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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası kabul edildikten son
ra cuma günü toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Başkan Vekili 
Nuri Conker 

Kâtib 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 

Kâtib 
Çoruh 
Ali Zırh 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — 1931 yılı Hazine son hesabı hakkında kanun 
lâyihası (1/288) (Divanı muhasebat encümenine). 

2 — Millî Müdafaa vekâleti 1935 yılı Kara büt
çesinde 500 000 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/289) (Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
3 — Urfa saylavı Ali Saib Ursavaşın teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/152) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
4 — Büyük Millet Meclisi 1935 yılı eylül ayı he

sabı hakkında Meclis hesablarmın tetkiki encümeni 
mazbatası (5/19) (Rııznameye). 

5 — Muvazenei umumiyeye dahil baytarların uh

desinde maaşlı veya ücretli vilâyet ve belediye bay
tarlıklarının içtima edebileceğine dair kanun lâyihası 
ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/123) 
(Rııznameye). 

6 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1931 yılı son he
sabına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Tahlisiye 
umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkında kanım 
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/117, 1/126) (Rııznameye). 

7 — Urfa saylavı Ali Saib Ursavaşın teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/152) (Ruzna-
meye) 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 15,5 

BAŞKAN — Hasan Saka 
KÂTİBLER: Ali Muzaffer Göker (Konya), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
REFET CANI TEZ (Bursa) — Hükümetçe 

yapılmakta olan bir tahkikat dolayısile arka
daşlardan birinin masuniyeti teşriiyesi hakkın
da Müşterek encümenin mazbatası vardır. Bu 
mazbatanın bu günkü ruznameye alınmasını en

cümen namma rica ediyorum. 
BAŞKAN — Mevzubahs 

günkü ruznameye alınmasını 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznameye geçiyoruz: 

mazbatanın "^u 
kabul edenler... 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Riya seli 
tezkeresi 

Umumî heyete 
Aşağıda isimleri yazılı saym üyelerin izin

leri Başkanlık kurulunca kararlaştırılmıştır. 
Umumî heyetin onamasına sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Antalya saylavı Tevfik Arıcan, bir ay, has
talığına binaen. 

Diyarbekir saylavı Tevfik bilge, iki ay, has
talığına binaen. 

Tokat saylavı General Sıtkı Üke, iki ay, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutub reye 
arzedeceğim. 

Antalya saylavı Tevfik Arıcan, bir ay, hasta-
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lığına binaen 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Diyarbekir saylavı Tevfik Bilge, iki ay, has

talığına binaen 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tokad saylavı General Sıtkı Üke, ik ay, has

talığına binaen. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 — Denizyolları ve Akay işi et m el erile, fabri
ka ve havuzlar ve Kılavuzluk nıüdilrlükleri ve 
Devlet Reisine aid deniz vasıtaları memurin, za
bıtan, mürettebat ve müstahdemleri hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve 

havuzlar ve Kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet 
Reisine aid deniz vasıtaları memurin, zabitan, 
mürettebat ve müstahdemlerine dair olub 
6-XI-1934 tarih ve 6/1867 sayılı tezkere ile yük
sek huzurlarına sunulmuş olan tekaüd kanunu 
lâyihasının geri gönderilmesine yüksek müsaa
delerini dilerim. 

Başvekil 
1. înönü 

BAŞKAN — Alelûsul iade ediyoruz. 
Bir tezkere daha vardır. 

,9 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü memurları tekaüd sandığı ka
nununa ek kanun lâyihasının geri verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

4 — SUALLER 

1 — Afyon Karahisar saylavı Bere Türk erin, 
orman yangınlarına karşı ne gibi mâni tedbirler 
alındığına dair Ziraat vekâletinden şifahî sual 
takriri 

Kamutayın Yüksek Reisliğine 
Sual takrir i : 
Memleketimizin, dünyada en güzel bir yurd 

olduğunu hiç kimse yadısamaz (İnkâr edemez). 
Yurdumuzun çok faydalı güzelliklerinden bi

ri de ormanlarımızdır. Esefle görüyoruz ki, her 
sene orman yangınları o güzel yöreleri harab 
ediyor, çöle çeviriyor. 

Bu yangınları suçlu, eller, kasten mi yakıyor, 
yoksa affedilmeyecek dikkatsizlik eseri midir ? 

Sonra; benim gördüğüm yerlerde - Şileden 
tâ Uludağı ormanma kadar cahil köylüler balta
larla meşe ve çam ormanlarını harıl harıl kesi
yorlar. 

