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tahakkuk edenlere itam maaşının tediye olu
nup olunmayacağının tefsiri hakkında Başve
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müfessir Adliye Encümeni mazbatasında mu
harrer «Takibat icrası» tabirinin esnayı tah
rirde menfi yazılacak iken, sehven müspet bir 
şekilde yazıldığı varidi hatır olduğundan bu
nun, taıslhöh Ve tavzihi hakkımda. (3/364) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye; Encü
meni mazbatası. 337:338. 

3. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun kuvvei 
kazaiyeye mütedair olan dördüncü faslının 54 
ncü ve 103 ncü maddeleri münderecatına na
zaran aşar Nizamnamesinin hini meriyetinde-
ki şekli hükümet itibariyle mevzu küyuduri 
mevaddı esasiyei kanuniye ahkâmına gjöre ve
rilen hükümlerde kabiliyeti tatbikiydsi olup 
'oHma'dığımın tefsiri ihaklkırida. (3/855) i numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Kanunu Esasî 
ve Adliye Encümenleri mazbataları. 338:339 

4. — İzmir Mebusu Münir Beyin, Teşki
lâtı Mülkiye Kanununun sekizinci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında (2/595) numaralı 
Teklifi kanunisi ve mezkûr kanunun j sekizin
ci maddesinin tefsiri hakkında. (3/8)0|l) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
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Sayfa I Sayfa 
339 nin birinci fıkrasını muaddil kanuna bir mad

de tezyili hakkında. (1/997) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 

' Maliye Encümenleri mazbataları. 345 
339 

2. — Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamo-
339 

nu Mebusu Aü Nazmi Beylerin, Memurin 
i Kanununun ikinci maddesine bir fıkra tez

yili hakkında. (2/613) numaralı teklifi kanu
nisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 345:346 

Takrirler 
1. —i Giresun Mebusu Hakkı Tank Be

yin, Murabaha Nizamnamesinin Kanunu Me
denî ile mefsuh olup olmadığının tefsiri hak
kında takriri. 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 
1. — Şarkikarahisar Mebusu İsmail Be

yin, istanbul Liman işleri inhisar Şirketi 
idaresi hakkında ne gibi tedabir ittihaz olun
duğuna dair Ticaret Vekâletinden suali ve Ve
kil Rahmi Beyin şifahî cevabı. 339:344 

4. — MÜZAKERE EDlLEN MEVAD 345 
I. — Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun 

20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesi-

1, — ZAPTI SA 

REtS — Zaptı sabık sulâsası okunacak: 
Yirmi Beşinci içtima 

17 Kânunusani 1927 Pazartesi 
Birinci Celse 

Hasan Beyin riyasetleriyle küşad edilerek zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale olundu. 

Azayı üramdan bazı zevatın mezuniyetleri hak
kında Divanı Riyaset kararı okunarak kabul edildi. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek Umu
ru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Ka-

Azayı Kiram Muamelatı 
1. — Erzurum Mebusluğuna intihap olunan Bahri 

Beyin, mazbatm intihabiyesi. 
REtS — Birinci Şubeye havale ediyoruz. 

3. — Mebdei Mebusiyetin tespiti hak
kında. (3/845) numaralı Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi ve Kanunu Esasî En
cümeni mazbatası. 346:354 

nunun altıncı ve yedinci maddelerini muaddil teklifi 
kanunî müzakere ve tadilen kabul olundu. 

Çocukların umumî sinema ve tiyatroya gitmele
rinin men'i hakkındaki teklifi kanunî müzakere ve 
Maarif Encümenine tevdi edildi. 

Hâkimler Kanununun altıncı maddesine müzeyyel 
kanunun dahi birinci müzakeresi icra kılındıktan 
sonra çarşamba günü içtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

REtS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı ısabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir,, 

Tezkereler 
1. — Uhdesinde birden ziyade muallimlik bulu

nan mütekaidin ücuratının ne şekilde itası lâzım gele
ceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/852) 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat: 14,15 

REtS — Hasan Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Kâzım Bey (Giresun) 

REtS — Celse açılmıştı^ 

2, — EVRAKI VARİDE 

3IK HULÂSASI 
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REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu madde
sinin fıkrai ahiresine tevfikan itam maaşı verilenler
den, ihtiyacını temin edecek derecede hariçte maaş ve 
ücretle çalıştıkları tahakkuk edenlere itam maaşının 
tediye olunup olunmayacağının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (3/859) 

REÎS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Isparta'lı Emir oğlu Osman Efendinin mem

nu haklarının iadesine dair (3/851) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

5 Kânunisani 1927 
Katil maddesinden dolayı İsparta İstinaf Mahke

mesinin 4 Şubat 1314 tarih ve 494 numaralı ilâmıyle 
on beş seneye mahkûm edilen ve sülüsan müddeti 
cezaiyesini ikmal etmesine mehni 23 Nisan 1322 tari
hinde tahliyesi icra olunan mezkûr kazanın Hızırçe-
lebi mahallesinden Emir oğlu Osman Efendinin mem
nu haklarının iadesine dair Adliye Vekâletinden ya
zılan 23 Kânunuevvel 1926 tarih ve 245/1556 numa
ralı tezkerenin musaddak sureti ile buna müteferri 
verak leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Senirkent Nahiyesinin Hızırçelebi mahallesinden 

Topal Hasan oğlu Ramazan zevcesi Elife'yi katlin
den dolayı İsparta mülga İstinaf Mahkemesinin 4 Şu
bat 1314 tarih ve 496 numaralı ilâmıyle on beş sene
ye makûm edilip sülüsan müddeti cezaiyesini ikmal 
etmesine binaen 23 Nisan 1322 tarihinde tahliyesi 
icra kılınan kazayı mazkûrun Hızırçelebi mahallesin
den Emirli oğlu Osman Efendinin memnu haklarının 
iadesine dair İsparta Mahkemesi Asliyesinden sadır 
olan 11 Kânunuevvel 1926 tarihli ilâm ve evrakı mü-
teferriası leffen takdim edilmiş ve karan vaki de mu-
vafıkı usul ve kanun bulunmuş olmakla usulen Mec
lisi Alice muamelei muktaziyenin ifasına delâlet bu
yurulmasım rica ederim efendim. 

Adiliye Vekili 
Mahmut Esat 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Katil maddesinden dolayı İsparta İstinaf Mahke

mesinin 4 Şubat 1314 tarih ve 494 numaralı ilâmıyle' 
on beş seneye mahkûm edilen ve sülüsan müddeti ce
zaiyesini ikmal etmesine mehni 23 Nisan 1322 tari
hinde tahliyesi icra kılınan Hızırçelebi mahallesinden 
Emirli oğlu Osman Efendinin memnu haklarının 
iadesine dair 5 Kânunusani 1927 tarih ve 6/89 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi encümenimize havale büyu-
rulmakla mütalâa ve tetkik kılındı. 

Mumaileyhin tarihi tahliyesinden bu ana kadar 
geçen müddet zarfına ikamet ve zaman noktasından 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun faslı rabiin-
:de muharrer şeraiti ifa ve ikmal ettiği tetkikatı vakı
adan anlaşılmış olmakla memnu haklarının iadesi hu
susu Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhîart 

(Mustafa Fevzi 
Kâltip 
Kâtip: 

Yozgat 
.Ahmet Hamdi 

Aza 
Sarahati! 
Kemal 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

REİS — Mazbatayı reyinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

2. — İstiklâl Harbine iştirak eden Kuvayi Milliye 
mensubinin affına mütedair kanunu müfessir Adliye 
Encümeni mazbatasında muharrer «Takibat icrası-» 
tabirinin esnayı tahrirde menfi yazılacak iken, seh
ven müspet bir şekilde yazıldığı varidi hatır olduğun
dan bunun tashih ve tavzihi hakkında (3/364) numa
ralı^ Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır, 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

26 . 1 . 1341 
İstiklâl Harbine iştirak eden Kuvayi Milliye men

subinin af fine mütedair 29 Teşrinisani 1339 tarihli 
kanunu tefsiren Adliye Encümenince tanzim olunup, 
Heyeti Umumiyenin 17 . 11 . 1340 tarihinde müna-
kit sekizinci içtimamda kabul edildiği 18 .11 . 1340 
tarih ve (4/199-154) numaralı tezkerei riyaset pena-
hileriyle iş'ar buyurulmuş olan mazbatanın «... hüs
nü hizmet ettikleri tahakkuk eden eşhasın kaleliltihak 
sebebi maznundyetleri olan ef'âlden dolayı takibat ic-
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rası ve haklarındaki hükmün de ademi infazı...» sure
tindeki ibareyi tefsiriyesine nazaran bu kabil eşhasın 
sebebi maznundyetleri olan ef'âlden dolayı haklarında 
taki'bat icrası ve fakat hükümlerinin ademi infazı 
manası istidlal olunmakta ve halbuki tefsire esas olan 
(metni kanunda «... ef'âlden dolayı takibat icra ve 
haklarındaki hüküm de infaz olunmaz...» tarzındaki 
sarahat ise vazıı kanunun maksadını, takibat icrasının 
ve eğer takibatta bulunulup hükmedilmiş ise, sâdir 
olan hükmün tatil ve ıskatına matuf takibatta bulu
nulup hükmedilmiş ise, sâdir olan hükmün tatil ve 
Iskatına matuf kılmakta ve binaenaleyh mazbatadaki 
«takibat icrası» tabirinin esnayı tahrirde menfi ya
zılacak iken sehven müspet bir şekilde yazıldığı varidi 
hatır olmakla beraber mesele mucibi tereddüt görül
mekte olduğundan tashih veya tavzih suretlerinden 
'biriyle keyfiyetin maksat ve manayı asliye ircaı esba
bının istikmali Dahiliye Vekâleti Celilesinden mevrut 
17 . 1 . 1341 tarih ve Hukuk Müşavirliği 73/730 nu
maralı tezkere ile iş'ar kılınmıştır. İktizasının ifa ve 
neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasım rica eyle
rim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Adliye Encümeni1 Mazbatası 
İstiklâl Harbine iştirak eden Kuvayı Milliye men-

subininin af fine mütedair 29 teşrinisani 1339 tarihli ka
nunu tefsiren Adliye Encümenince tanzim olunup, 
Heyeti Umumiyeriin 17 . 11 . 1340 tarihinde münakit 
sekizinci içtimaında kabul edildiği Meclis Riyasetinin 
18 . 11 . 1340 tarih ve (4/199- 152) numaralı tez
keresiyle iş'ar olunan mazbatanın (Hüsnü hizmet et
tikleri tahakkuk eden eşhasın kableliltihak sebebi maz-
nuniyetleri olan ef'âlden dolayı takibat icrası ve hak
larındaki hükmün de infazı» suretindeki ibarei tefsiri
yesine nazaran bu kabil eşhasın sebebi maznuniyet-
leri olan ef'âlden dolayı haklarında takibat icrası ve 
fakat hükümlerin ademi infazı manası istidlal olun
makta ve halbuki tefsire esas olan metni kanunda 
(... ef'âlden dolayı takibat icra ve haklarındaki hüküm 
de infaz olunmaz) tarzındaki sarahat ise vazıı kanunun 
maksadını, takibat icrasının ve eğer takibatta bulunu
lup hüküm verilmiş ise sadir olan hükmün tatil ve 
Iskatına matuf kılmakta ve binaenaleyh mazbatadaki 
(taki'bat icrası) tabirinin esnayı tahrirde menfi yazıla
cak iken, sehven müspet bir şekilde yazıldığı varit ol-
mafcla beralber mesele mudiibi tereddüt görüldüğünden 
ta'shih ve tavzihi Dahiliye Vekâletinin 17 1 . 1341 
tarih ve 73/830 numaralı tezkeresiyle talep edildiğin
den bahisle muktezasının ifası hakkında Başvekâlet

ten ita ve encümenimize havale edilen tezkere tetkik 
ve mevzuubahis mazbatai tefsiriye dahi buldurularak 
kıraat ve müzakere edildi. 

Mezkûr tefsir mazbatasında muharrer mevzuuba
his ibareden maksat kableliltihak sebebi maznuniyet-
leri olan ef'âlden dolayı maznun olanlar hakkında 
takibat icra olunmayacağını ve haklarında evvelce 
takibat yapılarak hüküm ita edilmiş ise hükmün de 
infaz edilmeyeceğini tasrihten ibaret olduğu halde 
mazbatanın esnayı tahririnde vukua getirilen ta'kidin 
maksadın sarahatine mani olduğu anlaşılmıştır. Bina
enaleyh mazbatadaki takibat icrası tabirinin bermu-
cibi tezkere menfi olduğunun ve bu hususta tereddü
de mahal bulunmadığının Heyeti Umumiyeye arzı ta
karrür etmiştir. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan 
Mustafa Fevzi 

Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Haindi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Kastamonu Sinop 
Ali Nazmi Yusuf Kemal 

Aza1 

Saruhan 
Kemal 

REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun kuvvei kazaiye-
ye mütedair olan dördüncü faslının 54 ncü ve 103 ncü 
maddeleri münderecatına nazaran Aşar Nizamname
sinin hini meriyetindeki şekli hükümet itibariyle mev
zu kuyudun, mevaddı esasiyei kanuniye ahkâmına 
göre verilen hükümlerde kabiliyeti tatbikiyesi olup 
olmadığının tefsiri hakkında (3/58) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Kanunu Esası ve Adliye Encümen
leri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Aşar Nizamnamesinin ahkâmı dairesinde bir ilti
zam bedelinden tenzilât icrasına dair istihsal edilen 
fakat istihsalden sonra mezkûr nizamnamenin 55 nci 
maddesi hükmünce hükümdar iradesine iktiran etti-
rilemeyerek Cumhuriyet Hükümetine kalmış bir ilâ
mın kanunî vazıyetini tefsir ricasını mutazammın 
(3/558) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kanunu Esa
si ve sabık Adliye Encümeni mazbatası mütalâa ve 
tetkik kılındı. 
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Bir taraftan ilâmı mezkûrun Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuz mevaddı mahsusasına tevfikan lâzımülicra 
bulunması, diğer taraftan bu icranın matlubatı dev
letten bir miktarının tenzilini müeddi ve devletin he
sabı katisi üzerine müessir olması ve Muvazene hari
cinde sarfiyatı tazammun etmesi dolayısiyle bu, ten
zil ve terkin muamelesinin ancak bugünkü hükümet 
usulüne tanzim ve sevk edilmiş bir kanunla temin ve 
halledileceği Kanunu Esasî Encümenince takarrür et
miş ve mezkûr encümen mazbatasındaki esbabı mu
cibe encümenimizce de muvafık görülmüş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan 
Mustafa Fevzi 

'Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Haimdi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Kastamonu İSaruhan 
Ali Nazmi Kemal 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
HASAN FEHMİ GEY (Gümüşhane) 

meye alınsın. 
REÎS — Ruznameye alıyoruz efendim. 

