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B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 1,45 sonra 

RKtS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmud Said B. (Muş), Atıf B. (Kayseri) 

BEİS 
diyorum. 

1. 

Ekseriyet vardır. Celseyi küşade-

ZAPTI SABIK HULASASI 
Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin tah
tı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Hıyaneti vata
niye ile mahkûm Süleyman hakkındaki evrak 
Adliye Encümenine, Ziynet Eşyası Kanununun 
tefsiri lüzumuna dair İcra Vekilleri Riyaseti tez
keresi Adliye ve İktisat encümenlerine, Tebdil
im va alacak zabıtana harcırah itası hakkındaki 
Kanunun tesrii müzakeresine dair Müdafaai Mil
liye Vekâleti tezkeresi Muvazenei Maliye 'Encü
menine havale olundu. 

Ukrayna Merkez İcra Komitesi Riyasetinden 
mevcut telgraf kıraat edildi. 

1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
müzakeresine* geçilerek birinci madde* aynen, 
ikinci madde on beşinci madde ile tevhiden, 
3 ncü madde tadilen kabul olundu ve teneffüs 
için celse tatil edildi. 

(ikinci Celse hafidir.) 
Üçüncü Celse 

Musa Kazım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 
bilinikat 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun dördüncü maddesi müzakere edilerek 
tadilen kabul edildi. 1338 senesine ait bâzı ver-, 
gilerin defaten tahsili hakkındaki kanun dahi 
müzakere edilerek 1 - 2 ııei maddeleri tadilen 
3 - 4 ncü maddeleri aynen ve heyeti nmtımiyesi 
ekseriyeti azîm e ile kabul olunarak Perşembe gü
nü içtima olunmak üzere Celse tatil olundu. 

Kâtip 
Muş 

Musa Kâzım Mahmud Said 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

Birinci Reisvekili 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mi l . (Hayır sesleri) O halde zaptı sabık aynen 
kabul edildi. 

3. LAYİHALAR 

. 1. -— İmalâtı Harbiye Müdiriyeti Umumiyesi 
teşkilâtına dair kanun lâyihası 

REİS —- İmalâtı Harbiye Müdiriyeti Umu
miyesi teşkilâtına dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var. Müdafaai Milliye En
cümenine. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiye-

sinin 1337 senesi bütçesine 40 bin lira ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei MaMye Encü
meni. mazbatası. 

REİS — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu
miye bütçesine muhassasat ilâvesine dair olan 
kanun lâyihasiyle 'hakkındaki Muvazenei Milliye 
Encümeninin mazbatası okunacaktır. 

Esbabı mucibe 
Bu kere istirdadolunan Adana vilâyetinde 

teşkil edilen Posta ve Telgraf Başmüdiriyetinin 
üç aylık nıaaşat ve masarifatı karşılığı olarak 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umum iyesinin 
müfredatı merbut puslada muharrer füsul .ye 
mevat için 1337 senesi bütçesine 39 562,5 lira
nın zam ve ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Heyeti Vekilenin teklifi 
MADDE' 1. •— Yeniden tesis edilen Adana 

Posta ve Telgraf ve Telefon Başmüdiriyeti için 
1337 senesi bütçesinde müfredatı merbut mu
harrer fusul ve mevaddına 39 562,5 lira ilâve 
ve sarf ma mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. —- İşbu kanun Kânunuevvel 1337 
iptidasından muteberdir. 
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MADDE 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmı

na Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 
15 Kânunusani 1338 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Şer'iye Vekili 
Erkânı Harbiyei Umumiye V. Fehmi 

Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

(Içtimada bulunamamıştır) Refik Şevket 
Hariciye Vekili Dahiliye Vekili 
Yusuf Kemal Ali Fethi 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Fevzi (Münhaldir) 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

(îçtimada bulunamamıştır) 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Ahiren devairi mülkiye nıaisarifatı (karşılığı 

olarak tevarîihi muhtelif ede verilen avanslar 
meemuuna zamîme olarak bu defa Heyeti Umu
miye karariyle beş milyon lira daha .avans ita 
e'dil'miş (olmakla mezkûr avanstan tesviyesi 
mümkün olan işbu husus için ayrıca ikamın tan
zimine lüzum lolîmadığı mâruzdur. 

Reis Mazbata Muharriri 
.Sarufban Menteşe 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 

Kâtip Âza Âza 
— Bayezid 

Âtif 
Aza Âza Âza 

Erzurum Antalya — 
Salih Ali Vefa Ahmed Han id i 

RBtS — Efendim orta yerde posta ve tel
graf bütçesi için tahsisat isteniyor. Muvazene i 
Maliye Encümeni «beş milyon avans kabul edil
di, ondan verilsin» diyor. Bu cihetten mazbatayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

4. — TEKLİFLER 

/. — IAzistan Mebusu Necati Efendi'nin, 
8ano xve (hıvano karyelerinin aşar borçlarının 
tecili hakkında, kanun teklifi (2/456) 

RElS — Atine kazasına tâbi iki karyenin 
1333, >Iı334, 1335 senelerine ait aşarının teciline 
dair Lâzistan Mebusu Necati Efendinin teklifi 
kanunisi var. Lâyiha Encümenine veriyoruz. 
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6. — MUHTELİF BVRAK 

i. — Mara§ istirdadının ikinci senei devri
yesi münasebetiyle mutasarrıflıktan mevrut 
telgraf 

RElS — İkinci senei devriyei istirdadı mü
nasebetiyle Maraş mutasarrıflığından mevrut 
tebrik telgrafı var. Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İstiklâl için attığı ilk hatvede akıttığı katı

ların bihakkın mükâfatına nail olan Maraş lılar, 
Maraş'ın ikinci senei devriyei iştihlâsı olan 
bugün şehrin her tarafını al bayraklarımızla 
tezyin ve Camii kebirde mevlidi Nebevi kıraat 
ederek ervahı şühedaya Fatihalar ithaf ve bir 
hatırai celâdet için kaledeki tarihî bayrağın al
tında lâyetezelzelel bir azm ile mücehhez ola a 
ordumuzun nusret ve nıuzafferiyetine ve baki 
yei aksamı vatanın da istihlâsına dualar ,oku-
narak dâvayı millîmizin muvaffakiyetle tetevvü-
cünü deruhde buyuran zatı devletlerine hürmet 
ve tazimlerinin iblâğına bendenizi tavsit ve 
pürvekar bir sekinetîe merasime nihayet veril
miş olduğu. Maraş Mutasarrıfı 

Edhem 

REİS 
yazar. 

Divanı Riyaset lâzımgelen cevabı 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Bolulu bakkal Hasan'ın bakıyei müd

deti cezaiyfisinin affı hakkında kanun lâyihası, 
ve Adliye Encümeni mazbatası (i) 

REİS — Efendim katil maddesinden dolayı 
on beş seneye mahkûm Bolu'lu Hasan bin Mus
tafa'nın maluliyetine binaen müddeti cezaiyesi-
nin affına dair kanun lâyihasiyle Adliye Encü
meninin mazbatası var. Heyeti Âliyenizce birin
ci müzakeresi icra edilmiş ve kabul edilmişti. 
Bu ise ikinci müzakeresidir. Bir maddeden iba
rettir. 