Hele Uludağın Avnıpada gördüğümüz kıy
metli çam ağaçları her sene yavaş yavaş kesilib 
imha ediliyor, hem de büyük yaş ağaçlar. 

Bu yerlerde, maalesef hiç bir korucuya rast-

16 teşrinievvel 1935 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

11 - VI -1935 tarih ve 6/1921 sayılı tezkere ile 
yüksek huzurlarına sunulmuş olan Devlet demir
yolları memurini tekaüd sandığı kanunu lâyiha
sının görülen lüzum üzerine geri gönderilmesine 
yüksek müsaadelerini dilerim. Başvekil 

î. İnönü 
BAŞKAN — Bu lâyihanın da alelûsul iadesi 

lâzımgeliyor, iade ediyoruz. 
Üçüncü bir tezkere daha vardır. 

4 — İnhisarlar koruma sandığına dair olan 
2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının geri ve
rilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

16 teşrinievvel 1935 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar memur ve müstahdem
lerinin koruma sandığına aid olub 8 - IV -1935 
tarih ve 6/955 sayılı tezkere ile yüksek huzurla
rına sunulmuş olan kanun lâyihasmm görülen lü
zum üzerine geri gönderilmesine yüksek müsaa
delerini dilerim. Başvekil 

1. İnönü 
BAŞKAN — Bu lâyiha encümendedir. Malû

mu âliniz ruznamenin malı olmuştur, ladesi için 
Yüksek Heyetten karar almak lâzımdır. Bu 
lâyihanın Başvekâlete iadesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... ladesi kabul edilmiştir. 

j Ruznamenin ikinci kısmma geçiyoruz. İki su
al *takriri vardır. Vekil Beyler burada ise in-

I taç ederiz. 

VE CEVABLAR 

! • gelmedim. 
I Acaba, ilgili Tarım bakanlığı, bu acıklı duru-
[ mun önüne çabucak geçebilmek için ne gibi çetin 

ve sert tedbirler almıştır.? Lütfen Yüksek Ka
mutayı aydınlatmalarını rica ederim. 

8 birinci teşrin 1935 
Afyon saylavı 

Berç K. Türker 
BAŞKAN — Ziraat vekili burada yokmu? 

(Yok sesleri). O halde ikinci suale geçiyoruz. 

2 —• Afyon Karahisar saylavı Bere Türk erin 
dinamit bombalarile nesli tüketilen balıklar için 
şimdiye kadar ne gibi mâni tedbirler alındığına 
dair şifahî sualine Maliye vekili Fuad Ayvalının 
cevabı. 

Kamutayın Yüksek Başkanlığına 
Orman yangınları ve cahil eller nasıl o güzel 

ormanlarımızı harab ediyorlarsa denizde de 
suçlu ve cahil adamlar en nefis balıkları dina
mitle avlamayı âdet etmişlerdir. 

Bu çok kötü âdet bilhassa marmara kıyıla-

— 95 — 
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t; ada lar KI tarafımla t a tb ik ediliyor ve bu 
levrek karagöz - s inagri t mercan gibi 

i-; bal ık ıarm yuvalar ı yok ediliyor, ve g i k 
ı eiiıider a /abyor . üok defa başka bal ıklar 

Lamızın: 'e kay ık la r nad i ren 

i 'du ' 
mm 

balıkhane m a d a r a ile görüştüm. Denizde 
ankaı u î j jn ık zor bir IH olduğunu ve ye-
ire duLaıuîi/ie tu takt ı ! balıklar , . bal ıkhane-
.ab edduguüdau, bu gibi bal ıklar ı balık 
e get i ren adamlar ı tevkil' ve tecziye 
k tcn başka bir cara olmadığını berayi 
it söylediler-, 
ı>,! çok ,sayin F m a u s Bakanı bu işle meş 

ı ir mıdır? fcaıyet obrıuşlarsa ne gibi ted-
' t ıkların dinamit bombalarile imha 

ade t in kak .bnlmasmı temin b u y u r 

ıd. Kamutayı tulden. 
ı ;a ederim. 