Ruzna-

4. — İzmir Mebusu Münür Beyin, Teşkilâtı Mül
kiye Kanununun sekizinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında (3/595) numaralı teklifi kanunisi ve mez
kûr kanunun sekizinci maddesinin tefsiri hakkında 
(3/595) numaralı teklifi kanunisi ve mezkûr kanunun 
sekizinci maddesinin tefsiri hakkında (3/801) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin, Mura

baha Nizamnamesinin Kanunu Medenî ile mefsuh 
olup olmadığının tefsiri hakkında takrirU 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Şarkikarahisar Mebusu İsmail Beyin, İstan
bul Limanı İşleri İnhisar Şirketi idaresi hakkında ne 
gibi tedabir ittihaz olunduğuna dair Ticaret Vekâle
tinden suali ve Veki Rahmi Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Ticaret Vekili Beyefendi buradadır, ce
vap vereceklerdir. 

Riyaseti Celileye 
(Şimdiye kadar, İstanbul tüccarının uzun ve haklı 

şikâyatını mucip olan ve bidayeti teşekkülünden bugü
ne kadar bir seneyi mütecaviz zaman geçmesine rağ
men esbabı teşekkül ve taazzuvundan olan liman hi-
dematının evvelkinden daha asrî ve daha müsait ve 
ehven şeraitle temini gayelerinden hiç birini temin 
edemeyen ve ahiren polisin müdahalesine sahne ola
cak derecede idahesizlikte aciz ggösteren (İstanbul 
Liman İşleri İnhisar Şirketi) İdaresi hakkında Ticaret 
Vekâletince ne gibi tedabir ittihaz edilmiştir. Ticaret 
Vekili Beyin şifahen cevap vermelerini rica ederim 
efendim. 

Şarkikarahisar 
İsmail 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY (İz
mir) — Efendim, cümlenizin malumu olduğu veçhile 
müterekeden sonra İstanbul'da, İstanbul limanında 
müthiş bir iktisadî hareket başlamıştır. Bu sıralarda 

hususî ve umumî antrepolar çok değildi. İstanbul ida
resi elimize geçtikten sonra bilhassa bizim tüccarla
rımız tarafından Pire ve diğer bize mücavir limanla
rın tahmil ve tahliye ücretinin azlığı dolayısiyle tran
sit muamelâtının başka limanlara gitmekte olduğu 
ve İstanbul limanının Ak ve Karadenizler arasında 
bir mevkii hususisi ve Avrupa ve Asya kıtalarının il
tisak noktai mühimmesinde bulunması ve eskiden beri 
Şark ile Garp arasında büyük bir transit geçidi olmak 
'itibariyle haiz olduğu iktisadî mühim mevkii kaybe
diyor. Binaenaleyh buna ne gibi tedabir ittihaz olu
nuyor diye müracaatlar vaki oluyordu. Bu mesele bir 
taraftan hükümet ve matbuat tarafından tetkik olun
makta idi. Hakikaten o zamanlarda bütün tahmil ve 
tahliye umuri ecnebi müesseselerinin elinde idi Bu 
suretle onlar dizbarko suretiyle alıp vermekte ve üc
rette yedi yüz, sekiz yüze kadar çıkmakta idi. Hal
buki komşu limanlarda bu ücretin nısfı ve belki de da
ha dun olduğu için transit muamelâtı bizzarur başka 
limanlara gidiyordu. Buna karşı acil tedbirler almak 
saiki ile Limanlar Kanunu tedvin edildi. 

Bu kanunda takip olunan gaye, İstanbul Limanı
nın ahzü itası, yalnız İstanbul'a ait bir mesele değil, 
bütün Türkiye'nin iktisadiyatında mühim bir mesele
dir. Çünkü İzmir ve Mersin limanları istisna edilecek 
olursa ekseri emtiamız İstanbul vasıtasiyle ihraç olun* 
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makta ve yine memleketimize ecnebi emtiası hep İs
tanbul Limanı vasıtasiyle girmekte olduğu için İstan
bul tahmil ve tahliye ücretlerini indirmek demek, bü
tün memleketin menafii demek olduğu pek zahir ol
duğundan, şu ve bu eşhasın teşekkülleri menafii de
ğil, memleketin menafii umumiyei iktisadiyesini düşü
nerek ve ona göre tedabir almak lüzum ve kanaatini 
bütün efkârı umumiyede tezahür etmişti. Yaptığımız 
k'anun muhtelif safhalar geçirdi. Bendeniz o zaman 
encümende idim. Nihayet ilk esası devletin İstanbul'da 
bir liman inhisarı yapması, büyük sermaye koyarak 
ucuz, emin, seri bir şekil ile tahmil ve tahliyeyi, tran
sit umurunu diğer limanlara kaçırmamak ve İstan
bul'da temin etmek ve bunu yalnız İstanbul için de
ğil, İzmir, Samsun, Trabzon, Mersin ve diğer liman
lar için de aynı ihtiyaç varit olduğu nazarı dikkate 
alınarak kanun daha şamil bir şekilde, hükümetin iş
tiraki suretiyle meydana geldi. 

İzmir'de liman İnhisar Şirketi teessüs etti ve az 
bir zamanda limandaki bütün mavnaları ashabı ye
dinden mubayaa ederek daha emin bir şekil ile İz
mir'de nakliyatı temin etmektedir. İstanbul'un mav
naları ve diğer merakibi bahriyesi İzmir'de olduğu 
gibi beş sermayedar elinde toplanmış olmadığı, bilâ
kis pek çok efradın, hatta bir mavnada üç beş ki
şinin iştiraki dolayısiyle yüzlerle, binlerle eşhas alâka
dar olduğu için burası İzmir gibi derhal tasfiye ve 
ikmal olunamadı. İstanbul liman Şirketinin imtiyaz 
mukavelenamesi 1 Eylül 1341 tarihinde yapılmıştır. 
Zaten kanun 1341 senesinde bu şirketin mutlak te
şekkül mecburiyetini vazetmiştir. Mavna sahiplerinin 
bu şirketin teşekkülü sebebiyle mavnada çalışanların 
da mutazarrır olmamasını temin için bu kanunun ah
kâmını infazen ilânlar yaparak, mavna ashabının bu 
şirketten hisse almaları teklif edilmiştir. Bu ilânlar 
bidayeten yapıldığı gibi, Kânunuevvel iptidasında, or
tasında ve nihayetinde tekrar edilmiştir. İstanbul Li
man İdaresinin işe tamamen vaziyet edememesinin se
bebi, idaredeki mevcut kadim teşkilâtın bu şirketle 
imtizacı ve menafiinin temini mecburiyetinden doğ
muştur. Yoksa derhal kanunun ahkâmına tabi olarak 
mavna ashabı şirkete hissedar olsalardı, 1 Eylülden 
itibaren bu şirket teşekkül etmiş olacak ve şimdiye 
kadar bu gibi şikâyet ve hadisatın hiç birisi vuku bul
mayacaktı. Fakat onlar bilerek, bilmeyerek, kanunun, 
bu hükmü dairesinde hareket etmediler. Mavnalarına 
mukabil hisse almadıkları gibi, mavnalarını da satma
dılar. Tabii bazı mavnacılar müstesnadır. Bu mavna
cılar, şirket mavnasız olduğu için şubat gayesinde işe 

v başlayamamıştır. Mavnacılar intizar ediyorlardı ki, şir

kete girsinler ve şirket işe başlayabilsin. Gecikmesin-
deki sebebin birisi budur. Şirket şubat gayesinde elli 
mavna tedarik etmiştir. 5 Kânunuevvel de vapurlara 
su vermeye başlamıştır. Mavna adedi çoğaldıkça, 27 
Kânunuevvel de kömür tahmil ve tahliyesine 29 Mart 
da eşyayı ticariyenin tahliyesine başlamıştır. 

15 Mayıs da tamamen vazifesini ifaya muktedir 
bir hale gelmiş, mavnacılardan mavna satmamalarına 
rağmen 'mavna tedarik ederek tahmil ve tahliye ve 
kanunun kendisine verdiği bütün vazaifi ifaya baş
lamıştır. Yani şirket bu tarihe nazaran dokuz buçuk 
aydan beri hali faaliyettedir. Müddeti hayatı pek kı
sadır. Sırf idaredeki teşkilâtı himaye ve kanun ahkâ
mını tatbik etmek ameleyi ve mavna sahiplerini mu
tazarrır vaziyette bırakmamak kastiyle şirketin teşek
külü gecikmiştir. Bunda yegane sebep budur. Yok
sa şimdiye kadar teşekkül edebilirdi. Şubat 1926 eva-
sıtında yapılacak ilânlarla, neşredilen beyanname ile 
hiç olmazsa aylıkla şirket işinde çalışmaları ilân edil
di. Bu şekle de icabet etmediler. Bizzarur 8 Mart 1926 ' 
da mavnacılar Şirketiyle bir mukavele aktedildi. Altı 
ayı mecburi ve altı ayı ihtiyari olmak üzere bir sene 
müddetle mukavele yaptık. Fakat altı ayın hitamın
dan on beş gün evvel mavnacılar tarafından muka
velenin feshedildiği dermeyan olunmadığı halde, di
ğer altı ayın da mecburi olacağı mukavelede sarih
tir. Binaenaleyh bu müddet sekiz Martta munkazi 
olacaktır. Bu sırada mavnacılar şirket, cemiyet gibi, 
muhtelif namlarla meydana atılmışlardır. Nihayet ce
miyet namında olanlar da bu menfaatin bir kısmı el
de kalması için aynı mukaveleyi 16 Mayıs da kabul 
etmişler ve aralarında bir itilâf hâsıl olmuştur. 16 Ma
yıs tarihinden itibaren de İstanbul limanında tahmil ve 
tahliye hususunda böyle şikâyetler olmamaktadır. 

İBRAHİM BEY (İsparta) — Şikâyetler nedir onu 
anlayalım. 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(Davamla) — Şirket, 8 Martın takarrübü dolayısiy
le kendisine çok pahalıya mal olan kira usuliyle mav
nacılık yapmak ve bu suretle tahmil ve tahliye yap
manın İstanbul limanında beklediğimiz gayeyi temine 
uzak bıraktığı, yani ücretleri tenkise maddeten imkân 
kalmadığı için kendi namına mavna mubayaa etmek, 
bu sayede üç beş kişinin istifadesine mahzur iken, is
tifadesini bir şahsa yani şirkete izafe ederek, üçte bir 
derecesine ücreti tenkis etmek çaresi bu olduğu için 
ilânat yapılmıştı. Tabii ilânihaye böyle kira ile mavna 
tedarik ederek iş yapmak suretiyle bu Liman Şirke
tinin kendisinden beklediğimiz hizmeti ifasına imkân 
yoktu. Teşrinisani iptidasından Kânunuevvel ortasına 
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kadar muhtelif tarihlerde bütün matbuat ile mavna
ların peşin para ile satın alınacağını ve mavna sahip
lerinin şirket emrinde çalıştırılacağını ilân etti. Yine 
bu müddet zarfında bir kaç mavna satıldı ise de, ek
seriyeti azımesi satmamakta İsrar ettiler ve yine İsrar 
ederek kendilerinin buna muvaffak olacaklarını ümit 
ettiler ve şirketin nihayet böyle kuvvet bularak ken
di vesaitiyle tedviri umura muvaffak olacağını anla
dıkları için bir çok esbap tahtında, bir çok esbap 
beyan ederek çalışmamak yolunu takip etiler. Niha
yet aralarında bildiğiniz hadise vukubuldu. Buna ait 
mesele, bunun cezai, hukuki kısımları tabii tarafeynin 
menafii noktai nazarından muhtacı tetkik olduğu için 
mesele Adliyece hallolunmaktadır. 