Bolu Hapishanesinde mahpus bakkal Hasan 
bin Mustafa'nın bakıyei müddeti cezaiyesinin 

affına dair Kanun 

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı su-

(1) Birinci müzakeresi 161 nci îçtimadadır, 
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reti katîyede on beş sene kürek cezasına mah- ı 
kûm olup elyevm Bolu Hapishanesinde mah
pus bulunan Bolu'nun Akpınar mahallesinden 
Dört Divanlıoğluı bakkal Hasan bini Mustafa'nın 
maluliyetine binaen bakiyei müddeti eezaiyesi 
affedilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler el 
kaldmrsm. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REÎS —: Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman S',m Bey'in, 
Memurin Muhakematı Encümenıyle Memurin 
Muhakemaü Heyetinde münhal vukubuldukça 
tefrik olunacak azaya dair kanun teklifi ve Da
hiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları 
(2/433) 

REÎS — Memurin Tetkik Muhukemat Encü
meni azasının sureti intihabı hakkındaki Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Bey'in teklifinin reddi 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası var. 

Riyaseti Celıleye 
Şûrayı Devletin memurin muhakematına mü-

taallik vazaifinin sureti ifası hakkındaki kanu
nun temini maksada kâfi olmadığı şimdiye ka
dar edilen tecrübe ile ve cereyan eden Meclis mü-
zakeratiyle sabit olduğundan berveçhiâti mevad-
dm kanunu mezkûre zeylen kabulünü teklif ey
lerim. 

MADDE 1. — Gerek Memurin Muhakematı 
Encümeninde ve gerek memurin muhakematı he
yetinde münhal vukubuldukça müddeti intiha
bın hitamına kadar inhilâl edfn âzanm vazifesi
ni ifa etmek üzere her iki heyet adedi azasının 
bir misli haizi ekseriyet zevat tefrik olunur. 

MADDE 2. — Müddeti intihabın hitamında 
yerlerine diğerleri intihabedilinceye kadar eski 
heyetler vazifelerini ifada devam ederler. 

MADDE 3. — îşbu kanun tasrihi neşrinden 
muteberdir. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Memurin muhakematı tetkik encümen ve he

yeti azasının sureti intihabına dair Yozgad Me- i 
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busu Süleyman Sırrı Beyin teklifi kanunisi üze
rine Dahiliye Encümeninden tanzim ve Heyeti 
Umumiyeden muhavvel 8 Şubat 1338 tarihli 
mazbata ve teklifi kanuni mütalâa ve tetkik ve 
iktizası müzakere olundu. Müfadı mazbata esas 
itibariyle musip ve teklifin birinci maddesi el
yevm Mecliste cari teamül dolayısiyle müstağni-" 
anh olduğu gibi ikinci maddede kanunen tâyini 
müddetten matlubolan menafi! ve makamdı mü
fit görülmüş olmakla teklifi mezkûrun reddi 
müttefikan karargir olmakla Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Biga 
(Hini imzada bulunamamıştır) Ham id. 

Âza Âza Âza 
Canik Karahisan Şarki Sinob 

Ahmed Nafiz Ali Süruri . Hakkı Hami 
Âza Âza 
Muş Siircl 

Abdülgani — 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim; bendeniz Memurin Muhatkemat Encümeni 
ve heyeti kanununa zeyil olmak üzere iki madde
lik bir lâyiha takdim etmiştim. Malümuâliniz 
heyete intihabedilen âzalıklardan münhal vuku
unda madun rey alan zat noksanı ikmal ediyor
du. Ve Meclisi Âli de bunu tasvibediyordu. Ben
deniz kanunun müzakeresinde bunu kararla de
ğil, kanuna zeyil olarak kabul edelim demiş
tim. Birisi bu idi. İkincisi de geçenlerde heye
tin vazifesi hitam buldu. Yerlerine ikinci bir 
heyet intihabedilinceye kadar aradan yirmi gün 
geçti. Vazife muattal kaldı. îşte böyle faaliyet
te fasılaya mahal kalmamak için yeni heyetin 
intihabına kadar eski heyetin vazifeye devam 
etmesi içindir. Adliye Encümeni «elimizdeki ka
nunun birinci maddesi heyetin karariyle tedvin 
edilmiştir. İkinci madde hakkında da heyetin 
ne suretle intihabedileceği kanunun müfad ve 
münderecatında mevcuttur, binaenaleyh teklifin 
müzakeresine hacet yoktur» demiş. Bendeniz 
Adliye Encümeninin şu mazbatasının' gayrivârid-
olduğunu iddia ediyorum. Binaenaleyh arz et
tiğim veçhile şu yirmi, yirmi beş gün içinde bi
rinci heyetin müddeti hitam bulduktan sonra 
ikinci heyetin intihabına kadar vazife muattal 
kalır. (Muvafık sesleri, reye reye sesleri) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
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Efendim; Süleyman Sırrı Bey teklifinin birin
ci maddesinde diyor ki; intihabolunan azadan 
münhal vukuunda daha az rey alanlardan o nis
pette âza tâyin edilsin. Bu, haddizatında inti
habın ekseriyeti araya iktiranı lüzumu kanunisi
ne karşı bir tenakus teşkil eder. Gerçi Heyeti 
Celile bunu bir kararla kabul etmişti. Fakat o 
kararla kabul edilebilir ve onun idamesi mahzu
ru daîdir. 

Onun için böyle bir maddei kanuniyenin tan
zimine Adliye Encümeni lüzum görmedi. 

îkinci maddesine gelince : Süleyman Sırrı 
Bey diyor ki; «altı ay müddetle intihabolunan 
heyetin hitamı müddetten evvel ikinci heyet in-
tihabedilineeye kadar eski heyet ifayı vazife et
sin» Adliye Encümeni bunu da garip buldu. 
Malûmuâliniz insanlar acayip itiyatlara tâbidir. 
Eğer böyle bir kaydı kanunen kabul edersek 
emin olunuz ki, aylar geçeeek bu heyet intihab-
ohınamıyacaktır. Bunun çaresi altı ay dolmaz-
dan evvel yani beşinci ayın hitamında, Meclisi 
Âliniz yeniden intihaba mübaşeret eder ve al
tıncı ay hitam bulur bulmaz ikinci müntehap he
yet teşekkül ederek birinci heyetten devren va
zifesine başlar. (Doğru sesleri) Eğer biz böy
le kayıt kabul edecek olursak arz ettiğim gibi 
ikinci heyetin altı ay, hattâ yedi, sekiz, dokuz 
ay hattâ bir sene ifayı vazife etmesine imkân 
hâsıl olur. Sonra kanundaki altı ay müddeti 
muayyeninden maksat zail olmuş olur. İşte He
yeti Celile bunu nazarı dikkate alsın Heyeti Ce-
lileye arz ettiğim gibi bir karar ile muvakkaten 
kabul ettiği bir şekli kanuna vaz*etmiyelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şu hal
de kanuna müddetin hitam ve ikmalinden bir ay 
evvel diye bir fjkranm konması lâzımgelir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Bu idare ve tatbika taallûk eden bir şeydir. Tat
bikin her safhası hiçbir kanunda gösterilmez ve 
esasen lüzumu yoktur. Binaenaleyh Meclisi Âli 
vazifesine sahiptir ve sahibolmalıdır. 

