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1. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sii-

ruri Efendinin, eevamii şerifeye talik «di-
iecek elvahı ımüfbareikeden Gümrük Resmi 
lalmıp ahnanyacağma dair Maliye Vekâle
tinden sual takrirdi 315 
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2. — İstanbul Mebusu Şükrü Beyin me
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t. — Evkaf İdaresinin hidematı umu-

miyesi için avans itasına dair kanun lâyi
hası 315 

5. — Teklifler 316 
1. — Kütahya Mebusu Besim Ataîay 

ve. Çorum Mebusu Dursun beylerin, Harbi 
Umumi müsebbipleriyle muhtekirlerin tec
ziyesi hakkında kanun teklifi (2/616) 316 

2. — Çorum Mebusu Ferid Beyin, Me
buslardan ihtiyari olarak tekaüt ve mazu-
liyet aidatı verecekleri hakkında kanun tek-

Sayfa 
lifi (2/614) 316 

3. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Memurin Muhakemat Tetkik Heyet ve 
Encümeninin lağvı ile Şûrayı Devlet teşkil 
edilmesine dair kanun teklifi (2/612) 316 

4. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Emvali metrukenin sureti idaresi hak
kında kanun teklifi (2/613) ' 316 

5. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, İnti
habı mebusan Kanununa ilâve edilecek 
madde hakkında kanun teklifi (2/615). 317 

6. — Tezkereler 316 
1. — İkinci Kolordu mütaahhidi sabıkı 

Hacı Mehmed Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin zıyaı dolayısiyle 
tanzim olunacak nüshai saniyesi hakkın
da bir karar ittihazına dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 316 

2. — Hiyaneti vataniyeden on beş sene 
küreğe mahkûm Kütahyalı Yusuf Hüsnü 
Efendi hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 316 

3. — Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Eskişehirli Korucu Hasan 
Çavuş hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 316 

4. — Hiyaneti vataniyeden üç sene kü-
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reğe mahkûm. Medineli Hacı Mehmed hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 316 

5. — Hiyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Kütahyalı Halil hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi 316 

7. — Takrirler 316 
1. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, 

gayrimüslim 'anasır hafckında !ta)kriri 316 
2. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 

feti'klâl mahkemesince 'mahkûm ve ıaftan is-
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Sayfa 

tifade etimiyenlıer tarafından Meclise vaka 
müraca'aitılerin Adliye Velkâletiıne re'sen 
(tebliğinin usul ittihazına dair taikrM 316 

8. — İstizahlar 327 
1. — Konya Mebusu AbdüEhaflîm Çele-

ibi Efemıdinin, şimendifer umuru hakkında 
Nafıa Vekâletindeu Miztah takriri ve Na
fıa VetkM Feyzi Beyin cevabı 327:335 

9. — Müzakere edilen maddeler 317 
1. — Antalya Belediye Reisi Âlkiif Be

yin, is'tîsh'aiyelti askeriyesline dair istida 
Encümeni mazbatası 317:326 

BİRÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,05 

REÎS — Birinci Redsvekili Hüseyin Ayni Beyefendi 
KÂTÎPLER i Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Mahmud Said Bey (Muş) 

... REİS — Ekseriyet hâsıl oldu efendiny Zaptı 
sabık kıraat olunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
m 

Birinci Celse 
Birinci Reis/velkili Hüseyin Avni Beyefendinin 

tahltı Riyasetlerimde bilinikalt ztaptı sabık hulâ
sası 'kıraat ve aynen kabul olundu. Haikkâri li
bası merkezinin Çölmerek'e naikl'i muvafık ol-
içtnadığma dair Van Mebusu Terfik Beyle refi
kinin temenni takriri Dahiliye Vekâletine, hı
yaneti vataniye ile miahlkûm Kütaüıya Belediye 
Reisi sabıkı Hüsnü Efendiyle diğer 'eşhasa dair 
Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 
Adliye Encümenine, Tunalı Hilmi Beyin, Elka-
ba dair teklifi kanunisi Lâyüha Encümenine, 
Muş Mebusu Ahımed Hamdi B'eyim, yemeMilk ve 

jŞt'obuımluik bedeli muafiyetinin Muş ahalisine de 
teşmili haikkındalki temenni ta'kriri İktisat Ve
kâletine, Haleb'de mütevattın mütelfeait Yüzbaşı 

Sünusi Efendinin emlâk ve arazisine vâki olan 
müdahaleye dair Grazianteb Mebusu Yasin ve 
Urfa Mebusu I>ozan beylerin taJkrirleriylle An
takya aha! isimden mevrut telgraf ve G*arbî -
Trakya'da Yuıüaın mazıajlıiminje daiir Keban'dan. 
mıevrı.ıt telgraflar Sulh Heyeti Reisi ismet Pa
şaya bildirilmek üzere Haüiciye Vekâletine teb
liği ve hâikamiyetû şaihsiyen'in Igtası münlasebe-
tiyle mevrut telgraflarla cevap yazılmam tensib-
edildi. Encümenden mevrut 'mazbatalar ruzom-
meye alındı. Elbistan Şube Reisi Ömer Lûtfi 
Efendi ile Amıasya Müddeiiunramisd Süleyman 
Efendinin bakıyei müddeti oezaiyelertinıiın affı 
hakkındalki levaytilhi kanuniye fflıe Levazımı Re
lisi îsraıafll Hakkı, Baytar Müfettişi Kasım efen
dilerin Af Kanunundaın istifade edeceklerine 
ve Karabet hakkındaki hükmün ref'ine dair 
Adiye Encümeni mazbatalları aynen kabul 
olundu. OsımaıncıJk Şube yazıcılıaınndan Mıahımud 
üe Şube Reisi Muıaımm'er Efendi taikikıındaM 
Adliye Encümeni mazbatası kiralat ve müzakere 

— 314 — 
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edilerek İstiklâl malhkemesi (kararı ipka edildi, 
îstadbul Mebusu Doktor Adnan- Beyin hizmeti 
valfcaniye dlie Isbamlbul la ilzamına dair Heyeti Ve-
küte Riyaseti teskeresi kuraat ahıarasrak müşarün
ileyh. mezun iaddedildi. DlyarbeMtr Mebusu Hain
di Efendiye üç »ay mezuniyet ita olundu. İstik
lâl mahkemelileri harcırahlarına dair Konya Me
busu Refik Beyle rüfelkasının takriri kıraat ve 
müzakere edilerek istiklâl mahkemeleri azasına 
müfettişler misillû harcırah itası kabul olundu. 
İstanbul Avans Kamunu ikinci defa reye konu
larak 5.ret. ve 5 müstenkife kaırşı 144 reyle ka
bul edilip Pazartesi günü İçtima olunsmak üze
re Celseye nihayet verildi. 

Birinci ReiisvakM Kâtip 
ttüseyan Avni Mahmud Said 

Kâtip 
Sülteymıaın Sırrı 

2. — SUALLER 

1. —• Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sür ıtri 
Efendinin, Cevamii şerif eye talik edilecek el-
vahı mübarekeden Gümrük Resmi alınıp ahn-
mıyaçağına dair sual takriri Maliye Vekâletine 
havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı saibıık hakkımda söz istiyen 
var mı? 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Daha evveM cel
selerde hâkimiyetti şahsiye diye. yazılmıştı. Yimıe 
bugünkü zaptı sabuk da böyledir. Hakimiyeti 
Milliye olarak ifcaıshJih edilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim îhâkimliyeti şahsiyenin il-
ga^iyle makamına Hükümranı Millînin kaimi 
olduğuna alittıir. 

.NECATİ Ef. (Lâzistan) — Hâkimiyeti 
şahsiyeye ait telgraflar deniliyor. 

REİS — Hükümranı Millîye ait telgraflar 
vardır, O yolda yazılmıştır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Mü-
dafaai Milliyedeh bir sual takririm vardı. 

REİS — Efendim, zaptı sabıkı aynen ka
bul "edenler lütfen . ellerini, kaldırsınlar... 

. . .NECATİ' E l (Lâzistan) -r- Tashih .edildi 
mi efendim! 

REİS — Tavzih edildi efendim. Mesele okun
duğu '-gibidir'.' ' ' • ' . . : 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Hâkimiyeti şah
siyenin ref'i olmuş olsaydı, zaptı o suretle 
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, kabul ederdim. Hâkimiyeti şahsiyeye dair telg

raflar deyince olamaz. 
REİS — Hayır efendim hâkimiyeti şahsi

yenin ilgası münasebetiyle deniliyor. Arkadaşı
mız meseleyi tavzih buyuruyorlar. Yanlış bir 
şey yazılmış değildir. Şu halde zaptı sabıkı 
aynen kabul buyuranlar, lütfen ellerini kaldır
sın. Aynen kabul edilmiştir. 

Adliye Vekili Beyin ruznameye dair bir tek
lifi var. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri)-~ 
Efendim, geçen celsede arz etmiştim. Memaliki 
müstahlasa işgal edildiği sırada mahkemeler 
tarafından verilmiş hükümler vardır ki, bunlar 
bir defa kesbi katiyet edecektir. Bu hususta, 
bir teklifi kanunimiz vardır; bunu bekliyorum. 
Geçenki mâruzâtım üzerine Heyeti Celile bu
nun ruznamenin ilk sıra numarasına alınması
nı kabul etmişti. Fakat ruznamenin en son nu
marasında duruyor. Çok rica ederim; bunu müs-
t acelen müzakere edelim. (Kabul sesleri) 

HASİB B. (Maraş) '— Antalya Belediye 
Reisi Akif Beye ait evrak - istirham ediyo
rum - ruznameye alınsın. 

REİS — Efendim o, bugün okunacak, He
yeti Ümumiyenin kararma arz edilecektir. 

HASİB B. (Maraş) — Lütfen tehir duyu
rulmasın. ; , ,. 

REİS —• Efendim, Hasib Bey biraderimiz 
bu evrakın okunmasını teklif ediyor. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — K a ç 
defa kabul ettik. Memaliki müstahlasa daki mah
keme kararlarına ait ufak bir evrak yardır, 
okunsun. 

R E İ S — Efendim, Rifat Beyin teklif etmiş 
olduğu memaliki m egguleye ait-' lâyihai kanüiıi-
yenin ilk numaraya alınmasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Birinci numaraya al
dık efendim. Esasen hatırımda kaldığına göre 
arkadaşımızın söylediği evrak ruznamededir. 
Evrakı varideden sonra okunur. 

'/;.',.••••" 4. — LÂYîâÂLAR 

!.—• Evkaf' İdaresiniri Mdemaiı umümiyesi 
için avans itasına dair kamın lâyihası :' 

REİS :*-r Evkaf .Vekâletinin 'hidematı umümi
yesi-için avans itasına dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var. Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 
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6. — TEZKERELER 

1. — İkinci Kolordu mütaahhidi sabıkı Hacı 
Mehmed Efendinin ordu teslimatına mukabil 
olan senedinin zıyaı dolayısiyle tanzim olunacak 
nüshai saniyesi hakkında bir karar ittihazına dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

RElS — îkinci Kolordu mütaahhidi sabıkı 
Hacı Mehmed Efendinin ordu teslimatına muka
bil olan senedinin zıyaı dolayısiyle tanzim olu
nacak nüshai saniyesi hakkında bir karar itti
hazı lüzumunun Heyeti Umumiyeye arzı takar
rür ettğine dair îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
vardır. Bunu evvel beevvel Kavanini Maliye 
.Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Hıyaneti vaitaniyeden on beş sene kü
reğe mahkûm Kütahyalı Yusuf Hüsnü Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

3. — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Eskişehirli Korucu Hasan Çavuş hak
kındaki evrakı* hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

4. — Hıyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Medineli Hacı Mehmed hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair,Adliye Ve
kâleti tezkeresi 

5. — Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Kütahyalı Holü hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 

RE t S — Hiyaneti vataniyeden maznun Yu
suf Hüsnü Efendi, Hasan Çavuş, Mehmed ve 
Halil haklâir-nda Adliye Vekâletinden mevrut 
dört kıta Evrakı hükmiye var; Adliye Encüme
nine havale ediyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

I. •— Kütahya Mebusu Besim Atalây ve Ço
rum Mebusu Dursun beylerin, Harbi Umumi 
müsebbipJ^riyle muhtekirlerin tecziyesi hakkında 
kanun teMfi (2/616J 

RElS — Harbi Umumi müsebbipleriyle aha
liyi aç bırakanlar^ muhakemeleri için Meclis 
âzasından bir Divanı Âli vücuda getirilmesine 
dair Çorum Mebusu Dursun ve Kütahya Mebusu 
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Besim Âtalay beylerin teklifi kanunisi var. Lâ
yiha Encümenine gönderiyoruz. 

7. — TAKRİRLER 

i . — Saruhan Mebusu Avni Beyin, gayri
müslim anasır hakkında takriri 

RE IS — Gayrimüslim anasır hakkında Saru-
han Mebusu Avni Beyin, Dahiliye, Maliye, İkti
sat ve Sıhhiye Vekâletlerinden temenni takriri 
var. Mezkûr vekâletlere havale ediyoruz. 

2. — Ckczianteb Mebusu Yasin Beyin, İstik
lâl Mahkemesince mahkûm ve aftan istifade ct-
miy enler tarafından Meclise vâki müraeaatleri-
nin Adliye Vekâletine re'sen tebliğinin usul it
tihazına dair takriri 

REİS — istiklâl mahkemesince mahkûm ve 
aftan Mifade etmiyenler tarafından Meclise vâ
ki olan anüracaatlerin, Adliye Vekâletine re'seıı 
tebliği hususunun usul ittihazına dair Yasin Be
yin takriri var, »ki bu hususta kendileri zannedi
yorum, takrirlerini geri alıyorlar. 

2. — Çorum Mebusu Ferid Beyin, Mebuslar
dan ihtiyari olarak tekaüt ve mazuliyet aidatı 
verecekler hakkında kanun teklifi (2/614) 

RE IS — Mebusanın mebuslukta bulunduğu 
müddetin tekaüt ve mazuliyet için müddeti ka-
nuniyeye mahsubu hakkındaki 14 Şubat 1332 ta
rihli Kanunun 2 nei ve 5 nei maddelerinin tadi
line dair Çorum Mebusu Ferid Beyin teklifi ka
nunisi var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

S. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, 
Memurin Muhakemat Tetkik Heyet ve Encüme
ninin lâğviyle Şûrayı Devlet teşkil edilmesine 
dair kanun teklifi (2/612) 

RE IS — Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Memurin Muhakemat Heyet- ve Encümeni 
Kanununun lağvına dair teklifi kanunisi var. 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

4, — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, 
Emvali metrukenin sureti idaresi hakkında kanun 
teklifi (2/613) 

RElS — Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Emvali metrukenin sureti idaresine dair tek
lifi kanunisi var; Lâyiha Encümenine... 
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0. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, İntihabı 

mebusan Kanununa ilâve edilecek madde hak
kında kanun teklifi (2/615) 

REİS — Bu teklifi de Lâyiha Encümenine 
havale ediyoruz. 

9. — MÜZAKERE^ EDİLEN MADDELER 

1. — Antalya Belediye Reisi Akif Beyin 
istisnavyUi askeriyesine dair İstida Encümeni 
mazbatası 

REtS — Efendim ruznamede Akif Bey hak
kında istida Encümeni mazbatası var; münasip 
görürseniz onu okuyalım. (Münasip sesleri) 

istida Encümeni mazbatası 
Antalya Belediye Reisi Mükellefiyeti Ziraiye 

Komisyonu âzasından Akif Bey imzasiyle verilen 
istida ve merbutatiyle indessual Müdafaai Milli
ye Vekâletinden mevrut cevap tetkik ve mütalâa 
kılındı. Müstedinin Antalya Ziraat Müdürü iken 
Belediye Riyasetine intihabından sonra Mükelle
fiyeti Ziraiye Komisyonu âzalığına intihabedildi-
ği tetkik olunan evrakı merbuta münderecatm-
dan müsteban olmakta ise de iktisat ve Dahiliye 
vekâletleri tezkerelerinde dahi beyan edildiği 
üzere mumaileyh Akif Beyin Mükellefiyeti Zi
raiye Nizamnamesinin mevtöi meriyete vaz 'm-
dan evvel ziraatle iştigal ettiği ve senei haliye-
de dahi dört yüz dönümü mütecaviz zeriyat ic
ra eylediği ve ziraat müdüriyeti sıfatının icrayı 
ziraate mâni olmadığı cihetle müstedinin evveli 
ve ahir Mükellefiyeti Ziraiye Nizamnamesinde 
muayyen muafiyetten istifade etmesi icaibeder. 
Müstedinin Mükellefiyeti Ziraiye Komisyonu 
âzalığına intihabı hakkındaki karan imza ve 
dört yüz dönümü mütecaviz zeriyat icra eyle
diği hakkındaki tahkikatı bu suretle tasdik eden 
Antalya Ahzi Asker Kalem Reisi Kaymakam 
Tahir Beyin müstediyi, istifade etmesi hükmü 
kanun icabından olan bu hakkı muafiyetten 
mahrum etmek için evvefflen;*' müstediyi askere 
şevk etmek suretiyle re'sen ve fiilen teşebbüsat-
ta ve ahiren Müdafaai Milliye Vekâletine bu 
bapta hilafı vâki işaratta bulunduğu ve*bunun 
hissî ve şahsi esbaptan tevelîüdettiği anlaşılmış 
ye bu keyfiyet Müdafaayi Milliye Vekâletince 
takip ve tahkiki icabeden ahvalden görülmüş
tür. Her iki kısım hakkında encümence ittifak
la karar verilerek Heyeti Umumiyede mevcut 
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ve müstediye ait diğer evrakla tevhit ve müza
kere olunmak üzere Heyeti Umumiyeye takdim 
oüımdu. 