L idyE VEKİLİ. 
uımıkle baha: a.v 
;i. ahkam, zabıta 

aiar ını 

\:ı 
uıae Uviiji 
inanıit ve; 
audısb .«'• 

ıratila b 

ı.y d ınlatrnaların J 

8 - X - 1035 
Afyon saylavı 

Bere K. Türke r 

İ D AÖIiALI (Elamız) 
uHii aamniaiyel i hak 
,'; i y e aızaıamunesine 
da aza) senesinde aeş 
Uıtia başlaa. 
azizesinde bahkhı ı ıu 
. ukzauuüur, gibi SJ^-
anki bir hüküm, bira;-: 
v aralar. Bu kanunuz 
urtie, denizde, nehir-
ddı iuî ı iakıye kul lan 
.rbür ve asetilen gibi 
kakır la zıbknı kullan-L 

v umumudur., Bu yol 
baUk zyatâku- naizkıada bir aydan uç aya j 

vassaız. ıie b d u m a v mb.ba y.» ;.:;ih!r.; 

m a kaçak takibine memzr okiîi Mab 
riik memur la r ı gkk aiakabai zira, ha 
hadisesinde dahi zabıt v a a b z k z n ra 
men tebliğ- edbamzr , ihyaı maan 
a lman tebabi r (mzıkzûmkm a a : a 
inhisarı , ba ru t ve mevaud; z d b z k ı y 
mutab ık ka l ınarak ren'M rub-zba h 
da"). başkasına dimimi t s zuzzan ıas ; 
acentelerine tamim otîark.az-zar 

Kezalik G-ümrük muhafaza haz... 
edilerek az-ikerilerbiyi s ı r a iz a^ t aa . . 
k i l a t m bu hadi.se île de meşgıb ola 
eskim iştir, 

Bütün bu a r z e n b r h a tndabiıau, 
neticesinde bal ıkhanelere üfaamHk: 
balık gelmelinin önüne gecikmiştir. 

F a k a t bu boyla ahsa ; ';j ramak, 
iskelelerde, şurada burada ka.eak ola 
bal ık lar meyaımıda d i a z m u k avla 
la r dahi görülmektedir . Bunla.;tu zz 
yani tedbir ler in mika f t •:ÎİHI;J.;-."="ÎJTIJ İra 
sahillerimizin gem s ohmısı v< İ I ^ I K 
da nezaret iz müskal ve haUa gay 
bulunması ve bunun neLıceas almak 
namit le balık av.hyauku; azam 
yaka l amak mümkün olmaaim,!" uza 
sılatı eürunyelerbe bîrlikr.e aha haza 
ye verildikleri s ımıın taf'arzH f> mu 
t ikler inin sza'ut clmzaması v n - r j J r a m 
nıahkıımiy e i;i ci be I. i a e ga a i k- • • az ı ,-> -.. U -
r m nezaret cihetinin t e m a z izm naz 
t a k a l a r d a süratl i motbrbu, sa.ndal! 
m a k lazımdır. Bunun için ivîama''y, 
k a d a r diğer velm i etimin haazı znr 
d ikkat le r in i celbetmıslar. P z h z z a a 
nisbet ınde yapı lmaktadır . 

Arzettigirii albi ;-ahîUm"Tan^ fa1 

duğu için .simdild ü.ızarj^ttcn da ba 

• ; t , K 

["fi r 

• " l f ; 1 . 

USaaii»;Sİ 

kaaü 

;iaa.e '"..mai'uiSL-ır 

10 brada/; 30 l i raya kadai ' pa ra 
i in. Teke r rü rü halinde bu ca 
aijyi gibi. ku l landık lar ı kayriy 
.'."devat müsadere olunur. 
aaiia Dahiliye, Adliye ve Maliyi 
Ira, Mal iye vekalet i balık resmi 
: eabavelde meşgul bir daire ol 
abyiM nesbuc ve tabiat i le balık 
::;•;!r yau;ii;aK vaziyetlerin berki 
i Sarkacak ieda.biri de nazar ı Uiıc--
. Biî ui.aaLigun kanun hükmünü 

tefîkila.L Maliyeye muhtelif 
kda.::o '.amini ya,pmıatîr ve va 
aa ' î reu na;aın d ikkat in i celbe!; 
:aa.:ais;-jr. B J mayanda 027 se 
laaıbnl b.iJıkbaaîesine gelen ba 
ul.ujıiiia*b:;r(iı; e,,eı- varsa sahvb 
d- ]--\u. v.MJdaiasj us id rilihaa 

K\ w- an- ;a,y ma fi ası-
(!İria,mif[e balık av 

". s'ı'i :'"'" :.;-,! '•»a ; !-> 
dıbais t i ı . I.Vİnaauiie 

netice beklenemez Bundan da loyuhr ki balık 
cinsinin ı.slahile, io-etnua::ala ;da.k-vd;i.r a iaa Jk 
t ısad vekaletinin d a. İd ıstı 

nü lmüş tür . El îunzdeki karı 
l ıyanlar ı ce>aıieuduar!a.k ki 
y ıhada vaziyet daha levs 

avlanmış olan bal ıklar ı satan! 
maya tavassu t eden le r bilere!;: alanlar, ben bu 
hakk ında dahi cezalar lumıd m ak tadır. Bu i-
ıımı yak ında Meclisi Aliye takdim edilecektir. 