REÎS — Efendim; Adliye Encümeni böyle 
bir kaydın kanuna konulmaması hakkında maz
bata veriyor ki; teklifi reddediyor. Mazbatayı 
reyi âlinize vaz 'ediyorum. Adliye Encümeninin 
ret yolundaki mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile rü-
feka&ıntn, Konya, IstikJM Mahkemesince üç sene 
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kalebentliğe mahkûm edilmiş olan Bafra'lı Ta
lât Efendinin bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair kanun teklifi v'e Adliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Efendim, Konya îstiklâl Mahkeme
since üç sene kalebentlik cezasına mahkûm edi
len Bafra'lı Talât Efendi hakkında Adliye En
cümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Konya îstiklâl" Mahkemesi hükmiyle üç sene 

kalebentlik cezasına mahkûm ve bir buçuk sene
den beri Kastamonu hapsanesinde mevkuf bu
lunan Bafra'lı Talât Efendinin ihtiyare valide-
siyle üç çocuğunun Konya'da perişan bir halde 
kaldığından esasen erbabı namustan olan muma
ileyhin ikmal eylediği on beş aylık hapis ceza
sının cezayı kâfi addiyle bakıyei müddeti ceza
iyesinin affına dair Erzurum Mebusu Salih 
Efendi ve rüfekasmın Heyeti Umumiyeden mu-
havvel 19 Kânunusani 1337 taTİhli teklifi kanu
nisi encümenimizce mütalâa ve iktizası müzake
re olundu. 

Mahkûmu mumaileyhin ferden affı gibi vu-
kubulacak müracaat ve istitafm alelûsul mercii 
olan Adliye Vekâletince icrası ve makamı müşa
rünileyhin de affa mazhariyet için yapacağı ta-
mikat ve istihsal edeceği malûmat ile şeraiti af
fın tahakkuku halinde Meclisi Âliye arzı keyfi
yet etmesi iktiza etmekte ise de teklifi mezkûre 
vaziulimza olan zevattan bâzısının encümen mü
zakeresi sırasında mumaileyh Talât Efendinin 
iffeti ahlâkıyesi ve şahsan nâfi bir uzvu içtimai 
olduğu ve mahkâmiyeti vakıası üzerine efradı 
ailesinin perişan bir halde, kaldığına dair serd 
edilen mütalâat hasebiyle keyfiyetin takdiri He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibi ve atifetine arz 
olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Biga 
(îmzada bulunamamıştır) Hamid 

Âza Âza 
Canik Karahisari Şarki 
Nafiz Ali Süruri 
Az& Âza 

Sinob Muş 
Hakkı Hami Abdülgani 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Beyefendiler 
bu ortada sahipsiz kalmış bir ailenin huku-
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kunun muhafazası için bİT düşünce üzerine 
verilmiş bir tekliftir. Şunu da arz edeyim ki, 
Konya hâdisei isyaniyesinde bâzı eşhas tev
kif ediliyor, tehdidediliyor, bilmem filân. Bu 
meyanda memurun birisi bir mücrimi kurtar
mak için para almak sevdasına düşüyor... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bu 
adam vasıta oluyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, va
sıta başka, bir adam... Bu adam namuslu bir 
tüccar olduğu halde meseleden haberdar ol-
mryarak, para bunun kasasına emanete konu
luyor. Ve bilâhara kasadan almıyor. Bu adam 
istiklâl mahkemesinde sual ediyorlar. 

Evet ilk hiçbir emare olmadığı halde be
nim kasaya böyle bir para koydular. Sonra 
ialıp götürdüler diyor. Yalnız bu, bu ceva
bından dolayı mahkûm ediliyor>Fakat güya 
para kasasına girip çıktığından dolayı, bu 
adam da bu meselede alâkadar addediliyor... 
Halbuki bu adamın hayatı hususiyesine, aile
sinin mevkii içtimaisine vâkıf olan birçok 
arkadaşlarımız vardır, içtimaiyata hadim bir 
adamdır. Ve şimdiye kadar böyle âdi bir me
sele üzerinde bile namusu kirlenmemiştir. 
Hattâ bunu mahkûm eden arkadaşlar da dedi
ler ki, vakıa biz bunda fena bir hal göreme
dik. Bu paradan istifade etmediği de bizce 
muhakkaktır. Bu bir cehaletin kurbanı ol
muştur. Fakat biz mahkeme adamıyız; istik
lâl mahkemesince bunun şu ifadesi üzerine 
biz mahkûm etmek tarafını tuttuk. Kendisi
nin hususiyeti, cehaleti, masumiyeti bizce de 
sabittir, dediler. Mesele bundan ibarettir. 
Mamafih bu adam hakikaten namuslu bir 
adamdır. Ve ailesi de perişandır. Meseleyi lü
tuf ve atıfetinize tel*k ediyorum. 

HAFIZ MEHMED ,B. (Trabzon) — Af 
Kanununun tefsirine mütaallik Adliye En
cümeninin bir mazbatası var. Bu mesele de 
o mazbata ile alâkadardır. Eğer bu mazbata 
okunur da tarzı tefsire nazaran bunun da 
affa dâhil olduğu anlaşılırsa, bu meselenin ay
rıca müzakeresine mahal kalmıyacaktır. Eğer 
mazbata kabul edilmezse bu ayrıca müzakere 
edilir. Bendeniz bu mazbatanın tefsire mütaal
lik mazbata ile tevhiden müzakeresini teklif 
ederim. 

ADLÎYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhaıı) ~ Efendim usule dair-. 

RElS — Buyurun. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

Hafız Mehmed Beyin bahsettiği gibi meselenin 
bu meseleye taallûku yoktur. Hiyaneti vatani
ye Kanununun tefsirine dair olan bu mazbata
nın rüşvete şümulü yoktur. Bu müstakil bir me
seledir. 

TEVFÎK Ef. (Kângın) — Efendim, Salih 
Efendinin bahsettiği Talât Beyi üç seneye mah
kûm eden heyet Konya'da bendenizin de bu
lunduğum heyettir. Ve Talât Bey üç zat ile be
raber mahkûm olmuştur. Mahkûmiyetinin sebe
bi de Hacı Yeşil namındaki Mütaahhit Seyful-
lah'm birtakım hiyaneti vataniye maznunların
dan para alıp ve bunun mağazasına da parayı 
koyduktan sonra, polis müdiriyetime mağaza
dan adam giderek o maznunun çıkmasına, ken
disinin de vasıtai irtikâbolduğuna heyetimizce 
kanaati kâmile hâsıl olmasıdır. Salih Efendinin 
kanaati de zannedersem yanlış anlamak doîa-
yısiylo; (Heyetin kanaati hilâfına hüküm veril
miştir.) tarzında beyanatına sebeboldu, böyle 
bir şey söylenmemiştir. Yanlıştır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Böyle değil ho
ca efendi ben, bir masumu masum olarak istik
lâl mahkemesi mahkûm etmiştir, demiyorum. 
istiklâl mahkemesince bu adam para almıştır, 
diye kanaat hâsıl olmuş mudur ki? Bu adam 
cehaletinin kurbanı olarak kasasına böyle bir 
paranın girip çıkmasına delâlet etmiş, (Gürül
tüler) müsaade buyurun, sonra istiklâl mahke
mesi, (ayak patırdıları) sonra istiklâl mahkeme
si do bu adamın samimiyeti dolayısiyle ve an-
lanııyarak kasasına para koyduğunu anlamıştır. 
Başka bir şey yoktur. Talât Beyin bu paradan 
istifade etmediğini »encümende de, istiklâl mah
kemesi reisi olan zat söyledi ve böyle bir sa
mimiyet dolayısiyle îıata etmiştir. Bilmiyerek 
yapmıştır, dedi... 