28 Teşrinisani 1338 
istida Encümeni Reisi Kâtip 

Gümüşane Mebusu Muş 
Mehmed Ruşen Abdülgani 

Aza Âza 
Mardin Konya 
Esad Arif 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Arkadaşlardan 
bâzıları bundan bir buçuk ay evvel bendenize 
müracaat etmişlerdi. Antalya Belediye Reisi 
Akif Efendi hakkında yapılalı muamelenin mu-
vafıkı kanun olup olmadığım bendenizden sor
muşlardı. (ıuyriresmî bir surette Ordu Daire-
sfiyfe temasta bulundum. Ve bunun hakkında 
icra ettiğim tetkifcatı şu kâğıt üzerine tcsbit et
tim. Bunu aynen okuyacağmı: 

i 

1. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
147 nci maddesi; hizmeti maksure hakikim haiz 
olup da herne sebebe mebni oühırsa olsun hizmeti 
askeriyesini bedelen veya bedenen ifa etmemiş 
1303 ilâ 1309 tevellütlü efradı bir sene hizmetle 
mükellef tutmuştur. 

2. — Antalya Belediye Reisi 1306 tevellütlü 
Akif Bey işbu kantinim neşri tarihi olan 1330 
senesinedn itibaren hizmeti askeriyesini ifaya 
mecbur iken Ziraat Müdürü olmak itibariyffle va
zifesinde münferidolduğu ve silâh altına alın
dığı takdirde yerine vekil tedarikinde müşkülât 
görüleceği nazarı dikkate alınmış olmalıdır ki 
memuriyeti mezkûrede bulunduğu müddetçe 
hizmeti askeriyesinin ifa ettirilmemiş olduğu an
laşılmıştır. 

3. — Belediye Riyasetine intihabından dola-
»yı 5 Nisan 1338 tarihinde, memuriyetten infi-
kâk eden Akif Beye artık hizmeti fiiliyesini ifa. 
ettirmeye hiçbir mâni 'kalmadığından mutasar-
nflıiktıan taleboluramuş ve te^rid dahi edilmişken 
ımahza hakkı tecilden istifade «ittirilmek anaSksa-
diyle Mükellefiyeti Ziraiye âzasından en aziz 
lahibbası ol an "ve hizmeti askeriye ile alâkası bu-
lunmıyan Fuad Beyi istifa ettirmek suretiyle ye
rine 10 Ağustos 1338 tarihinde, âza inıtihabolun-
muş ise de sekiz seneden beri mükellef olduğu hdz-
ınıeti askeriyeyi ifa etmemiş olan mumaileyhin as-
Iker iken tâyin olunduğu memlıriyeıtîten dolayı te
ciline imkân göriilemeaniştir. Çünkü 147 nci m'adr 
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denin son fıkrasında hattâ memuriyeti haizi istis
na olsa bile, Mükellefiyeti Ziraiye bir heyet halin
dedir. Mumaileyhin hizmeti askeriyeye eelbi ha
linde vazifesinin sektedar olmıyacağı tabiîdir. 

4. Hizmeti askeriyenin teveccühünden sonra 
hâizi istisna memuriyetlerin nazarı itibara alın-
tm-anıasına- binaen mumaileyhin muallimliği hak
kında şifahi olarak vâki olan iddia da bittabi mec
ruhtur. Çünkü askerlik teveccüh edip de işbu va-
zifei vataniye ifa edilmeksizin diğer hizmetlerin 
ifasına imkân yoktur. Gerçi 26 Şubat 1337 tarihli 
Kanunla muallimlerin hizmeti askeriyeleri tecil 
olunmuş ve muallim ilken silâh altına alınanlar 
terhis ettirilmekte bulunmuş ise de mumaileyh iş
bu şeraiti kanuniyeyi haiz muallimlerden olma
yıp ancak bakayada kaldığı bir zamanda kanunu 
mezkûrun neşrinden sonra muvakikat muallimliğe 
tâyin olunmuştur ki, tecili hiçbir vakit muvafıkı 
kanun olamaz. 

Şimdi efendim; esas mesele Müdafaai Milliye-
nin istinadettiği nokta, Mükellefiyeti Askeriye 
Kanununun 147 nci m'addesidir. Bir kere de bu 
maddei kanuniyeyi okursak mumaileyh hakfcınd» 
yanılan ıhuaımelenitı doğru olup olmadığı taayyün 
eder. 147 nci maddede diyor ki : 

MMde 147. — 1303, 1304, 1305, 1306. 1307 
1308, 1309 teyellütlü mükellef inden olup da he~ 
ne -.sebebe.mebni olursa olsun hizmeti askeriyeler 
bedel en veya bedenen ifa ettirilmemiş olanlar şe
raiti ât.iyeyi haiz oldukları takdirde muinli veya 
muinsiz olduklarınla bakılmaksızın birer sene 
müddetle silâh altına alınacaklardır. 

Yani hizmeti maksure hakkını haiz olan 1303 
tevellütlülerden İ309 tevellütlere kadar olan ef
radın 1330 tarihinde neşredilen Mükellefiyeti as
keriye Kanununun bu maddesi mucibince üzerin
den hakkı tecil ref edilir edilmez derhal silâh al* 
tına alınması icâbeder. Bundan dolayı, yani Âkı* 

• Efendinin-, Zirâat Mektebi Âlisinden ımezun ve 
•Zirâat Müdürü blm<âsı dolayisiyle tecil edilmiş 
fakat kânunun- bu maddesine tevfikan 1306 tevel -

• lüilü' olması itibariyle^.; (1303 sesleri) 1303 tevel
lütlü : ölira'asi -itibariyle Ziraat Müdiriyetinden is 

• tîf a eder etmez-' üzerindeki. tecil.' ref'ediliyor ve 
doğrudan do'ğçFtıya silâh 'altına alınıyor. Müdafaai 
Milliyeriin ist-inâdettiği esas mıadde budur, 

Sonra mükellefiyeti ziraîye meiselesrae gelin
ce; bu felir ker'e bu k^nun ile mutlak asker edil
mesi ve bir sene silâh al tunda Ibrüuntaiaısı lâzım-
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dır. Ziraat Müdiriyetinden Mlif a e'tltiktien sonra 
ikanunun esaısı bu ahkâmı camidir. Behemehal 
bu zat tecillini icaib ettiren Ziraat Müdiriyetinden 
çekilir çekilmez bu 147 nci madde mucibince 
asker olmuş, başka suretle de tecil ettirilecek 
memuriyetle dahi, yani bu kanunun bu madde
sindeki sarahati katiye dolayisiyle ikinci derece 
haiz olacağı tecilden istifade edemiyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mükellefiyeti Ziraiye 
Kanununun tarihi nedir? 

ALÎ RIZA B. (Devamla) — Mükellefiyeti 
Ziraiye Kanununun tarihi ne olursa olsun, tah-
slsan hu zat hakkında, bu maddei kanuniyede 
sarahat varıdır. Kendisi hizmeti maksure erba
bından olup 1303 tevelütlüdür. Bunun tecilini 
icalb'ettiıüen Ziraat Müdiriyetinden çekilir çekil-
ımez aıslker olmıası icafbediyor. Kanunun bu sara
hati! hakkında hiçbir söz söylemeye hakkınız 
yoktur. Sonra Mükellefiyeti Ziraiye Kanunun
dan dahi istifade etse 'bile Mükellefiyeti Ziraiye 
Kanununda dalhi bu hususa dair sarahat vardır. 

Mükellefiyeti Ziraiye Heyetine dâhil olabi
lir. Onun için de sarahat vardır. Müsaade buyu
runuz da okuyayım. 

1. Darülfünun, Medresetüülkuzıalt, Medrese-
tülrvaizîn ve Kadastro Mefe'tefbi, Darü'lmualHimîni 
Âliye 'kısmı ye Maliye Mektebi ve diğer mekâ-
tîb'i âliyei resmiye ve hususiye ve ecnebiye ve 
m-dmalüM saire mekâtiibi âliyesinde. ikmali tahsil 
etmiş ojlıanlar. 

2. Mekâtiibi Sultaniye Ve yedi senelik mekâ-
tibi idadiıyei resmîye ile bu derecedeki hususi ve 
ecneibi mekteplerinden şahadetname altmış olan
lar ille sıon iki1 sınıflarında tahsilde bulunmak 
dolayısivlıe tec'l edilenler. 

'3. Talebei ulûmdan Ahzi Asker Kanunu sa
bıkı mucilbinee alltıncı sene imtihanını vermiş 
olanlar; 

4, Birinci fıkrada muharrer mekâtiibi âlüyei 
resmîye ile hu'sns(iye ve eenebiıyeide işjbu kanu
nun neşrinde tahsilde bulunanlar.,. -

.6. Talefbei ulûmdan henüız altıncı sene im
tihanını yermemiş. olanlar,: Medarisi İlmiye- M-
'iaîmn'aimesi mucibince! m'ezkûr. iımt ilhanlarını mü-
«ramlkıu tran^ardan ;1; 2, .3. .neü fıkrada; muharrer 
olanJla'rm zSIkroiîurianŞbir sle'ne 'hikmetleri 1330 şe-
'̂,e(si EvhlTınnde, 4. 5 nci fıkrada muharrer olan-

^.mn iikm'ali taih^ül'erini veya Med^nsî. İlmiye 
Nilzsamnıatm'esi veçhile >al%ncı ıstene imtihanlarının 
itasını mütaalkıp ifa ettirilecektir. Talebei mez.-
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'kûteden mekteple kayıtları terkin edilenlerle 
nıü'ddeiti muayyene zarfında altıncı sene imtiha
nını vermemiş olanlar iki sene müddetle silâh 
aütmıa aılınıacaktır. 

Bu suretle silâh altına alınacaklardan bir ka
lem veya şubei idariye memurininden olanlar iki 
nefer ise içlerinden kur'a ile birisi ve ikiden 
fazla ve çift iseler mecmuunun ve tek iseler bir
den maadasının nısfı alınır. Diğerlerinin celbi 
senei âtiyeye tehir olunur. 

Bir de şu; 5 Teşrinisani 1330 tarih ve 19 Mu
harrem 1331 tarihli maddei ınüzeyyele vardır. 
Onu da okuyorum : 

îşbu maddede muharrer şeraiti haiz olmaları 
hasebiyle tahtı silâha alınacaklardan kur'aya tâ
bi tutulacakları gösterilen bir kısım veya şubei 
idariye mensubini haklarında tatbik olunacak 
kur'a muamelesi seferberlik sebebiyle 92 nci mad
de ve zeyli mucibince haizi istisnaiyet memuri
yetlerde bulunanlara hasredilmiştir. 

Şimdi efendim; Mükellefiyeti Ziraiye Heyeti 
denilince tabiîdir ki dört beş kişiden mürekkeptir, 
bunun içerisinden her halde Akif Efendinin silâh 
altına alınmasını ieabeden mevad vardır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Bir şey soracağım, müsaade buyurun. 

ALÎ RÎZA. B. (İstanbul) — Efendim herkes 
kanaatini söylüyor. Bendeniz bu maddei kanuni-
yeyi gördüm ve Akif Efendi hakkında yapılan 
muamelenin kanuni olduğuna kaaniim. Hattâ di
yebilirim ki Akif Efendiyi affettirmek için ayrı
ca bir kanun neşri icabeder. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Kendi hesabınıza 
mı söylüyorsunuz? 

ALÎ RÎZA B. (İstanbul) — Evet kendi hesa
bına. Encümen tarafından tetkikat icra edilme
miştir. 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSÎ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, o zaman bendeniz Müda-
faai Milliye Vekâleti Vekili idim. Müsaade buyu
runuz ben söyliyeyim. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Efen
dim Mazbata Muharriri kimse çıksın izahat ver
sin, biz de anlıyalım. 

REÎS — Mazbata anlaşılamadıysa bir daha 
okuttururuz efendim. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim bu lim 
tevellütlü olan Akif Beyin emsalinden olan yüz
lerce, beş yüzlerce, belki binlerce insanlar üze-
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rinde yapılmış bir mesele olmuş olsaydı o kadar 
şayanı nazar değildi. Bu sırf Antalya Belediye 
Reisi Akif Bey meselesidir. Umumi bir mesele 
olsaydı o vakit bir şey denilmezdi. Bir defa 
Akif Bey esas itibariyle Ziraat Müdürüdür. Ma-
lûmuâliniz memuriyeti askerlikten müstesna bir 
vazifedir. Ziraat Müdüriyeti üzerinde iken bir 
de Antalya Ulûmu Tabiiye Muallimliğine tâyin 
ediliyor, bu Ulûmu Tabiiye Muallimliğine tâyin 
edilirken kendisine askerlik teveccüh ertimiş, 
askerlikten kurtulmak için muallimliğe gitmi
yor, sırf memlekete hizmet için muallim oluyor. 
Aynı zaımanda Ziraat Muallimliği de uhdesin
de kalıyor. Ziraat Muallimliği uhdesinde baki 
kalmakla.da zaten kanunun ikinci maddesi mu
cibince yine Akif Bey askerlikten müstesna ve 
müecceldir. Bu ziraat muallimliği ve muallim
lik gibi müeccel ve müstesna vazifelerle mu
vazzaf bulunan Akif Bey rı.ynı zamanda da Mü
kellefiyeti Ziraiye âzasmdandır ki, şahsına as
kerlik teveccüh etmediği zamanda; Mükellefi
yeti ziraiye Nizamnamesinin 16 ncı maddesi ga
yet sarihtir. Bu Mükellefiyeti askeriye Nizam
namesinin 16 ncı maddesi mucibince Akif Bey 
iktisabı muafiyet ettikten ve bulunduğu Ahzi 
Asiker Şubesinden tam yedi ay sonra Akif Be
yin Ziraat Muallimliği ve Mektep Muallimliği
ni, yani müstesna müecceliyet hususlarını na
zarı itibara almalksızm yedi ay o şube reisinin 
gözü önünde ifayı vazife ettikten sonra Akif 
Bey cebren asikere sevk ediliyor ve aynı zaman
da da Belediye Riyaseti uhdesinde bulunuyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Akif Bey 
simidi nerede?... 

YASÎN B. (Gazianteb) — Biz hak ve haki
kati konuşuyoruz. Akif Bey burada yok. Arz 
ettiğim gibi .müstesna ve müeccel vazifelerle 
iktisabı muafiyet ettikten ve Belediye Reisi de 
bulunduğu halde cebren sevk edilmesindeki es-
bab ve sevaikı burada zikretmekten sıkılıyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Niçin sıkılıyor
sun? Söyle de zapta geçsin. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Karahisan Sahib) — 
Söyle Yasin Bey, söyle, bir belediye reisi sün
gülerle yerinden kaldırılmış.. 

YASÎN B. (Devamla) — Müdafaai Milliye 
Vekâleti veyahut Ordu Dairesi Akif Beyin 1306 
tevellütlü olması dolayısiyle muamele yürütü-
vor. Halbuki Akif Beyin nüfus tezkeresi işte 
buradadır. Nüfus tezkeresinde 1303 tevellütlü-
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ettik ve kendisi de orada bulundu. Akif Bey 
kendisi de kanunun doğru olarak tatbik edil
diğini görünce Maarif Vekâletinden aldığı mu
allimlik vesikasını çıkarttı ve bana gösterdi. 
Arz ediyorum. 

Efendiler, Akif Bey - hata ve savap - asker
liği kendisine tebliğ edildikten sonra ihtiyat Zabit 
Mektebine gitmesi lâzımgelirken el'ân hali firar
dadır. (hakkını takibediyor sesleri) Hakkını millet 
ve Millet Meclisi takibediyor. Silâh altında 
bulunan evlâdı vatanın diğerleri ne muamele 
görüyorsa istisna edilecek hiçbir muamele yok
tur. Antalya Belediye Reisliği de, Hükümet 
Reisliği de kanunlara istisnaiyeti emretmez. 

HASÎB B. (Maraş) — İstibdada boyun 
' eğmez. , 

RAUF B. (Devamla) — O itibarla rica edi
yorum. Yanlış telâkki üzerine ittihaz buyu
racağınız karar, kanunları tatbikta Hükümeti 
çok müşkül bir şekle koyabilir. Bunu arz et
meyi vazifei vicdaniye biliyorum. Efendiler, 
ihtiyat zâbitanı denilen sımfımümeyyez, sınıfı 
makbul ve memleketin müdafaasının belkemi
ğini teşkil eden o güzide sınıf belki tehlikeye 
düşer; bunu arz ediyorum. Bu noktai nazar
dan mütalâatınızı yürüterek ve hakikat bilerek 
müdafaa ile kanunlarımızı sarsmıyalım. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Müsaade bu
yurursanız bir sual soracağım. Mükellefiyeti 
Ziraiye Kanununun sureti tatbikine dair Ni
zamnamedir diye 30 Teşrinievvel 1337 de tebliğ 
edilmiş olan bir nizamname mer'i midir? 

