisalinde olan mahalleri sa-
tınalmak hususunda ashabı emlâkin hakkı tekaddüm 
ve rüçhanları olacak ve işbu hakkı tekaddüm ve rüç-
hanları hükümeti mahalliye vasıtasiyle vuku bulacak 
tebliğ tarihinden itibaren bir sene zarfında mer'i ola
caktır. İşbu müddetin mürurunda hakkı takaddüm ve 
rüçhanın hükmü olmayacaktır. Bundan maada bu 
gibi arazi ve mebaniye ait şerefiyeler münasip bir 
surette temin edilecektir. Hakkı tekaddüm ve rüç-
han yalnız bir ada üzerinde ve evvelce mevcut ara
zi sahası miktarına muadil bir arazi üzerinde şamil 
olabilecektir. 

Sekizinci madde : Mukavelenamenin tarihi teati
sinden itibaren yirmibeş seneyi müteakip müddeti im
tiyaziyenin hitamına kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti her ne zaman arzu ederse liman 
ile rıhtımlar, doklar, antrepolar, mağazalar deniz
den kazanılıp henüz satılmamı solan arazi ve meba
ni ile müştemilâtını mubayaa etmek hakkını haiz ola
caktır. İmtiyaz hangi sene de iştira olacaksa ondan 
evvelki beş sene zarfında vukubulan ve madde (15) 
mucibince tayin edilen hasılatı safiyeden yüzde yir
mibeş hükümet hissesi badettenzil mütebaki hasıla
tın miktarı mütevassıtına müsavi bir meblâğı hükü-
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inşaatında mecmuan icra edilecek olan kabulü mu
vakkat tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir 
fen komisyonu marifetiyle ameliyatı vakıa tekrar 
bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname ah
kâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde 
işbu komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa 
Vekâleti tarafından katiyen kabulü ¥ muamelesi icra 
olunacaktır. 
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met her sene şirkete tediye buyuracaktır. Ve işbu 
meblâğı senevi şirket tarafından henüz bedeli tesvi
ye edilmemiş olan esham faizi ile resülmalin müd
deti imtiyaziye nihayetine kadar itfasına muktazi olan 
miktardan hiçbir halde dün olmayacaktır. 

Hükümet arzu ettiği takdirde işbu tekasiti sene-
viyeyi resülmale bittahvil defaten tediye etmek hak
kını muhafaza eder. Liman ile rıhtımlar, doklar 
antrepolar, mağazalar ve denizden kazanılan, istim
lâk edilen veya emvali emiriyeden olup şirkete terk 
olunan araziden henüz satılmamış olan arazi ve bu 
arazi üzerinde inşa edilen mebani ve müştemilâtın 
Hükümete devir ve teslimi, alât ve edevatı mütehar
rike ve menkule ve malzernei sabıha ve levazımı 
mcvcudenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metince iştirası hususunda şartnamenin on ikinci 
maddesine tevfikan muamele olunacaktır. 

Dokuzuncu madde : Liman ve müteferriatı ile 
rıhtımların ilk inşaları için gerek dahilî memleket
ten, gerek diyarı ecnebiyeden celp ve tedarik oluna
cak alât, ve edevat, demir, maden kömürü, çimento, 
kireç, makine ve edevatı müteharrike vesair levazı-
mat her nevi dahilî vergiden ve gümürk resmin
den ve vergilerden muaf tutulacak işbu gümrük res
minden ve vergilerden muaf tutulacak malzeme, eşya, 
edevat rüsumatça badetteftiş ithal edilecektir. Şu 
kadar ki, memleket dahilinde tedariki mümkün olan
lar hariçten ithal edilecek olurlarsa gümrük resmi 
vermeye mecbur olacaktır. Müddeti imtiyaziye zar
fında liman ve rıhtımlar ile hidematı umumiyeye 
tahsis edilen arazi ve mebani ve şirketin sermayesine 
ve varidatına bir gûna vergi tarh olunmayacak, işbu 
mukavelename ile merbut şartname damga resmin
den vareste olacaktır. Sahibi imtiyaz tarafından 
meydanı tedavüle çıkarılacak hisse senedatiyle tah
vilâttan dahi hiç bir resim ahz ve istiyfa olunmaya
caktır. İşbu dokuzuncu maddedeki ahvalden gayri 
liman ve rıhtımın işletilmesine müteferri bilcümle 
muamelât için sahibi imtiyaz diğer bilumum rüsu
mu ve damga resmini tediyeye mecburdur. 

Onuncu madde : Dalga kıran şeddin sekiz yüz 
metre kadar mahalliyle rıhtımın beş yüz metre 
kadar mahallinin üç adet emtiayı ticariyeye mahsus 
mağazaların ikmal olunduğu şirket tarafından ihbar 
olundukta Nafıa Vekâleti tarafından ınansup bir 
fen komisyonu marifetiyle bilmuayene muvafık gö
rüldüğü takdirde muvakkaten ahz ve kabul oluna
caktır. Liman ve rıhtım ile mütefarriatının hitamı i 

Onbirinei Madde: Şirket Liman ile Rıhtımlar, 
Doklar, Antrepolar ve mağazalar ile denizden kaza
nılan, istimlâk edilen ve emvali emiriyeden olup şir
kete terk olunan araziden henüz sahibi imtiyaz ta
rafından satılmamış olan arazi, mebani, lağamlar, 
su mecrası, yollar ile bilcümle müştemilâtını ve alât 
ve edevatı sabite ve müteharrike ile alâtı sabihasını 
müddeti imtiyaziye zarfında mesarifi kendisine ait 
olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza 
edecektir. Aksi takdirde şartnamenin onuncu mad
desine tevfikan muamele edilecektir. 

On ikinci madde : Sahibi imtiyaz tesis edeceği li
man ve rıhtımlarla kuşat edeceği sokakların umuru 
zabıtasında liman ye rıhtımdaki muamelâtı rüsu-
m i yede ve liman hududu dahilinde denizden kazanı
lan, istimlâk edilen veya emvali emiriyeden olup 
şirkete terk olunan arazi üzerinde yapılacak bilu
mum mebaliğ vesairenin icar ve satış keyfiyetinde 
ve bunların hüsnü muhafazaları hususunda elyevm 
mevcut bulunan ve ilerde tanzim olunacak olan bil
cümle kavanin ve nizamatı hükümete tevfikı hareket 
etmeye mecburdur. Demiryollar zabıta nizamnamesi
nin ahkâmı rıhtımların lokomotif ve vagonların iş
leyecek bilcümle aksamında dahi mer'i olacaktır. 
Rıhtımlar, doklar, antrepolar, mağazalar ve depolar 

nizamatı rüsumiyeye tabi olacağından başka kaçak 
vukuuna meydan verilmemesi zımnında gerek rıhtım
lar ve gerek mezkûr doklar, antrepolar, mağazalar 
ve depolar gümrük memurlarının nezareti altmda 
bulundurulacak ve aynı zamanda limana yanaşa
cak ecnebi vapurları ile vaki olacak ithalât ve rıhtım
dan icra edilecek her türlü ihracatın kâffesi memurini 
rüsumiye ve zabıtaca badelmuayene gümrükten geçiri
lip bu esasa zerre kadar muhalif bir şey vukuu kati
yen caiz olamayacak ve binaenaleyh liman üzerinde 
evvelbeevvel gümrük ve karakolhane yapılacaktır. 
Rıhtımlarla doklar, antrepolar, mağazaların ve liman 
hududu dahilinde denizden kazanılacak arazi ve bu 
arazi üzerinde sahibi imtiyaz tarafından yapılacak mc-
baninin idare, icar ve satış muamelâtının sureti icrası-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin nazarı tas
vibine arz olunacaktır. 

On üçüncü madde : Sahibi imtiyaz taahhüdatı 
vakıasının ifası zımnında işbu mukavelenamenin imza 
ve teatisi tarihinden itibaren bir sene zarfında olbap-
taki kavanin ve nizamata tabi olmak şartiyle bir Türk 
Anonim şirketi teşkiline mezun ve mecburdur. 

Ve işbu şirketin unvanı: 
Mersin liman ve rıhtımları Türk Anonim şirketi 

olacak ve Hükümetin bilumum kavanin ve nizamatına 
tevfikan tesis edilecek ve işbu şirket sahibi imtiyazın 
mevcut bilumum taahhüdat ve hukukunu haiz ola
cak bir surette sahibi imtiyaz makamına kaim ola
cak ve işbu mukavelename ile merbut şartname ahkâ
mına tevfiki hareket edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin mu
vafakati olmadıkça sahibi imtiyaz veya makamına kaim 
olacak şirket işbu imtiyazı hiç bir kimseye veya ahar 
bir şirkete ihale ve terk edemeyecektir. 

On dördüncü madde : 
1. — Şirketin sermayesi inşaat ve ameliyatın dere-

cei terâkkisine göre tezyit edilmek ve miktarı âzamisi 
on iki milyon Osmanlı lirası olmak üzere tayin edile
cektir. îşbu sermaye hisse senedatından teşekkül ede
cektir. 

2. — Sahibi imtiyaz ihraç edilen hisse senedatının 
asgarî olarak nısfını Türk sermayesine tefrik ve tahsis 
edecek ve bunu ceraidi resmiye ve muhtelif vesait 
ile ilân edecektir. 

Türk sermayesine tefrik ve tahsis edilen kısmına 
ilân tarihinden itibaren dört ay zarfında Türk talip 
zuhur etmediği takdirde sahibi imtiyaz talip zuhur 
etmeyen kısmını Hükümete teklif edecek Hükümet 
de iki ay zarfında katî kararını şirkete tebliğ edecektir. 
Şayet bu karar menfi olursa mütebaki hisseleri, şirket 
Ecnebilere arz etmeye mezun olacaktır. 

3. — Türk sermayesinin malik olduğu hisse nisbe-
tinde işrketin meclisi idaresine aza tayinine hakkı 
olacaktır. Mamafih meclisi idaredeki Türk azaların 
adedi hiç bir suretle şirketin meclisi idare azaları adedi 
yekûnunun nısfının bir fazlasından dun olmayacaktır. 

4. Meclisi idaredeki Türk hissedarları azasının 
adedi mecmuu azanın nısfının bir fazlasına baliğ ol
madığı takdirde Hükümet şirketin kendisine Trük ol
mak üzere irae edeceği zevat arasında noksan olan 
azayı intihap etmek suretiyle mecmu azanın nısfının 
bir fazlasına iblağ edecektir. 

5. Meclisi idare kararıyle ve Hükümetin mezu-
niyetiyle şirket tahvilât dahi ihraç edebilir. 

6. Bundan maada Hükümet Meclisi idarede he-
sabat ve umur ve hususatı sairenin kontrolü için ay
rıca komiserler bulunduracaktır. 

Onbeşinci madde : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hükümetine liman ve teferruatına mütaallik hâsılatı 
safiyeden yüzde yirmibeş hisse ita kılınacaktır. Liman 
ve teferruatına ait hâsılatı safiye berveçhizir bir tarz
da hesap ve tayin edilecektir : 

Nafıa Vekâletince musaddak tarifeler mucibince 
liman, rıhtımlar, doktor, antrepolar, mağazalar, alâtı 
rafialar ve bilûmum müştemilâtıyle sabit ve sabih, 
müteharrik vinçler ve gerek kahren ve gerekse imti
yaz hududu dahilinde icra edilecek tahmil ve tahliye 
ve varant ve sigorta ücuratından ve liman hududu da
hilinde denizden kazanılan, istimlâk edilen veya em
vali emriyeden olup şirkete devrolunan arazi, bu ara
zi üzerine inşa edilen mebaninin icar ve füruhtundan 
ve diğer bilcümle ücurat ve hâsılat mecmuundan, 

Liman, rıhtımlar, doklar, antrepolar, mağazalar 
hidematı umumiyeye mahsus ebniye ile liman ve müş
temilâtının bilûmum tesisatı ve liman işletmesiyle 
hüsnü halde muhafazası için elzem olan alât ve ede
vatı sabite, müteharrike, sabihası hulâsa, liman heyeti 
umumiyesiyle müştemilâtının tesisat ve tevessüatı ve 
işletilmesi için sahibi imtiyaz tarafından tedavüle çı
karılan esham ve tahvilâtın faiz ve imha için ikraz 
olunan mebaliğ ile liman heyeti umumiyesiyle müşte
milâtının ve tesisatının işletme, idare ve hüsnü halde 
muhafazası ve masarifatın mecmuu tenzil edildikten 
sonra baki kalan meblâğ liman ve teferruatına ait 
hâsılatı safiyeden ibarettir. 

Berveçhibalâ hâsılatı gayrısafiye ve masarifatın 
müfredatı Hükümet tarafından resmen teftiş edilecek 
ve bu hususta icabeden hesabat cetvelleri tanzim ve 
Nafıa Vekâletine takdim kılınacaktır. Hükümete tef
rik edilecek berveçhibalâ yüzde yirmibeş hisse işbu 
hesabat cetvellerine müsteniden tefrik edilecektir. 

Onaltıncı madde: Sahibi imtiyaz birinci kısım 
ameliyatın muvakkaten kabul olunduğu tarihten itiba
ren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar Nafıa Ve
kâletinin tasdikine iktiran edecek olan tarife-ere tev
fikan ücret ahz ve istiyfasına mezundur. Rıhtıma 
ve gümrüğe ve mağazalara ve antrepolara ve mavna
lara emtianın ihraç ve tahmiline mütaallik bilcüm
le muamelât ve limanın imtiyazı dairesinde berren 
vukubulacak münakalât ve vagonlara tahmil ve ih
raç vesaire limanın vesait ve müstahdemini vasıtasıy-
1c icra edilecek ve sahibi imtiyazın istihdam edeceği 
işbu eşhas yirmidördüncü maddedeki şeraiti haiz bu
lunacaklardır. 
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Liman ve rıhtım hidematı nakliye, ihraeiye ve tah-
miliyesinde istihdam olunacak hamallar, hizmeti müş-
terekeyi deruhte etmiş olacaklarından bunlar şahıs
lanınca rüsumat ve sahibi imtiyaz idarelerinin zıman 
ve emniyeti tahtında bulunacaklardır. 

Onyedinci madde : Sahibi imtiyaz her nevi hâsı
lat ve sarfiyatı şehriye cetvellerinin komiser vasıtasıy-
le müteakip ayın onbeşine kadar Nafıa Vekâletine 
takdim edecek ve hâsılat defterlerini şartnamenin ta
rife maddesinde gösterildiği surette tevfikan tanzim 
eyleyecektir. 

Onsekizinci madde : Gerek esnayı muharebede ve 
gerek vakti hazerde müçtemian ve münferiden hare
ket eden asakiri berriye ve bahriye, jandarma ve po
lis efrat ve zabitaniyle mekâtibi âliye ve askeriye şa-
kirdanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
nin posta çantaları ve mahbusin ve mahkûmin ve mi
riye ait kâffei eşya ve Mersin belediyesinin şehrin 
imar ve tezyinatına müteallik olarak celbedeceği mal
zeme ve eşya rıhtımlardan meccanen mürur eyleye
cek ve limana girecek Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hükümetinin bilcümle sefaini harbiyesi ve rüsu
mat karakol gemileri liman rüsumundan müstesna 
olacaktır. 

Ondokzuncu madde: imtiyazın müddeti munkazi 
oldukta Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti sa
hibi imtiyazın veya makamına kaim olacak şirketin 
liman ile rıhtımlar, doklar, antrepolar, mağazalar, si
lolar ve denizden kazanılan, istimlâk edilen veya em
vali emiriyeden olup şirkete terk olunan araziden sa
hibi imtiyaz veya makamına kaim olan şirket tara
fından henüz satılmamış arazi, mebani ve müştemilâ
tı ve bilcmüle aiât ve edevatı üzerinde olan kâffei hu
kukunu haiz olacak ve kâffesinin hâsılatından istifade 
edecektir. 

Bilcümle liman ile rıhtımlar, doklar, antrepolar, ve 
mağazalar ve denizden kazanılan, istimlâk edilen ve
ya emvali emiriyeden olup şirkete terk olunan ara
ziden sahibi imtiyaz tarafından henüz satılmamış 
olan arazi ve mebani ve müştemilâtıyle beraber sa
hibi imtiyaz veya makamına kaim olan şirket tara
fından hüsnü halde olarak meccanen kâffei düyun ve 
taahhüdattan vareste olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine devir ve teslim olunacaktır Alât 
ve edevatı müteharrike, alât ve malzemei sabihe ve 
menkule ve makineler ile celbedilen sair levazıma ge
lince : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti on
ları şartnamenin onikinci maddesi ahkâmına tevfikan 

mubayaa edecektir. Şayet imtiyazın mubayaasından 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti rıh
tımlar, doklar, antrepolar ve mağazaların müçtemian 
veya münferiden işletilmesini ahar bir şirkete ihale
yi arzu buyurduğu takdirde sahibi imtiyazın bu bap
ta şeraiti ınütesaviye ile hakkı rüçhanı olacaktır. 

Yirminci madde : Devletçe lüzum görülürse işbu 
rıhtım ile liman ve müteferriatınm icap eden mahal
lerinde her nevi istihkâmat inşa olunacak ve istihkâ-
matın biîicap işlediği yani fiilen şehrin ve limanın 
müdafaasında istimal olunduğu esnada rıhtım ve li
manla müteferriatmda cereyan eyleyecek her nevi 
muamelât Hükümetçe tatil ettirilecektir. İşbu tatilin 
vukuu veya devamından dolayı sahibi imtiyazın ve
ya yerine kaim olacak şirketin Hükümetten zarar ve 
ziyan dava etmeye ve tazminat talep eylemeye asla 
hakkı olmayacaktır. 

Şurası da mukarrerdir ki işbu istihkâmat hazeri 
hale irca olunduktan sonra mücehhez bulunsa dahi 
rıhtımın ve mütferriatının bilcümle muamelâtı kema-
kân cereyan eyleyecek ve istihkâmatın mesarifi in-
şaiyesiyle ledeliktiza hedmi masrafı tarafı devlete 
ait olacaktır. 

Yirmi birinci madde : Eshabı mücbireden ma-
dut bir maniin zuhuru tahakkuk etmeksizin şirket 
imalâtı natamam bıraktığı veya liman ile rıhtımlar, 
doklar, antrepolar ve mağazaların umur ve muame
lâtını tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden 
taahhüdatı sairesini ifa etmediği halde hukuku im-
tiyaziyesinden sakıt olacak ve bu halde şartnamenin 
onuncu maddesinde gösterildiği veçhiyle umur ve 
muamelâtı mezkûrenin temini için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti tarafından tedabiri lâzim it
tihaz buyurulacaktır. İnşaat ile arazi, âlat ve edevat 
ve cem edilen levazımat, müzayedeye konulacak ve 
mevcut olan kefalet akçası dahi tarafı Hükümetten 
zaptedilecektir. 

Yirmi ikinci madde : Sahibi imtiyaz, masarifi 
kendisine ait olmak üzere muamelât ve hidematı 
umumiye için tesisatı atiyeyi dahi icra edecektir : 

Evvelen : 
On ikinci maddede beyan olunan gümrük bina

sından mada vüsat ve cesametleri ve mekadiri Rü
sumat Müdiriyeti Umumiyesiyle badel müzakere ta
karrür ettirilecek veçhiyle gümrük müştemilâtı ve 
mağaza, depo ve antrepoları inşa edilecektir. Yeni 
gümrük ve müştemilâtının Rüsumat Müdiriyeti Umu-
miyesine teslimini müteakip müdiriyeti mumaileyha-
ya lüzum kalmayacak olan ve elyevm gümrük bina-
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sı olarak kullanılan bina ile müştemilâtı sahibi imti
yaz tarafından kullanılmak üzere ve bilâbedel müd
deti imtiyaziye nihayetine kadar sahibi imtiyaza terk 
edilecektir. 

Saniyen : Nafıa Vekâletiyle bilmüzakere limanın 
tayin edilecek nokatında on ikinci maddede zikredi
len karakolhaneden başka sevkiyatı askeriye ve 
bahriye, karantinaya, pasaport ve zabıtaya ve Nafıa 
Vekâleti komiserliğine ait binalar ile yolculara ve 
bagajlarına mahsus bir bahrî istasyon inşa edilecek
tir. 

Sâlisen : Bahriye dairesince lüzumu tahakkuk 
edecek liman fenerleriyle bunlara mahsus bir bina 
ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti sefaini har biyesi 
kömürlerinin idharına mahsus bir mahal dahi tesis 
kılınacaktır. Bu daireler ve mahallerin hüsnü halde 
muhafazası imtiyazın hitamına kadar sahibi imtiya
za ait olacaktır. 

Yirmi üçüncü madde : Tatbik edilecek tarife 
evvelâ Nafıa Vekâletinin tasvibine iktiran edecektir. 

Sahibi imtiyaz tatbik edilecek tarifenin imkân 
nispetinde asgarisini tatbik edecek ve bu suret Mer
sin Limanının ticareten, iktisaden inkişafı gayesine 
matuf olacak ve işbu tarife Bahri Sefidin Yafa ile 
izmir ve bu limanlar beyninde mevcut veyahut ati-
yen yapılacak limanların tatbik edecekleri tarifeler
den Hükümetçe en müsait şeraiti cami bir tarife in
tihap edilecek ve Mersin Limanı için tatbik edilecek 
tarife hiçbir veçhiyle işbu intihap edilen tarifenin 
fevkinde olmayacaktır ve kabul ve tasdike iktiran 
eden işbu tarife azamî tarife olacağından sahibi im
tiyaz işbu tarifeyi tenzil etmek hususunda muhtar 
olup ancak bu tenzilâttan mürsellerin cümlesi bilâ-
fark istifade edecek ve bu pabta şartnamenin on 
dördüncü maddesine tevfiki hareket eyleyecektir. 
Müddeti imtiyaziye esnasında berveçhi balâ liman
lardan herhangi birisi tarifelerinde umumî tenzilât 
icra ederse Mersin Limanı tarifelerinde de aynı mik
tar tenzilât icra edilecektir. Müddeti imtiyaziye es
nasında ithalât ve ihracat emtiasından bazılarının 
muvakkaten veya daimî surette tenzilâtlı bir tarife
ye tabi tutulması Hükümetçe arzu edildiği takdirde 
sahibi imtiyaz ile bilmüzakere tenzilât miktarı ka
rarlaştırılacaktır. 

Yirmi dördüncü madde : Şirketin hükümetle vu
ku bulacak muhaberatı Türkçe olacaktır. Defatir, 
kuyudat ve bilcümle senedat ve muamelât Türkçe 
olarak ve birlikte Fransızca dahi yazılacaktır. Alâ-

I meti farikalar Türkçe olacaktır. Memurin ve müs
tahdemin ve amele Türk olacaktır. Ancak şirket di
rektörlerinin ve Türkiye'de bulunamadığı takdirde 
hükümetin mezuniyet ve müsaadesi ile mütehassıs 
fen memurlarının ve işbaşıların muvakkaten azamî 
on sene için ecnebi tebaasından istihdamı caiz ola
caktır. Bilcümle memurin ve müstahdemin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetince tespit edilecek 
elbiyesi lâbis olacaktır. 

Yirmi beşinci madde : Ameliyat esnasında zuhur 
edebilecek asarı atika Devletçe mevzu nizamnameye 
tabi olacaktır. 

Yirmi Altıncı Madde : Sahibi imtiyaz taahhüda-
tı vakıasının icrasını teminen işbu mukavelenamenin 
imza ve teatisi tarihinden itibaren üç ay zarfında 
hükümetçe muteber bir bankaya ya nakden veya
hut piyasa fiyatiyle esham olarak yirmi beş bin Os
manlı Lirası kefalet akçası tevdi edecek ve şu kadar 
ki esham tevdi ettiği takdirde tedennii fiyattan 
dolayı terettüp edecek noksanın ikmal edileceği bank 
tarafından taahhüt olunacaktır ve işbu meblâğ ame
liyatın heyeti umumiyesi katiyen kabul olunduktan 
sonra iade edilecektir. Zikrolunan üç ay müddetin 
inkiyasına değin sahibi imtiyaz kefalet akçasını tevdi 
etmediği takdirde kendisine ihtara hacet kalmaksızın 
hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Yirmi yedinci madde : Sahibi imtiyaz işbu imti-
yaznameden mütevellit kâffei hususatta Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin hali hazır ve müs
takbel bilûmum kavaninine riayete mecburdur. 

Yirmi sekizinci madde : İşbu mukavelename ile 
merbut şartnamenin icra ve tefsir ahkâmından dola
yı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile sahibi 
imtiyaz beyninde yahut efrat meyanesinde tahaddüs 
edebilecek bilcümle ihtilâfat ve münazaat Türk ma-
hakimi aidesi marifetiyle fasıl ve rüyet olunacaktır. 

Yirmi dokuzuncu madde : Muallimleri Maarif Ve
kâleti tarafından müntehap ve maaşatı sahibi imti
yaza ait olmak üzere Liman memur ve müstahdemin 
çocuklarına mahsus ve bilâücret olmak üzere bir 
mektebin küşadını, sahibi imtiyaz taahhüt eder. 

Otuzuncu madde : îşbu mukavelename iki nüsha
dan ibaret olarak bittanzim ....tarihinde Ankara (da 
teati kılınmıştır.) 

NOT 
Mersin Limanı imtiyazını talep edenler 28. mart 

1923 tarihinde Nafıa Vekâleti Celilesine takdim 
eyledikleri mektupla Mersin'de Türk Mühend*-
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ve Fen Memurlarının ameliyatı bahriyede temini te
kâmülleri için bir mektep küşadını teklif etmişlerdir. 

Masarifi lâzımesi Mersin Liman Şirketi tarafın
dan temin edilecek olan bu mektebin dersleri Paris 
Türuku Maabir Mektebi Mualimlerinden Şinayder 
ve şürekâsı fabrikası Umuru Bahriye Müdürü Umu
mîsi Mujo grubunun müşavir mühendislerinden 
Müsyö Lûi Poten tarafından talim ve idare edilecek
tir. Nazarî dersleri, ameliyat ve tatbikat takibedecek 
ve bunlar Liman Tersanelerinde gösterilecektir. 

ŞARTNAME 

Birinci Fasıl 

Harita ve levayih ve inşaat ve imalât ve edevat 
beyanındadır. 

Birinci madde : Mukavelenamenin üçüncü mad
desi mucibince sahibi imtiyazın Nafıa Vekâletine 
takdim edeceği harita ve levayih şunlardan ibaret 
olacaktır : 

Evvelâ : Haritada irae kılınan (K) noktasından 
bedetmek üzere beşyüzde bir mikyasında limanın 
bir kıt'a haritai umumiyesi tanzim edilecek ve işbu 
harita, sahilin ve ka'rı deryanın aralarındaki mesafei 
şakuliye birer metreden ibaret olmak üzere tesviye 
münhanilerini havi olacaktır. 

İşbu haritada vücuda getirilecek imalâtı sinaiye 
ile imlâ edilecek mahaller, inşa olunacak antrepolar, 
Hangarlar, Gümrük ve Polis binaları ve mebanii sa
ire ve muntazam kaldırımlar ile şoseler ve imal edi
lecek cetveller, lâğımlar ve parmaklıklar ve hututu 
hadidiye ve sair bilcümle tesisat gösterilecektir. 

Mezkûr haritanın ayrıca onbinde bir mikyasına 
tahvil edilmiş bir nüshası Ha tanzim ve ita edilecek
tir. 

Saniyen : Rıhtım, dalgakıran ve istinat duvarla
rına, lâğımlara, caddelere, su mezralarına ve saireye 
ait olmak üzere numune profilleri verilecektir. 

Salisen : Merdivenler iskelelerin lenger halkalarının, 
palamar babalarının vesairenin icabına göre yüzde 
bir yahut elli de bir mikyasında resimleri, 

Rabian : Hububat mağazalarının ve hangarlarla 
mebanii sairenin ve parmaklıkların icabına göre yüz
de bir, yahut elli de bir mikyasında musattah ve mu-
katta ve cephe resimleri. 

îşbu resimlere ikişer nüsha olarak projeler göste
rilen tertibatı esasiyenin esbabı mucibesini mübeyyin 
bir kıt'a muhtıra ilâve olunacak ve işbu muhtıraya 
evrakı âtiye leffedilecektir : 

Evvelen : Tabiatı zemini anlamak vücuda getiri
lecek imalâtı muhtelife temellerinin ne suretle tesisi 
lâzım geleceğini tayin eyliyebilmek üzere miktarı 
kâfi adette icra edilecek sondaj ameliyatını iş'ar ve 
izah eylemek üzere bir kıt'a resim ile bir kıt'a rapor, 

Saniyen : İnşa kılınacak liman civarındaki rüz
gâr ve cereyanların ve sahil boyunca husule gelen 
rüsubatın cins, şiddet ve miktarının mübeyyin bir 
kıt'a rapor, 

Sâlisen : Vücuda getirilecek imalâtı muhtelifenin 
mukavemet hesapları, 

Rabian : Hâsılatı muhtemeleyi mübeyyin bir kıt'a 
rapor, 

Hamisen : Vücuda getirilecek imalâtın tafsilâtiy-
le masarifi tesisiyeyi mübeyyin bir kıt'a keşifname. 

İkinci madde : İlk safhada icra edilecek ameliyat 
merbut haritada kırmızı renk ile gösterilen dalgakıran 
şeddin sekiz yüz metrelik bir kısmı ile rıhtımın beş 
yüz metre mahalli ve üç adet antrepo binalariyle 
Gümrük ve müştemilâtı ve Karakolhane ve Liman 
dairesinden ibaret olacak ve dalgakıran şeddin baş
ladığı (K) noktasının indelicap mevkii şarka veya 
garba doğru bir miktar tebdil edilecek diğer furuat-
ça dahi bazı tadilât, kafi haritaların takdimi sırasın
da icra olunabilecek ise de tertibatı umumiye inlâl 
edilmiyecektir. İşbu merbut harita da irae kılınan 
antrepo, depo ve mağaza gibi hidematı umumiyeye 
tahsis edilecek ve sahibi imtiyaz tarafından ücret ahz 
ve istiyfa olunacak mebani vesairenin vüsat ve ce
sametleri ve miktarı haritai katiye üzerinde tâyin ve 
tespit edilecektir. Gümrük binası ve müştemilâtının 
ve Karakolhane ve Liman Dairesinin keza miktarı ve 
vüsatlan haritai mezkûre üzerinde tespit edilecektir. 
Limanın işletmesi için ihtiyaç gösterilecek vesait ve 
edevat tesis edilecektir. Haritada görüldüğü veçhile 
şimalden cenuba doğru ve denizden kazanılacak ara
zinin arzı asgarî olarak berveçhi ati olacaktır: 

A - A) Kısmında (80) metre (Seksen) 
B - B) Kısmında (35) metre (Otuzbeş) 
D - D) Kısmında (200) metre (İkiyüz) 
C - C) Kısmında (40) metre (Kırk) 
Belâda muharrer arzları tecavüz edip denizden 

fazla arazi kazanmak sahibi imtiyazın ihtiyarına bağ
lı olacaktır. 

D - D) Kısmından itibaren ve daha şarka doğru 
bir rıhtım boyunca suyun umku sekiz metre «L» ile 
gösterilen doldurmanın boyunca suyun umku on ilâ 
on bir metre olacak ve liman derinliği sekiz metreden 
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aşağı olmayacak ve cenuba doğru gidildikçe derinlik 
tezyit edilecek ve harita üzerinde görüldüğü veçhile 
liman methalindeki umku on dört metre olacaktır. 

İkinci safhai inşaatta : 
1. Dalgakıran şeddin mihverden alınan tulü 

inkaşafisi bin sekiz yüz metreye baliğ olacaktır. 
2. Rıhtımlar ve yanaşma rıhtımlarının ve kömür 

rıhtımının tulü inkaşafileri mecmuu asgarî dört bin 
beş yüz metre olacaktır. 

3. Yanaşma rıhtımlarının ve asıl rıhtım cadde-
siyle diğer caddelerin tul ve arzları ve bu rıhtımlar 
üzerinde inşa edilecek hangarların, alâtı rafiaların, 
vinçlerin, demiryolu tefrişatının mahal ve tertibatı 
vesaire kamilen haritayı katiye üzerinde tayin ve 
tespit olunacaktır. 

Gerek inşaat ve gerek müddeti imtiyaziye esna-
. sında limanın kum ve çamurdan vikayesi için sahibi 

imtiyaz tarafından tedabiri mukteziye ittihaz oluna
caktır. 

Merbut haritanın ihtiva ettiği inşaat ve tertiba
tın keşfi katisinden sonra bazı mertebe tadili lüzumu 
tahakkuk ettiği halde tadilâtı mezkûre Nafıa Vekâle
tiyle badelmüzakere icra olunacaktır. 

Üçüncü madde : Sahibi imtiyaz rıhtımlarla te
ferruatının tesisinden naşi cereyanına halel gelmiş 
veyahut mecrası tebdil olunmuş sularla bilûmum lâ
ğımların kendi mesarifine olarak denize akıtılmasını 
temin edecek ve bunun için yapılacak imalâtın, ka-
idei fenne tatbikan mahreçleri sahibi imtiyazın teklifi 
üzerine Nafıa Vekâleti tarafından tayin olunacaktır. 

Dördüncü madde : Sahibi imtiyaz icra olunacak 
ameliyatta istimal edeceği taş, kum, kireç çimento ve-
sair bilcümle malzemei inşaiye - havası matlubeyi 
haiz olacaklardır ve inşaat ve edevatın gayet metin 
ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye 
tevfiki hareket edilecektir. Denize indirilecek kaya
lara verilecek meylin nihayet derecesiyle sunî ve tabiî 
kayaların miktarı akal olarak cesametleri ve kârgir 
veya betondan olarak inşa olunacak duvarlar kalın
lığının miktarı akalli inşaat projelerinin hini takdim
de tayin edilecek ve esnayı inşaatta şirketin talebi 
üzerine bunlar tarafı vekâletten tebdil edilebilecektir. 

Beşinci madde : Sahibi imtiyaz takdim edeceği 
haritai umumiyeye inşa edeceği rıhtım ve sokak, 
dok ve antrepo, mağazalar ve depolarla müştemilâ

tının ve mutasavver olan inşaatı sairenin eşkâl ve 
heyetini mübeyyin ve meşruh bir cetvel raptedecek
tir. 

Altıncı madde : Dok ve antrepo ve mağazaları 
ve gümrük ve liman zabıtası ve tarafı Hükümetten 
icra olunacak muayene ve teftiş için tayin olunacak 
memurlara mahsus binalar için takdim olunacak ha
rita ve levayih ve resimlerin yeknazarda anlaşılabil
mesi için tesis edilecek inşaatın her nevi teferruatını 
irae eder maktazlar ve irtifa planları raptedilecektir. 

Yedinci madde : Sahibi imtiyaz Nafıa Vekâletin
den tahriren mezuniyet istihsal etmedikçe musaddak 
haritalarda hiçbir gûna tadilât icra edemiyecektir. 

Sekizinci madde : Hitamı müddeti imtiyaziyede 
Hükümete meccanen terki meşrut olan rıhtımlarla 
dok ve antrepo ve mağaza ve müceddeden kuşat edi
len veya tadil olunan sokakların ve gümrük ile liman 
zabıtasına mahsus daireler vesair elmiyei resmiye lâ
yiha ve haritaları tasdik olunduktan sonra mukave
lenamenin ; altıncı maddesinde gösterildiği veçhile 
imalâtı mezkûrenin tevsiat ve tadilâta lüzum olan 
arazinin mubayaa ve teslimi muamelâtına tarafı Hü
kümetten mübaşeret ettirilecektir. İstimlâk olunacak 
arazinin haritaları binde bir mikyasında tanzim olu
nacaktır. İşbu şartnamenin birinci maddesinde tas
rih buyrulan haritalar Nafıa Vekâleti tarafından tas
dik olunduğu anda ashabı ile uyuşulamamış olan 
arazinin istimlâkine tarafı vekâletten mübaşeret edile
cektir. 

Dokuzuncu madde : Ameliyatı mebhuse kamilen 
hitampezir olduktan sonra sahibi imtiyaz masarifi 
kendisine ait olmak üzere imalâtı mezkûre aksamını 
ve müştemilâtının arazisini tarafeyn müvacehesiyle 
tahdit ve kadostro usulüne tevfikan haritasını tersim 
ve vaz'ı alâim edecek ve bundan başka yapılmış eb-
niye ve inşaat imalâtı sınaiyei sairenin mufassal ve 
meşruh defter ve haritasını Hükümet memurlarının 
tahtı nezaretinde sureti musaddakasını Nafıa Vekâ
letine takdim edecektir. 

İşbu tahdidi araziden sonra denizden kazanılacak 
veya mubayaa edilecek arazi iştira olundukça yine 
olveçhile tahdit edilerek mezkûr haritada ve zabıtna
mede işaret kılınacağı gibi marulbeyan defterin tan
ziminden sonra yapılacak inşaat ve imalâtı sınaiye 
dahi Nafıa Vekâletindeki deftere kayıt ve ilâve edile
cektir. 

'** 
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İkinci fasıl 
Rıhtımlarla doklar ve entrepolar ve mağazalar ve 
henüz satılmamış arazi, bu arazi üzerine inşa edilen 
mebani ve zahireye mahsus elevatörlar, demir hatlar 

vesairenin hüsnü halde muhafazasiyle idaresi 
beyanındadır. 

Onuncu madde — Sahibi imtiyaz liman ile rıh
tımların ve dok ve anterpo ve mağaza ve müştemilâ
tının umur ve muamelâtına muktazi bilcümle tesisa
tı daima şartname ahkâmına muvafık olarak hüsnü 
halde muhafaza edecektir. Sahibi imtiyaz tarafın
dan işbu taahhüdatın ifasında teahhür ve müsama
ha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usûl ve nizamı 
veçhile kendisine ihtar olunacak ve tarihi ihtardan 
bir mah mürur edip de icabını icra etmediği surette 
masarifi sahibi imtiyaza ait olmak üzere canibi hü
kümeti milliyeden işe vaziyet olunarak tamiratı lâzi-
me icra ve bu uğurda vuku bulacak masarif rıhtım 
ve müteferriete hasılatından istifade olunacak ve 
kifayet etmezse sahibi imtiyaza ikmâl ettirilecek
tir. 

Üçüncü fasıl 
İmtiyazın feshine ve müddeti imtiyaziyenin hita

mında takip olunacak muamelâta dairdir. 
Onbirinci madde — Sahibi imtiyaz mukavelena

menin (21 nci) maddesinde mündemiç esbaptan do
layı hukuku imtiyaziyesinden sakıt olduğu takdir
de o vakte kadar icra edileni imalât ve celp ve teda
rik olunan edevat ve levazımata ve mubayaa olunan 
araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konulan 
ve zuhur edecek taliplerden kimin üzerinde takarrür 
ederse onun marifetiyle hukukundan sakıt olan sa
hibi imtiyazın taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. 
Bilmüzayede takarrür edecek bedel, müzayede ma
sarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sa
kıt olan sahibi imtiyaza ita kılınacaktır, bu müzaye
deden bir netice hâsıl olmadığı halde evvelce takdir 
olunan bedelden münasip miktar tenzil olunarak 
altı mah müddet sonra ikinci defa olarak bir mü
zayede daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz kal
dığı halde müzayedeye mevzu şeyler için hukukun
dan sakıt olan sahibi imtiyaza hiçbir bedel tediye 
ohınmayarak Devletin malı olacaktır. 

Onikinci madde — Liman imtiyazı mukavelena
menin (8 nci) maddesine tevfikan Hükümet canibin
den mubayaa olunduğu takdirde sabit cerri eşkaller
den mâada emtianın tahmil ve ihracında müstamel 
âlât ile tarak ve vagon ve rıhtımlar ile müştemilâtının 
mağazaların muamelâtında müstamel arabalar ve 

işletme umurunda müstamel bilcümle eşyayı men
kule ve edevatı mevcude muhamminlerin tayin ve 
takdir edecekleri bedelle Hükümetçe iştira edilecek
tir. 

