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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS — Ali Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Rüşdü B. (Denizli), Mahmut B. (Siirt) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde iç
tima ederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. Evrakı varide aidoldu'kları 
mahallere havale edildi. Divanı Muhasebat Re
isinin sureti intihabına dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası Türkiye ile Lehistan Hü
kümeti arasında münakit muhadenet muahede-
namesiyle ticaret ve ikamet mukavelenameleri
ne dair levayihi kanuniye müstacel ruznameye 
alındı. Encümenlere havale olunan takrirlerin 
reddi hakkındaki mazbataların Heyeti Umumi-
yede esnayı müzakeresinde takrir sahibi mevcut 
değilse, tehiri müzakeresine mütedair sabık Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin takririnin reddine 
mütaallik Nizamnamei Dahilî Encümeni mazba
tası kıraat ve kabul olundu. 

Edirne'nin devri senevi istihlasmı tesiden 
yapılacak merasimde hazır bulunmak üzere 
Meclisi daveti mutazammm Edirne Belediye Ri
yasetinden mevrut telgraf kıraat edilerek Mec
lis namına merasimde hazır bulunmak üzere 
Divanı Riyasetten intihabolunacak zevattan 
maada Heyeti Umumiyeden de on zat bakur'a 
tefrik edildi. Şirketlerle akdedilen itilâf name
lere dair tzmir Mehusu Şükrü Beyin ve ağnam 
tadadının Nisanda icrasına dair Bolu Mebusu 
Mehmed Vasfi Efendinin sual takrirlerine Ma
liye Vekâleti Vekili Hasan Beyefendi tarafın
dan verilen izahat istima olundu. Azayı kiram
dan bâzı zevata mezuniyet itasına ve müddeti 
mezuniyetlerini tecavüz ettiren bâzı azanın te
cavüz ettirdikleri müddetin mezuniyeti kanuni-
yelerinden mahsubuna dair Divanı Riyaset ka
rarları kıraat ve kabul edildi. Ruznamenin 
üçüncü maddesinde bulunan ipeği havi mensu
catın Gümrük Resmi hakkındaki teklifi kanuni 

ile İstihlâk Resmi Kanununun tefsirine ait tez
kere vâkf olan talep üzerine Maliye Vekâletine 
inde edildi. 

Adliye Vekâletinin 1339 bütçesine tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair lâyihai kammiyenin 
takdimen müzakeresi kabul olunmadı. Badehu 
birinci maddesi evvelce müzakere ve kabul edil
miş olan mütareke bidayetinde müdafaai vatan 
maksadiyle ika edilen ceraim. hakkındaki lâyi
hai kanuniyenin encümenden vürudeden diğer 
maddelerinin müzakeresine iptidar edildi ve le-
delmüzakere ikinci madde aynen, üçüncü madde 
tadilen kabul ve dördüncü madde tayyolundu. 
Lâyihai kanuniyenin mütaakıp maddelerinin 
numaraları buna göre tashih ve teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci Celse ., 
Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde kü-

şadolunarak vatanın emrü müdafaası maksadiy
le ika edilen ceraim hakkındaki lâyihai kanuni
yenin bakıyei müzakeresi icra ve dördüncü 
madde tadilen, beşinci madde aynen ye altıncı 
madde tadilen kabul edildi. Kanunun heyeti 
umumiyesi, olbaptaki onbeş imzalı takrir mu
cibince tâyini esamiyle reye vaz'olundu. Aranın 
neticei tasnifinde nisabı ekseriyet bulunmadığı 
anlaşılarak içtimai âtide tekrar reye vaz'olun
mak ve Pazartesi günü içtima edilmek üzere cel
seye nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip -
Ali Fethi Bolu Zonguldak 

Falİh Rıfkı Ragıp 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 
mütalâa var mı efendim? 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — (Vata
nın emrü müdafaası için ika edilen ceraim) de
ğildir, (ef'al) demiştik. ' 
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REİS — O suretle tashih ederiz efendim. 
Zaptı sabık hulâsasını o suretle tashihan kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
X. — Mektebi Bahriyeden neşet edip de do

nanmada tatbikatta bulunan mülâzimlerc yüzel-
lişer lira itasına dair lâyihai kanuniye (1/329) 
(Müdafaai Milliye ve Muvazenei 31 aliye encü
menlerine) 

Mazbatalar 

X. — Ziraat Bankası 1339 senesi bütçe lâyi
hası (1/224) Muvazenei Maliye Encümeni maz-
batast 

REİS — Encümence müstacel ve tereihan 
müzakeresi teklif edilmektedir. 

Efendim Ziraat Bankası 1339 senesi bütçe 
lâyihası Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
ruznameye almacaksa da müstacel ruznameyc 
alınıp alınmamasını reyi âlinize vaz'edeceğim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müstacel ruznamenin 
tertip sırasında müzakere edilecektir. 

REİS — Tabiî efendim. 
VEHBİ B. (Karesi) — Takdimen müzake

resi lâzımdır. Müstaceliyetin aleyhindeyiz ama 
mektepleri aç bırakan bütçelerin tereihan ve 
müstacelen müzakeresi aleyhinde değiliz. Bina
enaleyh bu hepsine takaddüm eder. 

REİS — Encümenin teklifini reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Bütçe lâyihasının müstacelen ve 
tereihan müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Tereihan ve 
müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir efen
dim. 

2. — Ziraat Bankasına mülhak Emniyet San
dığının 1339 senesi bütçe lâyihası (1/233) ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

3. — Men'i Müskirat Kanununun hini tat
bikatında vâki olan hatayı adlîden dolayı mah
kûm olan Alanyalı Aleksi zevcesi Pipi (3/31) 
Nimeti Hûda yelken gemisi kaptanı Tirebolulu 
Cemaloğlu Temel (3/19), Zonguldakhn Muslu 
karyesinden Mehmedoğlu Hüseyin (3/113) ve 
înebolulu Kayıkçılar Kâtibi Ahmet Efendi mah
dumu Mehmed (3/114), Kângırı Sandık Emini 

Kadir (3/115), Karamürselli Ilüseyinoğlu İbra
him (3/116) Hopa'nın Abıslâh karyesinden Du
rak (Mehmed) M emiş (3/117), Maraşhn Kuyu-
cak mahallesinden Hamparsum (3/128), Kasta
monu'nun Akbüke karyesinden Abdullah ve Ko-
zika nahiyesinden Akçakoğlu Hüseyin'in (3/130) 
afları hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetin
den mevrut dokuz aded tezkereye dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Mcn'i Müskirat Kanununun hini 
tatbikinde vâki olan hatayı adlîden dolayı mah
kûm olan eşhasın afları hakkında İcra Vekil
leri Riyasetinden mevrut dokuz aded tezkere
ye dair Adliye Encümeni mazbatası var okuyo
ruz. 

Riyaseti Celileye 
Rakı naklinden mahkûm olan Tirebolulu 

Temel Bini Cemal ve Zonguldaklı Mehmedoğlu 
Hüseyin ve İncbolulu Ahmet Efendi oğlu Meh
med ve Karamürselli Hüseyinoğlu Gardiyan İb
rahim ile hanesinde rakı bulundurmaktan mah
kûm Yenişerli Aleksi zevcesi Pipi ve müskirat 
istimalinden mahkûm Kastamonulu Mehmedoğ
lu Abdullah ve Akçakoğlu Hüseyin ve Hopalı 
Durak Mehmed ve Maraşlı Hamparsum ve 
Kângırı Sandık Emini Kadir Efendinin müca-
zatı mahkûraelerinin afları hakkında encüme
nimize mulıavvel İcra Vekilleri Heyeti Riyase
tinin tezkereleri ve evrakı müteferriası okundu. 
Lcdcttetkik bunlardan nakli müskirattan altı 
bin altıyaz elli lira cezayı nakdiye mahkûm 
Tirebolulu Temel'e ait hükmün esası takdir ve 
içtihada mütaallik ve esbabı mucibei kanuniye-
ye müstenidolmak itibariyle bu hususta bir (ha
tayı adlî) mevzuubahsolamıyacağı gibi cezayi 
nakdii mezkûrun hapse tahvili hususunda ol-
baptaki kanuna tevfikan beher yüz yirmibeş ku
ru-? için bir gün değil kanunu ceza mucibince 
beher rubu lira için yirmi dört saat kabul ve 
tatbik edilmesi keyfiyeti de mücazatı mezkûre-
nin kemiyetine ve müntehai mahpusiyetin bir 
sene ile takyidedilmesine nazaran her iki tariki 
tahvilin vâsıl olacağı netice bir olacağından 
encümenimizce bu cihetle de bir af hususu va
rit görülmemiş ve yine aynı meselelerden müs-
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kiratm beher kıyye ve küsuru için muhtelif nis-
betlerde cezayı nakdiye mahkûm Zonguldaklı 
Mehmedoğlu Hüseyin ve tnebolulu Mehmed'e 
ait hükümler ile Karamürselli gardiyan İbra
him küsurat için ceza tâyini hakkındaki hüküm 
dahi keza takdir ve içtihada mütaallik mesaili 
hukukiye zümresinden addedilip sehvi sarihi 
maddiden ibaret olan hatayı adlîden madut gö
rülmemiştir. 

Ancak mahkûm olduğu yetmiş beş liranın 
beher rubu için bir gün hapsine karar verilen 
merkum İbrahim ile hanesinde üç kıyye rakı 
derdestinden dolayı mahkûm olduğu yüz elli 
lira cezayı nakdinin olbaptaki kanuna tevfikan 
beş misline biliblâğ beher yirmibeş kuruşu için 
bir gün hapse tahvil edilen Yenişehirli Pipi ve 
müskirat istimalinden ellişer lira cezayı nakdi
ye mahkûm ve beher rubu lira için bir gün hap
se tahvil edilen Kastamonulu Abdullah ve Hü
seyin ve yine beş bin kuruş cezayı nakdî ile 
mahkûmiyetine ve kanunu mahsusu mucibince 
beş misline biliblâğ üç mahı tecavüz etmemek 
üzere hapse tahviline karar verilen Hopalı Du
rak Mehmed ve keza üç mah müddetle hapsine 
ve elli lira cezayı nakdî ahzine karar verilmiş 
olan Maraşlı Hamparsum ve yine beş bin ku
ruş cezayı nakdi ile mahkûmiyetine ve ademi-
tediyesi halinde beher rubu lira için bir gün 
hapsine ve üç mah müddetle memuriyetinden 
tardına karar verilen Kângırı Sandık Emini Ka
dir Efendi haklarındaki hükümler; evvelden : 
Cezayı nakdilerin beş misline iblâğına dair olan 
kanunun neşrinden mukaddem vukubulan eî'ale 
mütaallik olmakla beraber mezkûr kanunun 
Men'i Müskirat Kanununa tevfikan hükmedi
len cezayı nakdileri tezyitten istisna etmesine, 
saniyen : Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
hükmedilen cezayı nakdilerin hapse tahvilinde 
beher yüz yirmibeş kuruş için bir gün hesabe-
dilmesi mezkûr Tezyidi Mücazat Kanununun sa
rahati iktizasından bulunmasına, salisen : Ale
nen müskirat istimal eden veyahut hafiyen 
içip de sarhoşluğu görülenlerin haddi seri veya 
elli liradan iki yüz liraya kadar cezayı nakdi 
veyahut üç aydan bir seneye kadar hapis ceza
larından yalnız biri ile mahkûm edilmesi Men'i 
Müskirat Kanununun sarahati müeddasmdan 
bulunmasına, rabian : Meni Müskirat Kanunu
na tevfikan ita edilen hükümlere karşı tariki 
kanuniye mesdut olmakla beraber hatayı mez

kûr e takdir ve içtihada mütaallik bir zühul ve 
nisyandan ibaret olmayıp nas ve sarahate karşı 
yapılmış ve adaleten ref ve izalesi muktazi bu
lunmuş hatayı maddiyeden ibaret bulunmasına 
binaen altmış gün hapse tahvili icabederken 300 
gün hapse mahkûm edilen Gardiyan İbrahim'in 
ve mahkûm olduğu yüz elli lira cezayı nakdinin 
bilâtezyit 120 güne tahvili lâzımgelirken bittez-
yit fazla hapse mahkûm edilen Aleksi zevcesi 
Pipi'nin ve kırk gün hapse tahvilleri iktiza eder
ken 200 gün hapis cezalarına tabi tutulan Kas
tamonulu Abdullah ve Hüseyin'in ve mahkûm 
olduğu beş bin kuruş cezayı nakdinin keza bilâ 
tezyit kırk gün hapse tahvili muktazi iken bit-
tezyit üç mahı tecavüz etmemek üzere hapse 
mahkûm edilen Hopalı Durak Mehmed'in ve 
yine mahkûm olduğu beş bin kuruş cezayı nak
dinin kırk güne tahvili iktiza ederken fazla 
hapse mahkûm edilen Sandık Emini Kadir 
Efendinin berveçhi mâruz fazlai mahkûmiyet
lerinin ve yalnız hapis veya yalnız cezayı nakdi 
ile mahkûmiyeti lâzımgelirken hem hapis, hem 
de cezayı nakdi ile mahkûm edilen Maraşlı 
Hamparsum'un da fazla olarak hükmedilen elli 
lira cezai nakdisinin affı ve bu kabil hatayı 
maddiye ve sarihayı vukua getiren hükkâm 
hakkında icabeden ihtarat ve muamelâtı inti-
baiyenin icrası zımnında Adliye Vekâletinin 
nazarı dikkatinin celbedilmesi münasibolacağı 
eneümenimizce ledettezekkür takarrür etmekle 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sinop Dersim 
Yusuf Kemal Feridun Fikri 
Kâtip Namına Âza 

Dersim Kastamonu 
Feridun Fikri Mahir 

Âza Âza 
Karesi Saruhan 

Ahmed Süreyya Âbidin 
Âza Âza 

Çorum Mersin 
Mehmed Münir Ahmed Besim 

Âza Âza 
Konya Bozok 
Refik Ahmed Hamdi 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi 
âlinize vaz'edeceğim efendim. Adliye Encümeni 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
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Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmi-
yenler ellerini kaldırsın. Adliye Encümeni maz
batası kabul edilmiştir efendim. 

4. <— Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 5, 
118 ve 121 nci maddelerinin tadiline dair (1/388) 
numaralı lâyihai kanuniye ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 

REİS - - Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 

1. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; mücahit 
ve şehit Remeli Niyazi Bey ailesine hidematı va-

1. —- Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin, 
mahsulât ve ihracatın himayesine dair sual tak
ririne (6/32) İktisat Vekili Hasan Beyin şifahi 
cevabı 

REİS — Evvelâ sual takririni okuyalım : 

Riyaseti' Celileye 

İngiltere ve Fransa'da Türkiye ihracatına 
karşı hâlâ harb tarifesi tatbik edilmekte ve 
üzüm ve incir fiyatlarının bundan pek ziyade 
mutazarrır olmakta bulunduğunu ve halbuki 
Yunan üzümlerinin sureti mahsusada mazhan 
teshilât ve muafiyet olduğu gazetelerde görül
müştür. Bu vaziyetin doğru olup olmadığına ve 
mahsulât ve ihracatımızın himayesi için ne gibi 
tedabir ittihaz olunduğuna dair İktisat Vekili 
Hasan Beyefendinin meselenin gerek itkisadi-
yata taallûku ve gerek elyevra Maliye Vekâle
tine vekâlet ifa etmekte bulunmaları hasebiyle 
şifahen ve müstacelen izahat vermelerini arz ve 
teklif eylerim. 

4 Teşrinisani 1339 
Menteşe Mebusu 

Şükrü Kaya 

İKTİSAT VEKİLİ HAS.4N B. (Trabzon) — 
Heyeti Celilenin malûmudur ki. Türkiye'nin 
ihracatını teşkil eden birçok eşyaaan incir, 
üzüm ve emsali mahsulâtı ziraiyenin başlıca sa
tıldığı memleketler, mahreçler harbi umumide 
kendileriyle hali muhasamada bulunduğumuz 
memleketlerin pazarları idi. Uzun bir devrei 
harbîyenin tevlidettiği mahaziri iktisadiye cüm-

taniye tertibinden tahsis edilmiş olup, Ferid Pa
şa Hükümeti tarafından kat'olunan maaşının 
tekrar tahsis ve evlâtlarının İstanbul liselerinden 
birine leyli ve meccani kayıt ve kabulleri temen-
niyatına dair takriri (4/89) (Başvekalete) 

Evrakı saire 

1. — Kurtuluş gününün tesidini ve Meclisi 
Âliye teşekkürü mutazammın Uzunköprü ve sair 
yerlerden mevrut tebrik telgrafları 

REİS — Münasip görürseniz Divanı Riya
setten cevaplar yazı'lsın. 

leşinden olarak arz ettiğim bu memleketlerde 
maalesef mahsulâtı arziyemiz revacını ve rağ
betini kaybetmiş, rekabetini ve mahsulâta karşı 
olan tefevvuku tahliyesini bir vesilei rüçhan 
olarak muhafaza ederken mallarımız muhasım 
memleketlerin malı olmak itibariyle bu memle
ketlere girmediği için daha dûn evsafta bulu
nan diğer memleketlerin mahsulâtı bu memle
ket ve pazarları istilâ etmiştir. Bilhassa üzüm, 
incir mahsulâtına rakibolarak, Amerika'nın Ka
liforniya'da yetiştirdiği üzüm, incir mahsulâtı, 
sonra Yunanistan'ın üzüm, incirleri ve daha 
bâzı memleketlerin, meselâ Afganistan'ın bu 
gibi mahsulleri gösterilebilir. İşte bu mahsulât, 
bilhassa İngiltere pij^asasmda Fransa'da, İtal
ya'da, bizim mahsulâtımızın yerine kaim olmuş
tur. Vakayii ahire de bu mahsulâtın bu memle
ketlerdeki revacına mâni ihdasından hali kal
mamıştır. Bu memleketlerimiz muvakkat bir za
man için hali işgalde kaldığı zaman yine az - çok 
mahsulâtı buralarda satılabiliyordu. Bilhassa 
devrei işgalde memleketin bir kısmı, düşmam 
memleketi muamelesi görmüyordu. İnkılâbatı 
âhirede, Avrupa piyasalarında, ecnebi piyasala
rında bu gibi malların satılmasına vasıta olan 
adamlar memleketimizi terk etmişlerdir ve he
nüz yerlerine o malûmatı ticariyeyi ve o pazar
larla ahzu itayı tamamiyle bilir, millî uzviyatı 
ticariyenin kaim olamaması yüzünden maalesef 
bu mahsulâtı arziyemiz Avrupa piyasalarında 
mühim buhranlar tevlidetmiştir ve Heyeti Celi-
lenizdn ve hepinizin malûmu olan satılamama.z-
lık buhranı iktisadisi tevellüdetmiştir. Buna in
zimam eden başka bir sebep daha vardır ki, 

3. — SUALLER VE CEVAPLAK 
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yine hali harbden mütevellittir. O da : Hâlâ bu 
mahsulâtın başlıca mahrecini teşkil eden Fran
sa ve İngiltere'de ve diğer düveli müttefika 
memleketlerinde bizim mahsulâtımıza, elyevm 
memleket mahsulâtı hakkında tatbik edilmekte 
olan tarife tatbik edilmemektedir. Vakıa Lozan 
Sulhu akdedilmiş ve tfüzan Muahedei sulhiye-
siyle ona merbut olarak bir mukavele' ticariye 
de imza edilmiş ve bu mukavelât vo muahede 
Heyeti Celilenizce tasdik ve kesbi katiyet etmiş 
ise de henüz sair düveli âkide heyeti teşriiyeleri 
tarafından tasdik edilerek mevkii meriyete kon
madığı için Lozan Muahedei sulhiyesine mer
but ticaret mukavelesi ahkâmı, bizim mahsulâtı 
arziyemizin bu memleketlere giden aksamı hak
kında da elyevm tatbik edilmemektedir. Ne va
kit bu muahede ve mukavelât, o memleketlerin 
heyeti teşriiyeleri tarafından kabul ve mevkii 
tatbika konacak olursa bizim mahsulâtımız da 
aynı nev'i eşya hakkında o memleketlerde tat
bik edilen en müsait gümrük muamelâtına, ta
rife muamelâtına tabi olacağı1 için bittabi bu 
mahzur mündefi olacak ve mahsulâtı arziyemiz, 
evsafı' tabiiye ve iklimiyesindeki tefevvuk iti
bariyle rakibi bulunan memleketler mahsulâtı
na tevafuk ederek eski revacını temin edecek
tir ve bu hususta İktisat Vekâleti, gerek mah
reçlerin tevsii ve gerek eski rağbet ve şöhreti
nin temini ve mahsulâtımızın o piyasalara gi
dip suhuletle satılabilmesi için rehberlik etmek 
vazifesine hazırdır. Fakat maalesef muahedenin 
henüz tatbik edilmemiş ve mevkii meriyete ko
nulmamış olması mahsulâtımız hakkında en zi
yade naili müsaade memleket muamelesinin tat
bikine imkân vermemektedir. Nitekim aynı mu
kaveleyi, imza ettiğimiz mukavelei ticariyeyi 
- henüz o mukavele mevkii meriyete konmadığı 
için - o memleketlerin muvaridatı hakkında ken
di uhdemize teveccüh eden mecburiyet ve taah-
hüdatı ifa etmiyoruz. İfa edildiği takdirde güm
rük tarifelerinde bizim de bâzı tadilât yapma
mız lâzımdır. Mutavassıt bir tarife, dokuz misli 
Gümrük Resmine tabi bir tarife tatbik etmek 
mecburiyetindeyiz ki, elyevm on iki misil resme 
tabi olan eşyanın bir kısmı bu mukavele muci
bince mutavassıt bir mukabele ile dokuz misli 
Gümrük Resmine tabi olacaktır. Bu hususta 
bendeniz, sureti hususiyede «Bu memleketlerde 
mahsulâtımızın revacını temin etmek için ora
larda acaba teşebbüsatı siyasiye yapılmak im

kânı var mıdır?» diye Hariciye Vekâletimize 
tervicen yazmıştım. Hariciye Vekâleti de bunu 
ehemmiyetle telâkki ederek hariçteki mümessil' 
ve memurlariyle muhabere etti. Ahiren Fransa 
memleketi vasıtasiyle Fransa Hükümetinin ken
di ticaretine mütaallik bâzı hususatta bizim ken
dilerine daha müsait bir vaziyet alabilmemiz 
şartı ile, şimdiden üzüm ve incirlerimiz ve diğer 
eşyamız hakkında başka türlü muamele yap
maya mütemayil olduğuna dair malûmat gel
miştir. Fakat bizden hangi nevi eşya için daha 
müsait bir şey istedikleri tasrih edilmemiştir. 
Bu hesabı yaptığımız zaman - mukavele hari
cinde - Fransa'ya sureti mahsusada - şimdiden -
gösterebileceğimiz bir muamele yoktur. Çünkü 
mukaveleler mucibince kendisine verdiğimiz 
her hangi bir meseleyi diğer memlekete de ver
mek mecburiyeti hâsıl olur. Her hangi bir mem
lekete muayyen ve hususi bir revaç temin etmek 
maksadiyle bütün memleketlerden vâki olacak 
ithalâta karşı umumi bir tenzili tarife mükelle
fiyeti karşısında kalmak mecburiyeti vardır. 
Bu ise gayet hassas ve nazik bir meseledir Tet-
kika muhtaçtır. Vasıta olan yegâne bir şey var
sa, bu ticaret" mukavelesinin tarafeynce şimdi
den mevkii meriyete vaz'edilmesi ihtimalidir. 
Bunun d'a birtakım mahzurları vardır. Demin 
de arz ettim, Gümrük Resminin tenziline ve 
gümrük varidatının tenakuzuna sebebolacak ah
valde vardır. Fakat mahsulâtı ziraiyemizin re
vacını temin maksadiyle bendeniz, iktisadi nok-
tai nazardan bu mukavelenin şimdiden mevkii 
meriyete konmasını doğru bulurum. Ancak 
bir muahededen bir cüz'ü olan mukavelei tica-
riyenin müstakilleri muahedenin kesbi meriyet 
ettiği tarihten evvel mevkii meriyete konması 
için bu devletlerin muvafakat etmesi lâzımdır 
ki, meselenin ciheti siyasiyesi vardır. Bu hususı-
ta Hariciye Vekâletiyle ayrıca müzakere etmek 
lâzımdır. 