RAUF B. (Devamla) — Evet efendim. 
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dür. Akif Beyin emsali bugün terhis edilmiş
tir. Gerek İktisat Vekâletinin tezkeresi, gerek 
Maarif Vekâletinin, Akif Beyin muallimliğin
den dolayı vesikası ve gerek mahallî mutasar
rıflığının bu baptaki müdafaası bütün bu ha-
kilkaıtlerin tecellisine rağmen Akif Beyin mün
feriden, münhasıran mâruz kaldığı şu muame
le cidden şayanı teessüftür. Onun için istida 
Encümeninin mazbatasında biraz daha tafsilât 
vardır. Bâzı arkadaşlar anlaşılmadı, diyorlar. 
Mümkünse bir daha okunsun. Mesele gayet sa
rih ve ortada bir haksızlık vardır. Meclisi Âli
nin böyle müeccel, müstesna, muafiyet kesbet-
miş ve aynı zamanda halkı temsil eden bir be
lediye reisi hakkında reva görülen bu muame
leden dolayı bir karar vermesi ile mumaileyhin 
adalete mazhar olmasını çok lâzım görüyorum 
ve çok istirham ediyorum. 

RAUF B. (Sivas) — Efendiler hakkında sui-
muaımele ve gayrikanuni tatbikat yapıldığı id
dia olunan Antalya Belediye Reisi sabıkı Akif 
Beyin hakkındaki muamele ile bendeniz de va
zife noktasınıdıan yakından temas ettim. 

Yasin Bey arkadaşımız bu noktai nazarlarım 
hakikaten müdafaa esasından izah buyurdular, 
yalnız, zannedersem, esasa nüfuz edememiş
lerdir. 

Akif Bey hakkındaki şikâyet; Kâzım Paşa 
Hazretlerinin cepheyi teftişte bulundukları ve 
âcizlerinin kendilerine vekâlet eylediği zaman
larda vukubulmuştur ve meseleyi bizzat alâ
kadar olarak yakından tak^bettim ve hattâ 
Akif Beyin huzuriyle tetkik ettim. EfendJer, 
Akif hakkında gayrikanuni bir muamele yapıl
mamıştır. Akif Bey hakkında tatbik edilen mu
amele usuli ve kanunidir. 

YASIN B. (Gazianteb) — Belki kitaba uy
durmuştur. 

RAUF B. (Devamla) — Kitaba değil, tek
mil bu memleketin uğruna kanını akıtan insan
lara tatbik, edilen kanun ona da tatbik edil
miştir. istisna yapılmamıştır. 

Efendiler, Akif Bey bizzat bendenize müra
caat etti. Garazi şahsi yüzünden yanlış, .-mam-
matverilerek kendisinin buraya kada,' geldi
ğinden şikâyet etti. Hakikaten benim de böyle 
bir muameleye karşı vicdanım isyan etmiştir. 
Müdafaai Milliye Vekâletinde müsteşarı ve 
erklânı dâhil olduğu halde meseleyi tetkik 

HAKKI HÂMl B. (Sinob) — Bu nizamname 
mer'i ise 11 nci maddesi mucibince Mükellefi
yeti Ziraiye Heyeti âzası lâakal ayda bir kerre 
münavebe ile Mükellefiyeti Ziraiye Kanununu 
tatbik ve tanzim etmek üze're ve mıntaikaları 
keşfetmek üzere kurayı geştügüzar etmeye mec
burdur. işbu zevat askerlikten muaf tutulurlar. 
işbu mıaddeıi kanuniye Heyeti Vekilece ve Mü
dafaai Milliye Vekâletince okunmuş mudur? 

RAUF B. (Devamla) — Okunmuştur ve ta>-
mamiyle anlaşılmıştır. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Okundu hm 
Aüli Rıza Bey tarafımdan okunan Mükellefiyeti 
askeriye Kararnamesinden muahhar okun şu 'ka
nun, muafiyet kelimesiyle onu tadil etmâş oldu
ğunu nazarı dikkate lalmış mıdır1? Almışsa bu 
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sarahat mulkafbdlıinde İktisat Vekâletiyle Müda
faa! Milliye Vekâleti arasındaki meselle haftedil-
mödikçe bumun hakkında amtaımelei askeriyeye 
t'eşelbbüs edilmesi lâzımgtelmiyeceği sanaihafti fca-
numti'ye iktizasından dikeni... 

RAUF B. — Bu sual mi ? 

HAKKI HAMİ B. (Simob) — Evet sualdir. 
Gayrifcanuınii haırekelt eden Müdafaai MiHiye Ve
kâleti memurları ^hakkında ne ımıamde yapıl
mıştır ? 

RAUF B. (Devaımllıa) — Bediîm hakkımda ce
za tatbik ediniz, cevabını arz edeceğim. 

HAKKI HAMÎ B. (Sılnob) — Üç suıafn ce-
vaibını iıstiyorum. 

RAUF B. (Devamla) — Üç sualim cevabını 
da arz edeceğim. Buyurduğunuz kanunların hep
si okunmuş ve anlaşılmıştır. 

HAKKI HAMt B. (Siraob) — Yanlış. 
RAUF B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz, 

yani ben cevap vermiyeyiim mi Hakkı Hami Bey? 
Yarım sa'aft sual sordunuz. Beş dakika da ben 
cevap vereydim. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Benî ikna bu-
yurunuz. 

RAUF B. — Muıajhharan kabul bnyurukaı 
Mükellefiyeti ziraiye Kanununun' makabline şü
mulü \ a r mildir? Ben Koruyorum. Hakkı Hami 
Bey cevap versânfler. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Ben cevabını 
kürsüde vereceğim. 

RAUF B. — Efendiler Mükellefiyeti ziraiye 
Kanununun makabline şümulü yoktur. Ma-
kaMiıne şümulü olmıadığı içim ve bu AMf Bey 
aiMh altına dıavet ediüıddği zaimıan Müfoellefıiyetd 
zi'naiye Kanunıu mevkii meriyette olmıadığı ttein 
aslker olması lâzrmgel&r. 

HASÎB B. (Maraş) — Davet edilmemiş. 
RAUF B. (Devamla) — Davet edilmiş ve Zi

raat Müdürü olmak itibariyle tecil edilmiştir. 
Ziraat Müdiriyetinden çıkınca asker olur. Kanu
nun makabline şümulü yoktur 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Teşekkür ede
rim ki, Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendi son 
sözü ile bendenizi tasdik etmişlerdir. Bundan do
layı teşekkür ederim. Bunu söylememiş olsalar
dı; belki bendenizi tereddüde düşüreceklerdi. 
Buyurdular ki, müeceeliyetten muafiyete geçti
ler. Halbuki müeccel iken asker idi, muafiyete 
geçtiği zaman tabiî bundan istifade edemez de-
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diler. Mademki, Akif Bey henüz silâh altına 
alınmadan şu nizamname çıkmış, ve Akif Bey si
lâh altına alınmadan evvel Mükellefiyeti Ziraiye 
Heyetine dâhil olmuş ve hattâ bilâhara onu aske
re sevk etmek istiyen bilmediğim bâzı esbap tah
tında onu silâh altına davet etmek istiyen kalem 
reisi ile beraber bu heyette belki birkaç ay çalış
mış, beraber imzası da vardır. Şu halde bu ka
nundan istifade ettikten sonra - rica ederim - bir 
memleketin belediye reisi o memleketin en bü
yük adamıdır. O riyaset makamında bulunduk
ça filânın veya filânın emrine, amaline hizmet 
etmemiştir diye milletin neşretmiş olduğu ve şim
diye kadar muta ve herkes tarafından hürmetle 
kabul ve tatbik edilmiş olan bir kanun çiğneni
yor ve encümeni âlinizin huzuru âlinizde okunan 
bir mazbatasiyle de hak ve hakikat meydana çık
tığı gibi Heyeti Celilenize arz ediliyor. Bu kabul 
edilmiyor da yine kanaati şahsiyesine hürmet 
ettiğim Ali Rıza Bey arkadaşımın tetkikatı her 
halde encümenin icra ettiği tetlkikata faik oldu
ğunu, ihtisasına daha ziyade hürmetkar olduğu
muz... 

ALÎ RIZA B. (îstanbul) — Mütehassısı de
ğil, kanundan bahsediyorum. 

HAKKI HAMÎ B. — Ben de kanundan bah
sediyorum. 

ALÎ RIZA B. (îstanbul) — Kanundan bah
setmiyorsunuz. 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, hâlâ o efendi kanuna itaat etmediğin
den dolayı hali firardadır diye onun üzerine 
Meclisi Âlinizin1 hissiyatını ve belki tehacümatı-
nı celbettirmek, bence irtikâbedilmiş ikinci bir 
hatadır. Soruyorum Heyeti Celilenize, kanun 
meydandadır ve Heyeti Vekile Reisi Muhteremi
nin de bilhakkin itiraf ettiği gibi, müeceeliyet
ten muafiyete geçen bir zat askere almıyor ve bu 
zatın Meclisi Âlinize ve usulü dairesinde bü
tün makamata müracaat ederek yine kanunun 
bahşettiği salâhiyete binaen hakkını istemesi 
bir cürüm telâkki edilerek ona şiddetle vuku-
bulan muhacemeye karşı bir hakkı müdafaa et
mek istiyen arkadaşlarla ve onu dinlemek isti
yen Meclisi Âliye karşı ihtiyat zâbitanı belki 
tehlikeye düşer tarzında Meclisin hissiyatını 
başka tarafa imaleye çalışmak bendenizce hiz
met değil, bilâkis vaz'edilen kavanine hürmetsiz
likle yapılan hareketin tasviben Meclisi Âliye 
sevk etmek istendiği zannmı hâsıl ediyor. Efen-
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diler! Zaman zaman Heyeti Celilenize arz et
tiğim gibi keyfin, zihniyetin, hissiyatın değil, 
belki .kanunun hâkimiyetini temin ediniz. (Bra
vo sadaları) çok teşekkür ederim ki, Akif Bey 
cüretkâr bulunmuş ve hakkım, aramak için 
Meclisi Âlinize müracaat ederek, böyle milletin 
hâkimiyetini temin edecek tarzda müzakere 
açmak zeminini Meclise bahsetmiştir. Efendi
ler maddei kanuniye budur. Bu maddei kanu
niye mucibince Akif Bey muaftır. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Yanlış anla
mışsın! (Sen yanlış anlamışsın sesleri.) 

HAKKI HAMÎ fi.' (Devamla) — Zihni
yet öyle olabilir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Kanunla muaf 
olduğunu söylüyorsunuz, Meclisin kanunu hâ
kim kılacağından bahsediyorsunuz. Onu iyi oku
mamışsınız. (Gürültüler.) 

HAKKI IJÂMİ B. (Devamla) — İstirham 
ederim, askerlikten bahsetseydiniz mütehassıs
lığı. kabul ederdim fakat... 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Askerlik 
meselesi, bilmek meselesidir. 

HAKKI HAMİ B. — İstirham ederim, ka
nunu bilip bilmemek hususunda bu kürsü 
millette imtihan olacak değiliz. Zatıâliniz Mü
kellefiyeti askeriye Kararnamesini okurken bu
nu da okusaydmız ve tarihe baksaydınız, müs
tesnadır, müecceldir, muaftır kelimelerinin ifa
de ettiği şeyleri göz önüne, getirseydiniz, bu ha
talara düşmezdiniz. Bu zat sureti katiyede 
muaftır. Yani bunu asker edemezsiniz. Muafi
yet bilâhara askerliği . icabetmez . İkinci bir 
kanunla onun istisnaiyetini ref'etmedikçe belki 
askerlik ederdi. Efendiler! Kanun Hükümeti
nizin neşrettiği bir kanundur. İşte Encümeni 
Alinizin yine Müdafaai Milliye Vekâletinin 
tetkikatı neticesinde tanzim ettiği mazbata ve o 
mazbataya istinadedilen kanun ve muamelât bu
radadır. Filân şahıs gelmiş, filân şahıs gitmiş, 
bu hiçtir. Fakat bugün ittihaz edeceğimiz ka
rarla bu memlekette kanunun mevcudiyetini 
ispat edeceğiz. Yahut bu memlekette kanun 
yoktur, şahıs vardır, diyeceğiz. (Bravo sadaları, 
alkışlar.) Neşrettiğiniz kanunlara hürmetkar ise 
niz bu kanunun hükmünü muhafaza ediniz. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekili cevap ve
recektir efendim, 
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RAUF B. (Sivas) .— Efendim, Hâkimiyeti 

Milliyenin tecellisi için kendine haksız mu.am.elo, 
kendine ayrı kanuni imuamele yapılmış her hangi 
•bir zatın veya her hangi bir vatandaşın istida ver
mesi vesile olacak ise efendiler çak yazık olur. 
Hâkimiyeti Milliyenin teessüsüne ve tecellisine 
bu millet her veçhile kesbi liyakat ettiğini her 
suretle ispat etmiştir. Yalnız bir zatın haksızlığı
nı iddia suretiyle izhar •etmiş değildir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bu yalnız işit
tiğimiz şadadır. 

RAUF B. (Devaımla) — Hakkı Hami Bey ar
kadaşımızın bir şahsı mevzuubahsetaıesini pek de 
muvafık bulmuyorum. Hakkı Hami Bey bir nok
ta! nazarı müdafaa etti. Ben de gördüğüm noktal 
nazıarı müdafaa ettim. Buna şahıs karıştırmak ve 
Meclisi tesir altında bırakarak yeniden bu yolda 
karar verilmesine meydan vermek doğru mudur? 
Ne onu yapalım, ne bunu diyelim. Hakikati mü
dafaa edelim. Gördüğümüzü söyliyelim. Ondan 
sonra hakikat ne ise tezahür eder ve Meclisi Âli 
kararını verir. Mükellefiyeti ziraiye Kanunna
mesi vardır, kanunda muayyenidir. Yalnız bu za
tın Belediye Reisi bulunması ve çok mutaassıp 
bulunması ki, her efradı millet, hakkı için inşal
lah öyle olacaktır; Bu meseleyi tecelli ettirmiştir. 
Efendiler bilhassa Hakkı Hami Bey arkadaşımı
zın, bu zatın müraeaatinden sonra saklanmasını 
mazur göstermeye çalışması hiçbir zaman kabul 
edilemez. Efendiler Ziraat Müdürü bulunan bu 
zıat muayyen olan kanun mucibince müecceldir. 
Hem emsalleri Sakarya Muharebesi zamanında 
silâh altına davet edildiklerinde kendisi Ziraat 
Müdürü bulunması yüzünden müeccel idi. Fakat 
kendisi Ziraat Müddriyetinden istifa ettikten son
ra a^ker olmuştur. O anda askerdir ve gitmesi 
lâzımdır. Efendiler ökuıma - yazma bilmiyen bir 
kövlü için niçin bu tarzda düşünüyorsunuz da 
âli taıhs'il görmüş bir efendi için niçin böyle dü-
şünmüvorsunuz? '(Alkışlar) Efendiler bu zat o 
dakikada asker iken davete icabet etmemiş, on beş 
gün sonra Mükellefiyeti Ziraive Âzası olmuş ve 
a^ker olduğu halde olmuş. Halbuki olmıvacaktı. 
Kanunun makabline şümulü yoktur. Meclisi Âli
nizi hissiyat altında bırakmak ne aklımdan geçer 
ve ne de buna cesaret ederim. Hakkı Hami Bevin 
bıryurduğu tarzda da şahısların kanunlara hâkim 
olmasını kabul etmem. Bu efendi hakkında sui-
an.uam.ele yapılmış ise Müdafaai Milliye Vekâleti 
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yapmıştır ve emretmiştir. Suinmuamele yapılması 
gadrini muciboldu diye köylüyü silâha davet 
«derken, ona vatanı müdafaa ettirirken onu affet
tirmek hiçbir suretle doğru değildir. Benim mü
dafaa ettiğim nokta budur... Siz istediğiniz hük
mü verin. 

HASlB B. (Maraş) — Akif Bey Ziraat Mü
dürü olması itibariyle müeccel idi diye buyurdu
nuz ve sonra Belediye Reisi olması itibariyle mü
ecceliyeti ref'edildi buyurdunuz. Akif Bey Zira
at Müdürü iken tecile tâbi, Ulûmu Riyaziye Mu
allimi olması dolayısiyle ikinci bir tecil kazanmış
tır. Aynı zamanda Ziraat Akası olmak suretiyle 
üçüncü bir müecceliyeti kazanmıştır. Bir tecilden 
diğer tecile aynı şahıs geçtiği halde ne suretle bu 
muamele yapılmıştır? Ve aynı hakkı haiz iken ne 
sıfatla askere celbedilmiştir. 

RAUF B. — (Sivas) — Efendim, ulûmu ri
yaziye muallimliğinde asîl olan askere davet edil
miştir. Vekil olan evlâbitttarik davet edilecektir. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun, mâruzâtta bulu
nuyorum ve tekrar ediyorum ki, efendiler bu me
selede ben de sizin kadar alâkadar oldum. Vekili 
mesul olarak, daireye gittim. Memuru mesnüle-
riyle, mütehassıslariyle ve Akif Bey ankadaşımı
zın huzuriyle tetkik ettirdim. Yapılan muameleyi 
kendisi de cerh edememiştir. 

HASÎB B. (Maraş) — Beyefendi bendenizin 
sualime cevabolmadı. 

RAUF B. (Devamla) — Şimdi veriyorum, 
müeccel bulunan ziraat müdiriyetinden sukut et
tiği anıda askerdir. 

