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Sayfa 
4. — İçel Mebusu Ali Sabri Efendi ve rü-
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5. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, usulü muhakematı cezaiyenin lâğvîne 
dair takriri 179-A'B2 

6. — Malatya Mebusu Sıtkı Beyin, tneha-
kimi cezaiyede itayı reyde ekseriyetin esas 
ittihazına dair takriri 182 

7. — Malatya Mebusu Sıtkı Beyin, me
murin muhakematı hakkındaki takriri 182 
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ederek zaptı sabık hulâsası kiraat ve kabul olundu. 
Müracaatı vakıaları üzerine Karesi mebusları Abdül-
gafur ve Basri Beylerle Saruhan Mebusu Refik Şev
ket Beyin mezuniyetleri yirmişer gün temdit ve Çe
lebi Efendi Hazretlerinin mezuniyet talebini natık 
telgrafı kıraat olunarak bir an evvel Mecliste hazır 
bulunmaları lüzumu beyan edildi. Mezuniyet tale
bine dair Muş Mebusu Osman Beyin takriri kıraat 
edilmiş ise de lüzum kalmadığı Mecliste hazır bulu
nan kendileri tarafından bildirildi. Sansür meselesi 
hakkında müzakerat cereyar. ve verilen takrirler 
kıraat ve müzakerenin kifayeti kabul edildikten son
ra Tokat Mebusu Rıfat Beyle Karalıisar Mebusu 
Şükrü Efendinin takrirleri kabul edildi. Küçük zabl-
tanın iaşesi hakkında Müdafaai Miliye Vekâletinin 
teklifi kanunisi (Müdafaai Milliye ve Maliye en-

Sayfa 
5. — MUHTELİF EVRAK 192:193 
d- — İntihap esnasında almış olduğu 91 

reyin nazarı dikkate alınmasına dair Abdül-
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1. — Yozgat Mebusu Ahmet Beyle arka

daşlarının; gayri müstahak veya ehil olarak 
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riri ve Dahiliye Vekili Cami Beyin cevabı 185:188 

2. — Sinop Mebusu Şerif Beyin; bazı 
memurini mülkiye ve adliyenin kanunsuz az
ledilmeleri sebebine dair istizah takriri ve 
Adliye Vekili Celâlettin Arif, Maarif Vekili 
Dr. Rıza Nur Beylerin cevapları 188:192 

cümenlerine) ve nevahi teşkili hakkında Çorum Me
busunun takriri Dahiliye Encümenine havale edilerek 
belediye reislerinin aşar iltizam edememeleri hak
kındaki Kütahya Mebusunun takriri reddedildi. Jan
darmaların tetkiki ahvali hakkında Burdur Mebusu
nun takriri Dahiliye Encümenine ve İzmit'teki yollar 
hakkındaki takrir Nafia Vekâletine havale olunduk
tan sonra İdam hükümlerinin Meclise arz edilmemesi 
esbabının izahı hakkındaki takrir izahat verilmek 
üzere Heyeti İcraiyeye tevdi edildi, tdarei vilâyat ve 
tedrisaU iptidaiye Kanununun tadili hakkındaki 
takrir bu baptaki Sivas Mebusu Taki Efendinin tek
lifiyle beraber Dahiliye ve Maarif encümenlerine 
ve Bitlis'te dört iptidaî mektebi küşadı hakkındaki 
takrir Maarif Vekâletine, varidatı umumiyeden ida-
rei hususiyeye hisse tefriki hakkındaki takrir Maliye 
Encümenine, Simav keresteleri hakkındaki teklifi 
kanun! tkisat Encümenine, Posta ve Telgraf umuru 

•>••<— *-

BİRİNCİ CELSE 

Açılma saati : Badezzcval 2̂ 30 

REİS — Reisisani Celâlettin Arif Beyefendi 

KATİP : Haydar Bey (Kütahya), Rashn Bey (Sivas) 

REİSİSANİ BEY — Efendim zaptı sabık oku
nacak, 

[Kâtip Rasîm Bey okudu]. 

I. — ZAPTI SABIK HULASASI 

— 174 
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hakkındaki takrir Dahiliye Encümenine ve Ereğli 
Kömür rüsumu hakkındaki teklifi Kanunî iktisat ve 
Maliye encümenlerine havale edilerek celseye nihayet 
verildi, 

ikinci, üçüncü, dördüncü ve besinci celseler hafi
dir* 

İReisisana Kâtip 
Celâlettih Arif Mehmet Rasim 

Kâtip 
»Haydar 

.REİStSANİ BEY — Zaptı sabık hakkında söz 
soy] ivecek var mı? 

REtSÎSANl BEY — Efendim, mezuniyet tale
bine dair bazı telgraflar var : 

1. —Maras Mebusu Rüştü Beyin, mezuniyet ta
lebine dair telgraf t 

(Maraş Mebusu Rüştü Beyin mezuniyet hakkın
daki telgrafı okundu), 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Henüz muvasalât ettim. Meşakı seferiyeden mü

teessirim. Mezuniyetimin bir malı daha temdit bu-
yurulması müsterhamdır, 

Maraş Mebusu 
(Rüştü 

ıREİSİSANt BEY — Kabul edenler ellerini kal
dırsın (Eller kalkar). Kabul olundu efendim. 

2. — Bursa Mebusu Muhittin Baha eyin, mezu
niyet talebine dair telgrafı 

ı(Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin telgrafı 
okundu}* 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa 

Kemal Paşa Hazretlerine 
Emri telgrafileri üzerine hemen hareket etmek 

üzere iken Balıkesir cephesinin aldığı vaziyet burada 
bulunmayı bir vazifei mitfiye haline koydu. Daireİ 
Intihabiyemin mukadderatı sureti katiyede halledi
linceye kadar hemşerilerim arasında bulunarak bü
yük milletimizin ve onun Büyük Meclisinin vicdanı 
bülendi neyi emrediyorsa onu ifa etmeme müsaade 
buyurulmasuu istirham eder, mezuniyetim hususuna 
ait emri telgrafilerine muntazır bulunduğumu maalih-
tiram arz eylerim efendim hazretleri. 

Bursa Mebusu 
Muhittin Baha 

BİR MEBUS — Yalnız Balıkesir mebuslarının, 
Karahisar mebuslarının mezuniyet talebini havi olan 
isimler içerisinde Abdülkadir geçmiştir. Abdülga-
fur olacaktır, 

REİStSANÎ BEY — Efendim, yalnız bir şey var 
ki, bendeniz derhatır ediyorum, o da sansür hak
kındaki kabul edilen takrirdir.. Şükrü Beyin takriri 
kabul olunmamıştır. O cihet tashih edilmelidir efen
dim. Kabul ediliyor mu efendim. Badettashihat 
kabul edenler ellerini kaldırsın (Eller kalkar). O 
halde badettashihat kabul edildi. 

REISISANİ BEY — O halde efendim kabul bu-
yuruluyor mu? (Kabul, kabul seslerij Bu da kabul 
olundu efendim. 

3. — Aydın Mebusu Ahmet Şükrü Efendinin, 
mezuniyet talebine dair telgrafı 

(Rasim Bey, Aydın mebuslarından Sarayköy Müf
tüsü Ahmet Şükrü Efendinin mezuniyet telgrafını 
okudu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mezuniyetim hitam buldu, ahvali hazıra hasebiyle 

hareket edemiyorum. Mezuniyetimin on beş gün 
temdidi ve harekâtımın iradesi. 

Ahmet Şükrü 
JREISISANt BEY — Kabul edenler ellerini kal

dırsın. (Elfer kalkar). Kabul edildi* 

4. — Adana Mebusu Dr, Eşref, Mersin Mebusu 
İsmail Safa ve Muhtar Fikri Beylerin, mezuniyet ta
lebine dair telgrafı 

(Kâtip Rasim Bey, Mersin Mebusu Safa ve 
Muhtar, Adana Mebusu Eşref Beylerin telgraflarım 
okudu): 

Suret 
Büyük! Millet Meclisi Riyasetine 

Kuvayı Milliye Teşkilâtını tevsi ve takviye için 
buralarda bilfiil çalışılmaya lüzumu kati vardır. Hiç 
olmazsa daha bir buçuk ay kadar mezun kalmak -
lığımıza müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Mersin Adana 
İsmail Safa Eşref 

İMersİn 
Muhtar 

(Muvafık, muvafık sadaları) 
BÎR MEBUS — Nerede bulunuyor bunlar? Telg

raf nereden? 

2. — AZAYt KİRAM MUAMELATI 

— 175 — 
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REÎSİSANÎ BEY — Karaisahdan. 
5. — Denizli Mutasarrıflığının, Denizli Mebusu 

Yusuf Beyin mezuniyetinin temdidine dair telgrafı 
KÂTİP RASİM BEY — Denizli Mutasarrıf Ve

kili Müştak Beyin bir telgrafı vardır, Okuyorum: 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Yusuf Bey vaziyeti hazıra dolayısıyle ailesi nez-
dindeo infikâk edemiyeceğinden müddeti mezuniye
tinin on beş gün temdidini istirham etmekte bulun
duğu. 

3 Temmuz 1336 
Mutasarrıf Vekili 

Müştak 

REİSİSANİ BEY — Bu telgraf kabul ediliyor mu 
efendim? (Kabul, kabul sadaları), 

O halde bu da kabul olundu efendim. 

6. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, mezu
niyetinin temdidine dair telgrafı 

[(Kâtip Rasim Bey, Burdur Mebusu Hüseyin Baki 
Beyin telgrafını okudu): 

Suret 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Ailemin meşru olan rahatsızlığı az bîr zaman yal

nız bırakılmamasını icap ettiriyor. Mezuniyetimin 
Temmuz yirmisine kadar temdidine müsaade buyurul-
masım maalhicap istirham ve takdimi ihtiram eyle
rim efendim hazretleri. 

Burdur Mebusu 
Hüseyin Baki 

{Olamaz, ret, ret, sadaları)^ 
BÎR MEBUS — O zat daha Meclise kabul olun

madı. 
REtSÎSANI BEY — Resmen daha Meclise tak

dim olunmadı. Bir muamele yapılamaz efendim. 
7. — Niğde Mebusu Vehbi Beyin, mezuniyetinin 

temdidine dair telgrafı 
(Kâtip Rasim Bey, Aksaray'da Niğde Mebusu 

Vehbi Beyin mezuniyet hakkındaki telgrafını okudu): 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Hususatı zatiyei cakiranemin tesviyesi için sekiz 
Temmuz'da hitam bulan mezuniyetimin bir mah da
ha temdidine müsaadet celiei riyasetpenahilerinin, 
rayeğân Duyurulması müsterhamdır., 

Aksaray'da Niğde Mebusu 
iVehbi 

(Olmaz sadaları). 

— 176 

RBlStSANI BEY — Kabul ediliyor mu efendim? 
Kabul edenler ellerini kaldırsın (Eller kalkmaz). Ka
bul edilmedi efendim. 

SITKI BEY (Çorum) — O birlerinin mazereti 
meşrudur. 

S. — Canİk Mebusu Şükrü Beyin, Canik Mebusu 
Emin Beyin mezun addedilmesine dair takriri 

(Canik Mebusu Şükrü Beyin takriri okundu): 

Suret 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
istanbul'dan Samsun'a avdet edebildiği anlaşılan 

Canik Mebusu Emin Beyin Müdafaai Mitliye Teşki
lâtını ikmale kadar mezun addedilmesi talebini havi 
Samsun Müdafaai Hukuk Riyasetinden bugün aldı
ğım 25 Haziran 1336 tarihli telgramname leffen tak* 
dim kılındı. Samsun'un ehemmiyeti siyasiyesi teş
kilâtı miHıyerein mitokün olduğu fcadar süratle ik
malini icap ettirecek bir mahiyette bulunduğundan 
mumaileyhin münasip müddetle mezun addedilmesi 
hususuna müsaade buyurulmasını istirham eylerim 
efendim, 

Canik Mebusu 
Şükrü 

(Olamaz sadaları ve gürültüler). 
REfSÎSANÎ BEY — Müsaade buyurunuz efendim. 

Kendisi daha MecUse takdim edilmemiştir, Onun 
için müsaade ederseniz Heyeti Icraiyeye havale ede
lim, tetkik edilsin değil mi efendim? (Muvafık sa
daları). Heyeti Icraiyeye havale edildi, 

9. — Mardin Mebusu Hasan Tahsin Beyin, me
zuniyet talebine dair takriri 

(Kâtip Rasim Bey, Mardin Mebusu Hasan Tah
sin Beyin takririni okudu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Âliyestne 
Mardin'de yola çıktıktan sonra gözlerime lahik 

olan arıza gitgide tezayit ederek kasnbasara mün
cer olması üzerine ledelârz hastane sertebabetine şe-
refsadır olan emri âlii riyasetpenah ilerine binaen 
ser tabip Kaymakam İhsan ve Mütehassıs Binbaşı 
Şerafettin Befeyendiler taraftanddan icra edilen mu
ayene neticesinde taraflarından İcra edilen muayene 
neticesinde verilip merbut bulunan raporda gözleri
min şu arızai nagâh zuhuru üç mah tedavi ve isti
rahattan sonra muhtacı ameliyat olduğu beyan 
olunmuş ve binaenaleyh, ona göre muktazi mezuni
yetin itast her halde menutu müsaadei celilei riyaset-
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penahileri bulunmuş olduğu maruzdur. Olbabda 
emrüferman hazreti menlehülemrindir. 

5 Temmuz 1336 
ıMardin Mebusu 

Takizade 
Hasan Tahsin 

(Muvafık muvafık sadaiarı). 
REÎSÎSANÎ BEY — Kendisini bizde gördük de

ğil mi efendim? Mezuniyet talebini kabul edenler 

î. — Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyin, 
bütçenin tevzini hakkındaki takriri, 

[Kâtip Rasim Bey, Karahisarı Şarki Mebusu 
Mustafa Efendinin takririni okudu) : 

Riyaseti Ceüleye 
ıtdarei Hükümetin hali hazır kadrosuna nazaran 

bütçemizin büyük bir yekun teşkil edecek mertebede 
açığı bulunduğu âzadeî iştibah olup bu açığa karşı
lık bulunmak ise şu sırada bir emrü gayri mümkün 
hükmünde bulunduğu cihetle evvelemirde her daire 
kendi kadrosunu mümkün olduğu miktarda tenzil 
eylemek ve badehu maaşat zamaİmi bir hali İtidale 
irca kılınmak zarureti karşısında bulunuyoruz itika
dındayız. 