Mahsulâtı arziye mahreçleri' itibariyle biraz 
fena şerait altında bulunan diğer biri1 de tütün
lerdir. Tütün bu memleketler piyasasında su
reti umumiyede fena muameleye tabi tutulmak
tadır. Henüz aramızda münâsebatı siyasiye 
mer'i bulunmadığından en ziyade naili müsaade 
devlet muamelesi yapılmadığı için kendisiyle 
henüz bir mukavelei ticariyemiz olmıyan ve 
müstakil bir memleket halinde bulunduğu mev-
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zuubahsolan ve bizim tütün mahsulâtımız içir • 
bir mahreç olan Mısır vardır. Mısır'da tütünle
rimiz, diğer memleketlerden oraya gelen tütün
lerden daha fena muamele görmektedir. Başkr 
memleketlerden Mısır fabrikaları için gönderi
len tütünlerden, Mısır Hükümeti kilosundan Mı
sır kuruşu olarak seksen kuruş resim istifa et 
mettedir. Halbuki biz de, bilhassa Karadeniz'
de yetişen tütün mahsulâtının başlıca ihracat: 
İskenderiye'dir. Bizim tütünlerimizin beher ki
losundan sekseniki kuruş almaktadır. Seksen ve 
Sekseniki haddizatında bir şey değildir gibi gö
rünüyor. Arada iki kuruş fark vardır. Fakat bu 
para Mısır parası olduğuna nazaran takriben 
yedibuçuk kuruş gibi bir para eder. Tabiî bu 
kâğıt paradır. İki kuruş fark onbeş kuruş 
eder. Batman başında yüzyirmi kuruş fazla bir 
fark vardır. Binaenaleyh altı okkasında yüz
yirmi kuruş farklı bir tarifeye tabi tutulan 
mahsulâtımız, mümasil evsafta bulunan di "er 
tütünlerle rekabet edememektedir. Hariciye Ve
kâleti vasıtasiyle Mısır Hükümetinden bu vazi
yetin ıslahı talebedilmek üzeredir. Çünkü Mı
sır, müstakil bir memleket olmak hasebiyle ve 
aramızda henüz bir mukavelei ticariye olmadın 
için şayet bizim mahsulâtımıza gümrük kalım
ları mucibince en müsait muameleyi ticariye ol
madığı için şayet bizim mahsulâtımıza gümrük 
kanunları mucibince en müsait muameleyi tat
bik etmezse biz de mııkabelei bilmisil yaparak 
Mısır varidatı müvaridatı üzerinde aynı mua
meleyi yapabilmemiz, aynı silâhı kullanabilme
miz için serbestli esas vardır. Bu esas üzerine 
ümidediyorum. ki, Mısır Hükümetinden şimdi
den bir netice almak imkânı hâsıl olacaktır. 
Hulasaten arz edeyim ki mahsulâtı arziyemizin 
mahreçlerinde evvelce haiz olduğu revacı temin 
edememesi, ahvali harbiye ve buna inzimam 
eden ve bundan mütevellit netayici iktisadiye 
vo diğer tâli sebeplerdi ki - onları da arz ettim -
mâruzâtım bundan ibarettir, efendim. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — E f e n d i m 
İktisat Vekili Muhteremi Hasan B?yefrndi
nin verdikleri izahata teşekkür ederim. İktisat 
Vekili Hasan Beyefendi Lozan Muadehem İn
gilizler ve Fransızlar tarafından tasdik edildi
ği zaman bizim mahsulâtı arziyemiz üzerinde 
bir dereceye kadar onların da hafif 

bir tadilât yapacaklarını söylediler ve bizi te
inin ettiler. Teşekkür ederiz. Demek ki, bizim 
mahsulâtımızın himayesi bugün ecnebilerin 
'.ilinde bulunuyor. Bkim elimizde değildir. Ben 
zannediyorum. ki, bunun aksi de varittir. Çün
kü biz Lozanda akdettiğimiz muahedatı harfi
yen tatbik etmekteyiz. Halbuki diğerleri tas
dik etmedi ve Meclisten geçmedi diye tatbik 
etmiyorlar ve tatbik edileceği güne kadar mem
leketimizden milyonlar gidecektir. 

Üzüm, tütün ve fındık zararı bu itibarla 
milyonlara baliğ olmaktadır. Fransa Hükü
meti, Yunanistandan Marsilya'ya giden üzüm
lerin yüz kilosundan 12,5 frank aldığı halde 
bizim mallarımızdan altmış frank almaktadır. 
Nasul olurda İzmir ve sair yerlerde yetişen 
üzümlerimiz bunlara karşı rekabet eder? Tabiî 
edemez. Keza İtalya fındıklarından altı Frank 
aldığı halde bizden giden mallardan 24 frank 
alıyor. Karadeniz sahil fındıkları satılabilir 
mil Onlara rekabet edemez. İskenderiye tü
tünleri hakkında Hasan Bey, bâzı ufak rakam 
yanlışlığı söylediler. Fakat nisbet itibariyle 
fark yoktur. 100 Mısır kuruşu alıyor, bizden 
de yüz iki buçuk Mısır kuruşu alıyor dediler 
fark 2,5 kuruştur ki, ehemmiyeti yoktur. Ha
san Beyefendinin söyledikleri bir noktayı tas
hih etmek hterim. Memlekct'imizden birtakım 
anasırın gitmesi yüzünden ticaret nâehillerin 
eline geçmiştir ve ticaret kiyaset ile idare edil
memiş, onların yerleri boş kalmıştır buyur
dular. Bendeniz iddia edeceğim ki, İzmirdeki 
tüccarlar, gidenlerin yerlerini pekâlâ tutabi
lirlerdi. Yaıln-.z Hükümetin kendilerine muave
net etmesi lâzımdı. İtalyanlar, orada kalan 
Hıristiyan! ar a hiçbir mal mukabilinde olmıya-
rak iki yüz otuz bin, iki yüz kırk bin lira avans 
verdiler. Halbuki bizim yegâne millî bankamız, 
yüz binlerce liralık bir adama en çok beş bin 
lira vermiştir. Beş bin lira ile İzmir ticareti, 
hiçbir zaman yürütülemez. 

HÜSEYİN HÜSNÜ E£. (İsparta) — Maat
teessüf: o da verilmiyor, o da yok. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — İşte bu
günkü verdiği vait daha evvel yapılmış olsay
dı hem memleketimizin tüccarları kendilerin
den beklenilen hidemati- ifa ederler, hem de 
memleket bu kadar mutazarrır olmazdı. 
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£. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin 
Çester şimendifer imtiyazahna dair sualine Na
fıa Vekili Muhtar Beyin §ifa.hi cevabı (6/35.) 

REİS — Efendim Nafıa Vekili bu suale C2-
vap verecektir. 

Riyaseti Celileye 
Hayli zamandır Mösyö kenedinin taahhüdü

nü ifa edemiyeceği, binaenaleyh Çester şimen
difer imtiyazının fesih olunacağı zemininde 
matbuatta muhtelif eşkâlde neşniyata tesadüf' 
edilmektedir. Türkiye halkını alâkadar eden 
bu meselenin resmen izahına ihtiyacolduğuna 
kaaniim. İnşaata iptidan müddeti hitam bul
mak üzere oton şimendifer imtiyaz mukavelesi
nin tarihi akdinden şimdiye kadar geçen sa
fahatın elyevm bulunduğu vaziyetin Nafıa Ve
kâletince izahını mâruzan sual takriri takdim 
ediyorum efendim. 

Kayseri 
Ahmed Hilmi 

NAFIA VEKÎLÎ MUHTAR B. (Trabzon) 
— Arkadaşlar malûmunuzdur ki Şarki - Ana
dolu'ya dair mukavele, Mecliste tasdik edildik
ten sonra Nisanın dokuzuncu günü Nafıa Ve
kâletiyle şirketin vekilleri olan Çester ve Kene
di beyininde teati olunmuştur. O vakitten şim
diye kadar geçen saf ahati >arz edeyim. 

Mukavelenamenin imzasını mütaakıp şirketin 
vekilleri memleketlerine gitti. Resmî ve hususi is
tihbaratımıza nazaran aralarında bir ihtilâf hâsıl 
oldu. Evvelden beri bu işin takibine memur 
Mösyö Çester, şirketin esas vekili olduğunu id
dia ederek işte bir hakkı rüçhan istedi. Mösyö 
Kenedi ise hayır, şirketin müvekkili benim diye-
idd'a etti. Bu mesele şirketin heyeti idaresine 
kadar aksetti. Neticede heyet, Mösyö Çestere 
bir miktar tazminat vererek ihracetti. Mösyö-
K'enedi şirketin mümessili olarak kaldı. Bu me-
yanda birçok vakit kayboldu. îşte mâlûmuâli-
ııiz olan mukavelenameye göre şirket Şarki -
Anadolu'da hudutun tetkikatmı icra ettikten 
sonra iki seneye kadar yapıp yapmıyacağmı 
bildirecektir. Yalnız mukaveki müzeyyelenin 
müfadma göre Samsun - Sivas, Ankara - Sivas 
hatlariyle Samsun limanını taahhüdedip etmi-
yeccğini mukavelenin teatisinden altı -ay sonra 
beyan edecek ve kabulünü ifade ettikten bir ay 
sonra işe mübaşeret edecekti; Mösyö Kenedi, 
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Şubatın dokuzundan Teşrinievvelin dokuzuna 
kadar tam altı ay zarfında hiçbir müracaat et
medi. Altı ayın hitamında gelerek bu işi yapa
caklarının vt Samsun - Sivas - Ankara hatlariy
le Samsun limanının inşaasmi taahhüdettiğini, 
yalnız inşaat müddetinin bir parça temdidi ik
tiza ettiğini, bâzı esbabı maliyeden işlerinin 
teahhür etiğini beyan etti. O vakit Heyeti Ve
kile kabul etmedi. Eski mukavele mucibince 
bilâkayt ve şart ve vaktinde işe mübaşeret edip 
etmiyeceğini bildirmesi lâzımgeldiğini tebliğ 
etti. Kenedi ise bilâkayt ve şart kabul ediyo
rum ve vaktinde işe başlıyacağım dedi. Bu altı 
ay zarfında tetkikatmı yapacaktı. Ondan sonra 
ihzaratta bulunup taahhüdatını kabul ettiğini 
bildirdikten sonra bir ay müddet içinde teşeb-
büsatı fiiliyede 'bulunacaktı. Yine bir ay gitti 
ve vakit geçirdi. Tam Teşrinisaninin sekizinci 
günü bir tahriratla Kenedi'nin vekili olan Sup
hi Ziya Bey - ki salâhiyeti vardır, evrakı var
dır - Vekâlete müracaat etti. Resmen bir tahri
ratla işe mübaşeret etiklerini ve birkaç mühen
disin bilfiil işe mübaşeret ettiklerini ve kendi
lerine Hükümet tarafından teshilâtı lâzime gös
terilmesini bildirdi. Birkaç mühendis ki ekseri
si şimendifer mütehassısı değildir. Onları oraya 
göndererek kendisi de mühendis Ata Beyle bura
ya geldiler. Filhakika Ata Bey mütehassıs ve 
iyi yetişmiş bir gençtir. Şimdiye kadar daha 
hiçbir şey yapmadan son günlerde mübaşeret 
ettik diye yapılan tebliğinizi kabul etmiyoruz, 
sizin işe mübaşeret ettiğinizi bilmek için bâzı 
şeylerin icrası lâzımgelirdi dedik. Bu işin -kül
liye ti me-baliğe muhtacolduğunu ve hiç olmazsa 
bir milyon dolarlık bir kredi îsıtanıburda veya 
Samsun'da kuşat ettirilmesi, kasadar, veznadar 
tâyin edilmesi icabeder. iki - üç mühendis gön
derdi. 

Fakat işe başladı mı, başlamadı mı malûm 
olmadı. Sonra işi icra edecek kâfi miktarda 
memurunun ve mütehassısının îzamı lâzımge
lirdi. Her cihetle işe mübaşeret bizce meş
kûktü. Mühendislerin mütehassıs olmasını ve 
ciddî surette tâyin yapılmasını istedik. Alât 
ve edevatın çalışacak amelenin iskân ve iaşesi 
için mahalli ihzarı gibi tertibatı lâzimede bu
lunulması lâzımdı. Sonra ameliyatın en mü
himi olan tünellerin açılması için makine ve 
levazımın derhal mahalline gönderilmesi lâ-
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zımdı. Misal olarak zikrettiğimiz bu işleri 
ve emsalini icra etmek için size 25 Teşrini
sani tarihine kadar müddet veriyoruz. Bu müd
det zarfında teşebbüsatmızın ciddiyetini gö
remezsek bilfiil işe mübaşeret ettiğinizi ka
bul etmiyeceğiz ve mukavele mucibince taah-
hüdatmızı ifa etmediğinizi bildireceğim dedim. 
Ayın sekizinde Samsun valisinden bir telg
raf geldi : Şirketin mühendisleri geldiler ve ih-
tifalâtı lâzime ile resmen işe mübaşeret olun
muştur diyordu. Biz de valiye bir telgraf 
verdik ve dedik ki : Ne surette işe haşlandı, 
şekli nedir? Kaç mühendis işe başladı ve ne 
kadar amele ile çalışıyor? Diye kendisinden şu 
malûmatı istedik. Anadolu - i Şarkî Demiryolu 
Şirketinin Samlsun'da inşaata mübaşeret etmiş 
olduğu bildiriliyorsa da meselenin ehemmiye
tine binaen şirketin hakikaten işe başladığının 
resmen kabul edilebilmesi için berveçhiâti 
mevat hakkındaki teşebbüsatmm bilinmesi lâ
zım olduğundan başlanan işin ne olduğunun 
ve kaç amele çalışmakta bulunduğunun ve 
ne mi'ktar edevat cel'bettiğiriin ve tediyat için 
Samsun'da hangi banka ve müesseseye kredi 
açtığının veya para gönderdiğinin, hulâsa 
senede on beş, yirmi milyon lira sarf edecek 
bir müessesenin işine mukaddime teşkil edile
cek bir şekil verilip verilmediğinin vilâyet 
mühendisleriyle ta'hklkat ve fceftişatı seri an 
yaptırılarak işarını rica ederim. Vilâyetin 
hattı hareketinin işaratma istinadedeceğini 
nazarı itibara alarak tahkikatın ve verilecek 
malûmatın esaslı olmasını rica ederim dedük. 
Onun üzerine şu cevap geldi : 

(Anadorui Şarkî Demiryolları Şirketi, mü
hendisi Kadri Beyin tahtı Riyasetinde olmak 
üzere Samsun'a bir heyeti fenniye göndermiş
tir. Halihazırda mevcut tesviyei türabiye üze
rinde bir kilometroluk kısmının hendek ve şiv-
leriniın tanzimi ve Mert ırmağının 250 metre 
tul ve 15 metre arzında tebdili mecra amliya-
tiyle meşgul olunmak üzere yevmiye 75 - 80 
kadar amele çalıştırılmaktadır. Mukavelename 
mucibince şirkete devri icabeden evrakı fen
niye vürudekmedikıçe ibundaaı fazla amele ça-

. lışmıya lüzum ve imkân olmadığı dermeyan 
ediliyor. Halen çalışmakta olan ameleye kâfi 
miktarda levazımı inşaiye tedarik edilmiş olup 
şirketçe mubayaa edilen alât ve edevatın üç 

İtalyan mühendisi ile birlikte Samsun'a gön
derileceği heyeti fenniye riyaseti tarafından 
ifade kılınmıştır. Samsun Osmanlı Bankası
na tediyat icrası için telgraf vürudetmiş ve tüc
car Alemdarzadelere kredi açılmıştır. 

Hulâsa inşaatın bugünkü şekli hali ciddî 
mesai devresine gidildiğine delâlet edecek ma
hiyette olmayıp alâlâde bir başlangıçtan ad
dedilebilir. Şirketin Ankara'ya gönderdiği 
mümessilleriyle vekâleti celileleri arasında bu hu
susta cereyan eylediği ifade olunan muhaberat 
ve müzakeratm safahatından burası haberdar ol
madığı ve Samsun'daki vaziyeti hâzıraya göre 
ittihaz olunacak kararın tesbiti de bittabi makamı 
âlileri??e ita bulunduğu cihetle bu bapta başkaca 
bir şey denilemiyecektir. Heyeti fenniye riyase-
tince inşaata iptidar edildiğine dair bir mazbata 
talebolunuyörsa da mâruzâtı ânifeye nazaran olu
nacak muamelenin taîkdiri de mütevakkıfı reyi 
devletleri bulunduğundan icabı halin emir ve işa-
Tl...) 

Tabiî şirketin muvakkat gönderdiği mühen
dislere en ziyade yapacağı şey, bir mazbata ile 
dört sene müddetle işe mübaşedet ettiklerini bil
dirmiş olacaktır. Sonra şirket hakkı hiyar olarak 
verilen iki senenin ilk beş ve altı ayını ihzarat ile 
ve sermaye aramakla geçirebilir. Fakat esas mak
sat işe resmen mübaşeretini kabul etmektir. Son
ra en son haber olmak üzere Kenedi'den bizzat 
Londra'dan bir telgraf geliyor ve diyor ki; «Öte
de beride gerek havadislere ve gerek şifahi dedi
kodulara ehemmiyet vermeyiniz, burada 400 ton 
ray, 30 vagon ve bir makina mubayaa ettim, ilk 
vapurla göndereceğim ve buradaki sermayedar
lar ile bir muamelâtı maliye yapıyorum onun ne
ticesini de bildireceğim, eğer ifademden şüphe 
ediyorsanız, buradaki mümessilinizden keyfiyeti 
resmen istifsar edebilirsiniz ve neticesini de anlı-
yabilirsiniz. Yakında bir vapur alât ve edevatla 
ve mühendislerle oraya geleceğim.» diyor. 

Şarkî - Anadolu Demiryolunun rayları tra
versleri de mukavelede muayyendir. 42 kiloluk 
muayyen ray 58 kiloluk demir traversler olacak
tır. Ben zannetmiyorum ki, Lonra'da bu cins, bu 
tipte traversler hazır bulunsun ihtimal harbden 
kalma hazır ray ve traversler vardır. Velhasıl 
işe bağlayıp başlamadığını tâyin edecek ciddî bir 
şey yoktur. Fakat her gün fiiliyatından bir kıs
mını gösteriyor. Ray göndereceğim, mühendis 
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gönderiyorum diyor. Samsun'da bankaya havale
name gönderdi. Alemdarzadelere kredi açtı. (Kaç 
kuruşluk? Sesleri.) Telgrafı arz ettim, telgrafta 
miktar yoktur, tekrar Samsun'a yeniden malû
mat verdik cevabını istiyoruz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Biz, sizin kanaatini
zi anlamak istiyoruz beyefendi. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
-— Arz edeyim efendim; işin bilfiil icrası mesele
sine gelince: Şirketin esas mukavelesi Anadolu! 
Şarki Demiryolları idi. Diğerleri mukavelei mü-
zeyyeledir. Evrakı hazırlanmış bir kısımdır. Bu
nun inşaatına başlamakla beraber umumiyetle ta 
14 seneden beri takibettiği imtiyazla o, hakkı hi-
yar istiyordu, bu 14 sene zarfında hiçbir tetkikat 
yapmadığı gibi sekizinci aydır, bir tek mühendis 
gelmemiştir. Halbuki mukavele mucibince taah-
hüdettiği işler o kadar müşkül bir iştir ki, muka
veleyi mü'taakıp hiç olmazsa 40 kadar bir mühen
dis heyeti ile ayvı ayrı tetkikata başlamalı idi. 
Tetkikatını ancak iki senede bitirecektir. Halbuki 
şimdiye kadar daha tek bir mühendis gönderme
miştir. Filhakika eyyam olarak sekiz ay geçmiş
tir. Fakat Kânunuevvel, Kânunusani, Şubat bu 
aylar Anadolui Şarkide tetkikat yapılacak mev
sim değildir. Zamanının yani tam bir senenin 
nısfını heba etmiştir ve bunun için de hiçbir şey 
yapmamıştır. Bugün mühendisler işe başlamak 
için Samsun'a gitti, daha evrakı gelmedi. Evrak 
vilâyette, Ankara'da idi, bir kısmı da Samsun'
da idi, gelen mühendise aslını vermedik, suret
lerini de vermedik gitti. Lâkin bu işe mübaşe
ret için evvelden hazırlanıp da müddeti muayye-
nesinde bu evrakı elde etmesi ve müddeti muay-
yenesinde bilfiil işe mübaşeret etmesi lâzımdır bu 
da yapılmamıştır. Meselenin ciddî olmadığını kes
tiremeyiz. Çünkü az ve çok bir teşebbüs vardır, 
bir masraf ihtiyar ediyor, mühendisler gönderdi, 
edevat gönderdi, 70 - 80 amele çalışıyor. Fakat 
şimendifer için ikiyüzbin, üçyüzbin dörtyüzbin 
amele olmalı ki sadre şifa versin. Tabiî 70 - 80 
amele ün bundan oniki sene evvel yaptırdığım tes-
viyei turabiyenin hayvanlar üzerinden geçerek 
şivleri bozuldu, tamire başlandı denmez. Yani, bir 
işe başlandı. Bu işin ciddiyetini hatve, hatve her 
gün takibediyorum. Yani yakın zamana kadar 
işe başlamadığı tahakkuk ederse icabeden mua
melâtı lâzimede bulunacağız. Hissiyatım, bu işi 
hiç yapamıyacağma kaani değil ise de tamamı ta
mamına bu işi yapacaklarına da emin değilim. 

Çünkü şimdiye kadar öyle yapılan teşebbüsün 
bundan birkaç kat ziyade ciddiyeti haiz olması 
lâzımgelirdi. Şimdiye kadar bir şey göremedim. 
Son zamanlarda bir faaliyet vardır. Bu faaliyet, 
eyyamın hitam bulması dolayısiyle imtiyazın büs
bütün mefsuh olmaması için bir manevra mıdır? 
Yoksa hakikaten bir müşkülâta uğradüar da 
bu müşkülâtı bertaraf edipde mi fiiliyata girişi
yorlar! Bu, yakında belli olur. Fakat şimdiye 
kadar katî bir malûmatım yoktu. (Ne kadar inti
zar edeceksiniz? Sesleri.) 

REİS — Efendim söz yalnız Ahmed Hilmi 
Beyindir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
Nafıa Vekâletinin kanaati Çester imtiyazı muka
velesinin mevkii tatbika gelemiyeceği zemininde-
dir. Böyle midir? 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) -^ 
Arz edeyim efendim kanaat kati değildir. Çester 
mukavelenamesinin mevkii tatbike gelemiyeceği-
ni resmen söyliyemeyiz. Şimdiye kadar bir teşeb
büs yapmamıştı. Fakat son günlerde teşebbüsün 
fiilî birtakım hareketini görüyoruz. Fakat bu ha
reket şimendifercilik noktai nazarından hakikaten 
miktarı kâfi bir teşebbüs değildir. Onun için 
bu ayın yirmibeşine kadar bir müddet verdik. O 
müddetin hitamından altı gün sonra yeniden teb
ligat yapacağız. «Hareketiniz ciddî değildir, işe 
mübaşeretinizi katiyen kabul etmiyoruz.» diyece
ğiz. Kabul etmiyeceğiz deyince aşağıdaki mua
mele kendi kendine mukavele mucibince gelecek
tir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
bir cihet daha var Samsun - Sivas hattını, kabul 
edip diğer aksamdan hiçbir teşebbüsatta bulun
mamıştır. Öbür aksamını kabul etmiyorum de
mek ihtimali de vardır. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
— Efendim mukavelede maatteessüf Samsun - Si
vas hattının diğer hatlarla kül olduğu esası - esas 
itibariyle - yoktur. Yalnız Samsun - Sivas hattını 
kabul ediyorum deyip işe başlamazsa, yahut fi
iliyata girmezse; diğer mukavelelerin de münfe
sih olacağına dair bir madde vardır. Samsun - Si
vas hattını kabul edip de diğerlerini kabul etmez 
ve işe mübaşeret eylemezse umum mukaveleler 
münfesih olur. «Samsun - Sivas hattını kabul et
miyorum.» deninceye kadar diğerleri için intizar 
etmek mecburiyetindeyiz. Lâkin «kabul ediyo-
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rum» dedikten sonra işe başlamazsa mecmuu sa
kıt olur. 

AHMET HİLMİ B. (Kayseri) — Daha ne ka
dar intizar edeceğiz? Malûmuâliniz... 

REİS — Hilmi Bey; buraya teşrif ediniz de 
söyleyiniz. 

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Efen-
dim malûmuâliniz bu işler hayatî bir meseledir. 
Türk milleti kendi kuvvetiyle ve hakkın ina-
yetiyle hâkimiyetini temin ettikten sonra ikti
sadi sahada da mazharı inkişaf olması için 
Çester imtiyazı bir celsede derhal kabul edil
mişti. Bu metin ve ciddî bir şekilde de tatbik 
edilmelidir. Bunun kabulünden maksat, mem
leketin bir an evvel şimendiferlere malik olma
sı ve iktisadi sahada inkişaf etmesi idi. Ge
çen zaman zarfında - ki, altı aydan fazladır -
ciddî bir işe başlaması iktiza ederdi. Vekilbe-
yefendinin izahatına nazaran ciddî bir teşebbü
sün henüz mevcudolmadığmı anlıyorum ve 
zatıâlilerinin verdiği malûmatı ancak malûmat 
kabilinden istima ettik. Bu meseleyi şu şekilde 
anlıyorum ki, (Çester) veyahut (Kenedi) bu 
taahhüdü ifa edemiyecektir. Ancak bunun bu 
suretle uzamasından memlekette gayri kabili 
telâfi bir zarar hâsıl oluyor. Çünkü biz bugün 
hiçbir teşebbüste bulunamıyacağız ve başka 
türlü teşebbüsler vâki olsa bile onu reddetmek 
mecburiyetinde kalacağız. Çünkü bir muka
veleye merbutuz. Halbuki zaman geçecek, şi
mendifer yapılmıyacak memleket bu yüzden 
birçok zararlar görecek. Yine bendeniz biliyo
rum ki, eğer bu mukavele olmasaydı bâzı ma
haller ahalisi bir kısım kısa şimendiferler var
dır, onları yapmak için ciddi teşebbüslerde bu
lunacaktı; sulhu bekliyorlardı. Sulh oldu, fa
kat mukavele, bizim elimizi bağladığı için bir 
iş yapamıyorlar. Nafıa Vekâleti bunu kemali 
ehemmiyetle takibeder ve r e lâzım olan ciddi
yetle bağlanmadığı tahakkuk ederse mukavele 
derhal feshedilerek zararın önüne geçmiş clur. 
Aksi takdirde aradan zaman geçecek ve binne-

I tice birçok zararlara duçar olacağız ve binneticc 
altı ay sonra malik olacağımîz şimendiferlere 
altı sene sonra malik olacağız. Kanaatim bu
dur. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Trabzon) — 
Efendim bu Şarki - Anadolu Şimendifer Kum
panyasının teşebbüsatı bidayetten beri lüzumu 
derecede ciddî yapmadığını arz ettim. Son za
manlardaki tcrbbüsat ı mebdedir denemez, bir
kaç bin kilometrelik şimendiferdir. Olabi'ir 
ki, muamelâtı maliyesinde bâzı müşkülâta uğ
ramıştır ve geçen zamanı telâfi edecek surette 
şimdi ise ciddiyetle başlıyaeaktır. Onun için 
birden bire mukaveleniz mefsuhtur, işi yapama
dınız demek te teenni ediyoruz. Bununla be
raber şu birkaç gün içinde vaziyet tavazzuh 
edecektir ve bunun için vakit kaybetmeyeceğiz 
ve mutlaka meseleyi sarahaten halledeceğiz. 
Bununla beraber şirketin bu işleri, hatları yap-

I maması ihtimalini de şimdiye kadar nazarı iti-
I bara alıyoruz. Onun için de teşebbüsatı lâzıme-

de bulunuyoruz. Biz her ne suretle olursa ol: 
sun Ankara - Sivas ve Samsun - Sivas hatlarını 
Çester Projesinde muayyen olan müddetler, yani 
1334 senesi bidayetinde, takriben o zamanda bu 

I hatların gerek ankara'dan ve gerek Samsun'dan 
I Sivas'a irsal edilmesi için şimdiden esbabma 

tevessül ediyoruz. Yani Çester Projesi tatbik 
olunamıyacağına göre de tedabiri lâzımcyi alı
yoruz. Onunla beraber bu cihetle takibediyo-
rum. Emin olunuz bu hususta hat ve behat ve 
işi takibediyorum, H n ehemmiyetini müd ikim. 
Bu hususta hiçbir şeyde tekâsül etmiyeceğim. 

YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi müsaade eder misiniz? Meclis, şu-
cereyan eden hususatı arkadaşlardan birinin 
vâki olan sualine Nafıa Vekili tarafından ve
rilen bir cevap suretinde telâkki etmiştir. 
Mooli's hiçbir şsy takyidstmsz, ilzam etmez. Mec
lisin kâffei hukuku mahfuzdur. 

REİS — Meclisin bu hukuku gayet tabiîdir 
efendim. 
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4. — ÎKİNCt DEFA R3YE KONULAN KANUN 

1. — 30 Teşrinisani 1334 den 23 Ağustos 1339 
tarihine kadar geçen müddet zarfında müdafaai 
memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'al ve ha
rekâtın cürüm addölunamıyacağı hakkındaki 
Kanun. 

REÎS — Vatanın omri müdafaası dolayısiyle 

ika odilen ef'al hakkındaki kanun lâyihasını ikin
ci defa reyi âlinize vaz'edeceğim. Ka'bul edenler 
•beyaz, kalbul etmiyenler kırmızı rey puslaları ve
receklerdir. 

Efendim müsaade buyurursanız reyler istimal 
edilirken bir taraftan da müzakeratımıza devam 
edelim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Elcezire İstiklâl Mahkemesinin alay 11, 
tabur kumandanı Binbaşı Hüseyin Lûtfi Efendi
yi salâhiyet harici mahkûm ettiğine dair İcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi (4/15) ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Encümen 
îatifcLâl mahıaıkimi meselesini tetkik ettiği için bu 
mazbatayı da geri alıyor. Sonra iade edeceğiz. 

REİS — Efendim encümen bu mazbatayı geri 
alıyor. 

2. — Evvelce teşekkürname ve bilâhara tak
dirname ile taltif edilen Binbaşı Mehmed R'l^ü 
Efendi hakkında iki takdirname alanlar mis Ulu 
muamele lâzımaelip gelmiyeceğ'ne dair İcra Ve
killeri Heııeti Rvtaseti tezkeresi (3/26), Takdir
name ile Taltif Kanununun ikinci maddesinin 
Uf.vr:ne dair Müdafaai Milline Vekâleti tezkeresi 
(3/29), Takdirname ile Taltif Kanununun tefsi
rine dair İcra Vekilleri H ev eti Riyaseti tezkeresi 
(3/40), ve Takdirname ile TaHif Kanununun Icf-
sirine dair İcra Vekilleri Tfeneti Riyaseti tezke
resi (3/41) ve Müdafaai Milliye Encümsni maz
batası. 

REİS — Takd'rnnme ile usulü talt'f hakkın
daki Kanunim tefsirine a.'t Müdafaai Milliye En
cümendin üc kıta ma.^a.tası vardır, okuvrca~n. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozıok) — Efend;m 
rey toplanırken Meclis müzakere ile iştigal ede
mez. 

REİS — Niz'amnamede böyle bir madde ol
duğunu lütfen hatırlatır mısınız! (Yoktur ses
leri) (Söz sövlenmez sesleri) Birinci Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatasını okuyoruz efendim. 

T.B.M.M. Riya^ti Celiles:nc 
2 defa Büyük Mil et Meclisi takdirnamcsiyîe 

'.•v ı̂f olunan ümera ve zabıtanın terfileri kanun 
':! i'V'D-mdan ise de ikinci defa takdirname ile 
rfı'-ifleri icra kılınanlara birinci takdirname mi-
;vlfı iki mar.ş d"f:c!t:nde mükâfatı nakdiye ita 
-vlillp edilmiycceğin'n Garp Cephesinden istifsar 
edildiği ve usulü taltif hakkındaki 13 Eylül 1337 
tarihli Kanunun ikinci maddesinde (Türkiye Bü-
vük MMlet Meclisinin takdirnamesine iki defa 
mazlmr olanlar kıdemleri her ne olursa olsun 
terfii rütbe ederler) ve üçüncü maddesinde (Tür
kiye Büyük Millet Mecli'si takdirnamesi ihvaz 
-•Tenlere Müdafaai Milliye Bütçesine mevzu mü-
•'-.f'.fa'-.ı nakdiye tertibinden maatahsisat iki maaş 
miktarında mükâfat ita olunur.) diye muharrer 
olmasına nazaran birinci defa takdirnameye 
mazhar olanların iki maaş itası suretiyle ve 
ikinci defa mazhar olanların da terfii rütbe ile 
taltifleri icabedeciğnin istidlal edilmesine meb-
ni tekrar mükâfatı nakdiye itasında tereddüt 
hâsıl olduğundan ikinci defa takdirname ile 
mazharı talMf olanların tekrar iki maaş nisbe-
tinde mükâfatı nakdiyeden istifade edip ede-
miyecekleri hakkındaki Müdafaai Milliye Ve
kâletinin 25 . 11 . 1338 tarih ve Muhasebat Da-
r-eVı 17866 numaralı tezkeresi İcra Vekilleri 
Hcyetin'n 5 . 5 . 1338 tarihli İçtimamda le-
dettezekkür berayı tefsir Türkiye Büyük Mil
let Meclisine arzı takarrür etmekle ifayı muk-
tazasiyle neticesinin işarına müsaade Duyurul
masını istirham eylerim efendim. 

T. B. M. M. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
8 . 3 . 1339 

Takdirname ile usulü taltif hakkındaki Ka
nunun ikinci maddesi mucibince iki defa tak-
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dirnameye mazhar olanların kıdemleri her ne 
olursa olsun terfi ettirilecekleri muharrerdir. 
Ancak sarahati kâfiye mevcudolmadığmdan 
iki defa takdirname alacaklar hakkında me-
vaddı âtiyenin istifsarına lüzum görülmüştür : 

Madde 1. — İki defa takdirname alanların 
terfi edebilmeleri, her iki takdirnameyi ister 
aynı rütbede, ister muhtelif rütbelerde almış 
olsun caiz olur mu? Bir rütbede bir takdirname 
almış iken kıdemi dolayısiyle terfi eden ve terfi 
ettiği rütbelerde hüsnühizmetine mebni ikinci 
defa takdirname alan bir zabit ile bir rütbe 
•evvel birinci defa aldığı takdirname makbul 
olarak terfi ettirilecek midir ? 

Madde 2. — İkinci defa takdirname alanla
rın terfi edeceklerine nazaran mezkûr iki tak
dirnameden dolayı yine mükâfatı nakdiye ita-
edileeek midir? 

Madde 3. — İkinci defa takdirname aldıkla
rından dolayı terfileri icra edileceklerin tarihi 
nasıplarmın takdirnamenin kabul ve tasvip 
tarihinden mi, yoksa takdirnameyi itaya se-
bebolan vaka tarihinden mi itibar edileceğinin 
emir ve işarının ımüsaade buyurulması mâruz
dur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
iKâzım 

Esbabı Mueibe mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyeden devren mevrut ve Hey

eti Vekile Riyasetinin 6 . 12 . 1338 tarih ve 
2058 numaralı Müdafaai Milliye Vekâletinin 
8 . 3 . 1339 tarih ve 319 numaralı tezkerelerin
de takdirname ile taltif edilenler hakkında 
bâisi tereddüt görülen berveçhi âti hususatm 
tenviri talebedilmektedir. 

1. İki defa takdirname alanların terfi ede-
(biltmefcri her iki takdirnameyi ister aynı rüt
be die ve- ister muhtelif rütbelerde almış olsun 
caiz olur mu? Bir rütbede bir takdirnaıme al
mış iken hüsnü hizmetine mebni ikinci defa 
takdirname alan bir zabit bir rütbe evvel bi
rinci defa aldığı takdirname makjbul addedile
rek terfi ettirelecek midir ? 

..+». 
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2. İkinci defa takdirname alanların terfi 
edeceklerine nazaran mezkûr ikinci takdirna
meden dolayı yine mükâfatı nakdiye alacak 
mıdır ? 

3. İki defa takdirname aldıklarından dola
yı terfileri icra edileceklerin tarihi nasıbları-
mn takdirnaınıenin kabul ve tasvib tarihinden 
mi yoksa takdirna'meyi itaya sebeibolan vaka 
tarihindan mi itibar edilecektir? 

11 Eylül 1339 tarihinde Müdafaai Milliye 
Encümeninin içtimaında balâdaki mevad bitte-
zekkür mevaddı âtiyenin tesbitine ekseriyetle 
karar verilmekle heyeti umumiyeye arz olunur. 

1. Bir rütbede takdirname alıp da kıdemi
ne binaen terfi ettikten sonra ikinci takdir
nameyi alanların ikinci aldıkları takdirname 
birinci addolunur ve yalnız mükâfatı nakdiye 
alır. 

Binaenaleyh terfi için iki takdirnamenin 
bir rütbede alınması şarttır. 

2. Bir rütbede iki takdirnamıe alarak ter
fi edenlerin ikinci takdirnameden dolayı mü
kafatı nakdiye almazlar. 

3. İkinci defa takdirname aldıklarından 
dolayı terfileri icra edileceklerin tarihi na-
sıpları ikinci takdirnamenin Meclisçe kabul 
ve tasdik tarihinden muteberdir. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahiıb Kütahya 
Ali Receb 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

REİS — Efendim ikinci Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatasını reyi âlinize vaz'ede 
oeğirm. Bu mazbatayı kabul eden rüfeka lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaiz'ede
ceğim.. Kalbul etmiyenler lütfen ellerimi, kal
dırsın. Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
kaihul edilmiştir. Efendim on beş dakika te
neffüs edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 3,00 

..<... 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat Saat : 3,10 

REİS — Birinci Reis Vekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Rüşdü B. (Denizli), Mahmud B. (Siirt) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. 
30 Teşrinievvel 1334 den 23 Ağustos 1339 ta
rihine kadar geçen müddet zarfında Müdafaai 
memleket uğrunda ika edilmiş olan efial ve ha
rekâtın cürüm addolunamryacağı hakkındaki 
Kanun, demin reyi âlilerine arz edilmişti, 
netioei açayı arz ediyorum. Reye iştirak eden 
âzanm adedi 120, ret 9, müstenkif 9 dur. Bina-
enaleyn kanun yüz yirmi rey ile kabul edilmiş
tir. (Olmadı sesleri) (nisap yoktur, olmaz ses
leri). Efendim nizamname sarihtir ikinci defa 
reye vaz'a... 

RAHMİ B. (Sivas) — O halele reye işti
rak edenlerin 137 olması lâzımgelir. 

REİS — Efendim müsaade ediniz. Nizam
name sarih ve '.muamele nizamname ahkâmına 
tamamen muvafıktır. (Rakamlar yanlış ses
leri). Efendim tekrar ediyorum. Reye iştirak 
eden âza 120 102 kabul, 9 ret, 9 müstenkif 
vardır, binaenaleyh 102 rey ile kanun kabul 
edilmiştir. (Peki öyleyse sesleri). 

Efendim Takdirname ile taltif hakkındaki 
Kanunun tefsirine dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbataları vardır. Bunlar üç tanedir. 
Bunlardan biri geçen celsede okunmuştur. 
Müsaade ederseniz diğerlerini de Heyeti Celi-
lenize arz edeceğiz : 

15 Temmuz 1339 

T.B.M.M. Riyaseti Gelilesine 
Birinci İnönü Muharebesinde hidematı fe-

dakâranesine (binaen Meclisi Âlinin 10 Mart 
1337 tarihinde münakit ikinci içtima senesi, 
beşinci içtimain birinci celsesinde Büyük Mil
let Meclisinin teşekkürnamesiyle taltif huyu
ndan fırka 4 'alay 58 kumandanı Binbaşı Meh-
ıııed Rüşdü Efendi Binin Ahmed (313-186), 
Afyon Karaıhisar Dumhıpmar muibarebeshıde 
ibraz ettiği yararlığından dolayı Başkuman
danlık Makamı Samisinin inhası üzerine 
16 . 10 . 1338 de vukulbulan üçüncü içtima se

nesi yüz yirminci içtimainin ıbirinci celsesinde 
de birinci defa olarak B.M. Meclisi takdirna
mesini almış olduğundan evvelce teşekkürna-
me ve bilâhara takdirname ile taltif edilen mu-
nıaileyhin iki kıta takdirname alanlar ımisillü 
•hakkında muamelei lâzime ifasını istirham et
mekte olduğu ve gerçi teşekkürnamenin de tak
dir mahiyetinde olması ve mumaileyhin teşek-
•künıame ile taltifi keyfiyeti bu ıbabtaki ka
nunun ihdasından mukaddem bulunması hasa-
biyle bu tarz taltifin dahi takdirnameden fark
lı olmaması lâzımgeleceği mütalâa edilmekte 
ise de kanundaki katiyyet ve bu bahta ayrıca 
bir kararın ademi mevcudiyetine tereddüt hâ-
ısıl olduğu Müdafaai Milliye Vekâleti Celile-
sinden mevrut binaenaleyh 8 . 7 . 1339 tarih, 
muamelâtı zatiye 20918/7326 numaralı tezke
rede bildirilmekle mumaileyh ve emsali hak
kında olunacak muamelenin emir ve işarına 
müsaade buyurulması mâruzdur efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Riyaseti Celileye 

Esbabı Mucibie mazbatası 
Müdafaai Milliye Encümenimin 11 Eylül 

1339 tarihli içtimaında Heyeti Umumiyeden 
.mulhavvel lera Vekilleri Riyasetinin 16 Tem
muz 1339 ve 6/2002 numaralı tezkeresi tetkik 
edildi. Birinci İnönü Muharebesinde hidematı 
fedakâranesine binaen Meclisi Âlinin 10 Mart 
1337 tarihli celsesinde Meclisin bir kıt'a teşek-
kümamesi ile taltif edilen Binbaşı Mehnıed 
Rüşdü Efendi (313 - 186), Bilâhara Afyon Ka-
mahisar ve Dumlupınar muharebelerinde ibraz 
eylediği yararlığından dolayı Başkumandanbk 
Makamı Samisinin inhasiyle de bir kıta takdir
name almıştır. İlk defa aldığı teşekkürnamenin 
Takdirname ile taltife dair Kanunda musar-
rah tariki kanuniyeye tevfik edilmemiş ve mez
kûr kanunun kabulünden evvel bulunması ha-
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sdbiyle takdirname mahiyetinde ad ve itibar 
edilemiyeceğjne müttefikar karar verilmek1 e. 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahisarı Sahib 
Ali 

Mazbata Muharriri 
Kütahya 
Receıb 

Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf Ziya 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Encü
meninin mazbatasını reyi âlinize aırz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen elerini kaldırsın. Bir 
de kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmuştur efendim. 

Üçüncü mazbatayı okuyoruz. 

T.B M.M. Riyaseti Colilcsmc 
Büyük Millet Meclisi Takdirnamesiyle Usu

lü taltif hakkındaki 13 Eylül 1337 tarihli Ka
nunun üçüncü maddesinin tavzih ve tefsirini 
havi Başkumandanlık Makamı SamisJnden va-
ridolup bir sureti musadclakası raptan takdim 
kılınan 1 . 8 . 1338 tarihli telgrafname münde-
recatı maddoi mebhuse ahkâmım tefsir mahi
yetinde bulunmuş olduğundan encümeni mah
susça tetkikma muktazi muamelenin icrası Ma
liye Vekâletinin 15 Ağustos 1338 tarih ve Mu
hasebe! Umumiye Müdüriyeti 50878/15913 nu
maralı tezkeresinde bildirilmesine binaen mese
lenin Meclisi Âliye sevkı İcra Vekilleri He
yetinin 24 . 8 . 1338 tarihli içtimamda takar
rür etmekle ifayı muktezasma ve neticenin 
işarına müsadei Devletlerini rica ederim efen
dim. 

T.B M.M. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
13 . 9 . 1339 

Riyaseti Celileye 

Esbabı Mucibe Bazbatası 

Heyeti Umumiye den devren encümenimize 
mevrut İcra Vekilleri Riyasetinin 26 . 8 . 1333 
tarih ve 6/1325 numaralı tezkeresinde, Bü
yük Millet Meclisi takdirnamesiyle taltif edi
len erkân, ümera ve zâbifcana verilmekte olan 
jki maaş nişbetindeki mükâfatın yalnız rütbe 

maaşı veyahut taltif anındaki rütbe ve ma
kam maaşları mecmuundan hangisi üzerine he
sap ve itası lâzımgeleceği hakkında hâsıl olan 
tereddüdün izalesi talobedilmektedir. 

Takdirname ile taltif olunan zevatın ber-
mucibi kanun alacakları mükâfatı nakdiyenin 
takdirname aldıkları zamanda ellerine geqen 
maazamaim maaşları mecmuunıun zıafma mü
savi olması lâzımgeleceği muvafık bulunduğu 
cihetle mükâfatı nakdiyenin iki aylık rütbe 
ve makam maaşları ile tahsisatı fevkalâde 
mecmuundan ibarek ad ve itibar edilmesi 11 
Eylül 1339 da içtima eden encümenimiızce müt-
tefikan karargir olmakla Heyeti Umumiyeye 
arz ve takdim olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 
Karahisarı Sahib 

Ali 

Mazbata Muharriri 
Kütahya 
Receb 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) 
dim izah etsinler, dinliydim. 

Efen-

REİS — Müdafaai Milliye Encümeninin şu 
mazbatasını da reylâlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye koyacağım. Kabul etmiyenler ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

3. — Adliye Vekâletinin 1339 senesi Büt-
çesine tahsiatı munzamma ilâvesine dair (1/293) 
numaralı lâyihai kanuniye ve Adliye ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri müşterek mazbatası. 

REİS — Efendim ruznamemize devam edi
yoruz, fakat üçüncü maddede Adliye Vekâle
ti bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesi hak
kındaki kanun vardır. Tahsisatı tazammun et
mesi itibariyle evvelâ onun müzakeresine baş
lıyoruz. 

MUSTAFA B. (Çora/m) — Ruznamede ev
velâ istifa ve Tekaüt Kanunu var.dır. Hem bu
nun müzakeresi için Maliye Vekili yoktur. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Maliye Vekili 
yok. Maliye Vekili olmazsa nasıl olur? Ma
liye Vekilinin huzuriyle müzakere edilsin. 
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T.BM.M. Riyaseti Celilesino 
Adliye Vekâletinin 1339 senesi Bütçesi için 

kabul olunan tahsisata zamaim icrasına dair 
Vekâleti müşarünileyhaca tanzim kılınıp İcra 
Vekilleri Heyetinin 17 . 10 . 1339 tarihli içti-
maırnda Meclisi Aliye arzı takarrüreden kanun 
lâyihası iktisabı kanuniyet eylemek üzere rap-
tan takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heeyti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Memlekette tevzii adalete memur Dükkânı 

ve ketebenin maaşatı en iptidai ihtiyacatmı 
telâfi etmiyecek derecede kalil bulunması ken
dilerini meslekî hâkimiyetten teb'idederek en 
ehil hükkâmı istifaya sevk edegeldiği ve bu 
sebeple münhalât gittikçe çoğaldığı cihetle ted
viri adalette meşhut ve mahsus olan müşkülât, 
senei atiyen'm hululüne intizara imkân bırak
mamakta ve her taraftan vâki olan şikâyet ve 
istirhamat hali hazırın devamı halinde bîr in-
hilâli adlî vukuuna kanaat tevlidetmekte oldu
ğu gibi esasen kifayet etmiyen tahsisatı hazı-
radan tasarruf suretiyle zammı maaşa da im
kân bulunmamakta olduğundan 1339 senesinin 
maaşat faslının 227 nci maddesine 313 905 ve 
1/233 faslına dahi 348 597 lira zammına mec
buriyet hâsıl olmuştur. 

Adliye Vekâletinin 1339 senesi bütçesi için 
kabul olunan tahsisata zamaim icrasına dair 

Kanun 

Madde 1. -— Adliye Vekâletinin 1339 sene
si Bütçesi için kabul olunan tahsisatın 227 nci 
mahakim maaşatı faslının birinci hükkâm mad
desine 164 285 ve üçüncü ketebe maddesine 
81 315 ve dördüncü müsdahdemîni müteferrika 
maddesine 68 305 ve (1/233) tahsisatı fevka
lâde faslına dahi 348 597 lira zammedilmiştir. 

Madde 2. — îşbu kanun 1 Teşrinievvel 1339 
tarihinden itibaren meridir. 

Madde 3. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

17 . 10 . 1339 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Bulunamadı 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili (x) 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sihir ye ve Muaveneti 
İçtimaiye V. Vekili 

Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyid 

Hariciye Vekili 
Bulunamadı 

Maarif Vekili 
ismail Safa 

iktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

(x) Hükkâmın t er fitne ben de taraf tarım. 
Bu zam Adliye bütçesinin yekûnu umumisin
den temin edilmek mümkündür. Altı yüz bin 
liradan ibaret olan İmparatorluk adliye büt
çesi bugün beş milyon liraya takarrubetmiş ve 
sebebi de Anadolu'da yirmiyi tecavüz etmiyen 
istinaf mahkemelerinin yetmiş bire iblâğı, yani 
semde beş dâvası olmıyan bâzı livalarda is
tinaf teşkilâtının icrası ve yine nüfusu umu
misi üç beş bini geçmiyen kazalarda bilâlü-
">um beş altı hâkim bulundurulması bu azîm 
israf ata meydan vermektedir. Teşkilâtı a-dli-
ıtenin ihtiyacı memleketle mütenasip bir hale 
ifrağı arzu olunan zammı icraya kâfi para 
temin edecektir. Evvelâ lüzumsuz teşkilâtın 
lâğviyle tahsisatlarının hükkâm maaşına zam
mı fikrindeyim. Açıktan talebolunan altı yüz 
altmış iki bin beş yüz liranın karşılığı yoktur. 

Gümüçane 
Hasan Fehmi 

Muvazenei Mal-ye - Adliye encümenleri 
müşterek mazbatası 

Adliye Vekâletinin 1339 senesi bütçesi için 
kabul olunan tahsisatın 227 nci mahakim maaşatı 
faslı n-n birinci hükkâm maddesine 164 285 ve 
dördüncü maddesine 81 315 ve d-'ivdüneü müs
tahdemini müteferrika maddesine 68 305 ve 
1/233 tahsisatı fevkalâde faslına 348 597 lira ki 
oman 662 502 lira zamaim icrasına dair icra 
Vekilleri Riyasethrn 17 Teşrinievvel 1339 tarih-
Meclis Heyeti mumiyesinden müştereken Muva-
li ve 6/3225 numaralı tezkeresiyle bittakdim 
Meclis Heyeti Umumiyesinden müştereken Mu
vazenei Maliye ve Adliye Encümenlerine havale 
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buyurulan lâyihai kanuniye Adliye Vekilinin 
huzuruyle müşterek encümende tetkik ve müza
kere olundu. 

Tevzii adalet gibi pek mühim bir vazife 
ile muvazzaf olan hükkâmm maaşatı hazırası 
pek dûn olduğundan maişetini hariçte teda
rik edeceğine kail olan hükkâmm bir çoğu is
tifa etmekte olduğu görüldüğü gibi mevcut 
kalanların da temini maişet ve muhafazai şe
refte çok müşkilâta mâruz kaldıkları cihetle 
esasen mevcudolan ve istifalar dolayısiyle her 
gün tezayüd edegelen münhalâtm kapanması
na imkân kalmadığı ve birçok mahallerin hâ-
kimsiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu halin ida
mesi behemehal bir inhilâli adliyi intace-
deceğine kanaat getiren müşterek encümen, in
hilâli mâni olmak ve hükkâmm bir dereceye ka
dar iktidar ve tarifine medar olmak üzere hük
kâm ve ketebei adile ile müstahdemini mütefer
rikanın maaşatı haziranına şimdiden zamaim 
icrasına müttefikan karar vererek cümlesinin 
maaşatı hazırası ile kadroları uzun uzadıya tet
kik ve yapılacak zamaimi yine müttefikan tes-
bit ve takriri eyledi. 'Bugünkü şehrî maaşları 
41 895,5 liradan ibaret olan 2 607 hâkim, kadı 
ve naipliğin adedini 34 zam ile (2 641) e ve bir 
aylık maaşını da 69 000 liraya ve bugünkü ş'ehri 
maaşları 26 287 liradan ibaret olan 3 10)1 kitabe
tin adedini elli altı zam ile (3 657) ye ve maaşı 
şehrîsini (40 342) liraya ve maaşı şehrileri 
20 633,5 liradan ibaret olan 2 531 müstahdemi
ni müteferrikanın adedini sekiz zam ile (2 539) 
>a ve maaşlarını 32 820 liraya iblâğını teınsibey-
lemiştir. 