Onüçüncü madde — İmtiyaz munktazi oldukta sa
hibi imtiyaz liman ile dok ve antrepo ve müştemilâ
tı ve cerri eşkâl ve urganlar ve demir çubuklar ve se-
fainin raptına mahsus babalar ve şamandıralar ve 
işaret direkleri ve liman fenerleri ve rıhtımlar ile 
dokların ve antrepoların ve müştemilâtının işletil
mesine muktazi sair kâffei edevat ve sabit makine
leri elhasıl her nevi eşyayı gayri menkuleyi hüsnü 
halde ve bilâbedel ve her gûna düyun ve taahhüdat-
tan vareste olmak şartiyle (Hükümeti Milliyeye) de
vir ve teslim edecektir. Kabili nakil olan ve cerri eş
kaller ve sabit malzeme ile eşyayı menkule ve vagon
lar ve tarak ve mavna, duba gibi, işletme umuruna 
mahsus âlât elhasıl inşaatın tamir ve tecdidine muk
tazi kâffer âlât ve edevata gelince Hükümeti Milli
ye bunları muhamminlerin takdir edeceği bedel mu
kabilinde mubayaa edecektir. 

Şu kadar ki Hükümet, altı ay kadar işletme umu
ru için muktazi olan levazımatı mubayaa edip müte
bakisini mubayaa etmemekte muhtar kalacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel 
rıhtımla müştemilâtının hüsnü halde olmadığı indet-
teftiş Hükümetçe anlaşılırsa sahibi imtiyaza bir müd
det tayiniyle ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın se
meresi görülmezse Hükümet derhal rıhtım ile müte-
ferriatını yedi idaresine alacak ve sahibi imtiyazın he
sabına olarak tamiratı lâzimeyi bilicra rıhtım ve müş
temilâtını hüsnü hale vaz ettirecek ve tamirat ve işlet
me masarifi hâsılatından istifade olunacak ve hâsı
latın ademi kifayeti takdirinde sahibi imtiyaza ik
mal ettirilecektir. 

Dördüncü fasıl 
Sefainin palamarı ve yolcular ve hayvanatın ve em

tianın tahmil ve ihracı ve emtianın ardiyesi ve müna
kalâtı hususlarına dair tarife ve şerait beyanındadır. 

Ondördüncü madde — Mukavelenamenin ondör-
düncü maddesine tevfikan sahibi imtiyazın istiyfası-
na mezun bulunduğu ücuratı, tarife bahsinde tasvip 
edildiği veçhile, başkaca tanzim kılınacak mahsus 
tarifelerde tayin edilecektir ve işbu tarifelerde gös
terilen ücurat tarafı Hükümetten ruhsatı mahsusa 
istihsal kılınmadıkça hiçbir halde tezyit edilemeye
cektir. Ancak tarifelerde tayin olunan ücurat ve şe
raiti Nafıa Vekâletince badettasdik tenzil olunabile
cek ve işbu tenzilât bir mah mukaddem halka ilân 
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edilecektir. Tenzil olunan tarifeler, yine Nafıa Ve
kâletince badettasdik üç mah ilânatı mahsusa vası-
tasiyle halka ihbar edilmedikçe bittekrar haddi ev
vele terfi edilemeyecektir. 

Onbirinci madde — Mukavelenamenin (23 ncü) 
maddesinde beyan edildiği veçhile bilintihap kabul 
ve tasvip edilecek tarifeler müddeti imtiyaziye es
nasında yeniden veya musaddak tarifelere ilâveten 
tanzim olunacak tarifelerdeki ücuratın hesabı için 
para, kuruşun kırkta bir cüzü itibar olunacaktır ve 
kuruş dahi Osmanlı Lirasının yüz de bir cüz'i itibar 
olunacaktır. 

Beşinci fasıl 

Hususatı muhtelifeye müteallik şerait 
beyanındadır. 

Onaltıncı madde — (Hükümeti Milliye) gerek es-
nayi harpte ve gerek vaki hazerde ve münferiden rıh
tım üzerinde asakiri berriye ve bahriye ve muavene 
ve jandarma ve polis ile zatlarına mahsus ahmal ve 
eşkallerini ve hayvanlarını ve her nevi mühimmat ve 
edevatı harbiyeyi ve erzak ve levazımı saireyi tahmil 
ve ihraç etmek istediği halde sahibi imtiyaz ümerayı 
askeriye tarafından vuku bulacak talep üzerine kâf-
fei edevat ve vesaiti nakliyesini (Hükümeti M illi ye
nin) emrine hazır ve müheyya tutacak ve ledelhace 
Hükümeti Milliye rıhtım ile müştemilâtını vesait ve 
edevat ve müstahdemini ile beraber yeddi idaresine 
almak salâhiyetini haiz bulunacaktır. 

Balâ'da tarif olunan tahmil ve ihraç muamelâtı 
gerek esnayı harpte veya vaki hazerde olsun ve ge
rek sahibi imtiyaz tarafından veya rıhtımları yedi ida
resine almış olan Hükümeti Milliye tarafından icra 

edilsin muamelâtı mezkûre için nısıf ücret ahzohına-
caktır ve ancak rıhtım ücretinden muaf olacaktır. 

Tarife 

Onyedinci madde — Vaziyeti iktisadiye ve nakdi
ye bugün katî bir tarife tatbikine müsait olmadığın
dan mukavelenamenin (23 ncü) maddesine tevfikan 
sahibi imtiyazın istiyfasına mezun bulunduğu rüsu
mun nev'i ve mekadiri tayin ve tespit edilememiş ise 
de mukavelenin mezkûr maddesinde dahi tasrih edil
diği veçhile sefain, yolcu, esham ve tahvilât zikıymet 
eşya, araba ve edevatı müteharrike, mevaşi ve tuyur, 
emtia, mağaza icareleri, her türlü eşya ve emtianın 
vapurlardan ve vagonlardan vinçlerle ihracı veya 
vapurlara ve vagonlara aiâtı mezkûre vasıtasiyle tah
mili vesaire için alınacak mecmu" ücurat (Hiçbir veç
hile) İzmir, Yafa ve Bahri Sefidin bu iki limanları 
beyninde mevcut ve atiyen yapılacak limanlarda tat
bik olunan tarifelerin en asgarisi ve Hükümetçe inti
hap olunacak bir tarife meclisinde tatbik olunabilecek 
ve bu tarife azamî tarife olarak kabul edilecektir. 

Mersin limanında emtiai ticariye nakliyatıyle işti
gal eden mevnaların serbestisi temin kılınacaktır. Sa
hibi imtiyaz tarafından eşyayı ticariye nakli için 
mavnalar istimal edilebilecek ve mevcut mavnacı
larla itilâf yapmakta sahibi imtiyaz serbest buluna
caktır. Eşyayı zatiye nakliyatına mahsus kayık ve san-

. dallar tamamiyle serbest ve bilcümle liman rüsumun
dan muaf olacaktır. Diğer mavnacılar veya herhangi 
bir şahıs tarafından emtiai ticariye nakline mahsus 
mavnaların inhisarına müsaade edilmeyecektir. 

Onsekizinci madde — İşbu şartname iki nüshadan 
ibaret olmak üzere Ankara'da tari
hinde teati kılınmıştır. 

— ö\-»ö -* 
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Resülmal 
Lira 

750 000 
1 500 000 
2 250 000 

Faiz % 5 - 6 
Lira 

48 750 
97 500 

146 250 

Birinci şerait dairesindeki tediyat 

Resülmal 
Lira 

2 250 000 
2 025 000 
1 800 000 
1 575 000 
1 350 000 
1 125 000 

900 000 
675 000 
450 000 
225 000 

Resülmalin 
Taksiti 

Lira 

225 000 
225 000 
225 000 
225 000 
225 000 
225 000 
225 000 
225 000 
225 000 
225 000 

% 5 - 6 
hesabiyle 
faizi 
Lira Kr. 

73 125 . 
65 812 50 
58 500 
51 187 50 
43 785 
36 562 50 
29 250 
31 937 50 
14 625 
7 312 50 

Dördüncü 
sene ihtidasın
dan itibaren 

sarf edeceği me-
baliğin faizi 

Lira 

48 750 

97 500 

146 250 

195 000 

243 750 

Her altı ayda 
bir tediyesi 
lâzım gelen 
resülmal ve 
faiz miktarı 

Lira Kr. 
298 125 
339 562 50 
283 500 
373 687 50 
268 875 
407 812 50 
254 250 
441 937 50 
239 625 
476 062 

Senelik tediyat 
Lira Kr. 

637 687 50 

Dördüncü 
sene ihti

dasından itiba
ren sarf ede

ceği resülmal 
Lira 

750 000 

657 187 50 1 500 000 

676 687 50 2 250 000 

696 187 50 3 000 000 

715 687 50 3 750 000 

250 000 402 187 50 731 250 3 383 437 50 3 383 437 50 3 750 000 

Birinci Şerait dairesindeki tediyata nazaran alınacak faiz 

Resülmal 
Tediyatı 

Lira 

225 000 
225 000 
450 000 
225 000 
675 000 
225 000 
900 000 
225 000 

1 125 000 
225 000 

Yüzde yedi 
buçuk hesa 

bıyle alınacak 
faiz miktarı 

Lira 

8 437 
16 875 

25 312 

33 750 

42 187 

50 625 

Kr. 

50 

50 

50 

Bir sene zar
fında alınacak 
faiz miktarı 

Lira Kr. 

8 437 50 

42 187 50 

75 937 50 

Resülmal 
Tediyatı 

Lira 

1 350 000 
225 000 

1 575 000 
225 000 

1 800 000 
225 000 

2 025 000 
225 000 

2 250 000 

Yüzde yedi 
buçuk hesa

biyle alınacak 
faiz miktarı 

Lira 

59 062 

67 500 

75 937 

Kr. 

50 

50 

Bir sene zar
fında alınacak 
faiz miktarı 

Lira Kr. 

10 967 50 

143 437 50 

379 687 50 
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îkinci Şerait dairesindeki tediyat 

Dördüncü sene ihti
dasından itibaren alı
nan sermaye olup 
sekizinci asırdan 
itibaren tediye

sine başlamadan 

Lira 

3 515 625 
3 750 000 
3 281 250 
3 046 875 
2 812 500 
2 587 125 
2 343 750 
1 109 375 
1 875 000 
1 640 625 
1 406 250 
1 171 875 

937 500 
703 125 
468 750 
224 375 

Her altı ayda 
tediyesi lâzım 
gelen resülmal 

miktarı 
Lira 

234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 
234 375 

3 750 000 

Tediyesi lâzım 
gelen faiz 
miktarı 

Lira Kr 1 

114 257 81 
121 875 
106 640 62 
99 023 43 
91 406 25 
83 789 6 
76 171 87 
68 544 68 
60 937 50 
53 320 31 
45 703 12 
38 085 93 
30 468 75 
22 851 56 
15 234 37 
7617 18 

1 305 937 50 

Pa 

10 

20 
30 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

Tediyesi lâzım 
gelen resülmal 

ve faiz miktarı 
Lira Kr Pa 

348 632 81 
356 250 
341 015 62 
333 398 43 
325 781 25 
318 164 6 
310 546 87 
302 929 68 
295 312 50 
287 695 31 
280 078 12 
272 460 93 
264 843 75 
257 226 56 
249 609 38 
241 992 18 

4 785 938 50 

10 

20 
30 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

Beher sene 
zarfında tediyesi 

lâzım gelen mekadın 
Lira Kr Pa 

704 882 81 

674 414 6 

643 945 31 

613 476 56 

583 007 81 

552 539 6 

522 070 31 

491 602 56 

4 785 938 50 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

— 
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İkinci Şerait Dairesindeki tediyata nazaran alınacak faiz miktarı 

Resülmal 
tediyatı 
Lira 

234 375 
668 375 
703 125 
937 500 

1 171 875 
1 406 250 
1 640 625 
1 875 000 
2 109 375 
2 343 750 
2 578 125 
2 812 500 
3 046 875 
3 281 250 
3 515 625 

3 750 000 

Yüzde yedi buçuk 
hesabiyle alınacak 

faiz miktarı 
Lira 

8 789 
25 064 
26 367 
36 155 
43 945 
52 734 
61 523 
70 312 
79 096 
82 890 
96 680 

105 468 
114 257 
123 046 
131 835 

K. P. 

6 20 
1 10 

18 30 
25 
32 25 
37 20 
43 30 
20 
56 20 
62 20 

7 20 
86 20 
87 20 
94 

Bir senelik 
faiz miktarı 
Lira 

8 789 

51 431 

80 101 

114 257 

149 408 

179 570 

219 725 

254 882 

1 058 167 

K. P. 

6 20 

20 

57 25 

81 10 

76 20 

62 20 

94 

81 20 

84 35 

îki milyon ikiyüz 
elli bin liranın 
senelik faizi 
Lira 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

168 750 

1 350 000 

K. P. 

Her iki faizin 
senelik icmali 
Lira 

177 459 

220 181 

248 851 

283 007 

318 158 

348 320 

388 475 

233 632 

2 408 167 

K. P. 

6 20 

25 

57 25 

81 10 

76 20 

. 62 80 

94 

91 20 

84 35 

Birinci seneden itibaren vukubulacak olan tediyat 

Resülmal 
ve faiz olarak 

tediye olunacak 
meblâğ miktarı 
Lira K. P. 

48 750 
97 500 

146 250 

292 500 

Tediye 
olunacak resülmal 

mukabilinde 
alınacak olan 
faiz miktarı 
Lira K. P. 

Bakiye 
tediyesi olarak 

lâzım gelen miktar 
Lira K. P. 

48 750 
97 500 

146 250 

292 500 

Bakiye olarak 
istiyfası lâzım :gelen miktar 

- m -*. 
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Üçüncü seneden itibaren vukubulacak olan tediyat 

Resülmal 
ve faiz olarak 
tediye olunacak 
meblâğ miktarı 
Lira 

637 687 
657 187 
676 682 
696 187 
715 687 

3 383 437 

K. P. 

50 
50 
50 
50 
50 

50 

Tediye 
olunacak resülmal 

mukabilinde 
alınacak olan 
faiz miktarı 

Lira 

8 437 
42 187 
75 937 

109 687 
143 437 

379 687 

K. P. 

50 
50 
50 
50 
50 

50 

Bakiye 
tediyesi olarak 

lâzım gelen miktar 
Lira K. P. 

629 250 
615 000 
600 750 
586 500 
572.250 

3 003 750 

Bakiye olarak 
istiyfası lâzım ;gelen miktar 

2 377 770 
3 003 750 

292 500 

5 674 020 
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Sekizinci seneden itibaren vukubulacak tediyat 

Resülmal Tediye 
ve faiz olarak olunacak resülmal Bakiye olarak 

tediye olunacak mukabilinde alınacak tediyesi lâzım 
meblâğ miktarı olan faiz miktarı gelen miktar 

Lira K. P. Lira K. P. Lira K. 

704 882 81 10 177 539 6 20 527 343 74 
674 414 6 10 220 181 25 454 232 81 
634 945 31 10 248 851 57 25 395 093 73 
613 476 56 10 283 007 81 10 330 468 75 
583 007 81 10 318 158 76 20 264 849 4 
552 539 6 10 348 320 62 20 204 218 43 
522 070 31 10 388 475 94 133 594 37 
491 602 56 10 423 632 81 20 67 969 74 

4 785 938 50 2 408 167 84 35 2 377 770 65 

Bakiye olarak 

Mafaiz tediye edile 
resülmal miktar 

P. beyanı 

70 292 50 
10 3 383 43 
25 4 785 93 

30 4 461 87 
30 
10 Beyanı 
30 
— 8 461 87 
05 2 787 85 

5 674 02 
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Nafıa Encümeni Mazbatası I 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinden 

17 . 9 . 1339 tarih ve (1/237) numara ile Encümenimize 
muhavvel Mersin Limanı imtiyazı mukavelename ve I 
şartnamesi Nafıa Vekili Feyzi Beyefendinin huzuruyle 
Encümenimizce tetkik olundu. 

Elyevm Suriye Fransızların işgalinde bulunmasın
dan Adana mıntıkasında da Fransız müessesatı mali
yesi mevcut olmasından ve Ankara itilâfnamesinin ak
dinden evvel Adanada Fransız işgalinde bulunmasın
dan dolayı bu mıntıkada Fransız sermayesinin teka
süfü istikbalde siyasî mahzurları daî olabileceği mülâ-
hazasıyle Mersin limanı imtiyazının bir Fransız şirke- I 
tine verilmesi muvafık olamıyacağı mütalaası varit ol- I 
muştur. Bu baptaki mütalâat sırasında düveli itilâfi- I 
ye arasında menatıkı nüfuz hakkında hafi itilâf mev
cut olduğuna dair olan matbuat haberleri de hatırla- I 
tılarak mezkûr liman imtiyazının Fransız şirketine I 
verilmesinndeki mahzura Encümenin, sureti mahsusa- I 
da nazarı dikkati celp olunduğundan bu bapta Mer- I 
sin Mebuslarının fikirleri de alınarak, evvelâ bu cihet I 
ariz ve amik tetkik edildi. - I 

Mıntıkai nüfuz, sevr Muahedenamesi ile müesses- I 
ti. Lozan muahedenamesi ile memleketimiz bu müs- I 
takbel tehlikeden tahlis edilmiş, iktisadî kuyudatı ref I 
olunmuştur. Binaenaleyh hükümetimiz müteyakkız I 
ve kuvvetli bulundukça varidi hatır olan bu kabil teh- I 
likeleri her zaman bertaraf edebilir. Bu bapta serma
yenin milliyeti olmaması, seyyal olması da nazarı dik- I 
kate alınmalıdır. Bir sermayenin bir müddet sonra ma
hiyetini, milliyetini tebdil edebileceğine dair bir çok I 
misaller mevcuttur. Bundan başka imtiyazı verilen bu I 
gibi müessesatı hükümet muayyen bir müddet zarfın- I 
da mubayaaya salâhiyettardır. Hassaten Mersin Li- I 
manı imtiyaz mukavelenamesinin on dördüncü madde- I 
sine nazaran sahibi imtiyaz hisse senedatımn asgarî I 
olarak nısfını Türk sermayesine tefrik ve tahsis etmek
te olduğu gibi şirketin meclis idaresinde Türk hisse- I 
darları azasının adedi mecmu azanın nısfının bir faz
lasına baliğ olacaktır. I 

Yumurtalık Limanının Çester imtiyazına dahil ol- I 
ması Mersin - Yenice şimendiferlerinin halen Alman I 
ve isviçreliler elinde bulunması ve Nafıa Vekili Feyzi I 
Beyefendinin şifahî beyanatına nazaran Seyhan ve J 
Ceyhan nehirlerinin tathiri ameliyatına da bir Ingi- I 
üz grubunun talip olmak istemesi Adana mıntıkasında I 
müessesatı nafıa imtiyazatının yalnız Fransızlara mün- I 
hasır olmadığını ispat eder. Mukavelenamenin Heyeti I 
Vekilede hini müzakeresinde Hariciye Vekilimizin J 
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muvafakat etmesi ve bu imtiyaza ait teklifi kanuniyi 
vaz'ı imza eylemiş olması da serdolunan mahzurun şa
yanı ehemmiyet olmadığını gösterir. Mersin Limanı 
cenubî Anadolunun mühim bir kapısıdır. Liman had
di zatında pek açık ve cenup rüzgârlarına çok maruz
dur. Bu sebeple de inşası pek güçtür. Almanlar Konya' 
dan itibaren Bağdat hattının inşasına başladıkları za
man bu hat için Mersin'de bir liman yapmayı düşün-
müşlerse de inşaatın pek güç olduğu anlaşılmasına bi
naen Toprakkale - İskenderun hattını yaparak İsken
derun Limanını tercih etmişlerdir. Mühendis K. 
Gronblad Adana mıntıkası Fransız'ların tahtı işgalin
de iken hükümetlerinden azamî teshilâta mazhar ola
rak Mersin Limanının inşası için bir çok malzeme ge
tirmiş ve bazı inşaata başlamıştır. İşte bu tesirlerdir 
ki, hükümetimiz için pek müsait olan ve başka şirketle
rin kabul etmiyeceği şeraitle mühendis K. Gronblad 
ve namlarına hareket ettiği (Leon Müjo Veyanvil) ve 
(Rober Gabro Müjo) Mersin Limanının imtiyazına 
talip olmuşlardır. Hükümetçe de daha müsait şerait 
dermeyan edecek başka şirket zuhuruna ihtimal veril
mediği ve bir senedir imtiyazın itası teahhür eylediği 
halde başka talip zuhur etmemiş olduğu cihetle Mer
sin Limanı imtiyazının Mühendis K. Gronblad ve 
Şürekâsına verilmesi Encümenimizce münasip görül
müştür. Hükümetin vaziyeti maliyesi bizzat bu lima
nın inşasına müsait bulunmamasından fena havalarda 
birçok eşya denize düşerek tüccarların mutazarrır ol
masına binaen Mersin'de bir liman inşası zarurî olma
sından dolayı zuhur etmiş olan talibin reddi menafii 
iktisadiyemize de mugayir görülmüştür. 

Mersin Limanının şarkında tabiatan daha mahfuz 
ve cesim olarak Yumurtalık Limanı bulunmasından 
dolayı bilmukayese bu iki limandan birinin tercihin
den sonra liman imtiyazının fikri serdedilmiştir. Ta
biatan Yumurtalık Mersin'den iyi olsa bile Yumurta
lık Limanı Çester imtiyazına tabidir ve bu liman Ma-
raş, Antep, Urfa, Harput, Diyarbekir cihetinin bir 
kapısı olacaktır. Mersin Limanı ise mevcut Anadolu 
Bağdat Demiryollarının güzargâhına ve vaziyetine na
zaran Adana, Mersin, Konya, Niğde, Kayseri gibi yer
lerin bir kapısıdır. Adana Vilâyetimiz ikinci bir Mısır 
olmak istidadında olup başlı başına bir limana muhtaç
tır. Fazla Jiman olması da zarar değil, kâr tevlit eder. 

Mukavelenamedeki müddeti imtiyazın yetmiş sene 
olması Encümence muvafık görülmüştür. Ticaret Mü-
diri Umumisi Limanın senede vasati ithalât ve ihra
catını bir milyon ton ve limanın inkişafından sonra iki 
milyon ton farzederek bu esasa göre imtiyaz müdde-
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tinin tenkisi mümkün olduğunu beyan etmiş ise de le-
deltetkik bu hesabın yanlış esaslara istinat ettirildiği 
anlaşılmıştır. Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesinden va
ki olan suale Mersin Limanının halen senede ithalât 
ve ihracat yekûnunun kırk beş bin küsur ton olduğu 
bildirilmiştir. Tutulan istatistiklere göre Mersin Limanı 
ihracat ve ithalât cihetinden Samsun Limanına müşa
bihtir. 

Bu sebeble Samsun İhı aniyle mukayese yapmak 
mümkündür. Samsun Limanının mevcut istatistikine 
göre harbi umumîden evvel 1328 de ithalât ve ihra
catı 88 bin küsur tondur. Bunu azamî yüzbin ton far-
zedebiliriz. Samsun Limanından 1325'te liman hası
latı olarak kesirsiz 40 bin lira alınmıştır ve ithalât ve 
ihracatı mezkûr senede 85 bin tondur. Şu halde beher 
ton için liman resmi yarım altın liradır. Bugün 250 ku
ruş farz olunabilir. 1328 de Samsun'un ithalât ve ih
racatı 100 bin ton ve liman resmi de beher ton için 
250 kuruş kabul edildiğine göre buna kıyasen bir sene 
Mersin limanının hasılatı 250 bin azamî 300 bin lira 
tahmin olunabilir. Şirketin sermayesi olan on milyon 
liranın yüzde yedi buçuktan faizi ise 750 bin lira eder. 
Şu halde Mersin Limanının hâsılatı ilk senede serma
yenin faizinin nısfını ödeyemiyecektir. Samsun Lima
nından 1325 de 40; 1333 de 86; 1338 de 124 bin lira 
hasılat alınmıştır. îstatistike nazaran tezayüt, senede 
üç buçuk ve on sekiz senede dört buçuk misli tahmin 
olunuyor. Bu esasa göre Mersin Limanı 18 sene son
ra 450 bin ton ithalât ve ihracat yaparak beher ton da 
250 kuruştan bir milyon yüz birmi beş bin lira hası
lat alacak demektirki şirket bu suretle ancak 18 sene 
sonra, amorti faizi ve işletme masarifini çıkarabile
cektir. Liman ancak 32 sene sonra temettü verecek ve 
buna yüzde yirmi beş hesabiyle hükümete iştirak ede
cektir. Bu vaziyet 18 sene devam edecektir. Bu müla
hazata göre beş sene de halatı gayrı muntazıra nazarı 
dikkate alınınca müddeti imtiyaz fazla görülmemekte
dir. Bundan başka yapılacak Mersin Limanından bü
yük olmıyan Beyrut Limanının müddeti imtiyazı 99, 
Haydarpaşa 93, İzmir 85 senedir. Müessesatı nafıa me-
yanında en az kâr temin eden de sun'i limanlar oldu
ğu düşünülmelidir. Ticaret Müdiri Umumisinin 
10, 11, 12 nci maddelerdeki mütalââtı hükümetin ser
mayeye iştirak ettiğine nazar andır. Halbuki mukave
lenamede bu esas kabul edilmemiş olduğundan bu mü
talaa varit değildir. 

Limanın inşasında şirketin celbedeceği mevaddın 
gümrük resminden muafiyeti gibi teşkilâtın ibrazı lâ-
zımeden görülmüştür. Arazii emiriyei haliyenin sahi

bi imtiyaz tarafından muvakkaten veya katiyen işgal 
edebileceğine dair mukavelenamenin altıncı mad
desindeki kayıt bir usulden ibarettir. Mamafih Mersin 
limanında inşaat sahasında bu kabil hali arazii emiri-
ye olmadığı Mersin Mebusu Besim Bey tarafından 
ifade edilmiştir. 

26 ncı maddedeki yirmi beş bin Osmanlı lirası ke
falet akçasının miktarı sermayeye nazaran kâfidir. Esa
sen Şirketin Mersin'e evvelce bir çok malzeme getir
miş ve inşaata başlamış olması ve hükümete pek mü
sait şerait dermeyen etmesi de taahhüdünü ifa edece
ğine dair emniyet bahş olmaktadır. 

Dördüncü maddeye nazaran limanın bir kısmı üç 
senede ve heyeti kâmilesi dokuz senede ikmal edilmiş 
olacaktır. Hassaten dokuz sene müddet zahiren çok 
görülmekte ise de limanın inşasındaki müşkülât ve üç 
sene zarfında inşası hitam bulan liman ve rıhtım 
aksamının hitamiyle beraber nakliyatın tahtı emniyete 
girmesi hasebiyle mezkûr müddet fazla görülmemiş
tir. 

23 ncü madde mevzubahis tarifenin şimdiden tespi-
pit edilmemiş olması encümence daii mahzur görülme
miştir. Tarife evvelâ Nafıa Vekâletinin tasvibine ikti
ran edeceğine ve Bahri Sefidin Yafa ile İzmir ve bu li
manlar beyninde mevcut veya atiyen yapılacak liman
ların tatbik edecekleri tarifelerden hükümetçe en mü
sait şeraiti cami bir tarife intihabının meşrut olması
na ve tarife hakkındaki diğer kuyuda nazaran 23 ncü 
madde muvafık görülmüştür. Bilhassa 15 nci madde
de muharrer olduğu veçhile liman ve teferruatına mü
teallik hâsılatı safiyeden hükümete yüzde yirmi beş 
hisse verilmesi ve 14 ncü madde mucibince hisse sene-
datının nısfının Türk sermayesine tefrik ve tahsisi ve 
şirket meclisi idaresinin Türk hissedarları azası adedi
nin mecmu azanın nısfının bir fazlasına iblağına rı
za gösterilmesi hükümetin menafiine pek muvafık ve 
mukavelename ve şartnamenin diğer mevaddı da şa
yanı kabul görülmüştür. Yalnız berveçhi zir tadilâta lü
zum hissedilmiştir: 

1 —• Mukavelenamenin sekizinci maddesinde vu
zuh için (her sene şirkete tediye buyuracaktır.) İbare
sinden evvel (müddeti imtiyazın hitamına kadar) kay
dının ilâvesi; 

2 — Mukavelenamenin 12 nci maddesinde (evvel 
be evvel gümrük ve karakolhane yapılacaktır) cümle
sinde karakolhane kelimesinden sonra (Ve Liman dai
resi) kaydının ilâvesi; 

3 — Mersin Limanında Belediyenin bir iskelesi 
mevcuttur. Bu iskeleden Mersin Mebusu Besim Beyin 
ifadesine nazaran Belediye senevi yüz bin liraya karip 
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rüsum almakta imiş. Limanın ve rıhtımın şirketçe işle
tilmesi üzerine belediyenin bu mühim varidatı kesile
cektir. Buna mukabil olmak üzere 15 nci maddenin 
nihayetine şu cümlenin ilâvesi: (Sahibi imtiyaz, Mer
sin Belediyesine ait olup, liman inşası hasebiyle muat
tal olacak olan iskeleden almakta olduğu resim karşı
lığı olmak üzere rıhtım hasılatı gayrı safiyesinin yüzde 
beşini her sene belediyeye tediye edecektir. 

Madde: 4 — Mukavelenamenin 18 nci maddesinde 
(Bilcümle sefaini harbiyesi) kaydının (bilcümle bahrî ve 
havaî sefaini harbiyesi) şeklinde tashihi ve (rüsumat 
karakol gemileri) kaydından sonra (ve ticcari olmıyan 
sefaini. emriye) kaydının ilâvesi; 

5 — Şartnamenin 2 nci maddesinde (gümrük ve 
müştemilâtı ve karakolhaneden ibaret) kaydında (ka-
rakolhane) kelimesinden sonra (ve liman dairesinden) 
kaydının, kezalik aynı maddede (Gümrük binası ve 
müştemilâtının ve karakolhanenin keza miktarı) ibare
sinde (karakolhane) kelimesinden sonra (ve liman dai
resinin) kaydının ilâvesi; 

6 — Şartnamenin 10 ncu maddesinde vuzuh için 
(hüsnühalde muhafaza edilecektir) ibaresinin evveline 
(şartname ahkâmına muvafık olarak) ibaresinin ilâ
vesi; 

7 — Şartnamenin 17 nci maddesinin (vesaire için 
alınacak mecmuu ücurat) ibaresinden sonra (hiç bir 
veçhile) kaydının tayyı; (tarifelerin en asgarîsi) ibare
sinden sonra (ve) nin hazfi ve mütakip cümlenin şu 
veçhile tashihi: (hükümetçe intihap olunarak Mersin' 
de tatbik olunabilecek ve bu tarife azamî tarife ola
rak kabul edilecektir.) İşbu tahsisat, mukavele ve şart
namenin matbu ve merbut aslında kerre içinde göste
rilmiş ve başkaca tadilâta lüzum görülmemiş olduğun
dan heyeti umumiye de liecelilmüzakere tashih ve ta
dil olunan Mersin limanı imtiyaz mukavelename ve 
şartnamesinin matbu suretleri Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine takdim kılınmıştır. Efendim. 

Nafıa Encümeni Reisi Namına Mazbata Maharriri 
Kastamonu - Edirne 

Halit Hüseyin Rıfkı 
Kâtip Aza 

Zonguldak Mustafa 
Ragıp 
Aza Aza 
Bolu izmit 

Mehmet ibrahim Süreyya 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Aza Aza 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Büyük Mület Meclisi Riyasetinden Encümenimize 

havale edilen Mersin Limanı imtiyazı mukavele ve 
şartnamesiyle evrakı müteferriası Encümenimizde tet
kik olundu. Mersin Limanının hayatı umumiyei iktisa-
diyemiz itibariyle ehemmiyetini takdirde hükümet ve 
Nafıa Encümeniyle müttefik olmakla beraber (atide hu
lasaten arz olunacağı veçhile) bu limanın vaziyeti coğ
rafyayı mahsusası hasebiyle memleketin menafii umu
miye ve iktisadiyesi noktayi nazarından Devletçe ida
resi vücubuna kani olan Encümenimiz aynı zamanda 
mukavele ve şartnamelerle plan ve evrakı müteferria-
sının tetkiki neticesinde: 

1 —• Fennî noktayi nazardan bu liman projesini 
ihtiyacatı atiyei iktisadiyemizi tatminden uzak bul
muştur. Çünkü bugün bu liman beynelmilel ticarete iş
tirak edebilmek için evvelâ gittikçe hacimleri ve su 
kesimleri artan sefaini istiap edecek ve bunların se
lâmetini temin eyliyecek ve bu sefainin fırtınalı zaman
larda gerek duhul ve huruçları ve gerekse suhuletle ha
reketlerini temin edecek şeraiti ve civarda her hangi ha
riç bir elde bulunan limanlara rekabet edecek evsafı 
haiz bulunmalıdır. 

Bu şeraitten birisi kâfi bir derinliktir, 
Gemilerin liman dahilinde emniyetle barınmaları 

suyun muayyen bir dereceden eksik olmamak şartıy-
le derin olmasına mütevakkiftir. Bu derinliğin gemile
rin dalgalı zamanlarda sığınacakları sahaya kadar şa
mil olması ve sefainin liman dahilinde lâzım olan bü
tün hareketlerini serbestçe icra edecek bir derecede 
bulunması icabeder. Elyevm limanların sakin ve dal
gaların tesirinden hariç olan sahalarında (12) metre
den yirmi, yirmi beş metreye kadar olan bu derinlik 
kâfi addedilmektedir. 

Yolcu ve eşya nakleden vapurlar son senelerde 
pek büyük, ebatta inşa olunmaktadır. 

Vapurların zarurî nakliyat masrafı büyüklüğü nis-
betinde tenakus etmesi ve sürati lâzıme itibariyle bu 
masraflara daha fazla artması bugün terakkiyatı fen-
niyede buna müsaade bahşetmesi vapurların hacmi is-
tiabilerinin tezyidi lüzumu imkânını tehiye etmiştir. 

Tulü iki yüzü, arzı yirmi metreyi, su kesimi dokuz 
metreyi, hacmi istiabisi on iki bin tonu, sürati yirmi 
milli mütecaviz sefaini ticariye gittikçe artmaktadır. 
Hatta bizim seyrisefain idaresine ait (Gülcemal) va
purunun su kesimi dokuz buçuk metredir. (Kırk sene 
evvel en büyük vapur 140 metre tula 13,5 metre arza 
7,3 metre su kesimine 4800 tonaj on beş mil surata 
malik iken son zamanlarda inşa olunan, sefainden ez-



İ : 37 14 . 4 . 1340 C : 1 

cümle lusitanya vapuru 240 metre tulde, 26,8 arzında, 
10,2 su kesiminde, 33 000 tonajında inşa olunmuştur). 

Gemilerin böylece hacmi istiabilerinin, su kesim
lerinin, tezayüdü daimisi limanların ameliyatı mütem
mime ile genişletilmesini derinleştirilmesini istilzam 
etmektedir. Bir limanın tesisatı iptidaiyesi ihtiyacatı ik-
tisadiyesini tatmin eylemez, tarzı inşaası itibariyle de 
inkişafatı atiyesine müsaade etmezse ihtiyaç halinde 
büyük masraflar ihtiyariyle yeni baştan inşaata lü
zum hasıl olur. Bilhassa «Kâfi bir umk» temin edil
mezse atiyen büyük külfetler ve masraflar ihtiyarı za
rurî olur. Nitekim Süveyiş Kanalında külliyetli mas
raflarla bu umkun tezyidi cihetine gidilmiştir. Bir li
manın umkunun tayini miktarında aynı zamanda ma
ruz bulunduğu rüzgârlarla mersâsının emniyeti icrayı 
tesir eder. Gemilerin asıl limana girip çıkması müşkül 
olduğu tehlikeli anlarda tehlikenin zevaline kadar de-
mirleyebilmesine müsait emin bir mersâ mevcut ol
mazsa -ki Mersin bu vaziyettedir- Limanın her zaman 
için vapurların duhul ve hurucuna müsait ve bütün 
tehlikelerden beri, emniyeti kâfil bir şekilde inşası 
zarurî olur. İşte bu esasa binaen Mersin Limanının 
derinliğinin on metreden dun olmaması lâzım gelir. 
Nitekim İstanbul Limanı hakkında yazılan raporlarda 
(12 - 25) metre umkun lüzumu dermeyan edildiği gibi 
harbi umumiden evvel Samsun ve Trabzon limanlan 
için icra edilen tetkikat neticesinde bu limanların rıh
tım boyunca asgarî umkları (10) metre olarak tespit 
edilmiştir. 

Halbuki: Mersin şartnamesinin ikinci maddesinde 
«(D) kısmından itibaren ve daha Şarka doğru rıhtım 
boyunca suyun umku 8 metre (L) ile gösterilen dol
durmanın boyunca suyun umku 10-11 metre ola
cak ve liman derinliği sekiz metreden aşağı olmaya
cak ve Cenuba doğru gidildikçe derinlik tezyit edile
cek ve haritada görüldüğü veçhile liman methalinde-
ki umk (14) olacaktır.» denilmektedir. Şartnameye 
merbut plan tetkik edilecek olursa limanın ekser ak
samında ehemmiyetli derinleştirme ameliyatına gidil
mediği (D) kısmının Garbindeki sahada ancak bir 
kaç metre umkla iktifa edildiği ve mevcut iskelenin 
müntehasındaki umk 3,80 metre iken 1,20 metre tez
yit ile yalnız (5) metreye iblağ olunduğu (D) ile gös
terilen rıhtım boyunca suyun umku 8 metre olduğu, 
yalnız (L) ile irae edilen 300 metre tuldeki doldurma 
nihayetinde( 3) metre derinleştirilerek (11) metre umk 
temin olunduğu görülmektedir. 

I Gerek mezkûr plana gerekse yalnız (L) doldurma
sı boyunca (10) metre umku kabul eden şartname 
ahkâmına nazaran bu proje ihtiyaca kâfi görülmemiş
tir. Büyük vapurların yanaşacağı rıhtım sahası pek 
mahduttur. Yine vapurların fırtına zamanında haricî 
tesirata az çok maruz kalacak olan liman dahilinde 
selâmetle barınmaları, kımıldanmaları imkânsızdır. 

I Saniyen: Bir liman behemahal kâfi derecede ge
niş bulunmalıdır. Bilhassa imtiyaza verilen limanlarda 
bu şarta fevkalâde ihtiyaç vardır. Çünkü sahibi imti
yaz limandan imtiyaz müddeti zarfında istifade ede
ceğini ve bilhassa muayyen bir müddet sonra iştira 
edebileceğini düşünerek yakın bir atinin zarurî ihtiya
cını nazarı dikkate alır, yalnız istihsal edeceği menfaati 
düşünür ve memleketin atii iktisadîsi için fedakârlık 
ihtiyar etmez. Gerek iştira ile, gerekse müddeti imti
yazın hitamıyle limanın devlete intikalinden sonra 
külliyetli masraflarla ameliyatı cedideye lüzum hâsıl 
olur. 

İhtiyacın tetkikiyle buna nazaran liman için icabe-
den vüsatin temini vazifesi hükümete aittir. Halbuki 
bu limanın dokuz sene sonra vücuda getirilecek ame
liyatı mütemmimesinden sonra bile meydana gele
cek vüsati gayrı kâfidir. 

Kaldıki, mevcut plan fennen tetkik edilirse fırtı
nalı zamanlarda limanın yalnız mahdut bir kısmından 
istifade olunacağı tezahür eyler. Harbi umumîden ev
vel tetkikatı ikmal edilen Samsun projesinde biri 2490, 
diğeri 1350 metre olmak üzere minhayselmecmu (3840) 
metre tulünde iki dalgakıran sedle meydana gelecek 
bir vüsat esası kabul olunmuştu. 