Şıkkı san i, yani mekadire zamaim ciheti bütçe 
müzakeresi meyanında düşünülecek hususattan ise 
de tashihi kadro meselesinin devairİ aîdesi nüzzarı-
nm huzuriyle şimdiden mensup olduğu encümenler-
ce müzakere ve tetkik edilmesi gayeyi istihsale en 
sehil bir tariktir. Zannederim. Vakıa bu kadro 
meselesi de zamaim gibi bütçenin tetkiki sırasında 
takrir edilmek mümkün İse de Heyeti Umumiyede 
uzun uzadı ya müzakere ile izaai evkat etmekten ise 
kadronun ait olduğu encümenlerde kararlaştmldiktan 
sonra ona göre tanzim edilecek bütçenin Heyeti 
Umumiyece tetkik ve tadil edilmesi de iktiza eder. 
Binaenaleyh, evvel emirde halimize münasip kad
rolar tanzim ve* ona göre de bütçe tevzin edilerek 
bir an evvel Heyeti Umumiyeye tevdii hususunun 
Kuvveİ teraiye Riyasetine tebliğine Heyeti Umumi
yece karar itasını teklif ederim. 

30 Haziran 1336 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Mustafa 
UMUM — İzahat versinler- . 
REtSÎSANl BEY — izahat talep ediyorlar efen

dim. 
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ı lütfen ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Üç ay me
zuniyet kabul edüdi efendim, 

ALİ ULVİ BEY (Burdur) —Efendim, rapor 
okunsa İdi bir kere, 

REİSÎSANİ BEY — Hacet yoktur.. Kendisini 
burada gördünüz. Kürsüye çıkarken Hâşim Bey 
arkadaşımız kendisine muavenet etmişlerdi. Umum 
muvafakat ediyor değil mi efendim? (Evet, evet sa
dalan).: 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Efen
dim, zaten varidatımız az, masarif atımız çoktur. 
Bütçemİzdeki eski kadro mucibince maaş verilecek 
olursa sonra açık olmak lâzımgetİr. Onun için ben
deniz diyorum ki, bu kadroyu şimdi kendi halimize 
münasip olmak üzere yapalım ve yapmak üzere 
mensup olduğu encümenlerle mensup olduğu vekâlet 
birleşsinler, (Bir ses : ne kadrosu). Kadroyu bir 
kere ıslâh etsinler. (Sesler : ne kadrosu?). Umum 
memurin kadrosu efendim. 

ıMaaşat için, lüzumsuz, lüzumsuz memurlar var, 
kimisinde maaşlar az, kimisinde çok, bunların hep
sine »öyle olduğu gibi maaş vermek nasıl olur? On
dan -sonra zamaim meselesi var, onu bütçe esnasında 
fearariaştırmz. (Bu kadro meselesini mensub okluğu 
enüUrrreraler vasrtaBile mensi* olduğu nezaretler yap
sınlar, ondan (sonra Meclise gelsin. 

OPERATÖR EMİN (HEY (ŞBuraa) — Bunlar 
bütçe dirüzakere olunurken mevzubahs olur. Şimdi 
lüzumu yak, 

RBÎSÎSAİNt BEY — Şimdi efendim, bu takriri 
nazarı itibare alıyor mutsunuz? Nazarı itibare •alanlar 
l'ütofen eSHerioi fcalÖmsm <EHer kalkar). Nazarı itiba
re almadı efendim. O halde efendim, taleb olundu
ğu veçhile Heyeti 'tcraâyeye, Riyasete havalesini ten-
sib ıbuyurur muşumuz? Tensflb edenler ellerini fcator-
sınlar. (Eller kalkar). Pökaîâ efendim, Heyetli İcrai-
yeye tevdiine karar verifldi, 

2. — içel Mebusu Ali Sabrı Ef. ve rüfekasmm, 
memur olan mebuslartn esamisini havi bir cedvelin 
Heyeti Veküeden tateb edilmesine dair takriri. 

((Kâtip 'Rasim Bey tarafından îçel Mebusu Alı 
Sabri Bey ve rüfek&sHun tafcriri okundu); 

(Büyük Millet Meclisi Riyasetti CelÜlesine 
(Meclisi Ali vazifei murakabesini bihakkm İfa 

edeoiîmefc îç'in ahengi ihlâl edfeoet en ufak bîr iîhti-

4. — TAKRİRLE» 

— 1.77 — 



t : 28 5 . 7 i 133« C Î 1 

maldea azade bîr tam hareketi kati <KıStur olarak 
kabul «önelidir. Bazı becrübel«ri» de hâsıl olması 1&-
zmıi istjbah uzun müddet iofear ve tereddüde rmi-
tehaımmii değildir. Heyeti İcralyeye tevdi «dflen ka
rar nıudibince azalıfcia her hangi bir memuriyet şahsı 
vahid uhdesinde içtima edip «demeyeceği Meclisi 
Atice -biran evvel halledilmek Üzere Heyeti İcraâyei 
muhtereme şimdiye kadar rüfekayi muhUmımeden 
kaç zati ne gibi memuriyetlere tatyiû etmiş ve bu gi
biler evvelce ne gibi bir memuriyet ve meslekte bu
lunduklarını müşir bîr cedvelin ve Divanı Riyasetin 
de her hangi .bir memuriyette iken Meclise aza inti
hap olunan riifekayi müüteremeiMn memuriyetlerini 
müşir bir oedveljo müstafiden Meclise tevdi buyur-
•maflanot teklif ederiz. 

dçel Skwp 
AK Sabrî Batkı Hami 

içel Adana 
Lûcfi LMbduUah Faik 

Adana 
Memed 

<Muvaf (k satfalact),. 
iREfeSİSlAINİ BEY — Naoan itİbare alıyor musu

nuz efendim? O halde «Her kalksın (Eller kalkar). 
Pekli efendim, o (halde Heyeti fcnaiyeye havalesi ka
bul edil'iyor mu efendimi? <Hay hay sodaları). 

'Bunun İçin de eMer kalkan efendim (EUer kal
kar). Kabul edikü efendim. 

3* — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Mektebi Harbiyenm Erzurumda küsadı temennisine 
dair takriri. 

OKâJtip Rasim Bey, Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni Beyâı Mektebi Harbiye hattındaki takririni 
okudu) : 

Suret 
Büyük MÜtet Meclisi Riyaseti CelİIesine 

İstanbul'dan nakli zaruri olan mektebi harbiye-
nm ehemmiyetli mevkiiye ve askeriyesi ve •fünumı as-
keriyemizıden istifade etmek istemeleri melhuz olan 
Kaıffcas v« Iran gibi komşu kardeş HüMümetlerine 
kurbiyeti ve Türklük âleminin merkezi oüan Emi-
ramda 'küşadı için $bu takririn nazan dikkate ahn-
masiyte İcra Vekilleri Heyetine havale buyurumıa-
smı teklif ederini. 26 Haziran 1İ336. 

(BiHurum Mebusu 
(Hüseyin Avni 

KMüdafaai M'illiyeye «adaları). 
HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Şimdi 

mektep açacak zaman deferl. 

MBİSİSAINÎ BEY — Efendim, Müdafaa! Milli-
ye Encümenine gönderelim (Muvafık sesleri). 

Müdafaa! (Mîllîye Encümenine havale edildi. 
Efendim. 

4. — tçel Mebusu Ali Sabri Efendi ve rüfekası* 
nm, şimdiye kadar azil ve nasbedilen memurinin bîr 
listesinin Heyeti Vekileden tedeb edilmesine dair tak
riri 

{tfet Mebusu Ali Sabrî Bey ve rüfefcasmtn tak
riri okundu) > 

Suret 
iBüyüik Mİöet Meclisi Riyaseti CelİIesine 

ifetSıdaıf okman gaye mıi vatanın taMis ve mü
dafaası bulunmasına nazaran Ibüübün fcuvayi maddiye 
ve manevjyetoizi o hedefe tevcih etmek mufctaai iken 
İcra Vekâletlerinin bazılarınca memur azil ve tayin
le ve lüzumundan fazla teşkilât ile iştigat edifonekte 
olduğu müşahede ve İstihbar «diyoruz. Binaenaleyh, 
lora Vekâletlerinin teşekktülünden bu aıte kadar bu 
balbdafcî İcraartları ıberveohi âti mevad ürerine Mec
lisi tenvir buyurmalarını teklif ederiz. 

Madde '1. — Her vekil şimdiye kadar ne gibi 
esbab ve esasafca müstenid ne kadar memur ve azü 
ve tayin ve terfi ve tahvil etmiştir. Bu hususta elde 
mevcud kavanme ne dereceye kadar riayet olunmuş
tur? fsimterile sabık ve lâhıifc derecei memuriyette-
rini miibeyyin bîr cedveti ile keyfiyetin jEalht. 

Madde 2. — Memurinin azil ve tayin, terfi ve 
tahvilleri için 'Miza eden hancıraffu tesviyeye varidatı 
maliyemizin tahammuMİ var mıdır ve bu babda İhti
yar edilen masarif ne muhtardadır? Efradı milletin 
vahdeti efkâr ve tesanüdünün daha ziyade iktisabı 
dcuvvet etmesi hususunda idare ve İışadatta ne gibi 
tedabir ittihaz edilmiştir? 2 Haziran 1336 

İçti Sinop 
Ali Sabri Hakkı Hami 

îcet Hsparta 
Lûtfi ^Okunamadı 

îcel Adana 
Memed Abdullah Fa& 
Adana Canik 

(Memed Sıtkı Mustafa 

MUSTADRA BEY <Karahisa<n Şarki) — O da 
deminki maddeye raptedilir, Bu mesele hakkında 
evvelce bir takrir daha vardı efendim. 

ıREdBİSANiI BEY — Ayrti mesele dejüdir efen
dim, ba$ka meselediir. EWeHk!i takrirde mebus otam 
memurların listesini istiyorlar. Memurlardan da 
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mebus var, bunların Üstesini üstiyorlardı. Tevdi edi
len o îdi. Bunda memurların barcirahlan tte kadar 
verilmiş ve ne içki azledBmıİş? Bunların böıinmesi ta
lep ediliyor. 

A l i SAÜRRİ EFENDİ ÇÎçel) — Bendenizin takri
rindir... 

RfiİSİlSAlNl ,BBY — Kürsüye buyurunuz, söyle
yiniz. 

A l i SAİBRI BFBNDiI <Icel) — Efendim, bizim 
istihdaf ettiğimiz ıgayei yegâne vatanımızın müdafaa 
ve isfSMâst peşinde olduğunu Meclisi Alî müdriktir. 
Binaenaleyh biz, yine kuvayi maddiyle ve manevjye-
ınizi ıbu cihete ve (bu hedef İçin sarfetoek, birinci 
emel, vazifemizdir. Bunun İçin ıMectisİ Ali ilk mü-
zakeratlarınn Jbir çoklarında 'derece! talryede olan 
teşkilât ve jdarei damliyeye w mfâtealökfaususatı müm
kün olduğu ve bahusus mali fedakarlığı iktiza eden 
şeyleri ırrömküa (olduğu mertebe İhtiyatlı kabul et
mek Mzumgeldiğini ruban •gösteriyordu. Şimdi zan
nediyorum, şurada teşekkül «tetiğimiz Ü« % ay zar
fımda bütün iştigalatımEzdan, gayemizden haylice 
uzaklaşmışız, Enaz cümle bir memleketin hududla-
nnı müdafaa lesbabtarmı temin ve teemmül etmdkıten 
ziyade 'dahili bir şofc memurin asaH ve -tasyini tahlil 
ve terfii gibi husıısaitla istjgal öfctfflc, zannederim bu 
lüzumsuz bir mesele olmamakla (beraber, toendenizâtt 
kanaatime göre, biraz lüzumundan fazla 'iştigal edil
diğini anlryorum. Eğer Irüzumundan fazla iştigal edil
mişse, malûmu âiiriiz bu mesaitde daha. ziyade ah
vali hazıra dblayıısile mali fedakârlık yapmağa mec
buruz fci, maalesef parasıehfc yüzlünden temin ve 
ihzar edeceğimiz bir çok esbabı vakit ve zamanile 
tedarik ve ihzar edemediğimizden cebhelerimizin 
bu giin aldığı sekti görüyoruz. Bu kibarla bu cihette 
(heyeti muhtereınei teraiyeden her biri kendi dairesi
ne aid ne kadar memurin azil ve nasb veya tayin et
miş, ne kadar memur tebdM ve ttalbVü erimiş ve bun
larm hepsinin bir ce'dVeîini, sabık ve lâhüfc memuri
yetlerini ki bundanda maksadı âcizanem, bu ıbabda 
ehliyete ne dereceye kadar ehemmiyet verilmiştir, 
riayet edilmiştir ve işler ne dereceye kadar ehfline tev
di edüebilm^tir? Ben zannederim, içtimai hastalık
larımızdan biri de işi ehline vermek hususundaki 
şimdiye kadar gösterdiğimi tereddüdlerdir. On sene
lik hayatı meşrutiyetimiz, zannederim bize devri 
•istibdadda olduğumdan fazla bir dersi intibah ver-
memiiştir. Onun içki bu hastalığa nihayet verelim, 
Eğer bıöyle bîr şey olmamışsa .şeref, tabii kendileri
nindir -ve ayni zamanda hîssai şeref onları o mevkie 

tsad eden heyeti umurmyeye aiddir. Temenni ede
rim fci böyle olsun, 

ikincisi; bizim istihdaf ettiğimiz gaye, vatanın 
selâmetidir ve bunda 'arzu ettiğimiz derecede muvaf
fak olabihnem'iz İse, amali milliyemizj biıaikın. ifa 
ve idrak ile ve onun peşimde imletin -ittifak ve itti-
foad edebilmesi ile mürnktündür. Bunu tabu heyeti 
muh'teremeniz gereği gibi Mir. Onun :îçin bu dahil
deki vahdet ve tesanüdü tenüa edebilmek yaloc bir 
cihetten olmaz kanaatindeyim. Bir taraftan idari, bir 
itaratftan irşadı ofenahdur. Yani mebJrnaemken cebir 
ve tazyik suremle artık müHeti (gayesi peşinde topla-
makhr. Meselede sarsılmaz bir halde siyanet ve me
tanet temin edilirse gayelerimize o kadar emim hat-
velerle gidebiliriz değimi efendim? Onun için He
yeti îcra'iyei MuhSteremeden bu ciheti istifeara mec
bur kaldım ki, bu maksadı ufciyi temine yani bunu 
temin edebilecek idari, jışadi ne gibi esbaba tevessül 
edebitaîştir ve daha bundan fazlasını «temin edebil
mek imkânı var mı idi? Bu babda heyeti muhltereme-
meyj tenvir buyursunlar, maksadım budur. Binaena
leyh artık takririmin mundericatı şu olduğuna göre 
nazarı dikkate alınıp alınmayacağı heyeti muhtere-
mtenfoin takdirine vabestedir, 

RJBİSİSSAINÎ [BEY — Efendim, nazarı dikkate bu 
takrir alınıyor mu? Lütfen eller kalksın. <EIler kal
kar). Nazarı dikkate alındı efendim. O halde onu da 
Heyeti İcraâyeye havale edelim. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın, (filler kalkar, cedvel tanzim 
edilmek üzere sesleri). Kabul edildi efendim, (Ced-
vel tanzim edilmek üzere sesleri). O halde İcabı ic
ra kılınmak üzere Heyeti Icraiyeye havale ediyoruz 
efendim, 

5. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
usulü muhakematt cezaiyenin îâğvhte dair takriri* 

R'EİStSAİNt BEY — Efendim, usulü muhake-
matı cezaiye kanununun tadili hakkında Erzurum 
Mebusu Hüseyin Avni Beyin bir teklifi kanunisi 
tvar. Bunu arzu buyurulüısa 'doğrudan doğruya Ad-
fiye Encümenine havale edelim, 

'ABDULLAH lAtZMt BFEMDit (Eskışdıİr) — Ev 
velâ Meclis bununla iştigal edecek mi? Bilelim, on
dan sonra havale edelim. Encümen böyle bir kanun 
tadiliyle iştigal edecek midir, Meclis evvelâ bunu 
nazarı itibare alıyor mu? 