Maliye vekaleti a in a ldma dn-nuıdu-yi ta [ 
bir ler bu arzet t iklerhndeıi iba,retfir, 

BERC T Ü R K E R (Afyctn) Say m arkaakaa 
l a r ; saygı değer Maliye vekilinin izaha t in.a 
cidden teşeı tkür adivoraiu MalumM- aada r !ay 
t o p r a k t a nasıl matısaj yetişîyars.ı deaiz a r!as-
da da balık boyie bir niairsnidur. r iuular judıa 
ediliyor. Bunlar ı bun güzumb; gordnm. Y;;»,, 
lan kanunkır , ueşrediluds kar:.t--lar ve hazırkı, 

!a^iaia ta nan layihalar bu ısı bitiremiyor. Ba neye- ben 
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zer biliyor musunuz arkadaşlar, kitablarda ya
zı ile şunları yapmazsanız cennete gideceksi
niz derler, fakat biz yine o .günahı işleriz. De
nizde bombacılar balıkları imha ediyorlar. 
Bunların yanına küçük sandalcılar değil, mo-
törler filan bile gidemez. Çünkü ellerinde di
namit bombaları vardır, 

Bu böyle kanunlarla,, kararlarla bitmiye-
cektir. Kati bir usul olup bunun önü alınma
lıdır. Bu balık imhasının önüne geçmek için 

pratik tedbirler düşünüp bulmalıdır. Nasıl ki 
ormanlarda yapılıyor ve almıyor. Bu hususta 
da söyliyeceklerim vardır. 

Muhterem Maliye vekilinden ricam bu me
seleyi daha ariz amik tetkik ederek bu bomba
cıları nasıl ele geçirilebilecekse o şekilde pra
tik tedbirlerle temin etsinler. 

BAŞKAN — Sual bitmiştir. 
Ruznamemizde birinci müzakeresi yapılacak 

bir madde var. 

5 - , MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ rhrnıa, tksil-hnı c< ihale kanununun 
22 nci maddisini bir fıkra ı klı n niısiut dair l:a-
nun lâı/dıası n Malim rt liiitcc t nc'ûrnı nlı ri maz
bataları ( 1 -'2(İH) | 1 | 

BAŞKAN — Lâyihanm bütünü üzerinde mü
zakere açıyorum. Söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) O halde maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Artırma ve eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 
sayılı kanunun 22 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 
sayılı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 
22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Posta nakliyat müteahhidlerinden yukarıda 
yazılı muvakkat ve kati teminattan başka nak
ledecekleri kıymetlere karşılık olmak üzere ma
halli idare heyetlerince takdir edilecek miktarda 
ve 17 nci maddedeki esaslar dairesinde bir kefa

let ve teminat almır. 
Bu kefalet ve teminatı, katî ihale için muay

yen olan müddet zarfında vermeyen müteahhid-
ler hakkmda 25 nci madde hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü yerine ge
tirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm ikinci müzakeresi, müddeti kanu-
niyesi içinde yapılacaktır. 

Ruznamemizde başka bir şey yoktur. Bu gün 
müzakeresi kabul edilen mevzu için ikinci celse 
aktedeceğiz. Onun için saat 5 te toplanılmak 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 17,5 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay. 

KÂTİBLBR : Ali Muzaffer Göker (Konya), Ali Zırh (Çoruh). 

BAŞKAN Celse açılmıştır. I BAŞKAN — Mazbata okunacaktır. 
i ALİ SAİB URSAVAŞ (Urfa) — Aziz arka-

2 l'rfa sanları Alı Sadi l rsurasın tısrıi i rj^slar' 
aıasuHİn, linin kaldırılması hai:i,n,d(i Hasrı kâh i j 'l7 senedenberi bugüne kadar ve şimdi bu 
hzkırısi re Adlin, c< T<skilnlt <sa.si.ut , HCÜUH ıı- i kürsüye, çıktığım ana kadar bir çok iyiliklerini 
lirindin mânkkıb andıldü mriimnı ınaAıalasi j ve himayesini gördüğüm ve kendisine candan 
(:->'/! .12) \'2\ ; bağlı bulunmak aşkmı taşıdığım Atatürke yapıl-

| makta olan bir sui kasta maalesef müfteriler 
| 1 | 2i(i sandı hasmuı/a,:) :ahhn sanandadır. j benim de adımı karıştırmışlar... Bir aydanberi 
| 2 | 2:~>o sandı hasHuıaazı -.ahim sanandadır. ! ben, bu elim ıstırabm altmda eziliyordum, dün-
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denberi çok müsterihim. 