2. — Mukavele ve şartname projesine nazaran 
şirket imalât ve inşaatın dokuz senede ikmalini taah
hüt etmektedir. 

Filhakika mukavelenamenin dördüncü ve şartna
menin ikinci maddelerine nazaran harita ve lâyiha
ların tarihi, tasdikinden itibaren (Ki bu tarih üçüncü 
maddeye nazaran mukavelenamenin tarihi teatisinden 
bir sene sonradır.) Haritada limanın kırmızı renk ile 
gösterilen dalgakıran şeddinin (800) metrelik bir kıs
mı ile rıhtımının (500) metre mahallinden üç adet ma
ğazadan ibaret olan kısmını üç sene zarfında, keza yi
ne aynı maddelere nazaran dalgakıran şeddinin tulü 
kâmili olan (1800) metreye iblağı hususunu da dokuz 
sene zarfında taahhüt eylemektedir. Halbuki daha de
rin ve daha geniş olmak ve dalgakıran şeddinin tulü 
de Mersin projesindeki dalgakıran tulü kâmilinin iki 
misli bulunmak üzere ihzar edilmiş olan Samsun Li-
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manı projesinde bütün bu inşaat ve tesisatın üç sene 
zarfında ikmali esası kabul olunmuştu. 

3. — Diğer cihetten Gronblad tarafından derme-
yan edilen teklifatı iptidaiyede tulü (1200) metre, arzı 
fevkanisi (4 - 5) metre olan bir dalgakıran sedle rıh
tım, elevator, antrepo, hangar vesaire inşasını ihtiva 
eden birinci projenin (35) milyon frankla, bu proje
nin tevsiinden ibaret olan ikinci bir projenin de sek
sen milyon frank sarfiyle vücuda geleceği tahmin edil
diği gösterilmektedir. 

Mukavele ve şartnamelerin balâda mezkûr mad
delerinde ise birinci devrede yani üç sene zarfında 
yapılacak imalâtın miktarı 1200 metreden 800 metre
ye indirilmiş ameliyatı mütemmimenin ikmali ise do
kuzuncu seneye kadar tehir olunmuştur. 

Bu suretle mühendis Gronblad sermayesinin ted
ricen vaziyetini temin eylemektedir ki bu, şüphesiz 
müteahhidin pek lehine ve limanın inkişafı aleyhine 
kabul edilmiş bir şekildir. 

4. — Mukavele ve şartnamelerin metninde «ilk 
tesisat sermayesi» miktarı hakkında bir sarahat yok
tur. Yalnız teklifatı evveliye meyanında balâda arz 
olunan miktarlar mevcut olduğu gibi sarfedilecek alel-
umum sermaye için mukavelenamenin on dördüncü 
maddesinde de «.şirketin sermayesi inşaat ve ameli
yatın derecei terakkisine göre tezyit edilmek ve mik-
tarî azamisi 12 milyon Osmanlı lirası olmak üzere ta
yin edilecektir.» diye bir kayıt mevcuttur. 

Halbuki usulen tesisatı iptidaiye sermayesinin ve 
bu sermayenin faizinin mukavelenamede tasrihi ica-
bederdi. 

5. — Bir de yukarda bilmünasebe mevzubahis 
edilen ve on metre umk ve 3840 metre dalgakıran 
şeddini muhtevi bulunan Samsun projesinin harpten 
evvel (1300 000) liraya bugünkü para ile (13 000 000) 
liraya çıkacağı indelkeşif anlaşılmış iken bunun nıs
fı derecesinde tesisat ve ameliyatı cami bulunan 
(dun bir umk, 1800 metre dalgakıran) Mersin lima
nının inşaat ve ameliyatının haddi azamîsinin 
12 000 000 lira olarak gösterilmesini Encümenimiz 
tasvip edememekte ve gerek bu sebepten, gerekse 
harbi umumîden evvel hükümetçe Mersin için yapıl
mış olan keşfiyattan (ki 2800 metre dalgakıranı bu
lunduğu halde 680 000 lira olarak keşfedilmişti) ve 
alelumum liman inşaat masrafları hakkında icra edi
len tetkikattan Mersin'de Mühendis Gronblad tara
fından yapılması taahhüt olunan tesisatın haddi aza
mî olarak mukavelenamede mezkûr olan meblağın 

hemen nısfı raddesinde bir masrafla meydana gele
ceği zan ve tahmin edilmektedir. 

6. — Liman hâsılatı safiyesinin tarzı tayinini de, 
bir kere işletme ve hüsnü halde muhafaza masrafı
nın hâsılatı gayri safiyeye nazaran nisbeti alelusul 
tespit edilmediğinden, aleyhimizedir. Vaktiyle ve
rilmiş Anadolu Demiryolları gibi imtiyazatta hâsı
lat gayri safiyeden muayyen bir miktarın ezcümle 
(15 000) Frankın tenzilinden sonra kalan kısım hâsı
latı safiye ad ve itibar olunmuşdur. 

Bu usul filhakika bizim için en amelî bir tarz
dır. 

Malumdur ki, limanlarda işletme ve hüsnü halde 
muhafaza masarifi nisbeten dun olduğundan işletme 
ve hüsnü halde muhafaza masarif i yle işletme temet-
tüü senevî (M=O,30 H) düsturu ile hesap olunur. 
Bu düsturda (H) liman müştemilâtının hâsılatı gayri 
safiyei seneviyesini irae eder. Muhtelif liman proje
lerinde bu esas kabul edilmiştir. 

Halbuki mevzuu tetkikimiz olan Mersin muka
velenamesinin 15 nci maddesinde böyle bir esas ka
bul edilmiyerek «kapalı» girift ve şümullü şekil esas 
ittihaz edilmektedir ki bu surette müstesna. ahval 
haricinde şirketin hâsılatı safiye göstermesi - emsa
linde olduğu veçhile - fiilen vuku bulmayacaktır. 

Bunun sekizinci maddeye göre (25) seneyi mü
teakip limanın iştirası halinde de tesiri meşhut olur. 
Çünkü iştira takdirinde iştiraya takaddüm eden beş 
sene zarfında vuku bulan ve 15 nci madde mucibin
ce tayin edilen hâsılatı safiyeden 25/100 hükümet 
hissesi badettenzil mütebaki hâsılatın miktarı mu
tavassıtına müsavi bir meblağ her sene şirkete tediye 
edilecektir. 

Diğer cihetten İskenderun limanı mukavelena
mesinde hâsılatı saf iyenin 50/100 si hükümete tah
sis edildiği halde Mersin'de 25/100 kabul edilmiştir. 

7. — Tetkikat esnasında Mersin Limanının hâ
sılatının tayininde de bazı yanlışlıklar vuku bulduğu 
görülmüştür. 

Şöyleki : Limanın senede ithalât ve ihracatı ye
kûnunun kırkbeş bin küsur ton olduğu gösterilmiş
tir. Halbuki her türlü tesisattan mahrum olan bu li
manın 1324 de yalnız ihracatı yüz bin tona baliğ 
olmuştur. 

Gümrük kuyuduna nazaran 1328 senesinde Mer
sin'in ihracatı 60 047, ithalâtı (yekûn) 95 741 ton, 
1329 senesinde Mersin'in ihracatı 43 332, ithalâtı 
52 409 yekûn 98 929 tondur. Diğer senelere ait olan 
istatistiklerin tetkikinde Mersin Limanının hareketi 
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ticariyesinin fevkalâde fazla bulunduğu tezahür et
mektedir. Mersin Limanının birinci safhada hitamı 
inşaatı olan 1344 senesinde asgarî olarak yekûn it
halât ve ihracatının 126 000 ton olduğunu kabul et
sek bile tip olarak kabul olunan bütün limanlarda 
(gemi tonajlarının terakkisi de nazarş itibare alına
rak) yapılan terakkii hâsılat hesabatına nazaran 

1346 tarihinde 168 000 
1351 tarihinde 270 000 
1356 tarihinde 450 000 ton. 
Trafik (ithalât ve ihracat yekûnu) yapacağı an
laşılır. Nafıa Encümeninin mütalâası veçhile bu 
450 000 t ondan 1 125 000 hâsılat alındığına ve 
Gronblad'ın ilk teklifte beyan ettiği veçhile dokuz 
senede sarfedeceği meblağ 80 milyon frank takriben 
(8) milyon liradan ibaret olduğuna göre bu sekiz 
milyon lira sermayenin tamamen sarf olunduğu 1349 
senesinden yedi sene sonra yani 1356 tarihinde li
mandan 1 125 000 lira hâsılat alınacağı tebeyyün 
eder. 

Berveçhi bâlâ 1356 senesi hâsılatı muhammenesi 
bulunan 1 125 000 liranın işletme ve hüsnü halde 
muhafaza masarifiyle işletme temettüüne mukabil 
30/100 ü olan 337 500 lirası tefrik olundukta 
1 125 000 - 337 500 - 787 500 hasılatı kalır. Bun
dan sekiz milyon liranın 8/100 faizi ve amortismanı 
olan (640 000) lira da çıkarılırsa 787 500 - 640 000 = 
147 500 lira kâr tahakkuk eder. 

Hülâsa : Projeye nazaran Mersin limanı hitamı 
inşaatı olan 1349 senesinden (7) sene sonra mevzu 
sermayenin faiz ve amortismanını temin edeceği gibi 
bir miktar da kâr bırakacağı görülmektedir. 

8. — Mukavelenamenin birinci maddesinin sa
niyen ve sâlisen fıkralarının ve şartnamenin 16 ncı 
maddesinin mütalâsından talibi imtiyaza pek vâsi 
hukuk ve imtiyazat tanındığı görülmektedir. 

Encümenimiz alelumum Avrupa memalikinde asıl 
liman tesisatından tefrik edilerek belediye ve ticaret 
odalarına ve idarei mahalliyelere aidiyeti kabul olu
nan bu hukukun ecnebi bir şirkete itasını ve bu su
retle ticareti mahalliyenin bir heyeti ecnebiyenin ye
di inhisarına geçemesini tazammun eden bu imtiya-
zatı reddetmektedir. 

9. — Mukavelenamenin 6 ncı maddesiyle şirke
te denizden doldurmak veya istimlâk etmek suretiy
le elde ettiği gayet kıymetli arsaların furuhtu hak
kı veriliyor ki, Encümenimiz bu hususu liman şirke

tinin bu arsaları ahare satamayacağı hakkındaki Hay
darpaşa Limanı mukavelenamesinde münderiç esası 
makule mugayir ve muhalif görmektedir. 

10. — Aynı zamanda ötedenberi Mersin Bele
diyesine ait olan iskele rüsumu ile mevcut iskelenin 
kumpanyaya verildiği görülmektedir ki, Encümenimiz 
bu hukuk ve tesisatın Nafıa Encümeninin teklifi 
veçhile rıhtım hâsılatı gayri saf iyesinden 5/100 inin 
belediyeye tefriki gibi küçük bir menfaat mukabilin
de kumpanyaya terkini muvafık görmemektedir. 

11. — Limanda tatbik olunacak tarifelerin tayin 
ve tespit edilmemesini Encümenimiz şayanı tasvip 
görmediği gibi bu bapta mukavelenamenin 23 üncü 
ve şartnamenin 16 ncı maddesinde mevcut kuyudu 
da atii iktisadimiz için gayrî kâfi bulmaktadır. 

Limanda tahsil olunacak ücuratın Yafa'dan İz
mir'e kadar Şarkî Bahri Sefit limanlarında tatbik 
olunacak tarifelerden hükümetçe intihap edilecek en 
müsait şeraiti cami bir tarifenin fevkinde olmaması 
kaydı bazı ahvâlde kifayet edemez. Zira bilfarz en 
müsait tarifeyi tatbik eden liman herhangi rakip 
komşu liman olduğu halde Mersin'in ona aynı şe
rait tahtında rekabeti - kilometre farkı itibariyle -
müşkül olur. 

12. — Bağdat mukavelenamesinin 10 uncu mad
desi veçhile hükümetin her an imtiyazı geri almak 
salâhiyetini muhafaza etmesi ve limanı imtiyazı 
herhangi senede alınırsa ondan evvelki beş sene zar
fında vuku bulan hâsılatı gayri safiyenin miktarı 
mutavassıtı bulunarak onun 50/100 sine müsavi bir 
meblağın müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar her 
sene sahibi imtiyaza ifa edilmesi ve işbu meblağı se
nevinin henüz bedeli tesviye edilmemiş sermayenin 
faizi ile. resülmaline mahsup akçasına muktazi mik
tardan dun olmaması şeklinde bir formülün kabulü 
muvafık olurdu. 

13. — İmtiyazın mubayaasından sonra ahar bir 
şirkete ihale takdirinde sahibi imtiyazın şeraiti mü-
tesaviye ile hakkı rüçhanı haiz olmasına mukavele
namenin on dokuzuncu maddesiyle kabul edilmesi 
hükümeti takyit edeceği cihetle muvafık görülme
miştir. 

14.' — Mukavelenamenin yirmi altıncı maddesi 
mucibince sahibi imtiyazın taahhüdatı vakıasının ic
rasını teminen vermekle mükellef olduğu yirmi beş 
bin lira da işin ehemmiyetine nazaran gayri kâfi gö
rülmüştür. 

Berveçhi balâ tahvil ve noksan ve mahzurları 

tafsil edilen işbu imtiyaz mukavelenamesi Encüme
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nimizce şayanı kabul görülmediği cihetle reddi hu
susunun Heyeti Celilelerine arz'ı karargir olduktan 
sonra bu limanın imtiyazının muvafık şeraitle her 
türlü mahzurdan ari bir şirkete devri veyahut dev
letçe idaresi cihetlerinden hangisinin muvafık olduğu 
derpiş edilmiş ve bunun için bu limanın iktisadiyatı 
memleket itibariyle derecei ehemmiyetinin tetkiki 
hususuna da lüzum görülmüştür. 

Malumdurki, bir limanın kıymeti, istikbali en zi
yade ithalât ve ihracatına ve bütün muamelâtı tica-
riyesine hadim olduğu sahanın kıymetine hulâsa, hin
terlandının mahiyetine tabidir. Bu noktai nazardan-
dırki, en müsait şeraiti tabiiyeyi haiz olmasına ve se-
fainin pek vâsi mikyasta uğrağı bulunmasına rağ
men birçok limanlar kıymeti iktisadiyeyi haiz olma
maktadırlar. Bunlar, ancak cihan ticaretinin büyük 
yolları üstünde bir mevkif ve istasyon vazifesi gör
mekte olup güzergâhta ufak bir ıslâhat neticesinde 
diğer bir noktanın intihabiyle veyahut ticaret yolla
rının tebeddülü ile bu nevi limanlar bütün kıymet
lerini kaybederler. Binaenaleyh bir limanda arana
cak en mühim vasıf iktisadî ehemmiyet ve kıymettir. 
Hinterlandının büyüklüğü, zenginliği ve bilhassa sa
nayi inkişafatiyle mütenasiben mensup olduğu lima
nın da kıymeti artar. Limanları dahile rapteden de-
miryollar ve tali yollar da onun kıymetini tayinde 
mühim, bir âmil olurlar. 

işte Mersin limanı da : 
1. — Başlıbaşına bir limanı yaşatacak derecede 

iktisadî ehemmiyeti haiz olan mevaddı iptidaiyesi ve 
kuvayı miyahiyesi itibariyle mühim bir inkişafı sı
naîye namzet bulunan bir hıttanın iskelesidir. Bun
dan dolayı hem mıntıkavî hem de sınaî bir mevkii 
haizdir. 

2. — Bugün Haydarpaşadan başlayarak Anado-
luyu şimali garbiden cenubu şarkiye doğru kateden 
demiryolunun cenup mersasıdır. Bu suretle aynı za
manda Konya, Niğde, Aksaray, Kayseri vilayetle
riyle Sivas vilâyetinin kısmı cenubîsinin methali ve 
mahrecidir. 

3. — Bilhassa garptan şarka doğru uzanan Ada
na - Nusaybin hattının bahrî istasyonudur. Binae
naleyh Maraş, Antep, Malatya, Urfa, Siverek, Mar
din, Diyarbekir havalisinin ve bunların daha şimali
ne tesadüf eden memleketlerimizin yegâne kapısıdır. 

4. — Keza atiyen Anadoluyu şimalden cenuba 
katetmek ve Karadenizi Akdenize rapteylemek üzere 
olunacak Samsun, Mersin Demiryolunun Akdeniz 
Limanı vazifesini görecektir. 

J Hulâsa : Mersin limanı muhtelif ana hatların 
noktai telâkisi olup, Samsun, Haydarpaşa, İzmir li-

I manian havzai iktisadiyelerine dahil bulunmayan 
I Türkiye aksamının yegâne limanıdır. 

Bu suretle de fevkalâde büyük bir ehemmiyeti ti-
cariyeyi haizdir, tşte bu evsaf ve ehemmiyetten do
layı meseleyi Maliye ve Nafıa vekilleri huzuru ile 

I müzakere eden Encümenimiz, mezkûr limanın Dev
letçe esaslı tesisat ve imalâtla mahfuz bir hale getiril
mesi hususunu mübrem ve müstacel umurdan addet-

I mistir. 

Diğer cihetten İngiltere müstesna olmak üzere 
1 hemen bütün memleketlerdeki limanların, havuz ve 

rıhtımların tesisi, ıslahı ve hüsnü muhafazası ile Dev-
| letin mükellefiyeti esası kabul edilmiştir. Fransa'da 

limanlar methaller, havuzların ve rıhtımların tesis 
ve ıslahı ve hüsnü muhafaza Devlet tarafından va-

I zaifinden addolunmaktadır. Burada alelumum büyük 
limanlar masarifi inşaiyesini Hükümet deruhde et
miştir. Ezcümle Havır Limanı için 183 milyon, Dun-
kerk için 128 milyon, Bordo için 90 milyon Frank, 
Nant için 65 milyon, Marsilya için 120 milyon Frank 
sarf edilmiştir. Son senelerde bu limanların tevsiatı 

I için ayrıca paralar tahsis olunmuştur. Hulâsa Fran
sa limanlar için takriben birbuçuk milyar masraf 
ihtiyar etmiştir. 

I Almanya'da limanlar Almanya'yı teşkil eden muh
telif devletler tarafından idare edilmektedir. Fele
menk ve Belçika'da limanları belediyeler idare eder-

I 1er, İtalya'da ve diğer Avrupa memalikinde de (în-
I giltere hariç) limanları devlet idare etmektedir. Ame

rika Cemahiri Müttehisinde seyrüseferi bahrî men
faatine olan bazı hususat ezcümle limanların mah-
fuziyeti için icabeden dalgakıranların inşası vazaifi 

I devletten maduttur. Cemahiri Müttehideyi teşkil eden 
hükümetlerin bir çoklarında (Sanfransisko, Newyork 
Yeniorlean da) limanlar devlet veya belediye idare-
sindedir. 

Yalnız İngiltere'de devlet ikinci derecedeki liman
ları üzerine almış ve diğerleri ekseriyetle idarei ma-
halliyeler tarafından bazen de hususî teşebbüsatla, 

I anonim şirketler, şimendifer kumpanyaları tarafm-
I dan inşa olunmuş ve işletilmekte bulunmuştur. Bun

lar, sefain ve emtia üzerinden aldıkları rüsum hası-
lâtiyle masraflarını kapatmaktadırlar. Yani senevî 
mesarifini ve tesis için akdolunan istikrazların faiz 
ve amortismanını temin eylemektedirler. 

I Mukavelenamenin birinci maddesinin saniyen ve 
j salisen fıkralarında mezkûr olan depolar, antrepolar, 
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mağazalar tesisatına ve tahmil ve tahliye hususatına 
gelince: Bunlar Avrupa'da umumiyetle asıl liman te
sisatından tefrik edilmiştir. Fransa'da bu ikinciler bele
diyeler ve ticaret odalarına aittir. İstasyonlarla rıh
tımlar arasında ray ferş ederek vagonların hamule
sini vagonlara tahmil ve tahliye ve nakledecek tesi
sat, şimendifer kumpanyaları tarafından yapılır. 

Berveçhi mâruz muhtelif hududun telâkigâhı ol
mak ve Şarkî Akdenizde yegâne bir Türk limanı bu
lunmakla ehemmiyeti mustağnii arz ve izah olan Mer
sin limanının esaslı rekabeti hariciyeye mâruz oldu
ğu ve her türlü teshilâtla, muaveneti lâzımede bulu
nularak yapılan tesisatla, Şarktaki aksamı memaliki-
mizin mevaridatının bu rakip limana celp edilmekte 
olduğu görülmektedir. Türkiye mevaridatının bir 
Türk limanı vasıtasiyle icrasının temini menafii âli-
yei memleket iktizasındandır. Bu da ancak limanın 
kuvvei umumiye yedinde bulımmasiyle kabili husul
dür. 

Diğer cihetden Mersin - Adana hattının müddeti 
imtiyaziyesi derdesti hitam olduğu ve âlelumum li
manlar demiryollarının son istasyonu olmak hasebiy
le her ikisinin aynı elde bulunması tabiî bulunduğu 
nazarı itibara alınırsa Mersin limanının aynı zaman
da hatta sahip olacak olan devlet yeniden bulunması 
lâzımdır. 

Liman tesisatından mahrum olan Mersin, yalnız 
Adana vilâyetinin bir iskelesi olduğu ve civarında İs
kenderun limanının çalıştığı, Trablus ve Beyrut li
manlarının Türk ülkesi dâhilinde bulunduğu devre
ye ait olan eski istatistikler tetkik olunur, Harbi Umu
mîde Toros Amanos tünellerinin küşadı ve Bağdat 
hattının Nusaybine kadar temdidiyle yukarıda arz 
olunan bütün memalikin elyevm Mersin'e şebekei 
hadidiye ile merbut bulunduğu düşünülür. Adana 
vilâyetinin namzet bulunduğu fevkalâde inkişafı ik
tisadî gözönüne getirilir, hududun şekli hazırı da 
derpiş edilirse Mersin limanının çok mühim bir rol 
ifa edeceği ve pek büyük bir faaliyeti ticariyeye mer
kez olacağı tezahür eyliyeceği gibi liman tesisatı için 
sarf olunacak sermayenin yukarıda izah edildiği veç
hile faiz ve amortismanı temin ettikten başka yakın 
bir atide mühim bir temettü bırakacağı da tebeyyün 
eder. 

Mersin limanının istisnaî vaziyetini Heyeti Celile-
ye tamamiyle arz için şu mazbatamızda daha ziyade 
izahat dercine ihtiyaç olmayıp bütün azayı kira
mın kendi fikirlerinde bişleşmiş olması icabeder. Ve 

ufak bir mülâhaza ile Encümenin arz etmek istediği 
bu esbap teemmül buyurulur ümidindeyiz. 

Binaenaleyh her türlü ihtilâtatı bertaraf etmek için 
mezkûr limanın behemahal devlet tarafından inşa
sının bir zarureti katiye olduğunu ve bu inşaatın biran 
evvel yapılabilmesi için mevcut keşfiyatın Nafıa 
bütçesindeki tertibi mahsusundan icrasiyle itmamım 
ve sene içinde inşaata başlanılarak 1343 senesi nihaye
tine kadar ikmal inşaatı muktazi tahsisatın bütçele
rine vazının Heyeti Celilece müstacelen müzakeresiy
le karara raptını arz ve teklif eyleriz. 

28 Şubat 1340 

Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi 

Namına 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Âza 

Maraş 
Mithat 

Âza 
Sivas 
Rasim 
Âza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Âza 
îzmir 

Mersin 
Niyazi 

Âza 
Sivas 

Halis Turgut 
Âza 

Trabzon 
Şefik 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Âza 

Bursa 
Osman Nuri 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Âza 
Sivas 

Rahmi 

Mehmet Şükrü 

REÎS — Buyurun Besim Bey, zatiâliniz söz iste
miştiniz. 

BESÎM BEY (Mersin) — Efendiler! Bendeniz Mer
sin'in ehemmiyeti mevkiiye ve iktisadiyesi hakkında 
Heyeti Celilerine karşı mâruzâtta bulunmayı zait ad
dederim. Çünkü, bunun için refiki muhteremim Ni
yazi Bey daha evvelki celsede gerek ehemmiyeti si-
yasiyesinden ve gerekse ehemmiyeti mevkiiyesinden 
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Heyeti Celilelerine kâfi derecede izahat vermişler 
ve mâruzâtta bulunmuşlardır. Kezalik gerek Nafıa 
Encümeni, gerek Muvazenei Maliye Encümeni tak
dim ettikleri mazbatalarında Mersin'in ehemmiyeti 
mevkiiye ve iktisadiye ve siyasiyesini, müttefikan 
ve bertafsil arz ve izah etmişlerdir. Binaenaleyh, ben
deniz bu hususta söz söylemeyi zait addederim. Yal
nız Mersin'in bu güzel müstesna memleketin bir ku
suru vardır ki bendeniz ondan bahsedeceğim. Bu 
dert; öteden beri Mersin'in reha bulmayan bir ma
razı deva napeziridir. Limansızlık!... 

Efendiler! Mersin'in, bu güzel muhitin yegâne ku
suru limanı olmamasıdır. Heyeti Celilenizden Mer
sin'e teşrif edenler veyahut işitip kitapta okuyanlar 
pek iyi bilirler ki Mersin; gayet açık ve limansız bir 
sahilde bulunuyor. Anadolu'nun en mühim bir mah
reci iktisadisi olan bu yerin böyle limansız kalması, 
herhalde çok muzır ve atii iktisadimiz için çok za
rarlı bir şeydir. Mersin'in ehemmiyetine ve limansız-
lıktan çektiği müşkülâta binaen gerek Hükümeti mün
karize zamanında ve gerekse bilâhara bunun için 
birçok teşebbüsatta bulunulmuştur. Bilhassa Meşruti
yet zamanlarında Mersin'de liman yapılmak üzere 
söz verilmiş ve o vaktin Maliye nazırı olan Cavit Bey 
ile Nafıa Nâzın olan Cemal Paşa merhum bizzat Mer
sin'e liman yapmayı ve ilk temel taşını kendileri at
mayı taahhüt etmiş olmalarına rağmen ahali buna 
uzun müddet intizardan başka bir neticeye vasıl ola
mamıştır. 

Efendiler! Mersin'in limansızlığı o kadar mühim
dir ki, değil kış zamanında hatta yazın bile ufak bir 
fırtınadan veyahut yağmurdan dolayı deniz tuğyan 
eder, bütün sevahilde ebniyeyi minare boyu dalga-
lariyle döver, içinde bulunan ufak tefek merakibi 
bahriye bazan kamilen gark olur. Bütün emvali ti
cariye ve eşya zayi olur. Hatta nüfusça, hayvanca te
lefat vukua gelir. Bundan dolayı birçok vapurlar mil
lerle uzak mesafede demir atmaya ve uzaktan tah
mil ve tahliye muamelesi yapmaya ve aylarca uğraş
maya mecbur olurlar. Onun için bunun biran evvel 
kabul edilmesini ve ahalinin dört gözle beklediği li
manın yapılmasını Heyeti Celilenizden rica ederim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ka
bul edeceğiz beyhude uğraşma! 

BESİM BEY (Devamla) — Bunun için Heyeti Ce-
lilenize iki mazbata takdim edilmiştir. Birisi Nafıa 
Encümeninden, birisi Muvazenei Maliye Encümenin
den, Nafıa Encümeninden gelen mazbatada Hükü
metin bir Fransız şirketiyle akdettiği bir mukavele 

mucibince şirket tarafından yapılması deruhde edi
len liman ve rıhtımların bir anonim Türk Şirketi ha
linde teşekkül edecek şirketle yapılmasına, Muva
zenei Maliye Encümeninden gelen mazbata da Hü
kümet tarafından yapılmasına mütedairdir. Bende
niz vasıtalara bakmıyorum. Gayeyi düşünüyorum. 
Mersinli'lerin efkâr ve hissiyatına tercüman olarak 
Heyeti Celilelerinden şunu niyaz ederim ki gerek 
Hükümet tarafından yapılsın, gerek şirket tarafın
dan yapılsın, herhalde Mersin için yapılması zaruret 
halinde bulunan bu limanın yapılmasını ve birçok 
eşya ve emvali ticariyenin zarar ve ziyanına ve te
lef ve hasarına badi olan bu limansızlıktan Mersin'in 
kurtarılmasını çok rica ve istirham eylerim. Maruza
tım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim! Bundan evvel geçen müzake
rede bazı rüfeka; Nafıa Vekilinin ve Maliye Vekili
nin mütalâasını dinlemek zarurî 'olduğunu beyan bu-
burmuşlardı. Maliye ve Nafıa vekilleri buradadır. 
Bu noktai nazardan Meclisi Âliyi tenvir buyuracak 
olurlarsa çok faydalı olur. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Mersin limanı meselesini Nafıa 
Encümeni tetkik ederken Anadolu hattı, henüz şir
ket elinde olduğu için bunu da bir şirkete vermekte 
beis görmemiştik. Halbuki bilâhara Hükümet Ana
dolu hattını satınalmaya karar verdi ve keza bunun 
bir ucu olan Haydarpaşa limanını da almaya karar 
verdi. Binaenaleyh Mersin limanım da Hükümetin sa-
tınalması lâzım gelir. 

İkincisi; Mersin, Şark vilâyetlerimizin cenubuna 
müsadif olan vilâyetlerin mahrecidir. Bu hat da za
ten Hükümetin malıdır. Yani Bağdat hattı ile diğer 
bir hat, Mersin limanı bunların her ikisinin mün-
tehasıdır. Binaenaleyh bu limanın başka bir elde bu
lunması pek o kadar tecviz edilemez. Onun için Mer
sin limanının Hükümet tarafından yapılmasını Hü
kümet de kabul etmiştir. Müsaade buyurursanız o 
tarzda yapalım. (Muvafık sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Bey, izahat ve
recek mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALtK 
BEY (Kângırı) — Efendim, evvelâ prensip itibarı ile 
bunun Hükümetçe yapılmasını kabul ettikten sonra 
mesele Muvazenei Maliye Encümenine ve Hükümete 
tevdi edilir. Masraf meselesi düşünülür. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, Mer
sin limanı için takriben birbuçuk, iki sene evvel 
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Gronblad ve şürekâsı müracaat etmiş, Nafıa Vekâ- ı 
leti ile uzun uzadıya müzakere ederek bazı mukar- I 
rerat meydana getirmişler. O tashih edilmiş bu adam I 
memlekete tekrar gidip gelmiş, nihayet Hükümetin I 
elinde aşağı, yukarı bir seneden fazla kalmış, ondan I 
sonra Hükümet bunda bir mahzuru siyasî ve idarî I 
olmadığını görerek ve tekâlifin heyeti umumiyesi iti- I 
bariyle muvafık olduğuna kanaat getirerek imza et- I 
miş ve Meclise göndermiş. Meclis de Nafıa Encüme- I 
nine tevdi etmiş. Nafıa Encümeninde bu mesele tet- I 
kik edildi. Muvafık görülerek Heyeti Celileye iade I 
edildi. Ondan sonra altı ay kadar Muvazenei Maliye I 
Encümeninde kaldı ve neticede Hükümetin bu lima- I 
nı inşa etmesi teklifi ile huzuru âlinize geldi. Nafıa I 
Encümeni tekrar toplanmadığı için bu mesele tabia- I 
tiyle tekrar görüşülememiştir. Binaenaleyh bendeniz I 
Nafıa Encümeni namına değil, şahsım namına söy- I 
leyeceğim. Bendeniz Nafıa Encümeninin karar ver- I 
diği ve evvelce mevkii iktidarda bulunan hükümet- I 
lerin tasrih ettiği veçhile bu limanın bir şirkete ve- I 
riîmesini elan dahi muvafık buluyorum. I 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Fakat vaziyet değişti. 
Çünkü bu adam birbuçuk iki sene buraya gelip gitti I 
ve müteaddit defalar Hükümetin kapısını çaldığı hal- I 
de cevabı ret verildiği takdirde bunun Avrupa ser- I 
mayesi üzerinde ne gibi bir tesir yapacağını düşün- I 
mek lâzımdır. I 

Gerek Hükümetin, gerekse Heyeti Çeliklerinin I 
prensip olarak nafıa işlerinde, zannederim kabul et- I 
tikleri bir noktai nazar vardır. O da hariçten talep I 
vukubuldukça şayanı kabul görülen şartlar dâhilinde 
Nafıa işlerini şirketlere tevdi etmek. Bu gibi isler hiç
bir memlekette devlet hazinesinden para sarf edile- I 
rek yapılmaz. Diğer memleketlerde dahi ekseriya is
tikraz yapılarak bu işler yapılır ve bu suretle Hü- I 
kümet bütçesine bar olmaz. Binaenaleyh bu prensip I 
feda edilmiş olacaktır. Bu işin yapılması da kolay bir I 
mesele değildir. Evvelâ inşaat meselesi mühimdir. I 

Liman inşası hususunda bizde sahibi ihtisas yok
tur. Saniyen bu nevi inşaat meselesi pek başkadır. Bir
çok malzeme vesaireye muhtaçtır. Avrupa'da dahi I 
bu gibi limanlan inşa eden şirketler mahduttur. 4 - 5 
taneden ibarettir. Bu liman inşa edilirken yine bir şir- I 
ketle müzakere ve mukavele yapacağız. Bunda alda- I 
nacağız. Sonra yalnız inşa ile iş bitmez inşa edil- I 
dikten sonra bir de bunun işletmesi vardır. Bunda da 
hiç ihtisasımız yoktur. Ya kendi adamlarımızı kul
lanacağız ve müesseseyi tahrip edeceğiz, kendisinden 
beklenilen menafi ve semeratı tamamen iktitaf ede- I 
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miyeceğiz. Binaenaleyh ikinci bir defa bir ecnebi 
şirkete devredeceğiz. Bu suretle iki defa ecnebi şir
ketleriyle temas ederek iki defa aldanmış olacağız. 
Binanaleyh bu noktaları nazarı dikkatte tutarak 
Hükümetin inşa etmesine karar verilirse dahi bende
niz biraz ihtiyatkârhane hareket edilmesini Heyeti 
Âliyeden rica ediyorum. Bu adama bu imtiyazın bu 
şekilde verilmesini münasip görürüm. Çünkü mesele 
artık kronik olmuştur. Bu adam iki seneden beri gel
miş gitmiştir. Altı ay beklemiştir. Bugünkü vazi
yeti Heyeti Âliyeniz tasvip ve kabul ederse dahi bu 
adam diyebilir, ki «Efendiler! Siz beni senelerce bek
lettiniz. Bu talebimden feragat etmem. Kabul etme
yeceğim.» (Başka işe baksın sesleri) (Devam sesleri) 
Binaenaleyh bendenizin teklifim yine Nafıa Vekâle
tine havale buyurulur. Nafıa Vekâleti o adamla tema
sa gelir. Şayet ona tevdi edilemezse aksi halde başka 
bir suretle inşası, tesisi düşünülebilir. 

SABRÎ BEY (Saruhan) — Efendim, bendeniz ne 
şirketle Hükümet arasında cereyan etmiş mukavele
nin leh ve aleyhinde söz söyleyeceğim ve ne de bu 
limanı Hükümetin yapıp yapmamasını dermeyan ede
ceğim. Yalnız Mersin Limanı meselesiyle nazarımda 
fevkalâde bir ehemmiyetle tecelli eden bir meseleyi 
Heyeti Muhteremenizin nazarı dikkatinize arz edece
ğim. Efendiler! Biliyorsunuz ki, Meclisimizin açıldığı 
günden beri en büyük endişemiz iktisadiyattır. Hepi
miz muhtelif beyanla efkâr ve hissiyatımızı gösterdik. 
Arkadaşlarımızın efkâr ve hissiyatını dinledik ve ka
ni olduk ki; memleketin selâmeti atiyesi, tıpkı Sakar
ya Zaferinin saadeti memleket için ehemmiyeti ne ise, 
iktisadiyatımızın da terakki ve inkişafı selâmet ve sa
adeti memleket için aynı ehemmiyettedir. En büyük 
mesele, iktisadiyatımızın memleketimizde biran evvel 
teessüs ve takarrürüdür. Bunda; zannederim, heyeti 
muhteremenizin içerisinde zerre kadar tereddüt eden 
bir fert yoktur. 

Şimdi memleketimizde iktisadiyatın inkişafı ve ta
karrürü neye vabestedir? Hattâ diyebilirim ki, yalnız 
iktisadiyatın değil, memleketimizin ahvali sıhhiyesi 
memleketimizin maarifi, memleketimizin adliyesi bile 
neye tevakkuf ediyor? Bütün bu mesail, tetkik edilir
se görülür ki, bir nokta üzerinde içtima ediyor. Eğer 
o nokta tamamıyle vücuda getirilemezse sarfedece-
ğimiz bütün mesaî ya hiç müsmir değildir veyahut 
ki memleketin ihtiyacatına nazaran binde bir nispe
tinde müsmir bulunmuş olur. Bu da nedir? Efendi
ler! Müessesatı nafiamız yani limanlarımız, şimen
diferlerimiz, eğer memleketimizde limanlarımızı ya-
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pamıyacak ve şimendiferlerimizi tesis edemiyecek 
olursak memlekette iktisadiyatın vücuda gelmesine 
imkân yoktur, tşte meselâ Sivas Vilâyetinde maarifi 
vücuda getirelim, ahaliye ziraat için lâzımgelen mua
veneti gösterelim, ve hattâ her ferde kendi kudreti ta-
hammüliyesinin on misli arazi verelim, diğer ihtiya-
catını hazf edelim. Elde noksan görülen kudreti tazif 
edelim. Istihsalâtı çoğaltalım. Fakat malumu ihsanınız 
netice hiçtir. Yüzbin kilo buğdaya malik olan köylü 
yine fakirdir. Çünkü o mahsulâtını lâzım gelen paza
ra sevketmek için şimendifer ve liman mevcut değil
dir. 

Sonra ahvali sıhhiyesini nazarı itibara alalım. 
Memlekette bütün faaliyetimizi sıhhata hasredelim. 
Malumu ihsanınız sıhhatin en ziyade taallûk ettiği bir 
nokta ev meselesidir. Ev kireçle, kiremitle, demirle 
yapılır. Bunları icabeden köylere sevkedebilmek için 
ne lâzımdır? Şimendifer. Şimendifer olmadıkça hiçbir 
demiri, hiçbir çimento veya kireci köylünün kudreti 
maliyesi nispetinde nakliyatını temin edip hiçbir va
kit de köylüye ev yaptırmaya imkân yoktur. Binaena
leyh evi olmayan bir adamın sıhhatini bırakınız, em
razı saniyenin husule getirdiği tahribata karşı müca
delesi hiçbir vakit de matluba muvafık olamaz. Şim
di bu müessesatın vücuda gelmesi neye mütevakkkıf-
tır, bilmiyorum. 

Çester meselesini tahattur buyurursunuz ki, Ana
dolu'da üçbin kilometre demiryolu yapmak için üç-
yüz milyon kâğıda lüzum olduğu tahakkuk etti. Hal
buki memleketimizin iktisadiyatının kudreti askeriye
sinin ve diğer mesailin icabettirdiği demiryoilar 3 bin 
kilometre ile temin edilemez. Çünkü üçbin kilometre
lik hattın geçtiği yerlerde hatırımda kaldığına göre 
hiçbir vakit de Bolu sahasından, Geyve'den ta Sam
sun'a, Sivas'a gelecek hatta iltihak edecek bir hat 
mevcut değildir. Üçbin kilometre içerisinde daha bir
takım yerlerimiz vardır ki, bir menfaati iktisadiye el
de edilmesi mümkün olmadığı için oralarda hat inşa
sı deruhde edilmemiştir. Halbuki Hükümetimiz için 
Diyarbekir üzerinden Musul'a ve Trabzon'a gitmek 
için bir hatta ihtiyaç vardır. Her halde buradan, Af
yon'dan, Bursa üzerinden geçerek denize gitmeye ih
tiyaç vardır. 

