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25 nci İçtima 

22.12 .1340 Pazartesi 

Miinderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

2. — SUALLER VE CEVAPLAR : 

Sayfa 
205 

205,208 

1. — Adana Mebusu İsmail Safa Beyin; onbeş 
gün evvel Fresko Gazinosunda tahaddüs eden 
mesele hakkında Adliye ve Dahiliye Vekâletle
rinden suali. 205 

2. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gü
müşhane'nin Kelkit Kazasında icra edilmekte 
olan intihabat hakkında Dahiliye Vekâletinden 
suali ve Vekil Recep Beyin şifahî cevabı. 208:210 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Ereğli'de, mübadillere ait bulunduğundan emvali 
metrükeden olması lâzım gelen kömür ocakla
rındaki hukuku hazinenin takip edilip edilmediği 
ve 63 numaralı kömür ocağının ferağ muamele
sinin sureti cereyanı hakkında suali ve Maliye 
Vekili Mustafa Abdülhalik ve Ticaret Vekili 
Ali Cenani Beylerin şifahî cevabı. 210:214 

4. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 
1340 senesi zarfında ihale veya emanet suretiy
le ne miktar yol inşa ve tamir edildiğine dair 
Nafıa Vekâletinden suali. 214 

Sayfa 
5. — Bozok Mebusu Avni Beyin; itilâf atı dü-

veliyenin hakem usuliyle halli hakkında Cenev
re'de ittihaz olunan mukarrerata dair Başvekâlet
ten suali, 214 

3. — EVRAKI VARİDE : 206 

Lâyihalar 206 

1. — Memaliki ecnebiyeden celpedilmekte 
olan kamyon ve kamyonet ile otobüslerin güm
rük resminden istisnası hakkında kanun lâyiha
sı (1/565) 206 

2. — Seyri sefain İdaresinin 1341 senesine 
ait varidat ve masarif bütçeleriyle Seyri Sefain 
Müdüriyeti Umumiyesinin sureti idaresine dair 
iki kıt'a kanun lâyihası (1/566), (1/567) 206 

3. — Zabıtayı Sıhhiyeyi hayvaniye Kanunu 
muvakkatinin yedinci, onsekizkıci ve ondoku-
zuncu maddelerinin tadili hakkında kanun lâyi
hası (1/568) 206 

4. — Mekâtibi ziraiye şuabatı fenniyesinden 
olan konservehane ve tamirhaneler ile mektebe 
merbut çiftliğin idamei faaliyeti için her mües-
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Sayfa I 
seseye faslı mahsus tahsisatından onbin liradan 
otuzbin liraya kadar sermaye vazı hakkında ka
nun lâyihası (1/569) 206 

5, — Mecelle tadil komisyonu tarafından tan- j 
zim edilen Kanun lâyihası. (1/570) 206 

Teklifler 206 
1. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman 

Nizamnamesinin babı sanisinin ikinci faslına 
müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei münfe-
ridenin tadili hakkında teklifi kanunisi (2/395) 206 

Mazbatalar 206 

1. — Mücahedei Milliyeye iştirak etmeyen ve 
millî hudut haricinde kalan memurini mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair (1/488) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 206 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 15 Ni
san 1340 tarihli Devlet ormanlarından köylüle
rin intifa hakkı kanununun birinci maddesindeki 
(köy mahiyetinde kasaba ahalisi) tabirinin tef
siri hakkında (4/220) numaralı takriri ve Ziraat 
Encümeni mazbatası. 206 j 

3. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendi
nin; Biliştirak tasarruf olunan emvali gayrımen-
kulenin taksimi hakkındaki 1 kânunuevvel 1329 | 
tarihli kanunun sekiz ve dokuzuncu maddeleri- I 
nin tadiline dair (2/392) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En- I 
cümeni mazbatası. 206 

4. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eskişe- I 
hir - înönü yolunun turuku umumiye meyanına I 
ithaline dair (2/293) numaralı teklifi kanunisi ve I 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü- I 
meni mazbatası. , 206 

Tezkereler 206 

1. — 1340 senesi Jandarma bütçesine tah
sisat ilâvesine dair Başvekâletten mevrut tezke
re (3/337) 206 

2. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun otuzbeşinci maddesinin tefsirine dair I 
Başvekâletten gelen tezkere (3/338) 206 

3. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun sekizinci maddesinin tefsirine dair Baş
vekâletten gelen tezekere (3/339) 206 

Sayfa 
4. — 26 Şubat 1340 tarihili Belediye Vergi 

ve Resimleri Kanununun 15 nci maddesinin tef
sirine dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/340) 206 

Takrirler 206 
1. — Ordu Mebusu Halil Sıtkı Efendi ve 

Rüfekasının; Dahiliye Vekâletince teşkil oluna
cak yüzelli nahiye meyanına Ordu Vilâyeti 
dahilinde (Kumru) karyesinin de ithali temenni-
yatına dair takriri (4/106) 206 

2. — Elâziz Mebusu Mustafa Beyin; Müda-
faai memleket uğrunda ika edilmiş olan efâl ve 
harekâtın cürüm addolunmayacağı hakkındaki 
19 teşrinisani 1339 tarihli kanunun fıkrai ulâsı-
nın tefsirine dair takriri (4/229) 206 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
tütün ve sigara kâğıdı hakkındaki kanun lâyiha
sının, teşkil olunacak bir encümeni mahsus tara
fından tetkiki hakkında takriri (4/106 mükerrer) 207 

Azayı Kiram Muamelâtı 207 
1. — Kırşehir Mebusluğuna intihap olunan 

Lütfü Müfit Beyin mazbatai intihabiyesi. 207 
2. — İstanbul Mebusluğuna intihap olunan 

Hakkı Şinasi Paşanın mazbatai intihabiyesi. 207 
3. — Kayseri Mebusluğundan istifa eyledi

ğine dair Nuh Naci Beyin telgrafnamesi. 207 
4. — Elâziz Mebusu Cevat Paşanın istifana

mesi. 207 
5. — Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi Beyin; 

mezuniyetine dair Divanı Riyaset kararı. 208 
Evrakı Saire 208 

1. — Siverek Meclisi Umumisinin kuşat edil
diğine dair Vilâyetten mevrut telgraf name. 208 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 214 

1. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu 
mucibince Bankı Osmani ve Reji İdarelerinden 
tanzifat ve tenviriye rüsumu istîyfa edilip edil
meyeceğinin tefsiri hakkında (3/315) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni maz
batası 214:216 

2. — Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve 
rüfekasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair 
(2/328) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 216:231 

• 

— 204 — 
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BÎRÎNCl CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat, dakika : 2.00 

REÎS — Kâzını Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

YİRMt DÖRDÜNCÜ IÇTlMA 

20 Kânunuevvel 1340 Cumartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı Riyasetlerinde inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide, ait oldukları mahallere havale olundu. 

Adana'nın Kurtuluş Bayramına Meclisi Âlinin, bir 
heyeti mahsusa izamı suretiyle, iştirakine dair Adana 
Belediye Riyasetinin telgrafnamesi kıraat edilerek on 
kişilik bir heyetin bilâharcırah izamı kabul ve Heyeti 
Umumiyeden gidecek altı zat bakura tefrik olundu. 

Badehu ziraatte müstamel mevadı müştailenin 
Gümrük Resmi hakkındaki Kanunun birinci madde
sini muaddil kanun ile telefon santralleri mevcut olan 
şehirlerde fonotelgraf usulünün tatbikine mütedair 
kanunun ikinci defa olarak tayini esami ile reye vaz 
ve teneffüs için tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat olunarak Birinci 

Celsede reye vaz edilen kanunlardan birincisinin 153 
ve ikincisinin 148 rey ile kabul edildiği tebliğ olundu, j 

«Kırkkilise» isminin «Kırklareli» namına tahvili | 
hakkındaki Kanunun ikinci müzakeresine başlanarak j 

1. — Adana Mebusu İsmail Safa Beyin, onbeş gün 
evvel Firesko Gazinosunda tahaddüs eden mesele 
hakkında şifahî sual takriri. 

mevadı kanuniye aynen ve kanunun heyeti umumi-
yesi ekseriyetle kabul edildi. 

Badehu mahsubu Umumî Kanununun 3 ncü mad
desini müfessir Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası kıraat ve ledel müzakere vuku bulan teklif ve ta
lep üzerine encümene iade olundu. 

Osmanlı ve İtibarı Millî Bankaları memurlarının 
müecceliyeti askeriye vergileri hakkında Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları kıraat ve tadilen kabul edildi. 

Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira olunan 
sefaini ticariyenin Gümrük Resminden istisnası hak
kındaki 20 Şubat sene 1340 tarih ve 418 numaralı 
Kanuna müteallik, kezalik Kavanini Maliye ve Muva
zenei Maliye encümenleri mazbataları ise aynen kabul 
olundu. Ve müteakiben Pazartesi günü içtima edil
mek üzere Celseye hitam verildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa var 
mı?.. (Hayır sesleri) Reyinize arz ediyorum. Zaptı sa
bıkı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

REİS — Adliye ve Dahiliye Vekâletlerine havale 
edilmiştir. 

Evrakı varideye geçiyoruz ; 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

— 205 —» 
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3. — EVRAKI 

Lâyihalar 
1. — Memaliki ecnebiyeden celbedilmekte olan 

kamyon ve kamyonet ile otobüslerin Gümrük Res
minden istisnai hakkında kanun lâyihası (1/565) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

2. — Seyrisefain İdaresinin 1341 senesine ait va
ridat ve mesarif bütçeleri ile Seyrisefain Müdüriyeti 
Umumiyesinin sureti idaresine dair iki kıta kanun 
lâyihası (1/567), (1/566) 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edildi. 

3. — Zabıtai Sıhhiye Hayvaniye Kanunu muvak
katinin yedinci, onsekizinci ve ondokuzuncu maddele
rinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/568) 

REİS — Ziraat Encümenine havale edileli. 
4. — Mekâtibi Ziraiye Şuabatı Fenniyesinden olan 

konservehane ve tamirhanelerle mektebe merbut çift
liğin idamei faaliyeti için her müesseseye faslı mah
sus tahsisatından onbin liradan otuzbin liraya kadar 
sermaye vazı hakkında kanun lâyihası (1/569) 

REİS — Ziraat ve Muvazenei Maliye encümenle
rine havale edildi. 

5. — Mecelle Tadil Komisyonu tarafından tanzim 
edilen kanun lâyihası (1/570) 

REİS — Adliye Encümenine verildi. 

Teklifler 
1. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman Ni

zamnamesinin babı sanisinin ikinci faslına müzeyyel 
22 Nisan 1340 tarihli maddei münferidenin tadili hak
kında teklif kanunisi (2/395) 

REİS — Lâyiha Encümenine verildi. 

Mazbatalar 
1. — Mücahedei Milliyeye iştirak etmeyen ve hu

dudu millî haricinde kalan memurini mülkiye hakla
rında yapılacak muameleye dair (1/488) numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 15 Nisan 

1340 tarihli Devlet ormanlarından köylülerin intifa 
hakkı Kanununun birinci maddesindeki (Köy mahi
yetinde kasaba ahalisi) tabirinin tefsiri hakkında 
(4/220) numaralı takriri ve Ziraat Encümeni maz
batası. 

VARİDE 

REÎS — Ruznameye alındı. 
3. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin; 

biliştirak tasarruf olunan emvali gayrimenkulenin tak
simi hakkındaki 1 Kânunuevvel 1329 tarihli Kanu
nun sekiz dokuzuncu maddelerinin tadiline dair 
(2/392) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 
-/. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eskişehir - İnö

nü yolunun turuku umumiye meyanma ithaline dair 
(2/293) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Nafia ve Muvazeneyi Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
/ — 1341 senesi Jandarma bütçesine tahsisat ilâ

vesine dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/337) 
REİS — Muvazeneyi Maliye Encümenine veri

yoruz. 
2 — 1340 senesi Muvazeneyi Umumiye Kanunu

nun 35 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
gelen tezkere. (3/338) 

REİS — Muvazeneyi Maliye Encümenine veriyo
ruz. 

3 — 1340 senesi Muvazeneyi Umumiye Kanunu
nun sekizinci maddesinin tefsirine ait Başvekâlet tez
keresi. (3/339) 

REİS — Muvazeneyi Maliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

4 — 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununun on beşinci maddesinin tefsirine 
dair Başkavekâletten mevrut tezkere. (3/340) 

REİS — Dahiliye Encümenime veriyoruz 

Takrirler 
1 — Ordu Mebusu Halil Sıtkı Efendi ve rüfe-

kasının; Dahiliye Vekâletince teşkil olunacak yüzelli 
nahiye meyanına Ordu Vilâyeti dahilinde (Kumru) 
karyesinin de ithali temenniyatına dair takriri. (4/106) 

REİS — Başvekâlete verildi. 
2. — Elâziz Mebusu Mustafa Beyin Müdafaai 

memleket uğrunda ika edilmiş olan efal ve harekâtın 
cürüm adolunmayacağı hakkındaki19 Teşrinisani 1339 
tarihli Kanunun fıkrai ulâsının tefsirine dair takriri 
(4/229) 

REİS — Adliye Encümenine veriyoruz. 
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3 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin tütün ve 
sigara kâğıdı hakkındaki kanun lâyihasının, teşkil 
olunacak bir encümeni mahsus tarafından tetkiki hak

kında takriri (4/106 Mükerrer) 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 

Tütün ve sigara kâğıdı inhisarı hakkındaki lâyi-
hai kanuniyenin haiz olduğu ehemmiyete ve Muva
zeneyi Umumiyenin varidat kısmına şiddeti taalluku
na bakarak lâyık olduğu derecede teenni ile tetkikine 
imkân kalmak için ait olduğu encümenlerce tercihan 
ve takdimen müzakeresine teklif ve takririm tasviben 
encümenlere tevdi edilmiştir. 

Halbuki Muvazene Encümeni bütçe müzakeresi 
ile meşgul olduğu için buna ait müzakerat bizzarur 
teehhür ediyor. Binaenaleyh bir Encümeni Mahsus 
teşkili ile meselenin tetkikini evvelemirde bu Encü
mene tevdi etmek bu mühim meselenin hem müsta
celiyeti hem ehemmiyeti ile mütenasip bir tedbir olur 
mülahazasındayım. Kabulünü Meclisi Âliden rica 
ederim. 

21 Kânunuevvel 1340 
Hakkı Tarık 

Giresun 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Tü
tün ve sigara kâğıdı inhisarı hakkında iki ay evvel 
Meclisi Âliye bir kanun lâyihası tevdi edilmiştir. Bu 
lâyiha, bugün Muvazeneyi Maliye Encümeninde bu
lunuyor. Muvazeneyi Maliye Encümeni bütçe tetki-. 
katı ile meşgul bulunmaktadır, gerçi bendeniz bir 
hafta evvel bir takrir takdim ettim ve teklifimde bu 
inhisar lâyihası diğer mesaile tercihan müzakere edil
sin dedim. Bu takdir de encümene tevdi edilmiştir. 
Fakat bittabi bütçe meselesi bundan daha ziyade haizi 
ehemmiyet görülüyor ve bir türlü bu lâyihanın mü
zakeresine sıra gelmiyor. Halbuki bu lâyiha Ziraat 
ve Ticaret Encümenine taalluk eder zannediyorum. 
Sonra, bu Muvazeneyi Maliye Encümenine, Adliye ve 
Dahiliye Encümenine gidecektir. Hasılı Meclis dahi
linde ne kadar encümen varsa hepsini ziyaret edecek
tir. Nizamnamei dahilinin maddei mahsusası muci
bince merasimi icra edilerek müzakere edilecek olursa 
bu sene nihayetini bulmak zaruridir. Halbuki lâyiha
nın bütçe ile alâkası külliyesi vardır. Binaenaleyh se
ne nihayeti geldiği vakit bize diyecekler ki: Bu lâyiha 
henüz müzakere edilmemiştir. Binaenaleyh bu sene 
Reji ile mukaveleyi temdit etmek mecburiyeti vardır. 
Yahut süratle müzakere edilerek çıkarsa belki netice

de tetkiksiz bir şekilde çıkmış olduğu söylenebilir. 
Binaenaleyh bu iki şıktan diri dermeyan edilecektir. 
Şu halde bir encümeni mahsus teşkil edelim. Bu hu
susta nizamnamei dahilî salâhiyet veriyor. Bundan bi
listifade tetkikatını ifa ettirelim rica ve teklifim bun
dan ibarettir. 

REİS — Efendim! Hakkı Tarık Beyin tekliflerini 
reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Encümeni mahsus teşkili ka
bul edilmiştir. 

Azayı kiram muamelâtı 

1. — Kırşehir Mebusluğuna intihap olunan Müfit 
Beyin Mazbatai intihabiyesi. 

REİS — Dördüncü Şubeye verilecek. (Kura ses
leri). 

REİS — Efendim! Bir tahsisat hakkında değildir. 
Nizamnayei dahilî mucibince doğrudan doğruya 
dördüncü şubeye havale ediyoruz. 

2. — îsntanbul Mebusluğuna intihap olunan Hak
kı Şinasi Paşanın mazbatayı intihabiyesi, 

REİS — İkinci şubeye veriyoruz. 
3. — Kayseri Mebusluğundan istifa eylediğine 

dair Nuh Naci Beyin telgraf namesi, 
REİS — Okunacaktır : 

Ankara Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti Celilesine 

Meşağili ticariyem Meclisi Âliye devamıma mani 
teşkil eylediğinden iktisadî sahada memlekete hiz
met etmek üzere Kayseri Mebusluğundan istifa eyle
diğimin Heyeti Celileye iblağı niyazı ile hürmetleri
me terdifen arzı tazimat eylerim. 20.12.1340 

Nuh Naci 
4. — Elâziz Mebusu Cevat Paşanın da istifana

mesi, 
REİS — okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mebusluktan istifa eylediğimi arz eder ve He
yeti Celileye muvaffakiyetler temenni ederek en sa
mimi hürmetlerimi takdim eylerim efendim. 

22 Kânunuevvel 1340 
Elaziz Mebusu 

Ferik 
Cevat 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Allah 
ona da zaferler ihsan buyursun. 

_ 207 — 



I : 25 22 . 12 . 1340 C : 1 

5. — Bayezit Mebusu Süleyman Sudi Beyin me
zuniyetine dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 

Beyezit Mebusu Süleyman Sudi Beyin rahatsız
lığına mebni üç ay müddetle mezun addi Divanı Ri
yasetçe tensip edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

20 . 12 . 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Kâzım 

REİS — Süleyman Sudi Beyin üç ay mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Evraki saire 

1. — Siverek Meclisi Umumisinin kuşat edildiğine 
dair vilâyetten mevrut telgraf. 