Bu şirketin mavnacılarla olan teması ve alâka
ları noktai nazarından geçen bir buçuk senelik vakayii 
arz ettim. Şimdi «Şirketin teşekkülünden beri men
faat yerine belki daha zarar hâsıl olmuştur.» Öyle 
zannederim ki; takrirde böyle de fıkra var. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Fıkra de
ğil, kanaati umumiyedir. (Kanaati umumiyedir sesle
ri.) 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(Devamla) — Müsaade ediniz fıkra fıkra arz edeceğim, 
aksini ispat edeceğim. Müsaade ediniz. Şirketin te
şekkülünden evvel dizbarko ücreti 725 kuruştur. Yani 
gümrüğe teslim mallarda gümrüksüzlerde ton başına 
acenteler de yarım liradan bir liraya kadar verilmek 
şarkiyle. SuıpaJian nafld'iyatada mavnıa, 'römorkör, bekçi 
ücretleri tüccara ait olmak üzere dökme eşyada iki lira, 
çuvallı eşyada üç lira, sandıklı eşyada dört lira idi. De
mek asgari iki, azami dört liradır. 

Şimdi yani 15 Kânunusani 1927 tarihinden itibaren 
komisyonun tasyip ve tanzim ettiği ve vekâletin ka
bul ettiği son tarifeyi de arz ediyorum. Dökme eşya 
120 kuruştur (Daha yeni sesleri.) Efendim, şirket he
nüz teşekkül edebildi, ancak tarife yapılabildi. Çuval
lı eşya 225 kuruştur. Sandıklı eşya 275 kuruştur. Pa
halı ve hafif eşya 375 kuruştur. Yani şirketin teşek
külünden evvel 775 kuruş olan gümrükte teslim diz
barko ücreti şimdi 375 kuruşa indirilmiştir. Yani ya
rı yarıya indirilmiştir. Geçen dokuz ay zarfında, do
kuz ay demeyeyim de, 4-5 ay zarfında eşya fiyatının 
yükselmesindeki sebep istarya idi. Şimdi bu istarya ta-
mamiyle kaldırılmıştır. Bu şirket bundan başka on pa
ra fazla vermeyecektir -alamayacaktır- yalnız lokomo
tif, vagon, otomobil vesaire yani büyük eşya için 
tarife vardır. Onlar beş yüz kuruştur, Onlar daha hu
susi ahkâma tabi idi, daha pahalı idi, o mevzubahis 

ı değildi. Çünkü beş on kalem eşyadır, mahduttur. Bu 
şirketin teşekkülünden evvel istarya verilmezdi. Son 
şirketin teşekkülünden itibaren Temmuza kadar olan 
müddet zarfında Antrepo buhranı dolayısiyle İstarya 
inzimam etti. Zaman zaman bazı tüccarlar yüksek üc
ret vermek mecburiyetinde kaldılar. Fal^at bu buhranı 
kaldırmak için, hükümet tedabir aldı. Yani Ayvansa-
ray, Fener, Sarayburnu antrepolarını kuşat etti ve 
bildiğiniz Tophane binaları gibi muazzam mebaniyi 
antrepo ittihaz etmek, rıhtımlar inşa etmek ve amudi 
rıhtım yapmak gibi mühim tesisat ile vapurları her 
türlü mavna ihtiyacından vareste kılarak, vapur am
barından vinçle iskeleye, iskeleden dekovil ile doğru
dan doğruya antrepoya yani bir iki amele ile yaptırıla
cak şekilde ameliyei mihanikiyeyi tesi^ için Seyrise-
fain idaresine bu salâhiyeti verdi. İstanbul'da bulu
nanlar bilirlerki, bu tesisat ikmal edilmektedir. Ya
kında antrepo binalarının ikmal olunan; kısanlarına da 
eşyayı ticariye naklolunmaya başlanacaktır ve bizim is
tihdaf ettiğimiz gayelerden bir kısmına vasıl oluna-
caktır.Bu tesisatın ikmaliyle tahmil ve tahliye mas
rafları asgari dereceye indirilecektir* 

Mavna sistemi baki kaldıkça ne kadar tenzilât ya
pılsa, amele ücretinin fazlalığı, mavna ücretinin faz
lalığı ücretleri tenzile imkân bırakmaz. Ancak mümasil 
tesisat memlekette vücut bulunca mesele kendiliğin
den hallolunacaktır. Hatta bu liman teşkilâtı bile te
sisat o devreye vasıl oluncaya kadar j muvakkat ted
bir addolunur. Liman şirketleri, liman meselesi li
manların bizzat inşaasiyle hallolunur. Limandaki diğer 
tahmili hidematta kullanılan mavna ücretlerinden ten
zilât yapılmıştır. Şirketin teşekkülünden evvel mavna 
yevmiyesi on lira, bekçi ve muşamba: ücretleri iki li
ra ki ceman on iki lira idi. Tulü ve grup arasında ge
celeri için de bir yevmiye fazla alınırdı. Şirketin ge-> 
çen seneki tarif esiyle aldığı ücret ise (mavna için do
kuz lira, bekçi ve muşamba ücreti içijı bir buçuk lira 
ki on buçuk liradır, yani noksandır. jGece yevmiyesi 
de dahildir. Öğleden sonra başlarlarj ertesi gün öğ
leye kadar devam ederler, bir yevıjniye addolunur. 
Şimdi, 15 Kânunusani tarifesi tatbik olunduktan son
ra bekçi ve muşamba ücretleri kaldırıldı. Mavna yev
miyesi dokuz buçuk liraya indirildi. Yani eskiye nis
petle iki buçuk lira noksandıra 

İBRAHİM BEY (İsparta) — İzahatı aliyyeniz blan-
ço mudur? (Devam-devam sesleri.) 

TİCARET VEKİLİ MÜSTAFİ RAHMİ BEY 
(Devamla) -— Pahalı mıdır, ucuz mucjhır diye soruyor
lar. Daha ucuz olduğuna ispat etmeli istiyorum. Çün-
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kü liman işi bir iki iş değildir ki, bir çok şeylerdir. 
Kömür, mavna ücretlerinden yüzde yirmi tenzilât var
dır. Kömür tahmil ve tahliyesi geçen seneki tarife
nin aynıdır. Geçen seneye nazaran ucuzdur. Su fiyat
larında tebeddül yoktur. Yüzde kırk ki ucuzdur. Son 
zamanlarda su fiyatı epek düşmüştür. 

Şimdi istanbul su tarifesi Avrupanın diğer liman
larına nazaran daha ucuzdur. Onun için ekseri vapur
lar Pire'yi, Tiryeste'yi bırakarak su için mutlaka îs-
tanbulu tercih etmektedirler, Hatta seyyah vapurları 
bile suyu en çok İstanbul'dan almaktadırlar. Evvelce 
arz ettiğim gibi, şirket pahalı mavna tedarikinden kur
tulup kendi vesaiti ile nakliyata başlayınca yüzde el
li nispetinde tenzilât yapmak mümkün olacaktır. Şim
di şirketin elinde yüzelli mavnası vardır. Her günde 
mübayaata devam olunmaktadır. Bundan on beş yir
mi gün evvel yüz, yüz yirmi idi. Şimdi ise isticar 
ettiği yüzelli mavna ile kendisinin malik olduğu yüz
elli mavnanın yekûnu ceman üç yüz mavnadır. Bu
nunla Istanbulun ihtiyacatının teminine çalışılmakta
dır. İstanbulun ihtiyacatı ancak dört yüz mavna ile 
temin olunacaktır. Şirketin kendi malı olarak elin
de üç mavna vapuru ile sekiz on römorkörü vardır. 
Bir de tahmil atölyesi vardır. Son zamanlarda şir
ket vapurlara az zamanda çok su vermek için dört 
tane su ağzı yaptırmıştır. Bu sayede su meselesi is
tanbul lehine olarak büyük mikyasta artmıştır. 

Şimdi, şirketin istikbaline ait ne düşündüğünü so
ruyorlar. Şirket programını iki esasi noktaya ayırmış
tır. Birisi istanbul limanının şimdiki teşkilâtını dağınık 
ve iptidai vaziyetten kurtarıp, liman umurunda vahdeti 
idare tesis ve mihaniki teçhiz gayesidir ki, bu liman 
şirketinin işi olmamakla beraber istikbal için şimdi
den tetkik olunmaya muhtaç mühim bir meseledir. 
Şirket istanbul limanında tetkikat yaptıracak ve is
tikbale ait bu mühim meselenin şimdiden halli için 
çalışacak esasları ihzar edecektir. 

ikincisi bunun, halihazırdaki teşkilât, tesisat ile va
ziyetini ıslah etmektir. Bunları da üç beş maddede hu-
lâse edebilirim : 

Birincisi, mavna sistemini terketmek, bunun yerine 
şalope ile duba simitleri arasında, daha çok mal alır, 
daha çok muhafaza olunur, hacmi istiabileri muayyen 
gemiler yaptırmaktır. Bu hususta münakaşa ilân edil
miştir ve az zamanda yeni sistem vesaitten bir çoğuna 
malik olacaktır. 

Şimdiki vesait gibi bir iki tondan başlayarak ye
di tona kadar hesapsız hacmi istiabiler yerine 3-5 
muayyen tip üzerinde mavnalar tespit olunacak ve 

tüccar da tuttuğu mavnanın hacmi istiabisine vakıf 
olacak ve ona göre emvalini teslim edecek, tüccar 
vakıf olduğu için her türlü muamelât bir vagon mua
melesi gibi intizam dahilinde cereyan edecektir ve bu 
vesaitler motorlu olacaktır. 

Venedik ve Triyeste limanlarında bu gibi meraki-
bin elektrikle tahriki muvaffakiyetle neticelenmiştir. 

istanbul Elektrik Şirketi geceleri akümülatörlere 
kuvvet vererek ucuz fiyatla bu merakibi tahrik et
mek için teklifte bulunmuştur. Bunu şirket tetkik et
mektedir. Eğer bunda muvaffak olurlarsa müşkü
lât mündefi olacak, sürat, emniyet ve ehveniyet ge
çen seneye nazaran daha ziyade artacaktır, istanbul 
limanının mevcut römorkörleriyle eski ve çürük şeyle
ri tebdil etmek bu sene programa dahildir, fabrika
larla müzakereye başlanmıştır. Bir de büyük sıklette 
eşyayı çıkarmak için istanbul'da vesait yok gibidir. 
Yalnız Rıhtım Şirketinin elli tonluk bir vinci ile Bah
riye Vekâletinin (Angarina) sı vardır. Memlekette 
bu gibi büyük eşyayı çıkaracak vesait bulunmuyor. 
Buna karşı Liman Şirketi yeni sistem yeni bir (An
garina) almak fikrindedir, 

Su sarfiyatı arttığı için yeni motorlu su dubaları 
getirilecektir. Dalgıçlık vazaifi kanunen kendisine ve
rildiği için motorlu tulumbalar vesair vesaiti de te
darik etmektedir. 

Kömür tahmili hep amelenin sırtiyle olduğu için 
çok pahalı olduğundan masrafı mucip oluyor. Onun 
için kömür tahmili için elevatörler hakkında tetkikat 
icra olunmuştur, istimali halinde sekiz saatte yüz 
ton kömür vermek imkânı hâsıl olacaktır, 

Halihazır vesait ile vapurların bonkerlerine an
cak iki yüz tondan fazla kömür tahmil olunamamak
tadır. istanbul kömür tahmil ve tahliyesi itibariyle 
çok mühim bir mevki olduğu bu besaitin tedariki ha
linde hem vesaiti tahmili ye kırk beş kuruştan yirmi 
beş kuruşa inecek hem de vapur günlerce istanbul'da 
beklemek mecburiyetinden kurtulacak ve az zamanda 
kömürlerini alabileceklerdir. 

İstanbul'un diğer mühim bir işi kabotajın Türk 
Sancağına intikalinden sonra bütün ecnebi vapurları
nın eşyalarını İstanbula çıkararak, İstanbul'da bir ak
tarma vaziyeti hâsıl olması meselesidir. Bunun için 
de aktarmayı suhuletle temin için bir şilep tedarik 
ederek ecnebi vapurlarının eşyalarını karaya, gümrüğe 
çıkarmak için doğrudan bu şilebe oradan bizim sa
hillerimize veya Avrupa sahillerine gidecek eşyayı 
suhuletle ve süratle aktarma etmek tedabirini derpiş 
etmiştir. 
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Liman Şirketinin halihazır sermayesi, bu önümüz
deki senede arz ettiği programının bir kısmını ifaya 
müsaittir. İhtiyaç hâsıl olursa hükümet noksan olan
ları da ikmal için icap eden muavenet ve müzahereti 
zaten yapacaktır. Şimdilik maruzatım bundan ibaret
tir, 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim, Ve
kil Beyefendi esasta bendenizle müttefik görüyorum, 
transit muamelâtının Pire'ye gitmekte olduğu, dizbar-
ko ücretinin yani tahmil ve tahliye masrafının faz
lalığı nazarı dikkati celp. etmiştir. Tüccarın şikâyatmı 
mucip olmuştur ve sebebi teşekkül olarak bunlar gös
terildiği için memleketimizin hakikaten hayatı ticari-
siyle son derecede alâkadar olan bu şirket teşekkül et
miştir. Onun için bendeniz bu şirketin esbabı teşek
külüne ait olan kanunun esbabı mucibesinden bazı 
fıkralar ayırmıştır, bunları okumaya lüzum görmüyo
rum. Yalnız bendeniz üç esaslı nokta sormuştum. Bir 
kere ücret, eskisine nazaran tenzil edilmiş midir? Edil
mesi icap ederdi. Birinci sualim bu idi. Harbi Umu
miden evvel altun para cari idi. Şimdi yapacağım 
hesaba esas olamazdı. Mütarekeden sonra memleketi
mizin münasebatı ticariyesi diğer memleketlerle baş
lamıştı ve o zaman bu kumpanyaların aldığı ücret, 
Vekil Beyin de itiraf buyurduğu veçhile, nihayet 
700-800 kuruşu tecavüz etmiyordu. Fakat bu şirket 
teşekkül ettikten sonra sizi temin ederim ki, tonda 
18-20-22 liraya kadar ücret almıştır. (Doğru sesleri.) 
ve kanunda, Tarife komisyonu teşkil edilecek ve Ta
rife komisyonu muayyen eşhastan teşekkül edecek ve 
bunların tespit ettiği tarife dahilinde ücret alınacak 
diye bir kayıt vardır. Belki Tarife komisyonu teşekkül 
etmiştir. Fakat bu aldığı fazla ücreti Tarife komisyo
nu koyuyor. Istarya namı altında mavna beklediği 
müddetin ücreti namiyle bir ücret zammediyor. Fa
kat bunun kontrol imkânı yoktur ve imkânı olma
dığını da Vekil Bey buyurdular ki gelecek seneki ta
sarruflar meyanında istiabı muayyen birtakım vesaiti 
tahmiliye ve tahliye tedarik edecektir ve bu suretle 
tüccar kendi malını (tonaj) dahilinde tahmil edilmiş
tir veya tahliye edilmiştir, bunu kontrol edebilecek
tir. Demekki şimdiye kadar tüccarın kontrol hakkı 
fiilen mevcut değildir. 