O vâsi Bursa ovasının orta yerinden ayrıca bir 
hat geçirilmesine ihtiyaç vardır. Sivas'ın mücavir 
olan vilâyetlerle birleşmesi için ihtiyaç vardır. Bu 
ihtiyacatı umumiye tevhit edildiği takdirde zannede
rim ki memleketin bihakkın inkişaf etmesi ve kendi 
kudreti istihsaliyesini vücuda getirerek yaşaması için 

lâzım olan demiryolların üçyüz milyon değil, altıyüz 
milyon bir para sarfına lüzum vardır. 

Gelelim limanlara: Malumu ihsanınız, inşa edile
cek yalnız Mersin limanı değildir. Şüphesizdir ki, 
gözünüzün önünde Trabzon gibi zengin bir vilâyet 
duruyor. Trabzonlu arkadaşlarımdan ve orayı tanı
yan arkadaşlarımdan işittiğime göre o sahada kışın 
bir vapurun yanaşması fevkalâde müşkül imiş. Va
purun yanaşamadığı bir limanda iktisadiyatın ne de
rece müşkülâta maruz olacağı şüphesizdir. Şüphe
sizdir ki, yarın Trabzon mebusları beylerin ve hattâ 
diğer mebus beylerin de Karadenizin en mühim li
manı olan Trabzon limanını düşünmeleri icabeder. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — İne
bolu... 

SABRI BEY (Saruhan) — İnebolu ona mülhak
tır. Daha bunun üzerinde, meselâ iktisadiyatımızın 
merkezi olan İstanbul şehri bulunuyor. Biliyorsu
nuz ki efendiler, harbi umumî esnasında ihtikâr hak
kında yapılan tetkikatta İstanbul'un; tabiaten serveti 
iktisadiyesini istihsal etmesi için büyük bir limana 
ihtiyacı olduğu , anlaşılmıştır. Eğrikapı ve Kumkapı 
taraflarında vâsi bir liman yapılması lâzımdır. Eğer 
bu limanlar yapılmıyacak olursa tabiatın ve vaziyeti 
coğrafyanın İstanbul'a bahşetmiş olduğu serveti ikti-
sadiyesinden memleket müstefit olamıyacak ve mil
yonlarca zarara maruz kalacaktır. Halbuki bu nok
ta hakkındaki düşüncemiz nedir? Şüphesiz hepimiz 
de bu ihtiyacatın vücuda gelmesine intizar ediyoruz. 
Fakat bunu ne suretle yapacağız? Zannederim ki, 
bu mesailin halleddilmesi için en ziyade düşünülecek 
nokta bunların ne suretle vücuda getirileceğidir. 

Ben görüyorum ki, bu mesele hakkında bir karar 
ittihaz edememişiz ve zannedyiorum ki, yanlış bir 
yola gitmişiz. Arkadaşlarımızdan üç kişi bir takrir 
takdim ediyor. Ergani'ye şimendifer yapmak için der
hal Hükümet üç milyonu kabul ediyor. Öteden be
ri bir mesele halinde memleketin bütün hututunu 
yapmak için bütçeye senede yirmi milyon koyuyor. 
Şimdi Mersin Limanı yapılıyor verilen izahata göre, 
maatteessüf zabıtları okuyamadım, fakat Niyazi Bey 
biraderimizden dinlediğimize göre senede beş yüz bin 
lira konacak olursa liman vücuda gelecetkir. (On mil
yon liradır sesleri) Demek ki yirmi senede liman vü
cuda gelecek. Şimdi efendiler, acaba biz bu mevzuu-
bahis olan limanların ve şimendiferlerin yapılmasını 
kabul edip parasını koymakla maksat vücuda gelebi
lecek midir? Şimdi Heyeti Celileye hulasaten arz 
ettim. Şimendiferlerimiz için üçyüz; dörtyüz milyon 
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liraya ihtiyaç var. Altıyüz milyonu vasati olarak 
kabul edelim. Demek ki, umuru nafıa noktai naza
rından siyasetimizin vücuda gelmesi için altıyüz mil
yon lira gbı, haydi mübalâğa ettiğimizi tasavvur bu
yurunuz. Dörtyüz milyon gibi bir meblâğın Mecli
simizde tahtı karara alınarak sarfını temin etmek mec
buriyeti vardır ve temin etmekliğimiz lâzımdır. 

O halde bunu nasıl yapabileceğiz? Bunun için 
kaç yol mevcuttur? Zannediyorum ki, bunun için 
üç yol mevcuttur. Birincisi herçebadabat Hükümet 
bu gibi umuru nafıasını kendisine vazife addedecek 
ve bu hazinei devletten yapılacak. Bu düstur kabul 
edilecek olursa zannederim ki, bunu vaktiyle tespit 
etmeli ve ona göre bir hattı hareket tayin etmelidir. 
Ne için? Malumu ihsanınız bütçemizin vaziyeti heye
ti muhteremenizce meçhul değildir. Binaenaleyh bu 
gayeyi takip etmek için mademki, diğer bütün üm
ran, bütün tesisat, bütün memleketin ıslahatı bu 
umuru nafıanın vücuda gelmesine mütevakkıf bulu
nuyor. Zannederim ki, bu siyaset kabul edilince 
memleketteki diğer bütün devairin bütçelerine, is-
top, dur demek lâzım gelir. Bunları durdurmak 
ve bundan sonra teşkilât ve zammı maaş namiyle hu
lâsa hiçbir şey yapmıyarak hiçbir sebeple on para sarf 
etmeyerek ve hattâ mevcut bütçelerden daima ten-
kihat, tenzilât yaparak ve Maliye Vekili bütün vari
datı devleti bir bankaya depozito ederek, on senede 
mi onbeş senede mi bu parayı cem edecek o müddet 
zarfında bu suretle hareket edip bilâhara Nafıa Ve
kilinin, Maliye Vekili Beyin ithar etmiş olduğu bu 
parayı Avrupa'dan bulabileceği sanayi erbabiyle, di
ğer memlekette bulabileceği müteahhitler vasıtasiyle 
inşaata sarf edecektir. 

İkinci şekil ne olabilir? İmtiyazlar; Hükümet ya 
memleketin heyeti umumiyesine imtiyaz verebilir ve
yahut veremez. Verebildiği kabul edildiği takdirde 
tabiî ona göre hasrı mesaî eder. 

Üçüncü bir şekil daha vardır. O da memleketin 
paar temin edecek hutûtunu imtiyaz suretiyle ver
mek, umuru nafıayı imtiyaz suretiyle vermek, para 
temin etmeyecek yerleri, hiçbir vakitte bir ecnebi 
sermayesi ile yapılamıyacak yerleri Devletin Hazine
sinden fedakârlık ederek memleket ahalisinin temini 
saadeti için para sarf ederek yapmaktır. Zannediyo
rum ki efendiler, bu meseleler bugün bizim için ha
yatî bir mesele şekline gelmiştir. 

Benim maruzatım, şimdi arz ettiğim bu eşkâlden 
herhangi birisi lazımsa hükümetimiz süratle bu mese
leyi tetkik ve tespit etmeli, umuru nafıa siyasetini vaz-
etmeli, ona göre yürümelidir. Eğer böyle iki takrir 
ile bir liman, iki takrirle bir şimendifer yapmaya kal
kışırsak zannederim ki memlekette umuru nafıa vü
cuda gelemeyecektir. Açık konuşalım efendiler, gele
meyecektir demekle Nafıa Vekâletine veya hükümete 
tarizde bulunmadım. Şüphesizdir ki, Nafıa Vekâleti 
kendisine tevdi edilecek para mukabilinde iş görecek
tir. Katiyen maksadı hükümeti veyahut vekâleti ten
kit etmek değildir efendiler! Düşüncemle memleket 
noktayı nazarından harikulade ehemmiyetli gördüğüm 
bir meseleyi heyeti muhteremenin nazarı dikkatine arz 
etmek ve bu hususta hükümetin nazarı dikkatini celp 
hatta mütefekkirinimizin, mütehassısınımızın nazarı 
dikkatini celbetmek isterim. 

Efendiler! Zannediyorum ki bugün memleketimi
zin ati ve istikbali için en büyük istinadı olarak dü
şüneceğimiz nokta, umuru nafıa siyasetimizin şekli 
tatbikini tesbbit etmek, ondan sonra ne bir takrirle, 
ne bir taleple, ne bir kararla o siyasetimizden zerre 
kadar inhiraf etmiyerek, sabit ve kafi ve mümkün 
olduğu kadar süratle ileriye gitmektir. Bunun için; 
heyeti muhteremenizden bu arz ettiğim nokta halin
de kabil olursa bugün, fakat zannediyorum mesele o 
kadar mühimdirki, bir müzakere ile böyle bir mesele 
tespit edilemez, bir mütehassıs heyetle hükümetin 
müştereken bu meseleyi ariz ve amik tetkik ederek 
şekli kat'îsini heyeti muhteremenize bildirmesi lâzım
dır. Eğer zaman müsait değilse heyeti muhteremeniz
den istirham ederim, bugün hükümete, umuru nafıa 
siyasetimizi vazıh ve kat'î bir suretle tespit etmesi için 
bir kararla bu vazifeyi teklif etsin. Hiç olmazsa gele
cek Teşrinievvelde heyeti celileniz içtima ettiği za
man bu program ile Nafıa siyasetinin kati bir şekilde 
artık vücuda gelme hususunu temin buyurmalıdır. 
Efendiler! Bu noktada fevkalâde düşünmenizi rica edi
yorum. Çünkü ne kumpanyanın müdafaasını arzu 
ediyorum. Çünkü eğer kumpanya nafi bir kumpan
ya değilse ve faide memul değilse kulağından tutu
lup atılabilir. Onun sarfiyatı filan asla mevzubahis 
değildir. Zannediyorum ki efendiler, heyeti muhtere-
menizin huzuruna bugün memleketin menfaati ve istik
bali itibariyle fevkalâde bir mesele vazedilmiştir. Bu
nun ariz ve amik tetkikini rica ederim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, hükümetin kabulü veçhile Mer

sin Limanının Devletçe inşası hakkındaki Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatasının reye vaz'ını arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Musa Kâzım 

REİS — Evvelemirde müzakerenin kifayetini re
yi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmıyenler lütfen 
el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim! Mevzubahis, Mersin Limanı meselesin
de iki şık vardır. Birisi hükümetin teklifi, diğeri Mu
vazenei Maliye Encümeninin mazbatasıdır. Takrirde 
Muvazenei Maliye Encümeni, ı mazbatasının reye 
vaz'ı teklif ediyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (DERSİM) — Efendim, 
hükümetin leklifi kaldı mı? 

REİS — Hayır efendim. Zaten hükümet namına 
Nafıa Vekili Bey de bu teklifi kabul ettiğini beyan et
miştir. 

Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tasını reyi «alinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmıyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. Tahsi
sat meselesi ne olacak? 

FERİT BEY (ÇORUM) — Ayrıca hükümet kanun 
getirecektir efendim, miktarı hakkında Encümende 
görüşeceğiz. 

REİS — Efendim, Mersin Limanı hakkında Muva
zenei Maliye Encümenince yazılmış olan mazbata He
yeti Celilenizce kabul edilmiştir. O mazbata mucibin
ce limanın hükümet tarafından inşası zarurî olduğun
dan iktiza eden tahsisatı bir kanun ile Hükümet ve
ya azayı kiram teklif edeceklerdir. Heyeti Celilenizce 
kabul olunduğu takdirde derhal Mersin Limanının 
inşaatına başlanacaktır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (DERSİM) — Hangi pa
ra ile?.. 

NİYAZİ BEY (MERSİN) — Efendim, Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatasının sonunda aynen şu fık
ra vardır: 

.«Mersin Limanının Devletçe inşası ve 1343 senesi 
nihayetine kadar ikmali inşatı için muktazi tahsisa
tın bütçelerine vaz'ının...» Bunun için bir çok azayı 
muhtereme ile beraber bir teklifi kanunîde bulunmuş
tuk. Heyeti Celile arzu ederse bu teklifi kanunî bu
gün intaç edilir. Yok arzu buyurulursa Muvazenei 
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Maliye ve Nafıa Encümenlerine gider tetkik edilir. 
Hangi cihet Heyeti Celilerınce kabul edilirse o cihet 
tatbik edilir. 

Teklifi Kanunî 

Madde 1. — 1343 senesi nihayetine kadar in
şaatı ikmal edilmek ve her sene sarfı icabeden miktar 
bütçeye konulmak üzere Mersin'de tesisat ve tekem-
mülâtı lâzımeyi cami bir liman inşası için sekiz mil
yon lira tahsis edilmiş ve bu meblağa mahsuben, taah-
hüdat icrası için hükümete mezuniyet ita olunmuş
tur. 

Madde 2. — 1340 senesi Nafıa bütçesine faslı 
mahsus olarak bu husus için (500 000) lira vazedil
miştir. 

Madde 3. — Bir sene zarfında sarf olunmayan 
miktar, ertesi seneye devrolunur. 

Madde 4. — Tarihi neşrinden itibaren mer'i olan 
bu kanunun icrasına Maliye ve Nafıa Vekilleri me
murdur. 

REİS — Bu teklifi kanunî Lâyiha Encümenine 
gider. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, esas kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh bunu doğrudan doğruya Mu
vazenei Maliye Encümenine havale buyurunuz, Ora
da Hükümetle vaki olacak müzakereden sonra alaca
ğı sekili getiririz. 

REİS — Efendim, bu lâyihai kanuniyenin doğ
rudan doğruya Muvazenei Maliye Encümenine hava
lesini muvafık görenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Muvafık görmeyenler lütfen el kal
dırsın... Muvafık görüldü efendim. 

YUSUF BEY (İstanbul) — Fakat Nafıa Encü
menine de gitmesi lâzım. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale
si takarrür etti, efendim. Tesrii Muhakemat kanu
nunun müzakeresine başlıyoruz. Efendim! Müsaade 
buyurursanız bu mesele ile pek alâkadar olmak üze
re Saruhan Mebusu Sabri beyin takriri vardır : 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen umuru nafıa

da siyasetin tespiti hususunun Hükümete ve Umuru 
Nafıa Encümenine tevdiini rica ederim. 

Saruhan 
Mehmet Sami 

REİS — Hükümet umuru nafıadaki siyasetini 
tespit etmekle mükelleftir. 

SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim, şimdiye ka
dar Hükümet umuru nafıa hakkında bir siyaset ta-
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kip etmemiştir. Nafıa işlerini Hükümet kendisi mi I 
yapacaktır, imtiyaz hangi hatlara verilecektir, liman- I 
lan kendisi mi yapacaktır? Şirketlerin kabul etme
diği yerleri elindeki sermayesiyle yapmak, Ecnebi I 
sermayesiyle yapılacak yerleri, ecnebi sermayesine I 
terk etmek gibi bütün mesaili tetkik ederek vazıh 1 
ve katî bir umuru Nafıa siyaseti yapmamıştır. Ma- I 
üye Vekili Beyefendi yanımda, kendisi müthiş endişe I 
içindedir. Demek siyasetimiz tespit edilmemiştir. He- j 
yeti Celile de kanidir ki bizce vazıh bir siyaset yok
tur. içimizden mühim bir kısım arkadaşımız herçe-
badabat umuru Nafıanın Hükümet tarafından yapıl- I 
ması fikrindedir. Bizim gibi birçok arkadaşlarımız i 
vardır ki; Hükümetin kudreti maliyesi kâfi değildir. 
Bunu telif etmelidir. Bir taraftan ecnebi sermayesi I 
bir taraftan da Hükümet kendi kuvvei maliyesiyle 
çalışmalıdır, diyorlar. Demekki, efendiler, memleke- I 
tin umuru nafiaya dair siyaseti katî değildir. Bunun I 
için bir taraftan alâka itibariyle Umuru Nafıa Encü- I 
menini muvafık görüyorum. Diğer taraftan da Hü
kümetin Umuru Nafıa Encümeni ile beraber bu me- I 
seleyi tetkik ederek tespit etmelerini muvafık görü
yorum. Bundan dolayı takrir takdim etmiştim. Kabu
lünü pek istirham ederim. I 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Hüküme
tin vazifesindendir. 

REİS — Efendim, Hükümetin vazaifi asliyesin- I 
den olan bir şeyi teklif etmek, Hükümeti vazifesine 
davet etmek içinse bunun için elimizde silâh vardır. 
O silâhları kullanmanız icap eder. 

SABRI BEY (Saruhan) — Efendim, vazifeye da
vet iki suretledir. Birincisi istizah takriri iledirki, I 
ona taraftar değilim. Çünkü samimi olarak nazarı I 
dikkati celp etmeyi ve vazifeye kendisini davet et- I 
meyi muvafık görüyorum. Zannederim, Heyeti Ce- I 
lileniz de bunu muvafık görürsünüz. Hükümeti va- I 
zaifi asliyesine eğer biz davete selâhiyattar değilsek 
o halde bizim birçok mesailde Hükümet ile... I 

REİS — Efendim, temenni takriri şeklinde Hü- I 
kümete havalesi muvafıktır. I 

SABRİ BEY (Saruhan) — Hayır efendim, içinde I 
Nafıa Encümeni vardır. Hükümet ile Encümen be
raberce tetkikat yapsınlar! I 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Sabri Bey biraderimizin dokunmak iste- I 
diği mesele biraz uzuncadır. Demek istiyorlarki, biz I 
yalnız dahilî sermaye ile mi iş göreceğiz, yoksa ha
riçten de sermaye getirtecek miyiz? Efendim! haricî I 
sermaye denince ekseriyetimizin hatırına gelen mü- | 

tedavil sermayedir ve ekseriya vaktiyle sefahete sarf-
olunan istikrazdır. Onun için Meclisi Millî bu hu
susta çok ihtiyatlı davranmak ister ve fakat teşeb-
büsatı Nafıa için tereddüt göstermez. Eğer yoksa ve 
mütedavil sermaye değil de sabit sermaye ise, zan
nederim sabit sermaye için korkacak bir şey yoktur. 
Yine Hükümet mütemadiyen müzakeresinde bulunu
yor, yapıyor. İcap ederse bu liman için de mutlaka 
hazineden her sene para verecek değildir. Tasavvur 
ettikleri kanun mucibince 8 milyon lira lâzımdır. 

Bu sekiz milyon lirayı mutlaka biz kendimiz ve
receğiz. Dört milyon lira vererek iki senede yapa
cak değiliz. Hükümetin mütedavil olmayan sabit ser
maye için korkusu yoktur. Nitekim görüyoruz, şir
ketlere istediğimiz gibi hükmümüz caridir, çünkü 
koymuş oldukları sermaye buradadır, onlar bize mer
buttur. Bu liman için de mukavele yaparız, bir şir
kete bunu tevdi ederiz. Ona iki senede üç senede 
yaptırırız ve parayı on senede 1 5 - 2 0 senede öde
riz. Nitekim Konya ovası İskası o suretle yapılmış
tır. Bir milyon lira para sarfedilmiştir, senede 64 
bin lira vererek ödüyoruz. Mersin limanını da o su
retle yapabileceğiz. Diğer teşebbüs edeceğimiz şeyleri 
de bu suretle yapabileceğiz. Bunun için, Sabri Beyin 
buyurdukları gibi Hükümete bar olacak değildir. 

REİS — Efendim, Sabri Beyin takririni, temenni 
takriri suretinde, Hükümete gönderiyoruz. 

2. — Tesrii muhakemat hakkında (11474) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Efendim, Tesrii Muhakemat Kanununun 
müzakeresine geçiyoruz. Mazbatayı okuyoruz: 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 9..4.1340 

Karar : 16/37 

Tesrii Muhakemat hakkında Başvekâletten mevrut 
(1/474) numaralı kanun lâyihası (1) 

Adliye Encmüeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Adliye Vekâletince bittanzim Meclisi Âliye tak
dim olunan tesrii muhakemata mütedair lâyihai ka
nuniye, Encümenimizde kıraat ve Adliye Vekili Ne
cati Beyin huzuru ile müzakere edildi. 

İşbu lâyihanın hedefi muhakemat ve muamelâtı 
adliye teahhürünü mucip olan mütearef ve müstacel 
bazı mevad ve ahkâmın tadili ve teşkili mahakime 

(1) Mezkûr lâyiha 31 . 3 . 1340 tarihinde tabı ve 
tevzi olunmuştur. 
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mtüeallik olarak tekif ve encümenimizce bilkabul He
yeti Celileye arz olunan kanunun istilzam eylediği ta
dilâtı mübremenin icra ve ahkâmı mukteziyeııin vaz 
ve tedvini hususlarının temininden ibaret olmasına 
mebni ihtisasın da rey ve mütalâası alındıktan sonra 
ihzar edilerek teklif olunan bu lâyihayı Encümenimiz 
şükran ve memnuniyetle telâkki etmiş ve Meclisi Âli
ye takdimini muvafık görmüştür. 

Kuvvei adiyemizin kendisinden muntazır olan ve 
ehemmiyeti müstağnii arz bulunan hidematı munta
zam ve izharı hak ve icrayı adalete tamamen hadim 
bir şekli mükemmeliyette yapabilmesi için Usulü Mu-
hakematı Hukukiye ve Cezaiye kanunlarıyle kavanini 
sairei adliyemizin memleketin ve asrın ihtiyaç ve ica
bına muvafık bir surette tadil ve ıslahındaki lüzum ve 
ehemmiyet derkâr olduğundan mtüeaddit mazbatala
rımızda dahi arz olunduğu vehçile salifülarz kânun
lara mütedair olup İstanbul'da mütehassıs komisyon
larca ihzar edilmekte olan lâyihaların devrei atiyei 
içtimaiye iptidasına kadar ihzar ve Meclisi Âliye sevk 
ve takdimini Encümenimiz Adliye Vekâletinin himmet 
ve faaliyetinden bihakkın intizar eylediğini burada da 
tekrarı vecibeden addeylemiştir. 

Lâyihanın unvanı ihtiva eylediği ahkâmı mukay
yet olmadığı cihetle buna «Usulü Muhakematı Huku
kiye ve Cezaiye kanunlarıyle Sulh ve İcra kanunları
nın bazı mevad ve ahkâmını muaddil Kanun» denil
mesi tensip olunmuştur. 

Ahkâmı müştereke faslında Heyeti Vekileden mev
rut lâyihadaki maddelerin ruhunu daha yakından ve 
daha tam bir surette ifade eder tadilât vücuda geti
rilmiştir. 

Heyeti Vekileden mevrut teklifte sulh hâkimleri
nin hususatı cezaiyedeki salâhiyetleri kısmen vüsath 
görülerek bu salâhiyetin bilcümle kabahatlerle nispe
ten hafif ve azamî bir sene hapis ve yüz lira ce^vı 
nakdîyi müstelzim ceraime hasrı muvafık görülmüş 
olmakla onuncu madde o suretle tanzim edilmiştir. 

On birinci maddesinde sulh hâkimleri ilâmı üze
rine sadır olacak Mahkemei Temyiz ilâmının dahi 
tashihi karar usulüne tabaiyeti teklif edilmiştir Tas
hihi karar usulü esas itibariyle zeyli usulü hukuki-
yede muayyen şerait dairesinde Mahkemei Temyizin 
mukarreratı aleyhinde bir müracaat kapısı olup bu
nun, Encümenimizin fikrince değil sulh mahkemeleri 
işlerinde tesis, hatta hususatı sairei hukukiye de da
hi ilgası ekseriyetle muvafık görülmüştür. Mahke
mei Temyizin mevkii kanunîsi nazarı teemmüle alı
nınca böyle bir heyetten intihaen sadır olan karar 
aleyhinde de imkânı müracaat bırakmak bizde ada

letin süratle tecellisine mani olan müessiratı mü-
himmeden biridir. Adaletin başlıca şartı sürat olup, 
bin bir surette tevikata duçar olagelen bir maksu
dun ehemmiyetin nısıf derecesinde olsun zayi ede
ceği derkârdır. Mahkemei Temyizin tashihi kararı 
mucip olabilecek hataiyatına gelince; bunların ekser 
ahvalde mahkemei mezkûreden sudurunu muhtemel 
görmek, mezkûr heyetin hiçbir suretle vazaifi âliye-
sini ifaya ehliyeti olmadığını iddia demek olacağı 
cihetle tashihi karar usulünün refi ekseriyetle tensip 
ve on birinci madde tayyedilmiştir. On üçüncü mad
de her nevi emvali gayrimenkuleye müteallik dava
ların gayrimenkulun bulunduğu mahal mahkemesin
de rüyet ve faslolunacağını ifade etmekte ise de bu 
husus zaten Zeyli Usulü Hukukiyenin birinci mad
desinde sarahatten muharrer bulunmakla tayyedil
miştir. 

Usulü Muhakematı hukukiyeye müteallik mevad-
dı sairedeki tadilâtımız lâyihanın esasına ve teklif 
olunan maddelerin ruhuna mutabık olup noktai na
zarı kanunîyi daha vuzuhlu bir surette ifade maksa-
diyle vücuda getirilmiştir. Lâyihanın 22 nci madde
si ilâmatın sureti tanzimine mütedair olup, Encüme
nimiz bu maddeyi tetkik ederken istinaf usulünün il
ga olunmasından naşi halka teminatı kanuniye ol
mak üzere Usulü Muhakematı Hukukiyenin 34 ncü 
maddesi mucibince mevaddı müstacele ile daavi if-
lasiye müstesna olduğu halde mahakimi asliyede her 
nevi daavinin Usulü Muhakematı hukukiye zeylinin 
ikinci faslında muharrer tebligatı tahririyeye tabi 
tutulması esasını tezekkür ve kabul etmiştir. Filha
kika mezkûr zeyilde mutavvelen muharrer olduğu 
üzere tebligatı tahririyenin vukuu, hükkâmın ve ta-
tarafeynin murafaadan mukaddem davanın bütün 
safahatını kanaliyle ihata ve idrâk etmelerini müem
men ve bu hal ise davanın sürati intacını mucip ola
cağı cihetle bihakkin tatbik olunduğu surette adale
tin teşriine medar olacağı meydandadır. Kaldıki, 
tebligatı tahririyenin ilk lâyihası mecburî olup, müd-
dei aleyten ilk cevabını aldıktan sonra dilerse derhal 
işi murafaaya sevkettirmek hakkı kanunîsine de ma
liktir. 

Lâyihanın 24 ncü maddesinde müddeti temyiz
de otuz güne indirilmiş bulunuyor. Müddeti temyi
zin tenzilini Encümenimiz esas itibariyle muvafık 
görmüş ise de bunun lâyihada muharrer olduğu üze
re tefhim değil .tebliğ tarihinden itibar edilmesini 
kavaidi umumiye ve icabatı hakkaniyet noktayı na
zarından elzem telâkki ederek madde o suretle tas-
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hin edilmiştir. Mahkemei Temyizde murafaa usulü
nün ihyası, istinafın ilgasına karşı bir teminat olup 
noktayı nazardan kabul edilmiş ise de bâlâda arz 
olunan esbaba binaen tashihi karar usulü ilge edil
miş ve mukarreratı temyiziyeye karşı tariki itiraz 
açılmamak muvafık görülmüştür. 

Encümenin teklifatında yirmi altı ve yirmi yedi 
numarayı alan maddeler, istinaf mahkemelerinin il
gasından mütevellit netayici zaruriye mahsulüdür. 
Lâyihanın hedef ve maksatlarının başlıca muhake-
mat ve muamelâtın teşriini teminden ibaret olmasına 
mebni icra kanununa dair olan tadilât ve ahkâmın 
kabul ve vaz'ı bilvücuh muvafık görülmüştür. Lâyi
hanın 36 ncı maddesi hukuku umumiye davasının 
sureti tahrikinde yeni bir vaziyet husule getirmekte 
olmakla bunun mahiyeti Encümenimizce fevkalâde 
mühim ve halkın nispeten ve bazan maruzu müşkü
lât olabilmesini müstelzim görülmüş olmakla bu ve 
bu gibi nokatın usulü muhakematı cezaiye Kanunu
nun tadilâtı umumiye ve külliyesinde nazarı dikkate 
alınması muvafık ve müreccah görülerek maddenin 
tayyı tensip kılınmıştır. 

Encümenimizin 38 nci maddesi Polis ve Jandarma 
dairelerinin vazifei adliyelerinden dolayı doğrudan 
doğruya mahalli Müddeiumumisinin emri tahtında 
bulunarak tekasülleri taktirinde müddeiumumice doğ
rudan doğruya haklarında takibat icrasına mütedair 
olup Adliye Vekili Beyin de muvafakat ve tasvibiy-
le Encümenimiz tarafından resen vaz edilmiştir. Za
ten usulü cezaiyemizin Encümenimiz tarafından He
yeti Celileye bu bapta bittakdim elyevm ruznamede 
bulunan ve Adliye ve Dahiliye Vekâletleri arasında 
bu bapta tekevvün eden bir ihtilâfın halline müte
dair olan mazbatada muharrer mevaddına ve olbap-
ta Mahkemei Temyizin mukarreratı müteaddidesine 
nazaran bilûmum zabıtayı adliye memurları vazaifi 
adliyelerinden dolayı mahalli istinaf müddeiumumi
sinin hakkı mezaretine tabi ve encümeni idarenin ka
rarına arzı ihtiyaç etmeden mahkemeye sevk oluna-
bilirlerse de bu cihetin tamamen tasrih ve tavzihi 
katii ihtilâfat görülmekle Encümenimiz bunu ehem
miyetle arz eylemeyi lâzımeden addeylemiştir. 

Mevaddı sairedeki tadilât yeni esasatı muhtevi 
bulunup ancak ikmali mana ve tavzihi mefhum ma
hiyetinde bulunmuş olmakla lâyiha şekli muaddeliy-
le Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim Mebusu 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Âza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Âza 
Konya 

Musa Kâzım 

Âza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Âza 
Çorum 
Münür 

Âza 
Konya 
Refik 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Âza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Karar Numarası 
388 

Teşriî Muhakemat Kanunu 
Hükümetin teklifi 

Ahkâmı müştereke 
Madde 1. — Bidayet mahkemeleri aza ve âza mü-

lâzimlerinin münferiden rüyete mezun bulundukları 
daavi hakkında Sulh Hâkimleri Kanunu ve daavii sai-
rede Usulü Muhakemei Hukukiye ve Cezaiye kanun
ları ahkâmı tatbik olunur. 

Bidayet Mahkemesi vazaifi bir hâkim tarafından 
ifa olunan yerlerde mevaddı sulhiye için Sulh Hâkim
leri Kanunu ve deavii sairede Usulü Muhakemei Hu
kukiye ve Cezaiye kanunları tatbik olunur. 

Madde 2. — Fen ve ihtisasa taalluk eden mevad-
da erbabı fen ve vukufa muktazidir. 

Madde 3. — tstimhale sebep, ittihaz olunan keyfi
yetin akdemce icras ıtalibi mehlin yedi ihtiyarında olan 
ahvalde mehil talebi reddolunur. 

Madde 4. — Naip huzurunda ifası takarrür eden 
hususatta davet olunan kimse yevmi muayyende ha
zır bulunmaz ve mazeretini mübeyyin vesaiki naibe 
göndermezse yevmi muhakemede hazır bulunsa dahi 
diğer tarafın talebiyle hakkı muamelei gıyabiye ifa 
olunur. 

Madde 5. — Hitamı muhakemenin tefhiminden 
sonra kararın tefihimi için tayin olunan günde ha
zır bulunmayan taraf hakkında dahi tefhim edilen 
karar, vicahî addolunur. 

Madde 6. — Bir davanın vazife ve salâhiyet da
hilinde olmadığına müteallik mukarrerat, dâva arzu
halinin hükümsüzlüğünü müstlezim olmayıp dava-
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nın ait olduğu mahkemeye havalesini icabeder. Fa
kat bu takdirde iktizasına göre evvelce istiyfa edil
meyen veya noksan alman harcı ilâm ifa ve ikmal 
ettirilir. 

Madde 7. — 20 Cemazilâhir 1296 tarihinden mu
kaddem sâdır olup sicilde mukayyet olmayan ilâ-
mat ve vesaiki şeriyenin bilâbeyne mazmuniyle amel 
olunamaz. 

Madde 8. — İşbu kanun mucibince bidayet mah
kemelerine mevdu olup da evvelce sulh hâkimleri 
nezdinde ikame edilmiş ve kanunu mezkûrun tarihi 
meriyetinde neticelendirilememiş olan bilcümle daavi 
bidayet mahkemelerine devrolunacak ve bidayet 
mahkemelerince kaldıkları noktadan itibaren usul 
dairesinde itham ve kararı kanuniye raptedilecek ve 
şu kadar ki, yalnız daavii mezkûre hakkında sulh 
hâkimleri harç tarifesi cari olacaktır. Tarihi mez
kûre kadar sulh hakimlerince verilmiş olan hükmü 
gıyabilere itiraz ve vicahi hükümler için talebi tem
yiz müddetleri kanunen muayyen olan tarihlerden 
itibaren Usulü Muhakemei Hukukiye ve Cezaiye 
kanunları ahkâmına tabidir. 

— 2 — 

Sulh Hâkimleri Kanununa mütedair tadilât 

Madde 9. — Sulh Hâkimleri Kanunu muvakka
tinin üçüncü maddesini muaddil olan 27 Teşrinisani 
1336 tarihli maddei kanuniye makamına maddei ati
ye ikâme edilmiştir: 

Sulh hâkimlerinin gayrimenkul ve deyin davala-
rındaki salâhiyeti kazaiyeleri yirmibin kuruş olarak 
tahdit edilmiştir. 

Madde 10. — Sulh Hâkimleri Kanunu muvakka
tinin sekizinci maddesi bervechi ati tadil olunmuş
tur: 

Sulh Hâkimleri Kanunu cezanın babı şalisinde 
münderiç efale müteallik daaviyi ve kanunu cezanın 
ikiyüz ellibeşinci maddesinin fıkrai saniyesinde ve 
ikiyüz elliyedinci maddei muaddelesinde ve doksan-
dokuzuncu maddenin ikinci ve üçüncü zeyillerinde 
ve yüzbeşinci maddenin fıkrai ahiresinde ve yüz-
onüçüncü maddenin fıkrai ulâ ve saniyesinde ve 
yüzotuz ikinci maddesinde, yüzaltmışaltıncı madde
sinin birinci ve ikinci zeyilleri makamına kaim mad
dei müzeyyelenin ikinci fıkrasında ve yüzyetmişseki-
zinci maddesinde ve yüzyetmişdokuzuncu maddesi
nin hacze müteallik fıkaratından ve yüzseksenüçüncü 
maddesiyle ikiyüzikinci maddesinin zeyillerinde ve 

j ikiyüzyirmidört, ikiyüzyirmibeş, ikiyüzyirmialtı, iki-
yüzyirmiyedinci maddelerinde ve ikiyüzotuzuncu mad
desiyle birinci ve ikinci zeylinde ve ikiyüzkırkdört, iki-

I yüzkırkbeş, ikiyüzkırkaltı, ikiyüzkırkyedi, ikiyüzkırk-
I sekiz, ikiyüzelli ve ikiyüzelliüçüncü maddelerinde mün

deriç efal ile kavanini hususiyede münderiç olup mün-
tehayı cezası bir sene hapis veyahut doksan lirayı 
tecavüz etmeyen, ceraime müteallik davaları kabili 
temyiz olmak üzere rüyet ve hükmeder, 

Madde 11. — Sulh Hâkimleri Kanununun 45 nci 
maddesi bervechi ati tadil olunmuştur : 

Sull} hâkimleri iiâmı üzerine sâdır olacak Mahke-
mei Temyiz ilâmı zeyli Usulü Muhakemei Hukukiye 
Kanununda muayyen şerait dairesinde tashihi karar 
usulüne tabidir. 

I Tashihi karar müddeti temyiz ilâmının mahalli 
I mahkemesince tebliği tarihinden itibaren sekiz gün

dür. Talebi tashih zaptı tarihi tanzimden itibaren se
kiz gün zarfında evrakı müteferriasıyle beraber Mah-
kemei Temyize gönderilir. 

— 3 — 

I Usulü muhakemei hukukiyeye mütedair tadilât: 

I Madde 12. — Mahakimi Nizamiye Teşkilâtı Ka
nununun altmışbeş, altmışyedi, altmışsekiz, altmışdo-
kuz, yetmiş, yetmişbir, yetmişikinci maddeleri mülga
dır. 

Madde 13. — Zeyli Usulü Hukukiye Kanununun 
salâhiyetine mütedair birinci maddesinin beşinci fık
rası bervehçi ati tadil olunmuştur: 

«Her nevi emvali gayrimenkuleye müteallik da
valar gayrimenkulun bulunduğu mahal mahkemesin
de rüyet ve faslolunur.» 

Madde 14. — Zeyli Usulü Hukukiye Kanununun 
salâhiyetine mütedair birinci maddesine fıkaratı atiye 
tezyil edilmiştir : 

I 1. Emvali eytam ve evkafın müdeyenatına müte
allik deavinin mercii rüiyeti ancak akdin vukubuldu-
ğu mahal mahkemesidir. 

2. Vasiyet davaları yalnız müteveffanın ikamet
gâhı mahkemesinde ikame olunur. 

3. Tahriri tereke hususunda müteveffanın ika
metgâhı ve mahalli vefatı ve metrukatınm bulunduğu 
mahaller mahakimi müştereken salâhiyettardır. Şu ka
dar ki neticei muamelenin ikametgâh mahkemesinde 
temerküz ettirilmesi muktazidir. 
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4. Nafıa takdirine ve hısesı irsiyenin tayinine ve 
izin itasına - Mahakimi Şeriyenin İlgasına mütedair 
Kanunun ikinci maddesi mucibince - bilûmum bidayet 
mahkemeleri heyet ve hakimleriyle sulh hâkimleri sa-
lâhiyattardır. 

5. Münekehat davaları müddeaaleyhin ikamet
gâhı veya akdin mahalli vukuu ve müvarekât dava
ları da mezkûr mahaller ile sebebi dava olan hâdise
nin vukubulduğu mahal mahakiminden herhangi bi
rinde rüyet olunabilir. 

6. Türkiye memaliki haricinde mukim Türkiye 
Cumhuriyeti tebaasına müteallik olup rüyeti Türkiye 
mahakimine ait bulunan deavii hukukiye İstanbul bi
dayet mahkemesince rüyet ve faslolunur. Şu kadar ki, 
tarafeyn bilittifak diğer bir mahkemeye müracaat ede
bilirler. 

7. Nispet ve veraset davaları hasmı hakiki muva
cehesinde müstakilen veya bir davayı asliye zımnında 
ikame olunur. Verasetin mahalle veya karye heyeti 
ihtiyarisinden alınacak ilmühaber üzerine hısım mu
vacehesinde olmayarak binnetice ispatı da caiz olup 
fakat bu takdirde ilâm yerine veraset senedi verilir. 

Madde 15. ,— Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nunun 6 ncı maddesinde tadat edilen defterlerden 
maada her bidayet mahkemesinde (tereke fihrist) ve 
(izinname) ve (tereke hesabat) defterleri dahi tutula
caktır. 

Madde 16. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nunun (beyyinata dahil mevad) faslına fıkaratı atiye 
ilâve olunmuştur : 

1. Istiknahı hakikat için şühuda mahkemece lü
zum görülen her türlü sualin iradı caizdir. 

2. Bilistinabe istimaı şahadet halinde müddea
aleyhin vekil tayininden veya vekilin inabe olunan 
mahkeme veya hâkim huzuruna gelmekten imtinaı is
timaı şahadete mani olamaz. 

3. Tezkiye usulü mülgadır. Şahadet, yemin ile 
takviye edilir. 

Madde 17. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nunun hacze mütedair babı tasiine fıkaratı atiye tez
yit olunmuştur: 

1. Haczi ihtiyatî kararları esas maddeyi rüyete 
memur mahkeme riyaseti tarafından ittihaz olunur. 
Haczolunacak eşyanın nevi mahkemenin vazifesini 
tayin emrinde müessir olmaz. 