REİStSANİ BEY — O halde... 
BÎR MEBUS — Okunsun ondan sonra havale 

edelim. 

— 179 — 

http://ziya.de


I i M S , 7 i 1336 C : 1 

RElSİSANÎ BEY — O halde okusunlar efendim. 
(Sesler, okunsun, bakalım nedir? Hali hazıra yarar 
mı?), 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Okun
sun* 

(Kâtip Rasim Bey, Hüseyin Avni Beyin takririni 
okudu) : 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Usulü muhakematı cezaiyemizin kısmı mühim-
minde ademi İsabet olduğu senelerdenberi İcra kılı
nan tatbikatla tezahür etmiş bir hakikattir. Bu yüz
den meydana gelen özürler milletimizi adliyenin bu 
kısım teşkilâtından adeta nefret ettirmiştir, Bir kere 
umuru adliye lüzumundan fazla tarika tabi olup ta-
nrfki mesele ederek hakka daha ziyade tekarrüp rrriUâ-
hazasiyle yapılan işbu teşkilât mutasavver faidenin 
bir kaç misli zarar ve mağduriyet tevlid etmektedir. 
Meselâ, cürüm vukuunda takibatla tahkikat başlar, 
evrakı jstttintakiye defaatle mahkeme riyaseti maka-
mına gider ve İşbu muamelede bir nevi ihsası rey 
hâsıl olur. En basit muamelede olsun üç beş ayda 
hemen hiç bîr hüküm İfade etmeyen istintak karar
nameleri çıkar. Mehakime şevki icap eden davaların 
tahkikatı yeniden tamik olunmaya başlar veyahut 
mesele cinayet derecesinde görülür, heyeti ittihami-
yeye sevkolunur. 

Burada dahi yeni iş başlar velhasıl böyle tahki
katı iptidaiye etrafında aylar, hatta çok kere seneler 
geçer. Muhakemat devri gelir. Zamanın müruru ha
sebiyle şahidler ya olur veyahut diyarı ahara gider. 
Ya celbleri icap eder veyahut istinabeye müracaat 
olunur. Vesaiti nakliyeden mahrum olan memleketi
mizde bir çok zamanlar dana geçer. Neticeİ muha
kemede bigünah oldukları tebeyyün ederek beraat 
eden maznun ve müttehimler bigayri hakkın asayişi 
memleket ve cemiyeti beşeriyenin selâmeti uğuruna 
ve maalesef adalet namına pek çok insanlar bu ha
lin ' doğurduğu sefalet yüzünden evlât ve ayalleriyle 
manvolup giderler. Böyle biçaregânın duçar olduğu 
musibet ve felâkete hiç kimse iştirak etmez ve mağ
duriyetlerinin telâfisi katiyen düşünülmez. Binaena
leyh görülüyor ki, teşkilâtımız halimizle münasip de
ğildir. Nazariyatta iyi görülüp tatbikatta muvaffak 
olunamayan düsturlar faide yerine zarar verir. İşte 
arzettiğim acı tecrübelerle aşikâr olan ahkâm maka
mına kaim olmak üzere zirde muharrer mevaddın 
kabulünü teklif ederim, 24 Haziran 1336 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Madde 1, — Müstantık memuriyeti ve heyeti 
ittihamiyeler mülgadır. 

Madde 2. — Cürüm vukuunda o mahal müd
deiumumisinin nezaret ve mesuliyeti tahtında diğer 
zabıtai adliye memurları taharriyat ve tahkikata ib-
tidar ve maznun ve şahitlerle alâkadarının ifadatıu 
zaptederek eşyayi cürmiye ile nihayet beş gün zar
fında mahalli bidayet mahkemesine sevketmeye mec
burdurlar , 

Madde 3. — Bidayet mehakimi tahkikat ve mu-
hakemata devam eder. Salâhiyeti dahilinde kabahat 
ve cünha davalarını kabili temyiz olmak üzere ni
yet eder, 

Madde 4. — Bidayet ceza mehakimiyle o dere
cede ceza davalarını rüyet eden sulh mehakiminden 
sadır olan ilâmatın mercii temyizi teşkilâtı adliyede 
tabi bulundukları cinayet mehakİmİdir. 

Madde 5. — Bidayet mahkemeleri cürmü cina
yet derecesinde görürlerse tahkikatı ve muhakemata 
hemen hitam vererek müddeiumuminin talebiyle 
mahkemece ittiham fezlekesi tanzim olunarak tabi 
olduğu cinayet mahkemesine gönderebilir. 

Madde 6. — Salâhiyet harici olan davalarda da
hi beşinci madde mucibince muamele olunur, 

Madde 7. — Usulü muhakematı cezaiye ve teş
kilâtı adliye kavanininin işbu mevad ahkâmına mu
halif olan kısımları mülgadır. 

Madde 8. — işbu kanunun icrasına Adliye İcra 
Vekili memurdur, 

24 Haziran 1336 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

HAŞtM BEY (Çorum) — Efendim müsaade bu
yurursanız... 

REİSÎSANt BEY — Dinleyelim efendim. 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyanbekİr) — Allah aş

kına vaz geçiniz (Ret, ret sesleri). Bununla mı uğra
şacağız? Böyle zamanda. Zamanı değil. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Müsaade Du
yurulur mu efendim? Bendeniz kabul edecek deği
lim, yalnız bir şey rica edeceğim. Düşman kapımızı 
çalarken rica ederim, böyle şeylerle uğraşmak doğ
ru değildir. Vezaifi esasiyemiz bu gün düşmanların 
tecavüzatmı defetmektir değil mi? Rica ediyorum, 
bütün iştigalâtımız bu olsun. Hiç bir şey kabul edil
mesin efendim. (Doğru, doğru sadalan). 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) 
— Reis Beyefendi müsaade eder misiniz?.., 
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REİSİSANİ BEY — Buyurunuz efendim. 
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) 

— Filvaki memleketin bu gün karşısında kaldığı 
elim vaziyet (gürültüler) başka (gürültüler). 

Başka (gürültüler) olmaz ki efendim filvaki mem
leketin maruz (gürültüler). 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
— Durun canım söyleyeyim efendim, Memleketin 
vaziyeti filvaki yalnız memleketin müdafaasını bize 
emrediyor. Fakat emin olunuz ki memleketin muh
telif cihetlerinde mehakim icrayı adalet vaziyetinde 
bulunuyor ve mehakimin tatbik ettiği kanunlar yol
suz olduğu için zülüm devam edip gidiyor. Acaba 
bu gün sabahtan öğleye kadar işimiz, vazifemiz ne 
idi efendim? Öğleden sonra içtima ediyoruz. Mem
leketin müdafaası için lâzımgelen teşebbüsatt icra et
mek üzere gece yarılarına kalıyoruz. Bunu yapıyo
ruz diye diğer taraftan bir çok hususatı İhmal etmek 
mi lâzım geliyor? Eğer memleketin teşkilâtını (Lü
zumu yok sadalan). Adliye, mülkiye, maliyeyi yık
mak yakmak lâzım geliyorsa onun için ayrıca bir ka
rar verelim. Fakat bu gün memleketin teşkilâtı ad
liyesi var ve noksan kanunlarla halk gayet fena bir 
vaziyete düşmüş, fena halde üzüntüdedir. Fakat bi
zim yapacağımız propagandalar halka karşı olacağı 
İçin halk memnun olmalıdır. Onun için bunun naza
rı dikkate alınmasını rica ederim. (Ret, ret sesleri). 

SOYSALLIZADE İSMAİL SUPHİ BEY (Bur
dur) — Efendim bendeniz müsaadenizle bu takririn 
lebinde söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki müdafaai mil-
liyemiz meselesi üç, beş günlük bir mesele değildir. 
Daha dün burada müdafaai milliyemizi sade silahla 
değil, sade askerle değil, adil ile de, hak ile de, hüs
nü idare ile de yapmaklığunız lâzım geldiğine ve 
ahalinin kulübünü kazanmaklığımız lâzım geldiğine 
dair sizin de takdirinizi celbeden beyanatta bulunul
du. Binaenaleyh biz ahaliyi zulümden ne kadar kur
tarırsak bu pek uzun olan cidalde muvaffakiyetimiz 
ihtimali o kadar artar. Biliyorsunuz ki usulü muha-
keraatı cezaiyemiz yüz bu kadar sene evvelki Fran
sız usulünden alınmış. Bizim memleketin tabayiine 
katiyen uymaz ve berbaddır. Ahaliyi sürüklendirir. 
Bunu tashihe hiç bir vakit imkân elvermedi. Biz bir 
taraftan müdafaai milliyemizi silahla yaparken, bu 
hususta vesait hazırlarken o bir taraftan da vesaiti 
adilemizi ihzar etmekle, muamelâtı nasi zulümden 
kurtarmak için halkı hüsnü idare etmekle ve düşün
mekle mükellefiz. Şu halde takriri niçin reddediyo
ruz? (Eladli esasülmülk) dür efendim. Binaenaleyh 

biz ahaliyi mümkün olduğu kadar tahlis için elimiz
den geleni yapmakla mükellefiz. Bu da müdafaai 
milliyenin mühim bir cüzüdür. Akdes bir vazifedir^ 
(Gürültüler), 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Zannedi
yorum ki fikrimiz iyi anlaşılmamış efendim, 

Adliyeyi İstememek adalet istememektir. Bunun 
İmkânı yok. Bu söz bir kere işitilmemek lâzımdır. 

BİR MEBUS — Şeriat istiyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Şeriat ada
lettir, maksaddır. Şeriat, adliyenin adaletidir. Mak
sat efendim onun içinde mündemiçtir. Şeriat da bu
nun içinde mündemiçtir. Bu gün mevcut teşkilâtın 
tadili için elde mevcut bir usulü muhakemat var. 
Bu usulü muhakematın muzır olan cihetlerini, hal
kımızdan uzun boylu hapis yatan insanların huku
kunu müdafaa ve ıslâh kılıklı bir madde teklif olun
muştu. Şimdi mevcut adliye varken bunun tadilini 
istemek başka bir meseledir. Eğer adliye lağvolunu
yorsa bu tabii mülgadır ve mademki adliye lağvol-
mamıştır ve olmayacaktır. Binaenaleyh onu ıslah et
meği istememenin mantıksız olduğunu iddia ederim. 
Şimdi bu takrir mündericatma göre biz sizin dediği
niz yola bir az gitmişiz, müstantıkların lağvini isti
yoruz. Belki okunmamıştır. Okuyayım efendim. 
(Hacet yok, okundu sadalan). Evet, müstantıklarla 
usulü muhakematı fazla görüyoruz. Usulü muhake-
matı daha basit, tebaamızın Uzun boylu, hapishane
lerde bir kaç aylar lüzumsuz yere yatmasına mâni 
olmak İçin bunu basitleştiriyoruz. İstediğiniz ne ise 
onu anlamıyorum efendim. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Ortada bir istemezük 
var ya o kâfi (Gürültüler). 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Olmaz ki 
efendim. Adliye de bu gün seriye de vardır ve üze
rimizde hâkimdir. Şeriat hâkimdir. Bir de adliyemiz 
varda-. Sonra adliyenin daha basitleştirilmesi, ıslahı 
için bir takrir veriyorum. Neyi istemiyorsunuz, neyi 
reddediyorsunuz? Okuyayım. 

BİR MEBUS BEY — Hududumuz belli olmadı
ğı için ondan akdes vazifemiz vardır demek, dinle
memişsiniz, dinlemeden istemezük demişsiniz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim bu teklifi kanuniyi yapan muhterem arka
daşlarıma sorarım. Geceyi gündüze katarak çıkardı
ğımız Mahkemei temyiz kanununu bu gün tatbik 
edebiliyor muyuz? (Hayır sadaları). Bu, zaman iti
bariyle iştigal edilecek bir mesele değildir. Yoksa 
ibttemezük kelimesinin ifade ettiği mana İle tavsif 
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eden arkadaşımıza teessüf ederim. Binaenaleyh bu
nun iştigali zamanı değildir. Çıkardığımız Mahke
me! temyiz kanununu tatbik, edebiliyor muyuz rica 
ederim? Kim bununla iştigal edecektir? Zaman İti
bariyle abesdir. Bunun istenilmemesi bu noktai na
zardandır. Yoksa istemeziik kelimesinin manasının, 
mefhumunun delâlet ettiği şey değildir. 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Şimdi efen
dim bu Meclisi Âtide kavanini mevcudenin ihtiyacatı 
(hıazrraya kâfi olmadığını bu kürsüde evvelâ söyleyen 
bendenizdim. Fakat o zaman söylenirdi. Fakat bugün 
tendeniz o kavaninin kifayetsizliğini bilmekle bera
ber katiyen onlarla iştigal etmek için bir dakika bile 
sarfetmek doğru olmadığına kanaat bittiğinden bu nok
tadan şıey «diyorum. Yoksa refikimizin verdiği takrir 
fendir, yanlıştır, dernek İstemiyorum. Okunmamalı
da demek İstemiyorum. Bugün fena bir kanun yok-
tur. Çünkü tatbik edemedik ve bu Mecliste açıldığı 
tarihten itibaren maatteessüf yaptığımız 3 - 4 kanun 
•var, hiç birisini taltbik edemedik. Rica, ederim, tatbik 
edilmeyecek birtakım kavantnle iştigal etmektense düş
mana kanşı hiç olmazsa tek bir netfer çılkarcmaya çalı
şalım. Hiç oknazsa bir nefer meydana getiripte onun 
(karşısına çıkarmaya çalışalım. Maksat budur. 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Kavanini mev-
cudemian ne derecede noksan olduğunu hepimiz bi
liyoruz. Fakat biz burada toplandığımız zaman bir 
kararımız vardı tâ; müdafaai memleketin gayrbi hak
kında verilecek takrirler kabul edilmeyeeök, reddedi
lecekti. Meseleyi neden münakaşa ediyoruz? Anla
mıyorum. 