Şimdi buna karşı deniyorki bu istarya ücretidir. 
Halbuki son zamanda 15 Kânunusaniden itibaren 
tatbik edilen kanunda, bu tarifeden başka Tarife ko
misyonunun yaptığı tarifede istarya alınmayacaktır di
yor. Mademki istarya alınmayacaktır, tonunu 125, 
225, 275, 375 kuruşla çıkarmak imkânı varmış. Şim

diye kadar bu kumpanya 18-20 lira ücret aldığı za
man Ticaret Vekâleti niçin susmuş? Bendeniz bizzat 
içerisinde bulundum ve şikâyet edenleri dinledim ve 
zannediyorum ki vekâlette buna ait şikâyetin dosyaları 
kocaman tomarlar teşkil etmiştir. Fakat bir şey yapıl
mamıştır. Mademki istarya yapılmak imkânı vardı, ni
çin yapılmadı? Ve sonra buna karşı deniyor ki, bil
mem hususi antrepolar kapanmıştır, kapandığı için 
mavna da fazla kalıyordu. 

Efendiler, nazarı dikkatinizi celp ederim. Hususi 
antrepolar âdil Beyin Rüsumat Müdiriyeti Umumiye-
sine geldiği zaman kapanmıştı. Mayıs tarihinde bu
yurdular, bu zamana kadar geçen müddet zarfında 
diğer kumpanyalar yine bunu 450-500 kuruşa çıkar
mıştır. Fakat eski hayratın bozulmamasını istiyor
duk, hayrat demeyeyim, hayrat olmadığı için bu ka
nunu çıkardık, onu bozmayalım ve ondan daha ucuz 
çıkaralım. Halbuki değil 450-500 kuruş tonunda 18-20-
22 lira dizbarko alınan mal vardır. Sonra buyurdu-
larki, şirket yüzelli mavna isticar etmiştir. Halbuki 
İstanbul'un işi 400 mavna ile görülebilir. Bu yüz açığı 
ne ile kapatacaklar? 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(İzmir) — Her gün alıyor efendim. 

İSMAİL BEY (Devamla) — Yevmi muamele dur
maz efendim. Hergün belki 3-5 tane alabilir. Fakat 
yevmi muamelenin durması imkânı var mıdır? Bütün 
matbuat manzuru âliniz olmuştur, o hadise ile alâ
kadardır. Yolcu kayıklarına varıncaya kadar yük 
yüklemeye başlamışlardır. Böyle intizamsız bir şekil
de yapılacak bir muameleden ne haır beklenebilir? Ve 
sonra bu kanunun sekizinci fıkrasında bunların kıy
metini takdir için bir komisyon teşekkül edeceği ya
zılmıştır. Soruyorum, kanunun tatbik edildiğinden 
bugüne kadar o komisyon kaç defa inikat etmiştir? 
Bir seneden beri bir defa bile toplanmamıştır ve son 
istihbaratın, Meclisi İdaresine dahil bulunan ve hu
susi menfaatini fazla takip eden adamlar varmış. 
Mümkün olduğu kadar mavnanın alınmamasını ken
dilerinin temsil ettiği eşhasın mavanasını -Tabirimi 
zarur görünüz, aptalca bir şirket bulmuşlar- gali fi
yatla buraya bağlanmışlar. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — El'an böyle 
mi imiş, ne zaman olmuştur? 

İSMAİL BEY (Devamla) — El'an böyle olduğunu 
bilmiyorum, fakat bir seneden beri bu Takriri kıymet 
komisyonunun toplanmaması bir hadjsedir ve bu, onu 
ispat ederki bu mukavele ile bağlanmıştır, her halde 
içerisinde bir şey vardır, 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yarım saat 
geçti Reis Bey! (Mesele mühimdir, devam sesleri.) 

REÎS — Daha beş dakika var. Mamafih Meclisi 
Âli karar verir devam ederiz. 

İSMAİL BEY (Devamla) — Sonra efendiler, Lı. 
man Şirketi vesaitini, asri vesaitle teçhiz edecekmiş. 
Şimdiye kadar tek bir motor koymamıştır. 

Sonra buna ait gelecek senenin programını Ve
kil Beyefendi izah buyurdular. Bunları hangi para ile 
yapacaktır? 

Şirketin bugünkü vesaiti maliyesi nedir? Sonra 
Maliyenin yardım edeceğini ifade buyurdular. Vakıa 
şirketin teşekkülüne ait kanunun esbabı mucibesi 
-Ben yazdığım halde muterifimki- biraz bozuk çık
mıştır ve bu hataya ben de düşmüşümdür. Çünkü, 
bu öyle bir inhisardırki devlet bütçesine hiç bir yar
dımı yoktur. 

Buna mukabil, Maliye Vekiline diyoruz ki; «Yar
dım et» bari memlekete eskisinden fazla faydası ol
muş olsa bu parayı, seve seve kabul eder ve verir
dik. Halbuki eskiden dört buçuk liraya görülen bu 
işi şirket 18-20 liraya çıkarmıştır. 

Bendeniz bunun sebebini, programlarda, nazari 
olarak düşünmekte değil, en ziyade idaresindeki yol
suzluklarda görüyorum. Her halde bu, calibi dikkat
tir. Fikirlerin bu noktada temerküz etmesi icap eder 
kanaatindeyiz. 

REİS — Yarım saat tamam olmuştur. Vekil Bey! 
Buyurunuz cevap veriniz. 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMt BEY 
(izmir) — Efendim, evvelce de arz ettim. Ücretler ten
zil olunmuştur. Maziyi tekrar tekrar söylemekte fay
da yoktur. Halen, fiilen şirket gayesine doğru yürü
mektedir. Bunu, erkam ile ispat ve izah ettim, tenzi
lât vardır. 

Istarya meselesine gelince : Arz ettiğim gibi, her
kesten bu alınmış değildir. Vasati yine 375, 400 ku
ruş üzerinde idi. Fakat bazı mallar gelir ki bu mal
ların ciheti adiyeti meçhul kalır veyahut bazı esbap 
tahtında mallar beklerdi. Buna şirket kendi malı ol
duğu için icar vermektedir, para vermektedir ve bu 
sebepten zaruret dolayısiyle istarya alınmıştır. Fakat 
şirket kendisi şimdi mavna sahibi olduğundan mesele 
kalmamıştır. Sonra altı aylık bir şirket için böyle buh
ranlı bir zamanda bu kadar ihtilaflı ve bir çok me
nafiyle alâkadar olan bir işde bunu çok görmemeli
dirler. 

Şirketin bu kadar az zamanda bu vaziyete gel
mesini şükranla yâd ederim. Sonra mavna sahiplerine 
defalarla ilân edilmiştir. Alâkadarlar müracaat etme

miştir ve mavnalarını satmamışlardır, icar etmemiş
lerdir. Eğer şirket, kendi mubayaa etseydi daha zi
yade şikâyaü mucip olacak ve başka türlü feryat ko
pacaktı ve binlerce aile aç kaldı diye feryat edecek
lerdi. Şikretin muamelâtı bu yüzden gecikmiştir. Müd
deti hayatı dokuz aydır ve bugün istarya meselesi yok
tur. Evvelce de üç beş münhasır kalmıştı ve anrepo-
ların ademi mevcudiyeti buna saik olmuştu. Vaziyet 
böyle iken, her türlü vesait konmuş, istarya kalkmış 
olduktan sonra üç beş ay evvelki müstesna vakayii 
izam ederek mutlaka böyle olmuştur demeyi bendeniz 
muvafık bulmuyorum. Sonra diyorlarki; 400 mavna-
lık işi 150 mavna ile nasıl yapacak? Daha dün 100 
mavnası olan şirket beş on gün zarfında 150'ye ib
lağ etmiştir. Binaenaleyh beş on güne kadar 300'e ib
lağ etmek müşkül değildir, zaten mavnasız da değil
dir. Kira ile bir çok mavna tutmuştur. Velevki mav
na adedi noksan olsun. Mademki tüccar şikâyet et
miyor, mesele yoktur. Gazetelerin yazdığı gibi tah
mil ve tahliye işlerinin intizamsızlığını bir hakikat 
olarak kabul etmek icap etmez. Alâkadar tüccarın bir 
şikâyeti yoktur. Öyle zannolunuyorki, mavnacılar tah
mil ve tahliyeye iştirak etmezlerse eşya meydanda ka
lır. Bu bir zandır ve bunun için gazeteler kıyamet ko
parırlar. 

Halbuki, haddi zatinde hiç bir vakit şikâyet olma
mıştır ve şimdiye kadar geceli gündüzlü çalışmışlar
dır, az vesaitle memleketin iktisadiyatını kurtarmışlar
dır ve bugün vesaiti ikmal edilmek üzere olduğundan 
bundan sonra şikâyet vukuu hiç varit değildir. 

Sonra «Programı hangi para ile yapacak» buyur
dular. Arz ettim. Şirketin parası vardır, yetişmezse ka
nun mucibince Maliye verir veyahutta kanunun mad-
dei mahsusası mucibince beş yüz bin liralık istikraz 
akdi salâhiyeti de vardır. Bu klanun Heyeti aliyye-
lerinden geçmiştir, istikraz akteder ve beşyüz bin li
ra alır. Kendi parası da zaten iş üzerindedir. Bende
niz şirketin idaresinde yolsuzluk bilmiyorum. Mem-
lektin en mümtaz, münevver, güzide zevatı ile bir 
çok banka mensubini hep bu şirkettedirler. Binaena
leyh madde tasrih ederek yolsuzluk vardır derlerse 
cevap veririm. Yoksa, böyle alelimyâ yolsuzluğu kabul 
etmem. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müdiriyet ile Mec
lisi idare arasında esasen ihtilâf çıkmıştır. 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(İzmir) — Mavnaların mubayaaları sıralarında ihtilâf 
çıkmış olabilir. Fakat işleri sektedar olmamıştır. 

REİS — Efendim, vakit tamam olmuştur. Mese
le kapanmıştın Ruznameye geçiyoruz. 

- 3 4 4 -
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4. — MÜZAKERE 

1. — Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha
ziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasını muaddil kanuna bir madde tezyili hakkında 
(1/997) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milli
ye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Bu lâyiha evvelce de müzakere edilmiş 
ve encümene iade edilmişti. Şimdi Şakir Beyefendi 
izahat vereceklerdir.; 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RElSİ 
ŞAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, bundan evvelki 
celselerimizin birisinde bu lâyihai kanuniyenin müza
keresine geçildiği zaman encümeninizin hazırlamış ol
duğu şekil, bir derece müphem görülmüştü. Tekrar 
Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine iade edildi. îki encümen, aynı hükmü daha vazıh 
bir ibare altında ifade edebilmek için şimdi Heyeti 
muhteremeye arz edilmiş olan şekli tespit ettiler. 
Hüküm, değişmiş değildir. Aynı hüküm, üç fıkra ha
linde ayrı ayrı ifade edilmiştir, esas aynıdır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Şakir Beyefendinin ifade buyurduğu gibi, ge
çen defa Heyeti Umumiyeye gelmiş olan şekildeki ma
nanın tarzı ifade itibariyle makûsu anlaşılabilir diye 
tereddüt hâsıl olmuştu ve mesele encümenlere gitmiş
ti. Her iki encümen bu şekli müştereken tespit etti, 
bu şekil doğrudur, bendeniz de iştirak ederim. Mak
sadı temin eden bir şekildir, bu'teklife bendenizde il
tihak ederim, aynen kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim, evvelâ bu lâyihanın heyeti umu-
miyesinin müzakeresi kâfi görülerek maddelere geçil
mesini reye arz edeceğim. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Maddelere geçilmiştir. Birinci madde okuna
caktır: 
11 Ağustos 1325 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun 13 ncü maddesinin müddeti tekaüde müteallik 
20 Haziran 1326 tarihli fıkrai muaddelesiyle 8 Mart 
1926 tarihli kanunun birinci maddesini muaddil kanun 

Madde 1. — 11 Ağustos 1325 tarihli Askeri Tekaüt 
ve İstifa Kanununun 13 ncü maddesinin müddeti te
kaüde müteallik fıkrasını muaddil 20 Haziran 1326 
tarihli kanunun birinci fıkrasiyle bu fıkraya müzeyyel 
8 Mart 1926 tarihli ve 777 numaralı kanunun birinci 
maddesi yerine maddei atiye ikâme olunmuştur: 

(7) Evveliyatı 22 nci içtima zaptındadır. 