2. Haczi ihtiyatînin tarihi vaz'ından itibaren em
vali mahcuzenin bulunduğu mahal ile haciz kararını 
ita eden mahkemenin bulunduğu mahal beynindeki 

mesafeye göre usulü muhakemece muayyen olan 
müddetler zam ve ilâve olunmak şartıyle iki ay zar
fında tasdiki haciz davasının ikame edildiği, haciz ta
rafından ispat edilemezse dairei icraca haciz, fekko-
lunur. 

3. İhtiyaten mahcuz olan emval üzerindeki hac
zin fekkini tarafeyn bilittifak icra dairesine müraca
at ile talep edebilirler. Bu takdirde dairei icraca 
haciz vazeden mahkemeden eşhası sairenin işbu hac
ze iştirak edip etmedikleri istilâm olunur. Ademi iş
tirak tahakkuk ettiği takdirde dairei icraca haciz 
fek olunur. 

4. Bir malın hacziyle temini matlup olan meba-
liğ mütehaccizi aleyh tarafından icra dairesine tevdi 
edilirse haciz, icra reisi tarafından fek ve tevdi olunan 
meblâğ üzerine nakledilir. 

5. Tasdiki haciz davasında müddeinin ademi hu
zuru halinde mahkemece müddeaaleyhin talebiyle 
hakkı muhakemeden muvakkaten sukut kararıyle be
raber haczin fekkine de karar verilir. 

Madde 18. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nunun altmış üçüncü maddesine fıkaratı atiye tezyil 
olunmuştur : 

Taribat ve zarar ve ziyan davaları gibi deavü müs-
tacelede müddeinin müracaat ve talebi üzerine keşif 
kararı mahkeme reisi tarafından ittihaz ve yirmidört 
saat zarfında keşifte hazır bulunmak üzere diğer ta
rafa tebligat ifa olunur. 

Tarafı diğer icabet etmediği veya esasen müddeti 
mezkûre zarfında daveti kabil olmadığı takdirde hu
zuruna hacet olmaksızın usulen keşif icra edilir. 

Madde 19. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nu babı rabiinin faslı sâdisine maddei atiye ilâve 
olunmuştur : 

Mahkemede bizzat ispatı vücut etmesi emrolun-
duğu halde bilâözür gelmeyen tarafın vekili hazır ol
sa bile bittalep giyabında muhakeme icra edilir. 

Madde 20. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun yüz kırküçüncü maddesine fırkai atiye ilâve 
olunmuştur: 

Hakkı muhakemenin muvakkaten sukutuyle netice
lenen bir davanın bir defadan ziyade tecdidi halinde 
müddei tarafından hasmının masarifi seferiyesiyle za
rar ve ziyanına mukabil mahkemece takdir olunacak 
meblâğ evvelbeevvel mahkemeye teslim olunmadık
ça dava kabul olunamaz. Bu maddenin hükmü sulh 

I davalarında dahi caridir. 
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Madde 21. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nunun 159 uncu maddesinin son fıkrası berveçhi ati 
tadil olunmuştur : 

Yevmi muayyende muteriz gelip de muterizun 
aleyh gelmediği surette itirazın müddeti kanuniyesi 
zarfında vaki ve defi meşruu havi olduğu anlaşılır
sa muterizin talebiyle hükmü gıyabînin feshine ve 
muterizunaleyhin hakkı muhakemeden muvakkaten 
sukutuna karar verilir. Muteriz ve muterizun aley
hin ikisi birden ispatı vücut etmedikleri takdirde ni
yeti dava tarafeynden birinin müracaatına talik olu
nur ve muteriz son muamele tarihinden itibaren bilâ 
özür üç ay takibi dava etmezse muterizun aleyhin 
istidası üzerine bilmuhakeme itirazı davanın sukutu
na karar verilir ve bu suretle ilâmı gıyabi vicahi hük
münü iktisap eder. 

Madde 22. — Zeyli Usulü Hukukiye Kanununun 
on yedinci maddesine fıkrai atiye ilâve edilmiştir : 

Tebligatı tahririyeye tabi olmayan deavide dahi ilâ-
mat hüküm ve kararı veren mahkemenin unvanıyle 
tarafeynin ve vekillerinin isim ve şöhret ve sanatlarını 
ve mahalli ikametlerini ve davanın neden ibaret oldu
ğunu ve mahkemenin ita eylediği kararı ve bu kararın 
müstenit olduğu ilel ve esbabı ile.mevaddı kanuniye-
yi muhtevi bulunacak ve ziri mahkemenin mührüyle 
mahtum ve reisin imzasiyle mümzi olacaktır. 

Madde 23. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun 138 inci maddesinin son fıkrası berveçhi ati 
tadil olunmuştur : 

«Fakat davanın bir kısmında müddei ve diğer 
kısmında müddeaaleyh haksız çıktığı takdirde masa
rifi muhakeme ve harcı ilâm tarafeyne hisseleri nispe
tinde taksim olunur.» 

Madde 24. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nunu ahkâmına tevfikan rüyet olunan mevadda müd
deti temyiz hükmü vicahide tefhim tarihinden ve hük
mü gıyabîde müddeti itirazın hitamından itibaren otuz 
gündür. 

Madde 25. — Sigar ve mecanin ve matuhin aley
hine sudur eden ilâmatı hukukiye temyizen tasdik 
edilmedikçe tenfiz olunamaz. Şu kadar ki mehli tem
yiz zarfında alâkadaran temyizi dava etmezse müd
deti mezkûre hitamında dava dosyası reisi mahkeme 
tarafından derhal Mahkemei Temyize irsal ve Mah-
kemei Temyizce müstacelen tetkik olunur. 

Madde 26. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun 222 nci maddesine fıkrai atiye ilâve olun
muştur : 

«Bir ilâmın temyizen tetkiki talep olundukta da
va tebligatı tahririyeye tabi mevaddan ise dosyası ve 
değilse muhakeme zabıtnamesiyle evrakı müteferriası 
Mahkemei Temyize gönderilir.» 

Madde 27. — Zeyli Usulü Hukukiye Kanununun 
29 ve 30 uncu maddelerini muaddil kanunu muvak
katin birinci maddesi berveçhiati tadil olunmuştur : 

Mahkemei Temyiz davayı evrak üzerinde tetkik ve 
rüyet eder. Ancak emvali gayrimenkuleye müteallik 
deavi ile miktar ve kıymeti yüz bin kuruşu tecavüz 
eden deyin ve gayrı menkul davalarında temyiz isti-
dasiyle mümeyyiz talibi murafaa olursa yevmi mura
faa bittayin tarafeyn celp ve davet olunur. Tarafey
nin daveti yalnız esbabı nakziyeye müteallik olarak 
istida ve lâyihalarda beyan olunan itiraz ve ifadeleri 
izah içindir. 

Tarafeyn hazır ise vicahen ve gelmeyen olduğu 
takdirde onun gıyabında tetkikatı temyiziye icra olu
nur. Gıyabında karar verilen taraf ancak esbabı ka-
nuniyeye binaen tashihi karat talebinde bulunabilir. 

Vicahen verilen temyiz kararları aleyhine tashihi 
karar ittihazı mesmu olmaz. 

İcra kanununa mütedair tadilât 

Madde 28. — îcra Kanununun ikinci maddesine 
fıkrai atiye ilâve edilmiştir.: 

İcra reisi tarafından aynı madde hakkında ittihaz 
edilen karar aleyhine iki defadan fazla itiraz oluna
maz. 

Madde 29. — îcra kanununun elliyedinci madde
sine fıkrai atiye ilâve edilmiştir.: 

Bir ilâm ile mahkûmun aleyh olan şahsın vazıülyed 
olduğu menkulât hakkında mülkiyet iddiasına esas 
olarak mübrez vesaiki resmiye tarihi hükümden ve 
re'sen kabili tenfiz bir vesika ile medyun olanların 
zilyed bulundukları emvali menkule hakkında bu ka
bil müddeiyatın müstenidi olan senedatı resmiye ta
lebi tenfiz tarihinden evvel tanzim edilmiş olmadıkça 
devamı icraya mani olamaz. 

Madde 30. — îcra kanununun 111 nci maddesine 
fıkrai atiye ilâve edilmiştir.: 

îcra dairesi marifetiyle bilmüzayede ihale olunan 
bir gayrimenkulun müşterisi ihalei katiye tarihinden 
itibaren beş gün zarfında bedeli müzayedeyi tesviye 
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etmez veya tapu idaresinde tebliğ tarihinden itibaren 
kırk beş gün zarfında muamelei ferağiyeyi ikmal et-
tiremezse dayin, müzayedeyi fesh ettirebilir. 

Madde 31. — îcra kanununun 134 ncü madde
sinin fıkrai ulâsı berveçhi ati tadil edilmiştir : 

Bin kuruşu tecavüz etmeyen deyinler için müdde
ti hapis otuz ve maadası için doksan bir günden iba
rettir. 

Madde 32. — tcra kanununa maddeyi atiye ilâve 
edilmiştir : 

Devairi icraiyece zata tebliğ olunan ihbarname ile 
beyanı itiraza davet edilen hususat hakkında meblâğı 
ileyhin bilaözür mehli muayyeni geçirdikten sonra 
vuku bulacak itirazatı icraen mesmu olmaz. 

Madde 33. — icra kanununa maddei atiye ilâve 
olunmuştur: 

Zatına tebligat icra edilmiş olan mahkûmun aleyh 
ikâmetgâhını tepdil ettiği halde icra dairesinin bu
lunduğu mahalde bir ikametgâh iraesine mecbur olup 
aksi takdirde müteakiben gönderilecek ihbarnameler 
için muayyen müddetlerin tashihi suretiyle tebligat 
ilânen icra olunur. 

Madde 34. — îcra kanununa maddei atiye ilâve 
olunmuştur: 

Medyundan bir ilâm veya ilâm kuvvetini haiz vesika 
hükmünü tenfizen tahsil edilen mebaliğ, dayin nam 
ve hesabına olarak icra zabıtnam esiyle yevmiye def
terine kaydedildikten sonra medyunun diğer borcun
dan dolayı haczedilemez. 

Usulü Muhakematı Cezaiye kanununa mütedair 
tadilât: 

Madde 35. — Sulh hâkimleri indeliktiza zabıtai 
adliye memurları vazaifini de ifa ederler. 

Madde 36. — Emniyeti suiistimaleden maada 
hukuku umumiye davasının şikâyetname itasına mü
tevakkıf olduğu kanunen tasrih edilen mevad hari
cinde mücerret iddiayı şahsî vukuu, müddeiumumiyi 
hukuku umumiye davasının ikâmesine icbar edemez. 
Fiilin cürmiyeti ve gösterilen faile kabiliyeti isnadi-
yesi hakkında mevcut ahvale nazaran müddeiumumi 
hukuku umumiye davasının ikamesine lü
zum görmezse bu baptaki esbabı muci-
beli kararını müddeii şahsiye tebliğ eder. Müd-
deii şahsî bu kararın kendisine tarihi tebliğinden iti
baren on beş gün zarfında müddeiumuminin merbut 
olduğu cinayet müddeiumumisi nezdinde kararı mez
kûr aleyhine itiraz edebilir. Bidayet Müddeiumumisi, 

itirazname ile evrakı mütefernayı derhal cinayet 
müddeiumumisine irsal eder. Cinayet Müddeiumu
misi itirazı reddeylediği halde reddin tebliği tarihin
den itibaren bir ay zarfında bu bapta bir kararı ni
haî itasını müddei şahsî Adliye Vekâletinden istida 
edebilir. Cinayet Müddeiumumisi veya vekâlet müd
deii şahsînin dermeyan eylediği esbabı varit görür
se müddeiumumi Hukuku Umumiye davasını ikame
ye mecburdur, istida, reddolunduktan sonra hukuku 
umumiye davasının ikamesi ancak delaili cedide zu
huruna mütevekkiftir. 

Madde 37. — Cürmü meşhut tahkikatına memur-
olanlar tarafından bu bapta icabeden zabıt ve keşif 
varakaları tanzim olunmakla beraber esbabı mania 
olmadıkça tahkikatı dahi usulü istintak veçhile mahalli 
cürümde itham ve nevakısı kaldığı surette bilâhara 
müstantıklıkça ikmal olunur. Bilâmucip tahkikatın 
tekrarı ve mahallinde istima olunan bir şahsın bi-
lâsebep celbi caiz değildir. 

Madde 38. — Doğrudan doğruya mahkemeye 
sevkolunan cünhalardan meşhuden ika edilmiş veya 
asayişe mühim surette tesiri bulunmuş olan mevad 
ile ikâmetgâhı bulunmayan veya firarı melhuz olan 
maznununaleyh hakkında evrakın hini tevdiinde müd
deiumumi mevkufen icrayı muhakeme iddiasında 
bulunabilir. Talebi vaki mahkemece kabul olunduğu 
takdirde tevkif müzekkeresi tastir ve muhakemesi 
müstacelen icra olunur. 

Madde 39. — Cünha ve kabahatlerde hükmü gı
yabî aleyhine müddeti kanuniyesi zarfında vukubu-
lacak itiraz üzerine muhakemesi gıyabiye zabıtna
mesi ve teferruatı kıraat olunarak hükmü mezkûrun 
tadil veya refini mucip esbap ve ahvalin mevcudi
yeti tahakkuk ettiği takdirde itiraz bilkabul yalnız o 
cihetler tetkik ve netayici hasılaya göre kararı kanu
nîye rapdolunur. Aksi halde hükmü gıyabî tasdik 
edilir. 

îtirazen cereyan eden muhakemenin herhangi cel
sesinde muteriz mazereti meşruasını vaktiyle ihbaı 
etmeksizin ispatı vücut etmezse tetkikatı ahireden 
mütehassıl netaice göre kabili itiraz olmamak üzere 
lâzımgelen hüküm ita olunur. 

Madde 40. — Emniyeti suiistimal cürmünden 
maada mevadaı caziyede vazife ve salâhiyet mesaili
ne dair ittihaz olunan mükarrarat ancak kararı nihaî 
ile beraber temyiz edilebilir. 

Madde 41. — Cünha ve kabahat maddesinden do
layı maznun olanların ikametgâhı malum olmadığı 
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halde yevmi muhakeme gazete ile ilân ve gazete ol
mayan mahallerde celpnamenin ikametgâhı ahirleri
ne ilsakı ve mahkeme divanhanesine taliki suretiyle 
tebligat ifa olunduktan sonra muhakemeleri icra 
olunur. 

Madde 42. — Cinayet mahkemesince muhakeme
si tevhiden icra kılınmakta olan bir cünha maznunu
nun fiil ve hareketi cinayet derecesinde olduğu an
laşılırsa mahkemece gayri muvakkat tevkif müzekke
resi tastir olunmakla beraber muhakemeye devam ve 
neticei hasılaya göre hüküm ita olunur. 

Madde 43. — Cinayet mahkemesine sevkedilen 
maznunualeyhe ait olmak üzere alelusul tanzim ve 
tebliğ kılınan şuhut pusulası haricinde müddei şahsî 
tarafından şuhut celp ve istimaı talep olunduğu tak
dirde bunların evvelce ikame ve irae edilmelerini is
tilzam eden esbap ve avamili celp ve istim alarma 
lüzum olup olmadığını takdir hakkı münhasıran mah
kemei cinayete aittir. 

Madde 44. — Cinayet maznunu ile tevhiden mu
hakemesinin icrasına karar verilen cünha maznun
ları tebligatın ifa edilememesi hasebiyle yevmi mu
hakemede ispatı vücut etmedikleri takdirde muha
kemeye mübaşeret olunarak vürut etmiş olan şuhut 
istima edildikten sonra cünha maznunlarına tebligat 
icrası için muhakeme talik olunur. 

Tebligatı ahire üzerine mahkemeye gelen cünha 
maznunlariyle evrakı dava ve şahitlerin ifadatı maz-
butası kıraat ve ne diyecekleri sual edilir Gıyabında 
istima edilen şuhudun tekrar celp ve istimaları yo
lunda dermeyan edilecek esbabın varit olup olmadı
ğının takdiri münhasıran mahkemei cinayete aittir. 

Madde 45. — Gıyaben sadır olan hükmü cinaî 
aleyhine müddeti kanuniyesi zarfında Cinayet Müd
deiumumisi temyizi dava edebilir. 

Madde 47. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun 314 ncü maddesi berveçhiati tadil olunmuş
tur : 

Temyizen tetkik olunan bir hükmü cezaî; ancak 
mahkemece icra kılınmış olan tahkikat ve muhake-
matta esas hükme müessir olabilecek nevakısı usu-
liye ve kanuniye ile vazife ve salâhiyete mütedair 
cihattan dolayı nakzolunur. 

Nakzı vaki cereyan eden muamelât ve muhake-
mattan hangilerine müteallik ise yalnız o kısım mua
melât ve muhakemat mahkemece bilikmal zabıtna
meye tezyilen itayı karar olunur. Hükme müessir ol
mayacak surette vuku bulmuş olan hatiatın her hal
de Mahkemei Temyiz ilâmında tasrihi mecburîdir. 
Bu kabil hatiatı tekerrür eaen muhakemeye Mahke
mei Temyiz, ihtar icrasına da karar verebilir. Mah
kemei Temyiz hükmün neticei tetkikinde bilcümle 
nevakısı husuliye ve kanuniyeyi ilâmına derç ile mü
kelleftir. Sadır olan hükmü gıyabînin aynı suretle 
muamelei tebligiyesi ifa ve müddeti muayyenei ka-
nuniyenin güzeranını müteakip ilâm berayı tenfiz 
müddeiumumiliğe tevdi olunur. Usulü Muhakematı 
Cezaiye Kanununun 171 nci maddesinde münderiç 
hakkı itiraz bakidir. 

48. — Cinayet mevaddını rüyete memur bir mah
kemenin dairei kazaiyesinde bulunan bidayet mah
kemeleri veya müstantıklar veyahut sulh hâkimleri 
beyninde hadis olan ihtilâfatın halli kabili temyiz ol
mamak üzere o cinayet mahkemesine ve bir cinayet 
mahkemesini terkip eden bir bidayet mahkemesiyle 
diğer bir bidayet mahkemesi veya sulh hâkimi ara
sında tekevvün eden ihtilâfat ile bunlardan maada 
mahakim ve devairi adliye beyninde mütehaddis ih
tilâfatın halli Mahkemei Temyize aittir. 

Madde 49 — Usulü Muhakematı Cezaiye Ka
nununun 51 nci maddesi zeyli ile üç yüz yirmi ye
dinci ve üç yüz yetmiş dokuzuncu maddeleri mülga
dır. 

Madde 50. — Usulü muhakemei seriye kararna
mesi ve kavanini sairenin işbu kanuna muhalif ah
kâmı mülgadır. 

Madde 51. — işbu kanun bin üç yüz kırk senesi 
Mayısının iptidasından itibaren mer'idir. 

Madde 46. — Bir cinayet maznununa müteallik 
hüküm nakzedildiği ve maznununaleyh akdemce ik
mali müddetle tahliye edilmiş bulunduğu takdirde 
celpname ile vuku bulacak davet üzerine teşkili ta
rafeyn edilir. Nakzı vaki aleyhe olduğu takdirde 
maznununaleyhin tekrar tevkifi ancak nakzın dere-
cei şümul ve mahiyetine nazaran mahkemei cinayet
çe verilecek karar ile caizdir. 
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Madde 52. — îşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 29 . 3 . 1340 

Başvekil ve 
Hariciye Vekili Adliye Vekili 

îsmet Mustafa Necati 
Müdafaai Milliye Vekili Maarif Vekili 

Bulunmamıştır. Vasıf 
Maliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik Ferit 
Ticaret Vekili Ziraat Vekili 
Hasan Hüsnü Zekâi 

Mübadele, îmar ve 
Nafia Vekili tskân Vekili 

Süleyman Sırrı Mahmut Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

TEŞRİÎ MUHAKEMAT KANUNU 

Adliye Encümeninin Tadili 
Usulü Muhakematı Hukukiye ve Ceza Kanunlariyle 
Sulh ve İcra Kanunlarının bazı mevaddını Muaddel 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Devaii sulhiyenin rüiyetinde Sulh 
Hâkimleri Kanunu ile işbu kanun ahkâmı vesair bil
cümle devainin rüiyetinde de Usulü Muhakematı 
Hukukiye ve Cezaiye Kanunlariyle kezalik işbu ka
nun ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 2. — Tarafeyn mahkemeye şurudan mu
kaddem veyahut esnayı murafaada akdemce ihzar ve 
icrası yed'i ihtiyarlarında bulunan esbaptan dolayı 
muhakemenin talikini talep edemezler. Mühlet tale
bine esas olan sebebin bir özrü sahiha müpteni ol
duğuna mahkemece kanaat edildiği takdirde ancak 
bir defaya mahsus olmak üzere münasip bir müd
detle muhakemenin vakti ahâre taliki caizdir. 

Madde 3. — Fen ve ihtisasa taallûk eden mevad-
dın erbabı fen ve vukuf takrir ve raporlariyle tahak
kuk ettirilmesi muktezidir. Takrir ve rapor mealleri 
kanaatbahş olmadığı takdirde keyfiyet, diğer bir 
heyeti mütehassısaya havale kılınır. 

Madde 4. — Aynen kabul. 
Madde 5. — Aynen kabul. 
Madde 6. — Aynen kabul. 
Madde 7. — Aynen kabul. 
Madde 8. — Bidayet mahkemesi reis ve aza ve 

aza mülâzimlariyle müddeiumumi ve muavin ve müs-
tantikin veya Sulh Hâkiminin ve sıfatı hâkimiyeti 

haiz icra reisi ve başmuavinin her ne sıfatla olursa 
olsun ika eyledikleri bilûmum cürümlerden dolayı 
haklarında tahkikat icrası en yakın mahal mahkemei 
asliyesine ve muhakemeleri de dairei kazaiyesi dâhi
linde bulundukları mevaddı vinaiyeyi rüyete memur 
mahkemeye ve mevaddı cinaiyeyi rüyete memur ma-
hakimin reis ve aza ve aza mülâzimlariyle müdeiumu-
mi ve muavinlerinin her ne sıfatla olursa olsun ika 
eyledikleri bilûmum cürümlerden dolayı haklarında 
tahkikatı istintakiye icrası mevaddı cinaiyeyi rüyete 
memur en yakın mahkemeye ve muhakemeleri de 
Mahkemei Temyize aittir. 

Madde 9. — Aynen kabul. 

Madde 10. — Sulh Hâkimleri Kanunu muvak
katinin sekizinci maddesi berçiçhi ati tadil edilmiş
tir : 

Sulh Hâkimleri, Kanunu cezanın babı şalisinde 
münderiç kabahat ve cünha efaline müteallik bil
cümle deaviyi ve kanunu cezanın doksan dokuzuncu 
maddesinin üçüncü zeyli ve yüz beşinci maddesinin 
son fıkrası ve yüz on üçüncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkrası ve yüz otuz ikinci maddesi ve yüz alt
mışaltına maddesi zeylinin ikinci fıkrası, ve yüz sek
sen üçüncü maddesi ve iki yüz ikinci maddesinin 
birinci ve ikinci zeyilleri ve iki yüz yirmi dördüncü 
maddesinin ikinci fıkrası ve iki yüz yirmi altıncı ve 
iki yüz yirmi yedinci maddeleri ve iki yüz otuzuncu 
maddesiyle birinci ve ikinci ve üçüncü zeyilleri ve 
iki yüz kırk dördüncü ve iki yüz kırk beşinci ve iki 
yüz kırk altıncı ve iki yüz kırk yedinci ve iki yüz 
kırk sekizinci ve iki yüz ellinci maddeleriyle iki yüz 
elli üçüncü maddesinin birinci fıkrası ahkâmınca 
müstelzimi mücazat olan cünha efaliyle kavanini hu-
susiyede münderiç olup müntehayı cezası bir sene 
hapis veyahut yüz lira cezayı nakdîyi tecavüz etme
yen ceraime müteallik deaviyi, kabili temyiz olmak 
üzere rüyet ve hükmeder. 

Madde — Tayyedilmiştir. 
Madde 11. — Aynen kabul. 
Madde — Tayyedilmiştir. 
Madde 12. — Aynen kabul. 

1. — Aynen kabul. 
2. — Aynen kabul. 
3. — Aynen kabul. 
4. — Nafaka takdirine ve hisasi irsiye tayinine ve 

veli ve vasilere izin itasına ve nikâh izinnamesine 
müteallik hususatı ifaya mahakimi asliye hâkimle-
riyle Sulh Hâkimleri salâhiyattardır. 
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5 . — Hükümetin 14 ncü madde 5 nci fıkrası ay
nen kabul edilmiştir. 

6. — Türkiye memaliki haricinde mukim Türki
yelilere müteallik olup rüyeti Türkiye Mahakimine 
ait ve ahkâmı şahsiyeye mütedair bulunan deavi ve 
hususat İstanbul'da bulunan mahakimi asliyece rüyet 
ve faslolunur. Şu kadar ki tarafeyn bilittifak diğer 
bir mahkemeye müracaat edebilirler. 

7 — Nesep ve veraset davaları hasmı hakiki mu
vacehesinde müstakillen veya bir davayı asliye zım
nında ikame olunur. Verasetin mahalle veya karye 
heyeti ihtiyariyesinden alınacak ilmühaber üzerine 
hasım muvacehesinde olmayarak bilbeyyine ispatı da 
caiz olup fakat bu takdirde ilâm yerine veraset se
nedi verilir ve bu senet hilafı sabit oluncaya kadar 
mer'idir. 

Madde 13. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun altıncı maddesinde tadat edilen defterlerden 
maada vazifedar olan her mahkemede (Tereke fih
rist) ve (İzinname) ve (Tereke hesabat) defterleri dahi 
tutulacaktır. 

Madde 14. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nunun (Beyyınata dair mevad) faslına fıkaratı atiye 
ilâve olunmuştur: 

1 — Bilistinabe istimaı şahadet halinde müddea-
aleyhim vekil tayininden veya vekilin iıiabe olunan 
mahkeme veya hâkim huzurunda gelmekten imtinaı; 
istimal şahadete mani olmaz. 

2 — Şuhut, badet tahlif istima ve isticvap olunur. 
Tezkiye usulü mülgadır. 

Madde 15. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun hacze mütedair babıtasiine fıkaratı atiye tez
yit olunmuştur: 

1 — Haczi ihtiyatî kararları esas maddeyi niyet
le mükellef olan mahkeme tarafından ittihaz olunur. 
Haczi talep olunan emvalin menkul ve gayri menkul 
olması mahkemenin vazifesini tayin emrinde mües
sir olmaz. 

2 — Haczi ihtiyatînin tarihi vaz'ından itibaren em
vali mahcuzenin bulunduğu mahal ile haciz kararını 
ita eden mahkemenin bulunduğu mahal beynindeki 
mesafeye göre usulü muhakemece muayyen olan müd
detler zam ve ilâve olunmak şartiyle bir ay zarfında 
tasdiki haciz davasını ikame edildiği haciz tarafından 
ispat edilmezse dairei icraca haciz fek olunur. 

3 — İhtiyaten mahcuz olan emval üzerindeki 
haczin fekkini tarafeyn bilittifak icra dairesine mü
racaatla talep eyledikleri takdirde haczi mevzu, icra 
riyasetince resen fek olunur. 

4 — Aynen kabul.. 

5 — Tasdiki haciz davasında müddeinin ademi 
huzuru halinde mahkemece müddeialeyhin talebiyle 
hakkı muhakemeden muvakkaten sukut kararı ile bir
likte haczi mevzuun fekkine de karar verilir. İşbu ka
rar biîâtebliğ dairei icraca infaz olunur. 

Madde 16. — Aynen kabul. 

Madde 17. — Aynen kabul. 

Madde 18. — Aynen kabul. 

Madde 19. — Aynen kabul. 
Madde 20. — Zeyli husulü Hukukiyenin yedinci 

ve on yedinci maddeleri berveçhi ati tadil edilmiştir: 
Usulü Muhakematı Hukukiye Kanununun otuz 

dördüncü maddesi mucibince mevaddı müstacele ile 
deavii iflasiye müstesna olduğu halde mahakimi as
liyede her nevi deaviinin rüyeti usulü hukukiye zeyli
nin ikinci faslında muharrer tebligatı tahririyenin vu
kuuna mütevakkiftir. Tebligatı tahririyeye tabi olması 
mecburî tutulmayan mevaddı müstacele ile deavii if -
lasiyede dahi ilâmat hüküm ve kararı veren mahke
menin unvaniyle tarafeynin ve vekillerinin isim ve 
şöhret ve sanatlarını ve mahalli ikametlerini ve da
vanın neden ibaret olduğunu ve mahkemenin ita ey
lediği kararı ve bu kararın müstenit olduğu ilel ve 
esbabı ile mevaddı kanuniyeyi muhtevi bulunacak ve 
ziri mahkemenin mührüyle mahtum ve reisin imza-
siyle mümzi olacaktır. 

Madde 21. — Aynen kabul. 

Madde 22. — Usulü Mahakemei Hukukiye Kanu
nu ahkâmına te'vfikan rüyet olunan mevadda müddeti 
temyiz hükmü vicahide tebliğ tarihinden ve hükmü 
gıyabide müddeti itirazın hitamından itibaren otuz 
gündür. 

Madde 23. — Aynen kabul. 

Madde 24. — Aynen kabul. 

Madde 25. — Zeyli Usulü Hukukiye Kanunu
nun yirmi dokuzuncu ve otuzuncu maddelerini muad-
dil kanunu muvakkatin birinci maddesi berveçhi ati 
tadil olunmuştur: 

Mahkemei Temyiz davayı evrak üzerine tetkik ve 
rüyet eder. Ancak emvali gayri menkulenin tasarru
funa müteallik deavi ile miktar ve kıymeti bin lirayı 
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mütecaviz olan deyin ve ayın davalarında tarafeyn
den her hangisi istida veya lâyihasında mahkemeye 
celp olunmasını talep ederse gün tayin olunarak yev
mi mezkûrde tarafeynin veyahut musaddak vekilleri
nin mahkemede hazır bulunması ve aksi takdirde gı
yabında tetkikatı temyiziyeye mübaşeret kılınacağını 
mübeyyin tanzim kılman varakayı davetiye alel usul 
tebliğ kılınır. Tarafeynin taleplerine binaen mahkeme
ye davet olunmaları, vermiş oldukları istida ve lâyiha
larda beyan olan ifade ve itirazlarını izah içindir. Bi
naenaleyh yevmi muayyende tarafeynden hazsr bulu
nanlar muvacehesinde ve gelmeyen olduğu veyahut 
esasen celp ve davetleri yolunda tarafeynden bir ta
lep sebketmemiş bulunduğu takdirde gıyaben tetki
katı temyiziye icra olunur. Şu kadar ki tarafeynin hiç 
bir sebeple mukarreratı temyiziyeye karşı itiraza ve 
tashihi karar talebine salâhiyeti olmıyacaktır. 

Madde 26. — Mahkemei Asliye vazaifi bir hâ
kim tarafından ifa olunan mahallerde o hâkim hak
kında vuku bulan reddi hakim davası en yakın mah
kemei asliyede tetkik ve hallolunur. 

Madde 27. — Mahakimi asliye reisi, aza ve aza 
mülâzımlarıyle müstantıklar veya sulh hâkimi ve sı
fatı hâkimiyeyi haiz İcra reisi ve başmuavini aleyhin
de ikame olunacak iştikâ anilhükkâm davasuım ni
yeti dairei kazaiyesinde bulundukları mevaddı cinai-
yeyi rüyete memur mahakim ve rüesa ve aza ve aza 
mülazımları aleyhine ikame olunacak iştikâ anilhük
kâm davasının rüyeti Mahkemei Temyiz Hukuk dai
resine aittir. 

Madde 28. — İcra Kanununun ikinci maddesiae 
fıkrai atiye ilâve edilmiştir: 

İcra reisi tarafından aynı madde hakkında ittihaz 
edilen karar aleyhine bir defadan fazla itiraz oluna
maz. 

Madde 29. — Aynen kabul. 

Madde 30. — îcra Kanununun yüz on birinci 
maddesine fıkrai atiye ilâve edilmiştir: 

tcra Dairesi marifetiyle bilmüzayede ihale olunan 
bir gayrimenkulun müşterisi ihalei katiye tarihinden 
itibaren beş gün zarfında bedeli müzayedeyi tesviye 
etmez veya tapu idaresine tebliğ tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında mu^melei feragiyeyi ikmal ettir
mezse dâyin, müzayedeyi fesh ettirebilir. 

Madde 31. — Aynen kabul. 

Madde 32. — Aynen kabul. 

Madde 33. — icra Kanununa maddei atiye ilâ
ve olunmuştur: 

Zatına tebligat icra edilmiş olan mahkûmünaleyh, 
ikametgâhını tepdil ettiği halde icra dairesinin bulun
duğu mahalde bir ikametgâh iraesine mecbur olup ak
si takdirde tebligatı müteakibe icraca malum olan ika
metgâhına icra kılınır. 

Madde 34. — Aynen kabul. 
Madde 35. — Aynen kabul. 
Madde — Tayyedilmiştir. 
Madde 36. — Aynen kabul. 

Madde 37. — Müstantıkların mukarreratı aleyhi
ne vuku bulan itirazat mensup oldukları mahkemei 
asliye reisi tarafından tetkik olunur. Müstantıklar 
rüesa tarafından sâdır olan mukarrerat dairesinde 
ittihazı karara mecburdurlar. Mahkemei Cinayet 
müddeiumumileri dairei memuriyetleri dahilindeki 
müstantıklarla mahakemi asliyeden verilen mukar
rerat aleyhine otuz gün zarfında itiraz ve temyiz'sa
lâhiyetini haizdirler. 

Madde 38. — Polis ve Jandarma Daireleri va-
zifei adliyelerinden dolayı doğrudan doğruya ma
hallî müddeiumumisinin emri tahtındadır. Ciheti ad
liyece verilen evamiri zabıtai adliye memurları bi~ 
lâtaallül derhal ifaya mecbur olup bu bapta tekâ-
sülü görülen jandarma zabitan ve polis kısmı adlî 
reisi ve komiserlerle polis memurları haklarında re
sen müddeiumurnilerce takibatı kanuniye icra olun
makla beraber evamiri adliyeyi ademi infazın te
kerrüründen naşi muamelâtı adliyenin sürat ve inti
zamına halel tari olduğu takdirde Cinayet mahke
me reisi ve müddeiumumisinin esbabı mucibe ser-
diyle göstereceği lüzum ve Adliye Vekâletinin bu 
yolda vaki iş'arı üzerine memur müştekanh Dahili
ye Vekâletince derhal aziolunacaktır. 

Madde 39. — Aynen kabul. 

Madde 40. — Aynen kabul. 

Madde 41. — Mevaddı cezaiyede her nevi mu
karrerat ancak kararı nihaî ile beraber kabili tem
yizdir. Karan nihaîden mukaddem hilafı salahiyet 
olarak vuku bulacak temyizi dava, davayı asliyenin 
rüyetine mani olmaz. 

Madde — Tayyedilmiştir, 
Madde 42. — Aynen kabul. 
Madde 43. — Aynen kabul. 
Madde 44. — Aynen kabul. 
Madde 45. — Aynen kabul. 
Madde 46. — Aynen kabul. 
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Madde 47. — Usulü Muhakematı Cezaiye Ka
nununun üçyüzondördüncü maddesi berveçhiati 
tadil olunmuştur : 

Temyizen tetkik olunan bir hükmü cezaî; ancak 
mahkemece icra kılınmış olan tahkikat ve muhake-
matta esas hükme müessir olabilecek nevakısı usuil-
ye ve kanuniye ile vazife ve salâhiyete mütedair ci
hattan dolayı nakzolunur. Nakzı vaki cereyan eden 
muamelât ve muhakeınattan hangilerine müteallik 
ise yalnız o kısım muamelât ve muhakemat mah
kemece bilikmal zabıtnameye îc7_yilen itayı karar 
olunur. Nakız halinde hükme müessir olmayacak su
rette vuku bulmuş olan batiatm her halde Mahke-
mei Temyiz ilâmında tasrihi mecburîdir. Bu kabil 
hatiatı tekerrür eden mahkemeye Mahkemci Tem
yiz ihtar icrasına da karar verebilir. Mahkemei Tem
yiz hükmün neticei tetkikinde bilcümle nevakısı üstl
üye ve kanuniyeyi ilâmına dercile mükelleftir. Sa
dır olan hükmü gıyabînin aynı suretle muanıelei 
tebliğiyesi ifa ve müddeti muayyenei kanuniyenin 
güzeraııını müteakip ilâm berayı tenfiz müddeiumu
miliğe tevdi olunur. Usulü Muhakematı Cezaiye Ka
nununun yüzyetmişbirinci maddesinde münderiç 
hakkı itiraz bakidir. 

Madde 48. — Aynen kabul. 

Madde 49. — Aynen kabul. 

Maddei Muvakkate 
İşbu kanun mucibince mahakimi asliyeye mevdu 

olup da evvelce Sulh Hakimleri nezdinde ikame 
edilmiş ve fakat henüz neticelendirilememiş olan 
bilcümle deavi kaldıkları noktadan itibaren usul ve 
kanun dairesinde rüyet ve hallolunmak üzere maha
kimi asliyeye devrolunur. Şu kadar ki, bu kabil deavi 
hakkında Sulh Hâkimleri harç ve tarifesi ahkâmı ca
ridir. İşbu kanunun tarihi meriyetine kadar sulh ha
kimlerince verilmiş olan hükmü gıyabilere itiraz ve 
vicahî hükümler için temyiz müddetleri kanunen 
muayyen olan tarihlerden itibaren Usulü Muhake-
mei Hukukiye ve Cezaiye Kanunları ahkâmına ta
bidir. 

Mülga istinaf mahkemelerince kararı katiye ik
tiran etmeyen bilcümle deavi kaldıkları noktadan 
bilitibar tetkik ve hallolunmak üzere bidayeten in
taç olundukları mahallerdeki mahakimi asliyeye 
devrolunur. Kabili istinaf olup da işbu kanunun ta
rihi meriyetinde henüz istinaf edilmemiş bulunan 
ilâmat yalnız kabili temyiz olduğu gibi istinaf edi
lip de henüz mahakimi istinafiyece vaziyet edilme

miş bulunan ilâmat dahi ifa edilen şeraiti istinafiye, 
şeraiti temyiziye mesabesinde addolunarak temyizen 
tetkik olunur. Şu kadar ki, vaktiyle bidayeten itayı 
hükmetmiş olan hükkâm işbu deavinin tetkikat ve 
muhakematı âhiresinde hazır bulunamazlar. İşbu me-
vad meyanmda taht? muhakemede bulunan hükkâm 
ve müddeiumumilere ait deavi dahi mevaddı sâlifede 
gösterilen mahakime gönderilir. 

Madde 50. — Aynen kabul. 

Madde 51. — Aynen kabul. 

Madde 52. — Aynen kabul. 

•\dliye Encümeni Reisi 
Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Çorum 
Münür 

Aza 
Konya 

Refik 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Kırşehir 

Ali Rıza 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
BESÎM BEY (Mersin) — Efendim, heyeti muh-

teremenin enzarı tetkikine arz edilen ve tesrii muha
kemat namı verilen şu kanun öteden beri adliyemi
zin, hükkâmımızın, mahkemelerimizin duyduğu de
rin ihtiyaçlardan mülhem birtakım nevakıs ve hatia-
tın tamir ve ıslahından ibarettir. 