Gerek benim masuniyetimin kaldırılmasını 
teklif eden Adliye bakanlığına ve gerek bu tek
lifi kabul eden encümene candan teşekkür ede
rim. 

Ben, bu işte de„ yine bu iftirayı meydana çı
kararak karşınıza ve büyük Atatürkün karşısına 
sevginize lâyık bir arkadaşınız olarak çıkacağım 
(İnşaallah sesleri Candan dileriz sesleri). 

Arkadaşlar; ben bunu bir ümid olarak söy
lemiyorum; ; içten gelen bir inan, bir karar ve 
kati kanaatle ifade ediyorum. 

Aziz arkadaşlar; bizim sevgili reislerimize 
suikast yapmak isteyenler, fırsat bulurlarsa 
yaparlar. Fakat suikastın yolu, oradan değildir. 
Oradan gelen yol, doğrudan doğruya benim 
içindir; Atatürkün yetiştirdiği Ursavaş içindir. 
Arkadaşlar, benim reislerimize büyük aşkım 
vardır. Yalnız İsmet tnönünden bir şey rica 
ediyorum. Ben Adliye tahkikatını kâfi görmü
yorum. Kendisi bizzat bununla meşgul olsun. 
Ben onun çok iyiliğini gördüm, onun için çok 
rica ediyorum, bu işi de iyice tahkik etsinler. 
Ceyhandan Suriyeye giden adamlar, bu isi yap
tılar. Bunlar vaktile bana iftira etmişlerdi. 
Bunlarm evrakı bu gün Dahiliye vekâletinde 
mazbuttur. İsmet İnönüne hakkımı helâl etmeni 
bunu bizzat tahkik etsinler, çünkü bu işte yal
nız adliye tahkikatı kâfi gelmez. 

İsmet İnönü! hayatım kıldan ince, kılıçtan 
keskin bir köprünün üstündedir. Haksızlığa 
uğradım. Sen bana vaktile çok lûtufta bulun
dun, bunu da yapacaksın, senden bunu isterim. 

Aziz arkadaşlar; Mütarekenin kara günle
rinde, memleket harap olduğu zamanlarda yep
yeni bir millî Devlet kurmak kararile tek ba
sma Anadoluya geçen Atatürke ilk inananlar
danım. Ona derin bir aşk ve doğrulukla bağ
lananlardan birisiyim. O kara günde olduğu gi
bi bu gün de, yarrn da ölünceye kadar bu 
inanıştan ayrılmayacak olan ben, o zaman ne 
böyle bir Devletin kurulacağını, ne böyle teşriî 
Meclisin kurulacağını, ne de böyle Mecliste say
lav olacağımı hiç hatırımdan geçirmiş değildim. 
Osmanlı Devleti yıkılmış, ordusu dağılmış, 
memleketin sevkulceys noktaları düşman tara
fından işgal edilmiş, böyle bir kara günde beni 
o Atatürke, o başa inandıran ve işgal mmtakası 
altmda. işgal kuvvetlerine boyun eğdirmeyen 
ve Atatürkün emrini bana yaptıran kuvvet, aca
ba ne idi? Arkadaşlar, itiraf edeyim ki kuvvet
lerden çok üstün kuvvet vardı, ordulardan, top
lardan, uçaklardan üstün bir kuvvet vardı, O 
kuvvet, damarımda taşıdığım Türk kanı idi. 
Aziz arkadaşlar, bu kanı taşımayan elemli, ıztı-
raplı, felâketli günün adamı olamaz. O zaman 
bizimle beraber çalışan çok bulundu. Bir çok 
adamlar vardı. Fakat, çok geçmeden bozuk ma
yalarını, bozuk kanlarını meydana verdiler. Bir I 

kısım hain çerkes Etem ve hain Reşid gibiler, 
vatan haini damgalarını alınlarına vurdurdular. 
Bir kısmı da asılan Bitlisli Yusuf Ziya gibi kendi 
ellerile Bitliste mezarlarını kazdılar. 17 senedir 
beni bu güne kadar karşınıza temiz bir arkadaş 
olarak getiren, şimdi de gene bir karar halinde 
geleceğini size iddia ettiren kuvvet arkadaşlar, 
damarımdaki Türk kanıdır. Arkadaşlar, 
bazı insafsız hasımlarım, zaman zaman bana 
Türk olmadığımı isnad ettiler. Ve hâlâ etmekte
dirler. 