" REİS — Okunacakdır : 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Bugün kuşat edilen Meclisi Umumii vilâyette 
Heyeti Umumiyenin ilk karar temenniyatına tercü
man olarak milletin yegane mümassili hakikisi bulu
nan Büyük Millet Meclisi namı celile Meclisin hissi
yatı tazimkâranesi ile kesbi fahr eylerim efendim. 

20 . 12 . 1340 
Siverek Vali Vekili 

Tevfifc Hadi 
REİS — Divandan münasip bir cevap yazarız 

efendim. 

SUALLER, CEVAPLAR (Devam) 

2. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gümüş
hane'nin Kelkit kazasında icra edilmekte olan inti
habat hakkında suali ve Dahiliye Vekili Recep Beyin 
şifahi cevabı. 

Riyaseti Celileye 

Gümüşhane vilâyetinin Kelkit kazasında icra edil
mekte olan intihapta vali ve jandarma kumandanı
nın halkı tehdit ederek rey almakta oldukları vürut 
eden malumattan anlaşılmakla Dahiliye Vekâletin
den Mecliste şifahi surette cevap vermek üzere sual 
eylerim. 

18 Kânunuevvel 1340 
Gümüşhane Mebusu 

Zeki 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Efendim! 
Sual basittir. Gümüşhane vilâyetinde yapılan inti
hapta halkın hükümet tarafından, bilhassa vali ta
rafından tehdit edilmekte olup olmadığı soruluyor. 
Bunun cevabını kısaca arz edeyim. Bu suali aldıktan 
sonra mahalline sordum. Tehdit hiçbir suretle vaki 
değildir. Cevap bu kadar kısacıktır. Yalnız şurasını 
da arz edeyim: Yaptığım tahkikatta şu neticeye va
sıl oldum: Tuğrulda yapılan intihabat esnasında 
Üçüncüzade Celâl Bey isminde bir zatın - Diğer bü
tün vatandaşlar gibi - kendisinin Mebus intihap edil
mesi için çalıştığı halde bu mesaisi neticesinde şim
diye kadar intihap yapılan kazalarda ancak yedi rey 
alması ve bu suretle ekalliyette kalması üzerine bazı 

zevata ve gazetelere - tabiî mütalâa buyuran arka
daşlar bilirler - kendi intihabının ifadesi olmak üze
re mahallinde vukubulan intihabatta bazı şayanı şi
kâyet ahval vaki olduğundan bahis telgraflar çekti 
ve müracaat etti, yazıldı. Zeki Beyin suallerinde ise 
mesele gayet muhtasar olarak bahsedilmiş, yalnız 
tehdit mevzuubahis olmuş idi. Fakat böyle bir teh
dit vaki değildir. Zannederim. Kendileri de bilir. 
Üçüncüzade Celâl Beyden aldıkları telgraf üzerine 
böyle bir tehdidin vaki olduğu zehabına düşmüşler
dir. 

Bu cevabımla zehaplarını tashih edeceklerini zan
nederim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Bendeniz 
Heyeti Celilenize şunu arz etmek isterim ki, Mebus 
çıkmak için şu veya bu zatın şahsı bizim için mev
zuubahis bir mesele değildir. Ahmet Bey çıkarmış, 
Veli Bey çıkarmış, o oradaki dairei intihabiyesine ait 
bir meseledir. Bendeniz meşru bir surette yapılan 
herhangi bir propagandanın aleyhinde değil, lehin-
deyim. Yalnız o propagandalar derecei meşruiyeti 
tecavüz etmemek şartı ile!... Dairei intihabiyemizin 
Kelkit kazasına vali Bey ile jandarma kumandanı 
Aziz Bey isminde bir zat gitmiş, bunlar altı gün o 
dairei intihabiyede kalaraktan müntehibi sanileri 
münferiden çağırmak ve almış olduğum telgraflarda 
bildirildiği veçhile tahrirat kâtibine cebren yazdır
mak suretiyle rey almışlardır. Aldığım telgraf Celâl 
Beyden değildir. Telgrafı aynen okuyorum : 
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Gümüşhane Mebusu Zeki Beye 

Reyler cebren tahrirat kâtibine yazdırılmak şartı 
ile Cemil Bey kazandırılmıştır. 

Şunun bunun kazanması bence mevzuubahis de
ğildir. Bendeniz valileri ve bütün hükümet memur
larını fırkalara mal olaraktan değil, milletin malı 
olaraktan biliyorum ve bunu bir fırka yaparsa yarın 
başka bir fırka gelir o da yapar, elimizde bir Teşki
lâtı Esasiye Kanunu var. Bugün bu hakkı millete 
bahşetmişiz. 

AVNÎ BEY (Bozok) — Bahşetmiş değiliz. 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Kendi hakkıdır yani, 
almıştır onu. Kendi almış olduğu bir hakkı; hisleri
nin, vicdanlarının duygularının üzerine elimizdeki 
memuriyet kuvveti ile tazyik yapıp almak hiçbir hü
kümet için, hiçbir vali için herhalde bir şeref teşkil 
etmez. Bendenizin Heyeti Celilenize arz etmek iste
diğim budur, (ispat et sesleri) Bunun ispatı aldığım 
telgraftır. Ben burada aldığım telgrafı okuyorum bu 
böyledir. 

DAHİLÎYE VEKÎLİ RECEP BEY (Kütahya) 
— Muhterem arkadaşlar! Zeki Beyefendinin sual 
takririnde mevzuubahis olan tehdit idi. Bendeniz 
tehdidin vaki olmadığını arz ettim. Şimdi intihap 
hakkındaki ifadelerini hakikati hale tercüme etmek 
lâzımgelirse intihap mahallinde vali ile jandarma ku
mandanının bulunduğundan bahis ediyor. Vali ile 
jandarma kumandanının intihabat esnasında orada 
bulunmaları hiçbir vakit bir tehdidi ifade etmez. Va
li ile jandarma kumandanları vilâyet dahilinde devir 
vazifesinde idiler. Bendeniz bu suali aldığım zaman 
kendilerine Gümüşhaneye hakikati sormak üzere 
telgraf yazdım. Valinin Gümüşhane'de olmayıp ka
zalarda olduğuna dair cevap aldım. Kazalara sor
dum. Gümüşhane'ye gittiği haberini aldım. Ve bu 
aldığım cevabı dün valinin kendisinden istihsal ede
bildim. Kendisi, vilâyeti devir esnasında bulundu
ğunu arz etti. Zeki Bey de jandarma kumandanı ile 
valinin inintihabatın esnayı ceryanında bir kazada 
bulunduğundan bahis ediyor. Vali bir kazada bulu
nur. Fakat valinin o kazada bulunması, orada inti
haba tazyik ile müdahale etmesi manasını tazammun 
etmez. 

Sonra ikinci bir nokta var: Diyor ki, reyleri tah
rirat kâtibine yazdırmışlardır. Reylerin şu veya bu 
zata yazdırılacağı hakkında hiçbir kanunda hiçbir 
kayıt yoktur. Bendeniz bilmiyorum. Sonra Zeki Be
yin suallerinde buna dair izahat yok idi ki, reyler 

kimin tarafından yazılıp yazılmadığını tahkik ede
yim. Fakat sormaya da hacet yoktur. Reyler herhan
gi bir zat tarafından yazılabilir. Zeki Bey ve bütün 
arkadaşlar bilirler ki, memlekette bir intihap ceryan 
ederken halk bu intihabın ruh ve esasına vakıf olur 
ve reyini şu ve bu zata yazdırmak sureti ile hakkı 
intihabı olan herhangi bir zata rey vermek hususun
daki kendi salâhiyet ve reyinden vazgeçmez. Ben işi 
şu raddeye kadar getirebilirim ki, bir müntehibi sa
nı eğer okumak yazmak bilmiyorsa valiye gelip be
nim namıma şu ismi yaz diyebilir. Zeki Beyin vali 
ve jandarma kumandanına ait mütemmim izahatla
rında cebir ve tazyik kelimesini ifade edecek hiç 
şemme yoktur. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Vali intihap oda
sında bulunamaz. Zati âliniz buyuruyorsunuz ki, 
müntehibi sanî, valiye de rey yazdırabilir. Oraya 
müntehibi sanilerden başka bir kuvvet giremez. Son
ra oraya birtakım şeylerle... 

DAHİLİYE VEKİLÎ RECEP BEY — Müsaade 
buyurunuz, lütuf ediniz efendim, valinin hangi oda
da oturduğu hakkında ne bendenizden bir sual sor
muşlardır ve ne de bu mesele tahkikat yapmaya de
ğerli bir meseledir. Sonra bir vilâyetin valisi o vilâ
yetin hududu dahilinde her kazanın, her köy ve her 
yerin her noktasında bulunabilir ve böyle bir şey hak
kında malumatım yoktur. Ve bahis ettikleri vali şu 
odada bulunmuş, bu odada bulunmuş; bu hiçbir va
kit bir intihapta tazyik manasını ifade etmez. Şu 
noktayı da talî olarak maruzatımda ifade edeyim: 
Zeki Bey Gümüşhanelidir. ve Gümüşhane'yi bilirsi
niz, halk fırkası orada bütün dairei intihabiye dahi
linde kendi namzetlerini Mebus intihap ettirmek 
mevki ve şerefinde idi ve gene öyledir, öyle bir za
manda Gümüşhane vilâyetinden Zeki Bey müstaki-
len Mebus olarak çıkmıştır. Demek ki, Zeki Beyin 
Gümüşhane vilâyetinde çok tanıdıkları ve çok sev
dikleri, hakkını tanıyan, şahsını tanıyan birçok adam
lar vardır, böyle olduğu halde bugün bir tazyik ve 
tehdit töhmeti ile hükümeti muatebe ederken hiç 
şüphesiz bu kadar tanıdığı ve bildiği bir vilâyetten 
gayet esaslı malumat toplaması lâzımgelirdi. Yoksa 
mesele bisuttur. Vali şu noktada bulunmuş, jandar
ma kumandanı bu noktada bulunmuş, filân münte
hibi sanî filân kâtibe reyim yazdırmış; bunların hiç
birisi arz ettiği şeyleri teyit edecek sebepler değildir. 
Bu sebepleri tedarik edememişse, emin olunuz efen
diler, bu sebeplerin mevcut olmamasındandır. Çün
kü eğer bir sebebi töhmet olsaydı; Zeki Bey, kendi-
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sini çok tanıyan bu vilâyetten gayet esaslı vesaiki bu 
Meclisin huzuruna getirmeye herhalde muvaffak 
olurdu. Zeki Beyin iddiasında haklı olmadığının en 
bariz delili elinde hiçbir vesika bulunmamasıdır. 
Halbuki Zeki Bey - eğer olsaydı - bu dalaili ortaya 
koymak esasına malik idi. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — imkânı yoktur. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Zeki Bey 

haklı olsa böyle durur mu idi? Burada kıyameti ko
parırdı. 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ereğ
li'de mübadillere ait bulunduğundan, emvali metrü-
keden, olması lâzımgelen kömür ocaklarındaki hu
kuku hazinenin takip edilip edilmediği ve 63 numa
ralı kömür ocağının ferağ muamelesinin sureti cer-
yanı hakkında suali ve Maliye Vekili Mustafa Ab-
dülhalik ve Ticaret Vekili Ali Cenani Beylerin şifahi 
cevapları. 

Riyaseti Celileye" 
1. — Ereğli'de 63 numaralı Rumbaki kömür oca

ğının nısfına tasarruftan mütekevvin olarak Eskişe
hir'de bir davanın birkaç muhakemesi ceryan edi
yor; bu davaya taallûk eden müdafaa lâyihaların bir 
kısmı da basılmış, Mebuslara gönderilmiştir. Bunla
rın tetkikinden anlaşılıyorki, bu ocağın müddeabih 
hissesi sahiplerinin tegayyübüne binaen emvali met
ruke meyanında maliyenin eline geçmiştir. Buna mü
masil ocaklarda hâlâ emvali metrükeden olarak ida
re edilmektedir. Maliye Vekâleti mübadillere ait ol
mak hasebiyle evvel ve ahir emvali metrükeden ol
ması lâzımgelen bu ocaktaki hukuku hazineyi takip 
ediyor mu? 

Maliye Vekili Beyefendiden şifahen cevap rica 
eidyorum. 

2. — Aynı dava evrakı arasında olduğu matbu 
olarak tevzi edilmesi ile anlaşılan bir müdafaaname-
nin onuncu sayfasında Beyoğlu kâtibiadilliği daire
since tanzim ve mukabil taraftan sahteliği dermeyan 
olunan hususî bir vekâletnamenin iktisat Vekâletin
de Müdüri umumî Kenan Bey ile muavini Esat Be
ye tevdi edildiği yazıldığı halde, müddeinin lâyihasın
da iktisat Vekâletinin talep ve tavsiyesine rağmen 
mahkemeye bu vekâletnamenin henüz ibraz edile
mediği iddia olunuyor. Evvelâ iktisat Vekâletine 
tevdi olunduğu beyan edilen bu hususî vekâletname 
Ticaret Vekâletine müdevver muameleli evrak ara
sında değil midir? 

Saniyen; kömür ocaklarına ait ferağ muameleleri 
için müttehaz usul bidayeten Havzai Fahmiye Ma

den Müdürlüğünden istilâm ve bilâhara gene mua-
melei feragiye bu müdüriyetçe ifa edilmek merke
zinde olduğuna göre 63 numaralı ocağa ait olarak 
sebk ettiği iddia olunan ferağ muamelesi bu yolda 
ceryan etmiş midir? Bu suali de Ticaret Vekili Be
yefendiye arz ediyorum. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Havzai fahmiyede terk edilmiş 
olan ocaklar hükümetçe müntehap ve elhaletühazihi 
Ticaret Vekâletinden gönderilen maden mühendis
leri tarafından idare edilmektedir. Maden işleri ih
tisası iktiza ettirdiği için 1339'da hükümetçe böyle 
bir karar verilmiş ve Vekâlet tarafından bir komis
yon teşkil edilmiştir. O komisyon tarafından idare 
edilmektedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evvelâ, em
vali metruke muamelesi görmüş müdür, görme
miş midir? Vekil Beyden bilhassa bu bapta cevap is
terim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Ocaklar o komisyon tarafından 
emvali metruke olarak idare edilmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Tahsisen 63 
numaralı ocak. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — O da dahil olacaktır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Hakkı Tarık Beyefendi mevzuubahis 63 
numaralı ocağın ferağına dair olan vekâletnamenin 
Ticaret Vekâleti dosyalarında mevcut olup olmadı
ğını sual buyuruyorlar. Vekâletnamenin aslı Ticaret 
Vekâletinde mevcut değildir. Beyoğlu Kâtibiadilliğin-
den alınmış olan bir suret vardır. O suret bilâhara 
Ankara Kâtibiadilliğince tescil ettirilmiştir. Vekâlet
te mevcut olan o surettir. O da mahkemeden vuku-
bulan talep üzerine Ticaret Vekâletinden Adliye 
Vekâletine gönderilmiştir. Vekâletnamenin aslı dos
yalarınızda mevcut değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Zaten vekâletnameler 
verilmez efendim. Aslı Kâtibiadillikte kalır. Suret 
verilir. 

ALt CENANİ BEY (Devamla) — Vekâletname
nin re'sen tanzim olunmamasından bahsediyorlar. 
Orası mahkemenin halledeceği bir meseledir. 
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İkinci sual : Ferağ muamelesinin teamülen hav-
zai fahmiyedeki Ereğli maden müdüriyetince icra 
edildiği halde 63 numaralı ocağa ait olan muamelei 
ferağiyenin merkezde istima edildiğinden bahis bu
yuruyorlar. Bir çok ocakların muamelesi ferağiyesi 
mahallinde yapılır, fakat Ticaret Vekâletinde de as
habına suhulet olmak üzere istima edilmiş olan fe
rağ muameleleri vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Evvelâ bu izahtan evvel Zonguldak müdüriyetinden 
istilâm olunuyor mu, olunmuyor mu? Buna ait mu
amelei istisnaiye var mı? Çünkü sualime temas edi
yor. Sualim iki noktadandır. Birisi, evvelâ istilâm 
olunacaktır, sonra muamelei ferağiyeleri ifa ve tesci
li icra olunacaktır. Belki Ankara'da yapılmış olabi
lirdi. Fakat Zonguldak'tan istilâm lâzım gelir miydi, 
gelmez miydi? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Zonguldak'tan istilâm lâzım gelir ve edil
miştir. Alınan cevap üzerine maden müdüriyetince 
tanzim edilen mazbata Heyeti Vekileye arz edilmiş ve 
Heyeti Vekileden sadır olan karar üzerine muameleyi 
ferağiye istima olunmuştur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Bendeniz bu sual takririni bundan bir buçuk iki haf
ta evvel takdim etmiştim. Bu müddet içinde kendim 
de ayrıca bu suallere cevap bulmaya çalıştım. Bun
dan başka meçhul olan bir el bendenizin namına bir 
mektup gönderdi. Bu mektubun içerisinde de bir 
iki vesika vardır. Bu vesikaları gördükten sonra kay
detmem lâzımgelir ki, sualin çeşnisi değişmiştir. Ma
mafih bendeniz gene bu sual hududu dahilinde Vekil 
Beyefendinin izahlarına mukabele edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Vesikalar 
nedir? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Arz ederim 
efendim. Zonguldak'ta birtakım kıymetli kömür 
ocakları vardır. Bahis ettiğim suale mevzu olan 63 
numaralı ocak bunlardan birisidir ki, alâkadarlardan 
birisinin yazdığı bir kitabın üzerinde bu 63 numaralı 
ocağın iki milyon lira kıymetinde olduğu kayıt edil
mektedir. 63 numaralı ocak da diğer birtakım ocak
lar arasında Maliye Vekili Beyin lütfen kayıt ettik
leri gibi emvali metruke muamelesi görmüştür. Tari
hini de arz edeceğim, 1 Teşrinisani 1338'dir. Gene 

^ tarafeynden birisinin bastırıp Mebuslara gönderdiği 
kitap içinde de bir vesika münderiçtir. Hükümeti 
Milliyece idaresi takarrür eden maden ocağının; He
yeti İdarenin müttahaz kararı mucibince Zonguldak' 

taki 63 numaralı ocağın 1 Teşxinisani 1338 tarihli bir 
devir mazbata veya tezkeresi üzerine hükümete inti
kal eylediğini görüyoruz. 