'Tensibedilen bu zammiyata nazaran hükkâm 
maaşatına yüzde altmışdört, ketebe maaşatına 
yüzde elli bir ve müstahdemini müteferrika 
maaşatına da yüzde elli dokuzdan fazla zam 
görülüyor ise de Müşterek Encümen bu mik
tarın alesseviye bütün hükkâm, ketebe ve müs-
tahdemîne tevziinden ziyade şimdiye kadar pek 
az maaş almakta bulunan ve aldıkları maa§ ile 
hâkimlik ve memuriyet şerefini muhafazaya im
kân olmayan küçük hükkâm, ketebe ve müstah
demine Mahkıemei Temyiz müstesna olmak üze
re diğer hâkim, ketebe ve müstahdemmden 
fazla zam yapmayı maslahata, adalete daha 
muvafık görmüş ve binaenaleyh büyüklerdeki 
zammiyat miktarı bâzan yüzde yimribeş bile 

olmadığı halde küçüklerdeki zammıiyat çok ke
re yüzde yetmişbeş ve yüzde sekzen beşi teca
vüz eylemiş ve hattâ pek az maaş alan istinaf 
âzalariyle istinaf âza mülâzimlerinin ve bida
yet müddeiumumi muavinlerinin bir kısmında 
ve müstantıkların hemen ekserisinde bir misli
ni bile bulmuştur. 

Encümen Heyeti Umumiyeye arz ettiği bu 
zammiyat ile .inhilâli adliye mâni olacağına ve 
hükkâm, ketebe ve müstahdemini adliyeyi nis
peten terfih ve ikdar eylediğine kaani olmakla 
beraber yapılacak İslâhat adliye neticesinde 
mazarrattan başka hiçbir faydasını göremediği 
yüz seksen dört müntahab âzalığın memuriyet-
lerine nihayet verecek teşkilâtın biran evvel 
mevkii fiile vaz'ı lüzumuna ve bâzı istinaf mah
kemeleriyle fazla hâkimliklerin ilgası ve ehil 
olmıyan hükkâm yerine ehil ve muktedirlerinin 
intihabı ve maaşatı 'haddi lâyıka iblâğ edilen ka
za kadılarından, bir kısmına (bidayet hâkimliği 
vazifesinin ele tevdii ve Usulü Muhakematı Hu
kukiye Kanununun beşinci maddesinde muhar
rer olan lâakal beş saaıt müddet devamın (kışın 
lâakal altı ve yazın yedi saate tebdili ve muha-
kematın da maslahat ve zamana göre hem kab-
lelzeval hem badezzeval icrası suretleriyle küllî 
miktarda tasarrufat hâsıl olacağına da tama
men kaanidir. 

Müşterek Encümen, tesbit etiği miktar ma-
aşat ve kadrolar üzerine yaptığı tadilâttan ma
ada zamaimin Teşrinisani iptidasından başla
masını da tensibetmiş ve ona göre tadil edilen 
mevaddı kanuniye müstacelen müzakere edil
mek üzere Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
kılınmıştır efendim. 

Muvazenei Maliye Encümeninden 

Reis 
Saruhan 
Reşad 

Kâtip 
Konya 

Fuad 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Âza 
Karesi 

Ali Şuiri 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 

Âza 
Sivas 
Rasim 

Âza 
Trabzon 

Şefik 
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Adliye Encümeninden 

Reis J 
Sinop Mebusu 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Çorum 
Münir 

Mazbata Muharriri 
Saruhan 
Abidin 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Âza 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Adliye Vekaletinin 1339 senesi bütçesine 

tahsisatı munzamına ilavesine dair Kanun 

Madde 1. — Adliye Vekâletinin 1339 senesi 
bütçesi için kabul olunan tahsisatın 227 nci ma-
hakim maaşatı faslının birinci hükkâm. maddesi
ne (108- 418) ve üçüncü ketebe maddesine 
(56 220) ve dördüncü müstahdemini müteferri

ka maddesine (48 305) ve (1/233) tahsisatı fevka
lâde faslına dahi (212 496) lira zammedilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Teşrinisani 1339 
tarihinden itibaren' meriülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. . 

Adliye Vekâleti 1339 iMnci altı aylık tahsisatı munzamma bütçesi ve müfredat kadrosu 

1339 senesin
de Heyeti 

Umumiyece Encümence 
kabul olunan tensibolunan 

bir aylık bir aylık Bir aylık fark Beş aylık fark 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. F. M. 

A 
232 

Nev'i muhassasat 

227 1 Maıhakim maaşatı 'hükkâm, 
kuzat, müvvab 

3 Ketebe, memurini icraiye, 
eytam müdürleri 

4 Müstahdemini müteferrika 

'227 nci faslın yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 

Yekûnu umumi 

41 895 50 69 000 

26 287 40 342 
20 633 50 32 820 

88 81.6 142 162 

27 104 50 135 522 50 

14 055 70 275 
12 186 50 60 922 50 

53 346 

219 619 75 272 743 75 63 124 

308 435 75 414 905 75 106 470 

266 730 

265 620 

532 350 

F. M, 

1339 senesi için kabul olunan maaşatı tahsisatı fevkalâde 

Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi 

227 1 Hükkâm, Kuzat, Nüvvab 
Mahkemei Temyiz Reis ve Başmüddei-
umumil 

— Azalar 
Başmüddeiumumi Muavini 

Kadılar 
Yekûn 

50 

— 483 — 

23 
12 

1 800 
600 

Şehrisi 

100 
75 
50 

5 
16 

2 

500 
1 200 

100 

512 50 
1 340 

130 

"1 982 50 
780 
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Nev'i memuriyet 

Kadı Müşaviri 

Kassamı Umumi 
Kassam Müşaviri 

Nahiye Naibleri 

İstinaf reisleri 
Yekûn 

Yekûn 

Boheri 

40 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
50 
30 
20 
10 
8 
6 50 

70 
50 
45 
40 
35 
30 
25 

Aded 

9 
37 
9 
63 
272 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
9 

535 

459 
1 
5 
7 
3 
16 
11 
30 

73 

Şehrisi 

360 
1 110 * 
225 

1 260 
4 125 

35 
30 
50 
30 
20 
80 
72 
227 

8 224 
70 
250 
315 
120 
560 
330 
750 

2 395 

Şehrisi 

517 50 
1 850 
405 

2 520 
9 625 

53 75 
50 
65 
50 
40 
240 
243 
945 

17 384 25 
80 
325 
428 75 
172 50 
820 
550 

1 350 

3 76Ö 25 

1339 senesi için encümence tensibolunan maa^atı tahsisatı fevkalâde 

Hükkâm, Kuzat, Nüvvab 
Mahkemei Temyiz Reisievvel 
Bela 
Başmüddeiumumi 
Âza 
Başmuavin 
Muavin 
Muavin 

Kadılar 
Yekûn 

Kassamı Umumi 
Kassam Müşaviri 
İkinci Sınıf Müşavir 
Nahiye Naibleri 

150 
125 
125 
110 
75 
60 
40 

70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
70 
40 
30 
15 

1 
4 
1 
23 
1 
2 
2 

34 
2 
10 
0 
37 
72 
100 
172 
1 
2 
3 
17 

150 
500 
125 

2 530 
75 
120 
80 

3 580 
140 
600 
450 

1 480 
2 160 
2 500 
3 440 

70 
80 
90 
255 

140 
489 
122 

2 530 
83 
145 
115 

3 625 
160 
725 
585 

2 127 
3 600 
4 500 
6 880 

80 
115 
150 
595 

25 

75 

50 

454 — 
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Nev'i memuriyet Boheri Aded Şehrisi Şehrisi 

Yekûn 
İstinaf reisleri 

Yekûn 

10 

100 
75 
60 
45 

35 

460 
1 
5 

27 
41 

350 

11 615 
100 
375 

1 620 
1 845 

74 940 

1 050 

20 567 50 
102 50 
418 75 

1 957 50 
2 511 50 

3 990 

1339 senesi için kabul olunan maa}atı tahsisatı fevkalâde 

İstinaf müddeiumumileri 

İstinaf azaları 

İstinaf âza mülâzimleri 

İstinaf Müddeiumumi muavinleı 

Bidayet Heyeti Hâkimesi 
Bidayet hâkim ve reisleri 

' 

Bidayet Hâjîim muavinleri, Öı 
kim muavinleri 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn 
.i 

Yekûn 

Yekûn 
cılk Hâ-

— 455 

50 
40 
35 
30 
25 
22 

35 
20 
15 

20 
15 
12 
10 

25 
22 
20 
15 

40 
35 
30 
25 
20 
17 
15 
14 

20 

50 

50 

50 

1 
7 
3 

16 
11 
50 

68 
21 
44 
92 

157 
5 

13 
68 
54 

140 
1 
1 
9 
1 

12 
3 
9 

10 
40 
74 
56 
52 
93 

337 

35 

50 
280 
105 
480 
275 
675 

1 865 
735 
880 

1 380 

2 995 
100 
195 
816 
540 

1 651 
25 
22 

180 
15 

242 
120 
315 
300 

1 000 
1 480 

980 
780 

1 302 

6 277 

700 

— • 

— • 

— • 

50 

50 

— • 

65 
402 
161 
800 
495 

1 275 

3 198 
1 128 
1 760 
3,220 

6 108 
200 
455 

2 176 
1 620 

4 451 
45 
42 

360 
35 

482 
172 
483 
500 

1 800 
2 960 
2 100 
1 820 
3 162 

12 998 

1 400 

50 
25 

75 
75 

75 

50 

50 
50 
75 

25 
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1339 senesi için encümence tensibolunan maaşatı tahsisatı fevkalâde 

Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi 

întinaf müddeiumumileri 

Yekûn 
İstinaf azalar] 

Yekûn 
İstinaf âza mülâzimleri 

Yekûn 
İstinaf Müddeiumumi muavinleri 

Yekûn 
Bidayet Heyeti Hâkimesi Eeisler 

Yekûn 
Bidayet ve Sulh Hâkim muavinleri 
Bidayet Hâkim Muavini 

1339 senesi için kabul olunan maaşatı tahsisatı fevkalâde 

Bidayet Hâkim muavinleri 25 
20 
17 
15 
12 

50 

1 
21 

8 
82 

141 

25 
420 
140 

1 230 
1 692 

Yekûn 
Bidayet müdeiumumileri 35 

25 
20 
17 50 
15 
12 

288 
o o 

14 
11 
53 
70 

254 

207 
105 
350 
220 
927 
050 
048 

50 

Yekûn 

— 456 
405 

Şehrisi 

75 
60 
50 
40 

50 
35 
30 

30 
25 
20 

35 
30 

60 
50 
35 
30 
25 

30 
25 

1 
1 
25 
41 

68 
29 
54 
82 

165 
7 
51 
84 

140 
2 
10 

12 
4 
12 
66 
116 
145 

343 
65 
82 

1 
1 

3 
1 
1 
2 

5 

1 
1 

3 

2 
3 
3 

10 
1 
2 

75 
60 
250 
640 

025 
450 
890 
460 

800 
210 
275 
640 

125 
70 
300 

370 
240 
600 
310 
480 
625 

255 
950 
050 

83 
72 

1 625 
2 357 

4 138 
1 885 
2 902 
4 100 

8 887 
350 

2 295 
3 280 

5 925 
107 
500 

607 
390 
780 

3 547 
5 800 
6 525 

16 942 
3 250 
3 690 

75 
50 

50 

25 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

45 
840 
300 

2 870 
4 512 

9 967 
161 
630 
440 

1 987 
2 450 
8 128 

25 

50 

5 700 50 13 796 75 
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Nev'i memuriyet Belleri 

Bidayet azaları 

Yekûn 
Sulh hâkimleri 
Bidayet Âza Mülâzimi 
Bidayet Müddeiumumi muavinleri 

Yekûn 
Mustantıklar 

25 
5 
3 50 

25 
16 
20 
16 
15 
12 

25 
10 
15 
14 
12 
10 

Yekûn 
Birinci maddenin yekûnu 

Aded 

35 
84 

103 

222 
13 
12 

o • ) 
9 
2 
4 

18 

1 
7 

58 
304 

380 

Şehrisi Şehrisi 

875 
420 
360 50 

655 
325 
192 

60 
144 
30 
48 

50 

282 
175 

60 
15 
98 

696 
040 

4 084 

1339 senesi için encümence tensiboltınan maaşatı tahsisatı fevkalâde 

Sulh Hâkim muavinleri 20 141 2 820 

1 575 
1 512 
1 854 

4 941 
585 
432 
120 
324 
70 

128 

642 

315 
120 
35 

238 
1 856 
9 120 

11 684 

5 640 

Yekûn 
Bidayet müddeiumumileri 

Yekûn 
Bidayet azaları 

Yekûn 
Sulh hâkimleri 
Bidayet Âza mülâzimleri 
Bidayet Müddeiumumi muavinleri 

50 
30 
25 
20 

45 
40 
5 
3 50 

40 
25 
30 
25 

288 
4 

66 
116 
219 

405 
11 
30 
84 

100 

225 
14 
15 
4 

14 

6 820 
200 

1 980 
2 900 
4 380 

9 460 
495 

1 200 
420 
350 

2 465 
560 
375 
120 
350 

12 580 
260 

3 300 
5 220 
8 760 

17 540 
623 

1 725 
1 512 
1 800 

5 710 
805 
675 
200 
630 

75 

75 

Yekûn 470 830 

457 
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Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi Şehrisi 

Mustantıklar 40 
30 
25 
20 
15 

7 
11 
58 

104 
200 

280 
330 

1 450 
2 080 
3 000 

402 
550 

2 610 
4 160 
7 000 

Yekûn 
Birinci maddenin yekûnu 

380 7 140 

50 

14 722 50 

1339 senesi için kabul olunan maasatı tahsisatı fevkalâde 

Ketebe, memurîni icraiye, Eytam mü
dürleri, Mahkemei Temyiz- heyeti ka-
lemiyesi 
Mümeyyiz 
Kâtip 

20 
15 
12 
10 
8 
6 50 

8 
5 

10 
10 
11 
4 

160 
75 

170 
100 
88 
26 

320 
175 
320 
300 
297 
108 

Yekûn 
İstinaf Müddeiumumiliği heyeti kale-
mıyesı 
Mümeyyiz 
Muhaberat ve Encümen Kâtibi 
Dosya Memuru 
Mukayyit 

İstinaf başkâtipleri 

Zabıt kâtipleri 

Tercüman 

Yekûn 

Yekûn 

20 
12 
10 
8 

20 
12 
10 

12 
10 
8 
8 
7 
6 
G 

50 

50 
50 
50 

48 

1 
2 
5 
2 

10 
5 

30 
41 

76 
9 

20 
64 

9 
69 

329 
1 

569 

20 
24 
50 
16 

110 
100 
360 
410 

870 
108 
200 
544 
72 

517 
2 138 

6 

— -

— -

50 
50 
50 

1 520 

40 
64 

150 
54 

308 
200 
960 

1 230 

2 390 
288 
600 

1 728 
243 

1 863 
8 883 

27 

Yekûn 501 3 586 50 13 632 

— 458 — 
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Nev'i memuriyet Beheri Aded 

Bidayet Heyeti Umumiyesi 
Başkâtip 

Yekûn 

Şehrisi Şehrisi 

20 
15 
10 
8 
7 50 

2 
10 
46 
3 

339 

400 

40 
150 
460 
24 

2 542 

3 216 

50 

50 

80 
350 

1 380 
81 

10 153 

12 044 

1339 senesi için encümence tensifcolunan maaşatı tahsisatı fevkalâde 

Ketebe, memurîni icraiye, 
dürleri, Mahkemei Temyiz 
lemiyesi 
Başmümeyyiz 
Mümeyyiz 
Ketebe 

Eytam mü-
heyeti ka-

40 
30 
20 
15 
12 

6 
12 
12 
24 
29 

240 
360 
240 
360 
348 

345 
600 
480 
840 
928 

Yekûn 
İstanbul İstinaf Müddeiumumiliği 
Mümeyyiz 
Muhaberat, Sicil, Encümen Ketebesi 
Dosya Memuru 
Mukayyit 

Yekûn 
İstinaf başkâtipleri 

-

Yekûn 
Zabıt kâtipleri 

Tercüman 

Bidayet başkâtipleri 

30 
15 
15 
12 

30 
20 
15 

18 
15 
14 
12 
10 
10 

25 
20 
15 
12 

83 

1 
2 
5 
2 

10 
6 

12 
58 

76 
12 
20 
73 
80 

318 
1 

504 
12 
46 

152 
190 

1 548 

30 
30 
75 
24 

159 
180 
240 
870 

1 290 
216 
300 

1 022 
960 

3 180 
10 

5 688 
300 
920 

2 280 
2 280 

3 193 

50 
70 

175 
64 

359 
300 
480 

2 030 

2 810 
456 
700 

2 483 
2 560 
9 540 

30 

15 768 
540 

1 840 
5 320 
6 080 

Yekûn 400 5 780 13 780 

— 459 — 
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F. M. 

1339 senesi iğin kabul olunan maaşatı tahsisatı fevkalade 

Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi 

Bidayet Müddeiumumiliği Kâtibi 

Yekûn 
Zabıt Kâtibi 

Yekûn 
İstintak Ketebesi 

Yekûn 
Sulh başkâtipleri 
Sulh Ketebesi 

Yekûu 
îcra memurları 

Yekûn 
icra Başmuavini 
îcra Muhasebe ve Tahsildarı 

Şehrisi 

15 
12 
10 
8 

12 
10 
8 
6 
5 
4 

12 
10 
8 

15 
12 
10 
8 

35 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
8 J 

20 
20 

50 
50 
50 

50 

3 
3 
8 
7 

21 
21 
58 
20 
165 
397 
577 

1238 
8 
11 
11 

30 
14 
16 
102 
33 

165 
1 
2 
2 
2 
8 
33 
27 
35 

110 
1 
15 

1 
2 
2 

6 

1 

1 

1 

45 
36 
80 
56 

217 
252 
580 
160 
072 
183 
596 

844 
96 
110 
88 

294 
210 
192 
020 
264 

686 
35 
50 
40 
30 
96 
330 
216 
262 

059 
20 
50 

— 

50 
50 
50 

50 

— 

— . 

50 

50 

105 
96 
240 
256 

657 
672 

1 740 
540 

4 455 
7 146 
10 386 

24 939 
256 
330 
297 

883 
490 
512 

3 060 
191 

4 953 
53 
90 
80 
70 
256 
990 
729 
945 

3 213 
'40 
150 

1339 senesi için encümence tensibolunan maaşatı tahsisatı fevkalâde 

Müddeiumumilik Ketebesi 20 
15 
12 
10 

Yekûn 

— 460 — 

4 
4 
7 
6 

21 

80 
60 
84 
60 

284 

160 
140 
224 
180 

704 
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•F. M. Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi Şehrisi 

Zabıt Ketebesi 

Yekûn 
İstintak Ketebesi 

Yekûn 
Sulh Mahkemesi başkâtipleri 

Yekun 
İcra memurları 

Yekûn 
Başmuavin 
Tetkik Memuru 

1339 senesi için kabul olunan 

İcra Tahsil Memuru 
İcra Tetkik Memuru 
İcra Tevkifhane Memuru 
İcra Tevkifhane Ketebesi 
İcra Tevkifhane Ketebesi 

Yekûn 
Şer'iye başkâtipleri 

15 
12 
10 
8 
7 

15 
12 
10 

20 
15 
12 
10 

55 
40 
20 
12 

30 
15 

21 
82 

169 
395 
570 

1 237 
8 

11 
11 • 

30 
14 
20 

100 
40 

174 
1 
3 

43 
63 

110 
1 
4 

315 
984 

1 690 
3 160 
3 990 

10 139 
120 
132 
110 

362 
280 
300 

1 200 
400 

2 180 
55 

120 
860 
756 

1 791 
30 
60 

maaşatı tahsisatı fevkalade 

17 
12 
10 
10 

. 8 
6 

20 
15 
12 
10 
8 
7 

50 
50 

50 

r-i 

4 
1 

22 
30 
22 

86 
2 
3 
8 

25 
349 

1 

17 
50 
10 

220 
240 
132 

739 
40 
45 
96 

250 
2 792 

7 

— 

— . 

—. 

_ . 

50 

50 

50 

735 
2 624 
5 070 

10 665 
15 390 

34 484 
" 280 

352 
330 

962 
560 
700 

3 200 
1 200 

5 660 
68 

172 
1 720 
2 016 

3 977 
50 

140 

37 
130 
30 

660 
810 
396 

2 253 
80 

105 
256 
750 

9 423 
27 

75 
50 

25 

50 

50 

Yekûn 388 3 230 50 10 641 

— «L — 
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F. M. Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi Şehrisi 

Şer'iye kâtipleri 

Hare Memuru 

Yekûn 
Kassamıumumilik Tereke Memuru 
Kassamıumumiliki Ketebesi 

Yekûn 
Eytam müdürleri 
İstanbul Eytam Müdürü 
İstanbul Eytam müdürleri 

12 
10 

8 
6 
6 
5 
5 

12 

15 
10 
8 
6 

40 
20 

50 

50 

13 
15 
15 

111 
1 
2 

151 
1 

156 
150 
120 
721 50 

6 
11 

755 
12 

309 
2 
6 
7 
6 

931 
30 
60 
56 
36 

50 

21 

1 
2 

182 

40 
40 

1339 senesi için encümence tensibolunan maaşatı tahsisatı fevkalâde 

Muhasebe ve tahsildarlar 15 5 75 
Tahsil Memuru 25 1 25 
İcra Ketebesi 12 20 240 

10 20 200 
8 34 272 

Yekûn 
Şer'iye Başketebesi 

Yekûn 
Şer'iye Ketebesi 

Yekûn 
Evkaf ve Şer'iye Hare Memuru 
Kassamıumumilik Tereke Memuru 
Kassamıumumilik Tereke Ketebesi 
Kassamıumumilik Tekere Ketebesi 

Yekûn 

— 462 

25 
15 
12 
10 

15 
12 
10 
9 
8 

18 
20 
18 
12 
10 

85 
5 

68 
65 

250 

902 
125 

1 020 
780 

2 500 

388 
14 
16 
20 
55 

210 1 

425 
210 
192 
200 
495 
680 

315 
1 
2 
6 
7 
6 

2 777 
18 
40 

108 
84 
60 

22 310 

416 
450 
405 

2 997 
18 
36 

2 718 
32 

7 072 
70 

180 
189 
108 

547 

57 50 
80 

175 
45 

640 
600 
918 

2 568 
225 

2 380 
2 080 
7 500 

12 185 
490 
512 
600 

1 485 
5 670 

8 757 
38 
80 

228 
224 
180 

750 
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Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi Şehrisi 

Eytam müdürleri 50 
30 
20 

1 
2 
1 

50 
60 
20 

57 50 
100 
40 

1339 senesi için kabul olunan maaıatı tahsisatı fevkalâde 

Eytam Müdür Muavini 
Başkâtip 
İdare Memuru 
Veznedar ve muhamminler 

Tahsildarlar 

İstanbul Levazım İdaresi 
Meharim ve Levazım Memuru 
Kâtibi 

İstanbul mahakim veznedarları 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn 

15 
10 
8 
7 
6 

25 
15 
15 
17 
12 
10 
8 
6 

20 
10 
10 

20 
10 
8 

50 
50 

1 
13 
62 
11 
78 

168 
1 
1 
3 
1 
5 

4 
3 

23 
1 
1 
2 

40 
1 
1 
1 

15 
130 
496 

82 
507 

1 310 
25 
15 
45 
17 
60 

5 
32 
18 

262 
30 

^ 10 
20 

60 
20 
10 
8 

50 

50 

50 

— -

— -

35 
390 

1 674 
297 

2 106 

4 639 
45 
35 

105 
37 

160 
150 
108 

54 

694 
50 
30 
60 

140 
40 
30 
27 

Yekûn 
Üçüncü maddenin yekûnu 

Müstahdemini müteferrika 
Mahkemei Temyiz müstahdemini 
Müvezzi 
Odacı 

Yekûn 

5 
18 

38 

10 
108 

50 

97 

36 

118 36 

1339 senesi için encümence tensibolunan maanatı tahsisatı fevkalâde 

15 
10 

75 
90 

1 125 
900 

2 625 
2 700 

Yekûn 169 2 155 552 50 
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Muavin 
Başkâtip 
îdare Memuru 
Muhasip 
Veznedar 
Veznedar Muavini 
Veznedar ve Muhammin 
Veznedar ve Muhammin 
Veznedar ve Muhammin 
Veznedar ve Muhammin 

Yekûn 
İstanbul'da vekâleti levazım ve Muha
bere Memuru 
Ketebesi 

Kütüphane Memuru 

Yekûn 
Mahakim veznedarları 

Yekûn 
Mahkemei Temyiz müstahdemini (1) 
Müvezzi 
Odacı (2) 

Yekûn 

. 1339 

ıBeheri 

3 
20 
20 
30 
2 

15 
18 
16 
12 
10 

30 
12 
10 
20 

20 
15 
12 

C : 2 

Aded 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
3 

25 

1 
1 
2 
1 

0 

1. 
1 
1 

3 

Şehrisi 

30 
20 
60 
30 
20 
15 
90 
80 
48 
30 

423 

30 
12. 
20 
20 

82 
20 
15 
12 

47 

Şehri 

50 
40 

120 
50 
40 
35 

190 
180 
128 
90 

923. 