Hakikaten ümmülkavanin addedilecek kavanin-
den madut olan Usulü Muhakematı Cezaiye, Usulü 
Muhakematı Hukukiye, Sulh Kanunu, tera Kanunu, 
bunlar mahakimin tatbikatında çapraşıklıklar irae et
miş ve birtakım engeller, manalar ihdasiyle ashabı 
mesalihin davalarının sürüncemede kalmasına mey
dan vermiştir. İşte bu engel ve mevanii ref ve iza
le için Adliye Vekâleti Celilesi bir teklifi kanunîde 
bulunuyor ve o teklifi kanunî de mümarise ve tatbi
kat neticesinde hatası, bozukluğu anlaşılan mevad
dı kanuniyeyi tadil ediyor, İşte Heyeti Celilenize 
arz edilen kanun bu arz ettiğim tadilâttan ibarettir. 
Binaenaleyh, bendenize kalırsa buna, Encümeni Ad-
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üyenin, bihakkın takdir ettiği gibi, tesrii muhakemat 
demekten ziyade usulü muhakematı hukukiye ve ce
zaiye vesairenin tadili demek daha doğru olur. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Adliye 
Encümeninin tadili, Beyefendinin buyurdukları gi
bidir. Adliye Encümeni tadilinde kanunun unvanı 
«Usulü Muhakematı Hukukiye ve Cezaiye kanunla-
riyle Sulh ve Ceza kanunlarının bazı mevaddını mu-
addil kanun» demiştir, tedbil etmiştir. 

BESlM BEY (Mersin) — Müsaade buyurunuz 
efendim! Encümen bunu kabul etmiştir. Fakat ma
atteessüf bunu kabul etmekle beraber bu tabiratı 
kanuna ithal etmek suretiyle muamelesini ikmal et
memiştir, ayrı bir kanuna koymuştur. Hükkâm için 
iştibah yine bakidir, yani Encümenin düşündüğü 
noktai nazar yine bakidir. Meselâ, İcra Kanununa 
ait tadilâtı tcra Kanununa, Sulh Kanununa ait tadi
lâtı Sulh Kanununa, Usulü Muhakematı Hukukiyeye 
ait tadilâtı usulü muhakemeye ve ilâahere koymak 
lâzım gelirdi. Rakip ölsün de ne yüzden ölürse öl
sün. Maksat şu engellerin ve ashabı mesalinin işle
rinin sürünmesine sebep olan ahvali meydandan kal
dırmaktır ki bu kanun da onu kaldırıyor. Şayanı 
şükrandır. Yalnız, bendeniz muhterem Encümeni
mizin, vekâleti aidesi tarafından vaki olan bu tek
lifteki bazı tadilâtından bahsedeceğim. Bilhassa bunun 
iki ana hattı çarptığı için onun kabul edilmemesini, 
vekâletin teklifi veçhile kabul olunmasını rica ede
ceğim. Bunun birisi tashihi karar meselesidir. (Mad
desinde söyle sesleri) Tashihi karar meselesi malu-
muâlileridir ki evvelden beri mahkemelerimizde bil
hassa hukuk mesailinde dahi caridir. Bir vakitler 
bu lâğvedildi, ahiren lüzumu anlaşılarak usulü mu
hakematı kanuniye zeyli mucibince iade edildi. Bilâ
hare yine lâğvedildi. Ahiren yine iade edildi, demek 
ki onun lüzum ve vücubu birkaç tekerrürle teeyyüt 
etti. Şimdi istinaf Mahkemesini lâğvettiğimiz şu sı
rada bir teminat olarak vekâleti aidesinin tasvibi ka
rar usulünü kabul etmesine karşı muhterem Encüme
nimiz bunu hatta bidayet hukukundan bile nezede-
rek sulh kanunlarına sokmak istememiş ve bu tas
hihi karar meselesi Mahkemei Temyizin kudreti il-
miesine karşı bir şüphedir manasında anlaşılmıştır. 
Bendenize kalırsa katiyen böyle değildir, bilâkis mü
him bir teminattır. Malumuâlileridir ki sulh hâkim
leri (Maddesinde söyle sesleri) lâkin Encümen kabul 
etmiştir. 

RElS — Maddelerde söylenmesi mümkün olan şey
leri lütfen madde sırası geldiğinde söylersiniz efendim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Encümende de zaten 
buna muhalif olanlar vardır. Bu maddenin müzakere
sinden herkes noktai nazarını söyleyecektir. 

BESİM BEY (Mersin) — Şu halde Encümen de 
kabul ediyorsa bendeniz de itirazata lüzum görmüyo
rum. (Maddesinde söylersin sesleri) Pekâlâ madde gel
diği vakit birer birer mâruzâtımı serdederim. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY (İz
mir) — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hak
kında beyanı mütalâada bulunan Besim Bey kardeşi
miz hakikaten memleketin ihtiyacatına mutabık bir 
kanun teklifinden dolayı beyanı memnuniyette bu
lunmuşlardır. Bendeniz bu kanunun maddelerinin mü
zakeresinden evvel şu notkayı Heyeti Aliyelerinin na
zarı ıttılaına arz etmek isterim. 

Emin olabilirsiniz ki ,bu kanun hakikaten halkın ih-
tiyacatından doğmuş, zarureti içtimaiyenin mevlu-
dudur. Gönül arzu ederdi ki, bütün usulü muhakema-
tımız tadil olununcaya kadar usulü muhakemelerimiz 
üzerinde bir tadilât yapmayalım. Yapalım fakat sene
lerden beri herkesin anladığı ve herkesin bildiği müte-
arife halinde olan bazı hakayık vardır ki, o da bun
ların bir an evvel yapılması, halkın ihtiyacının netice
sidir. 

Dairei intehabiyelerini dolaşan arkadaşlarımız gö
rürler ki, mahkeme kapıları önünde bir çok kardeşler 
bekleşirler, bu da usulü muhakemenin ve bugün kal
dırılmasında ittifak olunan bazı esaslarının kaldırıl
masından dolayıdır ki ,bu vaziyet hadis olmaktadır. 
Onun içindir ki, kaldırılması elzem bulunan bazı esa-
satı bu kanun kaldırıyor ve bu suretle mahkemelerde 
seri adaleti tatbik etmiş oluyoruz. 

Yalnız bir noktai nazar bu kanunun etrafında 
mevzubahistir. O da Türkiye mütehassısları acaba 
memleketin ihtiyacatını temin edecek bir şekilde mi
dir? Efendiler! Bu kanun yapılırken o memleket hal
kının ihtiyacatı nazarı dikkate alınır. Bizim memleket 
halkının ihtiyacatını görecek olanlar da Türkiye mü
tehassıslarıdır. Binaenaleyh lalettayin bir Fransa ka
nunu, bir Almanya kanunu almak bir devlet sistemi 
içinde yaşayanlar için doğru olamaz. Biz memleketi
mizin ihtiyacatına muvafık ve halkın ihtiyacını temin 
eden, halkın istediği noktai nazarı gören mütehas
sısların mütalâasını alarak kanun yapmışızdır. Onun 
içindir ki, bu kanunlarda tadilât yaparken garp ef
kârı umumiyesinden, şark efkârı umumiyesinden ve 
bunların noktai nazarlarından, esaslarından istifade 
etmekle beraber memleketimizin ihtiyacatını gören ve 
senelerce tecrübe ve mümareselerde bulunan ve bun-
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ların üzerine parmaklarını koyan mütehassıslarımızın 
noktai nazarlarını toplamış oluyoruz. O kanun etra
fında mütehassısların noktai nazarı alınmıştır. Mem
lekette sürati adaleti temin edecek olan her esas doğ
rudan doğruya halkın ihtiyacatından doğmuş bir esas
tır. Adaletten doğmuş bir esastır. Kanunlar, ihtiyacatı 
halkı temin etmekle mükelleftir. Binaenaleyh bu Tes
rii Muhakemat Kanunu bu ihtiyacı tatmin etmektedir. 
Şu kanunun müzakeresi mevzubahis olduğu bu es
nada Heyeti Aliyenize bir kaç ay zarfında Usulü 
Muhakematı Cezaiye ve Hukukiyemizi tadil ederek 
mükemmel ve muntazam bir kanun teklif edeceğimi 
arz ederim, hakikaten usulü muhakemelerimiz seneler
den beri tadile muhtaç iken tadil edilmemiştir. Bun
lar tadil olunabilirlerdi, ihmal edilmiştir. Bu ihmali 
bir an evvel kaldıracağız ve Cumhuriyetimizin kabul 
ettiği mutlak ve esaslı bir şekilde kanunlarımızı tan
zim ederek Heyeti Celilenize takdim etmeye çalışa
cağız. Bir kaç ay zarfında Usulü Muhakematı Hu
kukiye ve Cezaiye kanunlarını tadil edersek o vakit 
Tesrii Muhakemat Kanununa ihtiyaç kalmaz. Maksa
dımız, bir an evvel adalete erişmektir. Onun için Tesrii 
Muhakemat Kanununun süratle müzakeresiyle intacını 
istirham ederim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendim, 
mevzuu münakaşa olan Kanun Lâyihası memleketi
mizde halkın mahkeme kapılarında uzun müddet sü
rünmesi gibi elim netayiç ve tecelliyata sebebiyet ve
ren bir çok fazla usul ve kuyudatı refedici bir kanun 
olmak dolayısıyle çok şayanı takdir bir kanundur. Bu 
kanun lâyihasının yalnız ismi hakkında nazarı dikkati 
âlinizi celbederim. Adliye Vekilimiz muttasıl Tesrii 
Muhakemat Kanunu buyuruyorlar. Halbuki bu kanun 
bir tesri muhakemat kanunu değildir. Adliye Encüme
nimizin nazarı dikkate aldığı gibi bir muaddel kanun
dur. Fakat tadil ettiği kanunlarda usulü muhakemei 
hukukiye, usulü muhakematı cezaiye, icra kanunu ve 
sulh kanunudur. Yoksa Adliye Enümenimizin de tes
pit ettiği gibi Usulü Muhakematı Hukukiye Kanunu 
muaddil değildir. Usulü Muhakematı Hukukiye tabiri 
esasen yanlıştır. Usulü muhakemei hukukiyedir. Hukuk 
davalarının bir tek şekil ve usulü vardır. Ceza davalarının 
ise bir kaç çeşit usulü olduğundan o, usulü muhake
matı cezaiyedendir. Nitekim elimizdeki usul kanunla
rının üzerinde de aynen yazılıdır. Sonra (Usulü Mu
hakematı Hukukiye) den sonra (ve ceza) denilmiş, 
Yani Ceza Kanununun da tadili gibi bir mana anlaşıl
masın diye bendeniz diyorum ki: «Usulü Muhakemei 
Hukukiye ve Usulü Muhakematı Cezaiye kanunlariy-

le Sulh ve İcra kanunlarının bazı mevaddını muaddil 
kanun» diye bu kanunun isminin tespitinden sonra 
maddelerine geçilmesini teklif ederim. 

MÜNİR BEY (ÇORUM) — Reis Beyefendi za
ten o bir sehvi tertipten ibarettir. Esasen yazılan 
«Usulü Muhakematı Hukukiye ve Cezaiye» dir. Yani 
usulü muhakemat tabirinin tekrar edilmemesi için 
«Usulü Muhakematı Hukukiye ve Cezaiye Kanun-
lariyle Sulh ve İcra Kanunlarının bazı mevaddını mu
addel kanun lâyihasıdır» denilmiştir. 

REÎS — Efendim, sehvi tertip olduğunu söy
lüyorlar. «Usulü Muhakematı Hukukiye ve Cezaiye» 
Kanunları deniliyor. Mamafih Karasi Mebusu Ah
met Süreyya Beyin takririni okuyorum : 

Riyaseti Celileye 
îşbu kanun isminin; 
Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muhake

matı Cezaiye Kanuıılariyle Sulh ve İcra Kanunlarının 
bazı mevaddını muaddil kanun olarak kabulünü tek
lif ederim efendim. 

Karasi 
Ahmet Süreyya 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. Maddele
re geçilmesini reyi âlinize koyuyorum... Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efen
dim. 

Madde 1. — Deavii Sulhiyenin niyetinde Sulh 
Hâkimleri Kanunu ile işbu kanun ahkâmı vesair bil
cümle deavinin rüyetinde de Usulü Muhakematı 
Hukukiye ve Cezaiye Kanunlariyle kezalik işbu ka
nun ahkâmı tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Reis 
Beyefendi, ancak buradaki «Usulü Muhakematı Hu
kukiye» tabiri «Usulü Muhakemei Hukukiye» ola
caktır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — O halde Usulü Mu
hakemat Tabirini tekrar etmek lâzımdır. Halbuki 
usulü muhakematı hukukiye tabiri de düsturlarımıza 
girmiştir. Bu tabir de müstameldir. 

REİS — O halde eskisi gibi kalacak. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Sarfen 

ve nahven dahi doğru değildir. 
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Madde 2. — Tarafeyn, muhakemeye sumdan 
mukaddem yahut esnayi murafaada akdemce ihzar 
ve icrası yedi ihtiyarlarında bulunan esbaptan dolayı 
muhakemenin talikini talep edemezler. Mühlet ta
lebine esas olan sebebin bir özrü sahiha müpteni ol
duğuna mahkemece kanaat edildiği takdirde ancak 
bir defaya mahsus olmak üzere münasip bir müd
detle muhakemenin vakti âhare taliki caizdir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Madde 3. — Fen ve ihtisasa taallûk eden me-
vaddın erbabı fen ve vukuf takrir ve raporlariyle ta
hakkuk ettirilmesi muktazidir. Takrir ve rapor me
alleri kanaat bahşolmadığı takdirde keyfiyet diğer 
bir heyeti mütehassısaya havale kılınır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
BESİM BEY (Mersin) — Son fıkra hakkında 

maruzatta bulunacağım, müsaade buyurursanız bura
dan söylüyeyim. Mütalâamı belki Encümen de kabul 
eder. Hükümetin teklifinde «istimhale sebep, itti
haz olunan keyfiyetin akdemce icrası talibi mehilin 
yedi ihtiyarında olan ahvalde mehil talebi reddolu-
nur. (O kabul olundu sesleri) Yanlış okudum. Efen
dim, afedersiniz Hükümetin teklifinde «fen ve ihti
sasa taalluk eden mevadda, erbabı fen ve vukufa mü
racaat muktazidir» diyor. Encümen bunu abul edi
yor. Ancak sonunda diyor ki «rapor mealleri kanaat 
bahşolmadığı takdirde keyfiyet diğer bir heyeti mü
tehassısaya havale kılınır» Encümenin buradaki acaba 
mahkeme ehli fen ve mütehassısı tarafından verilen 
raporları takdire salâhiyattar mıdır, demek istiyor. 
Yani ehli fennin raporuna karşı mahkemenin hakkı 
takdirini mi kabul ediyor? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim bu maddeyi 
vazdan maksat, esasen birtakım fen ve ihtisasa mü
teallik olan mesaili her halde fen ve ihtisas erbabının 
raporlariyle halletmek ve suiistimale meydan verme
mektir. 

Besim Bey, pekâlâ bilirler ki, bu erbabı ihtisas ta
rafından verilen raporlar üzerine tarafeyn birtakım 
itirazat serdedebilir. Gerek tarafeynin raporun esa
sına müteallik bu kabil itirazatı üzerine ve .gerek ra
porun sureti tahriri vesaire gibi sebeplerle mahkeme
ce lüzum görülürse hakikate vusul için mesele ikin
ci bir heyete havale edilebilecetir. Zaten bu fıkra
yı biz mülga Usulü Muhakemei Seriye Kanunundan 
alınmış bir fıkra olarak kabul ediyoruz. Aynıdır 
zannederim. 

BESİM BEY (Mersin) — İtirazım oraya değil 
efendim! İtirazım mahkemenin hakkı takdiri var mı
dır, erbabı fen tarafından verilen raporları başka bir 
heyete havale edeceğiz diyebilir mi? (Der sesleri) 
Bu haşivdir, buyurduğunuz gibi itiraz vaki olursa 
meselâ cinnet ve ateh gibi şeylerin ispatında ehli fen 
tarafından verilen rapor mahkemece medarı itiraz 
olursa diğer bir ehli fenne havale edebilir. Yazılışta 
(Mahkemece kanaatbahş olmadığı takdirde) denili
yor. Güya ki ehli ihtisasın raporuna karşı bir hak
kı takdiri haizmiş gibi. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Arz ettiğim gibi eğer 
itirazat muhik görülürse mahkeme meseleyi ikinci 
mütehassıs heyete havale eder. Hattâ, inşaata, tami
rata müteallik mesaili muhtelifede ve buna mümasil 
hususatta da keyfiyet mütehassıslara havale olunarak 
hallolunmak lâzım gelir. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
kabul edenler lütfen el kaldırsın!... Aksini reyi âlini
ze koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın!.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Naip huzurunda ifası takarrür eden 
hususatta davet olunan kimse yevmi muayyende ha
zır bulunmaz ve mazeretini mübeyin vesaiki naibe 
göndermezse yevmi muhakemede hazır bulunsa dahi 
diğer tarafın talebiyle hakında muamelei gıyabiye 
ifa olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reye koyuyorum, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 5. — Hitamı muhakemenin tefhiminden 
sonra kararın tefhimi için tayin olunan günde ha
zır bulunmayan taraf hakkında dahi tefhim edilen 
karar vicahi addolunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum: Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bir dâvanın vazife ve salâhiyet da
hilinde olmadığına müteallik mukarrarat, dava arzu
halinin hükümsüzlüğünü müstelzim olmayıp davanın 
ait olduğu mahkemeye havalesini icabeder. Faat bu 
takdirde iktizasına göre evvelce istiyfa edilmeyen ve
ya noksan alınan harcı ilâm ifa ve ikmal ettirilir. 



İ : 37 14 . 4 . 1340 C : 1 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 7. — 20 Cemaziyelâhire 1296 tarihinden 
mukaddem sâdır olup sicilde mukayyet olmayan ilâ-
mat ve vesaiki şeriyenin bilâ beyyine mazmuniyle 
amel olunamaz. 

REtS — Söz isteyen var mı efendim? 
BESİM BEY (Mersin) — Encümen bir izahat ver

sin efendim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersin) — Usulü Mu-

hakematı Hukukiyede aynen vardır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Usulü Muhakematı 
Şeriyeden alınmış bir fıkradır. Malumuâliniz 1296 
tarihinden mukaddem, sicillâtı mahakimde mukayyet 
olmayan ilâmat ve vesaikin ibraz olunduğu vaidir. 
Bulnar hakikaten şayanı itimat değillerdir. Maksat 
bu gibi vesaikin medarı hüküm ve istinat olmıyaca-
ğını ifadeden ibarettir. Yoksa sicillât tezvirden sa
lim addolunur. Sicillâtta mukayyet olanlar makbul 
ve muteberdir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum; 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bidayet Mahkemesi reisi ve aza ve 
aza mülâzımlariyle müddeiumumi ve muavin ve müs-
tantıkın veya sulh hâkiminin ve sıfatı hakimiyeyi haiz 
icra reisi ve başmuavininin her ne sıfatla olursa olsun 
ika eyledikleri bilumum cürümlerden dolayı haklarında 
tahkikat icrası en yakın mahallî mahkemei asliyesine 
ve muhakemeleri de dairei kazaiyesi dahilinde bu
lundukları mevaddı cinaiyeyi niyete memur mahke
meye ve mevaddı cinayiyeyi rüyete memur mahaki-
min reisi ve aza ve aza mülâzımlarıyla müddeiumu
mi ve muavinlerinin her ne sıfatla olursa olsun ika 
eyledikleri bilumum cürümlerden dolayı haklarında 
tahkikatı istintakiye icrası mevaddı cinaiyeyi rüyete 
memur en yakın mahkemeye ve mahkemeleri de 
Mahkemei Temyize aittir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Reis Beyefen
di! Bir sehiv vardır. «Bidayet Mahkemesi Reis» i ye
rine «Mahkemei Asliye Reisi» denilmek lâzımdır. 
(Doğru sesleri) 

REİS — Efendim! «Bidayet Mahkemesi» yeri
ne «mahkemei asliye» yazılacaktır. Söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi bu şekilde re

yinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sulh Hâkimleri Kanununa mütedair tadilât 

Madde 9. — Sulh Hâkimleri Kanunu muvakka
tinin üçüncü maddesini muaddil olan 27 Teşrinisani 
1336 tarihli maddei kanuniye makamına maddei atiy-
ye ikame edilmiştir: 

Sulh hâkimlerinin aynı menkul ve deyin dava-
larındaki salâhiyeti kazaiyeleri yirmi bin kuruş olarak 
tahdit edilmiştir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendim! 
Malumu irfanınız, bu madde, Sulh Hâkimleri Ka
nununda 27 Teşrinisani 1336 tarihinde tadile uğramış 
olan üçüncü maddeyi istihlâf etmektedir Üçüncü 
madde yerine kaim oluyor Yani onu istihlâf eden 
maddedir. Binaenaleyh eski maddeyi bir defa oku
mayı faideden hali addetmiyorum. O madde şöyle 
idi: 

«Sulh hâkimleri alelıtlak mahakimi nizamiyele
rin dairesi salâhiyetinde olan hukuk ve ticaret dava
larında lira yüz kuruş hesabiyle resülmal veya kıy
meti 50 bin kuruş olan ayın ve deyin davalariyle hak
kı mesil ve hakkı mürur davalarını kabili temyiz ol
mak üzere rüyet eder.» 

Elimizdeki madde şu maddenin yerine ikame edil
mek istenildiği için artık tamamen hükümden iskat 
ederek ve ancak lâyihanın dokuzuncu maddesi hük
münü yaşatan bir madde hükmündedir. Bu itibarla 
sulh hâkimlerinin aynı menkul ve deyin davalarında 
salâhiyeti kazaiyeleri 20 bin kuruş olarak tahdit edil
diği sözü buradaki elli bin kuruşun yirmi bine indi
rildiğini aynen göstermekle beraber, sulh hâkimleri
nin ancak aynı menkul ve deyin davalarından kıy
meti veya resülmali 20 bin kuruş olanlara bakabile
ceğini göstermek üzere yazılmıştır. Bundan maada 
maddenin aslında hakkı mesil ve hakkı mürur vardır. 
Acaba sulh mahkemeleri el'an kemafissabık hakkı 
mesil ve hakkı mürura ait davaları eskiden olduğu 
gibi esasa intikal etmemek şartiyle muhafaza edecek 
midir? Bu madde böyle yezılmıştır, (Hayır sesleri) 
öyle ise buraya ilân edilmek lâzımdır. Bu bir; ikin
cisi maddenin tarzı tahriri noksandır, fenadır. Çünkü 
filân yerine ikame edilmiştir, deyince zihinlerde bir 
ukte hasıl olur. Bir hükmü dimağda tecelli ettirmek, 
ondan sonra bir hükmü neticeye vardırmak lâzım
dır, bundan bir şey anlaşılmıyor. Buna lüzum yok
tur, ibare şöyle yazılmıştır. Buyurdukları gibi ise, 
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sulh hâkimleri hukuk ve ticaret davalarında bir lira 
yüz kuruş itibariyle rsülmal veya kıymeti 20 bin ku
ruş olan ayın ve deyin davalariyle hakkı mesil ve 
hakkı mürur davalarını kabili temyiz olmak üzere 
rüyet eder. Fakat ifade tarzı bu maddeyi istihlâf 
eden bir madde olduğu için aynı ibare ile yazılmış 
ve kanun ibaresi arasında insicam ve intizam temin 
edilmiş olur. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Reis Beyefendi, zaten 
bu hakkı mesil ve mürurdan bahsolunmaması, mahke
melerin bu bapta salâhiyetlerinin refi için değildir. 
Onun tasrihine encümen de muvafakat eder. Süreyya 
Beyin takririnin ihtiva ettiği ibareyi bu fıkra tazam-
mun ve ihtiva etmekle beraber daha sarih olarak ifa
de olunabilir. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, Sulh Hâkimleri Kanununun 3 ncü maddesi 
27 Teşrinisani 1336 tarihlidir. Fakat bu kanunun 
pek hatırımda değil ama 4 ncü veya 5 nci madde
sinde o maddenin tadili o zaman unutulmuş ve bir
çok zaman sonra tadil edilmiştir. Binaenaleyh bu 
maddede o maddeden bahsedilmelidir. Şu halde en
cümen bu maddeyi şimdi almalı ve tetkik ederek arz 
ettiğim maddeyi dahi bulmak suretiyle iki maddenin 
yerine bir madde ikame etmeli ve ona göre vermeli 
(Takriri nazarı itibara alarak sesleri) 

MÜNİR BEY (Çorum) — Teneffüs esnasında bu 
maddeyi tetkik ederiz. 

REİS — Efendim, takriri encümen kabul ediyor 
ve beyan edilen mütalâayı nazarı itibara alacağını 
söylüyor. Takriri encümene veriyoruz. Mademki He
yeti Celile de kabul etmiştir. Dokuzuncu maddeyi 
daha mükemmel bir surette tespit etmek için encüme
ne veriyoruz. 

Madde 10. — Sulh Hâkimleri Kanunu muvakkati
nin sekizinci maddesi berveçhi ati tadil edilmiştir: 

Sulh Hâkimleri Kanunu cezanın babı şalisinde 
münderiç kabahat ve cünha efaline müteallik bil
cümle daaviyi ve kanunu cezanın doksan dokuzuncu 
maddesinin üçüncü zeyli ve yüz beşinci maddesinin 
son fıkrası ve yüz on üçüncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkrası ve yüz otuz ikinci maddesi ve yüz altmış 
altıncı maddesi zeylinin ikinci fıkrası ve yüz seksen 
üçüncü maddesi ve iki yüz ikinci maddesinin birinci 
ve ikinci zeyilleri ve iki yüz yirmi dördüncü madde
sinin ikinci fıkrası ve iki yüz yirmi altıncı ve iki yüz 
yirmi yedinci maddeleri ve iki yüz otuzuncu madde
siyle birinci ve ikinci ve üçüncü zeyilleri ve iki yüz 

kırk dördüncü ve iki yüz kırk beş ve iki yüz kırk altı 
ve iki yüz kırk yedinci ve iki yüz kırk sekizinci ve 
iki yüz ellinci maddeleriyle iki yüz elli üçüncü mad
desinin birinci fıkrası ahkâmınca müstelzimi müca-
zat olan cünha efaliyle kavanini hususiyede münderiç 
olup müntehayı cezası bir sene hapis veyahut yüz lira 
cezayı nakdîyi tecavüz etmeyen cersime müteallik 
deaviyi kabili temyiz olmak üzere rüyet ve hükmeder. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum; kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 11. — Sulh Hâkimleri Kanununun kırk 
beşinci maddesi berveçhiati tadil olunmuştur. 

Sulh hâkimleri ilâmı üzerine sâdır olacak Mahke-
mei Temyiz ilâmı zeyli Usulü Muhakemei Hukukiye 
Kanununda muayyen şerait dairesinde tashihi karar 
usulüne tabidir. Tashihi karar müddeti temyiz ilâmı
nın mahalli mahkemesince tebliği tarihinden itibaren 
sekiz gündür. Talebi tashih zaptı, tarihi tanziminden 
itibaren sekiz gün zarfında evrakı müteferriasiyle be
raber Mahkemei Temyize gönderilir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, 11 nci madde olmak üzere hükümet ta
rafından bir teklif vaki oldu. Bu teklif ötedenberi 
Mahkemei Temyizde mevcut olan tashihi karar usu
lünün sulh deavisine de teşmilini natık oluyor. En
cümen bunu tayyettiği gibi 27 nci maddede öteden 
beri mevcut olan tashihi karar usulünü de kaldır
mıştır. Binaenaleyh hükümetin bu teklifi tamamiyle 
varittir ve lâzımdır. Şöyle ki; tashihi karar gerçi ay
nı mahkemeden çıkan bir kararı tekrar okuyarak 
hatasını tashih etmekten ibaret olmasına nazaran 
aynı mahkeme kararı niçin okunsun ve hususiyle 
ümmülmahakim olan Mahkemei Temyiz gibi bir 
mahkeme de yettiğerine mübayın iki karar niçin 
çıksın? Gibi bir itiraz varidi hatır olabilir. Fakat 
efendiler! Meclisimizde de bilcümle parlamentolarda 
da iki, 3 defa kanun okumak ve müzakere etmek 
usulleri niçin vazedilmiş ise Mahkemei Temyizde de 
tashihi karar usulü onun için vazolunmuştur. Yani 
insanlar nisyan ve hatadan kurtulamazlar. Onu tas
hihe davet etmek bir hata değildir. Hususiyle isti
naf mahkemelerinin kaldırıldığı bu zamanda bu tas
hihi karara çok lüzum vardır. Takip olunan gaye 
bir hakkın meydana çıkarılmasıdır. Binaenaleyh bi
dayet mahkemesinden geçen bir karar bir kere tem
yiz edildikten sonra tashihi karar usulü de kaldırıl-
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diktan sonra ihkakı hak kaziyeleri bir dereceye ka
dar müşkülleşmiş olur. İşte bu nazariyeye binaen 
hükümetin vazedip göndermiş olduğu tashihi karar 
usulünün sulh deavisine de şümulünün aynen kabu
lünü teklif ediyorum. 

FERİDUN FÎKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
tashihi karar usulünün mahiyeti hakkında Heyeti Ce-
lileniz, Encümende maruz kalman müşkülâtın aynı 
karşısında kalacaktır. İçimizde pek çok arkadaşlar 
tashihi karar usulünün kaldırılması lehinde mütalâa 
dermeyan ettiler ve ekseriyetin noktai nazarı budur. 
Fakat diğer akalliyete kalan arkadaşlarımız da tas
hihi karar usulünün faydalı olduğundan bahsettiler. 
Usulü muhakematı hukukiyeyi tadil eden kanunun 
dördüncü fıkrasında şu cümleleri okuyoruz : «Mad-
dei sabıkada mezkûr esbaptan birincisi - Yani tashi
hi kararın dört sebebi mucibi : 

Birincisi; bir tarafın vermiş olduğu lâyihada bir 
maddei kanuniyeye istinaden dermeyan etmiş oldu
ğu bir itiraz veya cevabın temyiz ilâmında mevzu
bahis olmayıp meskûtunanh bırakılmış olması; 

İkincisi; Mahkemei Temyize ibraz olunmuş olan 
evrakta bir sania veya sahtelik vuku bulmuş olması, 

Üçüncüsü; temyiz ilâmında kavanini mevzuaya 
mugayir bir karar bulunması, 

Dördüncüsü; yekdiğerine mübaym kararlar bu
lunmasıdır. 

Demek ki, efendim, tashihi karar usulü şu dört 
hadisenin, şu dört vakıanın vukuuna muallâk bulu
nuyor. Şimdi bunun esası bidayet mahkemeleri de
diğimiz mahkemelerden sâdır olan mukarrerat hak
kında - zaten elyevm mevcuttur - Heyeti Vekilenin 
teklifinde bunu sulh mahkemeleri tarafından sâdır 
oîan mukarrerat hakkında da tatbiki talep olunuyor. 
Halbuki bu suret kabul edildiği takdirde bir tesel
sülü daimî vaziyeti husul bulmuş olacaktır. Bizim 
istediğimiz, muhakematın teşriidir. Şu vaziyetler ya
ni şu maddede muharrer olan ahval gayet müstes
na vaziyetlerde husule gelebilir. Yani bundan - fe-
vaidin tahakkuku - gayet bait ihtimallerde husul bu
labilir. Halbuki işini bitirmek istemiyenler, davayı 
kaybetmiş kimseler mütemadi bir surette işi uzat
mak için daima ve daima sanki karar her halükârda 
tashih olunur gibi bu fevkalâde yolu daimî bir tarik 
addederek buna müracaat etmiş olurlar. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Cezanın icra
sını tehir etmeyince niçin müracaat etsin? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim Binaenaleyh meseleyi iki cihet
ten mütalâa etmek lâzım gelir, birisi sulh mahkeme-
lerindeki vaziyettir ki, 200 liraya kadar olan işler 
içindir. Bizim burada başlıca maksadımız, usulü mu
hakematı tesri etmektir. Sulh mahkemeleri kanu
nunun kabulündeki hikmeti adliye nedir? Şudur ki; 
- hakka vussul olmakla beraber - mümkün olduğu 
kadar muhakematı tesridir ve kanunun maksadı da 
budur ve adliyemizin İslahatında hepimizin istihdaf 
ettiğimiz emel de budur. Şimdi tashihi karar usulü
nün esasını mahakimi asliye hakkındaki vaziyete ta
lik ederek mütalâamı yalnız bu noktaya hasredece
ğim. Eğer biz sulh işlerinde de tashihi kararı kabul 
edecek olursak neticede sulh mahkemeleri iki dere
cede işi rüyet etmiş olacaklardır. Tashihi karar iki 
derece mahiyeti tazammun edecektir. Şimdiye kadar 
beşyüz liraya kadar olan işleri biz, bir dereceli ola
rak görüyorduk. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Tashihi karar, 
dereceyi ifade etmez. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tashihi ka
rar, dereceyi tazammun etmez... İfade itibariyle, fa
kat tatbikatta tamamiyle bir derece hüküm ve mahi
yeti haizdir. Burada böyle yazılmış. Fransa Kanu
nundan alınmış getirilmiş, tercüme edilmiş ve bu ka
nunda Napolyon zamanından kalma bir kanundan 
tercüme edilmiş bir metindir. 

BESİM BEY (Mersin) — Fakat kırk seneden 
beri bizde tatbik ediliyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Evet efen
dim, 40 seneden beri tatbikatı görülür; fakat bu 
maddenin mevcudiyeti Mahkemei Temyizi vazaifi 
mevduai kanuniyesinde lâyıkı veçhile dikkate sevk 
etmek yani eğer bu madde mevzuubalıis olmazsa 
Mahkemei Temyiz daha dikkatli, daha âdilâne ka
rarlar ittihaz etmek imkânını bulur. Çünkü Mahke
mei Temyizden sâdır olan mukarrerat kaziyei mu
hakeme hükmünde son ve nihâî bir yol olduğundan 
eğer böyle bir yol da kapanmış bulunursa Mahke
mei Temyiz kendi vicdanı üzerindeki tazyikin aza
metini daha şiddetle, daha kuvvetle hisseder ve bi
naenaleyh binnetice kendisi mukarreratında daha 
kuvvetli hareket etmek mecburiyeti vicdaniyesinde 
kalır. Fakat şimdi biz tashihi karar usulünü, yine 
bu kapıyı açacak olursak Mahkemei Temyizce son 
olarak verilmiş olan kararlara karşı daima ve daima 
müracaat kapısı açık kalacaktır. (Kanun sarih sesleri) 
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Evet o kanun sarih hakikaten, sahtekârlık, diyor. 
Temyiz ilâmında bir maddei kanuniyeye mugayir 
bir karar diyor. Tasavvur buyurulsun ki o kadar 
seyyal bir şeydir ki bir maddei kanuniyeye muga
yir karar her şey olabilir ve maddei kanuniyelerin 
manası içtihada tabidir. Bir avukatın muvafıkı ka
nun gördüğünü öbür avukat muhalifi kanun görür 
efendim. Yani öyle bir zemindir ki, nereden başla
tıp, nerede bitirileceği bilinemez, ve bilinememekte
dir, ve bu bilinmemektedir. Binaenaleyh Mah
kemei Temyizin - bendeniz bütün mütalâaları 
sulh işlerine hasrediyorum - mesele, tashihi ka
rar kaziyesini ahkâmı hukukiyemizden sureti 
katiyede kaldırdık. Çünkü maksadımız nedir? 
Sürate gidiyoruz. Hedefimiz nedir? Mahkemei Tem
yiz bihakkın vazifesini ifa etsin. Ama Mahkemei 
Temyiz vazifesini bihakkın ifa etmemiş onun üze
rinde de bir merci var mı - ki Mahkemei Temyizi 
dikkate davet edelim. İşi bitmesin ve orada kalsın. 
Ona şimdi de böyle «bir rnaddei kanuniyeye muga
yir karar olduğundan» diye kapı açıyoruz. Bu mah
kemei Temyizin kararı kesbikatiyet etmiyor ki... Ken
dilerine sorarım, Mahkemei Temyizin bu suretle 
tashihi karar usulüne müracaatı kaç da kaç olmuş
tur? Yüzde yetmiş beş tashihi karara tevessül edil
mektedir. Çünkü adeta bizde bidayet, istinaf, tem
yiz bile tashihi karar derecesidir. Şimdi hakikati 
halde dördüncü bir derece olmuş oluyor. Şimdi sulh 
mahkemelerinde biz bu tashihi kararlan ihya ede
cek olursak hiçbir işte netice çıkmasının imkânı 
yoktur. İşe bakılacak ve davayı kaybedeceğim, Mah
kemei Temyize gideceğim bakacağım ki, Mahkemei 
Temyiz bana hak vermemiştir. Tashihi karar ede
ceğim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Böyle değil 
efendim, olmaz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz efendim, bu gün böyle olmaktadır. (Yok 
yok sesleri) Müsaade buyurunuz efendim, tashihi 
karar bu usulü mahtudeye inhisar etmemektedir. 
İşi bitirmek lâzımgelir. Bu kıyamete kadar, ilâyev-
milkıyame bir dava uzatılamaz. Sulh işlerinde eğer 
siz bu tashihi kararı kabul edecek olursanız o vakit 
buna tesrii muhakemat kanunu değil, taviki muha-
kemat kanunu demek lâzım gelir. İşler bitmiyecek-
tir. Onun için bendeniz bunu Heyeti Celilenizin na
zarı dikkatine arz ederim. Hiç değilse tashihi karar 
usulü fikrinde bulunan arkadaşlarımız bu vaziyeti 
takdir buyurarak mütalâalarını bidayet mahkemeleri 

hakkındaki işlere talik etsinler. Tashihi karar denen 
şey, mahakimi suliyede olsun ve Mahkemei Temyiz 
mukarreratının ciddiyetini kaçıran işe mahal vermi-
yelim. (Muvafık sesleri) 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Balta gibi 
kesip düşürmek lâzım gelir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir var. (Müzakere kâfi sesleri) 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir ve maddenin reye vaz'ını tek
lif ederim. 

Karasi 
Osman Niyazi 

BESİM BEY (Mersin) — Kifayeti müzakere aley
hinde söyleyeceğim efendim! Bendeniz heyeti umu-
miyesi hakkında söz söylediğim vakit de arz etmiş
tim ki mesele gayet mühimdir. Dermeyan edilen iti
razdan sonra hatırı âlilerine tevarüt etmiştir ki, en 
mühim bir mesele varsa o da tashihi karar mesele
sidir. Şimdi tashihi kararı; biz hâkimi münferitlik 
usulünü ilga ederek hakimi müetemilik usulünü iade
den sonra bir teminat olarak Mahkemei Temyizde 
bir usulü murafaa kabul ettik. Bu murafaayı da bi-
dâycteiı yeni tabiri veçhile mahakimi asliye tara
fından rüyet edilen mevad için kabul ediyoruz da 
sulh mahkemeleri için kabul etmiyoruz. Demek ki, 
paranın azlığına çokluğuna göre bir usul kabul edi
yoruz, BL dava hem temyiz edilecek hem tashihi 
karardan istifade edecek ve hem de usulü murafaa
dan istifade edecektir. Sulh mahakiminden çıkan 
kararlar yalnız ve yalnız temyiz edilebilecektir. Son
ra Heyeti Celileniz iyi biliyorsunuz ki sulh muha
kemelerinin hakkı ısrarları da yoktur. Bidayet mah
kemelerinin yani mahakimi asliyenin hakkı ısrar
ları vardır. Mahkemei Temyiz onların bu kararını 
bozarsa mahakimi asliye ona karşı «senin dediğin 
doğrudur, değildir» diye bir şey söyler. Halbuki şim
di sallı mahkemesinde bu da yok. Eli kolu bağlı ka
lıyor. Dernek ki bir ufak para sahibi davası sulh 
mahkemesinde kabul edildiğinden dolayı Feridun 
Fikri Beyin buyurdukları veçhile hem tashihi karar 
gibi bir dereceden mahrum kalıyor, hem de Mah
kemei Temyizde hakkı murafaadan mahrum kalıyor. 
Çünkü davası meselâ bin liradan dundur. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bi
dayet mahkemelerinden sâdır olan şeyleri de kabul 
etmiyeceğiz. 
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BESİM BEY (Devamla) — Halbuki mahkemei 
asliye usulü murafaaya da müracaat eder. Bu yan
lış bir şeydir. Bendeniz çok rica ediyorum. Sulh 
mahkemelerinin hakkı ısrarı yoktur, buna mukabil 
tashihi karar hakkı verilmesi büyük bir teminattır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Tas
hihi karar suiistimlât kapısıdır. Katiyen caiz değil
dir. Suiistimalât kapısıdır. 