Bu 63 numaralı ocak bir müddet, iddia edilen bir 
ferağ muamelesi vukuuna kadar hükümetçe idare 
olunuyor. Hükümetçe diyorum, Maliye veya Ticaret 
Vekâletince veyahut o zamanın tabirince, İktisat Ve
kâletince... Bendenizce arada fark yoktur. Bu ocak 
Hükümetçe bu şekilde idare edilirken, yani emvali 
metruke muamelesi görmüş iken 13 Kânunuevvel 
1338 tarihli bir vekâletnamenin tanziminden bir gün 
sonra İstanbul kâtibiadilliğinden musaddak olduğu 
iddia edilmiş bir hususî vekâletname ile ocağın nıs
fının sahibi aslisi tarafından bir şahsı salise ferağ 
edildiği öğreniliyor ve bu muamele 26 Kânunuevvel 
1338'de Ankara'da İktisat Vekâletine bir istida ile 
bildiriliyor. Halbuki 13 Kânunuevvel 1338 tarihli bu 
vekâletnamenin tanziminden bir gün sonra Hükü
metin o zaman bir karar ittihaz ederek tamim ettiği 
daha doğrusu emvali metruke hakkındaki kanunu da
ha katiyetle tatbik ettiği anlaşılıyor. O kitapların bi
risinde şu ibare vardır. «Hükümeti Celile işbu ve di
ğer ocakları» isimlerini arz ettiğim ocakları «Ol veç
hile idare etmekte iken mahza suiistimalatm önünü 
almak maksadı âlisi ile gayri müslimler uhdesinde 
bulunan hiçbir ocağın ferağına müsaade edilmemesi
ni 14 Kânunuevvel 1338'de tamimen tebliğ buyur
muş olduğu halde 13 Kânunuevvel 1338 tarihli bu 
vekâletname burada mevkii muameleye konuyor ve 
neden sonra bir Heyeti Vekile kararı istihsal edilerek 
bu muamelenin muteber olduğu da tevsik ediliyor.» 

Bendenizin kanaatim şudur: Mademki bu ocak 
1 Teşrinisani 1338 tarihinde emvali metruke muame
lesi görmeye başlamıştır, bunun hükümet elinden 
başka bir ele intikal edebilmesi için mutlaka bir is
tihlâk davası açılmak ve ispat olunmak lâzımgelirdi. 
Yoksa bir kere hükümete geçtikten sonra başka bir 
suretle ferağa imkân tasavvur edemiyorum. Binaena
leyh bu noktai nazardan arz edebilirim ki, Maliye 
Vekâletinin, yahut idaresi Ticaret Vekâletine tevdi 
olunmuş ise, o takdirde Ticaret Vekâletinin herhalde 
takibedeceği bir hukuku hazine vardır. Bu hukuku 
hazine doğrudan doğruya metruk bir ocak olmak 
dolayısıyle Hükümete ait olabileceği gibi emvali met-
rükeden olmak itibariyle de mübadillere de ait olabi
lir. Bu noktai nazardan Hükümetin bu işle alâkadar 
olması ve ortada ceryan ettiği söylenen birtakım da 
valar içinde kendisini göstermesi lâzımdır. (Bravo 

| sesleri) Ticaret Vekili Beyefendiden sormuştum. Ce-
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vap lütuf ettiler, vekâletnamenin aslı mevcut değil
dir. Ve verilmemiştir buyurdular. Demin iki ibaresi
ni okuduğum kitap, alâkadarlardan birisinin kendi 
yazdığı ve neşir ettiği kitaptır. Yani vekâletname le
hine olan zattır. Bu diyor ki, (16 ncı sayfasında) : 
«Hilafı hakikat olduğu cümlei iddiadan olan vekâ
letnamenin aslı tarafından sureti ile beraber muame-
lei resmiyenin ifası için maadin müdüri umumisi Ke
nan ve muavini Esat Beylere tevdi kılınmışken mez
kûr vekâletname aslının bendenize iade edildiği hak
kındaki işarın bir gûna kuvvei teyidiyesi görüleme
miştir.» 

Mukabil tarafın neşir ettiği kitabın altıncı sayfa
sında da şu satırlar vardır : (îşbu vekâletname sahte
dir. Bunun sahteliği Adliye Vekâleti Celilesinin dos
ya meyanındaki 2127 numaralı tahrirattan münfe-
him olduğu üzere işbu vekâletname aslının Mehmet 
Arif Bey tarafından 23 Kânunuevvel 1338 tarihinde 
yani tanziminden on gün sonra Ankara Kâtibiadil-
liğine ibraz kılınıp da üç sureti ile beraber istirdat 
edildiği tarihten şimdiye kadar mürur eden bir bu
çuk sene zarfında Adliye ve İktisat Vekâleti Celilele-
rinin talep ve tavsiyesine rağmen henüz 'ibraz edilme
mesi ile sabittir. Çünkü ibraz edilir edilmez imzala
rın sahteliği" reyülayın görülecektir.) 

Görülüyor ki, burada küçük bir fark vardır. Ve 
tekrar arz ediyorum ki, noktayi nazarımca yeniden 
tetkikata ihtiyaç hissediyor. Çünkü bir taraftan vekâ
letnamenin aslını alan taraf bunun iktisat Vekâleti
ne tevdi edildiğini söylemektedir. Ve esasen aslının 
tevdii zaruridir. Çünkü ve elbette Beyoğlu Kâtibiadil-
liğine böyle bir vekâletname tanzim ettiren kimse 
aslını o alır, yoksa suretini almaz. Bir kere aslı alın
dıktan sonra o aslın üzerine herhangi bir Kâtibiadil-
den bir suret daha almak imkânı vardır. Görülüyor 
ki, asıl alınmış ve ortadan kalkmıştır. 

İkinci suale cevap : Bir kere herhangi bir kömür 
ocağının ferağını icra edebilmek için teamül şudur : 

«Evvelâ Zonguldak Maden Müdüriyetine sorula
caktır. İlişiği var mı, yok mu anlaşılacaktır. Kıyas 
buyurabilirsiniz. Emvali gayri menkulelerin veyahut 
gemilerin ferağında cari olan usul budur. Gemiler 
için liman dairelerine ve emvali gayrimenkule için 
de tapu dairelerine, madenler için de mutlaka Zon
guldak Maden Müdüriyetine gidilir, ve havzai fah-
miyenin Zonguldak'ta bulunmasına göre Zonguldak 
Maden Müdürlüğüne müracaat olunur. Şimdiye ka-
da cari olan teamül budur. Mutlaka onlardan bir ke
re istilâm olunur ve istilâm üzerine daha evvelleri 

Şûrayı Devlet karan alınırdı. Bunun yerine ise bitta
bi Heyeti Vekile kararı alınmış olabilir veyahut şim
di bunun yerine kaim olacak bir müessese karar itti
haz edebilir. Fakat ittihaz olunacak karar tekemmü
lü yani muamelei ferağiyenin ifası, tescili, mutlaka 
Zonguldak Maden Müdüriyetinin ferağ muamelesi
ni yaptım demesine mütevakkıftır.» Bunun bir iki 
istisnası olmuştur. Vekil Beyefendi de onu kayıt et
tiler. Maden ocakları işletildiğinden beri içinde belki 
böyle bir iki tane istisnası olabilir. Fakat istisna şu 
noktadadır ki, bu da yalnız muamelei ferağiyenin 
ifası ve tescilidir. Yoksa behemahal istilâm lâzım
dır ve istilâm edildiği de ifade olunmuştur. Halbuki 
bu noktada gene bendenizin kanaatimce tahkikat ve 
tetkikatın tamiki elzemdir. Bu kanaati de tevsik ede
cek şu vesikadır ki, o meçhul el tarafından bendenize 
gönderilmiştir. 

Okuyorum : «İcra Vekilleri Heyetinin 23 veya 
27 Kânunisani 1338 tarih ve 2202 numaralı kararı 
meblâğ olarak İktisat Vekili tarafından yazılan (se
sinizi çıkarınız, duymuyoruz sesleri) tezkereye mel-
fuf kararname suretinde (63) numaralı ocak sahip
lerinin (200) numaralı ocaktan menkulden çıkardık
ları üç yüz bin ton kömürün sulhan tesviye edildiği 
beyan ve bu tarzı tesviyeye nazaran (63) numaralı 
ocağın nısıf hissesi namına kaydını ve (200) numa
ralı ocağın sahibi Ahmet ve Mehmet Arif imzalı 
26 . 12 . 1338 tarihli istidada talep edildiği ve Meh
met Arif Beyin (200) numaralı ocağa vazıyülyet ol
duğuna vekil olmaktan başka alâkası yoksa da mü-
ekkilleri namına muamelei ferağiye icrasında iki ma
niaya müsadif olduğudur. Evvelâ (200) numaralı 
ocağa Balıkçıoğlu veresesi Vekâletin 10 . 1 . 1337 
tarihli tahriratı ile tesellüm eylediklerini ve mezkûr... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa bu sual mi
dir, nedir? 

REİS — Efendim! İki suale cevap olduğu için beş 
dakikayı tecavüz edebilir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Ve mez
kûr tahriratta ise 19 . 11 . 1330 tarihinde ihale edilip 
kaziyei muhkeme haline irca olunan Şurayı Devlet 
kararını gayri varit adettiniz, (200) numaralı ocağın 
eski sahipleri Şurayı Devlet kararına ve bu suretle 
tasarrufa evvel ve ahir itiraz ettikleri gibi bugün mez
kûr ocağın hükümete intikal etmiş olmasından 
16 mart 1336 tarihinden mukaddem olan salifülarz 
Şurayı Devlet kararının keenlemyekûn addedilmesi 
tereddüdü mucip oldu. Saniyen 63 numaralı ocağın 
emvali metrükeden olmaklığı itibariyle 1 . 11 . 1338 
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tarihinden beri hükümetin yedi idaresinde bulundu
ğu ve Ereğli ocaklarının ferağı Ereğli Maden Nizam
namesinin 10 ncu maddesi mucibince ancak maden 
idaresinin muvafakati ile caiz olduğu gibi kavanin 
ve usulü mevzuaya nazaran da Türkiye tabasından 
ise hükümetin muvafakati ve tebaai ecnebiyeden ise 
iradei milliye istihsali ve ferağ takririnin Maden İda
resi tarafından yapılması icap eylediği ve ancak müs-
tedinin ibraz ettiği Beyoğlu Kâtibiadilliğinden mu-
saddak 13 . 12 . 1338 tarihli ve 6893542 numaralı 
ibraname ile vekâletnamenin emvali metrükenin fe
rağını mani olan 14 . 12 . 1338 tarih ve 2081 numa
ralı karar tarihinden bir gün mukaddem tarihli ol
makla beraber eşhas beyninde münakit mukavelei 
hususiye ile hasıl olduğu ve müstedinin Vekâlete mü
racaatı kararname tarihinden yedi gün sonra vaki ol
duğu cihetle talep edilen muamelei ferağiyenin tec
vizi kararname ahkâmına muhalif görüldüğü ve bin-
netice 200 numaralı ocağı 1303 senesinde kuşat ve 
birkaç ay işlendikten sonra yirmi seneden fazla bir 
müddet terk eden amillerin hakları sakıt olduğuna 
dair Şurayı Devletçe tetkik ve Heyeti Vekile kararı
na iktiran edip etmeyeceği hakkındaki kararın tayi
ni ve 63 numaralı ocağın ferağında emvali gayri men-
kuleye dair kanunun tatbiki lâzımgelip gelmeyeceği 
hakkındaki İktisat Vekâletinin 23 . 1 . 1338 tarihli 
maadin müdüriyeti umumiyesi ifadeli tezkeresi İcra 
Vekilleri Heyetinin 23 . 1 . 1338 tarihli içtimaında 
ledettezekkür 63 numaralı ocağın 13 . 12 . 1338 ta
rihindeki akdinin muteber olduğuna karar verilmiş
tir. 

Bütün bu ifadelerini hülâsa etmek lâzımgelirse 
şunu arz edebilirim. 63 numaralı ocak; Vekil Beye
fendinin ifadelerinden de anlaşılıyor ki, 1 Teşrinisa
ni 1338 tarihli kanunla emvali metruke muamelesi 
görmüştür. Bir istihkak davası açılmaksızın bir baş
kası uhdesine geçirilememek lâzımgelir. Binaenaleyh 
bu noktai nazardan hukuku hazine ve mübadillerin 
hukuk takip olunmak lâzımgelir. 

Görülüyor ki alelumum ferağlar 14 Kânunuev
vel 1338 tarihinde men olunmuştur. Bu müracaat 
ise men muamelesinin vukuundan birçok zaman son
ra vaki olmuş ve 26 Kânunuevvelde bir istida ile 
müracaat olunmuştur. Yani 14 Kânunuevvel 1338'de 
ferağ muamelesi yapılmasın diye bir kararname tan
zim olunuyor. Halbuki bu tarihten bilmem ne kadar 
sonra bir muamelei ferağiye tespit ve tescil olunu
yor. Muteber olması lâzımgelen muamelei ferağiye 
ancak 14 Kânunuevvelden mukaddem tarihli olmak 

icabetmez miydi? Böyle bir kararname olduktan son
ra, bir muamelei ferağiye için yeniden bir karar istih
saline lüzum var mıydı? Sonra, gene görülüyor ki, 
bu vekâletname için de İktisat Vekâleti Heyeti Ve-
1- i leye şu suali soruyor, diyor ki, ferağ muameleleri 
Maden İdaresinin muvafakati ile olmak lâzımgelir. 
Demek ki, bir muvafakat yoktur. Bu noktayı nazar
da Vekil Beyefendinin ifadeleri mutlaka yeniden tah
kikat lüzumunu ispat ediyor. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bu ocağın varidatı 
ne kadardır ki? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Emvali metruke için Meclisi Âli
nin kabul ettiği yani 15 Nisan 1339 tarihinden ev
vel yalnız memaliki müstahlasadan firar veyahut 
gaybubet eden ahalinin emvali menkule ve gayrimen-
kuleleri hakkında 20 Nisan 1338 tarihli bir kanun 
vardır. Bu kanunun beşinci maddesinde esasen düş
man istilasından kurtarılan mahaller eshabına ait fe
rağlarda yapılacak muamele olduğu müsarrahtır. Be
şinci maddede diyor ki: «İşbu kanun ahkâmı Ahva
li Harbiye veya Siyasiye ilcası ile sair mahallerden 
firar veya gaybubet ettikleri hükmen sabit olan eş
hasın emvali menkule, gayrimenkule ve mezrüatları 
hakkında dahi caridir.» 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mefsuh
tur o kanun. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurun, bu muamele bu 
kanundan sonra ve 15 Nisan sene 1339 tarihli ka
nundan evvel olmuştur. 

Binaenaleyh bunlar, gaybubetleri hükmen sabit 
olmuş eşhasdan değildir. Sonra Heyeti Vekile, ken
di ittihaz ettiği kararnameden evvel Kâtibiadillerden 
tasdik edilmiş vekâletnamelerin hepsini icra etmiştir. 
Yalnız bu değil birçok Türklerin Kâtibiadillikten 
musaddak vekâletnameleri vardı ve 14 Kânunuev
velden imza edildiği için icra edilmiştir. Binaenaleyh 
Heyeti Vekilenin muamelesi tamamen muvafıktır ve 
burada kanunsuz hiçbir muamele yoktur. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Mevzuubahis bu ocak hakkın
da bendeniz de mütehassis oldum. Burada mucibi 
tetkik gördüğüm bir nokta vardır. O da; bu ocağın 
ferağına dair mevcut olan vekâletnamenin doğru ve
ya sahte olmasıdır. Vekâletnamenin aslı mevcut ol
madığı halde Beyoğlu Kâtibiadili tarafından bir su
reti tanzim edilip gönderildiği ve Ankara Kâtibiadil-

— 213 — 



I : 25 22 , 12 . 1340 C : 1 

liginin de bundan tekrar üç nüsha çıkarıp ferağın o 
suret üzerine yapıldığı şeklinde bir iddia vardır. Eğer 
hakikat bu şekilde ise muamele bir sahtekârlık üze
rine müpteni gibi görünüyor. Bunun için bendeniz 
Vekâlete yeni gelmiş olan hukuk müşavirini, Ma
den Müdiri Umûmisi ile meseleyi tetkike memur et
tim. Ve evvelce bunun muamele! ferağiyesini yapmış 
olan ve bugün Ereğli Havzai Fahmiyesi Müdürü bu
lunan Esat Bey* de telgrafla sordum. Bu mesele üze
rinde ciddî tetkikat yapılmak lüzumuna kaniim ve 
yapacağım. Eğer asılda bir suiistimal olduğu sabit 
olursa Vekâlet vazifesini ifa edecektir. (Bravo ses
leri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Çok teşekkür ederim, Ali Cenani Beyefendi kendile
rinden beklemiş olduğum cevabı son cümle olmak 
üzere lütuf ettiler. Bendenizin de arz etmek istedi
ğim bundan ibaretti. Günde bin beş yüz lira varidatı 
olan bu ocağı alâkadar bir şahsı salis sıfatı ile takip 
etmek lâzımgelir. Hukuku hazine vardır, ehemmiyeti 
vardır. Yalnız şunu tekrar kısaca arz etmek istiyo
rum ki, Eskişehir Cinayet Mahkemesinin verdiği ka
rarda esbabı mucibe olarak zikr olunan da şudur : 
(Hasbelicap vekâletname aslının Ankara Kâtibiadil-
liğine ibrazı ile birkaç suret istihsal edilmesi dahi bir 
delil teşkil edemeyeceği ilâh...) Burada görülüyor ki, 
istanbul'dan alınan suret değildir, asıldır. Herhalde 
bu noktada şayanı ehemmiyettir. 

Maliye Vekili Beyefendiye de şu noktayı arz ede
rim. 20 Nisan 1338 tarihli kanun vardır ve altıncı 
maddesi şudur : «Her ne suretle olursa olsun tegay-
yüp ve müfarekât veyahut memaliki ecnebiye ve 
meçhuleye veya İstanbul ve mülhakatına firar eden
lerin emvali menkule ve gayrımenkule ve düyun ve 
matlubatı hakkında dahi mezkûr 13 Eylül 1331 ta
rihli kanunu muvakkat ile işbu tadilât ahkâmı tat-

1. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu muci
bince Bankı Osmanî ve Reji İdarelerinden tanzifat 
ve tenviriye rüsumu istiyfa edilip edilmeyeceğinin 
tefsiri hakkında (3/315) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Dahiliye Encümeni Mazbatası : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu Müdüriyeti 
Adet 
6/4007 22 . 11 . 1340 

3/315 numaralı Başvekâlet tezkeresi. 

bik olunur. «Zannediyorum ki, madde çok sarihtir. 
Bu noktada hüküm istihsaline vesaireye ihtiyaç yok
tur. Evvelce de arz ettiğim veçhile bu ocağa benze
yen diğer ocaklar halen emvali metruke arasında 
muamele görmektedir. Bu ocağın da diğerlerinden 
farkı yoktur. Hukuku hazine vardır, muhafaza et
mek ve mutlaka davaya müdahale etmek lâzımdır. 
(Bravo sesleri) 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Demin de arz ettim. Bu kanun 
öteki kanundan muahhardır. Bu kanun daha evvel
dir. Kendilerine bunu arz etmek isterim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim' 
Tarihleri meydandadır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Meydandadır efendim. 

Birisi 15 Nisan 1339, diğeri Kânunuevvel 3338' 
dir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Kanunu ev
vel, muamele sonradır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Hayır efendim, muamele evvel, 
kanun sonradır. Buyurun bakalım, kitaplar elimizde
dir. 

4. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 1340 
senesi zarfında ihale veya emanet suretiyle ne kadar 
yol inşa ve tamir edildiğine vesaireye dair Nafıa Ve
kâletinden suali. 

REİS — Vekil Bey burada yoktur. Yevmi ahara 
talik ediyoruz. 

5. — Bozok Mebusu Avni Beyin; ihtilâf atı düve-
liyenin hakem usulü ile halli hakkında Cenevrede 
ittihaz olunan muharrerata dair Başvekâletten suali. 

REİS — Buna bundan sonraki celsede Başvekil 
Bey cevap vereceklerdir. 

Efendim! Ruznamemize geçiyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Resimle
ri Kanunu mucibince Bankı Osmanî ve reji idarele
rinden aranılan tanzifat ve tenviriye rüsumundan 
mukavelenameleri ile bahşolunan muafiyete istina
den itiraz edilmesi üzerine keyfiyet ledettetkik Os
manlı Bankasına ait 1219 tarihli mukavelenamenin 
18 nci maddesinde «Bankanın şubeleri ile hisse ve 

tahvilât ve havalât bankpost bil yani havale mektubu 
ve çek yani sandık pusulası ve tahvilleri her türlü 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD < 
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rüsumat ve vergiden kamilen muaf olacaktır.» ve 
Reji İdaresine ait olup Duhan inhisarının temdidi 
müddeti imtiyaziyesi hakkındaki 22 Temmuz 1329 
tarihli kanuna merbut bulunan mukavelenamenin 
dördüncü maddesinde dahi «Şirket idarei inhisariye 
olmak itibariyle arazi ve emlâk vergisi ve pul resmi 
ve sair her türlü rüsum ve tekalif hususunda idarei 
umumiye ile müsavi muamele görecektir» «Bundan 
maada şirketin uhdei tasarrufunda bulunan emvali 
gayrimenkulesi ve sermayesi ve varidatı her nevi te
kâlif ve rüsumdan muaf olacak ve binaenaleyh şir
ket patent veya temettü vergilerine tabi olmayacağı 
gibi mevkii tedavüle vaz edeceği hisse senedatından 
veya tahvilâtından ve hükümeti seniyeye takdim ve 
efrada ita edeceği evrak ve senedattan dahi pul res
mi istifa edilmeyecektir.» denilmiş ve bu misillü mu-
kavelatı hususiye ile hükümetçe bahşolunan muafi
yetin mukavele müddetince mer'i olarak kavanini 
müteahhirenin ahkâmı umumiye ve mutlakası ile 
merfu ve hükümden sakıt olamayacağı teemmül kı
lınmış ise de salifülarz maddelerle bahşedilen mua
fiyetin rüsumu belediyeye ve bilhassa bu kere Bele
diye Vergi ve Resimleri Kanunu ile mevzu tanzifat 
ve tenvirat ve emakin ve vesaiti nakliye numara re
simleri gibi doğrudan doğruya hizmet mukabilinde 
alınanlara şamil olup olmayacağının tefsirine müsa
adeyi Riyaset penahilerini Dahiliye Vekâleti Celilesi-
nin işarına atfen arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil namına 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

17 . 12 . 1340 

Bankı Osmanî ve Reji İdarelerinden Belediye 
tenvirat ve tanzifat resmi istifa edilip edilmeyeceğin
de tereddüt hasıl olmuş bulunduğundan bu iki mü
essesenin 26 Şubat 1340 tarihli Belediye vergi ve re
simleri kanunu ahkâmına tabi olup olmadıklarının 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut ve Heyeti Umu-
miyeden Dahiliye Encümenine havale buyurulmuş 
olan tezkere üzerine keyfiyet mütalâa ve tetkik olun
du. Her ne kadar Osmanlı Bankasına ait 1279 tarihli 
mukavelenamesinin 18 nci maddesinde «Bank şube
leri ile hisse ve tahvilât ve havalât bankpost bil yani 
havale mektupları ve çek yani sandık pusulası ve tah
villeri her türlü rüsumat ve vergiden kamilen muaf 
olacaktır» diye zikredilmekte ve Duhan İnhisarının 
temdidi müddeti imtiyazı hakkında 22 Temmuz 1329 

tarihli kanuna merbut mukavelenamenin dördüncü 
maddesinde dahi «Şirket idarei inhisariye olmak iti
bari ile arazi ve emlâk vergisi ve pul resmi vesair 
her türlü rüsum ve tekâlif hususunda idarei umumi
ye ile müsavi muamele görecektir.» Diğer bir fıkra
sında «Bundan maada şirketin uhdei tasarrufunda 
bulunan gayrimenkulesi ve sermayesi ve varidatı her 
nevi tekâlif ve rüsumdan muaf olacak ve binaena
leyh şirket patent veya temettü vergilerine tabi olma
yacağı gibi mevkii tedavüle vazedeceği hisse seneda
tından veya tahvilâtından ve hükümeti seniyeye tak
dim ve efrada ita edeceği evrak ve senedattan dahi 
pul resmi istifa edilmeyecektir.» şeklinde Bankı Os-
manînin hangi rüsum ve tekâliften muaf olduğu ta
dat edilmekte ve bu muafiyetin cümlesi Muvazenei 
Umumiyeye dahil ve Devletin varidatı umumiyesine 
şamil mevada ait olduğu halbuki belediyenin almak
ta olduğu tenvirat ve tanzifat ve emakin ve vesaiti 
nakliye numara resimleri her iki idarenin muafiyet 
faslında tadat olunan husüsattan mahiyetin büsbü
tün başka şekilde ve bir hizmet mukabilinde oldu
ğundan ve Rüsumu Belediye Kanununun yedinci 
maddesinde ve verdiğinin yani tenvirat ve tanzifat 
resminin akaratı resmiye ve vakfiyeye şamil olduğu 
sarahaten zikredilmesine nazaran, hususî ve ticarî 
mahiyeti haiz olan Reji ve Bankı Osmanînin de işbu 
mükellefiyete tabi olacağı evlâbittarik muvafık gö
rülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye liecililarz Riya
seti Celileye takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Sivas Kayseri 

Ahmet Muammer Ahmet Hilmi 
Kâtip Aza 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Aza Aza 
Çorum Tekfurdağı 

İsmail Kemal Faik 
Aza 
Ordu 
Faik 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Dahiliye Encümeninden bir sual soracağım. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Biz bu tefsiri yaptıktan sonra Meclisi Âlinin, tefsir
ler madde halinde gelsin diye bir kararı vardır. En
cümen, bunda zühul etmiş ve tefsir ve esbabı muci-
besini mazbata halinde arz etmiştir. Şimdi müsaade 
buyurursanız tefsiri madde halinde arz edeceğim. 
Lütfen yazarsınız : 
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«Bankı Osmanî ve Reji İdarelerinin Belediye Rü
sumuna tabi olduklarına» dair tefsir. 

Bankı Osmanî ve Reji İdareleri de Belediyelerce 
mevzu tanzifat, tenviriye ve emsali rüsumu tediye 
ile mükelleftirler. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Arz edece
ğim budur efendim. Buyurunuz sualinizi Yusuf Bey!. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz buradan sorayım. Mazbata 19 Temmuz 
1329 tarihli kanuna merbut olan mukavelenamenin 
dördüncü maddesinde dahi şirket idarei inhisariye ol
mak itibariyle arazi ve emlâk vergisi ve pul resmi 
vesair her türlü rüsum ve tekâlif hususunda idarei 
umumiye ile müsavi muamele görecektir. Burada 
idarei umumiyenin manası nedir, devairi resmiyemi 
demektir, yani Dahiliye Nezareti Hariciye Nezareti, 
vesair devair gibi midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Devairi res-
miyei hükümet manasınadır. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Güzel 
efendim, bu nezaretler tekâlif ve Belediye rüsumu 
veriyorlar mı? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Verenler var 
efendim. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Hangileri 
veriyor efendim? Belediye Rüsum Kanununda yal
nız akaratı vakfiye denilmiştir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Akaratı vak
fiye Belediye resmine tabidir. Bundan bilkıyas an
laşılıyor ki, hususî ve ticarî mahiyette olan bütün mü-
essesat bu resmi verecektir. 

Akaratı vakfiye büsbütün ticarî mahiyette de
ğildir. Halbuki; Reji İdaresi, Bankı Osmanî büsbü
tün ticarî mahiyette olan müessesedir. Akaratı vak
fiye Belediye resmini verdikten sonra Reji ve Ban
kı Osmanî idarelerinin vermemesi için hiçbir mani 
yoktur. Bundan sonra buyurduğunuz müessesatı 
umumiye veyahut müessesatı devlet o vergiyi ver
mez. Fakat bunlar Muvazenei Umumiyeye dahil 
olan resimlerdir. Meselâ, pul resmi... Bunu vermez. 
Çünkü Muvazenei Umumiyeye dahildir. Halbuki 
Belediyenin... 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Sair de-
variri resmiyeye kıyaserı vermez deniliyor. Bunun 
tefsirine bilâhara karşı taraftan itiraz gelebilir. Bu 
noktadan soruyorum. Yoksa maksadım Reji verme-

12 . 1340 C : 1 

sin demek değildir. Bu noktada bendeniz esbabı mu-
cibeyi biraz malûl görüyorum. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Pekâlâ an
laşılıyor ki, bu rüsum bir hizmet mukabilidir ve mü
essesatı umumiyeden maksat Muvazenei Umumiye
ye dahil vergilerdir. Binaenaleyh bu vergiyi verecek
tir. Encümen böyle tefsir etti. (Reye sesleri) 

REİS — Süleyman Sırrı Bey! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendeniz
de tefsirin madde şeklinde olmasını arz edecektim. 
Takririmi verdim. Hacet kalmadı. 

Riyaseti Celileye 

Meclisi Âii, Encümenlerce tanzim olunacak tef
sir mazbatalarının nihayetine tefsirin hülâsasının ya
zılması esasını kabul etmiştir. 

Binaenaleyh berveçhiati hülâsanın mazbatanın 
sonuna yaazılmasmı teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Bankı Osmanî ve Reji İdarelerinde Belediyelerce 
mevzu tanzifat ve tenviriye ve emsali rüsumu tediye 
ile mükelleftirler. 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Nazarı dikka
te alınan bu takrirle beraber mazbatayı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek mevadın ikinci maddesine 
geçiyoruz. 

2. — Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfe-
kasının Bahriye Vekâleti Teşkiline dair (2/328) nu
maralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

Bahriye Vekâleti Teşkili Hakkında Kanun Teklifi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mondros mütarekesini müteakip donanmamız si
lâhlarından tecrit, zabitan ve efrattan tahliye, Haliç' 
te tevkif ve tahtı murakabeye vaz olundu. Yalnız 
Karadeniz sahillerinde inzibat ve asayişi temine me
mur iki kıta gambotumuz serbest bırakıldı. Malum
dur ki, bu gambotlar bilâhara Kuvayı Milliyeye ilti
hak ederek İstiklâl Mücahedesine iştirak etmiştir. 

Mezkûr iki gambotun zabitan ve efradıyle Ana-
doluya iltica eden Bahriye zabitanından müteşekkil 
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müfrezei bahriye İstiklâl mücahedesinin devam ettiği 
müddetçe Müdafaai Milliye Vekâletinin tahtı emrinde 
ifayı vazife ederek, ordunun münakalâtı bahriyesini 
icra etmiş ve şu suretle teessüs eden şubeyi bahriye 
akdi sulha kadar Müdafaai Milliyeye merbut bir Mü
düriyet halinde idare edilmiştir. 

Ancak İstanbul'un tahliyesinden sonra Donanma
mız serbest kalmış ve umuru bahriyemiz ecnebi mu
rakabesinden kurtulmuştur. Üç tarafı denizlerle mu
hat ve binlerce mil imtidadında savahile malik olan 
vatanımızın tesisat ve müdafaai bahriyesi ve deniz ti
caretimizin inkişaf ve terakkisi noktai nazarından 
Bahriyemizin yeniden teşkil ve Donanmamızın tensi-
kine lüzumu âcil vardır. Badema umuru bahriye 
Müdafaai Milliye Vekâletine merbut bir şube halin
de idare edilemez. Memleketin müdafaai bahriyesi 
için olduğu gibi gerek maziye ve gerek istikbale mü
teallik birtakım mesaili mühimmei bahriyenin hal ve 
tesviyesi için mesul, müstakil bir makamın zaruretine 
kail olarak Meclisi Âliye atideki kanun lâyihasını tek
lif edenler bilhassa şu nokta üzerine nazarı dikkati 
celbetmeyi vazife addederler. Bahriye Vekâletinin 
teşkili bütçe için asla yeni masarifi mucip olmayacak
tır. Zira mülga Bahriye Nezaretinin müteaddit şuebat 
ve teşkilâtı elyevm bakidir. Diğer taraftan Donanma, 
umuru bahriye Vekâletin bir cüz'ü mesaisini teşkil 
eder. Bahriye hidematına taallûk eden birçok işler va
ziyeti hazırası ile şayanı endişe bir haldedir. Memle
ketin müdafaai bahriyesi esbabının istikmali ve Do
nanmamızın tensik ve teşkili gibi umuru mühimmenin 
ihtisas dairesinde tedvir edilebilmesi ancak Bahriye 
Vekâletinin teşkiline mütevakkif olmakla Meclisi Âli
ye berveçhi ati kanun lâyihasını arz ve teklif ediyo
ruz. 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Zonguldak 
Yusuf 

İstanbul 
Hamdullah Suphi 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Ordu 
Hamdi 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Ordu 
Recai 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Ordu 
Faik 
Ordu 
İsmail 
Ordu 
Halil 

Karahisarısahip 
Münip 
Denizli 

Haydar Rüştü 

İzmit 
İbrahim Süreyya 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

izmit 
Mahmut Celâl 

Sivas 
Halis Turgut 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Lâzistan 
Ali 

Karesi 
Ahmet Âdil 

Mersin 
Besim 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

Edirne 
Faik 

Diyarbekir 
Mehmet Nuri 

İstanbul 
Süleyman Sırrı 

İstanbul 
Doktor Refik 

Maraş 
Abdülkadir 

Aydın 
Mazhar 
Tokat 
Kâmil 
Bolu 

Mehmet 
Elâziz 

Hüseyin 
İzmit 

Mustafa 
Sivas 
Rasim 
Bolu 

Şükrü 
İsparta 

Ahmet Hamdi 
Canik 
Cavit 

Konya 
Fuat 

Diyarbekir 
Zülfü 

Menteşe 
. Şükrü Kaya 

Antalya 
Ahmet Saki 

Canik 
Süleyman Neemi 

Karesi 
Ali Şuuri 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Karesi 
Hulusi 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
Giresun 

Tahir 
Menteşe 

Esat 
Aydın 

Tahsin 
Karahisanşarki 
Mehmet Emin 

Saruhan 
Vasıf 

Saruhan 
Reşat 

Bayezit 
Şefik 

Çatalca 
Şakir 
İzmit 

İbrahim 
Amasya 

Ahmet Esat 
Zonguldak 
Okunamadı 
Kastamonu 

Halit 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Van 

Okunamadı 
Tokat 
Emin 

Lâzistan 
Ekrem 
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Eskişehir 
Mehmet Arif 

Zonguldak 
Halil 

Ertuğrul 
Rasim 
Konya 
Refik 
îzmir 

Osmanzade Hamdi 
Aksaray 

Besim Atalay 
Bozok 

Okunamadı 
Afyon Karahisar 

îzzet Ulvi 
Tekfurdağı 

Faik 
Trabzon 

Şefik 
Konya 

Tevfik Fikret 
Hakkâri 
Nazmi 
Kângırı 

Rıfat 
Kütahya 

Seyfi 
Saruhan 
Abidin 

Mardin 
Derviş 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

Kastamonu 
Mahir 

Kayseri 
Sabit 

Konya 
Naim 

Giresun 
Musa Kâzım 

Sivas 
Ziya 
Urfa 

Hüsrev 
Diyarbekir 
Okunamadı 

Giresun 
Ali Şevket 

Niğde 
Halit 

Artvin 
Hilmi 

Kângırı 
Ziya 

Denizli 
Okunamadı 

Antalya 
Murat 

Bahriye Vekâletinin teşkiline dair nıevadı kanuniye 

Madde 1. — Bahriye Umuru ile meşgul olmak 
üzere Bahriye Vekâleti teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren 

meriyülicradır. 
Madde 3. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ta-

fından icra olunur. 

25 Teşrinievvel 1339 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 12.4.1340 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Bahriye umuru ile iştigal etmek üzere bir Bah

riye Vekâletinin teşkili hakkında Heyeti Umumiye-
den havale buyurulan Kastamonu Mebusu Ali 
Rıza Beyin lâyıhai kanuniyesi üzerine Encümenimiz
de Bahriyeye mensup zavatın ve Erkânı Harbiyeyi 

Umumiye Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Paşalar 
Hazaratmın da huzuru ile ceryan eden arîz ve amik 
müteaddit müzakerat ve mütalâat neticesinde esbabı 
mücibeye müsteniden ittihaz edilmiş olan kararı ati 
ve binnetice rapten takdim kılınan lâyıhai kanuniye 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Umuru Bahriyemizin Müdafaai Milliye Vekâle
tine şimdiki şeklindeki merbutiyetle idaresine davam 
etmenin gayri kabili tecviz bulunduğunda Encümeni
miz müttefikülreydir. Zira şekli hazır, Heyeti Celile-
nin malumları olduğu veçhile mücadelei milliyeye ip-
tidar olunduğu zaman adedi mahdut birkaç 
zayıf gemici zabitanının müdafaai milliyeye iltihâk 
edebilmeleri neticesi olarak vücut bulan ve kuvayi 
bahriyei mevcudemizin ve tersanemizin elimizde bu
lunmadığı zamana ait mecburî ve ancak o zamana 
uygun bir şeklin devamından başka bir şey değildir. 
Herşeyimize sahip olduğumuz ve sulhun avdet etmiş 
olduğu bu zamanda ve bundan sonra idare ve teş
kilâtı bahriyemizin şekli cumhuriyetimize tevfikan 
tadil ve tensiki lüzumu hiç şüphe götürmeyen haka-
yıktendir. Encümenimiz evvelâ: Bahriye idare ve 
teşkilâtinin İslahı için müstakil bir Bahriye Vekâleti 
teşkilinin yegane çare olup olmadığını düşündü. Ge
rek berrî ve gerekse bahrî ve gerek havaî bilcümle 
kuva ve vesaiti harbiyenin maksadı birdir, o da mü
dafaai vatandır ve bu uğurda ledelicap girişilecek 
bir harpten muzafferen çıkmaktır. Maksat ve hedefi 
bir olan mrülarz bilûmum kuvanın bir elden idare
sine millî hükümetimiz bundan dört sene evvel ka
rar vererek Harbiye Nezareti Unvanını Müdafaai 
Milliye Vekâletine tahvil ettiği zaman mahza isabet 
etmişti. Bu unvan o sırada donanma ve tersanemizin 
elimizde bulunmamasından dolayı muvakkat bir şey 
olmayıp belki berrî ve bahri ve havaî bilcümle kuva
yi harbiyemizin tevhiden idaresi kararının bir ifade
si olmuştur. Cihan sahasında bu kararı veren yanlız 
Türkiye olmayıp Rusya ve Almanya ve Holanda gi
bi devletlerde berrî ve bahrî kuvvetlerini bira idareye 
tevdi etmek suretiyle bizim Müdafaai Milliye Vekâ
letimiz manasına gelen «Ministir dö la defans nasyo
nal» ve «Rayh Ministeryum» gibi tadilâtla bulun
muşlardır. 