50 
32 
60 
40 

182 
40 
35 
32 

107 

(1) Mahkemei Temyiz müvezzüeri piyade mübaşiri meyamna dâhildir. 
(2) Odacılar meyamna dâhildir. 

1339 senesi için encümence tensibolunan maaşatı tahsisata fevkalâde 

Mübaşir ve muhzırlar 

Yekûn 

— 464 

10 
7 
f 
6 
5 
4 
4 
o o 
3 
1 

__ 

50 

50 

50 

50 

6 

3 
78 

4 
641 
124 
592 
144 
16 
50 

5 

1 657 

30 
585 

28 
4 166 

620 
2 664 

536 
56 

150 
8 

8 883 

50 

50 

90 
2 106 

108 
17 307 

2 232 
10 656 
2 592 

228 
900 
90 

36 369 
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Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi Şehrisi 

Odacılar 
Odacılar 
Odacılar 

Yekûn 
Müstahdemini saire 
Telefoncu 
Ateşçi 
Kapıcı 
Meydancı 
Papubcu 

Yekûn 
Dördüncü maddenin yekûnu 

227 ne i fasıl yekûnu 

18 
15 
12 

9 
8 
.7 
5 
3 50 

138 
155 
565 

858 

1 
1 
1 
1 
4 

8 

2 484 
2 325 
6 780 

11 589 

9 
8 
7 
5 
14 

43 

27 
27 
27 
18 
71 

171 

İCMAL 

Hükkâm, Kuzait, Nüvvah 
Mahkemei Temyiz 
Kadılar ve Nüvvab 
İstinaf reisleri 
Intinaf müddeiumumileri 

Başmübaşir 
Süvari mübaşir 
Piyade mübaşir 

Yekûn 
Odacılar (maktudur) 
Odacılar (maktudur) 
Odacılar (maktudur) 
Telefoncu ve Ateşçi (maktudur) 

an maaş 
15 
9 
9 
8 
7 
6 

30 
25 
20 
40 

23 
459 
73 
68 

1 800 
8 224 
2 395 
1 865 

ifatı tahsisatı fevkalâde 
3 

641 
135 
200 
300 
386 

1 665 
141 
169 
562 
2 

45 
5 769 
1 215 
1 600 
2 100 
2 316 

13 045 
4 230 
4 225 
11 240 

80 

1 982 
17 384 
3 766 
3 198 

105 
17 307 
3 645 
5 400 
8 100 
6 948 

41 505 

Yekûn 874 16 775 

Hükkâm, Kuzat, Nüvvab 
Mahkemei Temyiz 
Kadılar ve Nüvvab 
İstinaf reisleri 
Intinaf müddeiumumileri 

İCMAL 

34 
460 
24 
68 

3 580 
11 615 
3 940 
3 025 

3 625 
20 567 
4 990 
4 138 
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1339 senesi için encümence tensibolunan maagatı tahsisatı fevkalâde 

Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi Şehrisi 

İstinaf müddeiumumileri 
» azaları 
;» Âza mülâzimleri 

Bidayet hâkimleri 
» Sulh hâkimleri 
» Hâkim muavinleri 
» müddeiumumileri 
» müddeiumumi muavinleri 
» azaları 
» âza mülâzimleri 

Mustantıklar 

12 
157 
140 
237 

13 
288 
405 

18 
222 
12 

380 

2 607 

2 425 
2 995 
1 651 
6 277 

325 
4 207 
5 700 

282 
1 655 

192 
4 084 

41 895 

50 

50 

50 

482 
6 108 
4 451 

12 998 
581 

9 967 
13 796 

642 
4 941 

442 
11 684 

92 420 

50 
75 

25 

75 

Hükâm yekûnu 
Ketebe, memurini icraiye ve Eytam 
müdürleri 
Mahkemei Temyiz ketebesi 48 569 1 520 
İstanbul İstinaf Müddeiumumiliği ka
lemi 
İstinaf başkâtipleri 
İstinaf zabıt kâtipleri 
Bidayet başkâtipleri 
Bidayet Müddeiumumi kâtipleri 
Bidayet zabıt kâtipleri 
İstintak kâtipleri 
Sulh ketebesi 
İcra memurları 
İcra muavin ve muhasip ketebeni 
Şer'iye başketebesi 
Şer'iye başketebesi 
Kassamı Umumi Tereke Memuru ve 
Ketebesi 21 182 547 

1339 senesi için encümence tensibolunan maagatı tahsisatı fevkalâde 

10 
76 

501 
400 
21 

238 
30 

165 
110 
86 

388 
309 

3 
3 

6 

1 
1 

3 
1 

110 
871. 
586 
216 
217 
844 
294 
686 
059 
739 
230 
941 

50 
50 

50 

50 
50 
50 
50 

308 
2 390 

13 632 
12 044 

657 
24 939 

883 
4 953 
3 213 
2 253 

10 641 
7 072 

75 
50 

İstinaf Müddediumumi muavinleri 
:» 
> 

azalan 
Âza mülâzimleri 

Bidayet hâkimleri 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Mustaı 

Sulh hâkimleri 
Hâkim muavinleri 
müddeiumumileri 
müddeiumumi muavinleri 
azaları 
âza mülâzimleri 

atıklar 

Yekûn 

*— 4 6 6 -

12 
165 
140 
343 

14 
288 
405 

18 
225 
15 

380 

2 641 

370 
5 800 
3 125 

10 255 
560 

6 820 
9 460 

470 
2 465 

375 
7 140 

69 000 

607 
8 887 
5 925 

16 942 
805 

12 580 
17 540 

830 
5 710 

675 
14 722 

118 547 

50 
50 

50 

75 

50 
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Nev'i memuriyet Beheri Aded Şehrisi Şehrisi 

Encümence tensiibolunan kadroya gö
re bir aylık 
Halihazır kadroya göre bir aylık 
Fark, biır aylık 

Ketebe, memurini icraiye ve Eytam 
müdürleri 
Mahkemei Temyiz ketebesi 
İstanbul İstinaf Müddeiumumiliği ka
lemi 
İstinaf başkâtipleri 
İstinaf zalbıt kâtipleri 
Bidayet başkâtipleri 

-Bidayet Müddeium/umi kâtipleri 
Bidayet zabıt kâtipleri 
İstintak kâtipleri 
Sulh ketebesi 
İcra memurları 
İcra ımuavin ve muhasip ketebesi 
Şer'diye Başkâtibi 
Şer'iye 'ketebesi 
Kassamı Umumi Tereke Memur ve 
ketebeieri 

2 641 
2 607 

34 

83 

10 
76 

504 
400 

21 
1 327 

30 
174 
110 

80 
388 
315 

22 

69 000 
41 595 
27 104 

1 548 

159 
. 1 290 

5 688 
5 780 

284 
10 139 

362 
-. 2 180 

1 791 
902 

4 425 
2 777 

310 

50 
50 

118 547 
92 420 
26 127 

3 193 

359 
2 810 

15 768 
13 780 

704 
34 484 

962 
5 660 
3 977 
2 568 

12 185 
8 757 

750 

25 

1339 senesi için encümence tensibolunan maaşatı tahsisatı fevkalade 

Eytam müdürleri 
Eytam ketebesi 
İstanbul Levazım Memurluğu 
Mahakim ve veznedarları 

Yekûn 
Müstahdemini müteferrika 
Mahkemei Temyiz müstahdemini 
Mübaşir ve muhzırlar 
Odacılar 
İstanbul müstahdemini müteferrikası 

Yekûn 

168 
23 
4 
3 

3 601 

8 
1 657 

858 
8 

2 531 

1 310 
262 

60 
38 

26 287 

118 
8 883 

11 589 
43 

20 633 

50 

— 

50 

50 

4 639 
694 
140 

97 

90 623 

36 
36 369 

171 

36 576 

50 

75 

1339 senesi için encümence tensibolunan maaşatı tahsisatı fevkalâde 

Eytam müdürleri 
Eytam ketebesi 
İstanbul Levazım Memurluğu 
Mahakim veznedarları 

Yekûn 
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169 
25 

5 
3 

3 657 

2 155 
423 
82 
47 

40 342 

5 522 
9 023 

182 
107 

112 691 

50 

75 
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F, M. Nev'i memuriyet Beheri 

227 

Encümence tensiibolan kadroya g*öfre 
•bir aylık 
Halihazır kaclnosuna göre bir aylık 

Bir aylık farkı ' 
Müstahdemini müteferrika 
Malık om ei Temyiz müstahdemini 
Mübaşir ve muhzırlar 
Odacılar 
İstanbul müstahdemini mütef er rikcGi 

Yekûn 
Enoüımıcnce tedblt olunan kadroya. gö
re bir aylık 
Halihazır kadnoya 'gıöre bir aylık 
maaş 
Bir aylık maaş farkı 

Aded 

3 657 
3 601 

56 

Şelırisi Şehrisi 

40 342 
36 287 

14 050 

112 691 75 
90 623 75 

22 068 

1 665 
874 

2 539 

2 539 

2 531 
8 

13 
19 

32 

32 

20 
12 

045 
775 

820 

820 

633 
186 

50 
50 

41 

41 

41 

OO 
4 

505 

505 

505 

576 
929 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ABİDİN B. (Saruhan) — Muhterem efen
diler, Heyeti Celilenizden aldığı ^emre istina
den Muvazenei Maliye Encümeni ile Adliye 
Encümeni 1339 senesinin bundan evvelki tah
sisat kısmını münakaşa ederken Adliye Vekili 
muhtereminin vermiş 'olduğu izahat üzerine 
Heyeti Veki'lei sabıka zamanında hükkâmm ter
fihine ait bâzı şeylerin yapılamadığından müte
vellit vaziyet teşrih olunduğu vakitte Heyeti 
Celilenizin Muvazenei Maliye Encümeni tara
fından gösterilen gayet büyük bir haleti ru
hiye memleketin en kuvvetli 'hayatına temas 
etmekle mevcut hükkâmımızm terfihi esbabı
nın mutlaka 1339 senesi içerisinde temini ka-
rargir olmuştur. Buna vazifei asliyesi olmak 
itibariyle mutlaka müdafaa etmek mecburiye
tinde bulunan Adliye Encümeni de iştirak ve 
inzimam edince, Heyeti Aliyenize şimdi tak
dim etmiş olduğumuz şu Terfihi hükkâm tahsi
satı Kanunu çıktı. Bunun esbabı- mucibesini 
arz ve izah ederken ilk hedef olarak nazarı 
dikkati âlinize arz etmek istediğim nokta, eğer 
mevcut hükkâmı terfih etmezsek müthiş bir 
inhilMi adlî karşısında bulunduğumuzu arz et
mektir. Arkadaşlar! Adliye ısicillâtmda tam 
üçyüzü mütecaviz hâkim noksandır. Bu hâ-' 

kimleri terfih edebilmek değil, tâyin edebil
mekten Adliye Vekâleti âcizdir. Çünkü hükkâ-
mın şimdiki tahsisatları ile geçinmeleri, hattâ 
karınlarını doyurmaları imkânı yoktur. He
piniz biliyorsunuz ki, ihtiyaç amelden akdem
dir ve açlıktır ki, perhizi (bozdurur. Hükkâ-
mm heyeti içtimaiy esinin nizamı içtimaisini te
min etmek için ifa 'ettikleri vazaifi ve muame
lâtı lıukukiyede nâzım, cemiyet ve keyfiyet iti
bariyle dâvaları nazarı itibara alalım, bir de 
(bunların en basit ihtiyacatı medeniyelerinden 
değil ihtiyacatı hayatiyelerinden biri olarak 
verdiğimiz cüzi ıbir para ile geçinmek mecburi
yeti karşısında kaldıklarını düşünelim. Nasıl 
tasavvur edebiliriz ki aç olan bu adamlar haki
kat karşısında muvazenei fikriyelerine sahibo-
lacaklar ve memleketin adlini ve mülkün esa
sını teşkil eden adaleti temin ve tensik iedecek-
1 erdir. İşte bu haleti ruhiye, bu kanaat ve 
memleketin mevcut ihtiyacatı karşısında kalan 
Adliye ve Muvazenei Maliye encümenleri Hey
eti Celilenize bu kanunu arz etmiştir. Kanunun 
Heyeti Vekile tarafından vuku'bulan teklifin
de nazarı dikkati âlinizi celbeden ve muhale
fetini bildiren Maliye Vekâletinin 'bir şerhi var
dır. Çok arzu ederim iki Maliye Vekili asili 
Hasan Fehmi Beyefendi burada hazır bulunay-
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dı'lar da şimdi arz edeceğim izahatı 'bizzat din- j 
lemeli idiler. (Geliyor sesleri) Diyorlar ki, i 
efendim, hükkâmın terfihine hen de taraftarım. 
Hayır efendiler, Maliye Vekili muhteremi Ha- | 
san Fehmi Beyefendi hükkâmın terfihine ta- I 
raftar değildir. (Nasıl olur öyle sesleri) Çün
kü taraftar olsalardı 'kendilerinin de dâhil ol
duğu ve memlekette intihabat icra edilirken 
ilân edilen umdeler meyanında hükkâmın da 
terfihleri dâhil olduğu, bunda da kendi im
zaları olduğunu derhatır eder ve böyle bir mu
halefete imzasını koymazdı. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — Ta
raftardır taraftar. 

ABİDİN B. (Devamla) — Sonra, dikkat bu
yurursanız Muvazene! Maliye Encümeni maz
batasında gayet acı ve acıMı 'bir noktaya te
mas etmiştir. Bu noktada mazarrattan başka 
hiçbir faidesini görmediğimiz 184 müntehap aza
nın yerine hâkimi asli tâyin edecek ve tahsisat 
ile buna muvaffak olacağız. Arkadaşlar, hu
kuk denilen meslek bir ilimdir, bittabi bir sa
nattır ve ihtisasa muhtaçtır. Bu ihtisası mem
leketimizde sanat sahibi olma'k üzere istimal 
eden kudretli hâkimlerimiz serbest sanata atıl
maktadırlar. Bunun mukabilinde ihtiyaeatı 
hayatiye, ihtiyaeatı hukukiyye değil kendi 
varlığının ve kendi mevcudiyetinin ilmen hiç-
hir şeyi iolmıy ânları adil ve esası adli, adaleti 
tesis etmek üzere mahkemelerimize getirmişiz. 
Bunlardan çıkacak olan hükümlerin kısmı ce-
zaiyesi ile kısmı hükukiyesini adaletle takdir 
etmek imkânını takdiri âlinize bırakıyorum. 
Bu Tahsisat Kanununun kabul edilmesiyle mem
leketimize üçyüzkırk tane hâkimi asli kazan
dırdıktan başka ayrıca yüzseksendört tane 
Mektebi Hukuk mezunu hükkâm sınıfına ilâve 
edeceğiz. 

Bütçenin Tahsisat Kanununa aidolan kıs
mını da Muvazene.i Maliye Encümeni Mazbata 
Muharriri muhterem arkadaşım Mustafa Ab-
dülhalik Beyefendi izah edeceklerdir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Kângırı) — 
Abidin Bey, hükkâmın bugünkü maaşatma bu
gün niçin izam icrasına medburiyet hâsıl oldu
ğunu izah buyurdular. Eğer zammedilmemiş ol
sa idi ve eğer böyle bir teklifle Heyeti Celile-
nize .gelinmemiş olsaydı Hükümet, muhakkak 
'bir inhilâli adlîye mâruz kalacağına kaani idi 
ve encümenler de bu knaate iştirak ettiler. Bu | 

! zammiyat yapılırken Adliye Vekâletinde yapı-
I lan tetkikat neticesinde her yerin gördüğü işin 

miktarı nisbetinde, hâkimlikler sınıfa taksim 
| edilmiş ve o suretle eski fazla ve şahsi birta-
| kim maaşlar kaldırılmış ve memurini adiiye 

görülen iş nisbetinde sınıflara taksim edilerek 
o suretle maaşlar verilmiştir. Encümenler, bu
nu tetkik ederken mazbatamızın nihayetinde 
Heyeti Celilenize arz edildiği veçhile birtakım 
fazlalıklar da gösterilmiştir. Lâyihai kanuniye 
onların bir kısanının lağvını, bir kısmının tenki
sini ve bir kısmının da ıslahını temenni etmiş
tir. Bunlardan birinci kısım Abidin Beyin 
buyurduğu gibi müntehap âzalıklardır. Heyeti 
Celile bu lâyihayı kabul buyurduğu zaman 
müntehap âzaliklar birden bire lâğvedilecek ve 
orada da hâkimi münferit usuliyle, yahut baş
ka bir suretle tevzii adalet temin edilecektir. 
Encümen, yaptığı tetkikat neticesinde Hüküme
tin beş aylık için teklif ettiği (662 502) lira
yı Teşrinisaniden itibaren dört aylık olmak 
üzere kabul etmiş ve bunun için (425 439) li
ra zammiyat teklif etmiştir. .Sonra Hükümetin 
teklifi ile aramızda 237 bin liralık bir fark 
vardır. Encümen 1339 senesi Adliye Bütçesi
ne tahsisatı munzamma olarak (425 439) lira 
teklif ederken Heyeti Celileye burada hakiki 
olan zammı da arz etmek vazifesini gördü. Ad
liye Vekâletinden alınan ve isim, isim tasrih 
edilen ;ve yalnız Adliye Vekâletinden intihaibedi-
len hükkâmın hugün münhalâtı (286) dır. Se
kiz aydan beri, yani 'bu sene. iptidasından iti
baren daima (280 - 300) arasında hâkimlik 
münhal kalmıştır. Bu, merkezden tâyin ve in-

I tiha'bedilen hükkâm içindir. Taşra, yani Adli
yenin hariçteki encümenleri tarafından tâyin 
edilen ikinci derece memuriyetler bundan ha
riçtir. Onlarda da (160) kuruşa kadar maaş 
vardır. Eğer kadroyu tetkik buyuracak olur
sanız 3,5, 4,5 liraya kadar kâtiplikler ve 150, 

I 160 kuruşa kadar mübaşirlikler görürsünüz. 
I Onlardan da birçok münhalât vardır. O mün-
I halatın miktarı sahihini, onlar taşradan inti

hap ve tâyin edildiklerinden Adliye Vekâleti 
tamamiyle bilmiyor. Temenniyatımızdan biri 
olan hâzı istinaf mahkemelerinin lağvı mesele
sine gelince : Heyeti Celileniz bu lâyihai ka-
nuniyeyi tasvip buyurur ve bu suretle.hiç ol
mazsa sene nihayetine kadar sekizde bir istinaf 

I mahkemesi - ki bugün iki encümen nunun bir-
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takım yerlerde fazla olduğuna kaildir. Çünkü 
belki ıbir livada t>ir istinaf mahkemesi değil, 
bâzı livalarda iki istinaf mahkemesi bile var
dır - lâğvedilecek olursa istinaf mahkemeleri
nin bir senelik maaşı (83 882) liradır. Yani 
84 (bin liraya kariptir - bunlardan onbin lira Jsa-
dar bir tasarruf yapmak imkânı vardır. Mün-
halâtm şimdiye kadar bütçede yaptığı tasar
rufa (105) Ibin liradır. Yani 1339 senesi .ipti
dasından itibaren sekiz aylık tasarrufatı (105) 
'bin liradır. 

Yeni kabul edilecek bütçe mucibince Şubat 
nihayetine kadar da bu münhalâtı doldurmak im
kânı yoktur. Her halde bunların nısfı yine açık 
kalacaktır. Münhalâttan olan tasarrufun iki aylı
ğı da hemen kırk bin lira kadar. Temenniyatı-
mızdan biri de işi az olan bidayet hâkimlerini 
kadılıklarla tevhidetmektir. Kaza kadılıkların
dan yüzell'i tanesinden maaşı otuz liraya, yüz ta-
nesininki yirmi liraya iblâğ edilmiştir. Bundan 
da maksat kadılar bidayet hâkimi vazifesini de 
ifa edecektir. Lâyiha Heyeti Celilece tasvip bu-
yurulursa hiç olmazsa bu elli kadılığa bidayet 
hâkimliklerinin vazifesi ilâve edilebilir ve bundan 
3 500 lira kadar tasarruf yapılır. Sene nihayeti
ne kadaı münhalâttan yapılacak tasarrufatla be
raber istinaf mahkemelerinden ve bidayet hâkim
lerinden yapılacak tasarrufatm yekûnu (yüzelli-
sekizbin) liradır. Bu miktar tenzil edildiği tak
dirde bu sene Heyeti Celilenize teklif ettiğimiz 
hakîki zam (266) bin liradan ibarettir. Senei âti
ye için de yine Heyeti Celileye müşterek encüme
nin arz ettiği veçhile ayda yüzaltı bin liradan 
ibaret olan bu zam yapılacak olan ıslahat ve ta
dilât neticesinde ayda (72) bin lira edecek; o da 
1340 seresinden itibaren bütün bu, yüzelli bida
yet hâkimliği ve kadılıklara tevdi edilecek olursa 
onbin beşyüz lira tasarruf edilecek, istinaf mah
kemelerinin rub'u lâğvedilecek olursa 21 bin lira 
ayda tasarruf yapılacaktır. (184) müntehap âza-
lığm bu seneden lağvı belki müşkülâta uğrar. On
ların da yekûnu dörtbin küsur liradır ki, umum 
yekûnu otuzbeş bin lira eder. Yapılan hakiki 
zam 71 bin liradan ibarettir. Bu zammiyat ka
bul edildikten sonra encümenin Adliye Vekâletin
den bütün temenniyatı birçok istinaf mahkeme
lerinin bâzılarını behemahal ilgası ve bütün mün
tehap âzalıkların hemen lağvı ve kadılıklara ya
pılmış olan zammiyatın bidayet hâkimliğinin va-
zaifini verdikten sonra icrası, bâzı nâehil hâkim 

ve memurlar varsa her halde çıkarılarak onların 
yerine ehil olanların tâyini; ve bâzı yerlerde en
cümen fazla hâkim muavinlikleri mevcudiyetini 
anlamıştır ve bunların biraz mesaiyi tezyidederek; 
bir veya iki saat fazla çalışarak onları tenzil su
retiyle bütçeye bizim teklif ettiğimiz 71 bin lira
dır ki, gelecek sene için onun bile dûnunda yap
mak imkânı vardır. Kadro tetkik Duyurulacak 
olursa görülecektir ki, encümen en ziyade zammi-
yatta küçük memurları nazarı itibara almıştır. 
Mah'kemei Temyiz istisna edilecek olursa diğer 
hâkimlerin büyük olanlarına bazan % 20 nisbe-
tinde zam yaptığı halde küçüklerine % 70, % 80 
zam yapılmış hattâ yüzde yüze bile çıkmıştır. 
Burada tetkik edilirse görülecektir ki, bugün ma
aşı on lira olan hâkim vardır. Bilmiyorum ay
da on lira alan bir adam hâkimlik yapar mı? Ve 
onlara tevzii adalet gibi bir vazife verilebilir mi? 
Bunu hep bilirsiniz ve hepimizin de adliyede işi
miz vardır. On lira alan bir hâkime nasıl itimat 
edeceğimizi de takdiri âlinize terk ediyorum. Yal
nız şurasını arz etmekten kendimi alamıyacağım. 
Teşkilâtı adliyeden İstanbul'da hiçbir zammiyat 
verilmemiştir. Taşrada yapılan teşkilâttan biri 
de pekâlâ biliyorsunuz ki, kaza müddeiumumilik
lerine verilen ilk maaş oniki liradır. Bugünkü 
günde yine oniki liradır. 1339 bütçesi yapıldığı 
zaman taşraya bir para -tefrik etmek imkânı ol
mamıştır. Onun için 1339 bütçesinde taşraya bir 
şey yapılamamıştır ve bu zammiyat ile de yapıla
mamıştır. Tahsisatı munzamma ile gönderilmiş
tir. Adliye bütçesinde taşraya verilecek bir para 
tahsisat yoktur. Bendeniz de diğer rüfekâyı ki
ram gibi küçüklüğümüzden beri pekâlâ hatırlarız 
ki istinaf müddeiumumileri (3 500) kuruş alıyor
du, hâiâ o maaşı alıyorlar. Demin arz ettiğim gi
bi bunda küçüklere yapılan zammiyat % 80 ve 
% 100 e kadar çıkmıştır. Kadro tetkik edilecek 
olursa mustantikler için de nazarı dikkati celbede-
cek bir nokta görülür. İstanbul'daki bidayet âza
larının bir kısmı heyeti istinatkiyeye dâhildir. 
Onlara müşterek encümen diğer azalardan faz
la maaş vermiştir. Diğer azalara kırk lira veril
diği halde onlara kırkbeş lira tahsis edilmiştir ki, 
müstantiklerin vazifelerinin ne derece çok ve mü
him olduğunu Heyeti Celile bilir. Taşra müstan-
tikleri de nazarı itibara alınmış olanların maaşatı-
na burada yüzde yüzden fazla zammiyat yapıl
mıştır. Müstantik bir cürmün delâilini istediği 
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vakit izale eder, istediği vakit tamamiyle tesbit 
eder. Ceraimde en mühim asarı eürmiyeyi elde 
edecek olan müstantiklerdir. Onun için onlar bi
raz fazla nazarı dikkate alınmıştır. Bilhassa az 
maaşı olan müstaritiklere yüzde yüz zam yapıl
mıştır. Kadroyu tetkik buyuracak olursanız dört-
buçuk lira maaşlı zabıt kâtibi vardır. Bilmiyo
rum dörtbuçuk lira maaş alan bir memur nasıl 
vazifesini yapabilir? Bunun için encümen belki 
fazla grülmez diye yüzde yüz, yüzde seksen nis-
betinde bir zam yapmıştır. Adliyede vazaifi teb-
liğiyenin ne kadar mühim olduğunu pekâlâ bilir
siniz. İlâm Meşrutiyetten beri mübaşirleri bir tar
zı salima isal için çok çalışılmıştır. Şimdiye ka
dar onlara yaşıyabilecek bir maaş vermek imkânı 
hâsıl olmamıştır. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Adliye Vekilinin 
müdafaasına hacet kalmadı. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Devamla) — 
Bendeniz zammın esbabını söylüyorum. Adliye 
Vekili müdafaa edecek mi etmiyecek mi bilmiyo
rum. Taşrada bulunmak itibariyle vazifeyi tebli-
ğiyenın ne kadar müşkülâtla yapıldığını hepimiz 
biliriz. Tebligat vaktinde ifa edilemezse mahaki-
min kolları tamamiyle sakat kalır. Bir vazife gö
remez. Onun içindir ki, yüzaltmış kuruş maaşla 
istihdam edilen mübaşirlerin maaşını asgari ol
mak üzere altı liraya iblâğ ettik. Süvari mübaşir
lere de hiçolmazsa tahsildarların bir kısmına ve
rilen bir para kadar maaş verilmiştir ve dokuz 
lira yapılmıştır. Müşterek encümen; yapılan za-
maimin miktarı hakikisini Heyeti Celileye arz et
miştir ve bunu çok görmemektedir. Tevzii adalet
le muvazzaf olan hükkâm ve mensubîne yapılan 
bu zamaimin kabulünü rica ediyorum. 

EÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz bir sual soracağım. Bütçede karşılığı var mı? 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim sual sı
rası Süleyman Sırrı Beyindir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
taşra teşkilâtı adliyesinde 282 kadar açık oldu
ğunu söylediniz. Bu açıldık acaba evvelki verilen 
avanslardan veyahut evvelce çıkarılan bütçede 
karşılığı bulunmadığından dolayı mıdır? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Devamla) — 
Hayır efendim;'memur bulunamamasmdan dola
yıdır. O kadar maaşla memur bulunamamasın-
dandır. Yoksa kadro aynıdır. Hiç tebeddül etme
miştir. 

MAHMUT CELAL B. (İzmir) — Mazbata 
Muharriri Beyefendinin ifadelerine nazaran 
zammiyat miktarının (800 OOO) liraya karibol
duğunu anlıyoruz. Hükkâmm terfihine, daha 
doğrusu haklarının verilmesine taraftar olmı-
yacak hiçbir fert yoktur. Fakat bütçemizin 
umumi vaziyeti itibariyle buna karşılık nere
den tedarik edebiliyorlar? Bu cihetin tenvir 
edilmesini talep ve rica ediyorum (Maliye Ve
kili izah etsin sesleri) 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Devamla) 
— 1340 bütçesini encümen tetkik etmemiştir, 
1340 büıtçesini tetkik etseydi Celâl Beyefendiye 
cevap verebilirdi. 

MAHMUT CELÂL B. (İzmir) — Şüphe 
yoktur ki, encümenin Ibütçemizin tevazün veya 
âdemitevazünü hakkında bir fikre malik -olması 
lâzımdır. Cibayet etmekte olduğumuz varidatın 
miktarı az çok farkla malûmdur. Zamma hepi
miz taraftarız, fakat varidatımız nedir? Açığı
mızın miktarı neye baliğ olacaktır? 

KSAD Ef. (Menteşe) — Vur abalıya zavallı 
mehmeteikler gitti ya. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Devamla) 
— .1340 bütçesini tannaımiyle tetkik etmedik. Ye
ni tetkik ediyoruz. 1340 bütçesini tetkik etmez
den evvel, 'açığımızın ne dereceye baliğ olacağı 
hakkında bir şey arz edilemez. Fakat encüme
nin maksadı evvelce de arz ettiğim gibi inhilali 
-adliye mâni olmaktır. Yapacağımız zammm 
karşılığının henüz 1340 bütçesini tetkik etme
diğimiz için nereden bulunacağını arz edeme-" 
yiz. Fakat bunu yapmamış olsa idik, Hüküme
tin kanaati veçhile, iki encümenin ide kanaati 
veçhile, muhakkak inhilali adlî olacaktı. Nitekim 
286 hâkimliğin de münhal olması bunu gösteriyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Görüyorum 
ki, Müşterek Encümen teşkilâtı adliye ile de 
alâkadar olmuştur. Aeaba bu meyanda etibbayı 
düşünmüş müdür? Adliye Vekâleti ne vakit ta
bibi adlî yetiştirecektir, bu hususta bir teşebbüs 
var mııdır lütfen malûmat veriniz. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Kanığın) 
— Adliye Vekâleti onu teklif etmemiştir. Yalnız 
hükkâm meselesi düşünülmüştür. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Etıbba meselesi de 
nazarı dikkate alınmak üzere lâyihayı encüme
ne iade edelim, 
• ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim bir zamaimi kabul edem encümen esna-
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yi tetkikte maaşların her yerde muntazaman 
tesviyesi mümkün olup olmadığını tetkik etme-
•miş. midir? Ve bunu temin için de yapmıştır8? 
Bu babda tenevvün etmek istiyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Kângırı) 
— Her halde encümen maaşatın muntazam an 
tesviyesiyle alâkadar değildir. Bunu doğrudan 
'doğruya Hükümet yapmak mecburiyetindedir. 
M'aliye Vekâleti bu zamnıiyat yapılmazdan ev
vel ve daha başka zamlar yapılmazdan evvel ma
aşların muntazaman verilip verileimiyeceği hak
kında Meclisi tenvir eder ve bâzı yerlerde mun
tazaman verilmiyorsa esbabı mucihesini Heyeti 
Celileye arz eder. Her halde bunun zamaime te
siri yoktur. O halde zamaim yapılırken 'muhasebe 
itibariyle ıbu lâzım mıdır, değil midir? Bunun 
hesabını, maiaşatıın verilmemesinin, geriye 'kal
masının sebebini her halde Maliye Vekili Bey 
arz ederler. 

ZEKİ B. (Oümüşane) — Muhterem efendi 
ler tevzii adalet gibi en mukaddes bir vazifeyi 
uhdeslerine tevdi etmiş olduğumuz hükkâm için 
zannetmem ki, Meclisi Âliniz bu verilecek olan 
tahsisatı çok görsün. Yalnız, Abidin Bey bira
derimizin buyurduğu gibi, biz şimdiye kadar 
hükkâmımızı terfih etmemişizdir. Bendeniz öyle 
zannediyorum ki, şimdiye kadar onlara verdiği
miz kuru ekmek parasıdır. Çünkü memleketi
mizde ma'azamaim 50, 60, 80 lira ile bir insanın 
ne kaimi doyar ve ne de evlât ve ayalini iaşe 
edebilir. Verilen para pek 'azdır. Yalnız gerek 
encümenin, 'gerek Adliye Vekâletinin taahhü-
dettiği bir şey vardır ki, o da bunun biran ev
vel tatbik edilmesidir. Mazarratından maada 
hiçbir faidesi olmıyan 184 müntehap azanın me
muriyetine nihayet verecek teşkilâtın (biran ev
vel mevkii fiile vaz'ı ve sonra fazla olan bâzı 
istinaf mahkemelerinin ilgası ve ehil olmıyan 
hükkâmın yerine ehil ve muktedirlerin intiha
bı buyuruluyor. Bizim Adliye Vekâletinden en 
ziyade istirhamımız şudur ki : Burada esbabı 
mucibede vait vuyurdukları gilbi gayrikabili 
inkâr bir meseledir. 1336 ve 13'37 seneleri zar
fında, hükkâm arasına lâyık olmıyacak surette 
demiyeceğiuı de, mektebi hukuktan mezun ol
madan birkaıe menatibi 'birden atlıyarak eiğni-
yerek geçen birtakım memurlar girmiştir ki, her 
halde kendilerinin de itirafı veçhile bunlar bi
ran evvel çıkarılmalıdır. Saniyen, burada 'buyu

ruyorlar ki ; 184 azanın 3O0, 340 kuruş gibi ma 
>aşla hükkâm vazifesini ifa edenlerin bidayet hâ
kimlerine de o vazifeye de tevdi etmek suretiy
le onla/rı da bu vaziyetten kurtaracağını vait 
buyuruyor. Binaenaleyh kaıbul etmiş olduğu 
1339 senesi 'bütçesinde dahi yine 3,5 lira ve 5 li
ra bir azaya maaş, tahsis edilmiştir. Burada es
babı mucibe mazbatasında 'beyan buyurdukları 
veçhile hangi suretle bu efendilere bu fazla zam-
miyatı bütçenin hangi kısmından çıkararak ve
receklerini göstermediklerinden dolayı onun iza
hını istirham ediyorum. Saniyen Abidin Bey bi
raderimize cevaben şunu arz edeceğim ki, M'ali
ye Vekili Hasan Fehmi Bey esas itibariyle hük
kâmın terfih ve IkdarıiDa muarız 'bulunmamış
tır. Bunu esas itibariyle kaıbul etmişlerdir. Ab-
dülhalik Beyin de buyurdukları üzere bâzı is
tinaf mahkemelerinin lâğviyle bu varidatın ad
liye bütçesinin heyeti umumiyesinin arasında 
çıkacağı kanaati teeyyüdediyor. Yoiksfa bende
niz hiçbir Maliye Vekili tasavvur etmem !ki, ken
di varidatının fazlasından bir masraf kalbul et
sin. Netice itibariyle memleketimizdeki hükkâm 
memurini mülkiye taksimatına tabi tutulduk-
ea, yani eskiden 31, 36 vilâyet yerine bu'gün yet
miş iki vilâyet mevcudolduğundan beher vilâ
yette bir ve iki istinaf mahkemesi bulunduğu 
müddetçe biz hiçbir vakit bütçemizin parçalan-
masınd'an yakamızı kurtaramıyacağız. Beyler, 
buyuruyorlar ki, bütçede ne kadar 'açık vardır? 
Böyle ümidediyorum ki, her halde bütçemiz yir
mi beş milyon açık ile 'gelebilecektir. Binaena
leyh bu parayı nereden vereceklerdir? Bendeniz 
şuna taraftarım ki, bütün devairi resmiye fazla 
mütalebatmı biran evvel istesinler ve Meclisi 
Â'li de vereceğini biran evvel versin ki, bilâhara 
Meclisi Âlinize gelecek olan bir lâyihai kanuni
ye ile maıaşatm yüzde ellisini tenzil etmek mec
buriyetinde kalınmasın. Hakikat budur. Sonra 
tevazün etmez. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Muhterem 
efendiler dünyada bir fert gösterilmez ki bizim 
kadar fedakâr, sabur ve mütevazı olsun. Hal
kımız zevkini temin edecek mükevveneti haki-
kiyei medeniyenin pek o kadar farkında değil
dir. O tayyare istemez, o otomobil istemez, hele 
sinama ve tiyatro, o gibi şeyler hiç istemez. 
İstediği şey köyünden getireceği zahirenin 
taaruzdan masuniyetini ve bir de mahkemeler-
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de hakkının' ilıkak edilmesidir. Bendeniz adale
tin vüeubuna dair burada uzun uzadıya söz 
soyiiyecek kadar müsrifini kelâmdan değilim. 
(Eîadliıesasül mülk) kâfi değil mi? Efendim 
tabiîdir ki tevzii adalete memur olanların her 
türlü tesir attan mâsun kalmaları için vâsi ve 
âsıtde; bir maaşa nail olmaları lâzımdır. Binaen
aleyh, bu getirdikleri tahsisatı tamamen ve bi-
lâitirâZj kabul ediyorum. Yalnız buna mukabil 
Adliye Vekili Beyefendiden iki şey istirham 
ediyorum: Birincisi hali hazırdaki heyeti ad
liyenin ekseriyet itibariyle irfanına, faziletine 
kaani ve kürmetkârım. Fakat bunların içinde 
fenaları da vardır. Hükümeti Mil üyenin bi
dayeti teessüsünde memur bulunamamak do-
layisiyle alınmış olan menşesiz ve meslekle hiç 
alâkası olmıyan adamlar kürsü adaleti elyevm 
işgal ediyorlar. » Binaenaleyh, Adliye Vekâleti 
bunları bir tensik ve tasfiyeye tâbi tutsun: Bu 
kadar. İkincisi; efendiler bizim halkın ruhiya
tı sürat ister; ameliyet ister. Halbuki bizim ma-
hakimin kılı kırk yaran muamelâtı ve merasimi 
bizim halkı isinden değil, canından bizar edi
yor. Bunun içindir ki, efendiler, bizini memle
ketimizde mahakimi adliyemizin yanında -bir de 
mahakimi hususiye teşekkül etmiştir. Buna 
hayret edeceksiniz. Mahakimi hususiye nedir, 
diyeceksiniz? Ağa mahkemeleri, bey mahkeme
leri, mütegallibe mahkemeleri. Daha sarih tâbir 
ile köylü mahkemeye emin değil de onun için 
en basit bir işi gördürmek istemiyor. Namü
tenahi bir zaman' için uğraşmıya, namütenahi 
bir sabır ve tahammül ister. Bunun için beyine 
gidiyor. Beyi ona bir hüküm veriyor.* Ama 
nasıl? Kanunu ceza ve mecelle ile mi? Hayır, 
tandırname ahkâmına tevfikan hükmediyor 
veyahut hükmü' Karakuşi. Çünkü meseleyi 
tesri ve beş dakikada hallediyor. Onun için 
Adliye Vekili muhtereminden rica ettiğim şey 
tabiî nazariyatımın büsbütün hâsıl olmaz, tabiî 
bendeniz o kadar cahil değilim. Fakat buna bir 
dereceye kadar merasimden ziyade amelî bir 
şekil'versin. Bu sözleri söylerken müsaadenizle 
hatırıma bir beyit geldi onu okuyacağım: 

Adalet defi feryadı mazi umanı iken eyvah 
Eder maznun olanlar şimdiki adliyeden feryat. 

Temenni ederim ki, feryadı bir daha bana 
tekrar ettirmesinler. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takriri var. 
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ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Elendim şimdi Müşterek Encümenin ve gerek 
Heyeti Âüyenin temennisini nıevkiî tatbike vâz'-
etınek için iki cihet vardır. (İşitmiyoruz sada-
ları) Efendim gerek Müşterek Encümenin ve 
gerek Heyeti Celilenin bu husustaki temennisi
nin mevkii tatbika konması için evelemirde 
bir kere tekmil memleketin her tarafına temin 
ettik. Her yerin ikraiyatını nüfusunu topluyo
ruz nerelerde nüfusun az olduğunu, nerelerde 
tekâfüs ettiğini ve nerelerede istinaf mahkeme
sine lüzum olduğunu, nerelerde olmadığını tetkik 
etmekteyiz. Binaenaleyh peyderpey cevapları gel
mektedir. Hattâ ahali bunu anlıyamamış, ahali
ye fena aksetmiştir. Bâzı yerlerde kendilerinin 
mahkemeleri lâğvolunacak zannetmişler, «Bizim 
memleketimizde mahkememizi lâğvedecekmişsin 
bu kadar işlerimiz var, bunlar ne olacaktır, diye 
birçok telgraflar geliyor. Hallbuki bu yanlıştır. 
Yanlış işitmişler, şimdiden lâğvedilmiş hiçbir 
yerde hicjbir mahkeme yoktur. Yalnız etüdediyo-
ruz. İhsâiyata bakıyoruz, işlerine bakıyoruz, lâ-
zımîgelen teşkilâtı yapmak için malûmat istihsal 
ediyoruz. Abdülhalik Beyin dedikleri bir nokta 
var. Bâzı yerlerde bidayet mahkemelerinin vazi
felerinin kadı efendilere verilmesini teklif edi
yorlar. Onu bugün dahi tatbik etmekteyiz. Pek 
az işli yerler vardır. Oralarda zâten bidayet hâ
kimlerine aidolan vazifeleri kadı efendilere veri
yoruz. Hattâ günden güne de bunların adedini 
çoğaltıyoruz. Ve peyderpey bunu yapıyoruz. Fa
kat' her yerde değil, işi az olan yerlerde yapı
yoruz. Sonra Beyefendi Hasretlerinin beyan bu
yurdukları temenni ki, usulü muhakemat mesele
sidir. Yani muhalkeınatm süraltle nciticelenmesi 
meselesidir. Onun için Heyeti Celilenize malûmat 
olmak üzere şunu arz edeceğim ki, bugün erbabı 
ihtisastan müteşekkil İstanbul'da altı tane ko
misyonumuz vardır. Bunlardan bir komisyon me-
cellei ahkâmı adliyeyi yenibaştan tanzim ve tet
kik ile iştigal ediyor. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Sivas'a giderse ça
buk biter. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Usulü muhakemei hukukiye ve Şer'iye kanun
larım yeniden tetkik ederek tadil edecek ve onun
la meşgul olacak; diğer bir komisyon var o dâ 
onunla meşgul oluyor. Usufâ Muhakematı Ce-
zayiye Kanununu ve Ticaret Kanununu tanzim 
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ile meşgul komisyonlar vardır. Bu kanunlar, bü
yük olduğu için üç dört aydan beri çalışmakta
dırlar. Bu kanunlar iki bin, üç bin, beş bin mad
delik ilmî, hukukî kanunlardır. Tabiî çabuk tet
kik edilemez. Şu kadar var ki, bugün pek müs
tacel ve mahakimde mabihülamel olması lâzımge-
len cihetlerin mecellei ahkâmı adliyeye bir lahi
ka olmak suretiyle re'sen tanzim edilerek gönde
rilmesini kendilerine yazdık. O vacibat komisyo
nu dediğimiz komisyon asıl vazifesini terk etti. 
Şimdi şu arz ettiğim ve kendilerine vermiş ol
duğumuz vazifeyi ifa ile meşguldür. Ve hemen 
(maddelerin ekseriyetini tedvin etmiştir. Pek az 
bir şey kalmıştır. Zannederim ki, iki aya kalmaz 
onu bir lâyihai kanuniye olarak Heyeti Celileni-
ze takdim edeceğim, (İnşaallah sesleri) Heyeti 
Celilenizden pek o kadar şey yapılmaksızın onun 
müstacelen çıkarılmasını rica edeceğim. (Hande
ler) Bu mabihüttatbik olması lâzımgelen bir lâ
yihadır. Malûmu ihsanınız bunlar gayet mühim 
şeylerdir. Birden bire istical edilirse iyi bir ne
tice de vermez. İstinaf mahkemelerinin lağvı me
selesi de böyledir. Abdülhalik Beyefendi müşte
rek encümenin temennisinden meselâ kendileri 
bâzı miktardan bahsettiler. Bendeniz miktar için 
söz veremem. Ne kadar istinaf mahkemesine lü
zum vardır, ne kadarına lüzum yoktur? Bugün 
bunun hakkında benim için bir fikri mahsus yok
tur. Tetkikle meşgulüm, ihsaiyatma bakarak ve 
yapmış oldukları işlere bakarak ne kadar bir mik
tar tutacaktır bu ancak neticede belli olacaktır. 
Onların şimdiden öyle alel ıtlak, bilâtettik elli
de onunu çıkaracağım, kırkda onunu hazfedeceğim 
veya lâğvedeceğim diyemem. Tabiî böyle bir şey 
yapacak olursam o vakit iyi bir iş yapalım der
ken çirkin bir iş yapmış oluruz. Malûmuihsanı-
nız maksat hem masalihi umumiyei naşı vakit 
ve zamaniyle rüyet ettirmek ve hem de adaleti 
bu suretle temine çalışmak ve hem de aynı za
manda zait masraftan bütçeyi kurtarmaktır. Bu
na, Adliye. Vekâletinin bütün mevcudiyetiyle ça
lışması tabiî vazifesidir. Olabildiği kadar çalışır 
olamadığı takdirde Heyeti Celilenize gelir arz 
eder. Malûmuihsanınız bizim hükkâm ve memu
rini adliyemiz ashabı sanattır. Onlarda ilmî, adlî ' 
bir sanat vardır. Onun için bu hususta kendi
leri biraz nazlıdırlar. Abdülhalik Beyefendinin 
ve Abidin Beyefendinin dediği gibi pekçok me
murin açığımız var. Yerlerine hâkim tâyin ede
miyoruz. Gitmiyorlar. Hattâ mevcutları istifa 
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ediyorlar. Sebebi; çünkü kendileri bir sanatı il
miye sahibidirler. Her hangi bir kazada hâkim
liği terk ile dâva vekâletine sülük ederse hiç şüp
he yok ki, aldığı aylıktan fazla para alıyor. Ben 
hâkimlerimize pek büyük teşekkürlerle teşekkür 
ederim. Kendileri bu hususta ihtirasata kapılma
yıp mücerret mesleklerini kendilerine bir mef
kure addederek ve az maaşa katlanarak ifayı va
zifeden bir türlü geri kalmıyorlar. Bu cidden 
şayanı şükrandır ve hiçbir memlekette de böyle
si yoktur. Bunu ciddî ve samimî bir surette arz 
ediyorum. Bu bize mahsus bir keyfiyettir, has
lettir. Onun içindir ki, kendilerine bilhassa arzı 
şükran ederim. Bizim teklif ettiğimiz zamaim 
onların ihtiyacatım def için değildir. Bir dere
ceye kadar kendilerini ötekinden, berikinden is
tikraz etmekten hiç olmazsa vareste kılabilecek 
olan bir tedbirdir. İnşallah umarım ki, bütçemi
zin tevessü ettiği vakit kendilerinin maaşlarını 
da tezyit suretiyle cümlemiz dilsir oluruz. Onun 
için Heyeti Umumiyesi hakkındaki müzakeratın 
kifayetiyle maddelere geçilmesini rica ederim. 

NECİP B. {Mardin) — Maliye Vekilinin de 
mütalâasını istiyoruz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Maliye Vekili gelse de, gelmese de mesele yok
tur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mahkemelerde muha
kemenin süratle yürümesini temin eden en esas
lı bir şey tebligatın süratle ifa edilmesidir. Bi
naenaleyh bu ıslahat sırasında mübaşirler adedi
nin tezyidini düşündünüz mü? Bu bir. Bendeniz 
görüyorum ki, 1 577 tane mübaşir istihdam ede
cek devair var. Hâkim var. Müddeiumumi var... 
Mustantık var. Buna mukabil 665 mübaşir gö
rünüyor. Süvarisi ve piyadesi dâhil. Binaenaleyh 
bununla bu tebligatı ifa etmek ve mahkemelere 
arzu olunan sürati vermek mümkün değildir. Hiç 
olmazsa 1340 senesi için bu mübaşir adedini yük
seltmek en lâzım bir şeydir. Zira hâkimlerimiz 
ne kadar kuvvetli ve muktedir olursa olsun teb
ligat yapılmadıkça iş göremezler. İllet burada
dır. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim biz bu işi nazarı dikkate aldık ondan 
dolayıdır ki, süvari mübaşirlerini ilâve ettik. Fa
kat belki bu miktar az gelebilir. Biz bunun kâfi 
geleceğini zannediyoruz alacağımız malûmata 
göre kâfi gelmezse tezyidedeceğiz. 
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Tebligatı vakit ve zamanı ile icra ettirebilmek 
için süvari mübaşirlerini koymuşuzdur. 

ALÎ SAİB B. (Konya) — Efendim buyur
dunuz ki, ihsaiyat ve nüfusu nazarı dikkate ala
rak istinaf mahkemelerini ipka edeceğiz. Halbu
ki bunda ihsaiyat ve nüfus ile beraber bir de me
safe meselesi vardır ve bâzı yerlerde iki üç liva
nın nüfusu az olur. Fakat mesafe çok olur, isti
naf mahkemesi teşkiline lüzum gösterilmez. Hal
buki şimendifer güzergâhı olan yerler ne kadar 
uzak olsa daima yek diğerine merbut demektir. 
Çünkü çabuk gidiyor, geliyor. Diğer şekilde olan 
yerlerin mesafesi nazarı itibara alınacak mı? 

ADLÎYE VEKİLÎ SEYYİD B. (İzmir) — 
Saib Beyefendinin bu izahatları pek doğrudur. 
Söylemeyi unutmuşumdur. İhsaiyat ve nüfus te
kasüfü kâfi değildir. Hakikaten mesafe meselesi 
de vardır. Ezcümle vilâyatı şarkiyede kasabalar, 
sancak merkezlerine pek uzaktadırlar. Oralarda 
nüfus ve binaenaleyh işler de az olmakla beraber 
kazaların pek dağınık ve uzak olması hasebiyle 
her halde bâzı yerlerde istinaf mahkemeleri ika
me etmek zarureti hâsıl oluyor. Hâkimleri de ona 
göre tevzi etmek lâzımgeliyor. (Teşekkür ederiz 
sesleri) Nitekim oralardan bâzı hâkimler geldiler 
ve yedi ayda sekiz iş aldım dediler. Benim bura
da işim yoktur. Dediği halde ben ısrar ettim. Ve-
levki işler az olsun nikâh ve talâk ve sair mesail 
için behemahal orada bir hâkimin bulunması lâ
zımdır. O itibarla bâzı yerlerde nüfus ve iş az 
olmakla beraber mahkemeyi oradan ne için lâğ
vetmediniz demeyiniz. Orada bu hikmete binaen 
lâğvedilmemiştir. (Müzakere kâfi, sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında beş 
takrir verilmiştir. Fakat bu esnada diğer bir tak
rir daha verilmiştir. Takrirde meselenin ehem
miyetinden bahisle Maliye Vekilinin bu husus
taki mütalâasının beyanı teklif ediliyor. (Hayır 
müzakere kâfi, sesleri) Efendim bu takriri reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Takriri okuyoruz. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
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Şüphe yok mahkemelerimizin ıslah ve hükkâ-
mın terfihi derecei vücupdadır. Yalnız Meclisin 
nazarı dikkatten dûr tutamıyacağı bir cihet var
dır. O da varidatla masarif arasında tevazün 
meselesidir. İsmi ve vzifeyi gösteren Muvazenei 
Maliye Encümeni bütçenin tevazünü hakkında 

Muvazene Encümeninin mütalâası nedir? Bütçe 
açığı varsa ne suretle, hangi varidatla kapatmak 
niyetindedir? Maaşata zam icra etmek suretiyle 
memurinin dört beş aylıklarının tedahülde kal
masına sebebiyet vermiş olmıyalım. Bu bapta Ma
liye Vekilinin sarahaten ıböyanatlta bulunmasını 
teklif eyliyorum. 