REftSİSANt BEY — Efendim Adliye Vekâleti na
mına söz söyleyecektir. 

ABDÜLKAİDİR KEMALİ (Kastamonu) — Ab
dullah Azmi Efendi biraderim'iz buyurdular ki; Mah
keme! temyizin teşkilâtına dair kanun mühmel kaldı, 
yapılan kanun mühmel kalmadı. Vaziyeti hazıra do-
loyısiyle Istabufdaın gelecek olan ve Mahfcemeî tem
yizi daha yüksek bîr mevkie koyacak olan İstanbul 
malblkemei temyiz azalarının bir kısmına gönderilmek 
icap eden tahsfeatın Maliye Vekâletince gönderileme-
mesi... 

(Buna lüzum var sesleri). 

RAISÎH EFENDİ ^Antalya) — Burada insan yok-
mudur?. Hep istanbul'dan adam ısmarlıyoruz. Ana-
'dolu'da adam yok mu? (İstanbul'dan biraz da deniz 
kumu ısmarlasak...) 
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ABDÜLKADİR KEMAL'İ BEY (Devamla) — 
•Efendim müsaade buyurunuz. Mabkemei temyizin üm-
mülmehakim olduğunu ve mehâkimi sairenım fekkinde 
bulunduğunu evvelce burada lüzumu lkadar İzah etmiş1 

idik. istanbul'daki bulunan Hükümet en namuslu Mah-
kemei Temyiz azalanından tar kısmını kapı dışarı attı. 
(Geleydiler sadaları) ve bunlardan bir kısmı buraya 
foareket etmek üzere hazırlanmış idiler. Kendilerine 
bir miktar harcırah gönderilmesi isltırarında kalımdı. 
Binaenarey onlara gönderilecek para, vaziyeti hazıra 
dolayısiyle tehire uğradı ve Mahkemei temyiz İçin lâ
zım gelen dairenin buldurulma meselesi düşütıüMü, 
•ve temin edildi. Lâzım gelen kâtipleri ve mümeyyizleri 
hazırlandı, ihtimal ki üç beş gün sonra Mahkemeı 
temyize tayin edilecek aza vazifelerine müteveccihen 
bareket edeceklerdir. Binaenaleyh bunda ihmal yok
tur, taksir de yoktur, vaziyet bunu icap ettirdi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ — fhmal edil
miştir. Taksir vardır söz sadedinde söylenmemiştir. 

RBlSİSANİ BEY — Efendim müzakerenin kifa
yetini reye koyuyorum. Kâfi görüldü efendim. (Ka
bul ret sadaları). 

REİSİSANiI BEY — Bu teklifi kanuninin Adliye 
Encümenine gönderilmesini tensip edenler ellerini 
'kaldırsın. Tensip buyurur musunuz? (Hayır hayır ret 
rat sadaları). Tensip edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
(Anlaşılmadı sadaları). 

REfStSANl BEY — Adliye Encümenine havale
sini kabul edenler ellerini kaktırsın, (Ret ret sadatan). 
(Gürültüler). 

RBÎSlSANİ BEY — Efendim aksini reye koyu
yorum, ret edenler ellerini kaldırsın. (Elier kalkar). 
Ret edildi efendim^ 

HAŞtM BEY (Çorum) — Bendenizin de bir tak
ririm var efendim. 

RElSİ'SANl BEY — Müsaade buyurunuz efendim. 
sırasiyle onlar da sonra nöbete geçer efendim. 

6. — Malatya Mebusu Sıtkı Beyin, mehâkimi ce-
zatyeâe itayı reyde ekseriyetin esas ittihazına dair tak~ 
riri. 

REİSİSANİ BEY — Malatya Mebusu Sıtkı Be-
ıyîn, mehâkimi cezaiyede itayı reyde ekseriyetin esas 
İttihazına dair bir takririm var efendim, nazarı itibare 
alınıyor mu efendim? Nazarı itibare almayanfar elle
rini kaldırsın, (Eller kalkar). Pekiyi efendim alınmadı. 

7. — Malatya Mebusu Sıtkt Beyin, memurin mu-
hakematı hakkındaki takriri. 
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REÎSÎSANÎ DEY — Memurinin usulü muhake
mesi hakkında yine Malatya Mebusu Sıtkı Beyin b'ir 
.takrM vardır. 

SOLDAN BİR MEBUS BEY — îkİnri bir takriri 
vardı efendim* 

REÎSÎSANÎ BEY — Efendim bu takririni de na
zarı İtibare alacak mısınız? (Ret ret sadaları, gürültü
ler).. 

REİSfcSANl BEY — Şimdi efendim nazarı îbibare 
alanlar lütfen etlerini kaldırsın. (Neyi sabaları). 

UMUM — Neyi alacağız? 
•REÎSÎSANt BEY — Memurinin usulü muhakeme

si hakkında bir takrir var bunu naızarı İtîbare alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. 

BİR MEBUS BEY — Evvelce bu mesele hakkında 
bir akrir vardı efendim. 

BÎR MEBUS — Müsaade buyurun da anlayalım. 

(MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Teklif edilen me
sele hakikaten menfaati mucip bir şey ise anlayalım, 
Bunun için teklifin okunması lâzımdır. Sonra Lâyiha 
Encümeni namiyle bir şey vardır, icap ederse oraya 
göndeririz. 

DURAK. BEY (Erzurum) — Reis Beyefendi; bun
ları encümenlere niçin havale etmiyorsunuz Orada 
boş oturuyoruz. Encümenüere havale etseniz olmaz mı? 

(Kâtip Rasim Bey memurin muhakematı hakkın
daki takriri okudu) ı 

Suret 
'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Memurinin usulü muhakemesi hakkındaki kanu
nun maddei maihsusasinda aleyhinde takibatı kanuniye 
icra edilecek olan memurin hakkında evvelemirde 
daireİ aidesi müdürü rüıesası tarafından İfa ötüle
cek tahkikatı iptidaiye evraktmn mülkiye müstantık-
hğına havalesiyle oraca icra kılınacak İstintakı havi ev
rak üzerine Meclisi İdare tarafından lüzum veya meni 
muhakeme kararının ısdarı ve bu karar aleyhine fc|es 
gün zarfında Şûrayı Devlet nezdinde İtiraz edilebile
ceği nuısarrah ise de mülkiye müstantikliği aletumum 
memurini mülkiyeden bir zata vazifei munzamnva ol
mak üzere teffİz edilegelmekt» olup haîbuki memurini 
mumaileyhin usulü kamına aşına ataıamaiariyle beraber 
vazifei asliyelerinin istilzam ettiği meşguliye dötayısiyle 
angatya kabilinden addettikleri ve mülkiye müstantikliği 
vazifesine arfı ehemmiyet etmemekte olmalarına ve 
buradan çıkmakta olan evrak dahi aynı suretle mesaili 
•hukukiye ve cezaü'yede behre ve ihtisası olmayan Me-
calisi idare azaları tarafından karara raptedilmekte 
olup mukarreratı vakıanın şu suretle mesaili adliye de 

vukuf ve mümaresesi olmayan zevat tarafından icra 
ve ittihazı külle yevm bir çok emsali mevcut ve meş-
dut olduğu üzerinde birtakım yolsuzluklar ve hak
sızlıkları istilzam etmekte olmakla beraber tahaddüs 
eden muhalif usuliyle ve mugayereti kanuniye karşı
sında ekseriya mıehakimi adliye duçarı müşkülât ol
makta bulunmasına binaen zikredilen Meclisi İdare 
tarafından ifası hakkındaki mevaddı kanumyenkı refi 
ve ilgasiyle memurun mensup olduğu dairece icra kı
lınacak tahkikat ve istintakiyat ve mukarreraitı Mzi-
menin doğrudan 'doğruya ciheti adliyeye tevdiyle müs
tantiklik va'sıtasiyle icra ve ittihazı mıikarrerat halinde 
bihakkın vukubulacak itirazat ve sairenin usulü mu-
(hakemaltı cezaiyede muayyen ahkâmı umumiyei ka-
nundyeye tabi olmasına dair bîr maıddei kanuniye ka
leme almımsHia ve keyfiyetin Adfiye Encümenine ha
vale 'buyurutnasMU teklif ederim. 

3 Temmuz 1336 
<Malatya M^ttusu 

Sıtkı 
Takrir okunurken (Gürültüler..). 
REÎSÎSANÎ BEY — Dinleyelim efendim, rica ede

rim, okunsun dediniz, okuyoruz. (Ret ret 'sadaten, bu 
da diğeri git»İ reddedilsin sadaları), 

SITKI BEY (Malatya) — Reis Beyefendi izahat 
vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, kıraat olunan takrirden mak
sadım kendisine bir cürüm isnat olunan şahsın hukuku 
şahsiyesivie olbaptaki hukuku umumiyettin muhafaza
sı maksadına müstenittir. (Vatan gidiyor sadaları). 

SITKI BEY (Devamla — Bir zata îsnat olunan 
cürmün sidik ve kizbe ihtimali vardır. Bu herkesin 
malûmu âlisi, şimdi bir cürüm acaba hakikat midir, 
değil midir? Bu anlaşılabümek için, usul ve kanun 
dairesinde yapılacak tahkikatı ıstiırtalkiye ve onun nen 
ticesinde ittihaz olunacak lüzumu muhakeme veya 
meni muhakeme karariyle anlaşılabilecektir. Bu cüm
lemizin malûmudur ki, ciheti mülkiyede ne hukuku 
ıımumiyeyi tahkik edecek ve ne de evrakın tahkikatı 
ıstintakiyesİnİ yapacak bîr miistantık var. (Gürültüler). 
Müsaade buyurunuz (Gürültüler). 

FERÎD BEY (Çorum) 
(Gürültüler). 

Bu ihtisas meselesidir. 

SITKI BEY (Devamla) — Ayak vurmayınız. Kür
süye çıkınız da burada cevap veriniz. Şurası bir 
Meclisi Âlidir, muvafık değildir, ayıpitır. 

REÎSÎSANÎ BEY — Meclisi Alinin şerefiyle mü
tenasip değildir efendim. 
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SITKI BEY (Devamla) — Bu çocuklara mahsus 
bir keyfiyettir, ayıptır. 

SIDDIK BEY (Çorum) — Şimdi hunun mOTsihıi 
değildir, Efendim, düşman şuraya yanaştı, biz bunu 
mu düşüneceğiz? Hiç bir şey istemiyoruz, 

SITKI BEY (Devamla) — Etendim, burada cevap 
veriniz. 

SIDDIK BEY (Çorum) — Oraidaın da söylerim, 
buradan da söylerim. (DinHemiyoruz, şimdi zamanı 
değildir sadalan). 

SITKI BEY (Devamla) — Bu gün havale olunan 
yüzlerle evrak var İri, kûşei nisyana attlaırak mahfölup 
gidiyor. Affedersiniz, Ciheti mülkiyenin muhakemesi 
adliyede yapılmıştır. Ne mahzur vardır? Evet azame
tiniz» dbikunuyür efendim. Ciheti adliyede tahkikatın 
yapılması azametine dokunuyor. 

MUSTAFA EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — Reis 
•Bey, geçenlerde bir kamın gelmişti, Dahiliyeye ha
vale e'ümiştik. 

RETStSAflSfl BEY — Efendim, bu takriri evvelki 
takrirle biriktirelim mi? (Hayır, ret ist sadaıtarı). 

REÜSİSANÎ BEY — Nazarı itilbare alıyor muşu
muz? (Gürültüler). 

/.: — Hıyaneti vataniyeden üç sene küreğe mah
kûm Mucur kazasının Koruköy karyesinden Ömer-
oğlu Yusuf ve dört arkadaşı hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye vekâleti tezkeresi* 

2, — Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe mah
kûm Karacabey kazasmm Hüdavendigâr mahallesin
den Sûleymanoğlu Akif hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair Adliye vekaleti tezkeresi. 

REİSİ SANİ B. —Efendim, hıyaneti vataniye 
cürmile mahkûm akı şahsın evrakı gelmiştir. Bun
ları Adliye encümenine tevdi edeKm de tedkik bu
yursun. (Nereden gelmiştir sadalan). 

REİSİ SANİ B. — Efendim, beş şahıs evrakı 
Kırşehirden, biri de Hüdavendigâr vilâyetinden geli
yor efendim. 

ABDULLAH AZMİ B. (Eskişehir) — Efendim 
Meclise henüz gelmiş olan ve tedkikı için bir encü
men teşekkül etmemiş olan bir meseleden bahsedili
yor. Bendenize kalırsa, bunu Adliye encümenine 
göndermiyelİm. Mademki Meclisi Âlice tasdik mese
lesi kanunda mevzuubahs olmuştur. Bunun için Mec
lisi Âlinin kendisinden ayrıca bu husus için bir en-

Pekiyi, nazarı ttibare alınmadı efendim. (O sırada 
azadan bazıları salonu terketmeye başladılar). Eğer 
hepiniz Meclisi terfcederseniz tabiidir ki iş görüSmez. 