»İLEN MEVAD 

Tekaüt istihkak müddeti Liva ve Livjadan yüksek 
rütbeli zabıtan için otuz, dun rütbeli zabıtan için 25 se
nedir. 

Liva ve Livadan yüksek rütbeli zabitanın tekaü
dü için icap eden otuz senenin yirmi beş1 senesi fiilen 
hizmet ile ve beş senesi bilâdı hârre ve muharebe za-
maimi ile ikmal edilir. Livadan dun rütbeli zabitanın 
yirmi beş sene fiilen hizmet etmiş olması mecburidir. 

KEMAL BEY (Adana) — Bilâdı hârre var mıdır? 
REİS — Eskiden kıdem zammı mevcuttur. Vaktiy

le hizmet etmiş olanlar vardır, onlar hakkı müktesep
tir ve onların tekaüdü mevzubahistir. 

Madde Hakkında başka söz isteyen var mı? Reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir* 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Müda
faai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın.... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet kararı olmadığı için ikinci müzakere
sini bir hafta sonra yapacağız. 

2. — Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamonu Me
busu Ali Nazmı Beylerin, Memurin Kanununun 47 
nci maddesine bir fıkra tezyili hakkında (3/613) nu
maralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazba
tası. (1) 

REİS — Efendim, bu teklif tadil ediİmek üzere en
cümene verilmişti, şimdi encümenden gelmiştir. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Maddelere geçilmiştin 
Memurin Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra tez-

yiline dair kanun 
Birinci Madde — Memurin Kanununun 47 nci 

maddesine fıkrai atiye ilâve edilmiştir: \ 
Ancak, lüzum ve zaruret olan yerlerde memurlar 

Muhtar ve İhtiyar meclislerine aza intihap olunabilir
ler. 

(1) Evveliyatı 23 ncü içtima zaptındadır. 

— 345 — 
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REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri.) Birinci maddeyi kabul edenler Jütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, 

İkinci Madde — îşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur, 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Bu kanun 
hakkında müstaceliyet kararı vardır, binaenaleyh ka
nun kabul edilmiştir.: 

3. — Mebdei mebusiyetin tespiti hakkında (3/845) 
numaralı Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası.-

Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mebusluğun mebdei hakkında bir kararı tefsiri 
talebini mutazammın olup Heyeti Umumiyeden en
cümenimize havale buyurulan Riyaset tezkeresiyle 
merbutu evrak mütalaa ve müzakere edildi. 

Mebusluk sıfatının hangi tarihte başladığına dair 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda bir sarahat yoksa da, 
encümenimiz bu sıfatın Meclise iltihaktan evvel baş
ladığını tazammun eden bazı karineler görmüştür. 
Bunlardan biri Teşkilâtı Esasiyenin 16 ncı maddesi
dir. Bu madde «Mebuslar Meclise iltihak ettiklerin
de»' ibaresiyle başlamaktadır ki, bundan intihap edi
len zatların Meclise iltihaktan evvelde Mebus ola
rak telakki olunduğu anlaşılır. On dördüncü madde 
ile on beşinci maddenin yazılışları da aynen bu is
tintaca müsait bulunuyor. On dördüncü maddede 
«Azasının memleket dahilinde murakabede bulunması 
için Meclis altı aydan fazla tatil edemez» on beşin
ci maddede Kanunun teklifi Meclis azasına aittir» 
deniliyor ki, bu iki madde ile ima edilen hal ve va
ziyette Mebuslar Meclise iltihak etmiş olacakların
dan kendilerine Meclis azası ünvaniyle işaret edilmek
tedir. Şu halde intihap edilen zatlara daha Meclis açıl
madan Mebus, Meclis açıldıktan sonra da hem Mebus 
hem de Meclis azası tabir olunuyor ve iki vaziyet ara
sında fark bu suretle tespit ediliyor demektin 

Encümenimiz bu noktai nazarın Nizamnamei da
hilimizle de müeyyet olduğuna kanidir : 

«İntihabı usul ve şeraiti mevzuasına tevfikan ce
reyan eylediğine henüz Meclisçe karar verilmemiş olan 
Mebusların esnayı müzakerede beyanı efkâra ve ita
yı reye salâhiyetleri» olduğunu sarahaten zikir ve 
Meclisin küşadmdan itibaren Mebusların reyini mak
bul addeden Nizamnamei dahilinin, intihap mazbata
larının Reise şubelerden takdim olunup Heyeti Umu-
miyede kıraat olunacağını ifade eden 28 nci madde
sinde şöyle deniliyor. «İntihabın şeraiti kanuniyeye tev
fikan cereyan etmiş olduğuna ekseriyeti ârâ ile ka
rar verilirse intihabı tetkik olunan Mebusun azalığa 
kabul olunduğu Reis tarafından heyete beyan olu
nur.» İşte bu ibarede aynı suretle Mebuslukla aza-
lığın ayrı ayrı telakki edildiğine ve ayrı ayrı hüküm
lere mevzu teşkil ettiğine delil oluyor ve Nizamnamei 
dahilinin buna müteallik nüktelerinden anlaşılıyor ki. 
intihap mazbatasının reye vaziyle karar istihsali şekli 
mazbatanın ait olduğu zata Mebusluk sıfatını tevcih 
için değildir. Belki, bu mazbata hakikaten Meclise ge
len zata ait midir? intihap kanun dairesinde cereyan 
etmiş midir? O zatin intihabı talil edilmiş midir? Bun
ları tetkik ve lüzumunda tahkik etmek, bir de Teş
kilâtı Esasiyenin on üçüncü maddesince her Mebus 
kendini intihap eden dairenin değil, umum milletin 
vekili olduğundan bir dairenin Mebusunu diğerlerine 
tanıtmak ve tasdik ettirmek gibi maksatları temin 
içindir. 

Mebusların istifası keyfiyetinde bu netice daha va
zıh ve mütebarizdir. Nizamnamei dahilinin 31 nci mad
desine göre, bir Mebusun istifası mazbatasının tet
kikinden evvel bile olsa o mazbatanın tetkikine mani 
olmadığı gibi 179 ncu maddeye nazaran Mebusluğa 
intihap edilen bir zatın istifası bu zat Meclise gelme
miş olsa bile Meclis Reisine verilebilir ve ancak Mec
lisçe kabul edilebilir. Mebusluk sıfatı Meclise iltihak
tan evvel başlamasaydı bu istifayı Teftiş heyetine ver
mekte caiz olmak lâzım gelirdi. Encümenimiz işte bu 
tetkikatına istinat ederek şu kararı vermiştir : 

«İntihap bitip de reylerin en çoğunun bir zat uh
desinde taayyün yahut müsavi reylerde çekilecek ka
nuni kuranın bir zat uhdesinde takarrür ettiği an o 
zatin Mebusluğunun mebdeini teşkil eder» Mebuslu
ğun böylece intihap hitamın da tahakkuk ettiğini ka
bul eden encümenimiz bu istifsara saik olan hadiseyi 
nazarı dikkate alarak intihap edilen zatın intihap anın
da bir memuriyette bulunması ihtimalini de müzakere
sine mevzu ittihaz etmiş ve bu hususta şu kararını 
vermiştir : 
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Bir memuriyette iken Mebus olanlar hakkında 
Teşkilâtı Esasiyenin yirmi üçüncü ve yirmi seki
zinci maddeleri ahkâmı lâzımüttatbik olabilmek, ya
ni, memuriyet kabulü vesilesiyle Mebusluğun sukutu
na hükmolunabilmek için Mebus olan bu memurun 
kendi intihabına resmen ıttıla hâsıl etmesini müteakip 
Mebusluğu tercih etmekte olduğuna dair merciine ma
lumat arz etmemiş olması lâzımdır.» Mebusluğun meb
dei intihabın hitamı olduğu esasının mali neticesine 
gelince, mülga Kanunu Esasinin 76 ncı maddesi Mecli
si Mebusan azasından her birine her sene içtimai için 
elli bin kuruş tahsisat verileceğini mutazammın ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 18 nci maddesinde de 
Mebusların senevi tahsisatları kanunu mahsus ile ta
yin edileceği ve kanunu mahsus olan Nisabı Müzake
re Kanununun muaddel altıncı maddesinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi azasına senevi 3 600 lira tahsi
sat ita olunacağı musarrah bulunmaktadır. 

Kanunu mahsusun şu sarahatine göre tahsisata is
tihkak Mebusluk sıfatiyle değil, azalık sıfatiyle itti-
safa muallâk bulunmakta ve teamülü de Nizamna-
mei dahilinin birinci maddesi hükmünce vezifeye baş
layan ve yirmi sekizinci maddesi mucibince azalığa 
kabul edilenlerin tahsisat aldıklarını göstermektedir. 

Bir tarafta tahsisata istihkak bu dairede cereyan 
ettiği gibi, diğer tarafta tekaüt maaşlarının tahsisatı 
munzammalarının veya mazuliyet, açık maaşlar gibi, 
maaşların kesilmesi dahi yeni bir maaş veya tahsisa
ta istihkak kesp edildiğinin tahakkukuna muallâk bu
lunmak suretinde mukannen ve müteamil olduğundan 
encümenimiz bu hususta dahi bu kararı ittihaz etmiş
tir. 

«Mebus intihap edilen bir zatin intihap sırasın
da memuriyet ve hizmet mukabili olmayarak almakta 
olduğu maaş ve mebusun azalığı kabulü tarihine ka
dar ita olunabilir.» 

Bu üç karar Heyeti Umumiyenin kabulüne arz 
olunur. 

Kanunu Easasi Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Antalya Giresun 
Rasih Tâhir 

Kâtip Aza 
Rize Denizli 
Ömer Haydar Rüştü 

Aza Aza 
İstanbul Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — İmzalar yan
lıştır efendim. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim! 
Tespiti lâzım gelen mesailden birisi de Mebusluk sı
fatının hangi tarihte başlamış olmasıdır. Vaki olan 
sual üzerine Kanunu Esasi Encümeni hayjli çalışmış ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda Mebusluğa! taalluk eden 
maddelerini tetkik etmiş ve bir fikir meydana 
koymuştur. Fakat Mebusluk müddetinin mebdei ile 
mali mesailin mebdeini müzakere ederken biraz te
nakusa düşmüş olduğunu görüyorum. Mebusluk sıfa
tının mebdeini intihabın hitâm bulduğu tarih olmak 
üzere tespit ediyor. Mali mesailde hini intihapta ken
disi bir memur ise memurluk maaşının, mazul ise ma
zuliyet maaşının katını da Meclis azalığına kabulü
nün Mecliste tasdikine talik ediyor. Ben bununla en
cümenin bir tenakusa düştüğünü görüyorum. Çünkü 
aynı zamanda bir zat hem Mebus hem de memuriyet 
sıfatını üzerinde bulundurmuş oluyor. Evet, intihabı 
müteakip bu sıfat kendisine iltihak ettiği vakit elbet
te buna taalluk eden birtakım hukuku da iktisap 
etmiş oluyor. Meselâ masuniyeti teşriye gibi bir me
sele vardır ki, Mebusluk sıfatı başladı denildiği gün 
o, masuniyeti teşriiye de başlamış oluyor demektir. 
Fakat aynı zaman da memuriyet veya mazuliyet maaş
larının kesilmesi de bu sıfatın Mecliste tasdikine ta
lik edilirse, bu adam hem Mebus sıfatı iktisap et
miş ve hem de memuriyet sıfatını muhafaza etmiş 
oluyor. Çünkü maaş alabilmek için memuriyete de
vam etmek icap eder. Memuriyetin devam ettiği müd
dette bir cürüm ika etmiş olursa masuniyeti teşriiye- -
sinden istifade edecek, aynı zamanda da memuriyet 
maaşını alacak. Memuriyet maaşı ve hizmet muka
bili olmayan maaşlar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, oku
yunuz rica ederim. 

RASİH BEY (Antalya) — O istisnadır efendim. 
ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — İntihap 

sırasında memuriyet ve hizmet mukabili olmayarak al
makta olduğu maaş. 