ADLİYE VEKİLİ REFlK ŞEVKET B. (Sa
ruhan) — Efendim, bendeniz bu zata ait affın 
muvafakat ve ademimuvafakatinden bahsetme
yeceğim. Fakat böyle kendimizin tanıdığımız 
her hangi bir mahkûmun, hayatı hususiyesini 
nazarı dikkate alarak ve şahsan merbut oldu
ğumuz hissiyata tebaan affını teklif edersek 
mevzuatı kanuniyeyi ortadan kaldırmak lâ-
zımgelir. Onun için meselenin; bu zatın affı 
veya ademiaffi cihetinden değil böyle teklifle
rin re'sen müzakeresi caiz olup olmıyacağı ei-
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Ketinden muhakeme edilmesi lâzımdır. Teklif, 
bcndenizce hilafı kanundur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) -— Reis Bey söz 
istemiştim. 

REİS -— Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında bir takrir var... 

SALÂHADDıN B. (Mersin) — Adliye Ve
kilinin mütalâasının reye vaz'ı lâzım gelir. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim/arkadaşlar hukuku zatiyelerine isti
naden böyle bir al teklif ediyorlar. Esas itiba
riyle affı teklif edilen zatın affı da muvafık 
olabilir. Ve belki de o adam şayanı merhamet
tir. Fakat malûimıâliniz bu gibi hususatta Mec
lisin ; hissi merhametten ziyade fikri adalete 
tebaiyet etmesi lâzımdır. (Bravo, sesleri) Ve 
malûimıâliniz, teklif olunan af, bir affı hususi
dir... Affı hususiler affı umumiler gibi bir mu-
amelei siyasiye değil, bir muamîelei adliyedir. 
Yani Adliye Vekâletinden usulen lâzım olan 
muamelâtın icrasından sonra, karar için bu mec
lise gelmesi lâzımdır. Madem ki, şöyle şöyle 
birtakım esbabı görülmek suretiyle bunun af
fa mazhariyetini arkadaşlar teklif ediyorlar, 
onun için, Adliye Encümeni mazbatasının birin
ci fıkrasından anlaşılacağı üzere ve encümenin 
tebarüz eden fikri veçhile, bu evrak Adliye Ve
kâletine tevdi buyurulsun. Adliye Vekâleti de 
mahalline yazsın ki, esbabı hususiye, yani affı 
hususiyi kanunen, icabettiren «esbap mevcutmu-
dur? Eğer mevcut ise, mahallinden usul ve te
amülüne tevfikan yapılacak mazbata ve evrak 
Adliye Vekâletine gönderilir ve Adliye Vekâ
leti Meclisi Âliye tevdi eder. Binaenaleyh böy
le ufak tefek mesailde - yani küllî ve umumi 
mesail olmazsa - mer'i olan usul ve kavaninimizi 
zirüzeber etmezsek daha iyi olur. (Müzakere, 
kâfi,, sadalan) (Gürültüler) 

REÎS ---• Müzakereyi kâfi görenler 'ellerini 
kaldırsın. Müzakere kâfi göıüldü. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Rica ederim, 
Reis Bey böyle adaletsizlik oluyor... 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Meclisi Âliden 
rica ederim ki, böyle bir meseleden... 

REİS — Efendim, müzakere kâfidir. 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Meclisi Aliden 

böyle otuz kırk iş çıkmıştır. Bu yeni bir iş de
ğil ki 

REÎS — Efendim iki teklif var : Birisi Adli
ye Encümeninin mazbatası ki, mesele doğrudan 
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doğruya Meclisi Âlinin takdirine muhavvel... Bir 
de Hafız Mehmed Beyefendinin teklifi var. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, ben
deniz de Hafız Mehmed Beyin fikri veçhile rap-
ten ve tevhiden müzakeresini talebediyorımı. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun bir ke
re tebliğ edeyim. Adliye Encümeni mazbatası me
seleyi Heyeti Umumiyenin takdirine bırakıyor. 
Hafız Mehmed Bey de derdesti müzakere olan tef
sir ile bu meselenin alâkası vardır. Müzakerenin 
o kanuna tâbi olmasını teklif ediyor. Süruri Efen
dinin teklifi de evrakın Adliye Vekâletine tevdii 
hakkındadır. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Efendim, bende. 
niz Ali Süruri Beyin teklifine ait maruzatta bu
lunacağım : 

Hüküm veren istiklâl mahkemesidir. İstiklâl 
mahkemeleri Adliye Vekâletine merbut değildir. 
Adliye Vekâleti, mahakimi nizamiyeye aittir. 

REÎS — Efendim meselei müstehire olarak 
Hafız Mehmed Beyin teklifini reye koyuyorum. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey Hafız Mehmed Beyin teklifi üzerine iki keli
me söylememe müsaade buyurur musunuz? (Gü
rültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun, bu hükmün tefsir 
ile alâkası olduğundan tefsiri kanuninin müzake
resine tehiri teklif ediliyor. Tefsiri kanuniye rap-
ten tehiri müzakeresini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar. Kabul edilmedi efendim. 

Mazbatanın Adliye Vekâletine tevdiini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir efendim. 

4. — Hıyaneti vataniye cürmünden maznun 
Feke Müddeiumumisi Sami Efendinin evrakı hük-
miyesinin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez-
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası, 

REÎS *~ Edendim, hıyaneti vataniye etirmü 
ile maznun Peke Kazası Müddeiumumisi Sami 
Efendi hakkındaki evrakın mercii kanunisine 
tevdiine dair Adliye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı maznıı-

nunaleyh olan Kozan sancağına tâbi Feke kazası 
Müddeiumumisi Sami Efendinin Livayı 'mezkûr 
bidayet mahkemesinde cereyan eden mahkemei 

. vicahiyesi neticesinde hiyaneti vataniye mahiye
tinde bir cürme cüreti anlaşılamadığından ber&-
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ı nazarından muvafık değildir. Ne kadar na-
j muskârane ifayı taahhüdatta bulunsalar da 
J yine haiz olduğu sıfat ve salâhiyet itibariy

le mukavilleri üzerinde her halde icrayı te
sir ve nüfuz etmesi gibi birtakım güfttigûları 
mueibolmakta olduğundan siyaneti şeref ve 

I haysiyet noktasından (Mütaahhitlik) den men'i 
hakkında Heyeti Celilenin bir karar ita ve 
ittihazını teklif eylerim. 

18 Şubat 1338 
Karesi 

Abdülgafur 
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etine ve ancak inzibat ve emniyeti memlekete 
tehlike iras edecek surette mecmai nâs olan ma
hallerde iradı kelâm etmesinden nâşi aleyhinde 
başkaca takibat ifasına dair sâdır olan hükmü 
hâvi 7 Teşrinievvel 1337 tarih ve 125 No. lu ilâm 
ve teferruatı Heyeti Umumiyeden encümenimize 
havale buyurulmakla bittetkik icabı müzakere 
olumdu. Münderecatı ilâma nazaran maziıunun-
aleyh Sami Efendiye atfedilen eürmün mahiye
tinde hıyaneti vataniye addolunabilecek evsafın 
fıkdanı hasebiyle bu cihetten beraeti ve içtisa-
ratı vakıası fiili âdi derecesinde bulunduğu ci
hetle bu noktai nazardan mumaileyh hakkında 
takibat ifası karargir olmuş ve şu hale göre ka
rarı müttehazm alelûsul infazı muktazi bulun
muş olmakla bu sebepten nâşi evrakı mevduanın 
mercii kanunisine tevdii lüzumuna müttefikan 
karar verilerek Heyeti Umumiyenin nazarı tas-" 
vibine arz olunur. 
Encümeni Adliye Reisi Mazbata Muharriri 