Müstesna birkaç devlet hariç bırakılarak sair bi
lûmum devlet ve memleketlerde ordular müdafaai 
memleket eshabının esasını teşkil eder. Bizde de böy
ledir. Kuvayi bahriye ve havaiye esas itibariyle ikin
ci ve üçüncü sırada gelirler. Müdafaai memleket ve 
siyaseti harp evvelâ orduya istinat eder. Bahriyemi-
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zin inkişafında bütçe mülâhazatı da en müessir amil
lerden olmakla beraber bu esas daima nazarı dikkat
te tutulur. Hazarda bir seyyahati bahriye kabul ve 
tayini ve seferde berrî ve bahrî kuvayi harbiye hare
kâtının tevhidi işlerinde Harbi Umumî mütarekesine 
kadar bizde mevcut olan Bahriye Nezaretinden bir 
faidei ameliye görülmeyip neticenin berakis zuhur 
etmiş olduğu hakkında mütaadit ve acı misaller var
dır. ' Seferde aynı düşmana karşı bir kumanda altında 
memleketi müdafaa ile mükellef olan bu iki kuvvetin 
hazarda da müttehiden ve bir idare tahdında çalış
ması lüzumu kadar aşikâr bir şey olamaz. Kuvvei 
bahriyenin silâhça ve teçhizatça ve bunları istimal 
edecek olanların yetiştirilmeleri noktai nazarından 
berriyeden çok farklı ve büsbütün başka bir fen ve 
başka bir ihtisas meselesi olduğunda hiç şüphe yok
tur ve bu itibarla encümenimiz bahriyenin fen ve sa
nat sahalarında tamamen müstakil olması lüzumunu 
sureti kattiyede kabul ve tasdik etmiş ve serdi müta-
lâatta daima bu ciheti gözönünde tutarak o yolda 
ittahazı karar etmiştir. 

Esbap ve mütalâatı anifeye ve bahriyemiz idare
sinin şimdiki manii inkişaf ve terakki şekilden kur
tarılması için atiyyülarz şeklin kararlaştırılmış oldu
ğuna nazaran evvelen müstakil bir Bahriye Vekâleti 
teşkiline lüzum yoktur. 

Teşkilât ve kuvayi bahriyemizin tarzı idaresine 
gelince dahi berriye gibi Erkânı Harbiye ve levazım 
ve teçhizat ve muamelâtı zatiye gibi, ilân teşkilât ak
samını ihtiva eder. Bunlardan Bahriye Erkânı Har-
biyesinin vazifesi Berriye Erkânı harbiyesinin aynı
dır. Yani Erkânı Harbiyei Umumiye orduyu sefere 
ihzar ve sefer plan ve projelerinin tertibi ile mükel
lef olduğu gibi, Erkânı haribiyeyi bahriye dahi do
nanmanın kudret ve kabiliyet harbiyesinin tezyidi ve 
harekâtı harbiyeyi bahriye planlarının ihzarı ve bu
na müteferri işlerle mükelleftir. Her iki Erkânı Har
biye vazifelerinin ifası esnasında mütekabilen Müda-
faai Milliye Vekâletinin ve Bahriyenin diğer devair 
ve şuabatı ile daimî hali temastadırlar. 

Biz yeni teşkilâtımızda Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisini kabineden çıkardık. Bu idareye istiklâliyet 
vererek Erkânı Harbiye işlerini Meclis kürsüsünden 
sual ve cevaba maruz bulunmak vaziyetinden ve bü
tün ordu gibi bunun reisini de siyasetle temastan kur
tardık. Bahriye teşkilâtını aynı esas dahilinde tensik 
etmek lâzımdır. Erkânı Harbiye Umumiye riyaseti
nin de memleketin bütün kuvayi harbiye ve müsallâ-

. hasını idare edeceğine ve Bahriye Erkânı Harbiyesi 
de bizzarur Erkânı Harbiyei Umumiyeye iltihak ede
ceğine göre, Erkânı Harbiyei Bahriyenin hazarda da
imi olarak Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tah
tı emrine verilmesinden başka çare göremedik. Bitta-: 
bi Erkânı Harbiyei Bahriyeyi ihtiyaca göre inkısam 
edeceği şubelerden mürekkep bir halde ve Bahriye 
Erkânı Harbiye Reisinin tahtı emrinde olarak doğru
dan doğruya Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine kar
şı mesul ve Reisi müşarünileyhe merbut addettik. 

Bahriye Umurunun mütebaki devairi ki bütçe ve 
kavaninin tatbiki ile mükelleftir, bunları da bir Bah-: 
riye müsteşarının tahtı emrinde olmak ve hususatı 
idariye ve fenniyesinde haizi istiklâliyet bulunmak 
üzere Müdafaai Milliye Vekiline karşı masul ve Ve
kili müşarülileyhe merbut addettik. Bu suretle Bah
riye devairi kendi sahası dahilinde müstakil olacağı 
ve istediği gibi inkişaf ve terakkiye fırsat bulacağı 
gibi Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti de seferde 
tahtı emir ve kumandasında bulunduracağı Bahriye 
Erkânı Harbiyesi ile hazarda müttehiden çalışarak 
sefer vukuunda müdafaai memlekete mahsus iki mü
him mecmuai kuva tertibat ve istihzaratında şimdiye 
kadar vâki olmuş olan birbiriyle anlaşmadan yürü
mek gibi haternâk vaziyetler tahaddüs etmiyecektir. 
Erkânı Harbiyei Bahriyenin şimdiye kadar yanyana 
çalışmış olduğu sair bahriye devairinden ayrılmasın
dan bir mahzur görmedik. Bir kere bu ayrılık bir şe
kilden ibaret olup hakikatte buna bir ayrılık demek 
doğru değildir. Çünkü eylevm Erkânı Harbiyei Umu-
miyenin şuebatı muhtelifesi ile Müdafaai Milliye de
vairi şeklen ayrı bulundukları halde ifayı vazife nok
tai nazarından birbirinin mütemmimi ve lâzımı gay
ri müfarıkı gibi daima yekdiğerinden haberdar ve 
yekdiğerinin icraat ve harakâtıyle pek yakından alâ
kadardırlar. Saniyen Bahriye Erkânı Harbiyesi şim
diye kadar müstakil olmak şöyle dursun Bahriye Ne
zaretini teşkil eden levazım ve Teçhizat gibi sair dai
reler mertebesinde ve başkaca bir salâhiyeti gayrı 
haiz olduğu cihetle hakikî ve ciddî bir Vazifei Er
kânı Harbiye ifası mevkiinden uzak bulunuyordu. 
Şimdi bu arz ettiğimiz şekilde ise Bahriye Erkânı Har
biye Dairesi hikmeti vücuduyle mütenasip tam ve 
mükemmel bir Erkânı Harbiye halinde bitteşekkül 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tahtı riyaetinde 
bihakkın ifayı vazifeye kudretyal olacaktır. 

— 219 — W 



İ : 25 22 . 12 . 1340 C : I 

Bahriye Vekâletinin Tensiki Hakkında Kanun 

1. — Bahriye Erkânı Harbiye Dairesi, Bahriye 
Erkânı Harbiye Reisinin tahtı emrinde olarak resen 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine raptedilmişdir. 
Bahriye Erkânı Harbiye Reisi, Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi Sanaisi mevki ve salâhiyetini haizdir. 

2. — Erkânı Harbiyeden maada sair Bahriye dai
releri bir daire halinde ve hususatı fenniye ve idari-
yesinde müstakil ve resen Müdafaai Milliye vekiline 
karşı mesul ve bir Bahriye müsteşarının tahtı emrin
de olarak Müdafai Milliye Müsteşarının mevki ve 
salâhiyetini haizdir. 

3. — Devairi Bahriye teşkilâtı idariyesi birinci ve 
ikinci maddelerdeki esasat dairesinde alâkadar daire
lerce tertip olunur. 

4. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
5. — İşbu kanunun icrasına Başvekâlet ve Mü

dafaai Milliye Vekâleti memurdur. 

Müdafaai. Milliye 
Encümeni Reisi 

Erzurum 
Rüştü. 
Âza 

Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
Tekfurdağı 

Cemil 

Mazbata Muharriri 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 

İzmit 
İbrahim 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Encümenin mütalâasına muhalifim 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi. 

Muvazeneyi Maliye 
Encümeni 

Adet 

45 17 . 4 . 1340 

Muvazeneyi Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Bahriye Umuru ile iştigal etmek üzere Bahriye 
Vekâletinin teşkili hakkında Kastamonu Mebusu Ali 
Rıza bey ve rüfekasının teklifi kanunisi ile Müda
faai Milliye Encümenince tanzim edilen lâyihai ka
nuniye ve encümeni müşarünileyha mazbatası encüme
nimize havale buyurulmakla mütalâa ve tetkik olun
du, 

Umuru Bahriyenin daha salim bir suretde ruhi-
yetini temin için bir Bahriye Vekâleti tesisine lü
zum olup olmadığının tayini encümenimizin dairei 
salâhiyeti haricinde görüldüğünden, yapılan tetkikat 
doğrudan doğruya bir Bahriye Vekâleti tesis olundu
ğu surette bunun Muvazeneyi Umumiyeye olan tesiri 
üzerinde icru edilmiş ve neticei tetkikatta Vekâleti 
mezküre teşkilinin bütçeye bir bar teşkil etmeyeceği 
tebeyyün ettiği Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Muvazeneyi Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit 

Kâtip 
Trabzon 

Şefik 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Mazbata Muhar 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Mersin 
Niyazi 

Aza 
Diyarbakır 

Şeref 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
18 . 12. 1340 

Heyeti Umumiyeye 
Bahriye Vekâletinin teşkil edilmesi hakkındaki tek

lifi kanunî geçen seneki Müdafaai Milliye Encümeni 
tarafından müzakere edilerek tanzim edilen mazbata 
Heyeti Umumiye ruznamesine ithal edilmiştir. 

Ehemmiyeti hasebiyle mezkûr teklifi bir kere daha 
Encümence tetkik etmek üzere ruznameden aldık. Baş
vekil ve Müdafaai Milliye Vekili Fethi Beyefendi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi namına Erkânı Har
biye Reisi Sanisi Kâzım Paşa Hazretlerinin ve Bahri
ye Herekât Şubesi Reisi Hilmi Beyin huzurlarıyle; 
mezkûr teklif ve buna dair geçen seneki Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası müzakere edildi. 

Geçen seneki mazbatanın serd ettiği esbaba tama-
miyle muvafık ve mezkûr• mazbatanın ruhu teklifi ba
ki kalmak şartıyle bir Bahriye Vekâleti teşkilinde mah
zur görülmemiştir. 

Mezkûr mazbata vakti harpte bütün kuvayi harbi
yenin bir elden idare edilmesi mecburiyetine nazaran 
hazar vaktinde de bütün kuvayi harbiyenin bir elden 
idare ve ihzar edilmesini talep ediyor ve bu maksadı 
temin için bahriye kuvvetinin ayrı bir Vekâlet şek
linde idaresine muarız bulunuyor ve bu mülâhazaya 
binaen şunu teklif ediyordu : 
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«Donanmanın kudreti harbiyesi ve harekâtı har-
biyei Bahriye planlarının ihzarı ile meşgul olacak Bah
riye Erkânı Harbiyesi, Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yasetinin emrine verilecek ve Bahriye Umuruyle meş
gul olan diğer devairi bahriyede bir Bahriye Müste
şarının idaresinde olmak üzere Müdafaai iMlliye Ve
kâletine raptolunacak». 

Biz de ruhu teklifi kabul ettik. Yani Donanmanın 
kudreti harbiyesi ve harekâtı harbiyei bahriye plan
larının ihzarı ile meşgul olacak Bahriye Erkânı Har-
biyesinin, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin em
rinde bırakılması tabiatıyle elzem görüldü. Yalnız 
bir Bahriye Müsteşarının emrinde olarak Müdafaai 
Milliye Vekâletine merbut kalacak bahriye devairinin 
bir Müsteşarın değil, müstakilen bir Bahriye Vekilinin 
idaresinde bulunması - bütçeye bar olmayacağı da 
Muvazenei Maliye Encümeni tarafından bildirilmesine 
ve hali hazırına binaen - faydalı görülmüştür. 

Bahriye Vekâleti Teşkiline dair Kanun 

Madde 1. — Bahriye umuru, Müdafaai Milliye 
Vekâletinden tefrik edilerek bu umurla meşgul ol
mak üzere Bahriye Vekâleti teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Bahriye Erkânı Harbiyesi, Bahriye 
Erkânı Harbiye Reisinin tahtı emrinde olarak re'sen 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine raptedilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarısahip Rize 

Ali Ekrem 
Kâtip Aza 

Siverek 
Kadri 

Aza Aza 
Cebelibereket Gaziantep 

İhsan Kılıç Ali 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Müstakil 
bir Bahriye Vekâleti teşkiline tamamiyle taraftarım. 
Zaten geçen sene doksan kadar arkadaşla birlikte 
böyle bir Bahriye Vekâletine lüzum olduğuna dair 
Heyeti Celilenize bir teklifi kanunî yapılmış idi. O 
teklifte bendenizin de imzam var idi. Bu teklifi arz 
ve takdim ederken düşünülen esbap şu idi: Birkaç se
nelik yapılan tecrübe Müdafaai Milliye Vekâletinin, 

bahriye umuru ile lâyikiyle meşgul olamadığını mey
dana çıkarmış ve ihtisas dairesinde bahriye umu
ruyle iştigal etmek üzere bir Vekâlete lüzum göste
rilmiştir. Bu teklifimiz Müdafaai Milliye Encümenin
de uzun uzadıya tetkik ve mütalâa edilmiş, mütehas
sıs zevat ile, salâhiyettar zevat oraya celbedilerek 
uzun müzakereler neticesinde reddedilerek Bahriye 
Vekâleti teşkiline lüzum olmadığı sarahaten zikredil
miş idi. Reddi mutazammın olan bu esbabı mucibe 
mazbatası; bundan onbeş yirmi gün evvelisine kadar 
Heyeti Celilenizin ruznamesine dahil bulunuyordu. 
Yani onbeş yirmi gün evvelisine gelinceye kadar, bir 
Bahriye Vekâleti teşkiline lüzum olmadığı bu şekilde 
dahi tebarüz etmekte idi. Tam bu teklif müzakere 
edileceği bir sırada Müdafaai Milliye Encümeni Maz
bata Muharriri Beyefendi mazbatayı tekrar Encüme
ne istedi, Ve onbeş yirmi gün sonra, karşımıza yeni 
bir teklif olarak bu yeni teklif geldi. Bu teklifin es
babı mucibesinde bir Bahriye Vekâleti teşkilinde mah
zur görülmediğinden ve esbabı mucibenin sonunda ise 
bir Bahriye Vekâleti teşkilinin faydalı olacağından 
bahsederek en nihayet bir Bahriye Vekâleti teşkiline 
karar verilmiş olduğu halde karşımıza geldi. Encümen, 
her iki teklifi müzakere ve tetkik ederken bittabi mü
tehassıs arkadaşlarını ve salâhiyettar olan zevatı 
dinleyerek karar vermiştir. Binaenaleyh böyle müte-
bayin kararlar verilebilmesi için orta yerde gayet mü
him bir sebep olmak veyahut ilmî ve fennî sahada 
büyük bir tebeddül bulunmak iktiza eder. Eğer böy
le bir tebeddül varsa lütfen Encümen bizi tenvir bu
yursun. 