Arkadaşlar, ben babadan, anadan Türküm, 
katıksız Türkoğluyum. Hiç bir çerkesle alâkam 
yoktur. 

Aziz arkadaşlar, ben 17 sene evvel bir yüz
başı, Ali Saib. Şimdi memleketin hemen hemen 
beni tanımayan evlâdı yok. Şerefim var, Atatür
kün sayesinde şerefim var. itibarım var, mevki
im var, evim var, toprağım var, tarihte adım var. 
Ve ayni zamanda bu inkilâbrn içinde doğmuş 
dört tane evlâdım vardır ki bir tekinin kılını 
dünyaya değişmem. Nasıl olur da ben, bunlarm 
hepsini Çerkes Etem gibi bir haine, kendisini 
uşak diye kabul etmeyeceğim, tahsili yok, ter
biyesi yok, şerefi yok bir haine, vatan haini bir 
adama ben bunlarm hepsini feda edeyim. Elli 
yaşma gelmiş, saçmı bu yolda ağartmış bir adam 
için bunu 4 yaşmda bir çocuğa söyleseler güler. 
Nedir beni buna sevkeden kuvvet? Çerkes Etem, 
başıma geçecek, ben onun emrine gireceğim, 
beni yaratan adamı ben öldüreceğim, ben öldür
teceğini. 

Arkadaşlar; Hükümet vazifesini yapmıştır. 
Eğer Hükümet bunu duyduğu zaman benim 
çiftliğimi, evimi taharri etmese idi ve benim 
hakkımda bu takibi yapmasa idi, emin olunuz 
ben Hükümete teşekkür leidecek; yerde ternkit 
ederdim. Çok hassas bulunmak lâzımdır. Bu 
hayat, memleket ve vatan içindir. Bundan bir 
ay evvel evim araştırılırken yine Hükümetten 
büyük alicenaplık gördüm. Eğer, dünyada vefa
kârlığın manası varsa Şükrü Kayanın dar bir 
zamanda bana gösterdiği arkadaşlığını unutmak 
kabil değildir. Arkadaşlar; bu hâdise bana 
iki şeyi tebarüz ettirdi. Birisi: 80 yaşındaki 
anamın eşyaları aranıyor, 15 yaşmdaki çocuğu
mun cepleri aranıyor. Artık ben anamm odasına 
giremivorum, çocuğumun yüzüne bakamıyorum. 

Adana valisi Tevfik Hadi anamı bir dakika 
bırakmadı, ilk teselli haberini bana o getirdi. 
Anam ona: Ben vatan perver bir çocuk doğur
dum, tahkik edin; tetkik edin, göreceksiniz, 
onun alnını ak bulacaksınız. Beni doğuran Türk 
kızının bu güven ve itimadı, o sırada beni bu 
inkilâb içinde Ursavaş diye yaratan Atatür
kün bana yazdığı telle itimadım değişmemiştir» 
sözü arkadaşlar; bu iki itimattan birisi, beni 
doğurandan, diğeri de bu inkilâb içinde beni ya
ratan adamdan, geliyor. Bu iki itimad benim için 
şereflerin en büyüğüdür. 
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Göreceksiniz ben az zaman sonra sizin sev

ginize lâyık olarak buraya gelirken, bu iki iti
mada ve size lâyık bir arkadaş olarak buraya 
geleceğim. 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var-
mı? Encümen mazbatasını reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ruznamede müzakere edilecek bir şey yok. 
Pazartesi günü 15 te toplanılmak üzere ini

kada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati: 17, 20 



T. B M, M. Matbaası 



S. Sayısı:246 
Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 22 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/268) 

r. c. 
Başvekâlet 11 - VI - 1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1913 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2490 sayılı ve 2-VI-1934 tarihli Artırma, Eksiltme ve İhale kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7-VI-1935 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

Mucib sebebler 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince alınacak muvakkat ve kat'î teminatların ihale 

olunan işin şartname dahilinde yapılmasını temine matuf bir tedbir olduğundan ve halbuki 
kendilerine çok mühim miktarda paket teslim edilen posta sürücülerinden herhangi bir zıya 
ve saire hâdisesine mukabil bir miktar kefalet teminatı alınmak, melhuz Hazine zararının 
tahaffüfüne yardım edeceğinden 1257 tabılı düsturun 3 ncü cildinin 277 nci sahifesindeki 
menzilhaneler münakaşası talimatnamesi veçhile çok eskidenberi alınmakta olan bu kefalet 
teminatına yine devam edilmesi için artırma ve eksiltme kanununun 22 nci maddesine bu 
babda bir hüküm vazetmek mecburiyeti hissedilmiş ve emanetlerin kıymetleri mürsillerinin 
tevdiatlarına göre daima değişeceğinden ve fazla miktarda kefalet teminatı almak da talib ve 
ragiblerin azalmasını ve binnetice ihalenin yüksek bedelle yapılmasını irtac eyleyeceğinden 
dolayı bunların miktarının mahallî idare heyetlerince tayin ve takdiri münasib görülmüş ve 
hazırlanan knun lâyihası takdim kılınmıştır, 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 12 - VI - 1 !>:•>') 