Hini imzada Biga 
bulunamamıştır Hâmid 

Âza Âza Âza 
Canik Sinob Muş 
Nafiz Hakkı Hami Abdüİgani 

Âza Âza 
Siird Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

REİS — Adliye Encümeni namına izahat ve
rilecek mi? (Hacet yok, sesleri) 

Efendim, Adliye Encümeni mazbatasında, Sa
mi Efendinin hıyaneti vataniyesi sabit değildir. 
Yalnız memuriyetine mütaallik bâzı mesail var
dır. Bu cihetten evrakı mercii kanunisine tevdi 
edilsin diyor. (Muvafık, sadaları) 

Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, 
mebusların mütaahhitlik yaymamaları hakkında 
bir karar ittihaz olunmasına dair takriri 

RElS — Efendim, mebusların mütaahhitlik 
yapmamalarına dair bir takrir vardır, o okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli âzasından olan zevatın mütaah

hitlik etmeleri de mevki ve salâhiyet noktai 

REİS — Efendim, Diyarbekir Mebusu Ha
cı Şükrü, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
beylerle rüfekasının ve Kayseri Mebusu Os
man Beyin de aynı mealde takrirleri vardır. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim, geqen gün bu mese
leyi de Heyeti Muhteremeye arz etmiştim... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Beyana
tınız ne sıfatladır. Lütfen anlıyabilir miyiz? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bu 
meselede bir mebus sıfatiyle?. Şimdi efendim 
geçen gün de bendeniz Heyeti Aliyenize ha
tırlatmıştım ki.. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hayır 
hilâfında söylemiştiniz. Adliye Vekili sıfa-
tiyle avukatlığın men'i aleyhinde geçen sefer 
beyanatta bulunurken, teklifin hilâfında ida
re! kelâm buyurmuştunuz. Bendeniz de, Mec
lisi Âlinin bu hususta vereceği karar üze
rine, zatıâlinizin sıfat ve vaziyetinizin ne ol
duğunu anlamak istemiştim. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efen-
dim bendeniz geçen sefer dermeyan ettiğim 
mütalâada, meselenin vâridolduğunu ancak 
kanun lâzımolduğunu söylemiştim. Binaenaleyh 
teklifin, müdafii değilim, aleyhinde bulundu
ğum zehabınız yanlıştır. 

Efendim, mütaahhitlik meselesinin de ve
kâletin memnuiyetini icabeden sıfat dolayı-
siyle memnu olması tabiîdir. Fakat Heyeti 
Muhteremeye bir şey arz etmek isterim ki, 
İstanbul'da müteşekkil Mecliste bile imtiya-
zat meselesi, yani mebuslar üzerinde sıfatı 
icraiye bulunmadığı zamanda bile imtiyaz al
mak meselesi mevcut idi. Evvelâ bu noktayı 
hatırlatmak isterim. Sonra ikinci bir noktayı 
da hatırlatmak isterim ki, şayet şimdiye ka-
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dar bir taahhüt ifası suretiyle mukavelename
ye bağlanmış ve kendisine hakikaten devlet 
ve millet için naü taahhüdat havale edilmiş 
müteahhitler varsa bunları da düşünmek lâzım
dır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Inkızayı 
müddete kadar tehiri lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Pevamla) — Bende
niz bunun kabulünden sonra taahhüdün mute
ber olmamasını teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bendenizin a e aynı mealdeki takririm Ma
kamı Riyasetten şimdi okur. du. Malûmuâliniz, 
vilâyet meclisi umumi azaları mütaahhit mül
tezim olamazlar. Binaenaleyh o meclisin kat kat 
fevkinde olan Büyük Millet Meclisi âzalarının 
da tabiîdir M, mültezim ve mütaahhit olmama
ları lâzımdır. Sonra malûmuâliniz şu sırada bir 
nakliyatı askeriye meselesi çıkmıştır. Askerî 
nakliyatını da taahhüde girişiyorlar. Beş deve
ye bir nefer tecil olunuyor. Hariçten müşteri 
buluyorlar. Bin lira parasını alıyorlar. Ve o 
adam namına vesika alıyorlar. Yani devecilik
te istihdam edilse bile deveyi öldürmekten baş
ka faidesi olmıyacağını mütaahhit düşünüyor. 
Bunun için yalnız parasını alıyor. Bendeniz su
reti hususiyede kendisine askerlik teveccüh et
medi^ halde sırf menfaati için çalışan bir adam 
ile görüştüm. Ve bu nasıl' oluyor dedim. Diyor 
ki; beş deveye bir adam, on deveye iki adam 
tecil olunuyor. Bu suretle biz bir iki adam te
cil ettiriyoruz. Yalnız ondan para alıyoruz, o-
nun yerine hayatını devecilikle geçirmiş 60-70 
yaşında başka bir adam koyarız. Tecil olunan 
adam namına çalışır, öteki adamdan yalnız pa
ra alırız. Ve vesikasını veririz. O adam da işin
de kalır, çünkü, devenin yanma uğraması caiz 
değildir. Devenin dilinden anlamaz, diyorlar. 
Ezcümle geçen sene bendeniz Ankara'da bir 
bostancının bağını, bahçesini satarak mütaahhi-
de para verdiğine muttali oldum. Bu adamın 
mütaahhit bin lira parasını almış, bendenize 
danışıyorlar. «Böyle bir para verdik aeaba son
ra bunun aksi zuhur eder de beni asker eder
ler mi?» diye. Binaenaleyh bunlar suiistimal 
ediyorlar. Buna katiyen mâni olmak lâzımdır. 
İstanbul'un vagon vagon şeker satan mebusla
rına rahmet okutturmıyalım. (Bravo, sesleri) 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 

meselenin gayet nâzik bir ciheti var ki o da, 
ahvali harbiye dolayısiyle, acaba meclisteki ar
kadaşlarımızdan birisi çıkıp da cidden zaferi 
temin edecek âvamilden birisini meydana geti
recek olur ise buna ne cevap vereceksiniz? 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Ona Me-
miş Çavuş cevap versin. 

NECİB B. (Ertuğrul) —- Meclisteki vazi
fesini güzelce ifa ederse kâfidir. 

TUNALI HİLMÎ B. (Devamla) — Bilmem. 
Fakat hissiyatınıza mugayir bir fikir ile bura-

%ya çıktığımı ve burada böyle mukabele görece
ğimi katiyen bilmiş bir halde kürsüye çıktım. 
(Niçin çıktın, sesleri) Bu ince noktaya gayetle 
derin bir surette dikkat buyurulsun. Olabilir ki, 
zafer ve ahval dolayısiyle bir hatada bulunabi
liriz. 