RASİH BEY (Antalya) — Hayır. 
ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Rica ede

rim efendim, ibareden bu anlaşılıyor. «Memuriyet ve 
hizmet mukabili olmayarak aldığı maaş» deniliyor. 
(Hayır sesleri.) 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Esbabı tefsiri-
ye ne ise onu halletmek lâzımdır. Mtemur maaşı mı 
alıyor, yoksa mütekait midir? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Şimdi 
efendim, maaş memuriyet maaşı olsun, mazul i yet 
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maaşı olsun, tasdike kadar devam edecek olursa, bir 
zat her 'iki sıfatı da uhdesinde cemetmiş oluyor. Bi
naenaleyh sıfatı mebusiyetüm başladığı günden itiba
ren almakta olduğu memuriyet maaşı veya mazüli-
yet maaşı, her ne olursa olsun, fcaltedilmek icap eder. 
Çünkü Mecliste alacağı tahsisat bir tazminattır. Ara
da açıkta kalmak ihtimali de vardır. Bunun için 
Meclisten aldığı maaş tazminat demek oluyor. Malî 
mesailide yalnız alacağı tahsisatı zikretmek lâzım ge
lir. Ne vakit itahsisata keslbi istihkak eder? Bence 
mazbatanın tasdiki tahsisata kesbi istihkak için kâfi 
değildir. Isbatı vücut etmelidir, yani Meclise gelme
lidir. Yalnız mazbatanın tasdikiyle maaşa kes'bii is
tihkak doğru değildir. Çünkü, hiç birisimden mah
rum "kalmadığından dolayı, 'tazminat da verilemez. 
Binaenaleyh tasdik meselesi hiç bir şeye mebde itti
haz 'olunamaz. Yani ne eskiden almış 'olduğu maa-
şata, ne de maaşata, tahsilata mebde ittihaz edile
mez. Eskiden aldığı mebde litttihaz edilemez. Çünkü 
Möbus sıfatiyle ayrılmış olduğu memuriyelt sıfatını 
uhdesinde birleştirmiş oluyor. Tahsisata kesbi istih
kak edemez. Çünkü işi habır olmadıkça, kendisi bir 
(taraftan ayrılmadıkça tazminata istihkak kesp etmesi 
doğru değildir. Binaenaleyh Mebusluk sıfatı mebdei 
intihap olarak tayin edilmekle beraber tahsisatı Mec
liste isbaftı vücut ettiği gün tayin etmek icap eder. 
Mütalaam bundan ibarettir. * 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, Ab
dullah Azmi Beyefendinin itirazları encümenin itti
haz ettiği üçüncü karar hakkındadır. Fakat encüme
nin bu kararı itiraza mahal Vermiyecek kadar sarih 
görülmektedir. «Mebus İntihap edilen bir zaltün inti
hap sırasında memuriyelt v ehizmet mukabili olma
yarak almakta olduğu maaş o Mebusun azalığa inti
hap olunduğu tarihe kadar ita olunur.!»! Encümenin 
ndkltai nazarı bU ibarede vazıhan görülüyor. Biz bir 
memuriyet düşündük, bir de hiç bir memuriyet ol
maksızın alınan bir maaş düşündük. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu maaş ne
dir? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Arz edeyim 
efendim, şimdi birisi tekaüt maaşıdır. Gerçi tahsıiisat 
ile beraber ıtekaüt maaşı da veriliyor. Fakat tahsisatla 
beraber verilmeyen bir kısım tahsisat vardır ki, o da 
tahsisatı fevkalâdedir. Bir Mebus, mebusluk !tahsiisa-
tını almağa istihkak kesp etmekle beraber tekaüt ma
aşının tahsiisaltı fevkalâdesini almaktan mahrum bu
lunuyor. 

Şimdi, Mebusluk tahsisatının alınmasına istihkak 
kesbedildiği tarihe kadar almasını Encümenin caiz 

görmediği kısmı, almakta olduğu maaşın tahsisatı fev-
kalâdesidir. Yahut, evvelce Memurin Kanunu ma-
zuüyet maaşı vermeyi kabul ettiğine göre, mazuliyet 
maaşıdır ki encümene tefsire gelmesini intaç eden 
hadisede budur. Yine elyevm Memurin Kanunu mu
cibince açık memuriyet maaşı vardır. 

Memuriyet lağvedilmiş, kadro 'harici 'kalmış, böy
le bir vaziyette olan memurlar muayyen bir müdldet 
için bir maaş verilec'ekltir ki, açık maaşıdır ve hiçbir 
memuriyet ve hizmet mukabili değildir. Böyle bir va
zife olmaksızın yani, fiilen bir vazife deruhte etmek
sizin bir para almış olmak mebuslukla memuriyeti 
tevhit etmek gibi bir manaya gelemez. Encümenin 
içtihadı budur ki, bu içtihadında saiip olduğuna ka
niim. 

Diğer bir noktayı da mevzubahis etltiler. Mebus
luk tahsisatı şu zamanda verilmelidir. Encümenin ka
rarı içinde bu nokta yoktur ve esaisen tefsiri iktiza1 

eden bir nokta da değildir. Teamül ne ise o sekilide 
devam edecektir. Burada bir yalnız istihkak tarihini 
tespit etmiş olduk. O da her hangi bir Mebusa Mie-
busluk sıfatı ne vakit teveccüh eder noktasıdır. Ka
nun, ve Nizamname! dahilî tahsisatın bu veçhile ve
rileceğini âmir görülüyor. Biz teamülü de bu şekilde 
gördük ve bu şekilde tespit etifcifc. Binaenaleyh zanne
diyorum ki itiraza mahal yoktur, karar muvafıktır. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Kanunu Esasî Encümeninin 
bu mazbatasında bir nokta nazarı dikkatimi celp etti. 
Encümen hakikaten mühim olan bazı müphem nok
talan tavziha çalışırken, yeni bir mevzua temas et
miştir ve yeni bir noktai esasiyeyi tahrik etmiştir. 
Bendenizce bu noktada talî ve teferruat kabilinden 
görülen bir nokta mevzubahis olan meseleye nispe
ten daha esaslı gibidir. O nokita şudur : Encümen 
mebusluk mebdeinin tayini için, azalık tahsisatının 
alınması zamanının tespiti için yaptığı tetkikatta bir 
noktaya 'temas etmiştir ve demiştir ki, Mebusluk için 
mebde filan tarihtir ve azalık için de mebde şuduf. 

Şu suretle vazıı kanun olan Meclisi Âlinin bütün 
vazettiği esaslarda ve bütün düşünüşlerinde yekmeal 
ve yekmüfat olarak telakki ettiği bu iki kelimeyi ta
mamen yekdiğerine mübayin gösteren noktalar var
dır. Bendeniz bu hususu gayet mühim ve gayet esaslı 
tanırım. 

Arkadaşlar! Mebus olmanın veya aza olmanın şu 
veya bu kanun ile verilmiş veya Hukuku Esasiyede 
tespit edilmiş pek çok hakları ve vaziyetleri vardır. 
Bu vaziyetlerin heyeti mecmuası bu yeni telâkkilere 
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göre ne şekil alacağı düşünülmediği için hayatı teşrii-
yemize müteallik büyük ve tehlikeli bir nokta adde
derim. Deniliyor ki, azalık mebdei bu ifadeye göre 
Meclise girildiği zaman yahut, mazbata kabul edil
diği zamandır. Biz, vazıı kanun olan Meclisin bir kaç 
senelik arkadaşlarıyız. Uzun zamandan beri Mebus
luk eden ark adaşlarımız da buradadırlar. Bunlar Teş
kilâtı Esasiye Kanununu yaparken ve Nizamnamea 
dahiliyi tanzim ederken kullandıkları Mebusluk veya 
Meclis azalığı gibi kelimeleri bir ıbirinden başka ma
na ifade eden, başka mebde ifade eyliyen iki ayrı 
sıfat gibi hiç bir zaman düşünmemişlerdir. 

Binaenaleyh yine encümenin teklif ettiği Mebus
luk mebdei filan zamandır, tah&isait filan zamanda 
alınır diye müphem noktalar izah edilecekse ancak 
bunlar için esaslar kahul edilsin. Buna ait itirazlarım 
yoktur. Fakat böyle bir noktayı halledelim derken, 
bundan daha mühim nıkatı esasiyenin mana Ve mef
humunun nereye varacağı teemmül edilmeksizin, tah
rik «dip yeni bir takım esaslar kabul etmek mühiik 
olur. Bu noktayı Heyeti Celilenin ve Encümenin na
zarı dikkatine arz öderim. 

RAÎF BEY (Erzurum) — Efendim, bendenizin 
de arz edeceğim nokta Recep Beyefendinin temas «it
tiği cihete taalluk ediyor. Mebusluk mebdei mazba
tanın tanzimi tarihinden haşlar diye telakki ve bu su
retle tespit edilmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hayır, inti
habın hitamında efendim. 

RAÎF BEY (Erzurum) Devamla — Bendenizce 
intihap iki kısımdır. Bir tecdidi intihaba karar verile
rek, intihabat icra edilip edilmez inikat etmek üzere 
yapılan intihaptır. Bir de müddeti muayyeriesi olan 
Meclis vardır. Meselâ hali hazırdaki Meclis gibi teş
rinisaniye kadar devam edecek bir Meclis vardır. O 
Meclisin müddeti bitmeksizİn teşrinisaniden itibaren 
mebusluğa intihap edilmek üzere intihabat icra edilirN 

Ve teşrnisaniden evvel biter. Eğer bu intihap mesele
sini mebde kabul ödersek, o vakit bir memleketten 
aynı tarihte iki Mebus bulunmuş olur. Birisi halen 
Mdbus, diğeri de müstakbelen Mebus. Binaenaleyh 
lbu noktalar da düşünülecek noktalardır. Buna cevap 
versinler efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, en
cümeniniz gerek Recep Beyefendinin ve gerek Raif 
Beyefendinin 'bahsetmiş oldukları noktaları uzun uza-
dıya konuşmuştur. Bunların hiç birisi nazarı müta
laasından uzak kalmış değildir kanaatindeyim. Mebus 
olunca ne kazanılır ve ne kaybedilir? Aza olunca ne 
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kazanıiabilir ve ne kaybedilebilir? Bütün bunlar dü
şünülmüş ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun her mad
desi tamik edilmiştir. Bir kimse Mebus olduğu tak
dirde her şeyden evvel nazarı dikkate alınması lâzım 
gelen nokta, masuniyet meselesidir. Gördük kü Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesindeki ma
suniyet fıkraları Mebus tabiriyle ifade edilmektedir. 
Binaenaleyh masuniyet noktasında kaybedilmiş bir 
hak olmayacağı sarahatle tezahür etti. Raif Beyefen
dinin mevzubahis ettiği bir tarihte iki Mebus intihap 
edilmiş olması noktası da aynı suretle encümende ko
nuşuldu. Filvaki bir teşrinisanide içtima etmek üzere 
mutaden intihap edildiği zaman bir an geliyor ki bir 
intihap dairesi namına iki Mebus mevcut bulunuyor. 
Fakat bu hal bizim teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
gayn kabili tevakki bir neticesidir. Çünkü Meclis her 
zaman hali inikatta addolunur, ancak tecdidi intiha
ba karar verebilir. İntihap bitmeden evvel Meclis iç
timaa davet edilecek olursa yine evvelki Meclis içti
maa davet edilmek lâzım gelir. Hayatı katiyen nihayet 
bulmayan ve inkita etmiyen bir Meclis varsa o da 
Büyük Millet Meclisidir. Diğer devletlerde olduğu1 

gibi, şu tarihten şu tarihe kadar toplanır ve dağılır 
diye bir madde yoktur. Bunun içindir ki, faraza bu 
sene, önümüzdeki sene tahiatiyle intihap yapılmak 
icap edecektir, intihap başlayacaktır. Giresun'dan, 
şuradan buradan benimle beraber Mebus olarak bir 
kaç zatin mebusluğu tahakkuk edecektir. Ne olacak
tır? Nihayet bunu düşündük, ne kaybedecektir? Hiç 
bir şey kaybolacak değildir. İntihap eğer onların da
vet edileceği zaman vaki olacak, nazarı dikkate alı-
nacaksa, yine evvelki Meclis içtimaa davet olunacak
tır. Çünkü bir teşrinisanide davetsiz olarak toplan
mak üzere karar verilmiştir. Yine onlar o itibarla 
teşrinisaniyi bekliyecekler Ve yeni vazifelerini tekab-
bül edeceklerdir. 

Tahsisat meselesine gelince : Aza ile Mebus tefri
kine sebep de yoktur. Esasen bu noktada bu tami-
ka girişimizin bir sebebi de yoktur. Aza ile Mebusun 
tefrikine sebep hemen hemen budur. Eğer Mebus bu 
tahsisata sahip olur dese idik, intihap büter bitmez; 
iki tane aynı dairei intihâbiyeden tahsisat almağa kesbi 
istihkak etmiş zevat karşısında bulunacaktık. Onun 
için biz düşündük, tamik ettik, gördükkü nihayet bir 
masuniyet meselesi kalıyor ve biz buna hörmet gös
termeyi de vecibe bildik. Çünkü mademki bir teşrini
sanide toplanmak üzere intihap edilen zat taayyün et
miştir, ne olacaktır? Dairei intihabiye için de o da 
ve hu da Mebus olarak kabul edilecektir. Neye kar
şı? Eğer Meclis müçtemi ise intihap yapılmamış ola-
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cak'ür.Eğer müçteimıi değilse Meclise gelip, yahut va
zifeye gelüp, başlamak imkânı yoktur. Zira Meclis bir 
teşrinisanide inikat edecektir. Zira Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu o Mebusun müddetini dört sente olarak ka
bul etmiştir. 1 Teşrinisaniye kadar devamı tabiidir. 
Bu noktada bu şekilde nazarı dikkate alınmıştır ve 
o suretle mazbata hazırlanmıştır. Zannediyorumki 
tereddüde lüzum yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Encüme
nin şekli hal diye beyan buyurduğu noktalar yekdiğe
riyle muarızdır, mütenakıstır. Mebusluk için iki meb
de gösteriyor. Biri para noktasından, diğeri masu
niyet noktasından. Mebusluk için mebde bir olur, iki 
olmaz. Mebusluk mebdeini intihabın hitamı veyahut 
intihap mazbatasının o zata tevdii anından addetmek, 
masumiyet noktai nazarından faydalıdır. Para mese
lesine gelince, mütekait ise zararı yoktur. Tekaüt 
maaşı Mebus olduğu zaman da devanı edebilir. Bu
rada mevzubahis olan mazuliyet maaşıdır. Memur ol
mayan ya tekaüttür, ya mazul. Tekaüt Mebus oldu
ğu takdirde dahi maaşını alabilir. Mazuliyet maaşı 