Kara No. 68 
Esas No. 1/268 

Yüksek Reisliğe 

2490 saydı artırma, ekşilime ve ihale kamı- hile aynen kabul olunmuştur. 
ııuuuıı 22. nci maddesine bir fıkra, eklenmesine Yüksek Reisliğe; sunulur. 
dair Nafıa vekilliğince hazırlanıl» Başvekfi lebin Ahdiye En Reisi M. M. Kfıl.il» 
11 - V I - 1935 tarih ve (i/1913 sayılı tezkeresile (lümiişane İsparta. <> tıkırı 
Büyük Meclise sunulan ve encümenimize İm- // . $\ Alae Kamâl Ünal M. Önsay 
vale olunan kanun lâyihası tetkik ve müzakere _^za Aza Aza 
olundu. s. Çöh/eeen Zülfü Tif/rel M. Denli 

Esbabı mucibede bildirilen m üt alca eneüme- Aza Aza 
nimizce de varid »örülmüş ve lâyiha. tekli I' vee- M. Nedim Zabeı M. Ayaşlı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ili ~ X •• 1!),'.! ~> 

Karar No. 158 
Esas No. 1/268 

Yüksek Reisliğe 

2 - VI - 1934 tarih ve 2490 sayılı artırma, ek- verilmemesi halinde yapılacak muamelenin daha 
silime ve ihale kanununun 22 nci maddesine bir vazih şekilde ifadesi maksadiie metinde değişiklik 
fıkra eklenmesine dair olııb Başvekâletin yapıl m ısıtır. 
11 - \7Î - 1935 tarih ve 6/1913 sayılı tezkerende Umumî heyetin tasvibine1 konmak üzere Yük 
Yüksek Meclise sunulan kamın lâyihası Maliye en- sek: Reisliğe sunuldu. 
cümeuinin mazbata sil e birlikte encümenimize ve- [{, y M. M. Kâ. 
rilmiş olmakla Posta, telgraf ve telefon umum mü- İsparta Trabzon İstanbul 
dürü Nazif Ergin bulunduğu halde okundu ve Mül;evrem İ'lnsal Sırrı Bay E. Öymen 
konuşuldu. Balıkesir Bayazrd Corum 

IlükûmeJtin esbabı ,m ucubesinde bu lâyihamu E. A adalımı Ilışan Tav E yuh Habvı', Alıyöl 
tanzimini icat) ettiren. sebebi ere dair verilen iza- Diyarbekir (îümüşane İstanbul 
hat encümeırimizce de varid görülmüştür. Ancak' it. Beldi, D. S alı arya >S'. IJraz 
naklolunacak .kıymetler- için müteahhidlerden alı- İzmir Kastamonu Muş 
nacak kefalet ve teminatın, muvakkat ve katı 1e- II'. Çalıır T. Coslınn Ş. Cilayla 
minat için 17 nci maddede tayin olunan esas ve Sivas Tokad 
kıymetler üzerinden alınacağının ve bu teminatın Henezi Çiner S. Gcnca 

( S. Sayısı : 246 ) 



I1ÜKMETÎN TEKhflM 

2490 'numaralı ve 2 -VI -1934. tarihli artırma re 
eksiltme ve ihale kanumınuıı 22 nci maddecine bir 

fıkra Hâresine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Artırma, eksiltme ve ihale ka
nununun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

Posta nakliyatı müteahhidlerinden bu ka
nunda yazılı muvakkat ve kati teminattan baş
ka mahallî idare heyetleri tarafından takdir edi
lecek miktarda hususî bir kefalet dahi alınır. 
Bu kefalet mukabilinde 17 nci maddede yazılı 
menkul kıymetler gösterilebilir ve bu hususî 
kefalet hakkında da 25 nci madde hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü yerine ge
tirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

7-VI-1935 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
7. İni)nil Ş- Saraca fil ti K. Özalp 