BESİM BEY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz! Bu lâyihai kanuniyeyi meydana getirenler ad
liyemizin bütün ihtiyacatım derinden duyabilen ve 
yakından temas ederek bu ihtiyacı tanımış zevattır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Hep 
onlarla beraber bulunduk. 

BESİM BEY (Devamla) — Efendiler, onlar bu
nu elzem görerek ve bir teminat olarak buraya koy
muşlardır. Hakkın büyüğü küçüğü olmaz. Binaen
aleyh müzakere kâfi değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İş uzar, 
Besim Beyefendi. 

BESİM BEY (Mersin) — Uzamaz efendim. Me
sele çok mühimdir. Rica ederim müzakere kâfi de
ğildir, devam edilsin ve bu tashihi karar meselesi 
kabul buyurulsun, bunu çok rica ederim. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetini re
yinize koyuyorum. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 

Hükümetin teklif ettiği 11 nci maddenin aynen 
reye vaz'ını arz ve teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, hükümetin teklif ettiği on bi
rinci maddenin aynen kabulünü teklif ediyorlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümenin 
ekseriyeti onu kabul etmemiştir. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Sen kabul etmez
sen biz kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim, 11 nci maddeyi reyi âlinize 
vaz ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Biz kabul 
etmiyoruz. (Siz meclismisiniz? sesleri) 

REİS — Encümen kabul etmiyor. Anlaşıldı mı 
efendim. Reye koyacağım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümenin 
ekseriyeti kabul etmemiştir. 

REİS — Peki efendim, 11 nci maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
11 nci madde kabul olunmuştur. 12 nci maddenin 
müzakeresine geçiyoruz efendim. On dakika tenef
füs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 4.00 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat 

Saat, dakika : 4,35 

REİS : Birinci Reis Vekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Talât Bey (Kângırı), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim, celseyi kuşat ediyorum. 

5. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Genç Mebusu Muhittin Beyin mazbatai in-
tihabiy esinin tat kik edildiğine dair beşinci şube riya
setinin tezkeresi. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Genç Mebusu Muhittin Beyefendinin merbut 
mazbatai intihabiyesi ledettetkik usulüne muvafık ve 
şeraiti kanuniyeyi muhtevi bulunduğu müsteban ol
makla berayı tasdik heyeti umumiyeye arzına karar 
verildi. 

Beşinci Şube Reisi Kâtip 
Kütahya Dersim 

Mehmet Nuri Feridun Fikri 

2. — Tesrisi Muhakemat hakkında (1J474) nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Efendim, Usulü Muhakemei Hukukiye 
ve Usulü Muhakematı Cezaiye kanunlariyle Sulh 
ve İcra kanunlarının bazı mevaddını muaddil kanun 
lâyihasının müzakeresine devam ediyoruz, on ikinci 
madde okunacak: 

Usulü Muhakemei Hukukiye 
Mütedair Tadilât 

Madde 12. — Mahakimi nizamiye teşkilâtı Ka
nununun altmış beş, altmış yedi, altmış sekiz, altmış 
dokuz, yetmiş, yetmiş bir, yetmiş ikinci maddeleri 
mülgadır. 

RElS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 12 
nci maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, Beşinci Şube Mazbatası hak
kında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) (Kabul ses
leri) Beşinci Şube Mazbatasını reyi âlilerine koyuyo
rum; kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Genç Mebusu Muhittin Beyin mebusluğu kabul edil
miştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Allah 
genç, genç hizmetler nasip etsin (Tahlif edilsin ses
leri.) 

REİS — Efendim, yarın tahlif edilir. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Yarın tahlif olunur, efendim. Şu kanunu 
çıkaralım. 

Madde 13. — Zeyli Usulü Hukukiye Kanununun 
salâhiyetine dair birinci maddesine fıkaratı atiye tez-
yil edilmiştir. 

1. Emvali eytam ve evkafın müdayenatına mü
teallik deavinin mercii rüyeti ancak akdin vuku bul
duğu mahal mahkemesidir. 

2. Vasiyet davaları yalnız müteveffanın ikamet
gâhı mahkemesinde ikame olunur. 

3. Tahriri tereke hususunda müteveffanın ika
metgâhı ve mahalli vefatı ve metrukâtınm bulundu
ğu mahaller mahakimi müştereken salâhiyettardır. 
Şu kadar ki, neticei muamelenin ikametgâh mahke
mesinde temerküz ettirilmesi muktazidir. 

4. Nafaka takdirine ve hisası irsiye tayinine ve 
veli ve vasilere izin itasına ve nikâh izinnamesine 
müteallik hususatı ifaya mahakimi asliye hâkımleriy-
le sulh hâkimleri salâhiyettardır. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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5. Münakehât davaları müddea aleyhin ikamet
gâhı veya akdin mahalli vukuu ve muafiyat dava
ları da mezkûr mahaller ile sebebi dava olan hadi
senin vuku bulduğu mahakiminden herhangi birinde 
rüyet olunabilir. 

6. Türkiye memaliki haricinde mukim Türkiye
lilere müteallik olup rüyeti Türkiye mahakimine ait 
ve ahkâmı şahsiyeye mütedair bulunan daavi ve hu-
susat istanbul'da bulunan mahakimi asliyece rüyet 
ve faslolunur. Şu kadar ki, tarafeyn bilittifak diğer 
bir mahkemeye müracaat edebilirler. 

7. Nesep ve veraset davaları hasmı hakikî mu
vacehesinde müstakillen veya bir davayı asliye zım-
mında ikame olunur. Varasetin mahalle veya karye 
heyeti ihtiyariyesinden alınacak ilmühaber üzerine 
hasım muvacehesinde olmayarak bilbeyyine isbatı da 
caiz olup fakat bu takdirde ilâm yerine veraset se
nedi verilir ve bu senet hilafı sabit oluncaya kadar 
meridir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Fıkra, fıkra mü
zakere edilsin efendim. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim, 
madde fıkralara ayrılmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü 
fıkraları Encümen kabul etmiştir ve dördüncü fık
rasını değiştirmiştir. 

BESÎM BEY (Mersin) — Efendim, bendeniz tay
yedilen madde hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Yani on üçüncü maddenin müzakeresine 
geçilmezden evvel tay hakkında söz mü istiyorsunuz? 

BESÎM BEY (Mersin) — Onüçüncü madde de
ğil mi mevzuu müzakere olan ve okunan madde?.. 

REİS — Efendim, demin kabul buyurduğunuz 
madde onikinci maddedir. Hükümetin onüçüncü mad
desini encümen tayyetmiştir. Onun hakkında mı söz 
istiyorsunuz efendim?. 

BESÎM BEY — Evet efendim. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — 13 ncü 

maddeyi diye numara alan madde evvelce encümende 
kabul edilmemiş, tayyedilmiş olduğu için 12 numa
rasını alacaktır zaten... 

REİS — Buyurun Besim Bey!. 
BESİM BEY (Mersin) — Efendim, encümen, 13 

ncü maddenin «Her nevi emvali gayrimenkuleye mü
teallik davalar gayrimenkulun bulunduğu mahal mah
kemesince rüyet ve faslolunur.» diye muharrer olan 
fıkrasını tayyetmiştir.. Ve esbabı mucibesinde de 
buna dair diyor ki; esasen zeyli usulü hukukiyede 

I vazıhan münderiç olduğu için bunu derce lüzum 
görmedik. Halbuki mütehassıs heyetten yani Adliye 
Vekâletinden gelen lâyihada usulü muhakematı seriye 
ref ve ilga edildiği için usulü muhakematı şeriyede 
salâhiyete mütedair olan müsakkafat ve müstegillâtı 
vakfiye bunun dairei şümulünden esasen hariç bu
lunduğu için her nevi emvali gayrimenkule kaydını 
koymakla müsakkafat ve müstegillâtı menkulenin de 
dahil ve şamil olduğunu göstermek istemiş. Halbuki 
encümeni adliye emvali menkule tabiri ile iktifa 
etmiştir. Zaten vardır yani usulü muhakematı seri
ye mevkii tatbikte iken yine bu emvali gayrimen-

I kule tabiri usulü muhakemei hukukiye zeylinde 
vardır. Binaenaleyh usulü muhakemei şeriyenin ilga
sından dolayı bu müsakkafat ve müstegillâtı vakfi
yenin buraya dercine lüzum vardır. Çünkü müsakka
fat ve müstegillâtı vakfiyeye şamil olamaz. Bunun 

I şamil olması için mutlaka bu kaydın bulunmasına 
lüzum görüyorum. Tayyın aleyhindeyim. İpka edil
melidir. Bunu teklif ediyorum. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Malumu âliniz; ma
hakimi seriye mevcut iken yani mahakim tamamiyle 
tevhit edilmezden evvel müsakkafat ve müstegillâtı 

I vakfiyenin tasarruf davaları mahakimi nizamiye de-
I diğimiz mahkemelerde görülürdü. 

BESİM BEY (Mersin) — Mahakimi şeriyede... 
MÜNİR BEY (Devamla) — Tasarruf davasın-

I dan bahsediyorum. 
HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Ma

hakimi şeriyede görülürdü. 
MÜNİR BEY (Devamla) — Mütehassisin heye

ti de müsakkafat ve müstegillâtı vakfiyeden bahset-
I mistir. Kanunlar sarihtir. Mahakimi şeriyenin va-

zaifi bir kanunla tayin ve tahdit edilmiştir. Evvelce 
I mahakimi seriye yalnız rakabei vakfa ait deaviyi 

görürdü. Yani bir vakıf, Hüseyin Efendinin vakfına 
mı aittir, Hasan Efendinin vakfına mı aittir? Bu bir 
mülkü sarf mıdır, vakıf mıdır? İcarei vahideli mi-

I dir, icareteyinli midir? Gibi rakabeye ait davalara 
I bakardı. Madem ki şimdi biz bir kanunla mahkeme-
I lerimizi tamamiyle tevhit ediyoruz. O kanunun bir 

maddesinde de kanunen kabili hüküm olan bilcümle 
deavi mahakimi asliyede görülür diyoruz. Artık bu 
kadar sarahat ve vuzuhtan sonra bu fıkrayı burada 
tekrara lüzum yoktur, zannederim. Tasarruf dava-

I larının merciini tayin eden maddede (Her nevi) kay
dı yoktur. Maddede emvali gayrimenkulenin tasar-

J rufuna müteallik davalardan bahsolunmakla beraber 
I dava muhtelif yerlerdeki emvali gayrimenkuleye 
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taalluk ediyorsa bunlardan her birinin bulunduğu 
mahal mahkemelerinde görülür denmektedir. Fık
rayı kaldırmakla kanunda bir noksan bırakılmış ol
maz. Bundan sonra gayrımenkule müteallik her nevi 
dava mahakimi asliyede görülecektir. Çünkü mem
lekette yalnız bir mahkeme vardır. Bir kaydı zaitten 
ibaret olan bu fıkranın tayyedilmesi doğrudur. Ka
nuna böyle bir fıkra koymak bimâna olur, sebebi 
tay budur. Maksat hasıldır. 

BESÎM BEY (Mersin) — Efendim, encümen 
nâmına Münir Beyfendi buyurdular ki esasen ma
hakimi asliyeyi tesis ve teşkil ettiğimizde bilumum 
deavi, mahakimi asliyede görülür, diye bir madde 
kabul ettik. Bundan dolayı ayrıca burada tashihe lü
zum yoktur buyurdular. Madem ki salâhiyet mesailini 
tashihe lüzum yoktur. Niçin nesep gibi rakabei vakfiye 
gibi veraset gibi, nafaka gibi bilhassa mahakimi sedye
ye ait olan mesailin tasrihine lüzum görmüşlerdir. 
O kâfi değil mi idi? Yani mahakimi sedyenin bilu
mum vazaifi oraya verilmiştir demek kâfi değilmi 
idi? Zannediyorum ki, teşkili mahakim hakkındaki 
kanunda bu, sulh hâkimleri yani münferit hâkim 
bulundurulması mecburî olan yerlere bırakılmıştır. 

MÜNÎR BEY (Çorum) — Rakabei vakfiyeye 
taallukeden mesail dahi bundan sonra mahakimi as
liyede rüyet olunacaktır. Gayrimenkule müteallik 
davaların mercii kanunen muayyendir. Binaenaleyh 
bunu tekrara lüzum yoktur. 

REÎS — Efendim, encümenin tay teklifin kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın.. İndiriniz efendim! 

BESİM BEY (Mersin) — Mesele anlaşılmadı ki.. 
REÎS — Müsaade buyurunuz efendim! Hükü

metin 13 ncü maddesini encümen tayyetmiştir. Tay 
aleyhinde Besim Bey izahat verdiler. Encümen de 
noktayi nazarını arz etti. Binaenaleyh encümenin 
tay teklifini reyi âlinize koymak mecburiyeti vardır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hayır 
efendim! Besim Beyin tekliflerinin reye vaz'ı lâ
zımdır. 

REİS — Rica ederim, encümenin tay teklifi mü-
reccehtir. Encümenin tay teklifini reyi âlinize vaz 
ediyorum, encümenin tay teklifini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın.. İndiriniz efendim! Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Tay kabul edilmiştir. 

Şimdi 14 ncü madde 13 ncü madde oluyor. Bir 
daha okuyoruz. 

(13 ncü madde tekrar okundu). 
REİS — Efendim, bu madde, fıkaratı ihtiva et

mektedir. Ayrı ayrı müzakeresi teklif ediliyor. Ay
rıca müzakeresi lâzım mı efendim? (Hayır sesleri). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bu mad
denin numarası 12 oluyor, bir madde daha tayyolun-
du. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Hayır, 13 
ncü madde. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Hayır 
beyefendi! 11 nci madde tayyolundu. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim, sehvi mü-
rettip vardır. Beşinci fıkradaki (muafiyet) (mufari-
kat) olacaktır. Bir de yedinci fıkrada (nisbet), (ne
sep) olacaktır. 

REİS — Efendim, muafiyat; mufarikat; nisbet; 
nesep olarak tashih edilmiş ve öyle okunmuştur. 

13 ncü madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) 13 ncü maddeyi reyi âlinize ko
yuyorum, kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 
Ondördüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 14. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nunun altıncı maddesinde tadat edilen defterlerden 
maada vazifedar olan her mahkemede (Terekei fih
rist) ve (izinname) ve (Terekei hesabat) defterleri 
dahi tutulacaktır. 

REİS — 14 ncü madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) 14 ncü maddeyi aynen 
reyi âlilerine vaz ediyorum, kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edildi. 

Madde 15. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nunun (beyyinata dair mevad) faslına fıkaratı atiye 
ilâve olunmuştur: 

1. — Bilistinabe istimaı şehadet halinde müdde-
aaleyhin vekil tayininden veya vekilin inabe olunan 
mahkeme veya hâkim huzuruna gelmekten imtinaı 
istimaı şehadete mani olmaz. 

2. — Şuhut, badettahlif istima ve isticvap olu
nur. Hezkiye usulü mülgadır. 

REİS — Efendim, 15 nci madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri )on beşinci maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 16. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun hacze mütedair babı taşiasına fıkaratı atiye 
tezyil olunmuştur: 
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1. — Haczi ihtiyatî kararlan esas maddeyi rüyetle 
mükellef olan mahkeme tarafından ittihaz olunur. 
Haczi talep olunan emvalin menkul ve gayri menkul 
olması mahkemenin vazifesini tayin emrinde müessir 
olmaz. 

2. — Haczi ihtiyatînin tarihi vazından itibaren 
emvali mahcuzenin bulunduğu mahal ile haciz kararı
nı ita eden mahkemenin bulunduğu mahal beynindeki 
mesafeye göre usulü muhakemece muayyen olan müd
detler zam ve ilâve olunmak şartiyle bir ay zarfında 
tasdiki haciz davasının ikame edildiği haciz tarafın
dan ispat edilemezse dairei icraca haciz fek olunur. 

3. — İhtiyaten mahcuz olan emval üzerindeki hac
zin fekkini tarafeyn bilittifak icra dairesine müracaat
la talep eyledikleri takdirde haczi mevzu, icra riya-
setince resen fek edilir. 

4. — Bir malın hacziyle temini matlup olan me-
baliğ, mahcuzu aleyh tarafından icra dairesine tevdi 
edilirse haciz, icra reisi tarafından fek ve tevdi olu
nan meblağ üzerine nakledilir. 

5. — Tasdiki haciz davasında müddeinin ademi 
huzuru halinde mahkemece müddei aleyhin talebiyle 
hakkı muhakemeden muvakkaten sukut kararıyle bir
likte haczi mevzuun fekkine de karar verilir. îşbu 
karar bilâ tebliğ dairei icraca infaz olunur. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Dördüncü fık
rada «mebaliği mahcuzu aleyh» diyor. Halbuki mah
cuzu aleyh değil, «mütehaecizi aleyh» demek lâzım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen de 
iştirak ediyor. 

REİS — (Aleyh) kelimesine lüzum yok mu? Mü-
teheccizi aleyh denmiyecek mi? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Evet efendim. 
REİS — Efendim, «mahcuzu aleyh», «mütehac

cizi aleyh» olarak tashih edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, ikinci fıkrada 
tasdiki haciz muamelesi için" bir ay müddet tayin edil
miştir. Halbuki evvelce bir hafta idi. Acaba neden 
Encümen böyle fazla yapmıştır? 

BESİM BEY (Mersin) — Bu, o değil. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Müsaade bu
yurur musunuz? Arz edeyim. İki ay zarfından tasdiki 
haciz istidası verdiğini ispat edtmezse, yani iki ayda 
veremezse (bir ay da sesleri) Haciz fek edilecektir. 
Yoksa tasdiki haciz istidasının müddeti bir aya çıka
rılmış değildir. 

EMİN BEY (Tokat) — Tebligat meselesidir bu, 
izah ediniz efendim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendim 
bendeniz de Şükrü Beyin anladıkları gibi anlamış ve 
on güne tenzili hakkında bir takrir de vermiştim. 
Şimdi Encümenin izahından anlıyoruz ki, buradaki 
bir ay müddeti, tasdiki haciz kararından sonra geçil
mesi lâzım gelen müddet değildir. Bu takdirde mese
le, daha gariptir. Haczi ihtiyatî talep edilmiş, karar 
alınmış ve vesikai resmiye var. Lehinde, aleyhinde 
söz söylemek imkânı yoktur. Bir mahkemede ma-
mulümbih olan şey; lehinde aleyhinde vaki olan bir 
kaziyeyi ispat meselesidir. Bunun için hatta bir saat 
olmalıdır. Bir ay ne demektir. Onun için on beş güne 
tenzili muvafıktır ve lâzımdır. Belki tasdiki haciz 
kararı vermek için bir ay, iki ay gibi bir müddet koy
mak münakaşayı hukukiyeye mütehammildir. Fakat 
bunun tahammülü yoktur. Tasdiki haciz istidası veril
miş, haciz kararı alınmış, vesikai resmiye elde, mah
keme hükmü ortada, ee biz biray zarfında tasdiki 
haciz istidası verdiğini ispat etsin diyoruz. 

Efendi, bir istida verdim. 

Mahkemeden imza aldın mı? 
Mahkemenin nal gibi mühürü, bir de hakimin im

zası var. 
— Var mı? O halde mesele hallolmuştur. Biray ne 

demektir efendiler. (Doğru sesleri) İbraz edilecek ve
sika üzerinde kıylükal olamaz ki ,aksi iddia ve ispat 
edilemez ki bir ay gibi mühlete ihtiyaç gösterilsin ve 
ondan da muhakemelere lüzum kalmasın. Binaenaleyh 
bu bir ay beş gün olmalıdır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Malumuâliniz burada 
bahsolunan haciz, haczi ihtiyatîdir. Dayinin elinde 
bulunan vesaiki mutebereye binaen mahkemelerce da
yinin temini hukuku için medyunun menkul, gayri 
menkul emvalini haczetmekten ibarettir. Hacizname 
tebliğ olunduktan sonra haciz olan kimse bir hafta 
zarfında mahkemeye bir tasdiki haciz arzuhali - ki 
asıl dava arzuhali demektir - takdimine ve binaenaleyh 
dava ikamesine mecburdur. Bazı hacizler bu haciz ka
rarlarını aldıktan ve hatta medyunun haberi olmaksı
zın emvali menkule ve gayrimenkulesi üzerine haciz 
vaz ettirdikten sonra maksatları tezvir ve o adamı izrar 
olduğu için uzun müddet tasdiki haciz arzuhallerini 
vermezler. Bunun çok emsali vardır. Maksat, mücer
ret matlubunu almayı temin ettirmek için medyunun 
veyahut kendisine medyun farz eylediği kimsenin em
vali menkule ve gayrimenkulesi veyahut şahsı salis 
nezdinde bulunan emvalini, haciz vaz ettirmiş kimse
leri bir hafta zarfında tasdiki haciz arzuhalini ita ile 
davasını yaptırmak ve indelicap nihayet bir ay zar-
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fında bunu ispata mecbur bırakmaktır. Bu madde, 
bir ay zarfında bunu ispata mecbur tutuyor. Malumu-
âliniz müddei icbar olunmaz, müddei haciz kararını 
aldıktan sonra tasdiki haciz arzuhalini vermez veya 
bu davayı takip etmezse bugünkü usule göre o haciz 
yine devam ediyor. Mütehaccizialeyh haczi bertaraf 
etmek için bir çok külfetlere maruz kalıyor. Bu mad
de ile bu kabil ahval men edilmek, hacizi ikame ve ta
kibi davaya mecbur etmek isteniliyor. Hükümet tekli
finde müddet iki ay idi. Encümen iki ayı çok gördü
ğü için bir aya indirmiştir. Eğer bu bir ayı da tenzil 
edersek birtakım tezvirat ve tavikata mahal ve meydan 
bırakmayalım derken erbabı hakkı ızrar etmiş olu
ruz. Onun için bir ay mantıkîdir ve yerindedir. Ka
bulünü rica ederim! 

SÜREYYA BEY (Karasi) — Münir Bey birade
rimizin ifade ve teşrihatmı istima ettikten sonra dahi 
yine tatmin edilmiş bir vaziyette değilim ve iddiam 
bir hakikati mahza halinde mütecellidir. Usulü Mu
hakemece muayyen olan müddetler zam ve ilâve olun
mak şartıyle bir ay zarfında ne yapılacaktır efendi
ler? 

Tasdiki haciz muamelesinin ikmal edildiği haciz 
tarafından ispat edilecektir, ispat edilemezse haciz fek 
edilecektir. İfade buyurdular ki : Zeyd mahkemeye 
gidecek; davayı aslîyi ikame etmeden evvel, medyu
nun daininden mal kaçırılması ihtimaline binaen bir 
tedbiri ihtiyatî olmak üzere vazu kanunun kabul et
tiği haczi ihtiyatîyi talep edebilecek. Bunun içinde şu, 
şu şu gibi şerait var. Tasrih etmeyeyim, istida vere
cek, ben filan adamdan alacaklıyım diyecek esbabı 
mucibem vardır, esbabı müsbitem de şunlardır, bina-
enaelyh deavii asliye rüyet edilinceye kadar ve da
vam sübut buluncaya kadar emvalini ihtiyaten haciz 
ediniz, diyecek. Kefil gösterecek vesaire.. İhtiyaten ha
ciz vaz edilecek bu bir tedbiri ihtiyatîdir. Fakat dava 
sabit olmuş değildir. Müddea henüz sabit olmuş de
ğildir. tşte bundan sonra bir hafta zarfında haciz o 
hacizden mukaddem mahkemeye gitmeye mecburdur 
ve davasını ispat edecek, onu da yapacak pekâlâ... On
dan sonra bir ay zarfında da davayı asliyi ikame et
miş bulunduğunu ispat edecek. Efendiler! Haczi ihti
yatî kararını aldıktan sonra davayı aslîyi ikame et
mek mecburiyetini kabul ediyoruz da, haciz tahakkuk 
ettikten yani haklı veya haksız olduğu henüz taay
yün etmeyen müddeaaleyh üzerinde, bu muamelei ih
tiyatiye diye haysiyetine ve hukukuna, az çok tesir 
ika eden bir haciz muamelei fuzuliye veya muamelei 
mütekaddimesi yapıldıktan sonra neden bir aya çıkarı

yoruz? Mademki bir hafta zarfında davayı aslîyi ika
me etmek esasını, nasıl mülâhazai hak ve madeletle 
kabul etmiş isee, davayı aslîyi ikame ettikten sonra 
alelfevr bir saat sonra da takip mecburiyetten onu men 
etmesi lâzım gelir. Efendiler! Haczi ihtiyatî, bir za
rureti hukukiye olmak üzere kabul edilmiş. O da, ya
ni haczi ihtiyatî vaz'ı meselesi de ancak medyun farz 
edilen insanların dayinlerinden mal kaçırabilmesi ihti
maline müstenittir. Mademki bu bir zarurettir ve yal
nız mademki bir tek zarurettir, miktarınca takdir edil
mek lâzım gelir. Miktarınca takdir edilmeyen zaru
retleri fevkinde hiçbir muamelei hukukiye ispat ede
meyiz. Nitekim maddemiz de böyle diyor. Haciz kararı 
alındıktan sonra ve tasdiki haciz davası ki, asıl dava 
arzuhali verildikten sonra neyi ispat edecek misiz? 
Tasdiki haciz arzuhalinin verildiğini, nasıl yapıldığını 
ispat edecek misiz. Neden, takip etmemizden müd-
deialeyhi mutazarrır eder misiz? Bir kefalet olmasına 
rağmen - mademki zararı nazarı itibare alıyoruz - ni
çin bir aya kadar gidiyoruz? Davayı aslî bugün ikame 
etmiş ise, beş gün sonra, üç gün sonra da niçin ispata 
mecbuı olsun? Mesele, ispat külfetini tahmil ettiğimiz 
hacizin, ispatı üç, beş gün zarfında yapıp yapama
yacağını, ispat edip edemeyeceği meselei hukukiyesi-
dir. Bu hususta muktedir olup olamayacağı meselesi
dir. Ben diyorum ki, burada bu adam, alelfevr hiçbir 
şeye muktedir değildir. Çünkü mahkemede ikame et
mek istediği bir davayı ispat etmek mecburiyetini tah
mil ediyoruz. Efendiler! Mahkemeye bir şayin ikame 
edilip edilmediğini anlamak için, bunu bir telgrafla 
hükmün sâdır olduğu mahkemeden istilâm edecek
tir ve bir hâkim ağzından «evet, filân adam hakkında 
filân adam tarafından bir dava ikame edilmişti» di
ye bir cevap telgrafı alınacaktır. 

AVNÎ BEY (Cebelibereket) — Bravo Süreyya 
Bey! Millet de adaletin böyle kısa bir zamanda istih
salini istiyor. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Onun 
için bu bir ay fazladır. Bîsuddur. Efendiler! Bu müd
det on gün olsun, demiştim, katiyen beş güne tenzil 
edilmemelidir. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Refiki Muhteremimiz Süreyya Bey, buradaki bir ay 
müddetin beş güne tenzilini teklif buyuruyorlar. Arz 
edeceğim esbaba binaen bunun beş güne tenzili muva
fık değildir. Ancak buradaki bir ayı kabul etmek de 
işleri talik etmekten hali kalamaz. Bir ay fazladır. Hac
zi ihtiyatînin vaz'ından sonra - tarihi vaz'ından bir ay 
sonra diyor - beş gün zarfında diyecek olursak haczi 
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ihtiyatî vazedildikten sonra bir hafta zarfında esasen 
dava edilmek için müddeiye bir hafta müsaade edili
yor. Binaenaleyh beş gün zarfında bunu ispata mec
bur ettik mi usulü hukukiyenin ona bahşetmiş olduğu 
bir hafta zarfında ikamei dava hakkını da temdit et
miş oluruz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Hayır efen
dim, bu bir ay tasdiki haciz davasının ispatı içindir. 
Onun için bir gün dahi olur. 

EYÜP SABRÎ EFENDİ (Konya) — Tasdiki haciz 
davasının ispatı içindir fıkrasının başına bak. Haczi 
ihtiyatînin tarihi vaz'ından sonra diyor. Bu ibareyi 
böyle kabul edecek olursak Usulü Muhakemei Huku
kiye Kanununun müddeiye, mütehaccize bahşetmiş ol
duğu bir hafta zarfında ikamei dava salâhiyetini de 
tahdit etmiş oluruz. Binaenaleyh buradaki müddet on 
beş günden aşağı kabul edilemez. 

MÜNlR BEY (Çorum) — Efendim, eğer maksa
dı tamamen ifade edememişsem affınızı rica ederim. 
Meseleyi bendeniz mühim görüyorum. Malumuâliniz 
haczi ihtiyatî kararı alırız. Mütehaccize mal şahsı salis 
yedinde ise şahsı salise, haciz gayrımenkule müteal
lik olduğu takdirde tapu idaresine tebligat yapılır. 
Alelusul haciz vaz olunur. Bu haczin vaz'ından sonra 
Mahakemei Hukukiye Kanunu mucibince haciz, bir 
hafta zarfında tasdiki haciz arzuhali verir. Ancak, tas
diki haciz arzuhali verir. Ancak, tasdiki haciz arzuhali 
verilmiş olmakla dava tamamen ikame edilmiş olmaz. 
Dava, huzuru hakimde olur. Müddei için tasdiki ha
ciz arzuhali verdikten sonra birtakım merasimi kanu-
n iyeye ittiba etmek mecburiyeti vardır. Bunları müd
dei aleyhe tebliğ ettirecek şunu yapacak, bunu yapa
cak. tşte bunları hemen ifa ve ikmal edemeyebilir. 
Müddeinin de hukukunu, maksadını müdafaa ve ifa
de için birtakım tedabire tevessül etmesi zarureti var
dır. Bu maddenin vaz'ından maksat bazı kimselerin 
haczi ihtiyatî kararı aldıktan ve tasdiki haciz arzuha
lini verdikten sonra muamelâtı müteakibeyi yapmaya
rak ve işi takip etmeyerek hasmına zarar iras edebil
mek için, mahcuz emvali menkule ve gayrimenkule-
nin hali mahcuziyette kalmasına sebebiyet verebilme
sini men etmektir. Bu maksadın temini için de bir 
ay kâfi. Bir ayı tenkis edersek müddeiyi tazyik, sahi
bi hakkı tazyik ve ızrar etmiş oluruz. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Münir Bey
efendi, zatıâliniz, dairei icrada ispatı tarfeynin huzu
ru mahkemede içtimaını mı kastediyorsunuz? Eğer bu 
ise imkânsız. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Dava ikame edilmiş ise 
tebligat yaptıracak ve davasını ikame etmiş olacaktır. 

TEVFİK FİKRET BEY (Devamla) — Mahcu
zun yed'i ihtiyarında değildir. Böyle anlaşılırsa kati^ 
yen adalet temin edilemez. 

MÜNİR BEY (Devamla) — Öyle ifade ettimse 
makasdımı yanlış surette ifade etmişim, öyle değil
dir. Son satırda ispat edilemezse dairei aidesi tarafın
dan haciz refolunur. Müddei resen gidipte mutlaka 
ben tasdiki haciz istidası verdim. Dava ikame ettim 
demeye mecbur değildir. İspatı talep iddiası müddei 
aleyhe bırakılıyor. Orasını arz edeyim. Bir ay zarfın
da dava açtığını haciz ispat edemezse mütehaccizi 
aleyh benim hakkımı, malımı serbest bırakınız diyebi
lecektir. Madde ona göre yapılmıştır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ve takip ke
limesini ilâve edelim kanuna... 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, bendeniz bu 
cihete dair arzı malumat etmeyeceğim, başka bir ci
het hakkında söyleyeceğim. 

REİS — Hiç öyle bir mecburiyeti yoktur, Divanı 
Riyasetin!.. 

BESİM BEY (Devamla) — Haczi ihtiyatî karar
larının mahkeme riyaseti tarafından verilebileceği ka
bul ediliyor. Encümeni Adliye bunu kabul etmiyor. 
Mahkeme heyeti tarafından değil yalnız mahkeme re
isi tarafından haczi ihtiyatî kararlarının verilebileceği 
kabul edilmiş, Encümeni Adliye bunu kabul etmiyor. 
Yalnız heyet tarafından yani yalnız reisi mahkeme 
tarafından değil heyet tarafından haczi ihtiyatînin ka
rarı veriliyor. Halbuki kabul ettiğimiz kanun mucibin
ce mahakime birtakım vazaif veriyoruz, verdiğimiz 
vazaif ile rüyet ve salâhiyetleri de tasdik ve kabul edi
yoruz ve nasıl ki bundan dolayı esbabı mucibe maz
batasında «teşkilâtı cedide mucibince bidayet mahke
meleri azalan münferiden sulh davalarını rüyete me
murdur ve binaenaleyh ekseriya bununla meşgul ola
caklarına göre ve mahiyeten müstacel olan mevaddan 
olan haciz mukarreratını muhakemeye bırakılmış ol
ması herhalde teahhür ve müşkülâtı daî olacağından 
dolayı heyeti mütehassısa, keyfiyetin yalnız mahkeme 
riyasetine tevdii münasip görülmüştür» diyor. Malu-
muâlıleridir ki, bir heyeti teşkil edip, müstacel bir ka
rar ittihaz etmek bir zatın münferiden ittihazı karar 
etmesiyle müsavi değildir. Bir heyeti toplamak mera
sime tabidir. Bu heyeti toplamak için bir çok müşkü
lât çıkar. Âza, filân yere gitmiş, şöyle olmuş, böyle 
olmuş diye teahhür eder, mevaddı müstacelede hac'z 
kararının verilmesine imkân kalmaz ve bu sabittir, 
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Onun için bu sabit hakikati Adliye Vekâletinden gelen 
lâyihaya dercetmişlerdir. Encünıein Adliyemiz her na
sılsa bunda zühul ederek mahkeme tabirini kullanmış
tır, çok rica ederim bunun riyaset tarafından kabu
lü esası kabul edilsin. 

Yani riyaset tarafından ittihazı tedabir esası 
kabul edilsin. Bu mahkemeye terki esası kabul 
edilsin. Çünkü Heyetin teşkili bir takım merasime 
tabidir ve müşkülâtı daîdir. Söyleyeceğim budur; 

MÜNİR BEY (Çorum) — Reis tabirinin kal
dırılması zühul neticesi değildir. Düşünülerek, mü
zakere edilerek konmuştur. 

REFİK BEY (Konya) — Reis tabirinin kaldırıl
ması münakaşa neticesidir. Zaruret vardır. Zühul 
değildir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Mahkeme deisinin kaldırılması meselesi zühul neti
cesi ve sehiv neticesi değildir. -Bilmunakaşa takarrür 
etmiş bir esastır. Kablelhüküm haciz davaları yani 
haczi ihtiyarî vesaiki hafif olabilir. Bir malı kablel
hüküm haciz etmek mütehaccizialeyh için bir zarar
dır. Gerçi zarar ve ziyanın tahmin edileceğine dair 
kefalet de verilmiş olsa bigayri hakkin şuha da icbar 
edebilir. Davanın esbabı sübutiyesini takdir mese
lesinin yalnız reisin kafasına tabi olması doğru de
ğildir. Onun için bir mahkeme heyetinin takdirine 
talik ettik ve mahkeme heyetinin karariyle haciz 
karan verilir, dedik. Mahkemenin yalnız takdiri 
kâfi değildir. Bütün davaları rüyet salâhiyeti veriliyor. 
Fakat haczi ihtiyatîyi de reisin takdirine bırakmak 
doğru değildir. Tehlikelidir. Alelade mektubu ihtiva 
eder. Alelade senedatı ihtiva eder. Senedat ve mek
tubu kâfi görmiyebilir. Ahlâkı da biraz şöyle böyle-
olıırsa pek tehlikelidir. Biz bunu kabul etmedik. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takrirleri 
okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, maddenin aynen reye vaz'ını 
teklif ederim. 

Denizli 
Necip Ali 

Riyaseti Gelileye 

Mesele tenevvür etti. Kifayeti müzakereyi teklif 
ederim. 

Karesi 
Osman Niyazi 

REİS —• Efendim, müzakerenin kifayetini reye 
koyuyorum; kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Maddeye dair tadil 
takrirleri okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Haczi ihtiyatînin tarihi vaz'ından itibaren emvali 

mahcuzenin bulunduğu mahal ile haciz kararını ita 
eden mahkemenin bulunduğu mahal beynindeki me
safeye göre usulü muhakemece muayyen olan müd
detler zam ve ilâve olunmak şartiyle müddeti zar
fında tasdiki haciz davasının ikame edildiği on beş 
gün zarfında haciz tarafından ispat edilemezse da-
irei icraca haciz fek olunur. 

Fıkranın balâda muharrer olduğu veçhile kabulü
nü rica eylerim. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
İkinci fıkradaki bir ay müddeti on güne tenzilini 

teklif ederim. 
Karesi 

^/\/' Ahmet Süreyya 

Riyaseti Celileye 
Haczi ihtiyatî kararının mahkeme heyeti tarafın

dan değil, hükümetin teklifi veçhile yalnız reis tara
fından ittihaz edilmesinin kabulünü teklif ve rica 
ederim. 

Mersin 
Besim 

REİS — Efendim, Besim Bey tadil teklifini izah 
etti. Encümen de cevap verdi. Takriri kabul eden
ler el kaldırsın... Etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmedi. Ahmet Süreyya Bey (Bir ay) müd
detin (on gün) ve tenzilini tşklif ediyor. Nazarı mü-
talâayi alanlar lütfen el kaldırsın. Almayanlar el 
kaldırsın... Nazarı mütalâya alınmamıştır. 

(Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri tek
rar okundu.) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Reis Bey 
takriri izah ettirmediniz. Muhteviyatı anlaşıldı. 

REİS — Riyaset tarafından izah edildi. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Biz de takririn muh
teviyatını anladık. 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar el 
kaldırsın... Almayanlar el kaldırsın... Nazarı müta
laaya alınmamıştır. 
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Riyaseti Celileye 

İkinci fıkrada tayin olunan müddet, tasdiki haciz 
davasının ikamesine matuf olmayıp, davayı mezkû-
renin ikame olunduğunu ispata müteallik olmasından 
dolayı ibare sakat ve iltibasa müsaittir. Binaenaleyh 
(Tasdiki haciz davasının ve ikame edildiği) fıkrasının 
maddenin başına alınmasını ve (Mahalli hazırından) 
fıkrasının tayyedilmesini teklif ederim. 

13 Nisan 1340 
Karahisarışarki 

Ali Sururi 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Daha muvafıktır. İştirak ediyoruz. 

REİS — Bu takriri Encümen de kabul ediyor. Na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Nazarı mütalâaya almayanlar el kal
dırsın... Nazarı mütalâaya alınmıştır. 

İkinci fıkra nasıl olacaktır? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Kayıt fıkranın başına alınacaktır. 

REİS — Şu halde ikinci fıkra şöyle oluyor: 
«Tasdiki haciz davasının ikame edildiği haczi ih

tiyatînin tarihi vaz'ından itibaren emvali mahcuzenin 
bulunduğu mahal ile haciz kararını ita eden mahke
menin bulunduğu mahal beynindeki mesafeye göre 
usulü muhakemece muayyen olan müddetler zam ve 
ilâve olunmak şartiyle bir ay zarfında haciz tarafın
dan ispat edilemezse dairei icraca haciz fekkolu-
nur.» 