HASÎB B. (Maraş) — Askerlik etmemiştir, 
zira muallimdir efendim. 

RAUF B. (Devamla) — Rica ederim muallim 
olmazdan mukaddem birçok zaman geçtiğini ken
disi de bana ifade etmiştir. u 

HASÎB B. (Maraş) — Muallim olduğu gibi 
ayn1 zamanda Ziraat âzasıdır. 

RAUF B. (Davemla) — Arz ettim efendim 
hangi derse vekâlet ediyorsa, o dersin asîl olan 
muallimi bugün silâh altındadır. Binaenaleyh o 
noktai nazardan müdafaa sakattır. Tekrar edi
yorum arkadaşlar, meseleyi şahsi noktai nazar
dan muhakeme etmek yanlış olur. Rica ederim, 
biz hak ve hakikatin tezahürü için çalışıyoruz. 
Burada saltanatı şahsiyeyi, tesiri şahsiyi düşü
nen arkadaşınızın yokolması lâzımgelir ki her 
halde ben değilm. 

SÂMÎ B. (îçel) — Müecceliyeti inkıtaa uğ-
radıysa askerliği de pek tabiîdir. Bunu kabul 
etmekle beraber Mükellefiyeti ziraiye Kanunu
nun hini neşrinde onun hükmü 97 tevellütlü-
lere kadardı. Bu ciheti Heyeti Celilenizin vic
danına havale ederim. Efendiler ben size soru
yorum, derhal hissiyatınızı izhar buyurunuz 
(Hayır sadaları) 

BÎR MEBUS B. — Reis Bey rica ederim, bu 
tarafa mı söylüyorsunuz? 

REÎS — Rica- ederim, o tarafa söylemiyorum, 
taraf nedir? Burada taraf yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Kim diyor onu? öyle söyliyen çıks :n dışarıya. 

REÎS — Devam buyurun. 
SÂMÎ B. (Devamla) — Sorduğum sual 

budur. Binaenaleyh bu kanunun maksadı neşri 
nedir? Eğer 97 tevellüdüne kadar olan efrat 
istifade etmiyecek ise, mezkûr kanunun vaz'ma 
mahal yoktur. Yoksa 97 tevellütlülerden yukarı 
olanlar, yani silâh altına celp ve davet edilmi-
yen efradın istifadesi için neşredilmiş ise bu ka
nunun ilânına lüzum yoktur. Esnan erbabının 
silâh altına davet edilmiş olmasına nazaran Mü
kellefiyeti ziraiye Kanununu neşreden Meclisi 
Âlinin noktai nazarı ne idi ki bu kanunu ilân 
etti? 1297 tevellüdüne kadar efrad silâh altına 
aavet edildikten sonra istisna edilmiyeeeğine 
nazaran kanunun neşri zaitti. Binaenaleyh Mec
lisi Âli zait işle iştigal etmiştir ve kanunun 
ıon döndücü maddesi gayet sarihtir. Eğer t>u ka-
numla 97 tevellüdümden yukarı, yani Hükümetin 
silâh 'altına celp ve cemetimek istemediği bir sı
nıf halkımı istifade ettirmek istiyorsa kanunun 
maddesi sarihtir. Bu adamın ifadesinle nazaran 
istifade etmesi lâzımgelir.. 

AVNÎ B. (Sarunan) — Sami Bey tarafgirlik 
yapıyorsunuz! 

SÂMÎ B. (îçel) — Sözünüzü geri lalınız, 'ben 
taraf gürlük bilmem. Namussuzum yaparsam. Av-
ni Beyin bu ifadesini reddederim. 

RAUF B. (Sivas) — Arz edeyim. Efendim 
zatıâlilerıinizin kıymetli olan ımütalâatınız bir 
noktaya temas ederse meseleyi halleder. Efen
dim Meclisi Âliniz Mükellefiyeti ziraiye Kanu
nunun ımalkaibline şümulü olduğunu kaibul eder
se, ondan ordumuzun ne derece müteessir olaca
ğını düşününüz. Hiçibir kamun sarahaten bir 
kaydı havi olmadıkça makaibiine şâmil »olamaz. 
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Kaunlar, nizamnameler tarihi neşrinden itiba
ren istikbale doğru teveccüh. ederler. 

SAMİ B. (içel) — Kim istifade edecek? 
RAUF B. (Devanmla) — Efendim, .müsaade 

buyurunuz Meclisi Âli b ü r , mukalbline şümulü 
yoktur. 

ÖMER LÜTFÎ B. (KaraMsarı SattıÜb) — Bey
efendi Akif Bey Ziraat Müdiriyetinden ayrıldık
tan sekiz on gün sonra Mükellefiyeıtii Ziraiye âza
sı meyanma dâhil olmuş idi, malûmuâlinliz Mü
kellefiyeti Ziraiye âzalığına dâhil olanları tas
dik etmek için Kakım Reisinin imzası bulunmak 
mecburiyeti vardır. Bunun âzalığını bizzat Ka
lem Reisi de tasdik etmiş ve imzası alınmıştır. 
Niçin o vakit Kalem 'Reisi dememiş ki, sen as
kersin, ben senin âzalığını katiyen kabul etmem 
ve askere gideceksin! Binaenaleyh <o da »bunun 
âzalığını sarahaten kabul etmiş ki, imzasını vıaz'-
eltmiştir. 

RAUF B. (Devamla) — Beyefendinin buyur-
' dukları belki aynen vâkıdır. Fakat beyefendiler; 

bir ahzi asker heyeti reisi zühul etti hata etti 
diye. bir kanunun ihlâline mi sebebiyet verelim? 
Ahzi asker reisi niçin bu hatayı irtikabetmiştir 
diye bir taraftan takibatı kanuniyede bulunmak
la beraber diğer taraftan her ferdine siyyanen 
tatbikini vazife bildiğimiz kanunları tatbik eder 
ve Akif Efendiyi de asker yaparız. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Karaıhdsan SaJhib) — Aikif 
Bey asker olduğundan dolayı askere celbedilme-
ımiştir, 150 dönümden dalba aışağı zeriyaıt yaptı
ğından dolayı asker edilmiştir. 

RAUF B. (Devamla) — Beyefendiler, bu 
nlokltai nazarın hepsini bilerek tetkikaft yaptım. 
Hattâ Yasin Bey arkadaşımızın söylemekte mah
zur gördükleri aralba Mkâyesinıi de tetkik ettim. 
Efendiler, rica ederim ve size itiraf 'ediyorum ki 
(âdeita Akif Beyin avukatı gibi rnı'elseileye vaziyed 
etltim ve o derece alakadar oldum. Falkaıt kanu
nun saralha'ti ve her ferde siyyan'en tatbilk mec
buriyetinden dolayı hakka karşı sustum ve o 
zata nasilhat ettim. Sizin gühi vatanperverlerden 
fbu beklenir dedim. Ve iki ayı müteeaviz zaman
dan beri bugün Meclisi Alinizde mlevzuuibaihso-
lan mieseıl'e ihmal edilmiştir. 

REİS — Efendim arkadaşlar sual ıımaMye-
tinde birçok slöz aldılar, söylüyorlar. Binaen
aleyh bu hususta beş on arkadaşımız isöz alımış, 
aynı zamanda (bir de kifayet takriri var. (Kâfi 
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I sesleri) Sual mahiyetindeki sözlerden başka boa* 

ışey yok. Enıcümenden çıkan bu gibi evrak üre
rinde Meclisi Âli maalesef epey zaman meşgul 
oldu. 

OSMAN B, (Lâzistan) — Bu gibi mesele 
I (hakkında böyl'e uzun müzakere devam edecek 

ise m'ffletin işi yüzüstü kalmaktan başka (bir şey 
çılkmaz. Rica ederim, encümen bir nıoktad naza
ra sathiiip, Hükümet de (bir nıoıktai nazara sahip
tir. Encümen nofctaii nazarını izalh eder. Hükü-

I ımet de noktai nazarımı izah. eder. Kanaaltii vic
daniye dairesinde Meclisi Âli hakem olur ve re-, 

I yini verir. Yoksa .günlerle herkes hissiyatına da-
ılarafc müzakere devaim dtm'ez. 

REÎS — Sualler söz mahiyetinde olduğu 
I için kifayet takririni reye koymak 'm'edburiye-

tindeyim. Kifayeti kalbul edenler lütfen ellerini 
kalîidırsın. Kaibul edilmiştir. Şimdi efendim iki 

I takrir var, bunları okuyacağım. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karaihisarı Sahiib) — 

I Reatmen bir sual soracağını. Muamele kanuni, ise 
niçin ahzi asker heyeti reisi hakkında muaırne-

I lei kanuniye icra edilmemiştir. 
ÖMER LOTFl B. (Karahisan Sahib) — V'a-

I zife aldı, İzmir'e gidecek. 
J REÎS — Müzakere kâfidir. İki takrir var, 
I birisi İhtida Encümeninin mazbatasının reye 
I vaz'ı hakkında, diğeri de Ali Rıza Beyin tadil-
I namesi var ki, evvel beevvel bunun reye kon-
I ması lâzımdır vo. reye konımak için okutuyo 
> ruını. 

I Riyaseti Üelileye 
I Antalya Belediye Reisi Akif Bey hakkında-
I ki İstida Encümeni mazbatası mahiyeti kaınuni-
I yeyi haiz değildir. Hizmeti ımaksure haikkmı 
I haiz olan mulmaileyhin Ziraat Müdüriyetinden 
I istifasından sonra Mükellefiyeti askeriye Ka-
I nuratnun 147 nci maddesindeki sarahati katiye-

ye binaen bir öene müddetle silâh altına celbi 
I ieabediyor. İstida Encümeni mıazibatasının red

dini teklif ederim. 
1 1 . X I I . 1338 

] İstanbul Mebusu 
1 Ali Rıza 

ÖMER LOTFl B. (Karahisan Sahib) — Oh 
oh. Koca encümenin mazbaitası doğru olmıyor 

I da, yalnız bir kişinin kanaati mi doğru olacak? 
I REİS — Evvel beevvel İstida Encümeninin 
i mıazbatasının reddini havi Ali Rıza Beyin tak-
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rirîni reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. 49 kişi var, kabul 
edilmedi. Bir de encümen mazbatasını reyi âli
nize vaz'edeceğim. O zaman reyinizi izhar bu
yurursunuz. Encümen mazbatası bir daha oku
nacak: lütfen dinleyin. 

(Encümen mazbatası bir daha okundu.) 
REÎS — Encümen mazbatasında, Müdafaai 

milliye Encümeninin yazdığı bir tahrirat var 
(Dahiliye Vekâletinin teskeresi var o da 

okunsun, sesleri) 
REtS — Efendim, müsaade buyurunuz, en

cümen bu takriri aldığı vakit kararını şu suret
le vermiş, ona göre siz de muhakemenizi yü
rütünüz. 

İstida Encümeni Riyaseti Aliyesine 
26 Teşrinievvel 1338 tarihli ve 1341 numa

ralı tezfcerei âlileri cevabıdır. 
1. — Antalya Belediye Relisi Akif Bey 1306 

tevellütlü hizmeti maksure erbabından olup Mü
kellefiyeti askeriye Kanununun 148 nci madde
si mucibince (bir sene hizmetle mükelleftir. 

2. — Ziraat Mektebinden mezun olan mu-
maiîteyh.' şimdiye kadar hizmeti askeriyesini ifa 
etmeksizin Antalya Ziraat Müdüriyetine tâyin 
olunmuştur. Ahvali fevkalâde dolayısiyle me
muriyetinde münferidolup yerlerine vekil teda
riki mümkün olmıyanların vekâletlerin müraca
atı üzerine işbu hizmetleri şenei âtiyeye terk 
edilmesi hasebiyle mumaileyh dahi Ziraat Mü
düriyetinde buîlundufcça silâh altına celbolun-
mamış idi. Ziraat Müdiriyetinden infisal edince 
hizmeti mafruzai askeriyeyi eda etmek, mecbu
riyeti kendisine tevecüh etmiştir. 

3. — Müstesna memuriyetten infilâk edenler 
hakkında alelûsul ahzi asker şubelerine malû
mat verilmek iktiza ederken 5 Nisan 1338 tari
hinde Belediye Riyasetine intihabedilen mumai
leyh Akif Bey hakkında her.ne sebebe mebni ise 
Antalya Mutasarrıflığı tarafından bir malûmat 
verilmemiş olduğu için ancak hâsıl oîJan ıttıla 
üzerine 24 Nisan 1338 tarihinde hizmeti askeri
yesini ifa etmek üzere Mutasarrıflıktan ahzi as
kerce talebolunmuş ve bir Haziran'da da tekid-
olunmuştur. Belediye Riyasetinden dolayı istis
na edilemiyeceğini anlıyan mumaileyh Mükelle
fiyeti Ziraiye âzasından en aziz ahbabı olan 
Fuad Beyi istifa ettirmek suretiyle yerine 10 
Ağustos 1338 tarihinde âza intihabolunmuştur. 
Şu halde 5 Nisan 1338 den 10 Ağustos 1338 ta-
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ı rihine, yani tarihi şevkine kadar mumarVvh 

Akif Bey daveti kanuniyeye icabet etmemiştir. 
Mutaasrrıflıkça da ahzi asker şubesinin talebi 
kanunisi is'af edilmemiştir. 

4. — Mükellefiyeti Ziraiye Heyeti âzalığı-
na inıtihabolacalklann mu'töberam ervahı ziraat
ken olması meşrut olduğu ve mtalhallinde işbu 
şıerafiti haiz b'idleırce dönüm araziye malik erba
bı zanaat mevcuıt 'bulunduğu (hadde mükerreren 
hizımeti askeriyeye celbediJen mumaileyh Mü
kellefiyeti .askeriye Kanununu nazarı mütalâa
ya bililtizam aildırmıalksızra işbu memuriyete ân-
tihıabetmıek sırf askerden Belediye Reisi Akif 
Beyi kurtarmak ımakısadına mebnd olduğu mey-
dıamda bir hakikattir. 

5. Hizmeti 'askeriyenin! teveccühünden bir
kaç defa da celbinden sonra Mükellefiyeti 'aske
riye Kanununun infazı ahkâmınla rağmen tâ
yin olunduğu lisbu memuriyetti fıarzımuihial ola
rak nazarı itibarla allımıak kabil olsa bole mükel
lefiyeti askerliye Kaınruınuınun 147 nci nuaıddıesi-
rain son fıkrası mucibince hizmeti ifa etmesi (ka
tiyen iktiza eder. (Bu suretle silâh altına alına
caklardan biır kalem veya şube idare memurinıinı-
den iki nefer ise içlerinden kuır'a ile binisi, İM-
dan faızla ve çiirft 'iseler mecmuunun ve tek fişe 
birden maadasının nısfı alınnr. Ve diğerlerinin 
celbi sened âtıiyeye tehir edliır.) Şu fıkraya 
nazaran mumaileyhin memuriyeti dolayıs&yle 
hizmeti askeriyeısıinıin tehirime mahal yoktur. 
Kur'a usulü de Mükellefiyeti 'askeriye Kanunu
nun 92 ncıi maddesi mucibince haizi istlismıa olan 
memuriyet ashabına laidiyeti 25 Teşrinıisaınii 
1330 tarihli Kamumla takyidedlillmiştijr. 

6. ÂMf Beyin vşubeslnden gelen evrak üze
rine tetkik edilen ımuiamele nietayici balâda arz 
olunduğu safahattan ibaret olup başkaca tetlki-
ka muhtaç bir cd'het görülmemiştir. Âktiıf Bey 
Ankara'dan harice sevk edilmemiştir. Ve du
rusu taîfkniyeyü ifa 'etmedikçe sevk edıillmdıyeeek-
trir. Tezfcerei âlliyelerinin vürudundan evvel 
mahalli mürettebi olan Talimgaha teslimi emri 
verilmiş olduğumdan indelhace mumaileyh An
kara'da Talllimgâhtaın davetle her vaküt izahat 
almak kabil olcağına »arz eylerim efendim. 

Müdaf aad MMdye Vekâletti VeMl'i 
Hüseyin Rauf 

ÖMER LÜTFl B. (Karanları SaMb) — İs
tida Encümensintin buma dadır cevabı vardır. Lüt
fen o da okunsun. 
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REÎS — Onu okumaya mecbur d@ğüiz,o en

cümene yazılmış bir tezkeredir. Encümen bu hu
susta tenevvür etmemiştir. Daha ziyade tenevvür 
etmesi için okuttum. 

Efendim tâyini esami teklif edenler vardır. 
(On beş imzalı takrir geliyor sesleri), (Hacet 
yok sadaları) 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim bir kere re
yi işariye vaz'ediniz, ondan sonra tâyini esami
ye koyunuz. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Elde bir takrir 
varsa pekâlâ, yoksa reyi işari ile olmasa lâzım
dır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Sarihtir, 
haksızlıktır, Meclisi Âli bunu tamir edecek. 

REÎS — Dokuz imzalı bir takrir gelmiştir. 
Binaenaleyh reyi işariyle reye vaz'edeccğim. En
cümen mazbatasını reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Encümen mazbatasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Ellerinizi indiriniz. Mazbatayı kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Tâyini esamiyle 
reye konacaktır. Encümen mazbatasını kabul 
edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey puslası ve
recektir. 