Da. V. i la. V. Mal. V. 
S. Kaıja Dr. T. U. Araş b\ Aijrah 

Mf. V. Na. V. tk .V. 
Ab. ()zmcn A. Çel'inliatfa ('. lUıtfar 

S. İ. M. V. <!. İ. V. YA: V. 
Dr. Iı. Saydam. lıana Tarkan il/. Mrltmcn 

•»> - O V ı 

3 — 
BİJTtjU ENCÜM'KNİNlN DEGLSTİRİŞl 

Artırma ve eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı 
kanamın 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 
sayılı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 

j 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Posta nakliyat müteahhidlerinden yukarıda 

yazılı muvakkat ve katî teminattan başka nak
ledecekleri kıymetlere karşılık olmak üzere ma-

i hallî idare heyetlerince takdir edileck miktarda 
ve 17 nci maddedeki esaslar dairesinde bir kefa
let ve teminat almrr. • 

Bu kefalet ve teminatı katî ihale için muay
yen olan müddet zarfmda vermeyen müteahhid-
ler hakkmda 25 nci madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

( S. Sayını : 246 ) 





S. Sayısı: 250 
Urfa saylavı Ali Saib Ursavaşın taşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki
lâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 

mazbatası (3/152) 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. T. E. Encümenlerinden mürekkeb 

Muhtelit encümen 
Karar No. 18 
Esas No. 3/152 

18 - X - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

Reisicumhur Atatürke suikasd yapmak için 
aralarında gizlice ittifak ederek silâhlı cemiyet 
teşkil etmekten maznun Yahya ve arkadaşları 
hakkında yapılan tahkikat sırasında, Urfa say
lavı Ali Saib Ursavasm da bu gizli ittifakta eli 
bulunduğu ve suikasd için Türkiyeye gelen 
adamları sevk ve idare etmeği taahhüd ettiği 
anlaşılmakta olduğundan hakkmda kanunî ta
kibat yapılabilmek için teşriî masuniyetinin refi 
Başvekâletin 17 - X -1935 tarihli ve 2744 numa
ralı tezkeresile taleb edilmesi üzerine bu babda-
ki evrak Muhtelit encümene tevdi kılınmakla 
Dahilî nizamnamenin 178 nci maddesi hükmüne 
tevfikan bu evrak tetkik edilmek üzere İhzari 
encümene verildi. 

İhzarı encümenin tetkikatı ve Ali Saib Ur
savasm istimal neticesi olarak tanzim eylediği 
mazbatada; ifadeleri alınmış olanların söyledik
lerinin hulâsasına göre Süriyede Cümhurreisi 
At$türke bir suikasd yapılması kararlaştırılmış 
ve Yahya ile dört arkadaşı tabanca ve bomba 
ile silâhlandırılarak bu işi yapmağa memur edil
miş ve Halebden bir otomobil ile hududa yakin 
bir yere gönderilmiş ve Kilisten Türkiye hudııd-
larma gizlice geçmiş oldukları ve yapılması ta
sarlanmış olan suikasdin ne suretle yapılacağını 
mebus Ali Saib Ursavasm idare edeceği yazıl
mıştır. 

Şu hale nazaran mebus Ali Saib Ursavasa 

atıf ve isnad edilen suçun mahiyeti Türk ceza 
kanununun bu babtaM hükümlerine göre teşki
lâtı esasiye kanununun 12 nci maddesine muva
fık görülmüş olduğundan dahilî nizamnamenin 
180 nci maddesine tevfikan teşriî masuniyetinin 
refine encümenimizce de karar verildi. 

Yüksek Reisliğe sunulur, 
Başkan 

Bursa 
Refet Canıtez 

Aza. 
Muğla 

Yunus Nadi 
Aza 
Ordu 

4. İhsan Tokgöz 
Aza 

Trabzon 
lîaif Karadeniz 

Aza 
Balıkesir 

0. Niyazi Burcu 
Aza 

Erzurum 
Fuod Sirmen 

Aza. 
Bursa 

M. M. 
Manisa 

Kenan Örer 
Aza 

Çoruh 
Fuad Bulca 

Aza 
Kocaeli 

Kât ib 
Mardin 

Edil) Ergin 
Alza 

Konya 
Ali Fuod. Cebesoy 

Aza 
Kocaeli 

Hasan Hayrı Tan Ragıb Akça 
Aza 

Edirne 
Şeref Aykut 

Aza 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Aza 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Aza 

Seyhan 

Aza 
Konya 

Ali Rıza Türel 
Aza 

Malatya 
Emrıdloh Barkan 

Aza 
Çorum 

Münir Çağıl 
Aza 
îçel 

S. Ferid Talay Ali Münif Yeğena Hanıdi Ongun 