BİR MEBUS — Reis Beyefendi, Nizamma-
met dahili ahkâmını muhafaza etmek lâzımdır. Bir 
hatib söylerken ayak patırtısı caiz değildir. Bununla 
beraber Azayi Muhteremeden her biri her İstediği, 
her şeyi bu Mecliste söyleyebilir. İstediğini yazabi
lir, fakat bunu kabul etmek, dinleyerek beyanı mü-
talea etmekle olur. Böyle hotbehot gürültü ile pa
tırtı ile iş görülmez. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karamsarı Sahİb) — 
Söz istiyorum Reis Beyefendi. 

REİSİ SANİ B. — Mesele bitti efendim. 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Efendim, bu başka meseledir. Arkadaşlar şu hal 
karşısında bir asabiyet içindedir. Bu gibi nabemev-
sim takrirler okunmasın. Çünkü asabiyete hâkim olu-
namadığı bir zamanda her hangi bir şey tetkik edile
rek encümeni aidine havale edilemez. Şimdi bu gibi 
nabemevsim takrirler okunmasın. Asıl memleketin 
müdafaasına taallûk eden hangi takrirler varsa on
lar okunsun, ondan sonra diğer hususata geçilsin 
(Doğru, doğru sadalan), 

cümen intihab etmesi lâzımgelir. Çünkü Adliye encü
meni esasen teklif olunan kavanini veyahud tadili 
teklif olunan kavanini tetkike memurdur. Esas iti
bariyle bendenizce bu adeta bîr mahkemeİ temyiz 
vazifesini ifa edecek olan bir encümen olacaktır, 
Adliye encümeni teşekkül ederken bu cihet nazarı 
itibara alınarak teşekkül etmiş değildir. Kavanİn 
tanzimi nokta! nazarından teşekkül etmiştir. Bu ma
demki göreceği iş dolaytsiyle mahkemei temyiz ma
hiyetini haizdir, onun için böyle bîr encümen teş
kili iktiza eder. Bunun için evvel emirde böyle bir 
encümenin teşkiline lüzum olup olmadığına, Hizum 
varsa intihabına karâr verildikten sonra oraya havale 
edibin. 

FERİD B. (Çorum) — Reis Beyefendi söz is
terim. 

REİSİ SANİ B. — Buyurunuz efendim. 

FERİD B. (Çorum) — Abdullah Azmi Bey bi
raderimiz buyurdular kî; Adlîye encümeni teşkil 
edildiği zaman bu gibi İlâmatın tetkiki nazarı iti-
bare alınmıyarak yalnız tanzimi kavanin için ya
pıldı. Halbuki kavanini adliyenin en yükseklerini 
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tanzim eden ve esasen hepsi ilmi hukuk ile müte-
vaggil olan rüfsikamızdan teşekkül eden Encüme
ni adliyenin bu isi yapması pek tabiidir. Çünkü ayrı
ca encümen teşkil etmekle vakit zayi etmek müna
sip değil zannediyorum. Çünkü mademki bir Encü
meni adliye vardır ve bu Adliye encümeni de sırf 
umuru adliyede ihtisası olan zevattan müteşekkildir. 
Bunun için ayrıca bir encümen intihabına lüzum 
yoktur. Doğrudan doğruya bu salâhiyeti Encümeni 
adliyeye vermek hepsinden doğrudur. İşi tesri et
mek muvafıktır. (Hayır doğru değildir sadaları) . 

REİSİ SANI B. — Şimdi efendim, ayrıca bir 
encümeni mahsus teşkiline lüzum var mıdır, yok 
mudur? Ayrıca bir encümeni mahsusun teşkiline 
lüzum görenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar), Ekseriyet yoktur efendim. Ayrıca bir encümeni 
mahsus teşkiline lüzum görülmedi. O halde Adliye 
encümenine havale olundu. 

Hafi celse akdedilmek için on dakika tatil edi
yorum. 

(ikinci celse hafidir) 

ÜÇÜNOÜ CELSE 

Açrfma Saati : |Badezzeval «,1* 

REİS — Rdsi sam JCefâletttn Arif (Beyefendi 

KÂTİB ,: 'Haydar H. .(Kütahya). Raim B\ (Sivu) 

REİSİ $ANt ÎB. — 'Efendim [bir isnadı Haksin var; okunacaktır. 

İSTİZAHLAR 

1. — Yozgat mebusu Ahmet Beyle arkadasları-
ntn; gayri ptüstahak [ve \ [naehil olarak tayin edilen 
memurlar hakkında istizah takriri ve Dahiliye ve
kili Cami Beyin cevabı. 

(Kâtib Rasim B. (Sivas) tarafından Yozgat me
busu Ahmet Efendinin takriri okundu) : 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bilûmum memurların ve bettahsis rüesayi memu
rini Dahiliye ve sairenin azil ve nasbrnda adil ve 
hatkka ve hususiyle vukuf ve ihtisasa fevkalâde riayet 
edilmek lâzım gelirken tevhidi vezaif ve menasıbda 
bu nokatı esasiyeye müracaat olunmadığı ve bazı 
zevatın haizi vukuf ve ihtisası olmadıkları halde bazı 
vazife ve memuriyetlere tayin edilmekte olduğu 
kemali teessürle haber alınmaktadır. Idarei Hükü
met ve memleketi naehü ve gayri vâkıf ellere tevdi 
etmek bünyei vatanı tahrip eden hatalardan bulundu
ğu muhtacı izah olmadığından keyfiyetin icra Ve
killeri Heyeti mühteremetârtden rSEizahiyle beraber 
şimdiye kadar mevkii iktidara gelen bazı Hükümet
lerin irtikâb etmiş olduğu bu hatayı tekrar etmek 

pek elim neticeler ve hattâ fedalar tevlid edeceği 
cihetle şimdiye kadar bu tarzda vuku bulmuş olan 
tayinlerin keenlemyekün hükmünde addile zevatı 
muamaileyhimin vazifelerine nihayet verilmesi ve 
[kendilerinin mesleki sabıklarına iadesi ite badema 
bu yolda intihap ve tayinlerin sureti kati yede yapıl
maması hususunun müstacelen tahtı karara alınma
sını teklif ederiz efendim. 

3 temmuz 1336 

Yozgajt mebusu 
(Afans* 
dbdmSlt 

(Haırtdl 
fBGtiis 
Rjefcul 

(Bayaaad 
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iSümop İYnqgjal4 
lOKiMmad̂  OlklUnmaKtı 

IMartüm. fMıanüm 
| M M DörMfe 

Mardm 
İbrahim 

REFET Ef, (Maraş) — Çok güzel... 
(Kıraati müteakib Dahiliye vekili Cami Bey söz 

istedi). 
REtSt SANI B. — Evvelâ bakalım Meclis bu 

takriri nazarı İtibare alıyor mu? Nazarı itibare 
alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar (Gürültüler). 

CAMİ B. {Ayttın) (DahMiye Vekili} — istizah tak
ririm veren arkadaşlarımız bir takım memurların gayri \ 
(müstahak ve naeWi olarak tayinlerini ve failâ sebep azil
lerimi ortaya koyuyorlar. Bu prensip meselesidir. Bina
enaleyh bendeniz bu müzakereyi evvelâ prensip esası 
üzerine, salâhiyet esası üzerine görülmesini ve şahsa 
taallûk eden mesailin doğrudan doğruya vekâlet sa
lâhiyeti dahilinde olduğunu ileri sürüyorum. Da
hilîye memurlarından bir dereceye kadar şikâyet ; 
olunduğu, bundan evvel sebkeden hafi cebelerden de 
anlaşılmıştı. Fakat hafi celselerin asıl mevzuu diğer 
bir meseleye taalluk ettiğinden dolayı bunu esas me
sele olarak ortaya sürmedim. Fakat bu istizah takriri 
bu meselenin tekrar meydana konulmasını mucib 
oluyor. Heyeti aliyeniz namına Dahiliye vekâletini 
icra eden her hangi arkadaşınız olursa olsun, kendi
sinin azil ve nasb cihetiyle ve şimdiye kadar da me
riyeti Heyetinizce muteber olan salâhiyeti dairesinde 
hareket etmesi salâhiyeti sizce de müsellem olmak 
lâzım gelir. 

Heyeti aüyenizln İcra salâhiyetini eline aldığım 
ve vekillerini İntihab ederek icra Vekillerini mey
dana getirdiğini bilirsiniz. Devri hepimiz biliriz. O 
keşmekeş içinde ve ondan evvel istanbul Hükümeti
nin doğrudan doğruya tesiri altmda memurlar ayrı 
ahali ayrı iki suretle memleketin münkasem bulun
duğu zamandan bir çok memurlar vardı ve bu me
murlar hakkında bir çok şikâyetler birer birer nazarı 
itibare alındı ve defaten bunlar hakkında bir mua
mele icra olunması tasvib olunmadı ve yavaş yavaş 
bunlar hakkında bizce de kanaat hâsıl oldukça azil
ler ve nasiblar yapıldı.. 

Malûmu Mnizdır ki memurların, hususen nasbi-
<na taalluk eden mesaüfde, sicü pek büyük esastır ve 
burada böyle bir esas mevcut değil iken şimdiye ka-
idar uğraşdatrafc sicillerin delâleti haricinde tabiî bir 

ıtakun menafole müracaat olunarak onlar hakkında 
ıtahfcİkaıt yapıldı ve vekâlet şimdiye kadar keodöerin-
ıden şikâyet olunan memurların yerlerine elde edebil
diği ve haklarında tahkikat yapabildiği zevatı nas-
betlti ve bunuma beraber Dahiliyenin merkez teşkili-
fcryle uğraktı. Bu hususta teferruata girmeyi arzu et-
miiyonım. Bir esas üzerine koymak isterim. Dahiliye 
umurunda vekiliniz olan arkadaşınızın size karşı me
sul olduğu nokta neresidir? Ne vakit bir memur ka
nun haricinde bir muamele yaparsa ve bu Dahiliye 
Vekâletince malûm olarak hakkında lâzım gelen mua
mele yapılmazsa o zaman Dahiliye Vekili size karşı 
mesul olur ve ona verdiğiniz itimat reyini geri alma
nız lâzım gelir. Eğer böyle olmaz, memurların azil 
ve naSbı hususunda o salâhiyet sizce kabul edilmezse, 
bu şerait dahilinde hiç kimse Dahiliye Vekâleti icra 
edemez zannederim. Binaenaleyh bendeniz bu prensip 
meselesini ortaya koyuyorum ve müzakerenin şu esas 
üzerine devam etmesini rica ediyorum. Çünkü me
murların şahsı aleyhinde burada vaki olacak bir ta
kım beyanatın pek fena netayici olacaktır. Onun için 
Heyeti âliyenizden rica ediyorum. Bu esası evvelâ 
beyninuzde takarrür ettirelim. Azil ve nasıp salâhi
yeti kime aittir ve bu hususta vekiliniz size karşı ne 
derece mesuldür? 

İBMAtL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karabasan Sahip) — 
Hacet yok. 

CAMİ BEY (Devamla) — Ve bu esas üzerine mü
zakereyi devam ettirelim. 

MESUD BEY (Karahisarı Şarkî) — Efendüer, 
memleketimizin ötesinde, berisinde (Hızlı söyle ses
leri) Sesim çıktığı kadar söylüyorum. Şimdiye kadar 
böyle bir heyet karşısında söz söylemediğim için sesim 
çakmıyor. 

'Mernleketiirnlizin ötesinde, berisinde zuhur eden bazı 
had is* elime, suüdare neticesidir. Ecnebi tahrikatın-
ıdan ziyade, suiidare neticesidir. Bu da memuriyetle
rin erbap ve eMine verilmemesinden neşet eder. (Ar
ka sırada sesler işitilmiyor) Memleketimizin ötesinde. 
berisinde vukua gelen hâdüsaltın, ecnebi tahrikatından 

' ziyade suiidare neticesi olduğuna kaniim. Zira ingiliz 
tahrikatı, kongrenin teşekküründen evvel dahi mevcut 
yani, mütarekeden beri mevcut idi, O zamandanberi 
bu tahrikat devam ediyor. Kongrenin mevcudiyetinde 
böyle bir tahrikat var idi. Hiçbir zaman ihtilâl olma
mış ve mukavemet göstermemişti. Ahalimiz de silâh
la Hükümete karşı mukavemet göstermemiştîi. Halbu
ki böyle bir Meclis, istanbul'un işgali zamanında, yal
nız bîr teklif vukubulmakla, Meclisin inikadı için der-

I 
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bal umum millet buraya gönderdiler. Buraya heyet 
göndenldflöten sonra ahalinin böyle bir mukavemet 
göstermesi, mutlaka hep ecnebi tahrikatından ziyade 
suüdare neticesidir. Çünkü hüsnü idare olunacak olur
sa hariçten yapılacak suftelkinat hiçbir vakit yer tut
maz. Ben bu itikattayım. Bu da memurinin bihakkın 
nasıp ve intihap olunmamasından... Yalnız memurini 
dahiliye değil, umum için arz ediyorum, erbabı ihti-1 

sa'stan intihap yapdmamastndan ileri gelmiştir. Hiçbir 
zaman bir muhasebeci beş, attı ay vekâlette bulun
makla mutasarrıf olamaz, yapıvermek olmaz... Umu
ru İdare başka şeydir. Eğer hüsnü idaresi varsa onu 
kendi mesleğinde terakki ettirmeli; defterdar yapma
lı, böyle yapılan muamele; bir insan, denizleri harita
da görmekle kaptanı derya olmadığı gibi, öyle üç, 
<beş günde idare memuru meydana getirilemez. Mesle
ğinde terakki etmek. İşte maksat budur. 

HAMDİ NAMİK BEY (İzmit) — Muhterem efen
diler! Tarih bugünkü esbabı felâketimizi tetkik ve 
mütalâa edeceği sırada, suiidarenin, zimmet hanesine 
pek mutum ve azim yekûnlu bir kaydımı ila/ve ede
cektir. Bu da vezaifin naehiHere tevdi edilmestmden 
Seri gelmiştir. Hususîyle idare öyle bir sıfattır ki, bu
nu her ferdin ifa edebileceğine kani olmak pek yan
lış bir harekettir. Bunu vaktiyle tehait ve Terakki 
Hükümetti tecrübe etmişti ve biliyoruz ki, inkılâbı 
müteakip bir çok yerlere ezcümle bir çok askerler ta
yin etmişti. Mutasarrıflıklara, kaymakamlıklara vesa-
trelere ... bu, iki fena netice tevlk etmiştü. Evvela, o 
adamlar vukufsuzluk, İdaresizlik yüzünden memleke
te iyilik yerine fenalık yapmışlardın. 