Efendim reyini istimal buyurmıyanlar varsa 
lütfen reylerini istimal buyursunlar... Efendim 
istihsali âra hitam bulmuştur. / 

Malûmuâlileri Riyasetisaniye münhaldir. Mü
saade buyurursanız... 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Beş da
kika teneffüs yapalım., sonra,., 

REÎS — Efendim ruznameye dair Maliye Ve
kili Beyin izahatı vardır, lütfen, dinleyiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) —• Efendim hidematı Devlet için alı
nan avanslardan Teşrinisaniye pek az kaldı. Şim
diye kadar müşkülâtla idare ettik. Muvazene t 
Maliye Encümeninde bir de Varidat Kanunu 
vardır ki, bunların her ikisinin Çarşamba ruzna
mesine ithalini teklif ediyorlm. 

REİS — Efendim gerek Avans Kanununun 
ve gerekse teklif olunan Varidat Kanununun Çar
şamba ruznamesine alınmasını Maliye Vekili Bey 
teklif ediyorlar, Çarşamba ruznamesine ithal edi
yoruz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Avans Kanunu 
daha tabı ve tevzi olunmadı. 

REİS — Münhal olan Riyasetisaniye intiha
bı, bir de Kâtip intihabı yapılacaktır. Müsaade 
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I buyurursanız ikisini de bir arada yapalım. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Nizamna
me! Dahilî mucibince ayrı ayrı intihap yapılır. 
Reis ayrı, Kâtip ayrı intihabedilir. 

REİS — Efendim intihaba İzmit dairei iııti -
I nahiyesinden başlıyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
I Reis Bey teklifim reye konulmadı. 

REİS — Ekseriyet yoktur. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

I Ekseriyet yoksa nasıl intihaba başlıyoruz? 
I REİS — İntihap yoklama mahiyetindedir. 

Müsaade buyurunuz, intihaba başlıyoruz. 
I İsimler okunacak. 

Akif Bey hakkında İstida Encümeni mazba
tasının tâyini esamiyle reye vazînda 164 azayı 
kiram reye iştirak etmiş. Bunlardan 63 kabul, 
82 ret, 19 müstenkif vardır. Binaenaleyh encü
men mazbatası 82 reyle reddedilmiştir. Müsaade 
buyurunuz bir mesele hadis oldu. Her iki taraf 
da 82 imiş Nizamnamei Dahilîye ait bir mesele 
hâsıl oldu. 19 müstenkif, 63 kabul 82 ediyor, ret 
dahi 82 ediyor, binaenaleyh... (Gürültüler) 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
ediniz. Tâyini esami olmamış olsaydı da reyi işari 
olmuş olsaydı. 

REİS — Efendim bir daha reye koymak mec
buriyetindeyiz. İkinci bir defa daha reye vaze
deceğiz. 

YAHYA GALlB B. — Reisin tarafı iltizam 
edilir. 

NEBİL Ef. — Reis Bey zatıâliniz rey ver
diniz mi, vermediniz mi? Kırmızı mı, beyaz mı? 

REİS — Beyaz verdim. 
NEBİL Ef. — O başka.. 
NECİB B. (Mardin) — Efendim müstenkif 

ret demektir. 
REİS — Ekseriyeti mutlaka hâsıl olamıyor. 

I RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey zatıâliniz 
hangi tarafa rey verirseniz o taraf kabul edilmiş 
demektir. 

REÎS — İkisi de olsa oluyor. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Büyük Millet Meclisi Reisisâniliği ve bir 
Divan Kâtipliği için inthap 

i REİS — Şmdi Riyasetisaniye intihabı ile Kâ-
j tip intihabı vardır. Her ikisinin de birden yapıl-
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masını kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

iki sebet koyuyoruz. Kâtip intihabı reyi iza
fiyle olacaktır. Fazla rey alan arkadaşlarımızdan 
ibrahim Bey (Mardin) 82, Halil ibrahim Bey 
(Antalya) 62 rey almış; ikisi arasında intihap ic
ra edilecektir. Halil ibrahim Bey istinkâf etmiş-
se... 

ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — Ha
lil ibrahim Bey tekrar Meclis intihabiyle meşgul 
olmasın diye istinkâf etmiştir. Intihabolunduktan 
sonra Halil ibrahim Beyin istifası meydanda kal
mış değildir,. 

RElS — Efendim isimler okunmadan evvel 
arz edeyim ki, Maliye Vekili Beyin bir teklifi var
dır. Avans ve varidat hakkındaki Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatasının Çarşamba Ruzname-
sine alınmasını teklif ediyorlar. Ekseriyet olmadı
ğı için demin reye vaz'etmedim. Şimdi reyi âlile
rine vaz'ediyorum. Çarşamba Ruznamesine Avans 
Kanununun ithalini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi. 

intihaba başlıyoruz, isimleri okuyoruz, sağ
daki Riyaset, soldaki Kâtiptir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Halil ibrahim Bey 
istifa etmiş midir? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey istifa etim/, 
ise ondan sonra haizi intihabolan zat intihabedi-
lir. 

RE IS — istifa etmiş değildir, intihabolundu-
ğu zıaıman kabul etmezse o zıaman istifa etmiş de
mektir. ikinci defa esami okunuyor. 

ismi okun'inıyan var mı efendim? istihsali âra 
hitam bulmuştur. 

[Ziya B. (Bitlis), Hamdullah Subhi B. (An
talya), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Reisisanilik 
arasını tasnife memur edilmişlerdir.] x 

[Osman B. (Kayseri), Şeyh Fikri Ef. (Gene), 
Abdülgani B. (Muş), Kâtiplik arasını tasnife me
mur edilmişleridir.] 

8. — İSTİZAHLAR 

1. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin, şimendifer umuru hakkında Nafıa Vekâle
tinden istizah takriri ve Nafıa Vekili Feyzi Be
yin cevabı 

RElS — Efendim âra tasnif edilinceye kadar 
Nafıa Vekili Beyden bir istizah vardır. Vekil Bey 
ona cevap vereceklerdir. i 
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NAFIA VEKİLİ FEYZÎ B. (Diyarbekir) — 

Reis Bey istizahı üzerine alan beyefendi burada 
yoktur. 

RElS — izahatı ya Heyeti Celile kâfi görür 
veyahut söz alınır, istizah Heyeti Celilenin malı
dır. Çelebi Efendinin istizah takririni okutuyo
rum • 

Riyaseti CeHleye 
Düşman istilâsından tathir edilen merakideki 

şimendifer hututu tamamen tamir olunduğu ve 
ahiren şimendifer ücuratma üç misli zam dahi 
icra edildiği halde seferde halkın istirahati kati
yen temin edilmemektedir. Ahali penceresiz, cam
sız vagonlarda sabahlara kadar inletildiği halde 
Müdürü Umumi Beyin treni mahsusla salonlarda 
veya hususi kompartımanlarda seyrüsefer eyle
mesi efendiliği ilân edilen halka karşı bir istihza 
teşkil etmez mi? O halde hususatı âtiyeyi Nafıa 
Vekâletinden istizah ediyorum : 

Medde 1. — Şimendifer hututu halkın ihti-
yacatı için mi idare edilmektedir, yoksa Müdiri-
yeti Umumiyenin istirahati ve keyfi için midir? 

Madde 2. — Müdürü Umumi ve emsalinin rü-
kûbuna tahsis edilen bu hususi tren veya salon
ların ücreti kimden alınmaktadır? Yoksa milletin 
kesesinden mi israf olunuyor? 

Madde 3. — Bu kadar yolsuz ve idaresizlik
leri meydanda iken bu Şimendifer idaresinin bir 
zata tevdi edilip edilmiyeoeği hususlarıdır. 

Konya Mebusu 
Abdüllahalim Çelebi 

NAFIA VEKlLl FEYZl B. (Diyarbekir) — 
Efendiler Çelebi Efendinin verip de, Salih Efen
dinin kabul ettiği istizah iki maddeyi ihtiva edi
yor. Birincisi trenlerdeki vagonların camı kırık. 
Müdürü Umumi Beyin salonlu vagonla daima se
yahat etmesi... Cümlenin malûmudur ki, hain düş
man esnayı ricatte mürettep alaylarla yollarımızı, 
şimendiferlerimizi tahribetti. En ziyade tahriba
tın hedefi de şimendiferlerdi. Şimendiferlerdeiki 
tahribat yol aksamı ve saire buna müteferri olan 
mebani gayrikabili istimal bir hale konmuştur. 
Tahribolunmıyan aksam yüz yirmi kilometredir. 
Bu tahriboîunan yerlerden yirmi aded büyüık 
köprü ve kırk beş mevkıf küşadedilmiştir. Gerek 
Afyon hattında ve gerekse Anadolu - Bağdad bat
larında mevcut bulunan bütün heyeti fenniyeler 
Vekâlet emrinde bulunan heyeti fenniyeler geceli 
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gündüzlü çalışmak üzere bu seyrüsefer bir buçuk ı 
ay zarfında küşadedildi. Bundan dolayı da bütün 
erbabı ihtisasın ve tamiratın ehemmiyetini tak
dir edenlerin mazharı takdiri oldu. Yalnız bu mıe-
yanda Karaköy'le Bilecik arasında 17,5 kilometre
lik bir aksam vardır ki, burada üç büyük köprü 
vardır. Bunların tamiri i'M yüz bin liraya müte
vakkıftır. Mamafih Kânunsani nihayetine 'kadar 
yalnız 500 metrelik bir kısmı açık kalacak. Hattın 
emniyet ve süratinin Harbi Umumiden evvel ol
duğu gibi, halkın huzur ve refahını temin edecek 
bir şekilde olmadığını ben de teslim ederim. Evet 
hakikaten vagonların bâzı camsız aksamı vardı. 
Bundan dolayı iki ay evvel tarife meselesi mev-
zuubahsolmuştu ve o münasebetle parasızlığı 
arz etmiştim ve paranın yokluğu yüzünden Kâ
nunuevvelin beşine, onuna doğru sür'at katar
ları tanzim edileceğini söylemiştim. Zannederim 
dünden itibaren de sür'at katarları başlamış
tır. Elimizdeki vagonların miktarı efendiler bi
liyorsunuz ki kâfi derecede değil. Elimizdeki I 
vagonların kısmı âzami düşman ricat ettiği va- I 
kit yüz otuz vagon, iki lokomotifi kasden çarptı- I 
rarak Karaköy'de tahribetmişlerdir., Eldeki mev
cutların tamiri de biraz zamana muhtaçtır. Ve I 
bir kısım eşya vardır ki biliyorsunuz burada ya
pılamaz. Memleketimizde demir fabrikası yok- I 
tur. Fabrikadan sipariş ettik bunun için de 1 
Umuru Cerriye Başmühendisi Avrupa'ya gön- I 
derilmiştir. Yakın zamanda ümidederiz ki hal- I 
kın istirahatini mueibolan esbaba tevessül edile- I 
çektir. Yalnız ikinci bir ciheti de arz edeyim ki I 
hattın muamelâtı umumiyesi Türkçeleşmiştir. Bu I 
hususta gerek Vekâlet ve gerek Müdüriyeti Umu- I 
miye azamî mesaisini sarf ederek bugün hattâ I 
ancak yüzde üç nispetinde gayrimüslim kalmıştır. I 
Erbabı ihtisas yerlerine konarak tebdil oluna- I 
çaktır. Anadolu - Bağdad demiryolu hattı tama- I 
miyle bir Müslüman müessesesi halini almıştır. I 
Yakında Eskişehir'de bir Staj Mektebi açacşğız. I 
Diğerlerini de bu suretle tamamen çıkaracağız. I 

Şimendifer Müdürünün servis vagoniyle gel- I 
mesi meselesi: Malûmuâlinizdir ki servis vagon- I 
lan müdürler, Müdürü Umumi, müfettişler için I 
yapılmıştır. Yani servis odalar, çalışan müdür- I 
lerin emrine mahsustur. Şimendifer Talimatna- I 
meşinin bu maddesi musarrahtır. Hattâ icabın- I 
da diyor, Müdürü Umumi treni mahsusla da I 
gitmek hakkını haizdir. Ve zannediyorum ki | 
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Müdürü Umumi bu işte gecejıi gündüz
lü çalışmıştır. Yani gezmesi zaruridir. Emin olu
nuz bendeniz, gözümle gördüm, gece gündüz 
çalışmış ve memleketimizde erbabı ihtisas az 
olduğu gibi bu zat da hattın tamiri hususunda 
âzami çalışmıştır. Servis vagonu diğerlerine para 
ile verilir. Fakat müfettişler, müdürü umumi
ler servis vagonlariyle hatlan teftiş içdln icab-
ederse bir mevkifte kalır. Ve orada kâtipleri 
ve sairesi beraberinde gezdirmek zaruridir. Arz 
edeceğim malûmat bundan ibarettir. Eğer He-
yeti Celile kâfi görmezse diğerlerine de cevap 
vereceğim. (Kâfi sesleri) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, Na
fıa İdaresinin vazifesi hususunda yapmış olduğu 
birçok ikdam ve gayret ve saire iyi düşünülür
se bu kürsü millette şayanı tenkid ve müzakere
dir. Herkes bu meselede bir dereceye kadar ima
li fikretmiş, herkes az - çok bir fikir edinmiş. 
Teferruat olmak üzer arz edeyim ki: memleketin 
şimendiferleri, köprüleri ve saireleri âdeta hali 
iptidaiden daha berbat bir haldedir. 

HACI ARİF B. (İstanbul) — Para ver, 
para. 

SALİH E. (Erzurum) — Parayı da arz 
edeyim efendim. Bir cümlei muteriza olmak üze
lim arz edeyim ki, bu milletin vermiş olduğu pa
ra ile on santim kalınlığında her tarafa şimen
difer yapılırdı. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Geçmiş 
zamana aittir. 

SALİH Ef. '(Erzurum) — Hal de böyledir, 
istikbal de böyledir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Eski 
imparatorluğa aittir. 

REÎS — Hacı Şükrü Bey söz vereyim. Zatı-
âlinize.. 

SALİH Ef. (Devamla) — Eski Osmanlı 
İmpaartorluğu değil. Bugün Kastamonu'nun 
meşe ormanlan içersinden geçirilmiş olan güzer
gâhın odun köprüleri dahi yoktur. Arabalar 
devriliyor neyse... Vekâlet vazifesini bitamami-
ha iyi fcavrasaydı bundan bir müddet evel Ma
liye Vekili Bey şimendifer ücretleri hakkında 
bir teklifi kanuniyle MecMsi Âliye gelerek şi
mendiferler üzerinde çeşit, çeşit birçok şeyler 
yaptığı halde Nafıa Vekili Bey hiç alâka göster-
miyerek kanşmadı Ve bu kanşmaması yüzünden 
memlekette şimendiferler üzerinde bir kapitü
lâsyon kabul ettirmiştir. Bakınız arz edeyim. 
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Bugün İzmir hattı ondan yedi misline tenzil 
edilerek işletiliyor. Aydın hattı altı misline iş
letiliyor; bizim Eskişehir - Ankara hattı dört 

misilliyken dört misli de zaımaim icra edildi. Vel
hasıl ücret meselesi karmakarışık gidiyor. Muhi
timizde kendimize mahsus olan şimendifer 
ücretlerinde böyle henüz bir müsavat tatbik 
edememişiz. Nafıa Vekili Beyefendi; Nafıa 
Vekâleti vazifesini yapmış mıdır, yapmamış 
mıdır? Beyefendi Fransızla muahede yaptığı
mız günden bugüne kadar hâlâ Mersin hattı 
perişan, berbat bir haldedir. Memleketin ikti
sadiyatı ve halkın refahı düşünülmemiştir, va
ziyet berbattır. 

YASİN B. (Gazianteb) — Yanlış bir şey 
söyledi. Musalahaname değil mütarekename-
dir. Reis Bey Fransızlarla henüz sulh ve mua
hede yapılmamıştır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bunu 
geri aldım. Mütarekename diyorum, hâsılı me
saili esasiyeyi bile Nafıa Vekâleti vazifei esa-
siyesi itibariyle tetkik buyurmadığı ve düşün
mediği gibi kendi ziri idaresindeki memurların 
intizamsızlığını, kanunsuzluğunu, yolsuzlu
ğunu hiçi de tetkik, takip buyurmamış-
tır. Efendim; şimendiferlerin pisliğini, Gam
sızlığını, idaresizliğini, Şimendifer Kumpan
yasının bir kaçakçı vaziyetine, bir anafor
cu vaziyetine geçtiğini bilmiyen yoktur. 
Hattâ Meclisi Âlide bile birçok şahitler vardır. 
Vekil Bey Behiç Beyefendinin, Müdürü Umumi 
Beyefendinin idaresini takdir ediyorlar. Beye-

! fendiler. size bir misal arz edeyim. Meselâ : 
31 Teşrinievvelde Konya'dan alafranga yedi bu
çukta tahriki! ilân edilen bir şimendifer bir 
matmazelin hatırı için sekiz buçuğa kadar is
tasyonda bekliyor. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hangi matmazel 
o? Açık söyle neciymiş? 