işe; zannederim ki Memurin Kanunu mazuliyet kabul 
etmiyor, açık memur kabul ediyor. Bu açıktaki me
murları fiilen vazife ifa eden memurların tabi olduk
ları ahkâma tabi tıituyor, binaenaleyh Mebusluk 
başlayor. Fakat memuriyete ait olan alâka, Meclisi 
Âliye gelip tahsisata kesbi istihkak edinceye kadar 
temadıi ediyor. Bendenizce bu doğru değildir. Bunun 
en faydalısı hangisi ise onu ihtiyar etmek elbette du
ruştur. Masuniyeti teşriiyeyi Meclisin küşadına ta
lik ütmek elbette mahzurludur. Fakat mazuliyet maa
şı gibi, ufak bir maaş üzerinde alâkasını temadi et
tiren zat hem Mebustur hem memurdur. O müddet 
zarfında Memurin Kanunu mucibince, Memurin Ka
nununun tabi olduğu ahkâma tabidir. Aynı zamanda 
Teşkilatı Esasiye Kanununun ahkâmına tabidir. Ben
deni zce bir taraftan fedakârlık yapmak lâzımdır. Fa
kat masuniyeti iteşriiyeden fedakârlık elbette doğru 
değildir. Mebdei birleştirmek suretiyle bir nokta üze
rine karar almak faydalıdır, bu mazbatanın tekrar 
Encümene iadesi doğrudur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni mebusluğu ikiye ayırıyor. 
Birisi mebusluk, diğeri azalık. İntihap olunduğu za
mandan itibaren mebusluk başlar, mazbatası şu kür
sü muallâda okununcaya kadar devam eder. Okun
duktan sonra hem aza hem Mebus olur. Böyle deni
liyor. Bendenizce halledilecek mesele şudur. Mebus
lar intihap edildikleri günden mi tahsisat alırlar? 

Yoksa bizzat burada bulundukları günden mi tahsi
sat alırlar? Bu mesele halledildiği gün asıl muhtelif 
olan tahsisat meselesi halledimiş olur. Binaenaleyh 
bu noktai nazardan mazbatanın encümene iadesiyle1 

halli daha muvafıktır. 

Evet, Mebuslar ne vakit intihap edilirse edilsin, 
Meclisi Âliye geldikten ve mazbatası kalbul edildikten 
sonra tahsisat alır. Bu mesele halledildiği zaman baş
ka mesele kalmaz. Binaenaleyh encümene iadesi lâ
zım gelir. 

RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar! 
Encümeni âlinizin mazbatasında içtihadı olarak tes
pit ettiği hiç bir şey yoktur. Nizamnamei dahilinizle 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa istinat etmiştir. Nizam
namei dahilî ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu, intihap ne
ticelenip, reyler taayyün edince, ekseriyeti ihraz eden
lerin mebusluk sıfatını aldıklarını gösteriyor. Azalık 
için ise, malumu âliniz Nizamnamei dahilî mucibince, 

. mazbata, ait olduğu şubece tetkik edilip Heyeti Ce-
lileye gelip de kabul edilince, reis tarafından ('Bu zat 
azalığa kabul edilmiştir) denilecektir. Demekki o 
ana gelinceye kadar Meclis azalığı tahakkuk etmiyor 
ve bu da yine Teşkilatı Esasiye Kanunumuzun 13 ncü 
maddesine temas ediyor. 

Malumu âliniz memleketimiz dairei intihabiyele-
re ayrılmıştır. Dairei intihab'iyede mevcut olan nü
fusun reyi ile o vilâyet namına Mebus oluyor. Mec
lisi Âîrniz ise Türkiye Milletinin, Türkiye Devletinin 
ve Türkiye hududu dahilinin, Türkiye hududu ile 
mahdut olan vatanın Meclisi Âlisidir. Bu Meclisi 
Âlide aza olabilmek için Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun 13 ncü maddesi mucibince bir dairei intihabiye-
den Mebus olan zat yalnız o dairei intihabiyenin 
mümessili değil, bütün Türkiye'nin mümessili ola
bilmek için o zâtin Heyeti Celilenizin azalığa kabu
lü kararına, Divanı Riyaset tarafından size, bu zat 
sizin azanızdır, demesine talik olunur. Onun için en
cümenin kendiliğinden tespit ettiği hiç bir şey yoktur. 
Mazbata doğrudan doğruya gerek Teşkilatı Esasiye 
Kanununda, gerek Nizamnamei dahilide mevcut alan 
esasatı tespit etmiştir. 

ABDULLAH AZMt BEY (Eskişehir) — Bende
niz sual için müsaade aldım ama, söz söylemek icap 
etti. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
mazbata üç hükmü, üç karan muhtevidir. Birinci 
karar, intihap bitip de reylerin en çok bir zat uh
desinde taayyün, veya hut kura neticesinde takarrür 
ettiği zaman, o zatin mebusluğunun başladığını gös-
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teriyor. Bu hükümde zannediyorumki, ihtilâf yok
tur. Şu halde mazbatanın şu esaslı hükmü niçin en
cümene iade olunuyor? Bittabi anlayamadım. Sonra 
burada, arz olunan mütalaıttın doğru veyahut yanlış 
olduğunu »tayin edebilmek için, behemahal ikinci ka
rarın gözden geçirilmesi lâzımdır. Bir memuriyette 
iken, Mebus olanlar hakkında Teşkilatı Esasiye Ka
nununun yirmi i'Mnci veya yirmi üçüncü maddeleri 
ahkâmını tatbik edebilmek, yani mebusluğun hudu-
su üzerine memuriyetin sukutuna hükmedebilmek 
için, Mebus olan bu memurun kendi, intihabına res
men ıttıla etmesini müteakip mebusluğu tercih ettiği
ne dair merciine malûmat vermesi lâzımdır. Zannedi
yorum ki bu maddenin ihtiva ettiği vaziyet, üçüncü 
maddenin ihtiva ettiği kararı tenvir edecektir. Mü
lâhaza, edeceğimiz taraf şudur. Mesela biz Erzurum -
da bir defterdar bulunduğunu düşündük. Erzurum 
daki defterdar, Adana'dan Mebus intihap edilmiştir 
dedik. Erzurum'daki, Adana'dan Mebus intihap edil
diğini ne zaman haber alacaktır ki, kendisinin me
muriyeti bitiyor mu, bitmiyor mu, mebuslukla birle
şiyor mu, bifleşmiyor mu, sukuta hüküm lâzım ge
lecek mi, gelmiyecek mi? Bu noktalarda düşündük. 
Eğer mebusluk ile memuriyeti şu anda birleştirsek, 
derhal yeni bir vaziyet hasıl olacaktır. Yani Adana' 
da intihap bitmiştir. O zat Mebus olmuştur. Halbuki 
Meibus olduğu anda kendisi Erzurum'da memurdur. 
O halde Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinci mad
desi diyorki : İntihap edildikten sonra memuriyet 
kalbul ederse kendisi sukut eder. Düşündük : Bu, ka
bul addolunmaz, çünkü, devamdır. Halbuki aynı za-
mandat yine o zatın Mebus olarak intihap edildiğin
den haberi olmadığı anda, kendisi mafevk tarafından 
bir vazifeye tayin edilmiş olabilir ve kendisi kabul 
eder. Demek kabul de öyle bir. vaziyetle mülâhaza 
edilebilir. Binaenaleyh ikinci karar birinci kararın 
netice! tahliyesi olarak geldi. Ded'ikki : İntihap olu
nan bu zatin Mebus olduğuna resmen ıttıla hasıl et
mesi lâzımdır. 

Efendiler, memur olarak ifayı vazife ettiği bu 
müddet için para vermiyecek miyiz? T^bıatiyle al
ması lâzım gelir. Çünkü esasen onun aldığı tahsisat 
veya tazminat böyle muayyen bir müddet için de
ğildir. Kesilebilecek bir hal ve vaziyet yoktur. Azalık 
olsun, mebusluk olsun, ister beş gün, ister on gün 
azalık etmiş olsun, bu istihkakı kendisi ispat etmiş 
olur. Binaenaleyh bu üç kararı bir birinden ayırma
mak ve encümene iadesi mevzubahis olurken, öyle 
düşünmek lâzım gelir. Encümen reisi Rasih Beyefen
di katî olarak beyan ettilerki : Bu noktaları tespit* 

ederken, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve Nizamnamei 
Dahilinin haricine çıkmadık, çok doğrudur. Bendeniz 
bilhassa bu noktada çok itina edilmiş1 olduğuna ka
niim. Okuyorum, kanun teklif eifcmekj hakkı, Meclis 
azasına ve İcra Vekilleri Heyetine 4-ittir. İşte bir 
madde : Hiç bir mebus şu mütalaası4dan mesul de
ğildir. ' İşte bir madde daha, Biz Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni azası bir karar ittihaz etrnek için, yalnız 
Nizamnamei Dahiliye bakmak vaziyetinde olmadığı
mızı gördük ve söyledik ki, öyle bir karar vermeliyiz 
ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun katiyen metni hari
cinde olmasın, onun ihtiva ettiği hüküm hilâfına bir 
maddeyi ihtiva etmesin. Teşkilâtı Esasjiye Kanununun 
şu ahkâmına Nizamnamei Dahilinin hükmü gayet katî 
olarak cevap vermektedir. İntihap olunan Mebusun 
azalığa kabul olunduğu, reis tarafından Meclös Heye
ti Umumiyesine beyan olunuyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Azalığa kabul 
edilmezse ne olur? Mebusluğu kalır mi? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
zat ifayı vazife edebilmek için behemahal azalığa 
kabul edilmek lâzım gelir. Azalığa ljıabul edilmeden 
kendisinin ifa edeceği bir vazife yokjtur demektir ve 
tahsisat o noktadan başlar. Süleyman Sırrı Beyefen
di yine tahsisat meselesine intikal ettiler, biz katiyen 
tahsisat hakkında bir karar ittihaz etmedik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Fakat 
mevzu o idi. 

HAKKI -TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
mevzu o değildir. Mevzu sual şudurj Meclis Riyase
tinin Heyeti Celileye tevdi ettiği ve [Heyeti Gelileden 
bize havale edilen tezkere, mebusluğun mebdei ne
dir diyor. Biz, mebusluğun mebdeine birinci karar 
ile cevap verdik. Fakat tetkik ediypr, evrak içinde 
görüyoruzki, bu tefsir talebi bir hadisenin neticesi
dir. İçimizden bir Mebus arkadaş bu devrei intiha-
biyenin başında maaş almıştır, mesuliyet maaşı al
mıştır. Ağustos nihayetine kadar tediye edilmiştir ve 
ağustos nihayetine kadar alınan rkıaaşın, o zaman 
Meclisin küşad tarihi olan 11 ağustostan sonrasının 
istirdadı talebinde bulunuyorlar. Bu; zat Riyasete bir 
takrir veriyor, diyorki: Hangi zamana kadar bu ka
bil maaşlar verilebilir? Bu mesele umumî olarak 
halledilmelidir. Tahsisat ve bu kabil maaşlar verile
bilir veyahut verilmez. Bizde işte $u arkadaşın rey 
ve fikrine iştirak ettik. Evvelen mebusluğun mebdei 
intihabın bittiği andır dedik. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizji) — Hayır efen-
dim, öyle değil, mazbatanın kabulü tarihinden baş
lar. 
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HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bunu da bü
yük bir tehalükle mülâhaza ettik. Malumu âliniz bu
rada en ziyade düşünülecek şey, paradan ziyade ma
suniyet noktasıdır. Eğer onun azalığa kabulü tarihini 
koysa idik, azalığa intihabından sonra Meclise iltihak 
edinceye kadarki zaman zarfında geçirmiş olduğu 
ahval ve zaman dahilinde kendisini kanunun teyidin
de bırakmış olur. Halbuki bizce paradan ziyade ka
nunun mebusluğa verdiği masuniyet noktası haizi 
ehemmiyet idi. Mebdei nazarı dikkate aldık. Böyle 
düşündük. Bütün dünya Kanunu Esasileri bunu böy
le kabul etmiştir. Onun için mebdei bu şekilde kabul 
ettik ve para noktasında da bu şekilde karar ittihaz 
ettik. Hakem, Heyeti Celilenizdir. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — İkinci 
kararda bir şey vardır. Bir memuriyette iken,. Mebus 
olanlar hakkında kendisinin mebusluğu tercih ettiğine 
dair tebligatta bulununcaya kadar sukut hükmü ve
rilmesi. Yani tebliğ etmemiş olmak lâzım gelirki, su
kutu icabettirsin. Tebligatta bulunmakla beraber me
muriyette berdevamdır. Meselâ Meclis açılmış, el'an 
memuriyette devam ediyor. Biri fiili, biri kavli iki 
şey karşısında bulunuyor. Mebusluğu kabul ediyor, 
fakat maaşa tamah edip işe devam ediyor. Mebus 
olduğu için kimse de kendisine işten el çektiremiyor, 
memuriyete devam ediyor. Aynı zamanda da kavli 
mebusluğu kabul ediyor. Bu hususta imalı fikir etti
niz mi? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu da keza 
mevzubahis olmuştur. Tamahkârlıktan dolayı değil, 
vazifesinin ehemmiyetinden dolayı. Meselâ bir kay
makamdır. intihap edildikten sonra vazifesini başka
sına tevdi etmeden nasıl ayrılıp gelebilir? Tabidirki 
o zat bir halefe terki mevki edinceye kadar orada 
kalacaktır. Kendisi mebusluğu intihap etmiştir. Bu, 
aynı zat uhdesinde mebuslukla memuriyet içtima et
miş sayılmaz. Vazifesini halefine tevdi etmiş ise bitta
bi gelir. Yoksa devlet vazifesini kabul edecek bir 
kimse teslim almadıkça nasıl olur da bırakır 
gelir? O andaki vazife, mebusluk sıfatiyle değil, me
murluk sıfatiyle de değil, belki bir memur vekili sıfa-
tiyle böyle bir zaruret karşısında ifayı vazife ettiği 
müddetçe nasıl kendisinin mebusluk sıfatı zail olur. 
Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanununun mebusluk
la memuriyet bir zat uhdesinde içtima edemez mad
desini ancak böyle bir takripte telakki ettik. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu tefsir 
Heyeti Celilece kabul edildiği halde, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun tefsiri mi olacak? Her hangi bir madde