îkİnchS, ordu arasına bir tefrika sokmuşlardı. Çün
kü arkadaşının vali olduğunu gören binbaşı, vali ol
mak arzusunu kemli nefsinde beslemişti. Bunun için 
tam ordu arasına bir tefrika sokmuşlar, bîr takım 
münaferetler hâsıl olmuş ve hem de memleket idare
sizlik yüzünden zirü zeber olmuştur. Binaenaleyh, bu
rada kimseye tariz etmek fikrînde değafe. Ve İcra Ve
killerinin hüsnüniyetine tamaıhiyle kaniiz. Fakat rica 
ediyoruz <ve istirham ediyoruz, memleket idareye 
muhtaçtır. Bu da mutlaka ihtisasa mütevakkıftır. Her 
gelen bir mal müdürünün, bir muhasebecinin bir 
mutasarrıf, bir kaymakam, bir vali veyahut bir bîn-
ıbaşınm mutasarrıf ve vati olmasına imkân yoktur, 
olamaz. Memleketi idare etmek istiyorsak, halkı cel-
bettnek, cezbetmek ve onların ruhuna hulul etmek, 
nüfuz etmek istiyorsak heıhalde bu tayinler husu
sunu MMin şua*batı idarede İhtisası ve meslekten yetiş
miş zevata hasretmek icabeder. Mesela; misal olarak 

arz edeceğim : Samsun gibi bir yere, en mühim bir ye
re tayin olunan Nafiz Bey, pek muhterem bir zat ol
makla beraber, zannederim ki, Kvamm haiz olduğu 
ehemmiyetle mütenasip bir iktidarı heriz değildir. Yoz
gat muhasebeciliğinden mutasarnflığına tayin edilen 
Adi Hikmet Bey, İki sene evvel muhasebe başkâtibi 
İdi. Efendiler, bu adam bir livayı idare edemez zan
nederim. Kezalîk Kayserî'ye gönderilen İhsan Bey 
pek namuskâr olmakla beraber askerdir. Binaenaleyh, 
ıb'ir livayı idareye rmistehak değildir zannederim. 

»İR MEBUS BEY — Herhalde tahsil cibetfyle 
daiha yükseMr. (O başka efendim sesleri...) 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Efendim bu
gün askerlere, ümeraya, zabıtana ihtiyacımız vardır. 
Onları da başka yerde tavzif lâzım. Sonra Amasya 
mutasarrıflığına tayin olunan Osman Bey cidden na
muslu ve muktedir bir zattır. Fakat şimdiye kadar 
hiçbir memuriyette bulunmamıştır. Amasya mutasar
rıflığını ne suretle idare edebileceğini Mimliyorum. Bü
tün temas ettiğim arkadaşlarımın şikâyetini tevlit eden 
şey, bu intihap ve tayin hususlarında yapılmış hata' 
lara nihayet verilmesi merkezindedir. Bizim heyeti 
muhteremi icraryeden İstirham ettiğimiz şey, bu İnti
hap hususunda, usule müraat edilmesidir. 

CAMİ BEY (Aydın) — DemÜnden Heyett Mtıh-
terememzden rica etmiştim ki, esas üzerine konuşa
lım ve esamiden bahsolunmasm. Hamdi Bey arkada
şımızın esamiden bahsetmesine müteessirin. Çünkü 
her ne olursa olsun bu DevMi temsrl etmek üzere bir 
takım esbap tahtında tayin olunmuş bir takım me
murların bu suretle tenkidi zannedersem İyi bir şey, 
değildir ve bilhassa mucibi garabet olan cihet, bu ten-
klide iştirak eden arkadaşımız Hamdı Bey bu nasıp-
tarda tamamen bendenizle müşterektir, (Alkışlar) 
(Handeler) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzrrfk) — Ayrıca cevap 
vereceğim; 

CAMİ BEY (Devamla) — Asıl garip olan cihet 
efendiler, işin içinden çıkamayacak vaziyetimizdir. 
Celsei hafiye müzakeraîtında da bir çok arkadaşlarımı
zın söylediği gibi, memurini mülkiyenin umumunda, 
ahvali hazıra dahilinde kâfi derecede faaliyet olma
dığı ileri sürüldü, demek kS. bugün nasıp ve tayin
lerde, doğrudan doğruya, hakikaten, nazarı itibare 
alınmasını bendenizin de teslim ettiğim, mesteke men
subiyet fevkinde bir takım evamö ve rnuessİrat var
dır. Bu evatral ve müessiratı nazarı dikkate alarak ic
rayı nasbeden vekilinize karşı eğer bir itimat varsa, 
bu, devam eder, itimat olmadığı takdirde başkasına 
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emrederseniz, o işî o görür. Binaenaleyh, burada bir 
salâhiyet meselesi ileri sürülüyor. Eğer memurini mül-
Jdyenin kanun haricinde muamelâtından veyahut ade
mi Kifayetinden dolayı Dahiliye Vekâleti lâzım gelen 
takibatı icra etmiyor ve dikkat etmiyor ise, O zaman 
•bendeniz Heyeti AKyenize karşt mesulüm ve mesuli
yeti kabul ederek derhal afimizi rica ederim. Yok, 
(bunun haricinde eğer nasıp ve tayinlere müdahale 
olunacaksa bendeniz de su müdahale artında ifayı va-
2Üfe edemem. Binaenaleyh, bu esası rica ederim. Ben
deniz ikkıci sıkkın taraftarıyım. Müdahale suretinde 
devamı memuriyeti kafoıfl edemem. 

HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Cami Beyefen
di, burada bendenizin de yirmi beş otuz gün kadar 
ifa eHtigftn sicil memuriyeti müdüriyeti esnasında be-
ralber obruklarımı buyurdular. Asla kabul etmiyorum. 
Tetkik edilsin ve hatta Meclisi Âliniz isterse, lüzum 
görürse zamanı idarecideki intihaplara bakılsın. Bir 
»tane usulüne muhalif, meslek haricinde bir kişi ta-
•yin edilmiş tek bir adam varsa bendeniz mebusluk
tan da istifa ederim, 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Bendeniz 
daha fazla söz söyleyerek izaç etmek İstemiyorum. 
Çünkü ayağınım tozuyla çiktım. (Handeler) 

Hemen hepimiz memurinin sulharekatındart şikâ-
<yet edip duruyoruz. Pek doğrudur, pek doğru olmak
la beraber bizim eski bir hastahğımızdır. Daima ma
fevkimizin en ufak harekâtım tenkit ederiz ve sonra 
ayi bilmelidir ki, herhangi memuru getirirsek getire- s 
lim, sen de gel, ben de geleyim, amir de gelsin, zeyît 
de gelsin onun da yapacağı budur. Bu bir terbiye rae- , 
selesidir. Irk meselesi* haısisa meselesidir. Biz oraya 1 
geçtik mî, sandalye üzerine yayılıyoruz, gevşiyoruz, 
Memleketin terbiyesi yükselmedikçe dama taşı gibi ; 
onu kaldır, bunu kaldır ne çrkar? Beyhude uğraşıyo
ruz, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahîsarı Sahip) — 
(Efendim, sabahleyin îtk cebede okunan bir takrir var
dı. Arkadaşlarımızdan Hacı Ali Bey bir takrir ver
mişti. 

Orada Hükümetin şimdiye kadar tayin ve terfi 
etmiş olduğu memurların evvelki memuriye+leriyle bu 
defadri memuriyetleri ve evvelki maaşlariyle bu defa-
ki maaşların miktarım havi bir liste istSyordu, bu da 
kabul edildi zannediyorum. Meclîsi Alinize bu üste 
geldikten sonra bunu tetkik eder, bunların içinde her
hangi bir şubede herhangi icra vekâletinde haksız ta
yinler, haksız terfiler, meslek haricinde yapılmış şey
ler varsa, bunları tayini madde ederek istizah edecek 
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olursak daha müspet bir neticeye vâ'sil olabiliriz. Boy* 
le gayrı muayyen ve madde tayin edilmeden vaki ola
cak istizahlar beyhude buhranlar tevlit eder ve doğru 
da olamaz. Binaenaleyh, sabahleyin kaJbul etmiş oldu
ğumuz takrir mucibince, îcra Vekilleri Heyeti şimdi
ye kadar tayin ve terfi ettirmiş oldukları memurinin 
esamisini, evvelki memuriyetleriyle bu defaki memu
riyetlerini havi listeyi versinler, onu biz görür tetkik 
«deriz ve hakikaten onun içinden lâyık olmadığı haMe 
iki üç derece terfi etmiş zevat varsa ve buna bizim 
kanaatlerimiz inzimam ederse o maddeyi doğrudan 
doğruya ortaya koyarız ve deriz, ki; işte Dahiliye ic
ra Vekili; şu adamı, şu adamın iltimasiyle ve şu dere
cede iken bunu şu derece terfi ile gönderdin, seni me
sul edeceğiz ve bunun sebebi nedir? Bize izahat ver 
deriz. Fakat şimdi böyle bir şey taayyün etmeden 
suale çekilmek ve beyhude buhran husule getirmek 
doğru değildir. Onları versinler, yalnız Dahiliye Ve
kâletinde değildir. Bu gibi tayinler her vekâlette var
dır, 

RT3ÎSÎ SANI BEY — Müzakere kâfi mi efendim7 
(Kâfi sesleri) 

(Bu esnada Celâlettİn Arif Beyefendi Makamı Ki
yaseti Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevdi buyur
dular) 

CAMt BEY (Aydın) — Paşa Hazretleri! istizah 
takriri bitmiştir. Söylenecek söz nihayet bulmuştur. 
Binaenaleyh reye konulmasını rica ederim. Heyet tak
riri kabul efltiği takdirde arz edeceğim şey vardır. 

RlEİS PAŞA — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Biler kal
kar) Kâüi görüldü efendim. 

CAMI BEY (Aydın) — Takrir reye konulsun. Bu 
takrir muhteviyatında; şimdiye kadar vukübulmuş ta
yinler keenlemyekûn addedilmesi ve tayin olunan ze
vatın vazifelerine nihayet verilmesi... (Olmaz, olmaz 
sesleri, hayır, hayır, hiç kimse kabul etmiyor) 

REİS PAŞA — Müsaade ediniz bu takrir muhte-
Vfyatmdafci arzuya iştirak edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) O halde takrir muhteviyaltı nazarı iti
bara alınmadı. Efendim aynı mealde bir takrir daha 
var. 

Sinop Mebusu Şerif Bey tarafından. 

2. — Sinop Mebusu §erif Beyin, bazı memurini 
mülkiye ve adliyenin kanunsuz tazledilmeleri sebebine 
dair istizah takriri ve Adliye Vekili Celâlettİn Arif, 
Maarif 'Vekili Doktor 'Rıza Nur Beylerin cevapları. 

REFİK ŞEVKET BEY (Santfıan) — Okunsun 
efendim. 
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{jkâtip Rasîm Bey (Sivas) tarafından Sinop Me
busu Şeref Beyin takriri okundu) : 

Suret 
• (Memurini mülkiye ve adliye vesaireden devairi 
aJdelerinoe bir çok memurinin azledilmekte olduktan 
(Hariçten) istihbar kibnıyor. Bunların azilleri cidden 
mustp hakikaten lâyık olsa bile kavanini mevcudeye 
riayeti edilmediğinden dolayı âcizleri bunları caiz gö
remiyorum. Çünkü elde bulunan kanunlarda ahvaH 
nalbecası görüden bir memura evvelâ İşten el çektiri
lerek hakkında tahkikatı muktaziye ifa ettirilir. Bu 
'tetfclkatta o gibi memurlara isnat olunan fiil tahak-
kuk eder ise o vakit o memurlar azil, hapis, tard, nef-
yolunur. Aksi ta'kdirde kendilerine iadei memuriyet et
tirilir. Kayıtları vardır. İşte bu kavanin ve kavaide 
ademi riayetten naşi âcizleri şimdiye kadar aztolunan 
memurların sureti azilleri keenlenryıekûn hükmünde 
tutularak metıakimi aidesinden sudur edecek karara, 
hükme kadar kendilerine işten el çektirilmiş nazariyle 
bakfkna-sını teklif eylerim. 

Sinop M*uSu 
Mehmet Şerif 

MEHMET ŞÜKRÜ BBY (Karalüsarı Sahip) — 
îzahai versin. 

ADLİYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
(Erzurum) — Bendeniz cevap vereyim. 

REİS PAŞA — Buyurunuz efendim, 

ADLÎYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF , BEY 
(Erzurum) — Efendim, refiki rrnAterenüımz Şeref Be
yefendiden rica ederdim ki, bu gibi malûmatı dışarı
dan işiteceklerine doğrudan doğruya bendenize müra
caat etmiş obalardı kendilerine izahatı kâfiye verir
dim. Meclisi Âlinizde, böyle bir takrir ile zannederim 
ki, izaa'i vakte mecbur olmazdı. Efendim Adliye Ve
kâletine intihap buyurmak şerefim bendenize bahşet
tiğiniz zaman bir prensip ortaya koymuş İdim. O 
prensibi de Meclisi Âliniz tasvip ve takdir eylemişti. 
Çünkü bendenizin fikrimce bir adliye memuru azk>-
lunmaz. Adliye memuru niçin aztolunuyör? Ya ceha
letinden, ya ahlâksızlığından. ArikaraMa azlettiğimiz 
bir hâkim buradan Sivas'a tayin edilecek otur ise o 
adam Sivas'a gitmekle ahlâkım düzeltecek midir? Yal
nız düşünecektir ki ailemle beraber gidiyorum ve ma
sarifi nahiyem tezayüt edecek. Daha fazlasını adayım 
diye ahaliyi daha fazla ezecektir. (Alkışlar) 

SIRRI BEY ftztmît) — Yalnız Kemali Bey alkış
lıyor, 

HAŞJM BEY (Çorum) — Hepimiz alkışlıyoruz. 

ADLİYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
(Devamla) — Bendeniz, müsaade buyurun, adliyede 
epeyce icraat yaptım zannediyorum. Çünkü en birin
ci mesleğim rüşvete karşı İlânı muhasamadır. Konya' 
ya gittim, Eskişehir'e gMm ve her nereden geçtim 
ise herkese alenen söyledim, rüşvete karşı ilânı mu-
hasama eyledim, ya rüşveti Öldüreceğim veya rüşvet 
beni öldürecek. Bu benim için bir prensiptir ve onun 
için çalışıyorum. (Alkışlar) Antalya'da Artan Efendi 
rsntirtde bir mahkeme azası var, bu adam hakkında 
gayet fena malûmat edindim. Fevkalâde İtimat eyledi
ğimiz Aıttatya müddeiumumisine soruyorum ve diyo
rum M; bu adam hakkındaki fikriniz nedir? Dosyalar 
mevcuttur. Şeref Beyefendi hepsini görebilirler. Diyor 
ki : Bu adam şarJbi leylüvennehar, kahvelerde pespa
ye adamlarla, hamallara kadar, kumar oynar ve on
dan sonra geçenlerde katil ile maznun Mehmet Efe 
isminde birisinden para aldı. Fakaıt ben tazyik edince 
parayı iade eWi ve sonra bu adamın suiahvati o ka
dardır ki Şehzade Abdürrahjm Efendi Hazretleri gel
diği vakA ahali tarafından şikâyet edilmişti. Zanne
derim bu kadar ddâil kâfidir ve bunun üzerine ben
deniz Artfn Efendiyi tardeyledMen sonra da orada 
tahkikat ve muhakeme cereyan ediyor. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Varolun. 

ADLİYE VEKİLİ CELÂLETTİN AKİF BEY 
(Devamla) — Trabzon'da Silostros Efendi namında 
bir mahkeme azası var. Amali Yunaniyeye hadim. 
Sorduk, tahkikat İcra eyledik. Gelen cevapta dediler 
ki; gerçi Silostros Efendi müstakim adamdır. Fakat 
aman Yunaniyeye hadimdir. Bu da buraya gelen Yu
nan donanmasına ailesini göndermekle belli olmuştur 
ve muhakemede daima Yunanlıları, Hırİstiyanları hi
maye ediyor. (Kahrolsun sadaiarı) Cevaben yazıyor 
ve diyorum ki : İstikametinden bahseylediğink Silos
tros Efendinin amali Yunaniyeye hadim olduğu ta-
mamiyle anfeşömııŞtır. Vatan ve memleket hâkimlik 
mevkiine İsaıt eylediği zevattan vatanperverlik bekler, 
onun için böyle vatan ile alâkası olmayanların adliye 
ile alâkası da olamaz. Onun için kaydını terkin edi
yorum. (Alkışlar) Konya EreğHsinde müfettişimizden 
.rapor alıyoruz. Müatantik on dört kişiden muhtelif 
vesaitle para atmış, hatta birsi parayı verirken Hükü
mete de ihbar etmiş. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Koca adliye. 

ACUİYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
(Devamla) — Hükümet bunu tutturmak istemiş. Fa
ka» zannederim kaymakamın dahil ve tesiri olacaktır 
ki, müattantik efendiye haber vermiş. Dahiliyeye mü-
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racaatk kaymakamı azteblirdim. Müstantik efendi al
dığı yüz küsur kirayı evine güttürmüş, üzeriiKtefci'leri 
alelacele değiştirmiş ve cebine yirmi lira koymuş. Gel
mişler, aramışlar, tabiî başka para bulmuşlar. Onun 
üzerine herifin aleyhine iftira davası açmış ve herif
ten ilki yüz elli İira almadıktan sonra davasından vaz
geçmemiş. Bunun gibi bir çok adamlar, bir çok para
lar almış. Rica ederim, bu adam tardtolunmaz mı? 
(Hay, hay, idam bile edilir sadaları) Ve bunun gibi 
mahkeme azalarından yine tamamiyle vukuatı sabit 
olanlar var. Onların kâffes'İni tardeyledİm ve bunlar 
gM iki üç müstautîk daha tardedifdi ve bu tardları 
'istinaf m'üddeiumumiliklerine tamim eyledim. Konya' 
da istinaf heyetinden şikâyet ediyorlardı. Konya me
busları da bilir ve lüzumunda zannederim, İzahatı kâ
fiyeyi de verebilirler. Bir istinaf reisini, bir istinaf 

müddeiumumisini ve htinatf azalarını böyle ceffel
kalem tardefcmek doğru olmadığından Heyeti Vekîle-
ye mrüracaat ettim. Bendenizi tevkil ve memur etti
ler. Kendim bizzat Konya'ya gittim, tahkikatta bulun
dum ve maalesef müfettişin vermiş olduğu raporun 
tamamiyle sahih olduğuna bizzat kendim de kanaati 
vicdaniye hâsıl ettim. Fakat bu zevattı birdenbire tar-
detmedim, çünkü işgal ettikleri memuriyete nazaran 
bu hal muvafrk değildi. Bunları işten el çektirdim ve 
haklarında tahkikat lâzime yaptırdım. Eğer beğenil
meyen icraat bunlar İse ve eğer tekrar bu gibi zeva
tın iadei memuriyetlerine Şerif Beyefendi talip ise ben
deniz talip değilim. (Alkışlar) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, delâlet
tin Arif Beyin Heyeti Celilelerine vukubulan beya
natı âlilent hakikaten doğru ve bu baptaki tedabiri 
musiptir. Yani bunu arz etmekle Şerif Beyefendinin 
takririnin de büsbütün nazarı itifoare alınmaması ka
naatinde bulunmadığımı da arz edeceğim. Müsaade 
buyurursanız bir iki meseleyi yakinen bildiğimden do
layı hulasaten arz edeceğim : Antün Efendi denilen bu 
adamın casusluk meselesi için hakkında İcra ettiğim 
tah'kİkaitta mahiye yüz lira masraf ihtiyar ettiğini iti
raf ettiği halde muhassasatının yedi yüz elli kuruştan 
ibaret olduğunu, fakat başka hiçbir varidatı olma
dığını söylemişti. Benîm arz etmek istediğim mesele, 
bunun hakikaten fenalığı, bundan bir buçuk M sene 
evvel afllasrimtştı. 

'Biz kendi vazifemizi yaptık, maatteessüf söylemiş 
ve itiraf etmiş olduğu halde bir şey yaptıramadık, di
ğer buyurdukları da tamamen doğrudur. Fakat yal
nız etraftan aldığmız bazı mektup ve telgraflardan 
anladığımıza nazaran Heyeti Vekilei Munteremenin 

yalnız ne Adliye Vekiline ve ne de Dahiliye Vekiline 
şatus, makam tayin ederek değil, yalnız bendenizin 
almış okluğum telgraf ve mektuplardan anladığıma 
nazaran, bugün burada en ziyade işgal olunan şeyin 
memur azil, nasp, tahvil, terfi ile iştigalden ibaret ol
duğu kanaatinin harice aksetmiş olmasıdır. Çünkü bir 
müddeiumumi bir mutasarrıflık İster ve bunun kendi
si için muvafık olduğunu gayet açık bir surette söy
ler ve sonra tutar bir polis, bir kaymakamlık, sonra 
bir jandarma yüzbaşısı tutar valilik isterse rica ede
rim bu memleket üzerinde iyi tesir bırakmayacak
tır. Gerek evvelce verilen takrir ve gerekse Şerif Be
yefendinin vermiş olduğu takrir, hariçte yapılan bu 
muamelenin bırakmış olduğu suflesini İzale etmek için
dir. Çünkü fena bir tesir yapmıştır. Öyle ki : Vazrfei 
esasiye bırakılmış, hafta bize vukubulan müracaat
lardan Öyle anlaşılıyor ki; bizim işmriz, gücümüz az
letmek, nasbetmdk, adam kayırmaktır. Bu suretle ka
bul ediyorlar. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Beyim öyle değil. 

HAKKI HAMI BEY (Devamla) — iste bu nokta
dan bu takrirler veriliyor. Adliye VeMi Beyefendi
nin yapmış olduğu izahat fena değil, yani icraatta 
isabet var. Fakat olmayanlar da yok değil, zannede
rim bu noktada. 

CELÂLETTtN ARÎF BEY (Erzurum) — Efen
dim rica ederim. Zatıâtmiz misal gösteriniz. 

HAKKI HAMt BEY {Sinop) — Efendim, mat-
şadımız Heyeti Vekiİteye taarruz etmek değildir. Cet
vel geüıaiı, kanaat hâsıl cHsun, Heyeöi YeMe jsioıeıt 
•etmiyorsa biz nasd itimat edertiz? Biz detmiyoruz, 
efendim kaoıunısuziıuk yaptınız, sabahteyfa verilen bir 
(takrir var, gelecek cetveli tetkik ederiz. Ben de omu 
'izaha mecbur değilim. O vafcit ne olop olmadığı mey
dana çıkar. 

ŞERİF BEY (Sinop) — Efandilier; Cetâtet&ı AırSf 
'Beyefendi Ha^retteri aaranederim bendıenıizîrı Sak-
ririni iyice okumamışlar veya ardamamaşlaır. Çünkü 
hiç bir vakftte demedim kd; filanca memur şöyfe az» 
Bolunsun1, şöyle nasbolunsun, şöyle yapoAsuı. Evvelâ 
kamıma riayet otunsun diyorum^ İşte 'takririm burada. 
Tekrar okunsun. Bir mamurun 'azli tâmm gekİİğıİ tak
tirde hemen azlolunmasın, hakkında tahMkaltı ipti
daiye icra edibin. Suçu tahakkuk ederse mehakümi 
aüdösine verilsin, orada hüküm ıgiiysin ve o memur az-
Jolunsun. (Gürültüler). 

JtASÎH EFENDİ (AntaJya) — Ben, fazla bir şey 
söyterröyeeeğim. Bir noklta söyleyeceğim, ıtahkfikato 
iptidaiye yapılsın, mahkemeye verilsin, buyurulıuyor. 
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Bilhassa verilecek olanlar kimler? Belki de mehakim-
deo çekilip mahkemeye gidecek otaoiar refakat hase
biyle mahkemede beraat edecektir. 

BİR MEBUS BEY — Mehakıkm adiliye görmez 
bu 'işi efendin... 

iRASİH EFENDİ (Devamla) — Böyle zamantor-
da, bilhassa 'jhflifâl aamamtemda icraatfettr amli lodıur-
sa, yapılacak 'işler arii otursa müüid olur. Amma bar 
zan batta olabilir, beis yok. 

HACI ŞÜKRÜ BEY <Djyarbekİr) — Böyte ha-
talar «sevap olur. 

.RASfH EFENDİ (Devamla) — Falan mahkeme 
azası. reisi veyahut bk (idare memuru şu kötülüğü 
yapmıştır. Bunun için tahkikat yapılsan, sonra tah
kikatı iptâdaiyeye itiraz «tösün, messete «amflıca tetkik 
edibin, oradan gelecek karana intüzar olumsun, omdan 
sonra mahkemeye geçdin. HaJâ devamı edecekse on-
lar azizim, teşkilatı mülkiye ve iadteyeye tabi u&uHier-
dir Bu gön onlar sökmez. Yalnız nedir, Meclisli Ali, 
vadiye* tamamen tavazzuh edip memtefeöte sahip ol-
duk4san sonra teşkilatı esasiyesirii kuracaktır. O vakte 
kadar bu gün kolay 'İş görmek uasd mümkün ise 
Meclisli Ali kanaatlini oraya gdlürstsi- Ybksa seksen 
üçte yapıtaış oian kavanine istinaden muamefc ysu-
pılacak diyecek olursak tamamen eskisini yıkaofc. 
Bendeniz bu kanaatteyim. 

NAFİZ BEY (Canik) — Bendenizin 
bir parya kanunidir. Ma&umuâlİierMır ki, kaıvaninli 
mevcudeden halâ vaziyeti hazıraya nazaran kaMUİ 
tatbik olmayanlardan maadasını, kabi&İtatbik olıan>-
lan taJtbik etmekte mükellefiz. Mtmummn "az
linde ve oasbırıda ve hususatı sairede kavaninli mev-
cude tamafr/iyle merİülicradö\ Bu gün bir cürüm (tşj-
(teyeni kanun tecziye ediyor. Demek kî tayini ceza 
ediyor. Mehakİmde demek kli kanunu ceza hâkim ve 
ahkâmı caridir. Sonra, diğer taraftan memurinin de 
azil ve nasbi bk kanun, bir «feama taibi ise, gerek 
memurini adliye ve memurini mülkiye hakkında bir 
intihabı hükkâm ve bir intihabı memurin nizamna
mesi elan Mecüskrfizce caridir. Bu feshedSJmemİşttH-. 
Her memurun aztl ve nasbi bir usule ve kanuna ta
bidir. Biz bu tısıdü bu gün unutmuş olduğumuzu 
görüyoruz. Meselâ bk kaymakam doğrudan doğruya 
Dahiliye Vekâletinden tayin ediliyor ve gidiyor. Hal
buki onun bk Intöhap Encümeni vardır. (O Baıbı Âfli-
de kafcü sesleri). 

NAFİZ BEY (Devamİa) — Efendim, müsaade 
buyunm. Bunlar Babı Ali'de kalmamaktır. (GikıüSîtü-
ler). Müsaade buyurun, herkes «öz söylesin... (Mar 

kamı Riyasete hitaben) : Efendim istirham «derim, 
listeyea gelsin söylesin. 'Bendetüîzkı sözünü kesmesin. 
Efendini bu rtizamat meniyü'liçradır. Meclisçe hunimi 
ademi tatbikine dair hiç bir kaırar yoktur. Binaena
leyh gerçi bu kamunun, bu nizamnamenin bazı mc-
vaddı halen mahzurludur. Meselâ, bu encümeni 
devaisr müdiramndan mürekkep îken bu gün o ıdevaiir 
müdiram mevcut değildir. Fakat mademki umuru 
•idareyi Medlisi Âîi bizzat eline, almıştır. Meclisi Aflİ' 
da har şuibei idareyi İdareye ait bir encümen vamdtr. 
Adliyedeki az'Ü ve natsb, adli encümeni mahsusunda 
müzakere edilk. Ondan sonra icra edilir. (Onlar ka
bul edilmiştir sekleri). Heyeti İcraiyeye, 'iyi yaptınız 
ve fena yaptınız, demiyoruz, her ha&Je isabet varmış, 
yokmuş demeye bendeniz şimdi ısaJâhiyeöar değilim. 
Fakait bu arz ettiğim mevada ve kavanine ademi ıta-
bai'yatfie meslekte meslek dahi hercümerç edlitmiştk. 
Bu gün bir yüzbaşı kaymakamlığa ve yüz hin yer» 
göader*lm:istir. Bunun izahına lüzum yoktur. Sonra 
adliyede bir bidayet müddeiumumisi gitmiş, doğ
rudan doğruya merkez, müddeiumumisi olmuş. Bir 
usul ve derecart vardır. Bu derecata ıftayet etmek la-
zımdw. Eğer hepsini terfi ettirmek lazım ise veya 
değilse, birisi bir tarafta otururken onun kıdemime 
riayet edilmeyip de diğerinin batsbelicap terfi elltökA-
maslne bendeniz kamüim ve Heyeti muhtereme ide 
kanidir zannederim. 