SALİH Ef. (Devamla) — Efendi bu suretle 
kabul edersen, matmazelin neci olduğunu an
larsın. İşte efendiler bir matmazelin hatırı için 
tahrik edilmiyor. İstasyondaki yolcuların gü
rültüsü, şamatası, patırdısı üzerine matmazel 
Müdür Beyin teneffüs odasından çağırtılarak 
iki buçuk saat sonra tahrik ediliyor. Hattâ 
bunun Meclisi Âlide mütaaddit şahitleri vardır. 
Şimendiferler müstahdemininin yüzde doksa
nının Müslüman olduğu ve ıslah edildi-
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ğini bize söylüyorlar. Halbuki bu katidir ki, 
Hicaz şimendifer hattında işlemiş, takdirlere 
ımazhair olmuş (birçok Türk memurlarımız 
varkien bunlar kullanılmıyor. Yine eski mik
roplar istihdam ediliyor, kullanılıyor ve pek 
çirkin halde Müslümanlar tahkir ediliyor. 
Hi'oaız hattında kesbi liyakat etmiş filân efen
diyi niçin istihdam etmiyorsunuz da yine Mân 
mikrobu istihdam ediyorsunuz? deyince efen
dim! Müslümanlar serkeş oluyor, âmirinin em
rine itaat etmiyor. Bunun içfin mecburum istih
dam etmemeye... işte bundaki sebepler de gayet 
hatalıdır. Beyefendi şimendiferlerin intizamını 
temin ettim diyor. Halbuki şimendiferler 'berbat 
ibir vaıziiyete girmiştir. Hattâ İstanbul'a giden 
arkadaşlarım. görmüştür. Şimendiferlerin berbat-
lığı, bozukluğu artık haddini .aşmıştır. Vekâlet 
Istan/bul ̂ a dört yüz MTa ıgönderip de dört yüz 
cam eelibettiırip taktıramaz mıydı? Acaba şimdi
ye kadar halkın hassiyatiyle, hukukiyle bu kadar 
loynamak doğru bir şey olur mu? Acayip bir 
meselledir. Sonra efendiler meselâ filân yerde 
bir bozulk yol vardır. Aktarma edilecek, orada 
bulunan bâzı resmî eller ve mütaaihhitler tabur
lar, köylülere, «Ulan haydi, eşyayı askeriye var
dır. Eşyayı mîrîye vardır, bunlar taşınacaktır» 
deniliyor. Köylerden halikın atı, ara!bası toplanı
yor geliyor oraya... Herifin bir atı bir arabası 
var. Şimdi at ve araba meydana gelir gelmez 
neferi yanında olduğu halde zâlbit başına geli
yor, buradan resmî eşya naikl edilecek, buna kim
se binemez diyor. Diğer taraftan (bir tüccar ben 
(burada gece nerede yatayım? diyen de ilki li
raya nakledilecek bir eşya ve bir balya için on 
ıbeş yirmi lira Vermeye mecbur kalıyor. Çünkü 
malı dışarda kalmasın. Meselâ .elkseri şimendifer
ler ıb'ililtizam ^geceleri tahrik ettirilir. Yolcuya 
üçüncü mevikd bileti verilir, birinci mevki veril
miyor. Üçüncü mevkide cam yoktur. 0 da bileti 
eebinie koydu mu akşam trene binerken herifin 
birisi gelir, 'efendi siz burada rahatsız oluyor
sunuz, iki kâğıt verirseniz sizi birinci mevkie 
geçiririm, diyor, Yolcu «Ya peki öyle mi, pekâlâ! * 
Alımız size ifâ kâğıt!» 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyadbekir) — Bunun 
Nafıa Vekiliyle alâkası ne? 

SALİH Ef. (Devamla) —Dolayısiyle bunun 
(hepsi buraya ıgelir. Yani bunlar, bütün vekâlete 
dayanır. 
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HÜSEYİN B. (Blâziz) — İstiklâl mahkeme- I 

sine verin... 
SALlH Ef. (Devamla) — Zatıâlileri İstiklâl 

ımaihkemesi'n'e giderse isimlerini veririm, mahkûm 
edersin. Vallahi böyle. 

Sonra efendim Nafıa tdadesinde şimendifer
ler böyle olmakla beraber geçen sene Meclisi Âli 
Kağızman taraflarında ibir köprü yapılması için 
para taöısis e t t i Birkaç ay evvel mektup aldım. 
Köprü yapılaııyor. Köprünün bedeli kadar me
murlara para veriliyor. Meclisi Âli kafbul ediyor. 
Bütç'eye tahsisat ithal olunuyor. Halkın refahı 
düşünülmüyor. Köprü yapılmıyor. Memurlara 
'maaş veriliyor. Hâsılı cümleniz biliyorsunuz biz- | 
de ne Nafıa Vekâleti vardır ve ne de yollarımız
da, ne şosemizde, ne ımemuru'muzd% ne sairemiz-
de bir intizam vardır. Bendendzoe emniyetsizlik 
ihâsıl olduğu için bir büyük kırmızı kâğıt (hazır-
laınışınıdır. Kendi boyumea, Nafıa Vekâletinden 
tâ Iküeük memuruna varıncaya kadar bir kır
ımızı kâğıt vermelk mecburiyet vicdaniyesinde-
yîm. 

OSMAN B. (Lâzistam) — Efendim Nafm 
Vekâletinden yapılan istizah ve ımaddei istihza-
h'ive dolayısiyle birkaç söz söylemeyi vazife te-
lâJklki ettim. Söylenecek sözlerde vekâlet lehinde 
veyahut aleyihinde söz söyliyelbilmiş (olmak için 
değil, maıhza umur ve muamelâtı Nafıa Meclisi 
Âlinizde pek .seyrek -müzakere edildiği için ve 
sulh müzakeresinde bulunduğumuz >anda bu is- I 
tizahı ni'melvesile addederek sivaseti umumiyei 
nafıa hakkında beyanda bulunacağım. 
" İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. — Hariciyeye bir muh

tıra verseniz daha iyi olmaz .mı Beyefendi? 

OSMAN B. (Devamla) — Müsaade buyurun! 
umur ve muamelâtı nafıada yapılmış ve yapıl- I 
ması icalb edenler hakkında Nafıa Vekâleti ta
rafından ne düşünüldüğünü ve ne gibi şeyle1 I 
yapıldığını ve vanüaımadımm, bu hususta arz 
etmek isterim. Ist'izıah dolayısiyle arz ediyorum 
ki, şimendiferlerde seyrüsefer meselesi cidden 
elimdir. Heyeti Murahhasa diye İstanbul'a gön
derdiğimiz arkadaşlar avdet ettiler. Onlarla gö- I 
rüştü^ümüz zaman anlaşılır ki, maalesef şimdi
ye kadar şimendifer nakliyatında vagonlarda 
yolcuların istirahati temin edilememiştir. Meşe- I 
lâ buradan İstanbul'a kadar seyahat eden yol
cu üç gün ne sıcak çorba bulabilir ve ne de sı
cak bir yer, bundan daha feci olan Karaköy d*5 I 
yapılan, aktarmada halkın beklemesidir. Halk 1 
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kar altında çoluk ve çocuk beklemektedir. Bu 
soğuk mevsim dolayısiyle orada dolaşıp duru
yorlar. Bu elîm f ecayidir. Şimdiye kadar Mü-
diriyeti Umumiye bir gayret göstermiş olsaydı, 
biraz daha faalâne çalışmış olsaydı bu pek ba
sit olan meseleler halledilmiş olurdu. Meselâ 
efendiler aktarma mahallinde beş on tane kırk 
kişilik vagon terk edilebilirdi Çünkü orada bir 
çadır bile yoktur. Halk vagondan çıkıyor. Bun
dan sonra 10,15 bilmiyorum kaç kilometre da
ha kat'edecek. Bâz an orada yirmi dört saat kâ 
lıyor. Haber aldık ki, son zamanlarda oraya 
kırk kişilik vagonlar koymuşlar, Koymuşlar 
ama, burada ne bir memur ve ne de bir nöbet
çi var. Ve ne de bir soba. Binaenaleyh bu da 
yolcuların esbabı istirahatini temin etmiş olmak 
ioin yapılmış bir şey değildir. Belki Müdiriyeti 
Umumiyenin Nafıa Vekâletinden telâkki etmiş 
olduğu emri mahza emir telâkki etmiş olmak 
için oraya birkaç vagon bırakmıştır. Vagon mu 
istiyorsunuz? İşte size vagon demek için. Fakat 
efendiler bu, yolcunun istirahatini temin eder 
bir şey değildir. 

Şimendiferler hakkında, yani yolcu nakli
yatı hakkında fikrimi bu suretle telhis ettik
ten sonra şimendiferler tarifesi hakkında bilir
siniz hatırı âlinizdedir; Burada tarife ücreti 
haddi asliye tenzil edildikten sonra Nafıa Ve
kâleti bunu dört misline tezyidi için bir mad-
dei mahsusa ile gelmişti. Bendeniz o vakit He-
veti Celilenize buna muhalif olduğumu ve bi-
lâhara bu mesele bâzı teşevüşatı ve icraatta su-
uboıt hâsıl ettirecek bâzı efal ve harekâtı istil-% 
zaım edeceğinden bunun aleyhinde bulunmuş
tum ve böyle bir şeyim bilhassa Meclisi Âliniz
den geçmesi ve sırf şimendiferlerin işletilmesd 
masrafına tekabül etmek üzere ve sırf Harb 
Vergisi şeldinde bir varidat temin edilmesi ki 
bu bendemizce manasızdır demiştim ve aleyhin
de bulunmuştum. Bilhassa kürsüyü terk eder
ken demiştim M bu Haırb Vergisini kabul etti
ğimiz halde burnum şdımendiferler tarifesinde hu-
sıufle gelen ıttıratsızlığı, ne suretle izale edip 
etmediğini bilâhara Nafıa Vekâletinden soraca
ğım demiştim. Şimdi bu istizah münasebetiyle 
Nafıa Vekâletimden soruyorum ve Heyeti Ce-
lilemke &rz ediyorum ki; filhakika o günden bu
güne kadar teşevvüşat devam etmektedir. Bü
yük Millet MeclM havzai hükümranisi dâhi
linde hututu hadidiyeler üzerindeki tarifeler 
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mütefavit ve bunun iktisadiyatımız üzerine iyi 
bir tesir icra etmediğini zannederim Heyeti Ce-
lileniz iddia edemezsiniz, meselâ Yenice'den iti
baren Fransızların elinde bulunan hututu hadi-
diyedeki tarifeler Fransızların arzusu veçhile 
tatbik edilmektedir, izmir'deki Kasaba hattın
da tatbik edilen tarifeyi kendi bildikleri gibi tat
bik'ediyorlar. Şimdi biz de bir taraftan Harb 
Vergisi gibi ayrıca bir vergi alıyoruz. Bu da 
ayrıca bir tarife teşkili ediyor. Bunun için He
yeti Celilenlize iarz ve izah ettiğim sekili kabul 
etmed'iğkıiziın mahzurunu arz etmek mecburiye
tindeyim. Efendiler; tarifei asliyeyi tezyidettik. 
Buna Heyeti Gelüleniiz, bendeniz ve herkes de 
ka/aaıi idi M; tarif ei asliye ile alınacak varidat
la şimendifer tekerleği dönmez. Şimendifer te
kerleği dönmeyince, işlemez demektir. Bunu 
işletmek için varidat lâzımdır. Biz o suretle va
ridatı tezyidetmeyip Harb Vergisi karşılığı şek
linde tesb'it ve tezyidettiğimizden diğer kum
panyalar tatbik edemedi. Çünkü biziım hiçbir 
kumpanyaya sen Harb Vergisi vermek için va
ridatını tezyidedeceksiiın demeye hakkımız yok
tur. Hiç şüphesiz kumpanya şimendiferin ken
di lehinde işletilmesini arzu eder. Binaenaleyh; 
o vakit Heyeti Aliyenıiızıe arz ettiğim ve fakat 
kabul ettiremediğim ve Nafıa Vekâleti Celilesi 
de, zannederdim, iş uzamasın, her ne olursa 
ölisun şeklindeki kanaatiyle o tarifeyi çıkarmıştır. 
işte bu sebepledir ki bugün Fransızların tatbik et
tikleri tarife üzerine âmil olamıyorsunuz. 
Sizin elinizde buluman hutut üzerinde baş
ka tarife tatbik ediyorsunuz. Binaenaleyh; 
tarife üzerinde bir hercümerçtir, devam edip gi
di vov. Ye oralarda âmil olamıyacağmızı o va
kit de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Kapi-
tüler seklinde bir imtiyaz kabul ettik ve bu 
i^ame edilip gidiyor. Benim kanaatim, budur. 
Binaenaleyh bu nokta ıslah edilmemiştir. Ve bu
radan geçirilen o kanunun şekli baki oldukça 
bu tarifenin intizam kesbetmesini bendeniz ta
savvur edemiyorum. Bınanealeyh bence bu, 
telâfisi gayrikabil bir mahzurdur. Bunun te
lâfisi, mutlaka bizim yaptığımız kanundan 
ricat etmekliğimizle olacaktır ki, bu ise Heyeti 
Celilenizc karşı Hükümetin elîm bir vaziyette 
kalmasını intacedeeek bir vaziyetten başka bir 
şey değildir. 

Sonra Nafıa Vekâletinden sual etmek isterim 
ki: Haydarpaşa'dan kalkıp da ta Yenice'ye ve An- na bendenizin cümlelerim dâhil değildir. Bende-
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kara'ya kadar işliyen şimendifer bugün işleme
mektedir. Bunu şimdi Hükümet işletiyor. An
lama!; istiyorum ki, bilâhara bunu Hükümet 
kendisi mi, işletecektir, yoksa bir kumpanyaya 
mı vermek fikrindedir? Malûm ya! Sulh vazi
yeti dolayısiyle birtakım haller tahaddüs et
miştir. Onlara mı ihale etmek istiyorlar? Na
fıa Vekâletinde bu hususta esaslı bir düşünce 
ve iştigal olmamıştır. Halbuki bu mesele pek 
mühim bir meseledir. Haydarpaşa'dan Yeni
ce'ye kadar olan hat elimizdedir. Bunu biz 
mi işleteceğiz? Yoksa yine o kumpanyalara ve
rilmek istenerek onlarla bizim aramızdaki mü-
nasebatı hukukiye tesbit mi edliecek? Bu me
sele el'an düşünülmemiştir. Bu bir terahidir. Bu 
hususta Hükümetin noktai nazarı ne ise bu-
nun izahını rica ediyorum. 

Efendiler, bendeniz Nafıa Vekâletinde ce
reyan eden işleri vo bilhassa yol inşaatında 
şu veya bu işlerde noksan oldu diye muahez~ 
edenlerden değilim. Çünkü esasen Nafıa Ve
kâleti parasız oldukça, para alamadıkça hiç
bir şey yapamıyacağına kaani olanlardanım 
Nafıa Vekâleti öyle bir yerdir ki, prensipleri 
olsa dahi parası olmadıktan sonra bir şey 
yapamaz. Halbuki elîm vaziyet şurası dır. ki; 
bizde siyaseti Nafıaya ait muayyen bir pren
sibimiz yoktur. Paramız da yoktur. 

Şimdi bendeniz şu dakikada sulhun arife
sinde bulunduğumuz şu zamanda Nafıa Vekâ
letinden sormak isterim; âti için bir porjesi 
var mıdır? Ve bu memlekette limanlar inşa 
edilecek midir? Soruyorum Nafıa Vekili Bey
den. Bu hususta bir fikri mahsusları var mı
dır? Meselâ Karadeniz sahilinde inşa edilecek 
limanlar... Bunlar pek mühim meselelerdir. 
Samsun limanı, Trabzon limanı ve saire... Bir
çok şeyler vardır. Âtiyen bunlar ceâm sermaye
lerle meydana gelecek cesîm muamelâtı nafıa
dandır. Bu sermayeyi bizim temin edebilmekliği-
mizin imkânı yoktur. Bunlar için ecnebi serma
yesine arzı iftikar edeceğiz. 

REtS — Efendim usule dair bir şey arz ede
yim. Malûmuâlileri istizah mesuliyeti mucibola-
cak şeyler üzerinedir. Bilâhara yapılacak şeyler
den istizah olmaz. Yani vekili mesul olabilmek 
için hata edilmiş bir şey varsa onu söyleyiniz. 

OSMAN B. (Devamla) — Reis Beyin ihtarı-
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niz icra edilmiş veya ettirilmemiş bir şeyden bah- J 
setmiyorum. Heyeti Celilenize izah ettim ki; 
devrei sulh ve sükûna vâsıl olduğumuz şu zaman- I 
da bâzı esasat vardır. îşte o esasattan bahsediyo- I 
rum. isterseniz bahsetmem. I 

REÎS — Vekilin icraatından istizah yapıyor- I 
sunuz. 

OSMAN B. (Devamla) — Bendeniz zannedi
yorum ki; icraat, âdemiicraat mevzuubahistir. 
Hulâsa şunu arz etmek isterim ki, şimendifer 
hakkında noktai nazarım budur. 