REİS — Maddeyi tashih veçhile kabul edenler el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Usulü Muhakematı Hukukiye Ka
nununun 63 ncü maddesine fıkaratı atiye tezyil olun
muştur: Tahribat, zarar ve ziyan davaları gibi deavii 
müstacelede müddeinin müracaat ve talebi üzerine 
keşif kararı mahkeme reisi tarafından ittihaz ve 24 
saat zarfında keşifte hazır bulunmak üzere diğer tara
fa tebligat ifa olunur. Tarafı diğer icabet etmediği 
takdirde veya esasen müddeti mezkûre zarfında dave
ti kabil olmadığı takdirde huzuruna hacet olmaksızın 
usulen keşif icra edilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Yalnız bir 

şey var. Burada 24 saat. mutlaktır. Encümen ne dü
şünüyor? Müddeialeyh yani kendisine tebligat icra 
edilecek olan müddeialeyh 24 saat uzak bir mesafede 

ise ne olacaktır? Mahalli tebliğ ile mahkemenin bu
lunduğu mahal nazarı dikkate alınarak muayyen ve 
maruf olan müddetler zammedilecek mi? Yukarıdaki 
maddede gördükleri halde niçin burada tashihe lüzum 
görmemişlerdir? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMİNA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Malûmu âliniz kanun bu gibi müddetleri 
tayin ederken zaten aradaki mesafeler için zam olu
nacak günleri tashih etmemiştir. Bittabi meselâ Kale
cik'te bulunan bir adama tebligat icra edilmek lâzım-
gelirse arasındaki mesafeden dolayı 24 saate zammı 
lâzımgelen müddetin zammı zarurîdir. Zammoluna-
caktır. Bunu tasrihe lüzum yoktur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Bundan 
evvel geçen maddede tasrih edilmişti de bir tenakuz 
olmasın diye sordum. 

REİS — Efendim, 17 nci madde hakkında başka 
söz isteyen var mı? (Yok sesleri.) 17 nci maddeyi 
aynen reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nu babı rabiinin faslı sâdisine maddei atiye ilâve olun
muştur : 

Mahkemede bizzat ispatı vücut etmesi emrolundu-
ğu halde bilâözür gelmeyen tarafın vekili hazır olsa 
bile bittalep gıyabında muhakeme icra edilemez. 

REİS — Edilemez yazılıdır. Sehvi mürettip var 
mıdır? Encümenden soruyorum. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — (Edilir.) ola
cak efendim. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Efendim malumu âliniz tarafeyn mahke
mede bizzat bulunabilecekleri gibi vekil de bulundu
rabilirler. Bu madde bazı nikatın istizahı ve inkişafı 
için mahkeme tarafından birisinin bizzat mahkemeye 
gelmesine lüzum görür de çağırır ve o taraf gelmezse 
vekili bulunsa bile onun hakkında bittalep muamelei 
gıyabiye icrasını temin için konmuştur. 

Bazan mahkemelerce müddeialeyhin bizzat mah
kemeye getirilerek kendisinden bazı nikatın istizahına 
ihtiyaç görülür ve davet olunur. Adam da mahza işi 
uzatmak için mahkemeye gelmez, vekil gönderir, iş
te bu gibi ahval ve hususatta bizzat gelmesi emrolu-
nan kimse mahkemeye gelmediği surette vekili bulun
sa bile muamelei gıyabiye icra edilecektir. (Edilir 
sesleri) 

— 711 — 



t : 37 14' . 4 . 1340 C : 2 

BESİM BEY (Mersin) — Maksatları mahkeme
ye devam mı olacak efendim? 

REİS — Efendim (edilmez) sehvi mürettip imiş. 
(edilir) Şeklinde olacaktır. Binaenaleyh 18 nci madde 
hakkında başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Muhakeme icra edilemez kelimesi (icra edilir) olarak 
madde tashih edilmiştir. 

Efendim, maddeyi bu şekilde reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — Usulü MuhakemeL Hukukiye Ka
nununun 143 üncü maddesine fıkrai atiye ilâve olun
muştur. 

Hakkı muhakemenin muvakkaten sukutu ile 
neticelenen bir davanın bir defadan ziyade tecdidi 
halinde müddei tarafından hasmının masarifi seferi-
yesi ile zarar ve ziyanına mukabil mahkemece takdir 
olunacak meblağ evvelbeevvel mahkemeye teslim 
olunmadıkça dava kabul olunamaz. Bu maddenin 
hükmü sulh davalarında dahi caridir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum; kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun 159 uncu maddesinin son fıkrası berveçhiati 
tadil olunmuştur : 

Yevmi muayyende muteriz gelip de muterizüna-
leyh gelmediği surette itirazın müddeti kanuniyesi 
zarfında vaki ve defi meşruu havi olduğu anlaşılırsa 
muterizin talebiyle hükmü gıyabinin feshine ve mu-
terizinaleyhin hakkı muhakemeden muvakkaten su
kutuna karar verilir. Muteriz ve muterizinaleyhin ikisi 
birden ispatı vücut etmedikleri takdirde rüyeti dava 
tarafeyden birinin müracaatına talik olunur ve mu
teriz son muamele tarihinden itibaren bilâözür üç ay 
takibi dava etmezse muterizinaleyhin istidası üzerine 
bilmuhakeme itirazı davanın sukutuna karar verilir. 
Ve bu suretle ilâmı gıyabî, hükmünü iktisap eder. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Zeyli Usulü Hukukiyenin yedinci 
ve on yedinci maddeleri berveçhiati tadil edilmiştir. 

Usulü Muhakematı Hukukiye Kanununun 34 
üncü maddesi mucibince mevaddı müstacele ile de-
avii iflâsiye müstesna olduğu halde mahakemei asli
yede her nevi devainin rüyeti usulü hukukiye zey
linin ikinci faslında muharrer tebligatı tahririyenin 
vukuuna mütevakkıftır. Tebligatı tahririyeye tabi 
olması mecburî tutulmayan mevaddı müstacele ile 
deavii iflasiyede dahi ilâmat hüküm ve kararı veren 
mahkemenin unvanı ile tarafeynin ve vekillerinin 
isim ve şöhret ve sanatlarını ve mahalli ikametlerini ve 
davanın neden ibaret olduğunu ve mahkemenin ita 
eylediği kararı ve bu kararın müstenit olduğu ilel 
ve esbap ile mevaddı kanuniyeyi muhtevi bulunacak 
ve ziri mahkemenin mühürü ile mahtum ve reisin 
imzası ile mümzı olacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! bu kanunla 
Adliye Vekâletinin istihdaf eylediği gaye muhake-
matın tesrii ve suratta mani olan bir takım engel
leri ortadan kaldırılmasıdır. Halbuki tebligat tahririye 
usulü kabul edilmekle bu gayeden ayrılmak ve hattâ 
daha ziyade muhakematı ta'vik ve tehir edilmek iste-
niliyormuş gibi görülür. Halbuki maksat bu değildir. 
Binaenaleyh bendeniz bu tebligatı tahririye aleyhin
de bir kaç cümle arz ederek Heyeti Celilenizden bu 
tebligatı tahririye usulünün kaldırılmasını rica edece
ğim. Tebligatı tahririye malumuâliniz 13-14 sene ev
vel neşredilen Usulü Muhakemei Hukukiye Kanunu 
ile vaz ve tesis edilmiştir. Bunu hülâsatan arz edeyim. 
Esası şundan ibarettir : Bir dava ikame ediliyor, fa
kat onun muhakemesine suru edilebilmek için ondan 
evvel bir kaç tebligatı tahririye yapılmak zarureti 
vardır. Tebligatı tahririye nedir? Davasını ikame eden 
müsted'i bir istida verecektir. Onda iddiasını, müsteni-
datı neden ibaret ise dercedecek. Sonra buna bir de 
lâyiha raptedecek ve daha sonra bunun beyyinat yani 
esbabı subutiyesi neden ibaretse onu da raptedecek 
ve bunların hepsini raptettiğini ve bunları verdiğini 
mübeyyin mücmel bir de müfredat pusulası namiyle 
ayrıca bir varakai mahsusa yapıştıracak. Lâakal dört 
oldu mu?.. Halbuki bazı vesaik çok olabilir - Onbeş, 
yirmi tane - bunun hepsini raptedecek bunların hep
sini bir tomar halinde mahkemeye götürecek, sonra 
bunların birer suretleri çıkacak, çıkan bu suretleri 
müddeialeyh müteaddit olduğu takdirde - ki alelek-
ser vakidir - üç, dört, on tane olursa bunların hepsi
ne tebligatı tahririye usulünce bu tomar halindeki 
evrakın kaydiyesi vesairesi çıkarılarak, bilmem harcı 
verilerek tebliğ edilecek, bekliyeceğiz on gün, on gün 

— 712 — 



t : 37 14 . 

müddeti var. Şimdi öteki taraf aynı usulle, aynı şekil
le müfredat pusulalarını raptederek dosya halinde, 
tomar halinde mahkemeye tevdi edecek mahkeme bu
nu tekrar alacak. Bir hafta zarfında müddeiye tebliğ 
edecek çünkü o da ona evrakı müsbite ile cevap,ver
mek ihtimali vardır. Müddeiye verecek... 

REFİK BEY (Konya) — Tebligatı tahririye kal
karsa avukatlara iş kalmaz. 

BESİM BEY (Devamla) — Hulâsa efendim, böy
le ve hele icra ona, ona derken muhakeme başlama
dan aylarca uzayacak ve bu aylarca tebliğ ve tefhim 
suretinde devam edecektir. Taviki mümkün olacak 
- buyurdukları gibi - bu sırf avukatların kazanmasın
dan başka bir şey değildir ve bu yalnız İstanbul'a 
mahsustur. Belki İzmir'de de olabilir. Ben de Ana
dolu da hâkimlik yapmış naçiz bir arkadaşınızım. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — İstanbul' 
da da yapan avukat görmedim. 

BESİM BEY (Devamla) — Anadolunun hiç bir 
tarafında tebligatı tahririye yapan hiç bir avukata 
heyete tesadüf etmedim. Ne yazabildik ve ne de yaz
dılar. İşte böyle hükkâm da onu tarifatına göre - çün
kü bunun usulü vardır. İzahnamesi vardır, filanı var
dır - ona göre karar yazmanın imkânı yoktur. Bun
dan .dolayı bu fiilen kalkmıştır ve Anadoluda katiyen 
mahalli tatbik görmemiştir. Kanunda bir kayıt var
dır ki - mevaddı basite ve müstaceleden olursa tebli
gat bir kere yapılmakla iktifa olunur - Hükkâm ne 
yapsın istifade ediyor alelumum mevaddı - Çünkü 
müşküldür - Mevaddı basitedendir diyor. Tebligatı 
tahririye ihtiyacından varestedir. Çünkü mevaddı ba
sitedendir diyor işi kurtarmak için... Bu suretle teshi
le muvaffak oluyor. Demek ki esasen bu kanun mer'i 
tatbikte değildir. Şimdi biz muhakematı tesri edelim 
derken ölmüş bir kanunu ihyaya kalkıyoruz. Rica 
ederim, Heyeti Celileniz buna muvafakat buyurma
yınız? Sonra ihya ile de kalmıyoruz. Malûmuâlileri 
mahakimi şeriyeyi lâğv ettik. Bunun vazaifini de ma-
hakimi asliye dediğimiz bidayet mahakimine tevdi 
ettik, şimdi bu kanunun verdiği salâhiyet ve şümul ve 
mutlakiyetine bakılırsa mahakimi şeriyenin meşgul 
olduğu mesail de tebligatı tahririyeye tabi tutulacak... 
Aman efendim nedir bu müşkülât!.. Çok rica ederim 
katiyen bunu kanunlarımızdan kaldıralım. Bu kanu
nun esbabı mucibesinde deniliyor ki; Bundan maksat 
davayı tavikten kurtarmaktır, yani tarfeyn bidayeten 
yekdiğerinin müddeasına bakar da mesele mahkeme
ye halledilmiş olarak gelir, o vakit hâkim de kararı-
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nı def atan verir. Efendiler! Eğer hakikaten böyle bir
biriyle. anlaşmak suretiyle işlerini halledeceklerse 
mahakim heyetine ne lüzum kalıyor ve buna imkân 
var mıdır? Tarafeyn hasmının eline silâh olarak ver
mek istemediği müdefaatı evvelden açıkça böyle eli
ne verir de ona bir silâh mı hazırlatır. Katiyen bunu 
yapmaz, alelusul yapılması lâzım olan şeyi yazar, 
mahkemeye gelir ve sonra o bir taraf cevap verirken 
yine eski usulde muhakemat cereyan ediyor. Demek 
ki verilen müddetler, mehiller heba olup gidiyor. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Cinnet
tir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Cinnet ol
makla beraber bidayeten bu usulün kabulünde yal
nız mevaddı istinafiyeye hasr ve kasredümişti. Usulü 
Muhakematı Hukukiye Kanununun 34 ncü maddesi 
mucibince «mevaddı müstacele ile deavii iflasiye 
müstesrıa olduğu halde mahakimi asliyede her nevi 
deavinin rüyeti usulü Hukukiye Zeylinin ikinci fas
lında muharrer tebligatı tahririyenin vukuuna müte-
vakkiftir...» diyor. Yani müddeialeyh firar edecek 
olursa yani bir adam kaçacak ve alelacele gidecek, 
bu adam tebligattan varestedir, bir de zıya ve telefi 
melhuz olan yani mütesariül - fesat kabilinden olan 
hususatta tebligatı tahririye yapılmıyacak, maada hu-
susatta ne oursa olsun, hepsinde tebligatı tahririye 
yapılacaktır. Demek ki biz tesrii muhakeme edelim 
derken ta'vik etmiş oluruz. Çok rica ediyorum bunu 
lâğvedelim, tayyedelim (Tay sesleri) 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Tak
rir veriniz efendim. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Efendim, esasen tebligatı tahririye usulü 
mevcut olan ahkâmı mevzuamızdandır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Çok berbat 
bir usuldür. 

MÜNİR BEY (Devamla) — Ancak burada bu 
tebligattan mevaddı müstacele ile deavii iflâsayinin 
müstesna olduğu tasrih ediliyor. Aslında mevaddı ba
site müetesna olmak üzere tabiri de vardır onu da kal
dırıyoruz. Bu gün Usulü Muhakemei Hukukiye zeyli 
mucibince deavii hukukiye ve ticariyede mevaddı müs
tacele ve basitenin gayri deavi tebligatı tahririyeye 
tabi olduğu halde mahkemelere bakarsak görürüz ki 
en mühim, en pürüzlü ve en muazzam davalar bile 
(Mevaddı basiteden olmakla tebligatı tahririye ifasın
da istisna edildi.) Diye tebligatı tahririye yapılmıyor. 
Bendeniz Besim Beyefendinin tebligatı tahririye ya-
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pilması usulünün kabul ve tatbiki muhakematın teviki- I 
ni mucip olur, mülâhazasına iştirak edemeyeceğim. 
Bilâkis selâmeti muameleyi mucip olur fikrindeyim. 
Malûmuâliniz müddei iki satırlık bir dava istidası ve
riyor. Mahkemede günlerce vazife ve salâhiyet ve mü
ruru zaman gibi meseleler mevzubahis ediLerek esa
sa girişmeksizin bu mevzular üzerine günlerce muha
keme cereyan ediyor. Esas davaya girişmezden evvel 
müddeiyat ve müstedıyat hakkında vukubulan itiraza 
günlerce münakaşatı muhakematı mucip oluyor. Ba
karsınız, otuz, kırk sayfalık bir zabıt.. Hülâsa ettiği
niz zaman ruhu meseleye taalluk eden şey üç dört 
sayfadan ibarettir. Tebligatı tahririye deyince: Muaz
zam, müşkül, halk için külfeti mucip bir mesele zan-
netmemelidir. Bu, adeta öteden beri bizim memleketi
mizde mevcut olan bir usulden ibarettir. Malûmuâli
niz mahakimi şeriyede bir zabtı dava usulü vardı. 
Tebligatı tahririyede müstedi, istidası ile beraber müs-
tenidatını ve vesaiti kanuniyesini mahkemeye vermek
le beraber bir suretini de hasmına verecek. Hasmı da 
müruru zaman, salâhiyeti vazifeye müteallik ve esas 
meseleye dair ne gibi itirazatı varsa onu defaten ve 
tahriren söyleyecek. Mahkeme heyeti de; bu evrakı 
tetkik ettikten sonra müstahzar olarak tarafeyni davet 
ile istima edecek ve tarafeynin mütekabilen tebellüğ 
ettikleri evrak üzerine söyleyeceklerini istima ettikten 
sonra da esas hakkında bir karar verecek, çıkacak.. 
Encümen bu tebligatı tahririye usulünün bilhassa is
tinaf derecesi kalktığı bir zamnda, ve mevaddı ipti
daiye ve müstaceleden gayri hususatta ve mesailde 
mecburî olmasını, adalet namına muhafazai hukuk 
namına menfaati ıgörmüştür ve bu kaydı koymuştur. 
Bu usul, sürate de mani değildir. Takdir tabiî Heyeti 
Celilelerinindir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Bu madde Heyeti Vekile tarafından lâyihai kanuniyeye 
verilen ismin medlulü sarihine ve kanunun heyeti 
umumiyesinin istihdaf ettiği tesrii muhakemat ruhuna 
taban tabana zıt olan bir maddedir. Bu da çıkarsa, 
bu lâyihai kanuniyeyi çıkarmaktaki maksta, fevt ol
muş olur. Köylü halk, benim gibi, Münir Beyefendi 
gibi avukatların elinde esir olacaktır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Muhamilik, ihkakı hak 
etmektir, halkı esir etmek değildir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Uzun 
seneler vekâlet ve hâkimlik etmiş hayati vekâletinde 
ve hayatı hakimiyetinde bütün muhitini, bilhassa es-
habı mesalihin fakir ve cahil olan kısmını memnun 
etmiş bir vekil, bir hâkim sıfatiyle, tecarübüme müs
teniden şu hakikatları arz ediyorum, 
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Efendiler! Tebligatı tahririye denilen ve örümcek 
ağı mahiyetinde olan bu ginift mülyak ve fakat sa
kim ve çürük mesele, Necmeddin Molla Beyin za
manı nezaretinde kendi kafasından çıkan bir mesele 
idi. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Kendi kafa
sından değildir. Turuku Kanuniyeden geçmiştir. Bütün 
memalik te böyledir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Ondan 
sonra, avukat olan Saki Beye ve Avukat olan Mümir 
Bey biraderime sorarım. Hayatı vekâletlerinde, mü
dafaasını deruhde ettikleri işlerin kaçı mevaddı basi-
teden olmadığı halde mevaddı basiteden olduğu talebi 
ile mahkemeye verilmiş ve hâkim tarafından tebligat 
verildiği halde usulü müşevveş ve mağlâkî orta yerde 
görülmesin diye evet mevaddı basitedendir denilmiş 
ve kaç tanesini tebligatı tahririye usulüne tabi tutmak 
lâzım iken, kendileri yapmamış ve mahkeme talep 
etmemiş? İstirham ederim vesikalarını defterlerini 
görmek lüzumundan kendimi müstağni görüyorum. 
Sözlerini senet ittihaz edeceğim, vicdanımı hâkim ad
dedeceğim cevap versinler!.. 

Efendiler! En çok işi olan ve en doğru iş gören 
Avukatlar ve hâkimler, işi en ziyade tavik etmek lâ
zım gelirse bu usule müracaat etmişlerdir. Bunun ak
si yalandır. Arkadaşlar! Hak için, hakikat için bu kür-
süi muallâdan itiraf etmeyi meslek ittihaz ettiğim
den belki meslektaşlarıma biraz ağır gelecek olan bu 
sözleri açıkça söylemek vazifei yicdaniyesini ifa et
mekle mübahi bulunuyorum. 

Efendiler; Tebligatı tahririye usulü binnazariye 
muteberdir. Ancak seviyesi yüksek, tahsili, maarifi 
umumiyesi hiç değilse tali derecenin tahtında olan köy 
çocuklarını bu dereceye kadar okutabilmiş olan yer
lerde, yani dava arzuhallerini, ufak tefek tertibatı hu-
kukiyesini kendileri yapabilecek olan memleketlerde 
müessir olur. Efendiler! Bizde mesleki vekâlet dahi, 
zabıtayı ahlâkiyesi en zayıf olan meslektir. Geçen gün 
Muhamat Kanununun esnayı müzakeresinde bu haki
katları söyledik ve onun için Muhamat Kanunu ile 
mübeccel olan mesleki vekâleti kurtarmaya çalıştık. 
Bu günkü mesleki vekâlet, kırık sandalye üzerinde, 
çatlak fincan içinde galibarda boya ile saz kalemle 
yazı yazan bir çok insanları da içine almıştır. Dip
lomalı, diplomasız kıyamet kadar insanlar mevcuttur. 
Ve düşününüz efendiler, memlekette maalesef (Avu
kat) sözünün halk nazarındaki madlül ve manasını 
nazarı dikkate vazederim. Böyle olan ve kanaati umu
miyesi bu merkezde bulunan bir memlekette tebligatı 
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tahririye ne demektir? Arkadaşlar! Bunun manası 
yoktur. Bu tebligatı tahririyeyi yapacak avukatımız 
yoktur. Hâkimimiz yoktur. Yaptıracak halkımız yok
tur. Eğer kanun, hakkın, hakikatin mutabıkı ve hal
kın ihtiyacının zadesi olacak ise bu maddenin maz-
har olması lâzım gelen muamele, taydır. Bunu teklif 
ederim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendiler! Eğer Sü
reyya Beyefendinin dedikleri gibi memlekette teb
ligatı tahririye yapacak muhamiler ve vekiller yoksa, 
eğer bu usulü tatbik edecek hâkimler yoksa mah
kemeleri kapamak lâzımdır. Devletin hazinesine mil
yonlarla bar olmakta mana yoktur. Bendeniz öyle dü
şünüyorum. Memleketimizde tebligatı tahririye usu
lünü tatbik edecek hâkimler de, mahkemeler de var
dır ve mesleki muhamatı avamın zannettiği gibi ta
riki tezvir olarak değil, mücerret ihkakı hak için bir 
mesleki âli olarak kabul etmiş muhamiler de mev
cuttur. Biz mesleki muhamatı, hâkimlik sandelyesin-
den ayrı bir şey bilmiyoruz. Hâkim, nasıl bir hak
kın izhar ve ihkakına vasıta ve memur ise muhami de 
aynı suretle bir hakkın izharına ve bir hakkın ihka
kına vicdanen mecbur ve bununla mükelleftir. Bu 
mesleğe giren erbabı vicdan ve namus, bunu kendile
rine gaye ittihaz eder. Her meslekte olduğu gibi mes
leki vekâlette bulunanlar içerisinde de bir takım ahlâk
sızlar varsa bu mesleki muhamatın fenalığına delâlet 
etmez ve mesleki muhamatta bulunanların hepsi böy
le ve hakları pamâl edici adamlar olduğuna delâlet 
etmez. Bendeniz buna iştirak etmiyorum. Tebligatı 
tahririye usulünün halk için zararlarından bahs et
tiler. Rica ederim bu tebligatı tahririye usulünde ya
pılacak şeyler nedir? Ancak mahkeme huzurunda söy
lenecek sözlerdir. Efendiler! Tebligatı tahririye usu
lü kabul edilmediği surette tarafeynin sözlerini zap-
teden kimlerdir? Maalesef 700 - 800 kuruş maaşlı 
zabıt kâtipleridir. Tarafeyn bir çok sözler söylerler, 
Bunlardan hangisi asıl ve esası davaya taallûk eder, 
hangisi ruhu meseleye taallûk etmez, bunları zaptedi-
yorlar mı acaba? 

MUSTAFA FEYZt EFENDt (Konya) — Hâkim
ler telhis ederler... 

MÜNİR BEY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz! Bir çok noktalar vardır ki, zabst kâtipleri âciz
dir. Bunu kayıt edemezler. Bundan bazan bir çok hu
kuk zayi olur. İkrarı mutazammın sözler bazen kay
dedilmez, müddeiyat ve müdafaat tamamiyle zapte-
dilmez. Halbuki tebligatı tahririye usulü hem muha- | 
kematın teşriini muciptir. Hem hakkın mahfuziyetini 

müemmendir. Bu usul yeni bir şey değildir. 1295 ta
rihinde vaz ve neşredilmiş olan Usulü Muhakeme Ka
nunu dikkatle okunursa görülür ki, bu tebligatı tah
ririye usulü o vakit de kabul edilmiştir. Maatteessüf 
mecburî ahkâmı mutazammın olmadığından dolayı 
sahai tatbik ve fiiliyata çıkamamıştır. Tebligatı tah
ririye usulü, arz ettiğim gibi öteden beri mahakimi 
şeriyemizde kabul edilmiş ve menafi görülmüş mües
ses ve müstahsen bir usul olmakla beraber Avrupa 
devletlerinde de kabul edilmiş bir usuldür. İşte ben
deniz mümkün olduğu kadar Encümenin noktai na
zarını arz ve izah ettim. Takdir Heyeti Âliyelerinindir. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECAT! BEY 
(İzmir) — Efendim! Arkadaşlar, madde hakkında 
uzun uzadıya beyanı maruzat ettiler, bunun ret veya 
ademi kabulü Heyeti Âliyenize aittir. Yalnız burada 
Türkiye Cumhuriyetinin bir Adliye Vekili sıfatiyle arz 
ederim ki, Türkiye'de mahakim her halde dünya ma-
hakiminden aşağı değildir. Hakimlerimiz mektebi hu
kuktan yetişmiştir. Darülfünun Hukuk Şubesi bugün 
istediğimiz şekilde hakim yetiştirmekte bulunmuştur. 
Binaenaleyh gerek hâkimler, gerek muhamat hakkın
da bütün dünyada olduğu gibi mahkemelerimizin va
zifelerini bihakkın müdrik olarak ifa ettiklerine mut
main olmanızı rica ederim. (Hiç şüphesiz sesleri) vazi
felerini bihakkın ifa eden hükkâmımız, dört, beş se
nelik mütareke devresinde dünya karşısında vicdan ve 
faziletlerini muhafaza etmişlerdir. Binaenaleyh hâkim
lerimizin faziletkâr olduklarına kani olarak kararla
rınızı verebilirsiniz. Bu bir teminatı hukukiye olarak 
konmuştur. Kabul edip etmemek reyi âlinize menut-
tur. Fakat memleketteki vaziyeti adliye hakikaten sala
ha doğru gitmektedir. (Şüphesiz sesleri) (müzakere 
kâfidir sesleri), 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Tebligatı tahririye usulünün Heyeti Vekileden geldiği 
şekilde.. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Ne nama 
söylüyor sunuz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Söz almıştım. 
Sıramdır. Encümen namına söylemiyorum. Binaena
leyh kanunîdir, nizamîdir. 

REİS — Encümen namına söyleyecek iseniz.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır 
efendim; kendi namıma söylüyorum. Fikrimi mü
dafaa edeceğim. Yani Encümenin fikrine muarız 
değilim. Fakat Encümen namına söylemiyorum. 
Münir Bey Encümen namına söylemişlerdir. Hükü-
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metin teklifinde bu yoktur. «Tebligatı tahririye tabi 
olmayan deavide..» Deniyor. Fakat bunun bida
yetinde itiraz ettim. Yani aşağı yukarı arkadaşla
rın noktai nazarını dermeyan ettim, fakat rica 
ederim; istinafı ilga ettik. Bu ilgayı niçin kabul 
ettik? Ve sonra ekseriyetin reyine iştirak ettik, 
niçin?.. Her hangi bir meselede bir kere davanın ih
zarı için huzuru hakime çıkıldığı zaman vesaikin vü
cut bulması lâzımdır. Bizde bir davanın dosyasını 
ihzar usulü yok ve mahkemeye gittiğimiz zaman bu
gün tasarruf senedi getirmek, yarın diğer bir senedi 
getirmek, vesaiki sübutiyeyi ayrı ayrı hazırlamak 
gibi bir takım tavikatı mucip vaziyetler husule geli
yor ve gelmektedir. Düşündükki eğer tebligatı tahri
riye usulü kabul edilecek olursa bir kere müddei, es
babı sübutiyesini vesaikiyle, delailiyle, istinat ettiği 
husus ile heyeti mahkemeye arz etsin ve tebliğ olun
sun, diğer tarafta cevap verdikten sonra ikinci bir 
tebligat müddeinin talebi üzerinedir. Müddei olan 
adam isterse ikinci bir tebligat icra ettirir. İstemez-, 
se ikinci bir tebligat yoktur. Mahkemeye gider. 
Muhakeme doğrudan doğruya cereyan eder. 

BESİM BEY (Mersin) — Kanunen muayyendir. 
Hakki vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim; müddeiye muallaktır. Birincisini 
müddei tarafından vermek mecburîdir. Cevabı da 
alırsa iş bitti. Eğer müddei isterse kim ne karışır? 
Davasından da vaz geçer fakat bir defa müddeialeyh 
davayı bildirmek, delaili sübutiyeyi hazırlamak el
bette faydalıdır, iki satırlık bir istida üzerinde, elde 
delâili subutiye vesaire yok, mahkemeye gelmemiz 
nasıl olur? Memleketimizde (avue) usulü de yoktur. 
Kupkuru bir istida ile hakimin huzurunda kalıyor. 
Bu vaziyetin yerine istidayı müteakip delaili mi, bü
tün vesaiti mi istimal ederek tafsilâtiyle bir lâyiha 
verirsem ve bu lâyiham müddeialeyhe gidip geldik
ten sonra da müddei sıfatıyle hak benim olur. İster
sem mahkemeye çıkılması için gün isterim veyahut 
istersem muhakemeye devam ederim. Çünkü davayı 
ikame eden benim. Binaenaleyh biz neyi düşünece
ğiz? Müddeinin hukuku bu işten mutazarrır oluyor 
mu, olmuyor mu? Müddeinin hukuku bu işten mu
tazarrır olmuyor. Müddei bilâkis davayı kazanıyor. 
Müddei mahkemeye gittiği zaman şu vesika gelecek, 
bu vesika gelecek mahkemenin defi kanunîsi karşı
sında şunu yürüteceğiz, bunu yürüteceğiz yoktur. 
Mahkeme bütün cihatı hazırlar ve bilâkis böyle olur
sa mahkeme azası aralarında davayı taksim eder. 

Hâkimlerden biri akşamleyin evrakı okur. Ertesi 
günü müstahzar olarak işi bilerek gelir hükmünü ve
rir. İş uzamaz. Ben kani olmuşumdur. Hiç uza-
maz (Gürültüler) Müsaade buyurunuz söyleyeyim. 
Böyle olmaz, rica ederim. Münakaşa edeceğiz. Bir 
fikir yürütüyoruz. Bir kanaat müdafaa ediyoruz. 
Bunlar sümmettedarik değildir. 

BİR SES — Meselâ!.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır efen
dim! Esası yok değil.. Necmettin Molla Beyin fik
ridir dediler. Bu da hayır. Necmettin Molla Bey Ad
liye Nazırı bulunduğu ve tebligatı tahririye usulünü 
kabul ettiği zaman o vakit Mecliste cereyan eden mü-
zakeratı tetkik etmişizdir. Fakat bunu Necmettin 
Molla Bey kendi fikrinden çıkarmadı. Tebligatı tah
ririye uzun tetkikat neticesinde mütehassısların ver
miş oldukları rapor neticesi olarak, uzun uzun mü
nakaşada o zamanki meclisi ikna ederek kabul edil
miştir. 

BESİM BEY — (Mersin) — Nerede tatbik edildi? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim! Tatbik edilmediğinden dolayıdır-
ki, bir çok iş'arat vuku bulmuştur. Niçin tatbik edi
lemiyor? (Gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurun. Çünkü: Usulü Mü-
hakemei Hukukiye Kanunu kaçamak bırakmıştır. 
Kaçamak bıraktığından, basit olan deavi denmiştir. 
Bütün davalarda basit gösterdiğinden iş elden git
miştir. Şimdi biz o kaçamak kapısını kapıyoruz. 

BESİM BEY (Mersin) — Herkes davasından vaz 
geçer. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz, avue usulünün memlekette mevcut ol
mamasına, dosya usulünün bizde teessüs etmemiş bu
lunmasına ve bundan dolayı tevellüt eden mahzur
lara çare bulmak için tebligatı tahririye usulünü En
cümen kabul etmiştir. Ve bu fikrinde musirdir. 
(Kâfi reye sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reis bey yarım sa
at var iftara. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Üryan, 
kati bir ifade ile arz ve teşrih olunan hakayık mec
lisimizde bazen suitelakkilerle karşılaştırılıyor. Ve 
bazen tahrif edilerek orta yere başka bir mana çıka
rılmak isteniyor. Bendeniz deminki ifadatım arasın 
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• da mesleki mübecceli hâkimiyeti tezyif etmedim. I 
Tekrar ediyorum: Dedim ki memleketimizde mesle- I 
ki muhamat denilen meslek içerisine giren zevat in- I 
sanlar itibariyle bunların heyeti mecmuası itibariyle I 
en az zabıtai ahlakiyesi bulunan meslek avukatlıktır, I 
dedim. Şimdi iddia ediyorum. Zabıtai ahlakiyesi ve I 
heyeti umumiyesi itibariyle bu şekilde mütecelli olan I 
ve hakiki mesleki muhamat buhınmuyan ve bizde I 
mesleki muhamat namı altında yaşıyan meslektir. I 
Sözün tesiri vardır efendiler tahrif etmeyiniz. I 

RAGIP BEY (Kütahya) — Daha nasıl tezyif ede- I 
cek siniz? I 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Efendi
ler, bir köyde doktor namı altında beş adam bulunur. I 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Bizi karış- [ 
tırma. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — İtiraz 
ettiğiniz için sizden misal alıyorum. Eğer sormazsa
nız vaz geçerim. Evet beş kişi doktor namı altında I 
bulunuyor. Bunların dördü mutatabbibtır. O memle
ket hayatı tıbbiyesi itibariyle cemiyeti etibba diye- ı 
ceğimiz adamlar o namı takınmışlardır. Onlar haki- I 
ki doktor mudur. Ve söylenen sözler hakiki doktor- I 
lara mı saridir. Efendiler! Biz ne dedik? Silki mu- I 
hamat mübecceldir. Ancak biz de hakiki mesleki I 
muhamat yoktur. Bu nokta taayyün etmelidir. Uzun 
seneler avukatlık etmiş, hakimlik etmiş bir hukukçu I 
ağzından kendi dahil olduğu meslek aleyhinde böy
le sözler söylenemezdi. Tahrif etmek istediler. Onu I 
reddediyorum. Ondan sonra maddeye geliyorum. I 

Demin unutmuşum. Efendim, evvelâ birinci keli- I 
mesi hatadır. «Usulü muhakematı Hukukiye, denmiş. 
Evvelce tashih ve kabul edildiği üzere usulü muha-
kemei hukukiyedir bu. Usulü Muhakematı Hukukiye 
yoktur, ve olamaz. Pek muhterem Münir Bey arka- I 
daşımın bundan evvelki ifadeleri arasında bir itiraf- I 
lan vardı. Diyorlardıki (tebligatı tahririye usulü, I 
muğlak muazzam mudil bir iş değildir.) Bu iddia ile 
ortaya atıldıktan ona muarız düşen bir ifadesi de var- I 
dır. «Deavinin kısmı azaminin mevaddı basiteden ol- I 
duğu kararıyle tebligatı tahririye usulüne iş zaten I 
uğratılmıyor. Hatta zeyli Usulü Muhakemei Huku- I 
kiyenin kabul edip beş bin kuruştan aşağı davalara 
sirayet ettirmediği ve bizim bir kuruşluk davalara I 
bile sirayet ettirdiğimiz tebligatı tahririye usulünden I 
biz zaten halkı kurtarıyoruz. Biz avukatlar böyle I 
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talep ediyoruz, Mahkemeler de böyle karar veriyor 
Kısmı azamı zaten mevaddı basitedendir. Binaenaleyh 
tebligatı tahririye usulü anka oluyor dediler. EfendU 
ler! Memlekette tatbik edilmediğini itiraf ettikleri 
bu usulde neden ısrar ediyorlar? Efendiler söyleni
len fevait ve muhassenat hayali hamdır vehemi 
mutlaktır. Çünkü tatbik edilmemektedir. Müfit olan 
bir şeye herkes sarılırdı koşan çok olurdu budalalar 
bile, körler bile görürdü, eğer faidesi olsaydı mevad
dı basitedendir demezdi. Hakimler mevaddı basiteden 
görmezdi ve kendi itirafları veçhile en mühüm 
deavinin kısmı azamı mevaddı basiteden oldu* 
ğu karariyle tebligatı tahririye usulünden va
reste kılınması gibi mütenakız bir şekil zuhur et
mezdi. Öyle zannediyorum ki arkadaşlarım kendi 

| ifadeleriyle mülzemdirler. Bu sakim usulde ısrar et
mesinler. Bu maddeyi tayyetmekle beraber usulü hu
kukiye zeylindeki aslı dahi tayyetmek lâzımdır. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere takriri var
dır: 

Riyaseti Celileye 
j Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'ını rica ey-
I leriz. 
J Saruhan Rize 

Mehmet Sabri Esat 

I REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt-
I fen el kaldırsın.. Aksini reye koyacağım, kabul etme-
I yenler el kaldırsın.. Müzakere kâfi görüldü. Efendim 
I takrirler var. 

REFİK BEY (Konya) — Ekseriyet yoktur reye 
I konamaz. , 
I REİS — Takdiri ekseriyet riyasete aittir. 

REFİK BEY (Konya) — Takrirler okunur, fakat 
I azadan birisi ekseriyet olmadığını iddia ederse Ma

kamı Riyaset için ekseriyet aramak mecburiyeti 
I vardır. 

REÎS — Celseyi tatil mi emrediyor sunuz? Ekse-
I riyet olup olmadığını Makamı Riyaset takdir eder, 

REFİK BEY (Konya) — Ekseriyet yok diyorum. 
REİS — Eğer Makamı Riyaset tereddüt ederse 

I yoklama icra eder. 
BESİM BEY (Mersin) — Telaşe etmeyiniz, ya

rın da lâğvettiririz. 
REFİK BEY (Konya) — Ettiremezsiniz. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Reis Bey, 

I yoklama yapılırsa ekseriyet taayyün edeceği gibi ki
fayeti müzakere takririnden sonra kimse Meclisi 
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terk etmemiş olduğundan eğer ekseriyet yoksa ondan 
evvelki müzakeratın da ekseriyet bulunmadığı za
manda vaki olduğu anlaşılır. Binaenaleyh ekseriyet 
hasıl olduğu zaman aynı müzakeratın tekrar cere
yanı lâzım gelir. (Yok yok sesleri) Bu esası da nazarı 
dikkati âlinize vaz ediyorum. 

REİS — Rica ederim, arkadaşlardan bir zat nisa
bı ekseriyetin mevcut olmadığını iddia etmişlerdir. 

Binaenaleyh Divanı Riyaset tetkik etmektedir. 
Vücudu lâzım olan aza varsa takrirleri reye vaz edi
lecektir. 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Vücudu lâzım olan 
aza ne demektir.? 

REÎS — Nisap efendim. Nisaptan bahsediyoruz. 
Mevzumuz nisaptır. Efendim, nisabın mevcut olma
dığı anlaşıldı. (21) nci maddenin müzakeresine ya
rın devam edilmek üzere... 

BİR SES — Müzakere kâfi görülmüştün 
REİS — Evet efendim, yarın içtima edilmek ve 

takrirler reye vazedilmek üzere celseyi tatil ediyorum. -

Hitamı Mttzakerat 
Saat : 6.00 

....... 
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