Efendiler! Memleketin müdafaai âliyesine taallûk 
eden bu gibi mesail tetkik olunurken ve bir karara 
raptedilirken çok esaslı bir surette düşünmek, müte
hassısları uzun uzadıya dinlemek, ilme, fenne, tecrübe
ye istinat ettirmek zaruridir ve vazedilecek bu esaslar 
öyle suhuletle, kolaycacık tebdil ve tağyir edilmeme
lidir. Aksi takdirde bu, ittiratsızlıktan başka türlü bir 
kelime ile ifade edilemez. Olabilirki; bundan üç, beş 
ay sonra, yeni bir teklif karşısında kalırız ve onda da 
bu sefer Bahriye Vekâletine lüzum yoktur deriz. Esa
sen daha bir sene evvel, iki sene evvel böyle bir Bah
riye Vekâleti teşkiline taraftar olduğum halde ancak 
şu istikrarsızlık dolayısıyledir ki, bugün bu tarz ve 
usulde buna karar vermekte çok mütereddit bulunu
yorum. C 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Eskişe
hir Mebusu Arif Bey, Bahriye Vekâleti teşkilinin aley-
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hinde midir? Değil midir? Bu noktayı şüpheli geçtik
ten sonra geçen sene Müdafaai Milliye Encümeni 
Bahriye Vekâleti teşkili aleyhinde olduğu halde, bu 
defaki Müdafai Milliye Encümeni niçin kabul etti di
yorlar. Yani biz niçin kabul ediyoruz. Belki mazbata
lar tamamiyle tevzi edilmiştir. Mütalâa buyurmuş-
sunuzdur. Mazbatada diyoruz ki: Geçen sene Müda
faai Milliye Encümeni Bahriye Vekâleti teşkili aley
hinde bulunmuştur ve sebep olarak da Bahriye Erkâ
nı Harbiyesinin behemehal Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyasetinin emrinde bulunmasını ileri sürmüş. Bah
riye Erkânı Harbiyesi, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti emrinde olunca, geride kalan Bahriye Mü
düriyeti Umumiye devairinin bir Vekâletin tahtı ida
resinde idare olunmasından ise bir Müsteşann emri 
altında idare olunmasını tercih etmiş ve bunlardan 
dolayı Vekâlet teşkilinin aleyhinde bulunmuştur. Biz, 
düşündük ki, tamamiyle bu Encümenin kabul ettiği 
ruhu teklif baki kalmak şartıyle, yani Bahriye Erkânı 
Harbiyesi yine Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti
nin emrinde bulunacak, fakat beri tarafta Bahriye 
devairi Bahriye Riyasetinin ve bir Müsteşarın idaresi 
altında bulunacağına müstakilen bir Vekâletin idaresi 
altında bulunsun. Çünkü, Muvazene Encümeni di
yor ki: Böyle bir teşkilât bütçeye bar olmayacaktır. 
O halde hülâsatan şunu söylemek lâzımgelirse Bah
riye Vekâleti teşkilinde iki mahzur hatıra gelir. Bun
lardan birisi Erkânı Harbiyesinin, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetine merbut olmayarak tamamiyle 
Bahriye Vekâletine merbut olmak şartıyle bir Bahri
ye Vekâleti teşkili ki bu mahzurlu olabilir. İkincisi de, 
Bahriye Vekâleti teşkili acaba bütçeye bir bar olur 
mu? ikincisi mahzuru da budur. Biz birinci mahzu
ru ortadan kaldırdık; yani geçen sene encümenin tek
lifini ayniyle kabul ederek bir Vekâlet teşkil ediyo
ruz. Muvazenei Maliye Encümeni de diyorki: Bu, 
bütçeye bar olmaz. O halele Arif Beyefendinin anla
mamış olduklarım söylemiş oldukları nikat hakkında 
zannederim kâfi derecede izahat verdim. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Memleketin müda
faasına taallûk eden böyle bir Vekâletin ihdası ve teş
kili Heyeti Vekilece iyice düşünülüp Meclise arz edil
mesi lâzımdır. Fethi Beyefendi Başvekâlete geldikle
ri zamanda tamamen eski Heyeti Vekilenin programı
na sadıkım ve onun üerinde yürüyeceğim buyurdular 
\r||binaenaleyh. şimdi de Bahriye Vekâletinin teşkiline 
taraftarım diyorlar. Hakikaten memleketin müdafaa
sına taallûk eden bu Vekâletin ihdası lüzumunu geçen 
sene doksan küsur imzalı takririmizde biz de rica et

miştik. Hatta Meclisin son zamanlarında Riyasetinde 
bulunan Fethi Beyefendiden tesrian müzakeresi rica
larımıza rağmen müzakere edilmiyerek bu sene ruzna-
mesine terk edilmiş idi. Hükümetimizin bütün icra
atında istikrar esasını takip etmediği kanatindeyim. 
Bahriye Vekâleti, mevcut olan vekâletlerin en mü-
himmidir. Çünkü müdafaai memlekete taallûk eder. 
Hükümetin bu ariz ve amik düşünmek ve bir kararı 
salime raptedip Meclise arz etmek ve lâzımgelen ka
nunlarının ihzar etmek lüzumunu daima hatırlaması 
lâzımdır. O halde Bahriye Vekâleti geçen seneden 
beri ihmal edilmiştir. İhmal edilmesi yüzünden mem
leketin müdafaası zaafa uğratılmıştır. Bunun mesu
liyeti kimin üzerindedir? Memleketin böyle müdafaai 
âliyesini düşünecek bir heyetin lüzumunu arz ettiği
miz zaman Meclisi Âli kabul buyurmuştu. O da bir 
Şûrayı Askerî idi. Şûrayı Askerinin bütçeleri kabul 
edilmiş ve teşkilini Müdafaai Milliye Vekili vadetmiş-
ti. Maateesşüf elan Müdafaai Milliyede böyle bir teş
kilâtı görmüyoruz, yoktur. Meclisi Âlinin kabul et
mesine rağmen teşkil edlimemiştir. Her devlette mü
dafaai memleket âli komisyonlar tarafından takarrür 
ettirilir ve icrasına kemali itina ile dikkat edilir. Biz 
de müdafaai âliyeyi kim düşünüyor? Müdafaai Milli
ye Vekâleti muamelâtı ruznamesini gece sabahlara 
kadar uğraşsa tamamiyle tedvir edecek vakti yoktur. 
Ne zamanı kaldıki; memleketin müdafaasına taallûk 
eden bir şeyi düşünebilsin! Şııabatı idare takarrür eden 
işleri ihzar ile düşünmekle vakit geçirecek, onları ya
pabilecek kırtasî muamelâttan hiçbir vakit bulamaz. 
Bütün malzemei harbiyeyi ihzar edecek olan fabrika
ları kontrol edebilecek hiçbir vakti yok. Ne yapıyor? 
Memlekete ne gibi müdafaa vasaiti ihzar ediyor? Bi
naenaleyh pek lüzumuna kail olduğumuz Bahriye Ve
kâleti içinde bilcümle teşkilât Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetine merbut, diğer şüebatı idaresi için 
bir Müsteşar olacağnıa bir Vekil olsun. Bu da bütçe
ye bar olmaz buyuruyorlar. O halde bahrî müdafaa
mızdan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi mi mesul
dür, yoksa Bahriye Vekili mi mesuldür? Bahriye Ve
kili mesuldür. Çünkü bilcümle ihtiyacatı bahriyeyi 
o arz edecek ve maruzatı kabul edildikten sonra icra 
edecek ve icrasında da birtakım tekasülü vuku bulursa 
Meclisi Âliye karşı o mesul olacaktır. O halde Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyaseti bilcümle teşkilâtı 
bahriyeye müdahale edecek Bahriye Vekâleti de kun
dura mubayaa edecek ve gemilere lâzım olan yağları 
mubayaa edecek başka vazifesi yok. (Gürültüler) Bi
naenaleyh her Vekil Meclise karşı mesuldür. 
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Meclis ihtiyacı düşünerek takarrür ettirilen bilcüm
le hususatı müdafaayı tatbik ile, icra ile mükellef 
olan Bahriye Vekâletinin bilcümle mesuliyetini Erkâ
nı Harbiyei Umumiye alamaz. Onun için Bahriye Ve
kâleti Erkânı Harbiyesi kendi emrinde olmak üzere 
bilcümle teşkilâtı bahriyesini kendisi idare etmelidir. 
O suretle teşekkül edecek Bahriye Vekâletinden mem
leket müstefit olabilir. Yoksa bu tarzda bir Bahriye 
Vekâleti, adeta bir levazımcı şeklindedir. Bahriye 
Vekâletine verdiğimiz bilcümle masrafların hüsnü su
retle istimal edilmemiş ve müdafaai bahriyei memle
ketin ihmal edilmiş olduğunu bir gün görürsek raa-
zallah kimi mesuli edeceğiz? Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisini mi? Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin 
Meclise karşı hiçbir mesuliyeti yoktur. Eler mesuliye
ti kabul eden Bahriye Vekilidir. O halde bütün me
suliyeti deruhte eden Bahriye Vekâletinin bütün teş
kilâtı kendi emir ve kumandasında bulunmalıdır. Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi ile müttehiden harpte 
vazifeg örebilir. Onun için teşekkül edecek olan Bah
riye Vekâleti bu tarzda teşekkül ederse memleket için 
faydası vardır. Yoksa Encümenin vermiş olduğu iza
hat mucibince yapılacak teşkilâttan memleket için hiç
bir fayda yoktur. Bahriyede olduğu gibi efendiler, 
Berrîyenin de müdafaası ihmal edilmektedir. (Sadet 
haricinde sesleri.) Sadet memleket müdafaasıdır. Efen
diler! Bizim buraya içtimaimiz memleketimizin mü
dafaai âliyesini düşünmektir. (Sadet değildir sesleri.) 
Onun için teşkili nizamname ve kavaninimizde mev
cut olan ve Meclisin kabul ettiği Şûrayı Askerînin aci
len teşkil ve müdafaai âliyei memleket hususunda o 
Meclisler tarafından verilecek bilcümle kararların 
ehemmiyetle tatbiki memleketin müdafaası için ehem 
miyetle düşünülecek mevaddandır. (Bravo sesleri.) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Musta
fa Bey arkadaşımız buyuruyorlar ki Bahriye Erkânı 
Harbiyesi bugün Encümenin kabul ettiği veçhile Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin emrinde bulun
mamalı, Bahriye Vekilinin emrinde olarak müstakil 
bir Bahriye Vekâleti teşkil edilmelidir. Zannediyorum 
ki efendiler, işte bu sebepten dolayıdır ki geçen seneki 
Encümen Bahriye Vekâletinin teşkili aleyhinde bulun
muştur. Ve bendeniz hayret ediyorum. Mustafa Be
yefendi gibi eski ve muhterem bir asker nasıl olurda 
bu fikirde bulunuyor? Bir sivil arkadaşımız bu tarz
da beyanatta bulunsaydı kendisine hak verebilirdim. 
Ortada muhakkak olan birşey varsa harpte bütün 
memleketin kuvvetleri bir .kumanda altında idare edi

lir. Bu pek derin maziden itibaren bu zamana kadar 
böyle devam etmiştir. Berrî, Bahrî, Havaî kuvvetler 
bir kumanda altında idare edilegelmiştir. Krallık ve 
imparatorluklarda bu kumandayı kral ve imparator
lar idare eder ve Cumhuriyetlerde de herhangi bir 
makam... Nasıl ki vakti harpte bu böyledir. Hazarda 
dahi bu kuvvetlerin ihzarı elbette bir el altında ol
malıdır. Erkânı Harbiyei Umumiye başka, Bahriye Er
kânı Elarbiyesi başka, ikisi de yekdiğerinden haberi 
olmayarak memleketin müdafaa kuvvetlerini hazırlı
yor. Bu, işte doğru değildir. İşte bugün misali karşı
nızda Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Müdafaai 
Milliye Vekâleti emrinde midir? Bu pek aşikâr ola
rak görülmüştür ki bunlar ayrılmışlar, Erkânı Harbi
yei Umumiye Makamı doğrudan doğruya memleke
tin müdafaa kuvvetlerinin ihzarını düşünüyor. Bu hu
sustaki planlarını hazırlıyor. Ne için Bahriye Vekâ
leti öyle olmasın? Bahriye Erkânı Harbiye Heyeti de 
ayniyle Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin emri
ne verilmiştir ve Bahriye Vekâleti de ayrıca teşkil 
edilmiştir. Fark bundan ibarettir. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Hazarda kumanda
ların tevhidinde bir fayda vardır vesair hususatta be
raber çalışırlar. Malûmuâliniz harp kuvveti hazarda 
yetişir, hazarda yetişecek kıtaat olsun gemiler olsun 
bunların talim ve terbiyesinden ve harbe yarar su
rette yetiştirilmesinden mesul olan kimdir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MABATA 
MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Erkânı Har
biyei Umumiye Riyaseti. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti bunları teftiş edecek ve bunları 
yetiştirecek. Aynı zamanda da sefer plânlarını ihzara 
mani yoktur. Hazarda sefer plânlarına nazaran kıtaatı 
yetiştirir ve istihdam eder. Binaenaleyh daha müte
hassıs olan Bahriye hazarda gemilerini ihzar eder ve 
efradını yetiştirir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Sualimi, iza
hat mı? 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Hali harpte yek
diğerinin muvafakati ile fiilen çalışıyorlar. 

EKREM BEY (Devamla) — Suallerini tamamı ile 
iyi anlayamadık. Yalnız zannediyorum ki, Bahriye Er
kânı Harbiyei Umum iyesi doğrudan doğruya hazarda 
teşkilâtını ayrı olarak yapsın ve plânlarını tanzim et
sin hapte de yine Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setinin emrinde bulunsun demek istiyorlar. Bu husus
ta Heyeti Celilelerini tenvir için bir parça daha izahat
ta bulunacağım. 
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KADRİ AMET BEY (Siverek) — Müsaade eder j 
misiniz? Zannedersem Encümen bu şeyi kararlaştır- I 
dığı vakit mütehassıslarını celbetmiş ve onların huzu-
ruyle müzakere etmiştir. 

EKREM BEY (Devamla) — Encümen bu kararı 
verirken Bariyenin de tamamiyle reyini almış ve ka
rarını öyle vermiştir. Efendim! Niçin hazarda Erkâ
nı Harbiyei Umumiyenin emri altında bulunması lâ
zımdır? Bunu kısaca arz edeyim. Memleketin müda
faasını Erkânı Harbiyei Umumiye Makamı doğrudan 
doğruya ihzar eder. Pekâlâ, acaba bugünkü teşkilât
ta en fazla harp teşkilâtı nerede olmalıdır ve bunun 
için en fazla para nereye sarf edilmelidir? 

Meselâ Bahriye Erkânı Harbiyesini - Mustafa Be
yefendinin buyurdukları gibi - Bahriye Vekili emrine 
bırakmalı. Bahriye Erkânı Harbiyesi düşünüyor ki ce
sim bir filo yapsın, birçok safain alsın, Bahriye kuvve
tinde büyük bir inkişaf göstersin. Tabiîdir ki Bahriye 
Vekâleti; Bahriye Erkânı Harbiyesinin bu teklifini 
kabul kabul edecektir. Ötede Müdafaai Milliye Vekâ
leti de kendisine mahsus şeyleri hazırlayacaktır. Şim
di tabiîdir ki elde mevcut olan para nispetinde bu ya
pılmak istenir. Fakat Erkânı Harbiyei Umumiye di-
yorki bugün için meselâ soruyor, Bahriye Vekili ile 
Müdafaai Milliye Vekiline; bugün benim teşkilâtım 
için ne kadar para vereceksiniz? O zaman Erkânı 
Harbiyei Umumiye Makamı diyor ki, benim için en 
ziyade haizi ehemmiyet olan havaî kuvvetlerdir. Mem
leketin müdafaa noktai nazarından hayat noktasını 
burada buluyorum. Binaenaleyh bu kadar mı para 
sarf edeceksiniz? Bu paranın ancak havaî kuvvetlere 
sarfını isterim. 

Şimdi efendiler! Zannediyorum ki biraz izah ede
biliyorum. Bahriye Erkânı Harbiyesi Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin emrinde olunca doğrudan doğruya mem
leketin müdafası için lâzım olan projeleri gözönüne 
getirince bakacak ki Bahriye Erkânı Harbiyesince 
teklif edilip arzu edilen şeyler büyük bir yekûn tutu- 1 
yor. I 

Beri tarafta Bahriyenin inkişafı bugün için mem
leket müdafaası noktasından o kadar lüzumlu değil
dir. Fakat buna mukabil memleketin müdafaası en 
ziyade havaî kuvvetlerle olacaktır. Onu teklif edi
yorum. O vakit diyecek ki; bu teklif dursun. Ben ha
vaî kuvvetlere ehemmiyet veriyorum. Ve ben bunu 
teklif ediyorum. 

Memleketin bütün müdafaa kuvvetlerinde buradan 
idare edilmesinde zannederim fayda vardır. Ve zanne- j 
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diyorum ki kâfi derecede de izahat verdim. (Reye ses
leri; anlaşılmadı sesleri; kâfi sesleri.) 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
diler! Eskişehir Mebusu muhterem Arif Beyefendi 
bundan evvel Bahriye Vekâleti teşkiline taraftar iken 
şimdi Bahriye Veklâeti teşkili hususunda mütereddit 
ve şüpheli görünüyor. 

Bu tereddüt ve şüphelerine muhterem arkadaşımız 
Rize Mebusu Ekrem Beyin kâfi derecede cevap ver
miş olduğunu zannediyorum. 

Mustafa Bey arkadaşımızın - ki kendileri de Bah
riye Vekâletinin teşkili lüzumuna kanidirler - yalnız 
bu Bahriye Vekâletinin aynı zamanda Erkânı Harbi-
yeyi de ihtiva etmesi lüzumunu ileri sürüyorlar. Bu 
mütalâata bir iki kelime ile cevap vermek istiyo
rum. 

Efendiler! Memleketin bahrî müdafaası, berrî mü
dafaası, havaî müdafaası yoktur. Bütün vatanın, bü
tün memleketin düşmana karşı ve vaki olan tecavüza-
ta karşı müdafaası vardır. (Bravo sesleri.) Binaena
leyh memleketin bilcümle vesaiti tedafüiyesinin bu gi
bi tecavüzata karşı azamî tesir icra edecek veçhile is
timali Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine tevdi 
edilmiş bir vazifedir. Bu vesaitin aynı gaye uğrun
da aynı maksat uğrunda istihdamını temin etmek için 
aynı elin idaresinde bulunması lüzumu aşikârdır. 
Eğer bir Erkânı Harbiyei Umumiyeyi Bahriye olursa, 
bir de Erkânı Harbiyei Umumiyeyi Berriye olursa, 
Erkânı Harbiyei Bahriye; savahilin müdafaası için 
şuraya ve şuraya kuvvet ifrazına lüzum gösterirse ve 
aralarında teşettütü efkâr hâsıl olursa bir tehlike zu
hurunda bu teşettütü efkârın maazallah ne şekle gi
receğini arza lüzum görmüyorum. Böyle bir tehlike
ye karşı koymak için öteden beri memleketin bilcüm
le kuvasının, vesaiti müdafaasının bir elde bulunması 
lâzımdır. Bu itibarladır ki, Bahriye Vekâleti teşkil 
edildiği zaman bu lüzum nazarı dikkate alınmıştır. Ve 
Bahriye Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin Berriye 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Dairesinde ifayı 
vazife etmesi ve kuvayı bahriyenin de kuvayı berriye 
ile harp zuhurunda, tehlike zuhurunda aynı gayeye 
doğru istihdam olunması temin olunmalıdır. 

Mustafa Bey arkadaşımız; bendenizin eski Kabi
nenin programını harfiyen tatbik edeceğime söz ver
diğim halde bugün nasıl oluyor da Bahriye Vekâleti 
teşkiline taraftar olduğumu ileri sürüyorlar ve bende
niz Meclis Riyasetinde iken Bahriye Vekâleti teşkili 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresini kendileri 
arzu etmişler ve fakat o zaman müzakere olunmamış, 
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yani bendeniz bunun müzakeresine mani olmuşum 
demek istiyorlar. 

Efendiler! Hepiniz pekâlâ bilirsiniz ki Meclisi Âli
niz ruznameye tamamıyle hâkimdir. Eğer o zaman 
Bahriye Vekâleti teşkili hakkındaki kanun müzakere 
edilmemiş ise o ancak Meclisi Âlinin vermiş olduğu 
karara müstenittir. Böyle olmamak kabil değildir. Bi
naenaleyh bendeniz makamı riyasette bulunduğum 
zaman Bahriye Vekâleti teşkili aleyhinde olmak su
retiyle bu kanunu mevkii müzakereye koymadığım 
yolundaki imaları kabul etmekte mazurum. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Tehir için zatı âlinize 
bir şey söylemedim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Böy
le bir imada bulundunuz. Onu kabul etmekte mazur 
olduğumu arz ettim. Efendim! Bendeniz eski Kabi
nenin programını harfiyen tatbik edeceğimi söyleme
dim ve nasıl olur? Biz programımızı Meclisi Âlinize 
harfiyen teferrüatıyle, tafsilâtıyle okuduk. Meclisi 
Âliniz programı heyeti umumiyesiyle tasvip etti. Bi
zim programımız Meclisi Âlinizde okunan program
dan ibarettir. Bendeniz İsmet Paşa Kabinesinin hu-
tutu umumiye itibariyle siyasî hatları dâhilinde yürü
yeceğimizi arz ettim ve aynı hutut üzerinde yürümek
teyiz. Aynı siyasî zümrenin gayelerini mevkii tatbik 
ve fiile koymaya azim bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Programda bittabi Heyeti Vekilenin de kendine 
mahsus noktai nazarı mütalâa ve muhakemesi vardır. 
Şûrayı Askerînin, memleketin müdafaası için lâzım 
,olan böyle bir müessesenin henüz tesis edilmediğini 
ve bunun için behemehal Şûrayı Askerînin teşekkülü 
lüzumunu ileri sürdüler. Şüphesiz, fakat bendeniz zan
nediyorum ki, Mustafa Bey arkadaşımızın, bu asker 
arkadaşımızın malûmatı olmak lâzımgelir ki Şûrayı 
Askerî Kanunu bugün Müdafaai Milliye Encümenin-
dedir. Hükümet Müdafaai Milliye Encümenine sev-
ketmiştir. Müdafaai Milliye Encümeninden pek çok 
rica ederim biran evvel Şûrayı Askerî hakkındaki 
Kanunu müzakere ve intaç etsinler. Meclisi Âliden 
de rica edeceğim. Bu kanunun sırası gelince müzake
re edilerek bu askerî müessese vücuda gelsin. 