Sonra efendim; Ankara - Yahşihan hattı hak- I 
kında bir karar verilmiştir. Bendenizce bu da ha- I 
tali bir meseledir. Ankara - Yahşihan hattı ma- I 
lûmuâlinizdir ki, 70 - 80 kilometre kadar kısa, 
dar bir hattır. Bu dar hatta işliyen şimendife- | 
rin temdidi mevzuubahistir. Bunun temdidi mu-
zırdır. Ankara hattı buraya kadar geliyor. Anka
ra - Yahşihan hattı geniş hat üzerine tâyin edil
miştir. Fakat malzemenin fıkdanı yüzünden Har
bi Umumide bu geniş hat böyle dar olarak yürü
müştür. Halbuki şimdiden sonra da bunu aynı 
ameliyatta devam ettirip yürütmek çok zararlı
dır. Çünkü ikinci bir ameliye yapılacaktır. Bina- I 
enaleyh bu noktayı Nafıa Vekâletinin nazarı 
dikkatine arz ediyorum. Bu suretle temdidine 
karar verdikleri hat çok zararlıdır. Bundan vaz
geçilerek geniş hat üzerinde, yavaş yavaş tefri-
şaıt yapılsın, 

Sonra bir mesele daha vardır ki, ondan da 
bahsetmek isterim. Meselâ; bugün Elviyei Selâ-
se'nin mahreç meselesi Nafıa Vekâleti tarafından 
ciddiyetle takibedilmemiştir. Bu hususa ben Elvi
yei Selâse mebuslarını işhadederim. Oranın pek 
müstesna bir ehemmiyeti vardır. Eskiden Arda
han, Artvin, Ardanuş buraların bütün istihsalâtı 
Batum tarikiyle ihraeediliyordu. S, imdi hududun 
son şekli itibariyle Batum'dan yapılacak ihracat 
çok suubetle yapılmaktadır ve bu müşkülâttan 
dolayı Artvin ve Hopa tarikine mübaşeret edil
miştir. AHvin ve Hopa tariki gibi on beş kilo
metre kadar kısa bir mesafeyi Vekâlet bütün me
saisine rağmen maalesef 'başaramamıştır. Ve 'bu I 
cihete ehemmiyeti mahsusa atfedilmemiştir. Za
ten Hükümet Şark'a dâhil olan işlere daima az I 
himmet ve gayret sarf edegelmektedir. öteden I 
beri bu 'bir şiarımızdır. Fakat Garp tarafı olun- I 
ca 'biraz daha fazla para, biraz daha fazla me- I 
sai sarf edilir. Fakat Şark daima ihmal edilir. | 
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îşte benim asil arz ettiğini mesele; şimen

difer hatlarındaki tarifelerde Hükümet mec
buren kapitüleri kabul etmek vaziyetine düş
müştür. Bundan dolayı bendeniz Nafıa Vekâ
letinin iyi bir hattıhareket tabiketmediği kanaa
tindeyim. Daiha izah edilecek birçok şeyler de 
olabilir. Fakat Heyeti Aliyeniz istizah edile
cek maddenin haricine çıkılmasını arzu etme
diğiniz için (bendeniz de söylemiyorum. Reis 
Bey bu hususta ihtar etti. 

REÎS — Tashih buyurunuz efendim. Tenkid-
lerinizi; proje yapmamıştır, filânı yapmamış
tır, fakat temenni ederiz k i istikbalde şöyle 
yapılsın, böyle yapılsın diyerek değil, şunu 
yapmamıştır ve şunu yapmıştır diye yapacak
sınız. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim işte onu 
arz ederken sözümü kestiniz. Zaten izahatım da 
verdim. (Kâfi sesleri) 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim bendeniz 
şimendiferde şu gibi yolsuzluklar o!ltuyor,bu gi
bi muamele oluyor diye hiçbir şey söylemiyece-
ğim. Bu şimendifer meselesinin bir vukuf me
selesi olduğunu pekâlâ bilirsiniz. Bu işler ehline 
tevdi edilmemiştir. Hattın Bilecik'ten aşağı ta
rafındaki intizam ve faaliyet başka, yukarı ta
rafındaki intizam ve faaliyet başkadır. O taraf
ta da muharebe olmuştur, beri tarafta da muha
rebe olmuştur. Her iki tarafta da tahribat vuku-
bulmuştur. Nafıa Vekili Bey buyurdular ki ça
lışılıyor, yapılıyor, her şey olacaktır. Halbuki 
efendiler, şimdiye kadar ehemmiyetli bir derece
de çalışılmadığı erbabı ihtisas tarafından ben-
denize söylendi. Efendiler, Karaköy ile Bile
cik arasında muvasalayı temin etmek bir aylık 
bir meseledir. Bir ay zarfında her iki tren Bi
lecik köprüsü başına gelip aktarma, yapabilir. 
Gayet cüzi bir masrafla dört yüz bin lira ve 
belki de yüz 'bin lira ile bu köprüyü yapmak 
kabildir. Fakat bunlar şimdiye kadar iş'ar, is-
tiş'ar, muamelâtı kırtasiye ile vakit geçirmiş
ler. Nafıa Vekâleti tarafından ne bir müfettiş 
ve ne de bir memur gönderilerek ve ne de ken
di memurlarının fikri sorularak hiçbir hususa 
tavassut edilmemiş, velhasıl hiçbir ehemmiyet 
verilmemiş. îşte bendeniz arz ediyorum. Ehem
miyet verildiği takdirde bir ay sonra münaka
lât bir biri ile ittisal kesbedecektir. Ve iktisa-



î : 154 11. 
diyatımıza da pek büyük bir hizmet edecektir. 
İstanbul'da bir malı teslim eden bir adam Bi
lecik'te teslim alarak oradan Karaköy'e gelir. 
Oradan tekrar teslim etmek meöburiyetindedir. 
Halbuki bir ay sonra onların hepsi ortadan kal
kacak, bu mâniler zail olacak, buradan malını 
veren bir tüccar İstanbul'da, ve istanbul'da 
malını veren bir tüccar burada alabilecek ve 
iktisadiyatımıza da hizmet edilmiş olacak. 

NAFİZ B. (Canik) — Nafıa Vekili Feyzi 
Bey arkadaşımızın aflarına mağruren bendeniz 
de mâruızıatta bulunacağım. Efendim, liman in
şası, rıhtımlar tanzimi, dekovil şimendifer hu-
tutu inşası, köprüler, yollar yapılması gibi bir
çok vâzaifi, birçok mesuliyeti 'hâmil bulunan 
Nafıa Vekili Beyefendinin bugün vazifeleri An
kara'dan Adana'ya kadar imtid'adeden şimendi
ferleri işletmekten ibaret olduğu halde maale
sef buna da tren veyahut şimendifer hututu 
tesmiye edilmekten ziyade çocuk oyuncağı tâ
bir etmek daltoa doğru olur zannediyorum. Şi
mendifer muamelâtının içyüzünü tetkik eder
sek çocuk oyuncağı olmadığı dahi tahakkuk 
eder, zannediyorum. Erbabı ihtisasın birçokla
rından işitiyoruz ki, hattın içyüzü fevkalâde 
bozuk hatta bir hatve bile gitmek imkân dâhi
limde değildir. (Ne demek? Sadalan) Yani şu 
denmek ki, şimdiki şimendiferde uzunboylu bir 
seyahat yapmaktan sarfınazar yalnız bir istas
yon bile gitmek hayatı tehlikeye koymak de
mek olduğunu erbabı ihtisastan işittik. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — îstanbu! 
heyeti geldi bugün... Yapma canım. 

NAFİZ B. (Canik) — Evet, heyet İstanbul'
dan gelmiştir. Bendeniz de beş on gün evvel 
Konya'dan geldim. Fakat nasıl geldiğimizi bir 
banıa sormalı, bir de İstanbul'dan gelenlere sor
malı. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Kâgnı 
arabasından daha iyi değil midir? 

NAFİZ B. (Canik) — Kağnı arabasında hiç 
olmazsa emniyet var... Nafıa Vekili Beyefendi 
ile Şimendiferler Müdürü Umumisi Bıeyef endi 
bunu bitazat itiraf eıtımişlerdir. Diyorlar ki, ge
ce uıyku uyuyamıyorum. Çünkü şimendifer aca
ba bir kazaya mı uğnyacak diye. Fakat bunun 
ıslahı esbabına tevessül edilmiş midir? Yoksa 
edilmemiş midir? Mucibi müzakere asıl bu ci
hettir. Bendeniz de burasını arz edeceğim. Yok
sa mutlaka tenkildatta bulanmak için söz söyle-
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miyeceğinı. Evet şimendifer idaresi hayatı dai
ma tehlike altında bulunduran bir müesseseden 
ibarettir. Bunu Nafıa Vekili Beyefendi belki 
kendileri de itiraf ederler. Bendeniz erbabı ih
tisastan olmadığım için şimendiferlerin içyüzü
ne aidolan tenkidatı erbabı ihtisasa terk 'ediyo
rum. Yalnız bendeniz zahiriyata taallûk eden 
kısımlardan bahsedeceğim. Hiçbir vakit müte-
meddin bir milletin hattâ hükümet namını ta
şıyan bir devletin bu şimendiferleri işletmesi 
İnle caiz değildir. Çünkü daima ona binenlerin 
hayatı tehlikededir. Bu şimendiferlerin asıl ih
tisasa taallûk eden kışımı hakkında bir şey arz 
e*tlmiyeceğiım dedim. 

Efendiler levaizım noksanisi alahalihi kal
mıştır. Şunu da arz eldeyim ki, bendeniz bu gi
bi işlerle iştigal etmemekle beraber Nafı,ıa Ve
kiline temin ederim M: Parası peşin olmak şar-
tiyle her hangi levazımı noksan ise, cam mı.is
tiyor, ray mı istiyor, bir ay zarfında İzmir'e ., 
teslim ettireceğim. Bendeniz bunu taaihhüdedi-
yorum: Nafıa Vekili Bey isterlerse kendileri 
getirtebilirler. Çünkü Avrupa ticarethaneleri 
bu gibi erbabı ihtiyaca açıktır. İstenildiği za
man geitirtileb'ilir. Yalnız şu lâzım ki; verilen 
para orada yenilmeimek ve israf edilmemek lâ
zımdır. (Cami Beye, sadaları) Efendim hatlar
da birçok nevalkıs vardır ki, bu zannederim ih
tisasa taallûk eltimez. Bütün arkadaşlarımızın 
malûmudur. Evvelemirde vagonlarda, kom'apar-
tımanlarda cam yoktur. Cam fabrikamız yok
tur, sipariş de edemiyoruz. Onun için açık kal
mıştır. Efendiler tahta mı yok... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Biz de mi yok, 
biz... 

NAFİZ B. (Canik) — Bendeniz iki günlük 
ufak seyahatimde hakikaten o kadar müteessir 
oldum. Kendim oldukça mahfuz bir yerde idim, 
Fakat zavallı askerler sabahlara kadar inledi
ler. Bundan bendeniz çok müteessir oldum. 
Bu zavallılar hayvanlar gibi inlediler, bittabi 
fevkalâde ıztırap içinde idiler. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hayvan 
değildir onlar. 

NAFİZ B. (Canik) — Evet bizim memleket
lerde hayvanların yeri daha mahfuzdur. Kırk 
kişilik yerlere on iki hayvan bağlarlar. Bunlar 
kırk kişilik yere insanları bindirmiyorlar. Mü
teessir olmayın, orada hayvan vardır, insanlar 
açıkta yatıyor. İnsanlarla hayvanlar arasında 
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fark: yoktur. Olsa olsa hayranların lehine fark 
vardır. Bu açık vagonlarda gelen insanlardan 
artık â'tiyen hayır ve faide beklemek imkânı 
yoktur. Onlar her halde dehşetli bir soğu'k tah
tı tesirinde mutlaka ölüme mahkûm bir halde 
ayrılmışlardır. 

Sonra şimendiferlerin bir de nezafeti mese
lesi; belediyelere indeliktiza sö"er savarız. 
Kasabada erbabı vezaife birçok tenlMdat yağdı
rırız. Neden şu sokağı sürmrttürmerm's ve neden 
şurasını yaptırmamış... Pislik nerdedir? Onu bir 
kere görün efendiler. Bu da mı Avrupa'dan ge
liyor. O aptesanelere gidip de ufacık bir tath'i-
rat yapmaya imkân yolk mudur? Bu ne demek
tir? Hizmetçiler vardır. Her şey vardır. Böyle 
yârü ağyara karşı Hükümetin idare ettiği bir 
müessese ne demektir? Neden bu kadar levsiyat 
içerisindedir? Bırakınız oraları, oturduğumuz 
yerlerde bir karış kir, vardır, elbise ile girmek 
ihti'maılü yoktur. Çıkarken çıplak çıkmak lâzım-
gelir. Yalnız Allahm bizimle beralber okluğu şu
radan anlaşılır k i ; şimendifer hattan çıkıyor, 
m'alkina kazaya uğruyor, maatteıştekkür halika bir 
şey olmuyor. Yani esaslı bir kaza olmuyor. Ben
deniz de bu defa gelirken tren halttan çıktı, 
camlar filân kırııldı, fakat haimdıolsun hayatımızı 
Uçurt andık. Ondan sonra hattan çıkan yerini kes
tik. Yollumuza telkrar devam 'ettik. Sonra Nafıa 
Vekili Bevefendiden soruyorum. Bu şimendifer 
idaresi Nafıa Vekâleftüne mî ailttir? Yoksa Mü-
dafaıai Milliye Vekâüetime mi aitıti'r? Acalba han
gisi bunu idare eder? Ben bu humusta hâlâ mü-
tenûdd:ıd/o'Muğum için tenvir edilmelkliğîmi is-
tlirnaim ediyorum. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Müzebzıdhine bey
ne zâlifee. 

REÎS —• Z'atıâlilerinden koruyorum. 
NAFÎZ B. (Oan'k) — Her hangi bir istasyo

na giderseniz evvelâ orada bir istasyon müdürü 
vardır. B'ir de yanibaşında istasyon kumandanı 
vardır. Bnuîann 'hangisi malhalli müracaattır? 
Orayı (bilemezsim. Müdiriyetıe müracaatle işinizi 
temin etmek istediğiniz takdirde öbür taraftan 
kumandan derîhai müdahale edecektir. ötekine 
gitmek iisterseniz öbürü mâni olur. Sonra (gider
isiniz, kapının ağzında b'ir süngülü. Efendi ya
sak. Ne yasağı? Burası kumandan filân efendi
nin; diğer binbaşı filân efendinindir. 

ÖMER Lûtfi B. (TCarahisarı Safhib) — Halk
çılık böyledir. 
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NAFÎZ B. (Camk) — EfenâMer burada top

lanıp da kâinata karşı halkçıyız, halk efendidir, 
saltanat milletindir diye bağırmakltansa (biraz 
fiilen bunun numunesini göstermek lâzumgelir. 

Siz memlekette müsavatı tammeyi temin ede
biliyor musunuz? tşte o vakit halkçısınız. Şimen
difere gittiğimiz vakit herkes sırasını gözetebili
yor mu? tşte o vakit siz halkçısınız ve o zaman 
süz haıllk hükümetisiniz. Yoksa halkçı, halkçı di
ye bağırıp da milletin hukukunu elinden almak 
sen kumandansın, zabitsin, memursun diyerek 
birinci mevkii işgal etlmek, bilmem müdürü 
umulmi diyerek hususi trenlerfi işgal etmek, bana 
camsız, duvartsız, vaıgoniları t'alhısis etmek ve hat
tâ bunları da ook görmek... Bunu (hatmedecek 
ve kalbul edecek, aldanacak bir mlillet var diyor
sanız cok aklaniıvorsunuz! 

ÖMER LÛTFt B. (Ka ra toan Sahib) — Halk 
b'ilivor. 

NAFÎZ B. (Canük) — Evet halk biliyor, fa
kat asrznnı aıçmak zamanı gel>mediğinden bıir şey 
söylem ivtor. 

MAZHARMÜFtDB. (Hakkâri) — Vekilleri 
varva. Biz sövleriz. 

NAEtZ B. (öanik) — Binaenaileyk Vekül 
•R^vpPpndiden s'ornr^ornm. Bu sünıoniıTüler nıe olu-
vor? Yamlba'Sİarmdaki üstasyon kumandam hâlâ 
ne vazifeli haiizdir? Evvplemirde biri bu husus
ta tenvir bn vursunlar. Yok e£er Müdafaai Mıl-
livp Volkaletine ımüraeaatt ettik de temini mak-
sçiidedpırnpd';k d'Vorlarsq ben ona tekrar soru'vo-
•nrm kî. Müd.nfn'ai Millive Vekâletinden temini 
maksadıpde>medi'rnız de neden silmdive kadar ge
lir) de MecTki ÂTîive bunu söMemediniz. Halkın 
n^aT-mda, halkın huzurunda, halka bu derece 
hflknret edercesine temini mMmtfl'ziiveJt etmek 
a.rbk halikın ciğerine işlemiştir. Artık onlara da 
biraz !hak v^nTmelVlTr. Ve halKlnn hukukuna ria
yet edilmıpüdlr. Ve'vnürnt da hakikat neden iiba-
**t iı«e millete sövlemeKdir. Ohlâr da bir an ev
vel 'basımn çaresine baksın. 

Sözülmü ikmal ederken sunu da arz edeyim M 
bİTide ne yanarsafc takdir edilmez, ne yaramazsak 
snz de ;9Övflenıme<z. Binaıena'leylh Nafıa Vekili iyi 
'^ötü, b^sım ıjTÖızüım AlMıa emaneft diverplk bu 
treni de tamir ettirmeyin de böyle alaihalihi 
terk etmiş olisjaıvdı yine bir şey sorulmazdı. Ba-
•̂"m p-özıîm Allıalha erna-net. binaenalevih kendilerim 
ne. bari bunu temin ettiklerinden dolayı teşek
kür etmıek mecburiyetindeyim. 
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REÎS — Efendim bir #ey arz edeyim, Mizaih 

devaim. etmektedir. Ha'1'bulM arkadaşlarımızı er-
ifeen bırafkımalk m'edburiyet&ndieylm. Çün'kü hava 
fena, yerler uzak, bendıeniz bunu düşünmıetk mec-

»fouıiyetinideyim. Beş on arisaıdlaş söz almıştır. 
VeUril Bey buna cevap (bile verse epeyce zaman 
gee'eeeıkJtir. Bu istizahı (burada 'bırakalım. 