ABDÜLGAFTJR Ef. (Karesi) — Efendim, 
geçen gün arkadaşım Basri Beyefendinin me
buslardan dâva vekâleti deruhte edenlerden ve
kâletten men'i hakkındaki beyanatında da arz 
ettiği veçhile Heyeti Celileniz, mıalûmuâlileri 
olduğu üzere, icrai ve teşriî sıfat ve salâhiyeti 
haizdir. Ve mânea mesul ise de maddeten gay-
rimesuldür. Şimdi Heyeti Oelilieniz arasında 
bulunan bâzı zevatın taahhüdata girişmeleri 
bendenizce fikir ve hâtıratımca, birçok mahzu
ru, yani hem maddi, hem mânevi, hem malî mah
zurları vardır. Birincisi, bu taahhüdat malûmu-
âlileri olduğu üzere, münakaşalarla oluyor. Mü
nakaşalarla icra olunurken karşısında o müna
kaşaya iştirak eden mebusu pören diğer bir ta
lip cüret edip de münakaşaya iştirak edemiyor. 
(Doğru sesleri) İkincisi : Mütaahhidolan zat, 
gerek taahhüdatını tamamen ifa etmiş bulun
sun, gerek kısmen ifa etmiş bulunsun, karşısın
daki vekilin arkadaşı olmak dolayısiyle, taah-
hüdettîği emvalin bedelâtmı tamamen istîf a edi
yor. Hariçteki alamıyor, bir, iki ay birçok de
dikodu oluyor. Üçüncüsü : Heyeti Vekilede bu-
lunan arkadaşmız meselâ; Müdaf aai Milliye Ve
kili olan zat, yine diğer arkadaşlarımızda» biri
sinin böyle taahhüdata giriştiğini gördüğü va
kitte sükût etmiyor. Fakat mümkün olduğu ka
dar bu histen kendini menedemez ve tabiî me-
nedemez. Binaenaleyh min küllülvücuh mahaziri 
mueibolan bu taahhüdatın menedilmesini bende
niz sureti mahsusada teklif ederim. (Doğru ses
leri) 
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Adliye Vekili Refik Şevket Beyefendi İstan

bul'da Meclisi Mebusan azalarına imtiyaz veril
diğinden bahsettiler. O Meclisle bu Meclis bir 
defa kabilikıyas değildir. Orada sıfatı icraiye 
yoktu. İkincisi; orası müstemirren değildi. 
Üçüncüsü : Verilen imtiyazlar acaba memleket 
için saadeti mi mucibolmuştur? Felâket mi ol
muştur? Felâketi mucibolmuştur. Birçok mah
zuru vardır. Binaenaleyh azayı kiramın taahhü-
dattan men'ini teklif ediyorum. Gerçi arkadaş
larımıza karşı bir sııizannımız yok. Fakat bun
lar mütaahhidoldukça, haiz oldukları sıfat've 
salâhiyet itibariyle, her halde karşısmdakilerin, 
üzerine nüfuz edebilmesi noktai nazarından, 
memleket de, Hazine de bundan mutazarrır olur. 
Bu itibarla men'ini teklif ediyorum. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Mâlûnmâli-
niz bu bir tekliftir. Heyeti Celile kabul ederse 
Lâyiha Encümenine gider. Ondan sonra müza
kere ederiz. (Hayır sesleri, gürültüler) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, me
busların mütaahhitlik yapmaktan nı-enedilmesi 
hakkında arkadaşlarımı takrir vermeye sevk 
eden esbabı hepimiz takdir ediyoruz. Bu esbab 
ne kadar çirkinse, bendenizin kanaatimce ulvi 
bir fikrile buraya toplanmış olan arkadaşların 
bir kısmını, fena ahlâk demiyeyim. fena vasıf
larla tavsif etmekliğimiz o kadar çirkinliktir. 
Yalnız eğer orta yerde fenalık varsa efendiler, 
kontrol hakkı bizimdir. Kontrol edelim ve yaka
ladığımız bir arkadaşı tecziye etmemeklik etmi-
yelim. Lâzımgelen cezayı verelim. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun. Yapılan fenalıkları muteri-
fim. Bundan ben de müteessirim. Yalnız şimdi 
bir takrir verildi ve kabul edilecek. Farz ede
lim kabul edildi. Acaba, buna mâni olabilecek 
miyiz? Hiç ve katiyen efendim. (Gürültüler) 
Emin olunuz bu tarzda iş görmek istiyenler da
ha serbest iş görecekler. Çünkü o zaman kendi 
namına değil, başka birisini tevkil ederek bu işi 
yapacak. Sonra arkadaşlarımızdan mütaahhitlik 
yapanların hepsi şu memleketin kanını emmek 
için mütaahhitlik yapıyor değildir. Bence bu 
memleketin kanını emmek suretiyle mütaahhit
lik yapanlar vaktiyle orduda yapmış olduğu fe
nalıktan dolayı tard olunanlar, vatanla alâkası 
sırf midesiyle olanlardır. İcabederse misal gös
teririm. Zaten Heyeti Aliyeniz huzurunda, Mü-
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri huzurun-
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da isim tasrih etmişimdir. O zaman söylemiş
tim. O adam hâlâ iş görmektedir. İsmini alenî 
olarak söyledim ve bir şey yapılmadı. Şimdi 
hiç zannetmiyorum ki, arkadaşlarımızın içerisin
de bu derece, yani açıkça, ben para kazanıp 
açıkça yemek istiyorum, diyen bulunsun. Arka1-
daşlarmıızm hepsi memlekete merbuttur ve bu 
itibarla memlekete midesiyle merbut değildir. 

LÛTFÎ B. (Malatya) —- Dört yüz bin lirayı 
ihtilas edenler burada içimizdedir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Öyleyse açık 
söyleyin, onun icabına bakalım. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Tahkik ediliyor, 
efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. — (Devamla) — Onun icab-
eden cezasını verelim. Şimdi bakınız bu mesele
ler çıkınca arkadaşlardan rica ederim, birisi di
yor ki; doktorları da menedelim. Yarın muhar
rirleri de menedeceğiz, muallimleri de.. (Hayır 
sesleri) Binaenaleyh şimdi verecek olduğumuz 
bir kararın bir faidei ameliyesi olmalı. Bu tarz
da taahhüdatta bulunacak zevat yine aynı taah-
hüdatta bulunacaklardır. Fakat kendi ismiyle 
değil, başka bir namla yapacaktır ve o zaman 
daha serbest söyliyecek. Çünkü kendi namına 
para istemiyecek. Başkasının namına para ve
rin, diyecek. Hattâ o zaman emredecektir bile. 
Kendi namına olursa belki utanır. Lâkin baş
kasının namınadır. Bunu nazarı dikkate alm. 
Rica ederim, bence müstesna olan birkaç mesele 
için kanunlar tedvin etmeliyim. Yalnız vazifei 
murakabemizi hakkiyle ifa edelim. Fenalık han
gi meselede vardır? Onu meydana çıkaralım. 
ikide birde avukatlar için, doktorlar, muallimler 
ve saire için her gün kanun tedvin etmiyelim 
efendim, işimiz çoktur. Mühim işlerimizi çıkara
madık, bunları düşünelim, âdi nıesail ile uğraş-
mıyalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Y'ozğad) — O gibi 
işlerle iştigal ettiğimiz için Meclisteki vazifemizi 
muntazaman ifa edemiyoruz. Devam etmiyorlar 
da onun için yapıyoruz. Hevsiyet, şeref Meclisin 
oluyor. 