Efendiler! Bittecrübe anlaşılmıştır ki bütçesi altı-
buçuk milyon liraya baliğ olan Bahriyemizin gerek 
menafiini ve gerek bütçesini temin etmek için müsta
kil bir Bahriye Vekâleti olması faydalı olacaktır. Bah
riye kuvvetlerimizin menafii ve intizamını temin et
mek için bu noktai nazar Heyeti Vekilede ve Meclisi 
Âli huzurunda müzakere edileceği üzere müstakil bir 
Bahriye Vekâletinin teşkili lâzımdır. 

Efendiler! Biliyorsunuz ki mevcut Bahriyemizin 
islâh ve tensiki ve mevcut olan sefaini harbiyemizin 
biran evvel tamiri, mevcut zabitanımızın bugün fennî 
harbin talep eylediği terakki ve tekemmüle doğru yü
rütülmesi için bunların müstakil bir Bahriye Vekâle
tinin tahtı idaresinde olarak yetiştirilmeleri lâzımdır. 
Bahriyenin birçok müessesatı vardır birçok mektepleri 
vardır, fabrikaları vardır. Bunların tensiki için Müda
faai Milliye Vekâletinin - ki bu hususta arkadaşımız 
Mustafa Beyin fikirlerine iştirak ederim - vakti ol
mayacaktır. Çünkü işleri çoktur. Bunu Heyeti Celi-
leniz huzurunda alenen itiraf etmeyi bir vazife adde
derim. (Bravo sesleri) Bu itibar iledir ki bendeniz 
Bahriye Vekâletinin teşkili lüzumuna kaniim. Heyeti 
Celilenizden bu husustaki kanunun kabulünü rica ede
ceğim. (Müzakere kâfidir sesleri.) 

REİS — Efendim! Altı zatın sözü vardır. Kifa
yeti müzakere hakkında takrir vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ey

lerim. 
İstanbul 

Ali Rıza 
Riyaseti Celileye 

Heyeti umumiye hakkındaki müzakere kâfidir. 
Maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Aksaray 
Neşet 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Bolu Mebusu 
Cevat Abbas 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi 
görülmüştür. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Maddelere geçilmesi ka
bul olundu efendim. 

Bahriye Vekâleti Teşkiline dair Kanun 
Madde 1. — Bahriye umuru, Müdafaai Milliye 

Vekâletinden tefrik edilerek bu umurla meşgul olmak 
üzere Bahriye Vekâleti teşkil edilmiştir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Geçen se
ne Askerî Encümende ben de dahil'idim. Bir Bahri
ye Vekâleti teşkiline lüzum var mıdır, yok mudur di
ye uzunboylu müzakere edildi. Müzakerede Erkânı 
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Harbiyei Umumiye Vekili Asım Paşa iie Müdafaai 
Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretleri de mevcut idi. 
Gerek Erkânı Harbiye Vekâleti gerekse Müdafaai Mil
liye Vekili berrî, bahrî, havaî kuvvetlerin tevhidi lü
zumunda İsrar ettiler ve her halde bunları yekdiğe-
rinden tefrik gayri caizdir, diyerek tevhiden idarede 
israr ettiler. 

Evet, Bahriyenin bugünkü haline bakılırsa bir Bah
riye Vekilinin bilhassa mütehassıs bir zatın bu müesse
senin başında bulunmasına herkes taraftar olur. Bir 
Donanmaya ihtiyaç vardır. Fakat bu Donanmanın 
derecesi ne olacaktır? 

ALÎ SAİP BEY (Kozan) — Reis Paşa Hazretleri,. 
maddelere geçilmesi kabui edildi. Bu, madde hakkın
da mıdır? Vekâletin teşkili kabul edildi. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Madde hakkında 
söyleyeceğim efendim. Paramızın vüsatına göre mec
burî olarak bizim ne miktarda Donanmamız bulun
mak icap eder, bunu tespit etmek lâzımdır. 

Binaenaleyh, son müzakerede Müdafaai Milliye 
Vekili Fethi Beyefendiden sordum, mevcut Bahriye 
kuvveti tezyit edilecek midir, yoksa haliyle mi kalacak
tır dedim. Hayır, halihazır muhafaza edilecektir de
diler ve bunun için bir Vekil tâyini lüzumundan bah
settiler. 

Arkadaşlar! Ordu deyince berrî, bahrî, havaî kuv
vetlerin heyeti umumiyesi anlaşılıyor, binaenaleyh ânı 
ve şamil olarak berrî, bahrî, havaî kuvvetlerin hepsi
nin ihtiyacının düşünmek ve hepsinin en lâzımlısı han
gisi ise onları tespit etmek lâzım gelir. 

Size bir misal arz edeyim: Biz Yavuzun tamirine 
sarfedilmesi için iki buçuk milyon lira kabul ettik. 
Şimdi, Erkânı Harbiyeyi Umumiye Reisine bu iki bu
çuk milyon para ile havaî kuvvetleri lüzumu derece
de ikmâl etmeden Yavuzun tamirine razı olurmusun 
diye bir sual sorulsa acaba ne cevap verecektir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Paşam, mad
de hakkında söylesinler. 

REİS — Birinci madde Vekâlet teşkili hakkında
dır efendim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bana böyle geliyor 
ki havaî kuvvetlere lüzumu kadar ehemmiyet vermez 
ve bir çok para sarf ettiğimiz donanmayı muhafaza 
edecek kadar havaî kuvvetleri tezyit etmezsek mille
tin parası beyhude sarf edilmiş olur. Bugün bütün 
hükümetler havaî kuvvetlere ehemmiyet veriyorlarki 
diğer kuvvetlerle ikisi beraber yürüyecektir. Bugün 
bahriye teşkil etmekle paranız nispetinde derhal ha

vaî kuvvetlerimizi de tezyid etmek mecburiyetinde
yiz. Bu havaî kuvvetlerin lüzum ve ehemmiyeti son 
Cenup hadiselerinde bir kere daha anlaşılmıştır. Bi
naenaleyh biz, bahriyenin tezyidinden evvel havaî kuv
vetleri tezyid etmek mecburiyetindeyiz. İkinci mese
le; berrî, bahrî ve havaî kuvvetlerin bir zat uhdesinde 
birleşmesi Teşkilâtı Esasiye Kanunun kırkıncı madde
si ile tespit edilmiıdir. Çünkü Orduyu büsbütün siya
setten uzak bulundurmak Meclisi Âlinin emelidir. 

ALİ SAHİP BEY (Kozan) — Bir generalin Me
bus olarak Meclisi Âlinizde bulunması gibi. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) - - Meclisi Âli karar 
verirse ondan da vaz geçeceğiz. Memnuniyetle ilk de
fa ben çekilirim. Çok arzu ederdim ki bu çığır üze
rinde bir arkadaş tarafından bir teklif verilerek müza
kere edilsin. 

ALÎ SAHİP BEY (Kozan) — Tarafı âlinizden 
teklif olunursa da olur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Baş üstüne, yarın 
bu teklifi yaparım. Yalnız bir Bahriye Vekâleti teşki
li ile mesele bitmez. Bir Donanma kumandanı lâ
zımdır, üssü bahrî tayin etmek lâzımdır. Bahriye Er
kânı Harbiyesi ikinci maddede söylendiği vec üzere 
Erkânı Harbiyeyi Umumiyeye Bahriye Erkânı Har
biye Reisinin mafevki mi olacaktır, yoksa madunu 
mu olacaktır? Donanma Kumandanı kimin emrinde 
bulunacakdır? Teşkilâtı Esasiye Kanununun kırkıncı 
maddesine nazaran Donanma Kumandanının Erkânı 
Harbiye Reisinin emrinde bulunması lâzım gelir. Üssü 
Bahri Kumandanları Erkânı Harbiyeyi Umumiye Rei
sinin kumandasında bulunmak lâzım gelir. Şu halde 
üssü Bahrî Kumandanları, Erkânı Harbiyeyi Umu
miyeye merbut, Donanma Kumandanları Erkânı Har
biyeyi Umumiyeye Merbut Bahriye Mektepleri Er
kânı Harbiyeye merbut olacak, Bahriye Vekili ise le
vazım ile meşgul olacaktır. 

ALİ RIZÂ BEY (Kastamonu) — O halde Vekâ
lete ihtiyaç yok Paşa Hazretleri! 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Hay Allah razı ol
sun. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Mana yok efen
dim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Evet yalnız bir Ve
kil olacak. Halbuki talim ve terbiye ile Erkânı Harbi
ye meşgul olacaktır. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Öyle ise hiç lü
zum yok. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Öyle ise hiç lü
zum yok. 
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RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Bir Vekil olacak, 
levazım vazifesini görecektir. O halde Müdafaaî Mil
liye Vekilinin ismi değişmek lâzım gelir. Yarın Havaî 
Kontrol Vekili demek lâzım, öbür günde Havaî Kuv
vetlerin Vekili, daha başka kuvvetlerin Vekili olacak
tır. Bu suretle idare işleri ayrılacaktır. Evet doğrudur, 
salâhiyeti haiz ve ihtisasa malik bir Vekil olursa doğ
rudan doğruya Avrupa fabrikalarıyle vesaire ile mü-
baayaat işlerini daha iyi bir süratte yapabilir. Fakat 
iddia edildiğine göre bugün ve yarın bir Donanma 
alınmayıcaktır. Yalnız hali hazırı muhafaza edeceğiz. 
Emir ve kumandası vesairesi Erkânı Harbiyeyi Umu
miye Riyasetine merbuttur. Yalnız bir Vekil tayin ede
ceğiz. Bu Vekil levazım işleri ile meşgul olacaktır. An
layamadığım budur. Bunu mütehassıs bulunan arka
daşlar izah etsinler. Memleketin nefi bunda ise maal
memnuniye bunu kabul ederiz. Bu hususta Bahriye 
mütahassısı arkadaşlar cevap versinler ve bizi tenvir 
etsinler. Verilen bu salâhiyetle Bahriyenin yükselece
ğine kani iseler, pekâlâ, hepimiz razı olalım ve kabul 
edelim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHl BEY (istanbul) — Efen
diler! Biz bütçemizin bugünkü halini nazarı dikkate 
alarak böyle muazzam bir Bahriye programı vücude 
getirmek maksadı ile bu teşkilâtı vücude getirmek için 
kıyam etmediğimizi şimdiden arz etmek mecburiyetin
deyim. Fakat bununla beraber mevcut Bahriyemizin 
ıslâh ve tensiki, hali intizama ifrağı, zabitanın daha 
ziyade inzibat altında yetiştirilmesi ve bugünkü tarak-
kinin talep eylediği tekemmüle isali için her halde 
müstakil bir teşkilâta lüzum vardır- kanaatindeyim. 
(Evet evet sesleri) arz ettiğim gibi altı buçuk milyon 
liraya baliğ olan Bahriye'Bütçesini müstakilen bir el 
ile daha nafi bir süratte istimal etmek ve Bahriyemizi 
daha mütekâmil daha müterakki ve mükemmel bir ha
le ifrağ eylemek kabildir itikadındayım. Fakat hali 
hazım muhafaza edeceğiz demedim. Hali hazır ıs
lâh ve tensik edeceğiz, hali intizama koyacağız dedim. 
Paşa Haziretleri! Bahriyenin böyle hali hazırını ay
nen muhafaza etmek demek bir kaç sene sonra Bah
riyeyi yok etmek demektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Allah o 
halden muhafaza buyursun! 

milere kumanda edecek, yeni gemileri bugünkü Bahri
ye Devletlerinin zabitanı derecesinde idare edilebile
cek derecede Heyeti Zabitan yetiştirmek ve bunları 
talimü terbiye etmek lâzımdır. Bugünkü Bahriyemizi 
daima o noktayı nazardan talim halinde bulundur
mak lâzımdır. Onun için bugünkü gemilerimizi tamir 
ederek, islffı ederek daha muntazam bir hale sokmak 
ve hem de bugünkü zabitanımızı bu gemilerde yetiş
tirmek ve istikbalde inşallah Maliyemizin vüsati mü
saade ettiği zamanlarda daha büyüyecek, daha kuv
vetli ve daha müessir olacak olan Bahriyemize bu He
yeti Zabitanı yetiştirmek gayesi ile bu teşkilâtı yapıyo 
ruz. 

Rüştü Paşa Haziretleri, üssü Bahrî Kumandanı, 
Donanma Kumandanı vesaire gibi Kumandanların, 
Erkânı Harbiyei Umumiye dairesinemi merbut olaca
ğını soruyorlar. Bendenizde kendilerinden soruyo
rum. Bu gün Ordu müfettişleri Erkânı Harbiyei Umu-
miyeyimi merbut, yoksa Müdafaai Milliye Vekâleti-
nemi merbuttur?. Efendiler! Müdafaai Milliyei ait 
olan işler için Ordu Müfettişleri Müdafaai Milliyei 
merbut, Erkânı Harbiyei Umumiyeye ait olan işler 
için de Ordu Müfettişleri, Ordu Kumandanları Ko
lordu Kumandanları Erkânı Harbiyeyi Umumiyeye 
merbuttur. Gene bu itibarladır ki Üssü Bahrî Ku
mandanları, Donanma Kumandanları sair Bahrî Ku
mandanlar Erkânı Harbiyeyi Umumiyeye ait olan 
işler için Erkânı Harbiyeyi Umumiyeye merbut kala
caklardır, Bahriye Vekâletine ait olan işler için de 
Bahriye Vekâletine merbut kalacaklardır. Bugün 
berrî Ordumuzda bunun misali vardır. Bunun için 
şüphe ve tereddüde düşmeye mahal yoktur. Bu iti
barla vazaif tamamiyle taksim olunmuştur. Onun için 
onların Erkânı Harbiyeyi Umumiyeye merbut olma
sı ile olunmuştur. Onun için onların- Erkânı Harbi
yeyi Umumiyeye merbut olması ile Bahriye Vekâleti
ne lüzum olmayacağı şüphesine düşmek doğru değil
dir. Üssü Bahrî Kumandanlarının ve Donanma Ku
mandanının Bahriye Vekâletiyle pek çok işleri ola
caktır. Nitekim bu gün Ordu Müfettişlerinin ve Or
du Kumandanlarının Müdafaai Milliye Vekâletiyle 
pek çok işleri vardır. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka söz is
teyen yok. Tadil teklifide yokdur. Binaenaleyh mad
deyi aynen reyi âlinize koyacağım: Maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — İler
de, bütçemizin vüsati müsaade ettiği zamanlarda mem
leketin bütçesiyle mütenasip bir surette ve bittabiî 
Meclisi Âlinin daimi murakabe ve kontrolü altında 
yapılacak olan Bahriye bütçeleri ile alınacak yeni ge-
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Madde 2. — Bahriye Erkânı Harbiyesi, Bahriye 
erkânı harbiye reisinin tahtı emrinde olarak, resen 
Erkânı harbiyeyi Umumiyei Riyasetine raptedilmiş-
tir. 

ALt RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim! Bah
riye Vekâletinin tesisi lüzumuna ve istibali için Bahri
yemizin temini terakki ve inkişafına dair gerek muh
terem Başvekilimiz Beyefendi Hazretleri ve gerekse 
diğer rüfekayı kiram kâfi derecede Meclisi âliyi ten
vir edecek surette izahat verdiler. Esasen kanunun 
teklifine bendeniz saik olduğum için bu hususta uzun 
uzadıya söz söyleyecek değilim. Yalnız teşkili matlup 
olan Bahriye Vekâletinin hakikaten matlup intizam 
ile çalışması ve matlup olan semereyi vermesi için 
Encümence dercedilmiş olan ikinci madde hakkında 
Heyeti Âliyenize izahat vermek isterim. Bahriye Er
kânı Harbiyesinin vazifi ile Erkânı Harbiyei Umu-
miyeye merbut olacak bir Bahriye Erkânı Harbiye 
Heyetinini vazifesini birbirine karıştırmamalıdır. Bu
nu daha muvazzah surette Heyeti Âliyenizde izah 
edebilmek için evvelemirde Heyeti Âliyenize Bahriye 
Vekâletinin teşkilâtını arz edeyim. 

Bahriye Vekâleti, dört daireye münkasemdir. Er
kânı Harbiye Dairesi, Teçhizat Dairesi - ki tekmil 
tersanelerde gemilerin tamiratına memurdur. Leva
zım Dairesi - ki donanmanının boyasından tutunuzda 
saçını vesairesini tadarikle mükellefdir. Bunları tadat 
etmek gayrı kabildir, çünkü bu bapdaki levazımın is
mini zikretmek yüzlerce sahifeye mütefıakkıfdır ki 
burada tadat etmek imkân haricindedir - Bir de Mua
melatı Zatiye Dairesi vardır ki Zabitanın tersilerine, 
tayinlerine, tebdili havalarına, mezuniyetlerine ba
kar. tşte arz ettiğim bu dört dairedir. Bu dört daire
nin de muhtelif hizmetler için müteaddit şubeleri var
dır ve bu teşkilât, bidayeti Meşrutiyette bahriyemizi 
tensik ve islâh için celbedilmiş olan en mütehassıs 
Amiralların ariz ve amik tetkik neticesinde yapmış ol
dukları bir teşkilâttır ki on beş seneden beri bunu tat
bik etmekteyiz. Hiç bir mahzurunu görmedik ve te-
mamiyle tatbike alışmıştır. Bunun şeklini değiştirmek 
doğru değildir ve memleketimiz için en iyi tertip edil
miş bir teşkilât modelidir ve bu gün en müterakki bir 
bahriye teşkilâtı model ittihaz edilmiştir. 