Kastamonu Mebusu 
Hasan Fehmi 

(Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, müsaade buyurunuz. 
ADDİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) — 

Efendim tekrar rica ederim ki Maliye Vekili bu-
rayaa gelse de hiçbir zaman zammiyat verilme
sin demez zannederim. Fakat bütçe müsait de
ğil derse ne yapacaksınız. Eğer kabul etmeyip 
reddedecekseniz emin olunuz bütün mahkeme
ler inhilâl edecektir, kapanacaktır. Hiçbir 
ig görülemiyecektir. Taşralardan aldığım ma
lûmat üzerine arz ediyorum. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Encümende 
Maliye Vekili Bey reyini vermiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim beyanata 
lüzum yoktur. Maliye Vekili Bey reyini ver
miştir. 

İKTİSAT VEKİLİ ve MALİYE VEKÂLETİ 
VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — Efendim bu 
lâyihaya bendeniz İktisat Vekili sıfatiyle iştirak 
ettim ve İktisat Vekili olarak bu lâyihayı im-
zalamışımdır. Memlekette emniyeti hukukîye-
nin takarrürü, memleketin servet ve iktisadi
yatı ile sıkı sıkıya alâkadardır. (Bravo sesleri) 
GayrikabiLi inkârdır ki bizim memurini Devle
timiz meyanında deruhde ettiği vazifenin ehem-
miyetiyle aldıkları maaşlar nisbet edilecek olur
sa belki maaşları diğer sınıf memurinden daha 
dûn bir mevkide kalan sınıf, hükkâmdır. Her 
memlekette deruhde ettikleri tevzii adalet ka-
ziyyei muhammesinin icabat olarak sınıfı hük-
kâma, memurini adliyeye nisbeten müstevfi 
maaş verirler. Bu her memlekette böyledir. Bi
zim memlekette maatteessüf vaziyeti maliye ve 
mülâhazatı iktisadiye dolayısiyle bu sınıf terfih 
edilmemiştir. Bu noktai nazardan ve memleke
tin iktisadiyatının istikrarı ve malî hayatı nok
tai nazarından memurini adliyenin, hükkâmm 
terfihine bendeniz İktisat Vekili sıfatiyle imza 
ettim. (Maliye Vekili sıfatiyle sesleri) Şimdi 
Heyeti Celileniz her hangi bir zam veya tahsi
satı munzamma noktai nazarından bu muvaze-

— 475 
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nei umumiye dâhiline giriyor mu? Girmiyor 
mut Gibi pek muhik bir sual soruyorsunuz. Ben
deniz' kemali samimiyetle arz edeyim ki çok 
zaman diğer mesailde buna riayet edilmedi gibi 
geliyor. (Yaşa, brova sesleri, gürültüler). 

REİS —• Müsaade buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Zararın 

neresinden dönülürse kârdır. 
MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 

(Devamla) — Bu sualin bihakkin mevzuubah-
sedileceği mahal bir değil, çoktur. Fakat her 
hangi zaman olursa olsun sorulması lâzım olan 
sualdir. Soruyorsunuz. Fakat bendeniz şurada 
üç, beg gün daha bu işi vekâleten idare edece
ğim. Bu işin mesuliyeti bendenize müteveccih 
değildir. Çünkü mebdeile nihayeti, nihayet 
yirmi gün devam edecek olan bir mesuliyettir. 

ESAT Ef. (Menteşe) — Korkma vükelâdan 
mesul olanlar bizde yoktur. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Açık konuşacağız. Yalnız sabır 
buyurmanızı rica edeceğim. Bendeniz Heyeti 
Celilenize ibu kabili temindir, :bu sarf edile
bilir dersem ve beş gün,sonra çekilir gidersem.. 
(Ferid Bey gibi sesleri) - Asıl vekili mesulü bu 
lâyihada esbabı mucibe veyahut sarahat der-
meyanı ile muhalif kaldığını dermeyan etmiş ve 
bugün Maliye Vekâleti de onun mesuliyeti altın
dadır - O aynı kanaatinde ısrar ederse ve ya
rın bundan dolayı bir mesele zuhur edecek olur
sa kimi muaheze edeceksiniz? (Seni sesleri) Mü
saade buyurunuz cevap vereceğim. Heyeti umu-
miyesiyle Hükümet cevap verecek, daha doğru
su meseleyi bu suretle mevzuubahsedersiniz. 
Bütün Hükümet arkadaşları bütün vekiller 
bu husustaki noktai nazarlarını söylemek vazi
yetine girerler. 1339 senesi bütçesine zamaim 
isteniyor. 1339 senesinin - Samimi olarak arz 
ediyorum - Muvazenei umumiyesiyle meşgul 
olmadııiı. Varidatı nedir, masarifi umumiyesi 
nedir? Bendeniz yalnız muamelâtı cariye ile meşı-
gul oluyor ve idare ile iktifa ediyorum. Hattâ 
mesaili esasiye için doğrudan, doğruya vekili
ne arzı keyfiyet ediyorum. Binaenaleyh bu 
masraf 1339 senesi bütçesi dâhilinde midir, de
ğil midir? Bunu temin edemem. Yalnız kabul 
edilen zamaim mahiyeti daimeyi haizdir. Memu
rin ve hükkâm ve müstahdemin maaşatma yapı
lan bu zammiyatm tesiratı yalnız 1339 bütçesin
de değil ve aynı zamanda 1340 - 1341 ilânihaye 
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bütçelerde tesirini icra edecek daimî bir masraf
tır. Şu halde muvazene noktai nazarından tet
kik edilmesi muhik olan bir meseledir. Zanne
diyorum ki bu lâyihayı müştereken tetkik edip 
tasviben Heyeti Celilenize sevk eden encümen
leriniz aynı zamanda (1340) bütçesinin muva
zenei umumiye lâyihasına vazıülyeddirler. Ora
da bütçenin muvazenei umumiyesi ne şekil
deydi, açıklar kapanmış mıdır, derecesi nedir? 
Bunlar hakkında zaten malûmat lâzimeyi haiz 
olarak tetkik etmişlerdir. Binaenaleyh yeni
den Heyeti Celilenize muvazene noktai naza
rından verilecek bir malûmat yoktur zannediyo
rum. Çünkü lâyiha verilmiştir. Vaziyeti ma
lûmdur. Neticesi arz edilecektir. Encümeniniz 
bunu tetkike başlamıştır. Bütçede hiç şüphe 
yok bir miktar açık vardır. Bittabi her hangi 
bir zam bu açığı tezyidedecek, diğer açıkların 
karşılığını Heytei Celileniz 1340 senesi muvaze
nei umumiye lâyihasını tetkik ettiği vakit ne
reden bulacak ve Hükümet bu açıkları kapat
mak için ne gibi tedabir ittihaz edecek ve Heye
ti Celilenize arz edecekse aynı tedabir ile bu 
açığın da kapanması lâzımdır. (Bravo sesleri) 
Her halde bütçemizin muvazenei umumiye nok
tai nazarından vaziyeti zaten malûmdur ve bu
nun tekrar bendenize söylettirmekle yeni bir 
malûmat edinmiş olmazsınız. Bir vaziyeti ma
liye karşısındayız. Buna şüphe yoktur. Bu 
Adliye Vekâletine aidolan zamdan kati nazar, 
sureti umumiyede muvazenei maliye noktai na
zarından Heyeti Celileniz her halde mühim bir 
mesele karşısındadır ve bu mesele hakkında mü
saade buyurursanız Vekil sıfati değil Trabzon 
Mebusu sıfatiyle arzı malûmat edeceğim. Reis 
Bey, bendenizin Mebus sıfatiyle söz söylememe 
müsaade ederlerse o vakit arz ederim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Mebus sı
fatı ile olamaz. (Gürültüler) 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Hulâsa şudur : Vekil sıfatı ile 
söylüyorum. Şu zammın muvazenei umumiyede 
sureti mahsusada karşılığı tedarik edilmiş de
ğildir. Diğer açıklar gibi bu da bir açıktır. Di
ğerlerinin nasıl kaplaması lâzımgeliyorsa bu da 
o meyanda kapatılması düşünülecek bir fazla 
masraftır. Eğer muvazenei maliye noktai naza
rından bendenizin şahsi fikirlerimi dinlemek is
terseniz ona müheyyayım. Emrederseniz iza
hat veririm. (Sonra verirsiniz sesleri) 
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BEİS — Efendim kanunun heyeti umumiye-
sine ait müzakeratm kifayetine dair beş tak
rir verilmiştir. Müsaadenizle reyi âlinize arz 
edeyim. Malûmuâliniz kifayet takrirleri her 
çeye tereihan arz olunur. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Usu
lü müzakere hakkında söylenecek söz her şeye 
tercih olunur. Ben de usulü müzakere hakkın
da söz istiyorum. 

REİS Müsaade buyurunuz efendim. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiye hakkındaki müzakere kâ

fidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim." 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

teklif ederim. 
Konya 

Tevfik Fikret 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mü

zakere kâfidir. Maddelere 'geçilmesini teklif 
ederiz. 

Saruhan Karahisarı Sahib 
Kemal (Okunamadı) 

Çorum 
Me'hmed Münir 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiye hakkında müzakere kâfi

dir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 
Erzurum 

Caz i m 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 

ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Halil 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mü

zakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 
ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi gören
ler... 

VÂSIF B. (Saruhan) — Reis Bey müzake
renin kifayeti aleyhinde söz istemiştim. 

REİS — Buyurunuz Vâsıf Bey. 
VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim, Heyeti 

Celile son defa olarak Maliye Vekili Beyefen
diyi dinledi. Bunun akabinde müzakerenin ki
fayeti takriri reye konuldu. Bendenizce bu doğ
ru değildir. Heyeti Celileniz tamamen kaaniim 
ki, memlekette emniyeti, hakkı, selâmeti umu-
miyeyi temin edecek olan adliyemizin hakiki 
bir şekilde tealisini, taazzuvunu arzu etmekte
dir. Bunun için bariz temayüller görmüşüm. 
Bununla iftihar etmek mecburiyetindeyim. Bu
nunla müteselliyim. Fakat itiraf etmek mecbu
riyetindeyim ki, Hasan Beyefendinin izahatını 
tavzih etmek ve bunun etrafında daiha görüş
mek ihtiyacı vardır. Maliye Vekili Hasan Be
yefendi, bütçede bunun karşılığı yoktur, buyur
muşlardır. Heyeti Celileniz hiç şüphesiz karşılığı 
olmıyan bir masrafı bütçeye ithal etmek husu
sunda tereddüdedöbilir. Bilâhara eğer bu te
reddüdü reylerinizle izhar etmek mecburiye
tinde kalırsanız haklısınız ve haklı bir iş yap
mış olursunuz. Fakat itiraf etmeliyiz ki, hak
kı teşri itibariyle gayet fena bir şey yapmış 
olursunuz ve çok fena bir netice hâsıl olmuş 
olur. Arkadaşlar bundan bir ay evvel zabita-
nın zammı maaşa tını bihakkın kabul ettik ve 
buna muarız da değilim ve bugün bundan da
ha mühim olan ve memlekette can, mal ve ır
zın masuniyetini temin edecek olan bir esasta 
da aynı kuvvet ve aynı esasat dâhilinde yürü
mek mecburiyetindeyiz. Onun için rica ediyo
rum; madem ki Maliye Vekili Beyefendi, açık 
vardır, buyurdular, müzakere devam etsin. Bel
ki Adliye Vekilinizin de buna mukabil söyli-
yecek sözleri vardır ve belki bu mahzurları iza
le etmek hususunu düşünen arkadaşlarımız da 
vardır. Bunun için müzakerenin temadisini ta-
lebediyorum efendim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Nutukla 
bütçe açığı kapanır mı ? 

REİS — Efendim Vâsıf Bey, Maliye Veki
linin ifadatını mütaalop Makamı Riyasetten, 
takrirlerin reye konmasını doğru görmedi. Bu 
hususta bir - iki söz söyliyeyim. Malûmuâliniz 
Riyaset aldığı kifayet takrirlerini reye vaz'e-t-
mek mecburiyetindedir. Vâsıf Bey, müzakere 
kâfi görülmiyerek devam olunmak hususunçla-
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ki mütalâalarını dermeyan buyurdular. I 
Şimdi takrirleri reye vaz'ediyorum. Okunan 

takrirler veçhile müzakereyi kâfi görüp de mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul edildi. («Aksini koyacaksınız» sesleri.) 

VÂSIF B. (.Saruhan) — Aksini koyacaksı
nız efendim. Nizamnamei Dahilî sarihtir. 

REİS — Zannediyorum ki... 
VÂSIF B. (Saruhan) — Hayır efendim, 

hayır! Nizamnamei Dahilî sarihtir. 
REİS — Peki, aksini koyuyorum. Müzake

renin kifayetini kaibul etmiyenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... («Ekseriyet yok» sesleri.) 

Efendim müsaade buyurulursa tekrar reye 
iarz edeceğim. 

VÂSIF B. ('Saruhan) — Ayağa kalkalım 
Reis Bey! 

REİS — Bir defa daha aksini reye koya
cağım efendim. Müzakereyi kâfi görerek mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Maliye 
Vekili bile ayakta efendim. 

REİS — Efendim bittekrar aksini reyi âli
nize vaz'edeceğim. Yani müzakereyi kâfi gör-

1 miyerek devamını arzu edenler ayağa kalksın
lar... («Ekalli kalil» sesleri.) Kâfi görülmemiş
tir. Müsaade buyurunuz neticeyi arz edeyim 
efendim. Müzakereyi kâfi görenlerin adedi 66, 
kâfi görmiyenlerin ise 79 dur. («Bravo, bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Reis 
Bey! Madem ki müzakere devam edecek, ben
denize müsaade buyurunuz! 

REİS — Buyurunuz, şimdi söyleyiniz. 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen

diler son bir takrirle müzakerenin mecrası de
ğişmiştir. Yani Maliye Vekilinin muhalefeti 
üzerine arkadaşlarımızdan (birisinin verdiği 
takrirle Maliye Vekilinin istima edilmesi için 
tehiri talebedlmiştir. Efendiler Meclisi Âliniz 
şuabatı idariyei Devletin nâzımı hakikisidir. 
Heyeti Vekile de vukubulan ihtilâflarda hakem 
Meclisi Âlinizdir. Efendiler Heyeti Vekilede 
bir - iki zat muhalefet eder. Fakat bu ihtilâfı 
Meclisi Âli halleder. Hakem vaziyetindedir. 
Tekrar Maliye Vekilini dinlemek mecburiyeti 
yoktur efendiler. Maliye Vekili kanaatini yaz
mıştır, I 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hükmü 
vermek için dinlemek lâzımdır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Ma
liye Vekili Kanaatini yazmıştır. Meclisi Âliniz 
bugün hakem vaziyetindedir. Zannediyorum ki, 
adliye memurları hakkında zam meselesi Mecli
sin birinci zam meselesi değildir. Efendiler 'bu
gün müsavat denilen şeyi temin eden mahkeme
lerdir. Efendiler her ne sınıfta olursa olsun her 
ne mevkide olursa olsun herkes mahkemede mü
savidir. Efendiler adaleti temin edecek ancak 
mahkemelerdir. Hürriyeti de temin eden mah
kemelerdir. Binaenaleyh Hâkimiyeti Milliyenin 
sehpası olan adaleti, müsavatı, hürriyeti ancak 
tamamiyle mahkemelerde görürsünüz. (Doğru 
sesleri) Binaenaleyh »böyle bir meselenin mev-
zuubahsolduğu vakit nrahza tehir ettirmek için 
araya giren Maliye Vekili tekrar geldi kararın
da musir oldu. Ne yapacaksınız efendiler; hâ
kimlerin bugünkü maişetini temin etmiyen ma
aşlarını mı ipka edeceksiniz ? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Pekâ
lâ on ay maaş vermezsek bu daha mı iyi? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Bina
enaleyh Meclis 'bugün bunu halletmek mecburi
yetindedir. Şimdiye kadar olan teamül, Heyeti 
Vekile arasında vâki olan itilâfı Meclisi Âli hal
leder, bu teamül veçhile Meclisiniz bugün ha
kem mevkiindedir. Eğer Meclis böyle tehir su
retiyle sıfatını za'fa uğratırsa ben bu za'fı ka
bul etmiyorum. (Alkışlar) 

ABİDİN B. (Saruhan) — Arkadaşlar Mali
ye Vekili muhteremi Hasan Beyefendi burada 
bütçe açığını izah ederken, adliye tahsisatına 
yapılan zammın karşılığı, mukabili yoktur der
ken bu lâyihanın kısmı malisini müdafaa etmiş 
olan Müşterek Encümen Mazbata Muharriri 
Mustafa Abdülhalik Bey kardeşimizin kemiyet 
üzerinde ifade ettiği hakikate temas etmemiş
tir. Çünkü minhaysülmecmu altı aylık olmak 
üzere mahkemelerimize adaletlerimizi, namusu
muzu, canımızı, malımızı muhafaza etmek üze
re karşımıza aldığımız hükkâma yapmış oldu
ğumuz zam (266 496) lira gibi Devletin bütçe
sine göre hasis bir paradır. (Üç aylık sesleri) 
Efendiler! Lozan Konferansında devletler He
yeti Murahhasamızı karşılarına aldıkları vakit 
müzakeratı inkitaa uğratan sebep, adiyle mizin 
adaletsizliği hakkında koparılan ıgürültülerdu" 
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ve orada beş senelik 'bir müddet için Türkiye'- I 
ye tatbik edilecek olan Kapitülâsyonlar hakkın
da 'bir intikal devresi kabul edildi ve hattâ ar
kadaşlar hangi şekil ve surette söylerseniz söyle^ 
yiniz, izmir ve istanbul teşkilâtı adliyesi hakkın
da ecnebi kontrollerin vücudunu kabul ettik. 
(Kontrol değil sesleri) (Gürültüler) tashih ediyo
rum. Müfettiş bulunacaktır. 

YUSUF KEMAL B. (Sivas) — Müşavirler 
bulunacaktır. 

ABÎDlN B. (Devamla) — Hata ettim, mü
şavir bulunacaktır. (Gürültüler) tashih ettim 
beyefendiler. Müşavir 'bulunacaktır. Bu müşavi
ri adlîler Türk idaresine mesul) olacaklara a da 
tebaayı ecnebiye ile Osmanlı te'baası arasında 
çıkacak dâvalarda hâkimlerimizin yapacağı hü
kümleri bir taraftan Adliye Vekiline bildirirken 
âiğ§j taraftan mensub oldukları Hükümete bil
direceklerdir. Bu itibarla Ibiz ne kadar kuvvetli 
ve ne kadar kudretli ve mevcudiyeti milliyesi-
me sahip ne kadar kıymetli hükkâm arasına 
'bunları alacak olursak bu hem kendi 'memleke
tlimizin selâmetine hem kendi memleketimizin 
itilâsına ait şerefli bir iş olacaktır. Neden (66) 
bin küsur lir? gibi bir paradan korkarak bunu 
vermiyoruz. Açık varsa Maliye Vekâleti Hasan 
Beyefendinin söyledikleri veçhile hepsine ait 
&§& vardır. Nasıl ki, geçende kabul 'ettiğimiz 
iaskeQ bütçesinde zâbitan arkadaşlarımızın za-
maisEİm verecekse hâkimlerimizin maaşını da 
vermesi lâzımıdır. Binaenaleyh müzakere kâfi
dir. Maddeyi aynen kabul 'buyurmanızı rica edi
yorum. 

İHSAN B. (Ergani) — Şimdiki vaziyet kar
şısında hükkâma zammiyat yapılmasında mec
buriyet vardır. Fakat hükkâmı tevhit için aca
ba encümenin bir nofctai nazarı var mıdır? 

ABÎDlN B. (iSaruhan) — Bu teşkilât mese
lesidir. Buna cevap vermiştim. 

ZÜLFİ B. (Diyarbakır) — Lozan Muahede
sinde kontrol diye kabul edilmiş 'bir madde yok
tur. 

ABÎDlN B. (Sarakan) — Hayır yoktur. Ad
liye Vekâletine mensup müşavir dedim. Hata 
ettim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Tashih et
tim dedikten sonra artık uzatmakta mâna var 
mı? 

.1339 0 : 2 

VEHBÎ B. (Karasi) — Efendim izah 'buyur
sunlar. Gelecek müşavirleri Türk memuru ola
rak tanıyor musunuz ? Zapta geçsin. 

ABÎDlN B. (Saruhan) Tabiî. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ YUSUF KE

MAL B. (Sinop) — Müsaade ederseniz encümen 
namına şimdiki geçen mesele hakkında bir söz 
söyliyeyim. Muahedeyi Meclisi Âliniz tetkik, 
tahkik ederek, bilerek ve her noktasına vâkıf 
olarak tasdik etmiştir. Onun hilâfına söylene
cek bir söz söyliyen zatın kendi anlayışına ka
lır. 

ABlDÎN B. (Saruhan) — Biz de tashih et
tikten sonra mesele hallolur. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Bendeniz 
Adliye Encümeni namına söylüyorum. Tabiî 
Muvazene! Maliye Encümeni namına lâzımgelen 
izahatı arkadaşlar söylerler. Şimdi malûmuâli-
niz bütçede bunun karşılığı yoktur sözünü söy-' 
liyen ilk Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey arka
daşımızdır. Yani Heyeti Vekileden 'gelen tezke
re ve sarahaten sebebi muhalefetini yazmıştır. 
Meclisi Âlinin karşısında zannederim bir mali
ye vardır. O Maliye Vekâletinde ıbugün falan 
arkadaşımız ibulunur, yarın diğer bir arkadaşı
mız bulunur, öbür gün filân arkadaşımız vekâ
leten bulunur. Meclisi Âlinizde söz söyliyen za
tın sözü şahıs namına değil Maliye Vekâleti na-
mınadır. Maliye Vekili arkadaşımız burada iken 
Adliye hükkâm maaşına yapılan bir zam için 
dermeyan ettiği mütalâada - yukarısını bilâhara 
tahlil edeceğim - açıktan talebolunan (662 500) 

liranın karşılığı dediği halde bundan sonra He
yeti Celileniz zâbitan için üç buçuk milyon lira 
kabul etmiştir. O kabul edildiği zamanda Mali
ye Vekâletinde ibulunan bir arkadaşımız geldi 
'burada bunun karşılığı vardır dedi. Arkadaş
lar binaenaleyh şimdi bir hâdisei cedide vukua 
gelmiştir ve Malîye Vekâletini Vekâleten idare 
eden arkadaşımız o kabul edildikten sonra bu
nun için yoktur, diyor. Ben kendilerinden şimdi 
ayrıca da sordum. Diyorlar ki, ben bu karşılık 
yoktur sözünü 1339 senesi için söylemedim. Bu 
daimi bir masraf olacağı için 1341 ve 1342 ye 
de şamil olacaktır. 