nin tefsiri mi olacak? Yoksa Nizamnamei Dahilinin 
veyahut her ikisinin birden mi tefsiri olacak? Çünkü 
fıkrai mezkûre Teşkilâtı Esasiye Kanununun medlu
lüne, mefhumuna istinad ediyor. Diğer birisi, nizam
namei dahilinin filân medlulüne temas ediyor. Ni
zamnamei Dahili hiç bir esası ifade etmez, bir usul 
ifade eder. Bendenizce eğer bu mazbata Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun tefsiri ise, Kanunu Esasi Encü
meninin kendisini Nizamnamei Dahili ile mukayyet 
tutmamalı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun istinat ettiği 
ruh ne ise, mebusluğun mebdeini ona göre tetkik 
etmelidir. Para noktasından da kendisini alâkadar 
farzetmemelidir. Çünkü Mebusluğun mebdei düşünü
lürken para asıl değildir, sıfat asıldır. Teşkilâtı Esa
siye mebde tayin ettikten sonra para zaten muayyen 
usul ile verilir. Meclise iltihak etmeyip, istihkak kes-
betmiyen bir adam para alamaz. Bu, ücret değil, bir 
tazminattır. Asıl olan Mebusluk ve masuniyet oldu
ğu için yine Mebusluğun mebdei mevzubahis olabilir. 
Binaenaleyh Kanunu Esasi Encümeni bir meseleyi 
hallederken o meseleye müteferri olan diğer mesaili 
de Nizamnamei Dahilinin bazı maddelerinden istiane 
ederek, Teşkilâtı Esasiyenin tefsiri diye Nizamname
den alınan mefhuma ve misale istinaden fikir yürüt
müş ise, doğru olmasa gerektir. Zannederim. Bende
nizce bu tefsirin tekrar encümene alınması ve yal
nız Teşkilâtı Esasiyenin ruhuna göre mebusluk meb-
deinin tayin edilmesi daha doğrudur. Nizamname ta
dil olunabilir, nitekim olacaktır. Zaten Teşkilâtı Esa-
siyeye göre değil, eski Kanunu Esasiye istinaden ya
pılmış bir Nizamnamedir. Onun usule taallûk eden 
maddeleriyle mukayyedir. Yoksa esasa taalluk eden 
maddeleriyle mukayyet değiliz. Çünkü zaten o mad
desi yoktur, Teşkilâtı Esasiye Kanunu o maddeleri 
bertaraf etmiştir. Bu tefsir hem Nizamnamei Dahi
linin, hem de Teşkilâtı Esasiyenin tefsiri oluyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
Hasan Fehmi Beyefendinin bu noktai nazarı serdi-
ne sebep olan hadise bence meçhuldür. Çünkü biz 
buraya Nizamnamei Dahiliden bahsederek Nizam
namei dahilinin şu ve şu ahkâmı, şu veya şu ahvali 
ifade ediyor demek için gelmiş değiliz. Mebusluk 
müddetinin hangi tarihte başladığına dair Teşkilâtı 
Esasiyede bir sarahat yoksa da encümeniniz, bu sı
fatın Meslise iltihaktan evvel başladığına dair bazı 
karineler görmüştür ifadesiyle mazbatasına başlıyor. 
Onun için biz, Nizamname1; Dahilî ahkâmiyle meşgul! 
olmuş değiliz. Ona müracaat etmiş isek: Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun ahkâmını miieyyet ahkâm var 
mıdır, bizim istinbat ettiğimiz noktai nazar Nizam-
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nameı Dahilî esasiyle teeyyüt ediyor mu, etmiyor i 
mu? Bunu görmek ve size arz etmek içindir. Bunun I 
için esbabı mucibesi olarak arz edilmiştir. Bu tarzı I 
niyette isabet var mı, yok mu? Bunu bir takım-de- I 
lâile raptetmişizdir. Sonra Teşkilâtı Esasiyenin tefsi
ri de mevzubahis değildir. Mebusluğun mebdeine 
dair bir karar ittihazını Divanı Riyaset lüzumlu gör- j 
müş ve Heyeti Celileye havale edilen bir meseleyi bi- I 
ze havale etmiştir. Biz Kanunu Esasî Encümeni işte 
bu karan ittihaz ederek arz ediyoruz. Yoksa Nizam-
namei Dahilî mevzubahis değildir. 

Mazbatanın ruhu okuduğumuz zaman taayyün 
eder. Çünkü diyoruz ki Teşkilâtı Esasiyede sarahat I 
yoktur, bazı karineler vardır. Bu karineleri de Nizam- I 
namei Dahilinin şu ve şu şekilde müeyyittir ve an- I 
cak biz encümende müeyyit olmak üzere karar ve
riyoruz. Yoksa, Nizamnamei Dahili mevzubahis de- I 
ğildir. I 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Demek 
tefsir değildir, yeni bir şekildir. I 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir karar is
tenildi, biz de karar verdik. 

REİS — Kifayeti müzakere takrirleri vardır. I 

Riyaseti Celileye I 
Müzakerenin kifayetine ve mazbatanın encüme- I 

ne iadesine karar verilmesini teklif eylerim. I 
Yozgat I 

Ahmet Hamdi I 

ABDULLAH AZMt BEY (Eskişehir) — Efen
dim, kifayeti müzakere aleyhinde söyleyeceğim: I 

Efendim, Teşkilâtı Esasiye Kanunu kadar ehem- I 
miyetli bir müzakere cereyan ediyor. Onun için bu- I 
nun hakkında henüz kifayeti müzakere kararı veri- ı 
lemez. Zira Encümen Reisi Rasih Beyefendi tara- I 
fından dermeyan olunan bir meseleye - ki mebusluk- I 
la memuriyeti birden cemediyor - itiraz edilmedik- j 
çe kabul addedilebilir. Binaenaleyh bu cihetler ten- I 
vir edilmek lâzım gelir. 1 

Şimdi, Rasih Bey buyurdular ki: Mebusluk tas- I 
dik edilmedikçe henüz aza değildir, yani Mebus de- I 
ğildir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) —Mebustur. 
ABDULLAH AZMİ BEY (Devamla) — Zaten 

aza, Mebus müteradif kelimelerdir. Şimdi efendim; I 
Rasih Beyefendi buyuru yo rlarki, mebusluğu burada I 
tasdik edilmedikçe üzerinde azalık sıfatı yoktur. Öy- I 
le değil mi? Tasdik meselesi, bu intihabın yolunda I 
olup olmadığı, mebusluk sıfatına taalluk eden evsafı I 
haiz olup olmadığı hakkında bir itiraz zeminidir ki, j 
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tasdik ile o itiraz kaldırılmış olur. Halbuki, kendisi 
Mebus olmamış olsaydı, Meclis açılır açılmaz bir 
çok mazbatalar, bir çok kararlar, onun henüz maz
batası tasdik edilmeksizin, reyi ile tasdik ve kabul 
edilmez. Böyle olmazsa esasen hiç bir şey cereyan 
etmez. Gerek Teşkilâtı Esasiye, gerek: Nizamnamei 
Dahilî, mebusluğu tasdik edilmezde^ evvel onun 
reye iştirak ve rey adedinde nisaba tesirini kabul et
miştir. Binaenaleyh intihap olunduğu günden beri sı
fatı mebusiyeti tamamiyle iktisap etmiştir. Yani tas
dik edilmezden evvel henüz aza olmamıştır. İfadesi 
doğru bir ifade değildir. 

Kezalik Tarık Beyefendiye sorduğum sual üzeri
ne birisi fiilî, diğeri kavlî iki şey karşısında bulunu
yoruz. Kavlen Mebusluğu kabul ediyor, fiilen memu
riyete devam ediyor. Zaten mebdei de intihap olun
duğu gün olarak kabul ettik. Şu halde hem mebus
luk, hem de memuriyet devam etmiş oluyor. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — O kendi mü
talaası? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Devamla) — Evet iş
te bu mütalaaya göre devam ediyor. Binaenaleyh me
busluğun mebdeini mazbata tarihi olarak kabul ettik
ten sonra artık ne memuriyet hakkı ne de herhangi 
bir suretle almış olduğu maaş mevzuubahis olamaz 
ve olmamalıdır. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Kanununu 
mevzubahis ediyoruz Yalnız tahsisat - gerçi burada 
mevzubahis değildir - meselesi için ayrıca bir meb
de ittihaz olunabilir. Yani mebusluk sıfatiyle tahsi
sata kesbi istihak mebdei mütehalif addolunmaz, 
mutlaka işe başlamak lâzım gelir. Eğer başlamazsa 
tahsisatı almayı tecviz edecek olursak r Bunu istitra-
ten söylüyorum - mebusluk mazbatasını aldıktan 
sonra istifa eden bir mebusa da tahsisat vermek lâ
zım gelir. Tahsisata kesbi istihkak meselesi azalık 
sıfatının tasdiki üzerinde bir tesir icra edemez. Tas
dikle itiraz kapanmış oluyor. Binaenaleyh mebde 
mutlaka intihap mazbatası tarihidir. 

RASİH BEY (Antalya) — Mazbatayı okursanız 
'aynı şeyi görürsünüz. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Devamla) — Ben ifa
deler üzerinde itiraz mahalline çıktım. Yani tasdik 
edilmeksizin azalık sıfatı, üzerinde yoktur dediler. 
Binaenaleyh diğer arkadaşlar memuriyetle mebuslu
ğu tevhit ettirdiler, müzakere kafi değildir, daha mü
zakere edilmesi muvafıktır. 

REİS — Okunan takrir kifayeti müzakereyle maz
batanın encümene iadesi hakkındadır. Aynı zaman
da diğer kifayet müzakere encümene) iade takrirleri 
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de vardır. Evvelâ kifayeti müzakereyi reyinize arz 
mecburiyetindeyim, ondan sonra takrirleri okuyaca
ğım. Kifayeti müzakereyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Müzakere
nin kifayeti kabul edilmiştir. Takrirler okunacaktır: 

Riyaceti Celileye 
Heyeti Celilede tezahür eden hissiyat ve mütalaat 

dairesinde meselenin tekrar müzakeresi zımnında 
mazbatanın Teşkilâtı Esasiye Encümenine iade Du
yurulmasını teklif ederiz. 

Yozgat Çorum 
Ahmet Hamdi İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
Masuniyeti teşriiyeyi takviye eden mebde ile di

ğer mebde tevhit olunmak üzere işbu tefsir şeklinde 
Teşkilâtı Esasiye Encümenine iadesini teklif eyle
rim. 

Karesi 
Ali Şuuri 

Riyaseti Celileye 
T'dşjk'iılâtı Bsaisüiye Encümeni, Mebuslara ilki sıfat 

izafe etmiştir. Birisi mebusluk, diğeri azalıktır. İn
tihabın tahakkuk ettiği dakikadan mazbatanın Mec
liste tasdikine kadar Mebus ve mazbatanın tasdikin
den itibaren hem mebus, ve aynı zamanında da aza-
lık sıfatını kabul etmiştir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
mucibince mebuslukla azalık elfazı mütreadifeden-

dir. İntihabı tahakkuk eden zat aynı zamanda hem 
Mebus ve hem de azadır. Binaenaleyh tefsire saik 
mebusluk ve azalık meselesi değildir. Mazuliyet maa
şı alarak mebusluğa intihap olunan zevatın mazuli
yet maaşının ne zamana kadar itada devam edilebi
leceği keyfiyetidir. O halde Mebusların mebusluk tah
sisatını ne zamandan itibaren alacakları tespit edil
mek lâzımdır. 

Bu. keyfiyet tespit edildikten sonradır ki mazuli
yet maaşı ve bir hizmeti mukabili olmayarak alınan 
maaşın da kat'ı lazım gelir. Binaenaleyh bu noktai 
nazardan tekrar tetkik olunmak üzere mazbatanın en
cümene iadesini arz ve teklif eylerim. 

19 Kânunusani 1927 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, mevcut takrirlerin hepsi neti
ce itibariyle mazbatanın encümene iadesini teklif ma
hiyetindedir. Mazbatanın encümene iadesini reyini
ze arz ediyorum. Mazbatanın encümene iadesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Mazbatanın encümene iadesi kabul edilmiştir. 
Encümen yeniden meseleyi tetkik edecektir. Efendim, 
vakit gecikti, ruznamemizde daha bir çok maddeler 
vardır, ekseriyet kalmamıştır. Yarın saat on dörtte iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat: Saat : 16,10 
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