ABDÜIKADlR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Misal göstersinler. 

NAFtZ BEY (Devamla) —Binaenaleyh, bendede 
ayrıca takrirle teklif edeceğim. Badema azil ve nasp 
keyfi olmasın. Mecllteİ Âlinin Encümeni Mahsusun-
da tetkik edilsin. (Gürültüler). 

ABDÜLKADİR KEMAÜ BEY (Kastamonu) — 
Azil ve nasp vekillere aitttk. 

REİS PAŞA — Müzakeremin kifJayatöoe daiır bk 
takrir var. Müsaade buyurursanız bunıu reye koyaca
ğım. .(Eller kalkar). Müzakere kâfiİ görüidu efendin. 

Şetlif Beyin tokririn-i reye koyuyorum. Kabul eden
ler etlerini kaldırışın... 

HAŞİM BEY (Çorum) — Reddeilıdi. 
REİS PAŞA — ReddoJunan takrir efvveJtoi tak

rirdir. (Bu da red sadaian), Biraaeoateyîı bunu reye 
koyuyorum. Kabul edenler eHerini kaktansın. {EUer 
kalkar). Kabul olunmadı efendkn. Ruzttamei nnüza>-
keıada geçiyorum. 

RIZA NUR BEY (Sİoop) ̂ Maarif Veklü) — 'Mlüsah 
ade buyurulıunmu? Şükrü Bey söylediği vakit dedüıerki, 
Hor dairede adeta böyte suiistimaller mfevcumtur. Ta-

— 191 — 



t : 28 5 . 7 .1336 C : 3 

toiıî bendeniz de bumu kendime de alnuyorum, Eğeu-
şahıs varaa bir şayi maddeten söylesindsr. İzahata. 
bulunayım ve azaıyı kiram da haklı veya haksız oldu
ğumu anlasınlar. Haksızlık varsa tebeyyün ettsin. Me
sela : Hoca efendi hazretlerinin söytediküeiîi ıgfihü di
yorlar ki, Karahisar'ıda bîr maarif var. Nlüfussunıu 
göndüm bir de mektebe baktım. (8 0OQ) tafcbe olma-
6i bizim liken ancak (4 000) Talebe mevcut dîyorliardı. 
Adeta bundan dolayı üzeriımfoe ımesuüii'yet yükltettmok 
«stiyc r̂fendı. Bu mesuliyet Wize aiüt olamaız,. Çünkü 
makamaı vekâlette geleHİ henüz likü aıy oldu. Biz itai 
aydan beri olan şeyden cevap vermeye hazmz. Eğer 
böyte şeyler varsa gerek Şükrü Bay ve genek başkaca 
söytestinJer, beodertrz de İzahat vereyim, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaJHlhisarı Safclp) — 
IMüsaaide buyurunuz efendim. Bendeniz kfensenıim 
şahsına bir şey söylıemadıim. Sabahleyin kabul editen. 

/. — İntihap esnasında almış olduğu 91 reyin na
zarı dikkate almmastna dair AbdiUcabbar imzalı telg
raf, 

•(jKâti'p RaBÜm Bey (Sivas) âtideki toefera.fi akudu); 

Ankanada Mıedlisi Fevkalâde Riyasetime 
Çizme Kasamuda telgraf haıttmın buJıunmamaBu^ 

dam Meclisi Fevkalâde Mhap maızbaıtaBtnı diğer ve
sait üre göndermişler ikili. Şu maaeneü meşruaîanı <Jta-
y4 reyden istönkâfi lişrafe etmeyeceğinden ııskat reyJeı-
riyte hukuku •satfihaîfairandan mahrumiyetleri nezdi 
samnilefince de muvafık görülemeyeceği müsıeMıemi 
enamdır. Mezkûr in*ihafoatxn «azarı 'dikkate adanarak 
istihsal etniğim 91 reye oaaaran 'mukıtariyi adaleıtlin 
icrasını arz leylerim f enman. 

pattık AStrncı Ordu Müşaviri Adilerimden 
Ac-itrii Paşanın Vekili Umumisiİ 

Aıbdülcebbar 

REİS PAŞA — Efendim Mbabaittn icrası esna
sında Oizre kazası nettaoei tafthaibartı bMirraenliiş vak
fı İâzmda diğer kazalar (bİSdidmdş ve neliiceye göne 
intihabat 'icra ve 'İkmaıl. ediUmiş. Bu Eait hariç kalmış 
bulunuyor. Ve bu ıteîgraf ona aittir. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Beş kişi tajyta olunmuş 
otudur? 

,R'EİS PAŞA — Evet beş kişi liva mamana fayiinı 
edîMştfir. Fakalt müddetli muayyenesii zarfıırtda mıettlicCİ 
intihabat bildirilmemiş. BiMiıtiSmiş ofca liıdü «ratia 
kazanmış olduğu anaya nazaran bslki müntehap olanı 
beş zatın birisinin yerline kalım olanaktı. Bundan nah 

bk takrir vardır. O takrir de, şimdiye kadar İcra Ve-
kâkminoe tayin edilen zevaıttn eslet memıuniyetfaıiySe 
yeni memuriyetleri, eski maaışlarâyte yeM maaştan 
hakkında bir liste verilsin. Biz onların 'içinde hangi' 
teri usulüne tnuvafıkıtıır hangileri değüdir, görür ve 
ondaın sonra söyleriz. Yoksa Rıza Nur Beyefendi 
hazretlerinin şahsıma tepişen değil... (GürOteller). 

CELÂLETTİN ARİF BEY <Eraurum) — Efen
dim Alt Beyin bu suretflıe iki ıtame takmiri vardır. Bun
ların tona VekıÜUenine tevdiine kaırar venm'iştinöz. Mü
zakere cereyan etçiği vakiit İcra VekiBıeni burada mev
cut bulunmuyorlardı. tcra Vekillini 'buraları tetkik 
tödeçekler. (Bu Sikirlerimi gelip a-nz edecektendik. (Gü
rültüler) 

REİS PAŞA — Müsaade buyurunuz sohbete dök-
meyolİrn. Ruznam©! müzakeraCa geçeHini'. 

Şİ kenldisİ mahrum kathnu; otuyom. Fakat flivaoa beş 
kişi imtihap olunuyor, tnfilıap otaeın zevat da bura
ca kabul «ditmiştür. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saıruıban) — Efendâm 
müsaade buyurun. Kanunu Bsasi Encürnenline haıvaı-
le olunsun. Muhtacı 'taökiktir. Mese1ıeıyıe ondan son
ra karar verflsin. 

REtS PAŞA — Kamunu Esasti Encıürneniııe gtiıb-
meakıe lüzum var mıdır? 

HAŞtM BEY (Çorum) — Hayır, evvelki mebus
lar tamamen gelmişler *se, vaoi beşi de geknOş ise bir 
daha ıtekırar yapmaıyalım, Eğer buraya geüım'işlter Bıse 
bir daha adam mı getiırteltm? 

REFÎK ŞEVKET BEY (Sa-ruihıan) — Muhtacı 
tetkiktir efendim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Zaten Medüise 
beş aza göndeDüm^tir. Bu surSÜB Mecfe Heyeti; 
Muhteremesi azaiukJarıını kabul eimıiş vakffliyJıe bu ınse-
»eleyi yeıtiştfremedîkterinden rakîariûi liskatt Btırüş 
oldukiarından Kanunu Esasi EncıümenÜıne gütmeye 
tuzum yoktur. 

BİR MEBUS BEY — Oraya mükısrner haber 
verttaı/İştİr. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Sa-ruhıan) — Efendim 
mess1i3 kabul o*unan beş zatm hakkındaki Meclıis ka-
rarmtn mefsuhTıyeihi .meselesi değiMir. Bu ıbeş kaidem 
maada gayri mumtazar ıbir şey eeveUüt ettni^tir. Hak-
'kmı İstida eden bir zat rnevculirur. Bu zaDe ceffelkalem 
rJalldkm yöttur, demek doğru dlegiidir. intihabı me-

5. — MUHTELİF EVRAK 
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busan kanuıtu ve imtilhaıbı ı&tıuimi kamımı ahkâmı utmı-
mdyesinıin tetöbtoüüae değer, tefsirine değer bu gibi em-
'safin tetkikine değer bir meseledir. Netice! tetkikat 
yine HeydÜ Umımıtyeye arz edilecektir. 

MÜFİT EFENDİ (Kuşettir) — Nefan takanım. 
REIFtK. ŞEVKET İBEY (Devamla) — Ceffelka

lem atmaktansa Kanunu Esasi Encümeni tstfcik et
sin, yine huzuru âlinize arz etsin. Bir kararı kati de-
mük d£§Wir. Kestirme aflmaıyahm. Kanunu Esasi En-
ciâmramme havalesi mdvafıktır. Çünkü meselede kıs
men tef sür malhiyetıi dahi 'vardım 

HASfM BSEY (Çorum) — Eğer rrdhaftnden vak
tiyle verilen mazbatada, beşincini gönderilmiş yoksa 
altıncı mı? Tabii maabafta buraya gelmiş, tetkiki ma-
zaibit encümeni tetkik ile nihayet arz etmiş. Şimdi ise 
kaibul edilmiştir. O efendinin arkadaştaırı İse burada-
dsr. OnJardan sual edelim. Hakikaten beşînöilmİ, dör
düncümü'' <Bir sös - beş efendim.) PekSfâ aflitıacı ola
rak... Bu halde meselede tekerrür var veya sehve müs
tenittir. Yoksa vaktiyle verilen mazbati tötfciik edÜS 
nt'Jş, buraya gelmiş tasdik edilmiştir. 

RAStH FJFENDİ (Antalya) — Malûmu âliniz in
tihabı mebusan (kanununda bîr madde var. 

MÜFİT EFENDİ {Kırşehir) — O 'kanuna göre de
ğildir. 

RASİH EFENDİ (Davamla) — Hangi kanuna gö
re değil usulü intihap o suretledir ve tebligat fa O' su
rette ve iirttihap ta o suretle yaprlm ıştır. Orada o kat
manın ibir maddesinde deniliyor ki; mebusanca me-
ibuskığu kabul ve -tasdik edlflten bir mebusun bılâlıara 
mebusiluklSan ıskatını -icap edecek bit mahkemeden bir 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

hüküm sadır olaölir, mebusluğu reddolunamaz. Bi
naenaleyh şCmdi bu iddianın, o maddeye nazaran, na
zarı kibıra alınmaması :icap eder. Mebushıklan tas
dik edildSfcfien sonra, çünkü bir kere tasdik edömiş. 
'Kanonu Esasi Encümenine gitmeye Kizum kalmaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Oİzre kaza
sı zammedenim Diyarbekir vilâyeflindedir. Diyarbakır 
vilâyetinden evvelce 'beş zajtın intihap edildiğine dair 
buraya bir mazbata; gelmiş ve o mazbata tetkik edil
miş, k-abül edimi;. Bendenfe bu telgraftan anladığa 
ma nazaran, bu zat intihap edilmdş. kendisinin Mec
lise gelmesi lüzumu tebliğ edildiği 'halde Meclisin ala
cağı şekli pek bülmediği için gelmek istememiş. Şim
di ise Meclis tecessünı ^taıiş ve filmdi müracaatla tek
rar 'buraya gelmek arzusunda bulunuyor (Öyle değil 
sesleri.) Hatta o ankada^lianrıdan "bürisd buyuruyor ki; 
'bu zat o müddeti muayyene zarfında gelmemiştir. Get-
medtği-nden dolayı bu hakkını ıskat etmiştir. 'Binaen
aleyh bu telgrafın mevzubahis olmaması lâzım gelir 

REtîS PAÇA — Burada okuduğumuz telgrafı» me
alime nazaran, muhabere edilernsmıŞ olduğundan' dola
yı vaikiü zamanında bu zaitın intöıap edildiği tafaak-
kuk edememiştir ve merkezi 'livada da intihabat İcra 
ve ikmal 'edilmiş. Mesele 'bodur. Binaenaleyh mitza-
ktereyi kâfi görenler eöeriıji kaldırsın. Reye koyalım. 
ifEl'ter kalkar kaibul.) ŞimÜlİ bir teklif var efendim. 
Bu telgrafın tetkik ve ona göre bir karar verilmek 
üzere Kanunu Esasi Encümenine havalesini kabul 
edenler etlerini kaldırsın. (EBer kalkmaz.) Kabul edü-
medt efendim!. 

10. — DahiHye Vekâletinin, Urfa Mebusu AH Saip 
Beyin, mezun addedilmesine dair tezkeresi. 

'(KâtJp Rasim Bey, DaihiErye Vekâletinin tezkere
sini dkudu) :• 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti OeJiksine 
Görülen lüzumu siyasi üzerine Urfa Mebusu Ali 

Saip Bey mutvafâkatteriyle Musul V-sâm AbdüBcadlir 
Beyin refaketİne memur edilmiş olduğundan Meclise 
mezun addedilmesini rica eyledim efendim. 

28 Haziran 1336 
Umunu Dahltiye VekiK 

Camî 
HAŞİM BEY (Çorum) — Kim imiş efendim? 
RBtS PAŞA — Urfa Mebusu Ali Saip Bey Mu

siri Vaflfci tayin edSen Albdt&kadir Bey üe beraber ora

ya memur gitti. Birtakım vazaifi siyaslyeyi ifa et
mek üzere (muvafık muVaifdc seafeııi) Vamifesi ıriiidde-
tirıcse mezuniyeti kabul edMyorsa effler kattan.) ((El
ler kalkar.) Kaibul editdi efendim. 

HAMDİ NAMEK BEY <îzmit) 
susa ile mi efendim? 

REİS PASA — Evet efenkfimv 

Bir vaaffiei mah-

KAIMIDİ NAİMIK BEY — Maaşta rm? 
RFJIS PAŞA — Hayır bâr maaş yok. 
On beş dakika istirahat etmek üzere celseyi tatil1 

ediyorum.' 
(Ekseriyet Msâ olmadığından 4 nctü celsenin açılma
dığı ve 6 temmuzda fopüaoimafc üzere inikada niha

yet verüdiği zaıbıt bJfâsaSmdaö aalaşârruştır.) 
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