TEVFIK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
lar, Meclise, insanların düşüncelerindeki yanlış 
istikameti aradan çıkarmaya bais olduğundan do
layı teşekkür ederim. Bu meseleden kendi şahsı 
hissiyatım noktai nazarından o kadar memnunum 
ki her halde Hükümetle ticaret yapmanın acı 

— 116 — 



i : m n. 
haürnlarmı düşündükçe bu hususta titrememek 
kabil değildir. Yalnız mütaahhitlik, Hükümet
le ticaret esasına müstenidolunca bu, prensip 
dâhilinde yalnız taahhüt değil, bir de imtiyaza! 
meselesi vardır. Bir mebus imtiyaz almak hak
kını haiz olacak mı? Takririn müeddasmdan an
ladığıma göre sahibi takrir; icrai ve teşriî sa
lâhiyeti haiz olan Meclisimiz azasının Hükümeti/1. 
ticaret yapmamasını, istifade etmemesini; mem
leketin ve milletin bütün iyiliklerini düşünür
ken hiç menfaat hissiyle mütehassis olmamasını 
düşünüyor. Fakat mütaahhitlik deyince iş kısa 
ve basit, kalıyor. Onun iein azmimizde devam 
etmekle beraber, bu bahsi muntazam ve nevvar 
bir surette olmak gartiyle tâyin edebilmek için 
alelacele ve hattâ bugün neticesini Meclisimize 
getirmek üzere, teklifin bir encümene havale
siyle etraflı bir kanun tahriri muvafık olacağı 
kanaatindeyim. Bu kabul edilmezse hiç olmazsa 
imtiyazat kelimesinin de takrire ilâvesini teklif 
ederim. (O da doğru sesleri) İmtiyazat m ilâven 
sattır. 

HASAN FEHMİ B. (OümüşaınM —. Efendim 
imtiyaz meselesi hakkında kanun vardır.' Mel ni
san ve ayan imtiyaz alamaz. (Alıyorlar sesleri). 
Hazmeden tediyatı müstelzim taahhüdata giri-
şemez. Yalnız Heyeti Vekilenin müsaade ve mu
vafakati olursa idarei merkeziyelerde Hazineden 
tediyatı müstelzim olan taahhüdat yapılablir. 
Mevzu bu mevzudur. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) - - Hayır Beis 
Bey. Mademki manii kanuni yoktur her soy ya
pabilir. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında üç. takrir var. 

MUSTAFA B. (Dersim) — Efendim müsaa
de edin beş dakika arz edeyim. Efendim, çimdi 
dinlemezseniz olmaz. Deve meselesi bu milletin 
ruhudur. Millet Bugün (1 100) deve topladı, bu
raya getirdi. İnebolu'dan bugün Kângırı'ya cep
hane çekiyor. Bir günde Polatlı'ya (700) deve 
gidiyor. Ve bunlarla daima cephane ve eşyayı 
askeriye sevk ediliyor. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun. Böyle yine seferberlik gibi olacaksa, 
maksat böyle değil. (Gürültüler) Araba, vesaiti 
nakliyeyi hesabedin. Bir kiloyu kırk beş hımışa 
getiriyorlar. Kırşehri'nden, sonra inebolu'dan 
bir kiloyu kırk beş kuruşa getiriyorlar. Bugün 
bıı develer İnebolu'dan buraya batmanını dok-
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j san kuruşa getiriyorlar. Rica ederim. Yazıktır 

bu millete. Bunları verelim. Eğer bu kontrata 
alınmazsa. (Gürültüler) Bu milletin elinden 
bunları cebren alacaklar, mahvedecekler, deve
ler de bitecek. Rica ederim, meseleyi anlayın. 

j Sonra hüküm verin. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) Deve 

kalksın, demiyoruz. Yalnız arkadaşlarımız mü
taahhitlik etmesinler. (Yanlış anlamışsın sesleri) 
(Gürültüler) 

MUSTAFA B. (Dersim) —• Efendim, bugün 
henim devem var. Develerimi cebren alıyorlar. Ta-
ahhüdedeeeğim" ki, ben deveyi kurtarayım. Rica 

I ederim. 
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) Taahhüd-

etmiyeceksin. 
MUSTAFA B. (Dersim) — Malımı elimde 

bırakmıyorlar. Eğer beş, on mevcut deveyi öl 
dürnıek istiyorsanız yine bu Meclis milyonlarca 

! vesaiti nakliye parası verdiği halde yine bir eş
ya getirtmek istemiyorsa günahı sizin boynunu-

I za. Suiistimal yaptırmak istiyorsanız onun da 
günahı umumunuzun boynuna olsun. (Müzake
re kâfi sadaları) 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Bendeniz işin 
ne; lehinde söyliyeceğim, ne aleyhinde, fakat 
istirham ederim. Mesele pek mühim. Böyle alel-
fevir bir celsede halledilemez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) -.-- Müdafaa! Mil 
i üye Vekilinin mütalâası da alınmalıdır. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Bu Meclisin 
i iki mahiyeti vardır. Sözümü kesmeyin efendim. 

Birisi teşriî, diğeri icrai. Teşriî mahiyeti haiz 
olan meclisler az zaman için toplanır. Ve bu 
Meclisin âzası her şubeyi temsil eder. Çiftçisi, 
avukatı, hâkimi, hepsi bu Mecliste bulunur. Ya
ni insan Meclise bakarsa milletin küçük bir ay
nım görür. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) O, temsili 
meslekide öyledir. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Yani her 
türlü tabaka mecliste temsil edilmelidir ki, her 

I tabakanın menafii; milletin menafii müdafaa 
j edilebilsin. Binaenaleyh milletin menafii umu-
| ıniyes: tezahür etsin. Eğer, Heyeti Teşriiye âza-
| sı birtakım hiref ve sanayi erbabı olmazsa mee-
j lis birtakım memurlardan mürekkebolur ve her 
i kim memuriyet veya mebusluk aylığından baş-
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ka bir şeyle kefafmefis edemezse oraya gire
mez. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hiref ve sanayi er
babından olmak başka, taahhüt meselesi başka 
Beyefendi. 

CELÂL NURÎ B. (Gelibolu) — Meselâ dâ
va vekilleri gibi, doktorları da dâhil edecek 
olursanız... (Hayır, sesleri) O halde memleket 
temsil edilmez ve yalnız oraya aylık almak is-
tiyen adamlar girer. Lehte ve aleyhte söylemi-
yeceğim efendim. Burada iki noktai nazar var
dır. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Yalnız 
aylık almak için şu Meclise kimse iştirak et
memiştir. Diğer bir tarafı müdafaa edeyim, 
derken bütün azalan tenkid etmeyin efendim, 
rica ederim. 

CELÂL NURÎ B. (Gelibolu) — Neticede 
muhik bir dâvam var ki, eminim kabul edecek
siniz. Eğer Mecliste her tabakai halk temsil 
edilmezse o Meclis birtakım adamlardan mü-
rekkebolur ki, onların sıfatları, sanatları, ma
hiyeti içtimaiyeleri nedir? Onu bilmek lâzımdır. 
Mesele daha büyüktür, daha umumidir, yarın 
mütaahhittir, öbür gün muallimdir, gibi bir şey 
olur. Binaenaleyh bütün hiref ve sanayi mese
lesini birden halletmek lâzımdır. Eğer bu Mec- I 
lis mahiyeti teşriiyeyi haiz bir meclisse birkaç i 
ay inikadeder, ondan sonra dağılır. O esnada 
âza başka bir iş görmesin denilirse çok garib-
olur. Fakat Meclisin bir mahiyeti icraiyesi var- ' 
dır. 

NEBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Memur
lar mütaahhidolur mu? Olamaz mı? Buna ce- < 
vap veriniz. 