(Söz alan arikadaşlarımız Ali Şükrü Bey, Maz-
har MM M Bey, tsanail Şülkrii Efendi, Hilmi Bey, 
Yaslin Bey, Dunsun Bey, ŞeVket Bey, Ali Rıza 
Bey, AibıMin Bey, ihsan Bey, Yasin, Yasin Bey, 
mülkerrer almış. 

REİS — Efendim, Riyasetisaniye için yapı
lan intihap neticesini arz ediyorum. Reye 192 
âza iştirak etmiş, 117 rey Ali Fuad Paşa Haz
retlerine, 64 Kâzım Karabekir Paşa Hazret
lerine, iki rey de bendenize vermişler. Tuna-
lı Hilmi Bey,l, (Onu kendisi vermiştir sada
ları) Cemal Paşa 1, Numan Usta 1, (Karahi-
sar) Şükrü Bey 1, 5 müstenkife karşı netice 
itibariyle 117 rey ile Ali Fuad Paşa Hazretleri 
Reisisaniliğe intihap buyurulmuştur. 

ALÎ FUAD Pş. (Ankara) — Muhterem re
fiklerim, Meclisi Âlinin Riyasetisaniyesine âciz
lerini intihap buyurmak suretiyle göstermiş oldu
ğunuz eseri teveccühe bilhassa arzı tefekkür ede-
rm. 

Muhterem refiklerim! Meclisi Âlinin Riya-
setisaniyesini tamamiyle ifa edebilmek için kâfi 
rey alamadığımı zannediyorum. Bilhassa ara
nın tasnifinde küçük yaşımdan beri hiçbir veç
hile aramızda ihtilâf olmıyan, bilâhara mesle
kimizin devamı esnasında kendisi ile hiçbir 
ihtilâf vâki olmıyan arkadaşımıza, yani Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretlerine altmış şu kadar 
küsur rey vermek suretiyle hâsıl olan neticeden 
dolayı bendeniz beyanı itizar etmeye mecbur 
oluyorum 

KÂZIM KARABEKİR Pş. (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım; dört beş günden beri bâzı 
muhterem arkadaşlarım tarafından bendenize, 
Riyasetisaiıiyeyi kabulüm için müracaatler vu-
kubuldu. Bendeniz kendilerine -şunu arz ettim. 
Henüz hali sûlhte değiliz. Benim uhdemde cep
he kumandanlığı vardır. İnşaallah sulija mü
yesser oluruz. Ondan sonra arkadaşlarımın 
bütün arzularını, bütün mevcudiyetimle - Her 
hangi bir Vazife de olursa olsun - çalışarak ve 
varlığımı sarf ederek uğraşırım dedim. Ye beni 
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I affetmelerini rica ettim. Ve aranızda Edirne 

Mebusu sıfatiyle sulha intizarımın, hâle pek 
muvafık olduğunu söyledim ve kabul ettirdim. 
Bir kısım arkadaşlarımla tabiî görüşemediğim 
için ve onlara vaziyeti teşrih edemediğimden 
bendenize rey vermişlerdir. Kendilerine te-

ı şekŞkür ediyorum ve Edirne Mebusu sıfatiyle 
hayırlı bir sulhu aranızda gözlemek her halde 
gerek şahsi âcizanem için ve gerek" memleket 
i^iıı daha nâfidir. 

j SALİH Ef. (Erzurum) — Fakat Paşa Haz
retleri; Riyasetisaniye meselesi kumandanlıktan 
büyüktür. 

KÂZIM KARABEKİR Pş.-(Devamla) — Ona 
hiç şüphe etmiyorum. Büyük bir şereftir. Fakat, 
sulh meselesi beni daha ziyade düşündürüyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
| intihabat binnetice milletin arzusunu izhar 
j etmek itibariyle, bu tezahüratın birçok şahit

leri ve emsalleri bulunmak itibariyle bendeniz-
; ce ihrazı ekseriyet eden zat için mucibi şeref 
f ve mübahattir. Nitekim bundan evvel söz söyli-

yen arkadaşlar da aynı fikirde bulundular. Riya
seti Saniyeye intihabolıuıan Ali Fuad Paşa Haz
retlerinin ve Kaz m Karabekir Paşa Hazretle-

! rinin - Aynı zamanda rey almalarından dolayı -
beyanı itizar etmeleri bendenizce arkadaşlığın 
icabatı ahlâkiyesini izhar etmek itibariyle şayanı 
takdirdir. Fakat Meclisin ekseriyetinin reyi te
zahür ettikten sonra mucibi itizar bâr mesele 

i kalmamıştır. Bendeniz teklif ediyorum. Bu itizar, 
| istifa mahiyetinde telâkki edilmesin. Vazifeleri-
I ne devamını kendilerinden rica ederiz. (Kay bay, 
!• muvaf:k sadaları) Teklifi âcizinin, reyi işari ile 
I reye konmasını teklif ederim. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muşi — Beyi 
işari ile tevsik edilmek lâzımdır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) -— Efendim 
bendeniz her iki paşamuzın beyanatından şunu an-
ladım :. Her iki paşam: z da çocukluklarından beri 
gayet samimî arkadaş olduklarından aralarında 
- Harice karşı - bir mücadelei siyasiye hâsıl olmuş 
gibi görünmemek için... (Hayır hayır sadaları) 
Bendenizin kendi kanaatim budur. Hayır hayır 
filân bilmem. Benim kalbimin içinde değilsiniz 
ya! Ben öyle hissettim diyorum. (Handeler) Mü
cadelei siyasiyede olmadıklarını ve samimî olduk
larını izhar için burada beyanı itizar ettiler. 
Ben böyle hissediyorum: Klbejtte bunlar bir mü-

' eadelei siyasiye değildir. (Doğru sadaları) Bî  
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naenaleyh Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin 
beyanatında gayet mühim bir nokta vardır. Be
yefendiler: Biz, daha sulhu yapmadık, inşallah 
sulha muvaffak oluruz. Fakat her şeyin iyisi 
düşünüldüğü gibi fenasını da düşünmek lâzım-
gelir. Ümidimizin hilâfında hali harb avdet 
«derse - Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin bu
yurdukları gibi - o zaman daha nâfi bir, uzuv 
olacaklarına hiç şüphemiz yoktur. Mademki 
Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri, Edirne Me
busu sıfatiyle, sulhun neticesine intizaren bu
rada kalmaklığım daha nâfidir buyurdular. 
Bendeniz de bunu kabul ediyorum. Binaenaleyh, 
Ali Fuad Paşa Hazretleri, madem ki yüz şu ka
dar rey ile ekseriyeti ihraz etmiştir. Vazifei 
cedideyi kabul etmeleri icabeder. Bendeniz bu 
kanaatteyim. 

REÎS — Efendim müzakere yoktur. Yalnız 
neticei arayı arz ettim. (Mesele yoktur sadaları) 
Söz alan arkadaşlarımız, intihabolunan zevatın 
menakibinden bahsedecekler zannettim, onun için 
söz yerdim. Yoksa bu, mevzuubahsolacak bir şey 
değildir. Yalnız bu hususta iki takrir var. Reyi 
i sari ile ekseriyeti anlamak. 

ALÎ FUAD Pş. (Ankara) — Arkadaşlar 
zannediyorum İki fikrimi iyice izah edemedim. 
Efendiler Riyasetisaniyeniz için kâfi derecede 
rey aldığımı zannetmiyorum. Bendenizin kana-
«ıtiım budur, (Ekseriyet var sesleri) Anlıyorum 
efendim, ekseriyet var, fakat, bendeniz zannedi
yorum ki Riyasetisıaniye için kendi kanaatimce 
ve cüretle demek istiyorum ki bu rey azdır. 
ikinci meselıe, öyle bir vaziyet hâsıl olmuştur ki 
- deminden de arz ettim - âdeta Kâzım. Kara-
ibekir Paşa île aramızda bir rekabet hâsıl olu
yor. (Olamaz sesleri) Müsaadenizle bunu tek
zip buyurunuz. Binaenaleyh bu iki sebepten -do
layı af fimi istirham eylerim. 

HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — 
Reis Bey müsâade buyurulursa bir şey arz ede
ceğim. 

REÎS — Efendim buna dair beş altı arkadaş 
söz almıştır. (Gürültüler) 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Kabul, ademikaibııl 
kendi ellerindedir. 
. REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. «Ka

bul edemem» sözünün bir istifa mahiyetinde 
Olmadığını ve 'buna dair Heyeti Celilenizce esa
sen kanaat yok iken tevsik için Refik Şevket 
Bey bir takrir veriyor. 
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Riyaseti Celileye 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinin dermeyan et
tikleri mazeretftı fetifa mahiyetinde olmadığına 
ve ekseriyetim tecellisi veçhile Riyaısetisaniyede 
devamları Meclisçe mültezem bulunduğuma fea=-
rar itasını teklif eylerim. 

. Sarühan 
Refik Şevket 

REÎS — Efendim bu takrirlin reye vaiz'mı 
teklif ediyorlar. (Olmaz sesleri) 

SÂMÎ B. (İçel) — İstifa reye konmaz Bey
efendi. 

REÎS — Efendim bu istifa maJlıiyetinde ol
madı. e 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Reyi işari olmaz 
efendim. 

ALÎ FUAD Pş. (Ankara) — îstifa ediyorum, 
yeniden intihap buyurunuz. 

REÎS — Efendim mesele yoktur. Kâtipün-
tihabatı neticesini arz ediyorum. (Gürültüler) 
Efendim Ali Fuad Paşa Hazretleri istifa etti. 
Bilâhara yenid.en intihabolunur. Bunun şekli 
budur. Şifahen itizar buyuruyorlar. Bugün 
Reistir. Şifahi istifaya Nizamnamemiz müsait 
değildir. Tahrirî olmadıkça kendileri Reisisa-
nidir. Daha ziyade mazharı tasvip bir hal ol
malıdır. Başka tarik var ise o bahsidiğer. Ha
lihazırda başka mesele yoktur. 

HAMDULLAH SUBHÎ B, (Antalya) — 
Reis Beyefendi bir şey arz edeceğim. Meclisi 
Âlinin tasvip buyuracağına kaani olduğum 
bir sureti hal mevcuttur, onu arz edeceğim. 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin gösterdikleri iki 
asıl endişe vardır. Biri kendilerine verdiği
niz ikinci Riyaset gibi pek mühim bir vazifeyi 
kabul edebilmek için daha fazla rey almaya lü
zum görüyorlar. Bu endişeyi ancak takdir ede
biliriz. İkincisi, Meclisi Âli için de şahsiyetleri 
çok aziz olan ve çok muhterem olan bir arka
daşımıza, Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin 
namzetliklerini koymamış olmalarına rağmen, 
kendilerin intihabı kabul buyurur musunuz 
diye vâki olan suallerimize menfi cevap yer
miş olmalarına rağmen (64) rey verilmiş ol
masıdır. Bu matbuata intikal ettiği vakit tak
dir buyurulur ki; Ali Fuad Paşa ile kendileri 
arasında rekabet varmış, biri şu kadar rey al
mış, diğeri o kadar diye bir zehap uyanacak
tır. Bunu tasvip buyurmazsınız, istemezsiniz. 
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YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Zehabın 

tashihi ikinci intihapta olur. 
HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — 

Ben tasvip buyuracağınız bir çarei hallin jnev-
cudolduğuna kaniim. (117) reyi Ali Fuad Paşa 
Hazretlerine veren arkadaşlarımız ve (64) rey 
Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerine verenler 
birleşebilirler, Kâzım Karabekir Paşa Hazret
lerinin istinkâfı tahakkuk ettikten sonra eğer 
(64) reyi kendisine veren arkadaşlarımız elle
rini kaldırmak suretiyle o reyleri Ali Fuad Paşa 
Hazretlerine verirlerse bu mesele hallolunur. 
(Kim olduğunu ne ile bileceksin sesleri, gü
rültüler.) 

RElS •— Müsaade buyurunuz efendim. Ali 
Fuad Paşa Hazretleri tahrirî olarak istifalarını 
Makamı Riyasete verdiler. 

Riyaseti Gelüeye 
Reisisanilik vazifesinde muvaffak olabilmek 

için kâfi derecede rey alamadığımı zannediyo
rum. İstifamın kabul buyurulmasmı rica ede
rim. 

11 Kânunuevvel 1338 
Ankara Mebusu 

Ali Fuad 

REİS — Efendim, kabule tevakkuf etmiye--
ceği için ikinci intihapta reyi âlinizi izhar bu
yurursunuz. 

Şimdi efendim, Kâtip intihabına iştirak eden 
zevatı kiram 1$3 tür. 107 rey İbrahim Bey (Mar
din), 58 rey Halil İbrahim Bey (Antalya) al
mıştır. Diğer rüfekadan bâzıları birer rey almış
lardır. Şu halde 107 rey ile İbrahim Bey (Mar-

12.1338 0 : 1 
din) intihabolunmuştur. (Allah muvaffak eyle 
sin sesleri) 

2. İstanbul Mebusu Şükrü Beyin mezuniye
tine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Yalnız İstanbul Mebusu Şükrü Be
yin iki aylık mezuniyetine Divanı Riyasetçe ka
rar verilmiştir. Müsaadenizle Divanı Riyaset 
kararı okunacaktır. 

Aded ' 11 . 12'.' 1338 
5858 • ' 

Heyeti Umumiyeye 
İstanbul Mebusu Şükrü Beyin iki ay müddet

le mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisvekili 

Hüseyin Avni 

REİS — Efendim Şükrü Beyin iki ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

HASİB B. (Maraş) — Reis Bey, Şükrü Bey
den evvel mezuniyet istiyen var. Onlar hakkın
da bir şey yok mu? 

REİS — Onlar şükrü Beyden sonra mezuni
y e t talebetmişlerdir. Binaenaleyh onlara da ve
rilecektir. 

Şimdi efendim; İstanbul'dan, gelen heyetin 
izahatta bulunması talebediliyor. Bunu Çarşam
ba günü istizahın neticesine bırakıyoruz. Çarşam
ba günü saat birde içtima etmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 440 

• • ^ e ^ • ı 



î : 154 11.12,1338 C ; 1 
İçtimai âti ruznamesi 

1. —' Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Memaliki müstablasada teşkili takarrür eden 

îsftikiâl mahakimi manatıkma dair icra Vekil -
deri Ittyaseti tezkeresi 

Çarcını Mebusu Ferid Beyin, Memurini mül
kiye tekaüt Kanununa müzeyyel teklifi kanu
nisi 

Karahisarı Sahib Mebusu ismail Şükrü Efen
dinin, istanbul'dan avdet eden Heyeti Mebu
sa Reisinin ihtisasatına dair beyanatta bulun
ması hakkında takriri. 

Aile harcırahları maddesinin tefsirine nıü-
taâlfik mazbatanın Çarşamba içtimamda müs-
tacelen Ve tercihan müzakeresine dair Mardin 
Mebusu Esat Beyin takriri 

Mezuniyet karan 
istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin,. Mütareke

yi mütaakıp hizmeti muvazzaf aya naklettirilen 
enkân,. ümera ve zâbitan ve memurin ve meıısu-
bini askeriyenin nakil muamelelerinin keenlem-
yekün addi ve aldıkları tahsisatın istirdadı hak
kında tekiiiı kanunisi 

Nigâhbancı, Kızılhançerci ve Kuvayı Inzıbati-
yeci zâbitan ile daveti vataniyeye icabet ctmiyen 
erkân, ümera, zâbitan ve memurini askeriye hak
kında istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin teklifi 
kanunisi * 

Muhakemat Heyetinin tesrii intihabat!na dair 
tezkere. 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
iktisat Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine 

dair lâyiha hakkında Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası 

, Af ve re fi hükme dair mazbatalar 
Avanoslu Yahyaoğlu Ali'nin bakıyei müddeti 

cezaiyesinin affı hakkındaki lâyiha! kanuniyeye 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Mehmedoğlu ibrahim'in bakıyei müddeti ce
zaiyesinin affı hakkındaki lâyihai kanuniyeye 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Yüzbaşı Halim Efendinin aftan istifade ede
ceğine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Hesap Memuru Muhtar Efendi hakkındaki 
hükmün ref'ine dair Adliye Encümeni mazba
tası 

Kütahya Jandarma yüzbaşılarından Nuri 
Efendi baklanda Adliye Encümeni mazbatası 

Akif Bey hakkındaki istida Encümeni maz
batası ikinci defa reye vaz'olunacaktır. 

İntihabat 
Reisisani intihabı 
Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti Encüme

ni intihabatı 

. . Müzakere edilecek mevad-
Nafıa Vekâletinden istizah 
Memaliki meşguledeki mahakim kararlarına 

dair lâyihai kanuniye Avans ve Mıvazene kanun
ları 

Elviyei Selâse'deki arazi meselesi 'hakkındaki 
lâyihai kanuniye. 
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T. B. M. M, Matbaası 