Binaenaleyh bu dört daireden Erkânı Harbiye Dai
resi Bahriye Vekâletinin fennî, idarî, askerî, siyasî bi
lumum umur ve muamelatını tedvir ve tanzim eden 
bir dairedir. Diğer devair ile daima hali temasta bu
lunmak ve onların umurunu tanzim etmek, onlara 

direktif vermek vazifesiyle muvazzaftır. Adeta onla
rın nazımı umuru vazifesiyle muvazzaftır. 

Bundan başka Bahriyede Müsteşarlık yoktur. Bah
riye Vekâletinin Müsteşarı Erkânı Harbiye Reisidir. 
Hatta Vekilin gaybubetinde Vekâletin işleri için Ve
kâlet eder. Vekil namına imza salâhiyetini haizdir. Bi
naenaleyh Bahriye Erkânı Harbiye Riyaseti, Bahriye 
Vekâlet Makinesinin kuvvei muharrikesi mahiyetin
dedir. Yani dimağı mahiyetindedir. 

Erkânı Harbiyeyi Umumiyede bulunacak Bahri
ye Erkânı Harbiyesine gelince: Bu heyet. Müdafaa 
planlarının ihzar ve tatbiki hususunda gerek Bahriye 
Vekâleti, gerekse Donanma Kumandanlığı ile Erkânı 
Harbiyeyi Umumiye Riyaseti veyahut harpde Başku
mandanlık arasında irtibat vazifesini ifa eder. 

Bunun vazifesi, Bahriye Erkânı Harbiye Riyase
tinin vazifesinden başkadır. Hatta buna bir misal arz 
edeyim: Sabık Almanya İmparatoru berrî ve bahrî 
Başkumandan idi ve fiilen bu kumandayı uhdesinde 
tutardı. Harpde olduğu gibi sulhde de işlere müdaha
le ederdi. Fakat bu zat müstesna yetişmiş bir zat idi. 
Çünkü bu zat bir Amiral kadar da umuru bahriyeye 
vakıf idi. icabında donanmanın üzerine çıkar manev
ra yaptırar idi. Her iki mesleği de tahsil etmiş müstes
na bir zat idi. Böyle iken ve Başkumandanlığı uhde
sinde ifa etmekte olduğu halde Almanya Bahriye Ne
zaretinin Erkânı Harbiye Dairesini kendi karargâhına 
nakıletmiş değildi. Almanya Erkânı Harbiye Dairesi 
nezaretde idi. Onlar Bahriyenin icap eden teşkilâtını, 
tensikatını, levazımını plânlarını ihzar ederler. İm
paratorun tastikine arz edilmek üzere gönderirler. İm
paratorun karargâhında berrıyeden olduğu gibi bah
riyeden de ayrıca bir Heyeti Istişariyesi bir Erkânı 
Harbiyesi vardı. Binaenaleyh Bahriye Erkânı Harbi
ye Dairesinin Bahriye Nezaretinde ihzar edipde Bah
riye Nazırı vasıtasıyle göndermiş olduğu hususatı, 
planları vesaireyi İmparatorun karargâhındaki Bahri
ye Erkânı Harbiye Heyeti tetkik eder, İmparatora 
arz eder, icap eden izahatı verir iradeye iktiram et
tirir. 

Eğer maksat bunun ufak modelinde bir şey yap
mak ise bu başka meseledir. Yoksa meseleyi ikiye ayı
rarak, asıl ruhunu kabzederek cismini biruh bırak 
mak doğru değildir. Bu başka meseledir. Bu doğru de
ğildir. Binaenaleyh bu mesele ile diğer Bahriye Ve
kâletinin Erkânı Harbiye Dairesini karıştırmamalıdır. 

Bir de Donanma Kumandanlığı Erkânı Harbiye
si vardır. Bu Erkânı Harbiye de Donanma Kumanda-
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m ile beraber Denizde kumanda da bulunur. Donan
manın kudret ve kabiliyeti harbiyesini tezyit etmek 
manevra yaptırmak, tayinleri yaptırmak, mümarese-
ler yaptırmak, zabıtan ve efradı harbe alıştırmak gibi 
hususata memurdur. Sulhde ve harpde donanmanın 
iradesinden bu heyet mesuldür. 

Donanmanın harpde iki türlü vazifesi vardır. Biri
si münferiden harp etmektir. Diğeri Ordu ile müşte
reken harekettir. Her iki hale görede gerek donanma 
münferiden harp ettsin, gerek ordu ile müştereken 
harp etsin, Donanma Kumandanı evvelce mürettep 
olan plâna göre denizde harbi idare etmek vazifesiy
le mükelleftir. Bundan doğrudan doğruya denizdeki 
kumandan mesuldür. Karadaki berrî ve bahrî herhan
gi bir Erkânı Harbiyenin denizdeki harakata kuman
da etmesi imkânı yoktur. Bu doğrudan doğruya Do
nanma Kumandanının ve Erkânı Harbiyesinin vazife
sidir. 

Deniz harpleriyle kara harpleri yek diğerine ben
zemez. Karada iki muhasır ordu yek diğeriyle karşı
laştığı zaman meydanı harbe girinceye kadar günler, 
aylar mürur eder. iki ordu yekdiğeri muvacehesinde 
mevzi almak, tahkimat yapmak, istikşafat yapmak, ke-
keşfi taaruzî yapmak gibi şeylerle günler aylar geçi
rir, Ondan sonra iki ordu yekdiğeri ile çarpışmaya 
başlar. Bahriyede böyle değildir, iki muhasım donan
ma ufuktan yekdiğerini görür görmez, yarım saat 
zarfında ateş hattına girerler. Ve o yarım saat zarfın
da Bahriye Kumandanı kendi tahti kumandasında 
olan kuvvetleri düşmanın vaziyetine göre tensik etmek 
ve yarım saat sonra ateşe girmek icabeder. Berrîyede 
olduğu gibi kumandan ateş hattınının gerisinde bulu
narak, dürbün ile seyrederek aldığı raporlarla tetki-
kat yaparak; tatbikat yaparak, huzuru fikir ile, selâ
meti fikir ile düşünerekten harbi idare edemez. Ha-
rakatı harbiye planını; yapacağı harakatı o anda ya
pacak, yarım saat, bir saat zarfında harbe girecektir. 
Onun için derhal kendi elindeki kuvveti tensik ede
cek, tahtelbahirlerin hangi tarafa, torpidoların han
gi tarafa şevki icab edeceğini. Tayyareleri nereden 

ilerleteceğini derhal düşünecek, teşkilâta girecekdir. 
Bunları yarım saat zarfında tatbik ederek kendisi de 
ateş hattınının başında harbe başlayacaktır. Donan
ma Kumandanlığı Bahriyede en mühim bir mesele
dir. Kumandan olacak zatın gayet zeki, sürati intikâl, 
nüfuzu nazar, metanet ve itidali dem sahibi olması lâ
zım gelirki bunu becerebilsin. Her adamın işi değildir. 
Binaenaleyh her olur olmaz işde de Donanma Ku
mandanının işlerine karşımak caiz değildir. Sulh za-

| manında yapılan plânlar ki istihzarat plânlarıdır. 
j Istihzarart planları, sevkülceyış anları takarrür eder, 

Donanma Kumandanı bu mesuliyeti üzerine alır, ve 
o donanmayı harp için ihzar eder ve zamanı gelince 
de harp eder. 

Berrî ve Bahrî kuvvetler arasında ihtilaf, müsade-
mei efkâr husulü benim hafsalama sığmaz. Gerek 
bahriyenin, gerek berriyenin gayei emeli memleketi 
müdafaa etmektir. Müştereken veya münferiden her 
iki kuvvet sağ ve sol el gibi memleket müdafaasında 
bir vücut olarak çalışır. Bu gibi ihtilâf at zuhuru, Bah
riye Erkânı Harbiyesi ile Erkânı Harbiyei Umumiye 
arasında ihtilâfı efkâr husule gelmesi memul değildir. 
Hüdanekerde böyle birşey zuhur etmiş olsa bile Mec
lisi Âliniz derhal müdahale eder ve memleketin mü
dafaasına müteallik bir mesele olduğu için burada 
hallolur ve böyle bir şey de vaki olmuş değildir. Bina
enaleyh mazbatanın ikinci maddesinde gösterildiği 

ı veçüe Bahriye Erkânı Harbiyesinin vazifesi harakatı 
Harbiye plânlarıyle meşgul olması lâzım gelen bir Er
kânı Harbiye Dairesinin, Erkânı Harbiyeyi Umumi-
yeye raptı deniliyor ki bu kamilen vukufsuzlukla ya
zılmış bir şeydir. Bunun imkânı yoktur. Ve mesele 
böyle değildir. Hakikati mesele ancak Bahriye Erkâ
nı Harbiyesinin Harakatı Harbiye Şubesi, Erkânı 
Harbiyei Umumiye emrine verilebilir. Bunun için 
maddeye bir kayıt koymak lâzım değildir. 

Bahriye Erkânı Harbiye Reisi olacak zat her kim 
ise - esasen maksat memleketin müdafaasıdır - Erkâ
nı Harbiyeyi Umumiye Reisinin reyini almak vazife
si zaten kendini icbar eden. Binaenaleyh böyle bir ta
kım mütalââta lüzum yoktur. Bundan dolayı Vekâle
tin teşkilâtını akamete uğratmıyalım. Bu, adeta Vekâ
letin bir şubesini alıp diğer tarafa raptedip Vekâletin 
ruhunu almak, yani dimağı ile cismini ayırıp ruhuna 
fatiha okumak demektir, bunun için bu maddenin tay-
yını rica ediyorum, meseleyi daha ziyade uzatmamak 
için maddenin şekli hakkında bir takrir veriyorum, 
lütfen bunun kabulünü rica ederim. 

EKREM BEY (Rize) — Efendim! Teklif sahibi 
Ali Rıza Bey, Bahriye Erkânı Harbiyesinin Bahriye 
Vekâletine merbut kalmasını sureti mahsusada mü
dafaa ettikden sonra Donanma Kumandanlığının 
ehemmiyetini söylediler. Bahriye Erkânı Harbiyesinin 
Bahriye Vekâletine merbut kalması hususunda söy
lediği sözler bir Bahriye Zabitine yakışan sözlerdir. 
Yalnız Müdafaai Milliye Encümenin maddeyi bir 

! vukufsuzlukla tanzim etmiş olduğu hakkındaki söz-
j leri, düşünülmüş ve tartılmış sözlerden ziyade, lâlet-
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tayin, gelişi güzel söylenmiş sözlerdir. Bendeniz ce
vap olarak, maatteessüf gene ilk çtefa söylemiş oldu
ğum sözleri tekrara mecbur olacağım. Geçen sene Mü-
dafaai Milliye Encümeni Reisi bulunan Rüştü Paşa 
Haziretleri Bahriye Erkânı Harbiyesinin, Bahriye Ve
kâletinin teşkiline aleyhdar olmuşlardı. Bu o kadar va-
zih ve aşikâr bir meseledir ki buna dair söz söyleme
ye lüzum görmüyorum. (Kâfi sesleri) Buyurdular ki: 
«Bahriye Teşkilâtında Müsteşarlık yokdur, Bahriye 
Erkânı Harbiye Reisi Müsteşar makamındadır, bü
tün devaire nezaret edebilir.» Eskiden Harbiye Neza
retinde de böyle idi. Fakat efendiler! Bu, geçmiş ve 
eski bir sistem idi. Bunu değiştirdik, yani Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisini Bahriye Vekâletinden ayırdık. 
O halde nasıl olurda, bu eski usulü Bahriye Vekâletin
de bırakabiliriz? 

ALÎ RİZA BEY (Kastamonu) — Bahriye için es
kimemiştir, yenidir. 

EKREM BEY (Devamla) — Binaenaleyh mem
leketi müdafaa eden kuvvetlerin teşkilâtında kabul 
ettiğimiz sistemi, Bahriye Vekâleti teşkilâtında da ka
bul ediyoruz. Yani Bahriye Erkânı Harbiye Riyase
tini Erkânı Harbiye Umumiye Riyasetine raptediyo
ruz. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim! Bendeniz 
yalnız şunu anlamak istiyorum ki: Bahrî devletlerin 
Teşkilâtı Bahriyesinden Erkânı Harbiyesi bu şekilde 
olanlar varmıdır? yokmudur? Varsa hangi devletler
dedir? 

ALİ RİZA BEY (Kastamonu) — Yoktur. 
EKREM BEY (Rize) — Anlayamadım. 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Yani şu ikinci mad

denin ifade etmek istediği şu şekil, başka bahrî dev
letlerde aynen böylemidir? Bahriye Erkânı Harbiye
si, Erkânı Harbiyei Umumiyeye merbutmudur, değil-
midir? 

EKREM BEY (Rize) — Efendim! Rusya, Hollan
da böyledir. (Almanya da böyle sesleri) Almanya da 
bu şekli kabul etmiştir. Diğer devletler ki meselâ İn
giltere cesim bir bahriyeye maliktir bize benzemez. 
Müdafaa Kuvvetlerinde Orduları esas olan milletler 
gibi bizim memleketde de kabul ettiğimiz ve misal 
olarak bizim bahrî vaziyetimizle onların bahrî vazi
yetleri ve bizim vaziyetimize benzeyenleri arz ettim. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Demekki tetkikat 
yapılmış ve o veçhile alınmıştır. Bunu anlamak isti
yorum. 

EKREM BEY (Rize) — Efendim! Başka millet
ler böyle yaptı diye mutlaka böyle yapmış değiliz. 

Bendeniz buna benzeyen diğer milletleri arz ettim. 
Onlar böyle yaptı diye bizde yaptık demiyorum. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendiler! Bu
na benzeyen bir usulün Almanya ve Hollanda da ol
duğunu söylüyorlar. 

EKREM BEY (Rize) — Rusyada da.. 
ALİ RlZA BEY (Kastamonu) — Rusyada da 

yoktur. Rusyanın henüz teşkilâtı muayyen değildir. 
Geçen sene Muvazeneyi Maliye Encümenin Mazba
tasında bu Rusya ve Hollanda meselesi esbabı mucibe 
olarak zikredilmişdi. Almanya Hükümetinin Versay 
muahedesi mucibince kuvveyi berriye ve bahriyesi 
tahdit edilmiş ve sıfıra indirilmiştir. Bütün malzemei 
harbiyesi zaptedilmiştir. 

Binaenaleyh bugün Almanya bize mikyas olamaz, 
biz Almanyaya nispetle daha ziyade denizle muhat 
ve serbest bir hükümetiz. Almanya bize misal ola
maz. 

İkincisi Hollanda bitaraf bir hükümettir. Bitaraflı
ğı Avrupaca kabul edilmiştir. Müstemlekâtını muha
faza için bir kaç gambotu vardır, mesele yalnız bu 
kadardır, Ordusu da yoktur. Binaenaleyh Almanyada 
böyle olabilir. Yani Bahriye, Erkânı Harbiyei Umu
miyeye merbut olabilir. Fakat bizim şekilde değildir, 
biz onlara makis olamayız, vaziyeti coğrafiyamizde 
onlarla kabili kıyas değildir. Bugün bütün devletle
rin donanmalarına ehemmiyet verişleri bizi o vaziyet
ten çıkarır. Bugün Romanya Devleti bile bir karşı sa
hile mâlik olduğu halde Bahriye Teşkilâtına başlamış
tır. Geçen yaz Temmuzda 3, 4 gemisinden ibaret ufak 
bir filosu gelmiş İstanbul Limanında İzmir de dolaş
mış mevcudiyeti Bahriyesini göstermiştir. Sonra Sır-
biye Hükümeti daha dün iki karış hududa mâlik olan 
bir hükümet, mektep gemisini İstanbul'a yollamış ve 
talebesini bir ay kadar dolaştırmıştır. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Yunan bile.. 
ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Romanyanın teş

kilâtı bahriyesi nasıldır.? 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Ne kadar Bah
riyesi olan devletler varsa Bahriyesi ile Harbiyesi ay
rıdır, teşkilâtı bizde olduğu gibidir. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Tak
rirleri okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. — Bahriye Erkânı Harbiyesinin Erkânı Harbi

yei Umumiyeye raptı lüzumu katisi Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun kırkıncı maddesinin müzakeresin de te-
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beyyün etmiş ve tevsik ve teyit edilmişdir. Binaena
leyh maddeninin aynen reye vazını arz ve teklif eyle
rim. 

İzmit 
Saffet 

Riyaseti Celileye 
Bahriye Vekâletinin teşkilâtını ihlal ve faailyetini 

sektedar edecek olan ikinci maddenin tayyım teklif 
ederim i 

Kastamonu Mebusu 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Ali Rıza Beyin serdettiği esas üzerinden tadilât 

icra kılınmak üzere ikinci maddenin Encümene iade
sini teklif ederim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

REİS — Bu da Rıza Beyin teklifini teyid ediyor. 
Binaenaleyh evvelâ tay teklifini reyi âlinize koyaca
ğım. Tay • teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... TayY teklifi 
kabul edilmemiştir. Maddeyi aynen reyinize koyaca
ğım, 

FERİDUN FİKRl BEY (Dersim) — Efendim! 
Encümene gitmesi halkkındalki teiklif vardır. Ali Rıza 
Beyin teklifi dairesinde tadil edilmek üzere maddenin 
Encümene gitmesini teklif ediyorum. O ibareyi geri 
alıyorum, 

REİS — Ne için Encümene gitmesini teklif ediyor
sunuz? 

FERÎDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Ali Rıza Be- | 
vin serdettiği bir teklif vardır. O esas görüşülmek j 
üzere Encümene ia'desün'i teiklif ediyorum. j 

Attı sene Erkânı HarMyei Bahriye Reisliği yap- j 
mış bir zatın mütalâatı nazarı dikkate alınmalıdır. j 

REİS — Ali Rıza Bey tay teklifi yapmıştır. j 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Takririmi | 

geri alıyorum. 
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ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim! İkinci 
maddede müphem kalan bir nokta vardır orada deni
liyor ki : Erkânı Harbiyei Bahriye, olduğu gibi Erkânı 
Harbiyei Umumiyeye geçsin. Halbuki efendiler! Pe
kâlâ biliyorsunuz ki, Erkânı Harbiyenin vazaifinden 
bir kısımda Müdafaai Milliye Vekâletine bırakılmıştır. 
Berrî kısmı yani seferberlik kısmı. İhtimal ki Bahri
ye Vekâletine dair Erkânı Harbiye vazaifinden bir 
kısım vardır ki mutlaka onunla beraber yürümek lâ
zım gelir. Onun için bendeniz bunun Encümende bi
raz daha tetkikini teklif edeceğim. (Müzakere Kâfi 
sesleri.) 

REİS — Efendim! Maddenin Encümene iadesi tek
lif olunuyor. Encümene iadesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... ladesini kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... ladesi kabul edilmemiştir. Maddeyi aynen re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu Kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.... Maddeyi kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim! Dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuştur. Beş 
gün sonra ikinci müzakeresi olacaktır. 

Çarşamba günü öğleden sonra saat birde içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 4,30 
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