CELÂL NURÎ B. (Gelibolu) — Bizim bu
rada hükmen biraz da memuriyet hakkımız var | 
mı? Binaenaleyh nutkumun girizgâhında da arz 
ettim ki, bu mesele alelfevir halledilecek bir j 
mesele değildir, işi evvelâ bir encümene hava- | 
le edip bunun mahaziri nedir, orada tetkik et- j 
tirip bilmek lâzımdır. (Gürültüler) Ondan sonra 
efendim ceffelkalem mütaahhitlik menedile- | 
mez, bunun muvazaasına karşı ne yapacaksı
nız? Binaenaleyh bunu düşünüp lehte ve aleyh
teki sözleri de ariz ve amik hallederek bu, 
Kanunu Esasi Encümenine havale edildikten I 
sonra bir karar verilmezse mahzur vardır. 
(Gürültüler; hayır sesleri, müzakere kâf i sa-
daları...) i 
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REİS — Efendim, müsaade burunuz rica 

ederim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey

efendi; Müdafaai Milliye Vekili Paşanın da 
mütalâası alınmalı; (Hayır sesleri* gürültü
ler) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Efendim bu takririn lehinde, aleyhinde idarei 
kelâm eden arkadaşlar, teklifin kabulü tak
dirinde hariçte hâsıl olacak şüun ve netayiç-
ten bahsettiler. 

Bendeniz arkadaşlarımın temas etmediği 
başka bir noktai nazar üzerine mütalâa yü
rüttüm. Hepimiz biliyoruz ki, efendiler, mil
let bize şu vazifeyi tevdi ettiği zaman hamu-
lei vekâleti omuzlarımıza yüklendik ve eli
mizden geldiği! kadar o vazifeyi hüsnüîfa için 
buraya toplandık, millet de bizim şu taahhü
tlümüze, şu sâyimize mukabil bizi terfih et
meyi temin etti. Binaenaleyh acaba efendiler 
içinizde öyle cesur bir arkadaş tasavvur eder 
misiniz ki, «Ben Mecliste vazifei vekâletimi 
bihakkin ifa ediyorum ve bundan fazla ola
rak müsait bir vakit kazanıyorum. Binaenaleyh 
benim ayrıca bir ticaret yapmama siz mâ
ni olamazsınız» diyebilsin? (Hâşa, sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ti
caret için aylarca Meclise uğramıyanlar var
dır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Mesa-
lihi ümmet, umuru umumiyei millet burada 
müzakere olunurken, münakaşa edilirken, bil
mem hangi şahsın hukuku şahsiyesini zahire 
ihraca çalışacağım ve bunun zımmında bir de 
menfaat çıkaracağım, diye mahkeme kapıla
rına gidip de vekâleti hususiye ile iştigal 
etmek, yahut yine, efendiler, biz beşeriz mü-* 
taahhit arkadaşlarıma hitabediyorum, hangi 
mütaahhit vardır ki, o taahhüde girdiği za
man kendi menafii şahsiye ve zatiyesinden ta-
mamiyle tecerrüdederek bir hizmet yapayım 
diye girmiş olsun. (Bravo, sadalan ve alkım
lar) Çünkü ben eminim ki, böyle taahhüt al
tına giren arkadaşlar menafii umumiyeye hiz
met etmek maksadını taşımakla beraber onun 
zeylinde bir de menfaati zatiye temin ede
yim, diye düşünmüştür. Bâzı arkadaşlar di
yorlar ki; bunu bir kanun olarak yapalım, ka
rar olarak yapmıyalım. Belki bu haddizatında 
muvafık olabilir. Fakat ancak bir şartla kabul 
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olunabilir. O da Meclisi Ali dâva vekâleti hak
kında ittihaz ettiği karar misillû bermucibi tak
rir mütaahhitliği de meneder. Ondan sonra daha 
esaslı, ve mebuslar ne gibi işleri deruhde ede
mezler, onları da düşünerek bir maddei kanuni
ye ve bir lâyihai kanuniyenin kaleme alınmasını 
aidolduğu encümene havale eder. Bu daha doğ
ru olabilir. Yoksa şimdiden mütaahhitliği menet-
mez, yalnız encümene göndermekle kalırsak, na
zarı dikkatinize, arz ederim, geçen sene de dâva-
vekâletinin men'i hakkında encümene bir lâyiha 
gönderdiniz. Bir senede çıkmadı. Bereket versin 
geçen gün Heyeti Celilenin azim ve celâdetle 
verdiği kararla menedildi. (Bravo sadaları) 

NUSRET E t (Erzurum) — Takrirler tevali 
ederse... Yarın ben de bir takrir veririm ki, me
buslar ticaret etmesin, diye... 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Daha ne gi
bi sanatlar, daha ne gibi işler deruhde olunamaz, 
onlarla birlikte daha esaslı, daha muvafık bir 
surette düşünmek üzere encümene o zaman gön
deririz. Şurasını da arz edeyim ki ; Meclisi Âli
nin ittihaz buyuracağı memnuiyet kararı şimdi
ye kadar tahakkuk etmiş taahhütlerin inkızayi 
müddetine kadar bittabi şâmil olamaz. Çünkü 
bir hakkı müktesep vardır ve buna da teşmili 
takdirinde menafii umumiye noktai nazarından 
da mahzur olur. İşte onu da o encümen lâyihayı 
yazdığı vakit düşünür ve şimdi ittihaz buyuru-
lacak kararda da bu noktai nazar tasrih buyu-
rulur. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrir vardır. (Müzakere kâfi sadaları) 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim bir takrir var. Erzincan Mebusu Hü
seyin Beyle, Karahisan Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, müzakerenin Müdafaai Milliye Vekili hu-
zuriyle icrasına dair. (Ret, ret sadaları) (Encü
mene gitsin sadaları) Müsaade buyurun, izah 
edeyim. Sonra bir takrir daha vardır. 

Riyaseti Celileye 
Takrirdeki mütaahhitlik kelimesi yerine ale-

lûmum Hükümetle ve Hükümet vesaitiyle nıua-
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melâtı ticariye suretinde tadilen tashihini tek
lif ve rica ederim. 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

(Hayır, hayır sadaları) 

RElS — Bu takriri kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Reddedildi. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — «Memnui
yet, tarihi karardan muteber olmak üzere» cüm
lesi konsun. (Gürültüler) 

RElS — Efendim müsaade buyurun, takrir
de mütaahhitlikten men'i yazılı. Diğer takrirde 
mütaahhitlik kelimesi yerine alelûmum Hükü
metle ve Hükümet vesaitiyle muamelâtı ticari-
yeden men'i hakkında... Sonra Abdülgafur Efen
di tarihi karardan itibaren meriyülicra olmasına 
dair bir cümlenin ilâvesini teklif ediyor. 

Bu suretle Hoca Abdülgafur Efendinin tak
ririni reye v az'ediyorum. Hoca Abdülgafur 
Efendinin takririni kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Ergani Mebusu Emin Beyin tam tahsi
satla mezun addeilmesine dair Divanı Riyaset 
kararının tâyini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Efendim Ergani Mebusu Emin Be
yin üç ay müddet maatahsisat mezuniyeti hak
kında nisabı müzakere hâsıl olmamıştı. İkinci 
defa reye vaz'edeceğiz. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Mezuniyet 
için değildir. Rey yalnız-tahsisatı hakkındadır. 
Bu cihet tasrih edilsin. Yalnız tahsisat hakkın
da reye vaz'edilecektir efendim. 

(İstihsali araya başlanıldı.) 

REİS — Efendim âra tasnif edilinceye kadar 
beş dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Birinci celse h i tamı : 3 sonra 
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(ÎMnci celse hafidir.) 
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