Bütçede zaten açık vardır bu da o açığa ilâ
ve olunacaktır dedim, diyorlar. Şimdi biz Adli
ye Encümeni bunu şöyle düşündük; Muvazenei 
Maliye Encümeni bizden daha ziyade salâhiyet-
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le düşündü. Zannederim başka türlü düşüne
mez. Mâni ve muktaza taaruz ettikte mâni tak
dim olunur. Burada iki şey karşikarşıya gel
miştir. Biri hükkâmm maaşatma zam icrası, di
ğeri bütçemizin açığını büyütmemek zarureti. 
Bunlar karşikarşıya geldiği vakitte hiç şüphe
siz Muvazenei Maliye Encümeni başta olarak 
düşündük ki, bugün olmazsa yarın, bu ay ol
mazsa gelecek ay, bu sene olmazsa gelecek sene 
bütçemizin açığını kapatacağız. Fakat arkadaş
lar bütçenin açığı kendi kendine kapanmaz. Ve 
açık yalnız tasarrufat icrasiyle kapanmaz. Büt
çenin açığı yalnız vergiye zam icrasiyle kapan
maz. Bütçenin açığı kapanmak için en mühim 
esas milletin kuvvei istihsaliyesini artırmaktır. 
En emin esas budur ve zannediyorum ki, mille
tin kuvvei istihsaliyesini artıracak şey de mem
lekette emniyetin tesisidir. Emniyetin tesisine 
en. ziyade lâzım olacak şey de adaletin kemahi-
hakkıha tevziidir. Binaenaleyh biz Adliye En
cümeni biri mâni diğeri muktazi iki teklif kar
şısında bulunduk. Biz memurini adliyenin maa
şatma zam teklif ederken bunu nihayet bütçe 
açığını kapatacak bir tedbir olarak düşündük. 
(Bravo sesleri) Başka bir şey değildir. Sonra, 
bir arkadaşımızın sorduğu suale cevap arz ede
yim : Aynı zamanda arkadaşlar rica ederim bu 
teklifin esası, hükkâmm maaşatma zamdır, hük-
kâmm terfihidir, yoksa sureti umumiyede gelip 
de vükelâyı milletten, Meclisi Âliden Adliye 
Bütçesine zam icrasını istemek değildir. Yani 
şu kadar para veriniz, biz bu parayı tevzi ede
ceğiz demek değildir. Maksatta ince bir fark 
vardır. Buna nazarı dikkati âlinizi celbederim. 
Meclisi Âli daima böyle düşünmüştür. Hükkâ
mın maaşatı bir nispet dâhilinde tezyidedilsin, 
onun baliğ olacağı miktar ne ise o miktarı Mec
lisi Âli kabul etsin. Şimdi bundan ne netice hâ
sıl olacaktır? Mâlûmuâliniz gerek Adliye Ve
kâleti ve gerek Adliye Encümeni Teşkilâtı Ad
liye Kanununu biran evvel ihzar ederek Meclisi 
Âlinize takdim etmekle meşguldürler. Bendeniz 
öyle zannediyorum ve öyle ümidediyorum ki, 
hükkâmın maaşatma zam icra edildikten sonra, 
yani yüksek maaşlı hâkimlere malik olmak im
kânı hâsıl olduktan sonra teşkilâtı adliyemiz 
daha vüsatle, daha salâhiyetle zannederim mem
leketimizin ihtiyacı adlisine daha muvafık bir 
surette tesis edilecektir. Onun için buyurdukları 
suale de bu suretle cevap veriyorum. Ben zan

nediyorum ve ümidediyorum ki, bu seneki Adli
ye Bütçesinin miktarı 5 - 6 milyon lira kabul 
edilmekle beraber, teşkilâtı adliyemizin coğraf
yayı adliyesi lâyikiyle tetkik • olunduktan ve ona 
muvafık bir teşkilâtı adliye vücuda getirildik
ten sonra, belki gelecek seneye bunun bir mil
yonu, hiç olmazsa bunun bir milyonunun nısfı 
kapatılabilecektir zannmdayım. Yani Adliye 
Encümeni bu telifi de bu suretle ümidediyor. 
Bu şekli bu mülâhazaya binaen yapmıştır. Bi
naenaleyh müzakerenin kifayetiyle maddenin 
kabulünü teklif ediyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Bir suale müsaade 
buyurur musunuz? Bu zamaim yapılmakla be
raber teşkilâtın ıslahı hususunda Adliye Vekâ
letinin çalışmakta olduğunu ifade buyurdu
nuz. Adliye Vekâleti ıslahı teşkilât hakkındaki 
esaslarını müspet bir surette encümene izah .et
mişler midir? 

ADLİYE ENCÜMENİ UEİSİ YUSUF KK-
MAL B. (Sinop) — Efendim Adliye Vekili 
Beyefendi ile Adliye Encümeni teşkilâtı adli
yenin esasları hakkında birkaç celsede müza
kere yapmıştır. Bir esas meselesi mevzuubahs-
ûklu. İstinaf mahkemelerini kaldırıp yalnız 
temyizi ipka etmek bidayet mahkemelerine bu
na göre şekilİer vermek ve Mahkemei Temyize 
gelip oraca tasdik olunmak ve kesbi katiyet 
etmek, tasdik olunmadığı takdirde tekrar ma
halline iade olunmak tasavvuru ile - yani ka
naatiyle değil - Adliye Vekili geldi Adliye En
cümeninde bunu böyle düşünüyorum dedi. Bu
na muvafık, muhalif mütalâalar dermeyan 
edildi. Hattâ demin bir arkadaşımızın vâki 
olan beyanatını okşar bir surette dinledik ki, 
bu memleket adliyesinin en büyük dertlerin
den biri kaide perestliğin - hukuk perestliğin 
demek istemiyorum - hayatı hakikati bel'etmesi-
clir. 

Meselâ. Ahmed;le Mehmed arasındaki ırka 
bidayetn başlıyarak istinafen, temyizen rüyet 
sırasında, hâkimin hukukan daha ziyade nazarı 
dikkate aldığı husumet meselesi hattâ lâyikiyle 
tetkik edilmemiştir. Acaba envali gayrimen-
kule dâvasında bey ispat edilmiş midir! Aca
ba yemin tevcih olunurken şu lâfza riayet 
edilmiş midir'? Acaba sahibi arz bulunmuş mu
dur? Kasem olunur, nakzolunur. Senelerce 
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uzar. Zatı mesele, zatı hâdise Ahmed'le Meti
ni ed arasındaki niza üzerinde eemiyet hayatının 
icabettiği meselei hukukiye kaybolup gitmiş
tir. Binaenaleyh, bâzı arkadaşlar dediler ki, 
Temyiz Mahkemesinin değil, temyiz fikrinin 
yani Fransız tarihinin doğruduğu Fransa İnkı
lâbından evvel bulunan müteaddit muhtelif 
parlâmentoların inkilâptan sonra esirlerini bı
rakmamak için tesis edilen temyiz fikrinin bu 

- memlekette menfaat husule getirmediğini, tev
hidi adalet kaziyesinin bu memlekette adaleti 
tamamiyle temin edecek bir esas olmadığını 
dermeyan ederek acaba bu temyiz cihetini kal
dırarak hâkimlerin nazarı dikkatini daha ziya
de hâdise üzerine celbetsek, hâkimler daha zi
yade vicdanları ile hükmederek tevzii adalet 
etseler, daha iyi olmaz mı? Diyenler oldu. 

Meselâ İstiklâl mahkemelerinin kısa, basit, 
vicdanlarına tevfikan verdikleri hükümlerinin' 
memlekette büyük bir hoşnudî tevlidettiğini 
hattâ Sulh Kanunu diye ortaya koyduğumuz 
ve Avrupa'daki emsallerine göre sulh işleriyle 
alâkadar olmıyan işlere teveccüh etmiyen kısa 
usulü muhakemenin memletette tevlidettiği 
memnuniyetleri nazarı dikkate alarak daha 
başka bir yola gidilemez mi? Denildi. Binaen
aleyh, - başınızı ağrıtıyorum - mesele vâsi, esaslı 
bir teşkilâtı adliye sahasına girmektir. 

Şimdi öyle ümidediyorum ki, Adliye Vekâ
leti bu salâhiyeti eline alırsa, yani bol maaşlı 
hâkimler istihdam etmek salâhiyetini eline alır
sa iyi bir esas vücuda getirilecektir ve şüphe
siz Meclisi Âlinize de arz edilecektir. Adliye
nizin ıslâhında yüksekten bakarak kırk sene 
evvel, elli sene evvel adliyenizin icabatı olmı-
yarak kabul edilmiş ve bâzı yerlerde el'an mil
letin hazmedemediği usul şöyle muvakkaten bir 
tarafa bırakılarak memlketimizde hâdisei adli
ye nedir, memleketimizdeki hâdisei adliyenin 
sureti hali nasıl olur? Müddeiumumilik teşkilâ
tını kabul etmişiz, acaba bu ihtiyacımıza mu
vafık mıdır, olmayıverirse ne olur? Memleketi
mizde siyyanen yani İstanbul'da nasıl teşkilâtı 
adliye mevcutsa memleketimizin diğer tarafın
da da o şekilde mahkemeler yapacağımıza yani 
memlekette şöyle basitten mürekkebe doğru 
basitten mürekkelbe doğru mahkemeler yap
sak olmaz mı? Seyyar hâkimler yapsak olmaz 
mı?; Kendi şahsi kanaatime göre efendiler Halk 

Hükümetiyiz Halk Hükümeti jüt-isiz olamaz 
(Bravo sesleri). 

Halkın hâkim olmadığı yerde Halk Hükü
meti olamaz, (-Bravo sesleri), (Alkışlar). Bütün 
bu işler esaslı bîr teşkilâtı adliye yapmak im
kânı ile hâsıl olacaktır. Ve zannederim ki, bun
larda bu paralar verildikten sonra yapılacak
tır. 

İSMET B. (Çorum). — Müsaade buyurun-
pek güzel izah buyurdunuz. Şu halde mukar
rer, müspet bir şekil var mıdır? Bendeniz öy
le anlıyorum ki, yoktur. Bütün izahat, bü
tün temeniyatı mücerreden de ibaret kalmış
tır. Bu noktai nazardan Maliye Vekilinin iti-
razatı gayet mantıkî ve gayet haklıdır. Yoksa 
Maliye Vekâleti' hükkâmm terfihine aleyhtar 
değildir. Demek ki, adliye teşkilâtımla ıslah 
edilen bir hal görülmüyor. Temenniyatı mü
cerrede ile vakit geçiriyoruz. 

REFİK B. (Konya) — Söz aldın mı İsmet 
Bey? Söz aldın mı? 

İSMET B. (Çorum) — Zapta bile geçti. 
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ YUSUF KE

MAL B. (Sinop) — Hükkâmm terfihine ben 
de taraftarım. Bu zammı Adliye Bütçesinin ye
kûnu umumiyesinden temin etmek mümkündür. 
600 bin liradan ibaret (olan imparatorluk adli
ye Bütçesi beş milyon lirayı tecavüz etmiştir. 
Sebebi de, bugün Anadoluda yirmiyi tecavüz 
etmiyen istinaf mahkemelerinin 71 e iblâğı ya
ni nüfusu beş bine baliğ olmıyan livalarda is
tinaf teşkilâtının icrası ve yine nüfusu umu
misi 3 - 5 hini geçmiyen 'kazalarda bilâlüzum 
(beş - altı) hâkim bulunması, bu azîm israf ata 
meydan vermektedir. Binaenaleyh teşkilâtı ad
liyenin ihtiyacı memleketle mütenasibolmıyaın 
aksamının ilgası arzu olunan zammın icrasını 
temin edecektir. Binaenaleyh bunlara zam tek
lifini kaibul ediyorum. Evvelâ lüzumsuz teşki
lâtın lağvı ile hükkâm maaşlarına zam icrasına • 
taraftar olduğunu M'aliye Vekili söylüyor. Ma
liye Vekilinin fikri yalnız muayyen yerlerde
ki mahkemeleri kaldırıp onlardan edeceğiniz 
taısarufu Öbür tarafa verin merkezindedir. Ma
liye Vekilinin maksadı budur. (Doğru sesleri). 
Yoksa Adliye Eneümenide bir, iki mülakat ol
du, Adliye Vekâleti teşkilâtı adliye kanununu 
ihzar etmiştir. Belki getirmek üzeredir. Yok
sa memleketimiz teşkilâtı adliyesini yapmak için 
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havalarda gezmiyoruz, bulutlarda gezmiyoruz. 
Bizim de .muayyen fikirlerimiz vardır. 

İSMET B. (Çorum) — Adliye Vekâleti ta
rafından bu hususta izahat verilmemiştir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) — Ve
kâlet söyliyeceğini söylemiştir efendim. Emre-
derseniz tekrar söylerim. Teşkilâtı adliye me
selesi kolay birşey değildir. Teşkilâtı mülkiye
ye ve hiçbir teşkilâta benzemez. Bu ilimdir, 
adalettir beyefendi. Maliye Vekili kendisi yal
nız •bütçesinde tevazün için sarfiyat az olsun 
varidat çok olsun onu düşünüyor, ıben onu 
düşünmem, ben memlekette adaletin teminini 
düşünürüm. Bence memlekette Devlet, Hükümet 
denilen müessese mücerret memlekette adalet te
sis etmek için teşekkül etmiştir. Yegâne hedefi 
«odur beyefendi! 

İSMET B. (Çorum) — Buna itiraz eden 
yoktur beyefendi. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Bunu temin edecek olan teşkilâtı adliye meselesi 
bugün elli seneden beri memleketimizde istinaf 
usulü tatbik olunmaktadır. Avrupa'nın her ye
rinde bu da böyledir. Bendeniz, kendi fikri şah
sım olmak üzere, Adliye Encümeni Reisi Beye
fendinin beyan ettikleri veçhile istinaf mahkeme
lerinin esasen aleyhindeyim, gazetelerle neşrettim. 
Bütün erbabı ihtisası cevap veriniz diye, davet 
ettim. Kimse icabet etmedi. Sonra hususi olarak 
mektuplarla, lâyihalarla birçok mütalâat aldım. 
Bir kısmı itiraz ve ekserisi de kabul etti. Ben de 
tatbik etmek istedim.. Adliye Encümenine geldi 
bu istinaf usulünün muhakemeyi uzatmaktan, 
sürüncemede bırakmaktan başka faydası yoktur. 
(Doğru sesleri.) Yirmiiki senelik dâva vekâletim 
zamanında bu istinaf dâvalarında hiçbir fayda 
görmedim. Bugün en evvel muhakemeyi bitiren 
mahkemeler mahakimi şer'iyedir. Tetkik ederse
niz görürsünüz ki, en evvel biten dâvalar mah-
kemei şer'iyede rüyet edilen dâvalardır. En bü
yük dâva idamı müstelzim efali cinaiye dâvala
rıdır. Gerçi heyeti ithamiye usulü vardır. Fakat 
faydası yoktur. Bu, sırf mukall'idane yapılmış 
bir şeydir. Bunları tetkik ettik istinaf mahkeme
lerini lâğvedelim, bidayetle temyizden ibaret kal
sın dedim. Yusuf Kemal Beyefendi kabul buyur-
madılar, temyizi lâğvedelim, istinafı bırakalım 
dediler. Bu da bir meseledir. Fakat İngiltere'de 
cari olan bu usulün bisde tatbiki kolay değildir. 

Kaş yapalım derken göz çıkarmak meselesi var
dır. Onun için bu azîm bir meseledir. Bütün isti
naf mahkemelerini lâğvetmek lâzım gelirse bir ke
re halka emniyet ve itimat hissi ilka edecek bida
yet mahkemelerini teşkil etmek lâzımgelir. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Heyeti adil 
hakkındaki fikriniz ne? (Gürültüler) 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Halka emniyet ve itimat hissi ilka edecek olan 
mahkemelere ise uzun müddet tecrübe görmüş bir
çok safahatı imtihandan geçmiş - İngiltere'de cari 
ulan usul gibi - elli. yaşma girdikten sonra hâ
kim olabilmiş adamları koymak lâzımgelir. Onu 
burada bulmak imkânı yok, yahut hâkimi müç-
temi usulüne avdet etmek lâzım. Yani bilirsiniz 
ki, bugün memlekette hâkimi münferit usulü var
dır. Bunu kaldırıp hâkimi müçtemi usulü yapmak 
meselesi gayet azîm bir şey olur. Bu ne demek? 
Üç adamdan bir adam yapmak, üç zatı bir zat 
yapmak demektir. Bundan başka çare yoktur. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Esa
sen iki sakimden bir müstakim çıkar. (Hande
ler) 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Bunu yapmak için ,bir kere bütçe fevkalâde açı
lacaktır. Şimdiden ikiyüzbin lirayı çok gören 
heyet, onu yaptığım ve sekiz milyon lira ile gel
diğim o zaman onu da reddedecektir. Onun için 
bir kere azîm bir bütçe ile gelmek lâzımgelir ve 
aynı zamanda hâkim bulmak lâzımgelir. Adeden 
miktaren hâkim bulamıyorum. Bugün şu mev
cutla hali hazıriyle ikiyüz açık olursa onu yap
mak istediğim zaman kim bilir ne kadar çok açık 
olacaktır? Bizim memurlarımız sanat ehlidir. 
Hem dâvavekilliğini yapıyor aynı zamanda ti
caret de yapıyor ve en yüksek aldığı maaşı üç, 
beş günde kazanıyor. Onun için müstağnidir. 
Değerli zatlar gelmezler, onları celbetmek için 
yüksek bütçe lâzım. Efendiler bugün İngilizlerin 
en küçük adliye memuruna verdikleri maaş İn
giliz lirası olarak 130 - 150 liradır. Bin liraya ka
dar aylık veriyor bu kadar parayı ne sadrazamı
na, ne kimseye verir, hükkâmma veriyor, adaleti 
temin maksadiyle veriyor. Başka bir şey ile de
ğil... Bizim hükkâmı, memurini adliyeyi, memu
rini saire ile mukayese buyurmayınız. Malûmuih-
sanııuz hakimlerin elinde kendilerini doyuracak 
büyük dâvalar olur. Onların bu gibi hallerde ga-> 
yet metin bir şecaati ahlâkiye ve metaneti kalbiye 
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ile ifayı vazife etmesi lâzımdır. Zaman olur ki, 
bir milyon liralık, iki milyon liralık dâvayı eline 
geçirecektir. Onun içindir ki, her yerde her mem
lekette hâkimlere verilen maaşlar, memurini sai-
reye verilen maaşatın iki, üç mislidir. (Müzakere 
kâfi sesleri) Binaenaleyh bu meseleyi tekrar tek
rar arz ediyorum, memleket cümlemizindir. Adli
ye Vekâletinin değildir. Tabiî Heyeti Celileniz 
Adlive Vekâletinden daha ziyade arzu edersiniz. 
Ve daima sizlerden aldığım kuvvetle bunu teklif 
ettim. Rica ederim, taaccübümü muciboldu. Bir 
şey arz edeceğim; bendeniz bilirsiniz ki, kalbim 
.•ıçıktır, her şeyi açık söylerim. Ben bu teklifi size 
arz etmezden evvel yegân 3*egân cümlenizden teş
vik gördüm. Halbuki bakıyorum, yarınız el kal
dırmıyor. (Handeler) (Bravo sesleri, alkışlar) 
(kalkaçak kalkacak sesleri.) 

REİS — Efendim Müzakerenin kifayeti hak
kında müteaddit takrirler verilmiştir. (Müzakere 
kâfi sesleri.) İnayet buyurun müzakereyi kâfi 
görerek maddelere geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyacağım 
efendim, müzakerenin kifayetini kabul buyurmı-
yarılar lütfen ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Aleyhinde söyliyece-
ğîm. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Geçti 
Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye... 

Adliye Vekâletinin 1339 senesi Bütçesine tahsi
satı munzamma ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — Adliye Vekâletinin 1339 senesi 
bütçesi için kabul olunan tahsisatın 227 nci ma-
hakim maaşatı faslının birinci hükkâm maddesine 
(108 4.18) ve üçüncü ketebe maddesine (56 220) 
ve dördüncü müstahdemini müteferrika maddesi
ne (48 305) ve 1/233 tahsisatı fevkalâde faslına 
dahi (212 496) lira zammedikniştir. 

(Kabul sesleri), (Reye sesleri). 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen

diler!!... (Kabul sesleri), (Gürültüler) Efendiler 
bundan evvel zâbitan hakkında zam kabul ettiniz, 
bugün adliye memurları hakkında zam kabul edi
yoruz. Yarın diğer memurlar hakkında da... 

VASIF B. (Saruhan) — Ettik ettik; zaten 
oldu onlar. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ri
ca ederim müsaade buyurun efendiler, çünkü 
memlekette halkın vaziyeti bu kadar kabulün aley

hindedir, çoktur. Memurların maaşatma zamme-
dilmelidir ve bütün memurlar memlekette az ma
aşla hizmet ediyor, fakat hastalık orada değildir. 
Bütün memurların kadroları katiyen tebellür et
meden ihtiyaç var mıdır yok mudur? Bunlar aran
maksızın rastgele tekmil kadroları, tekmil memur
ların maaşlarını artıracak olursak memleketin tut
tuğu yol iflâstır veyahut bu memlekette kendisi 
için hiçbir şey yapmadığımız mükellefinin omuz
larına çekemiyecekleri kadar ağır bir yük koya
cağız veyahut... 

REİS — Maddeye dair söyleyiniz. (Maddedir 
sesleri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ve
yahut devleti öyle bir vaziyete koyacağız ki, tıp
kı Abdülhamit devrinde olduğu gibi on ayda, 
oniki ayda, sekiz, altı, -dört ay maaş verebilir bir 
vaziyete getireceğiz. Binaenaleyh bendeniz rica 
ediyorum memurların maaşı azdır, tezyidedelim. 
Fakat memurinin ma a satım tezyidederken mükel
lefinin omuzlarına yeni bir yük koymıyalım. Di
yelim ki; her daire memurlarına kâfi derecede 
maaş versin, fakat onların içinde lüzumsuz olan
larını memleketin tahammül edemiyeceği derece
de şişmiş bulunanlarını tayyedelim, kadro hari
ci çıkaralım. Muallimliklerle köylere göndere
lim. Bundan başka İmparatorluk bütçesinde, ya
ni bu memleketin az daha büyük olduğu bir dev
rede adliyesi için verdiği mebaliğ görüyorsunuz 
ki, efendim 600 000 lira imiş. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Fakat al
tın para... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet 
altın para, 3,5 milyon lira eder. Bugün 6 milyon 
lira veriyoruz, memleket yarı yarıya iniyor, biz 
bunu iki misli yapıyoruz. Yani yirmi defa tezyit 
ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Doğru
dan doğruya yine halka veriyoruz. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Eğer 
halka veriyorsak eğer maaşın artması suretiyle 
memlekette varidat artacaksa bendeniz teklif edi
yorum, 12 milyon lira yapalım, 28 milyon lira 
yapalım ki, bütçenin açığı kapansın. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) ~ 
Efendim Şükrü Beyefendiye kısa bir cevap vere
yim. Daha doğrusu Şükrü Beye değil Maliye Ve
kâleti tarafından yazılmış olan ibareye. Eski 
teşkilâtta memlökette adliye bütçesi 600 bin lira 
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idi diyor. Halbuki efendiler şunu nazarı dikkate 
almalıdır ki; - onu nazarı dikkate almıyor Mali
ye Vekili. - o vakit bu teşkilât yoktu esasen. O 
vakitki, verilen para ile bugünkü teşkilât muka
yese olunursa o vakit bugünkünden daha fazla 
para veriliyordu. Birçok memleketlerde ne isti
naf mahkemeleri vardı, ne bir şey vardı. Hiçbir 
iş görülmezdi. Zulümden başka hiçbir şey yapıl
mazdı. Bütün dâvalar yüzüstü kalırdı. Doğru, 
doğru sesleri.) Esbabı mesalih müracaat edecek 
bir yer bulamazdı. Bugün böyle değildir. Bugün 
eshabı mesalih karşısında bir mahkeme görüyor. 
Artık isterseniz o hale dönelim, o da yapılabilir. 
O hale dönülebilir. Maliye Vekili onu düşünme
den söylemiştir. 
. İHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Bey mü
saade buyurursanız Vekil Beyden bir sual soraca
ğım... Efendim- Türkiye adliyesi hakkında beya
nı mütalâa ve tenkidata bilmem ki, harici siyaseti
miz müsait midir. Herkesin kanaat ettiği bir şey 
vardır ki, adliyemiz muhtacı ıslahtır. Islahımız 
nedir, hangi hedefe doğru yürüyorsunuz. Ve ne 
olabilecek;. hangi programınız vardır? Bu husus
ta Adliye Encümeni Reisi Beyefendi ile zatı âli
nizin fikirlerini mütenakız gördüm. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) — 
Hayır efendim, mesele o değildir. Hâkipaye-
nizin buyurduğunuz fikri cümleten arzu edi
yoruz. Cümleniz ve bendeniz de o fikirdeyim. 
Adliye hakikaten muhtacı ıslahtır. Adliye Ve
kâleti de bu hususta çalışıyor. Fakat bu ıslah. 
meselesi iki cihetledir. Birisi şahıs meselesi, 
diğeri de doğrudan doğruya kanunîdir. Şahsi 
olan ıslahatı Adliye Vekâleti her gün yapmak
tadır. Şimdi arzu ederseniz bâzı şeyleri de uzun-
boylu izah edeyim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Vekil Beyefen
di, biz şahsi istemiyoruz, adliye prensiplerini
zi, ıslahat prensiplerinizi anlamak istiyoruz. 
Nereye doğru gidiyorsunuz? 

REİS —- İhsan Bey, rica ederim söz alma
dan söylenreyin. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Efendim, demin onu .arz etmiştim, yine arz 
edeyim; ıslahatı adliye dendiği zaman iki şey 
hatıra gelir. Filhakika üçtür. Fakat şahsi kıs
mını bertaraf edince iki kalır. Birincisi; usu
lü muhakeme meselesidir. İkincisi; muhakeme
de mabihüttatibik olan kavanin meselesidir. Ad
liye Vekâleti bunların ikisi ile de uğraşmakta

dır. Bir kere demin arz etmiştim. Bugün İs
tanbul'da bunun için altı tane komisyon teşkil 
ettik ve buraya memleketimizde mevcudolan 
ve esbabı ihtisas denilen zatları toplıyarak koy
duk. Bunlar bugün yalnız Avrupa kanun
larını nazarı itibara alıyor değil, tekmil mem
leketin ihtiyacatını nazarı itibara alarak, mem
leketimizin, halkımızın şeraiti içtimaiy esini... 

ZEKİ B. (GKinıüşane) — Bu sualler sorul
muş ve cevabı verilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu sual
lere cevap verildi efendim. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Tetkik ederek lâzımgelen kanunları yapmıştır.. 
Fakat arz ettim; bunlar muazzam kanunlardır. 
Bittabi bir senede, iki senede bitmez. Bundan 
sonra buraya adliyeden bir kanun gelecektir ki 
belki beşbin maddeliktir. Bendeniz onların 
hepsinin birden çıkmasını beklemiyeceğim. 
Acele olması için fasıl, fasıl göndereceğim. Son
ra, bugünkü teışkilâtta, tasarruf noktai naza
rından zevaidi ref etmek, kavanin tanzim ey
lemek meseleleri ile de meşgulüm Binaenaleyh 
her cihet düşünülmektedir. Ona emin olabilir
siniz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müzakere 
-kâfidir. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere hak
kında takrir var. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Kifayeti müza
kerenin aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Bakınız kaç tane kifayeti müzakere 
takriri geliyor. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Her hangi ka
nunun leh ve aleyhinde hatipler söz söyleme
dikçe kifayeti müzakere reye konamaz. 

REİS — Eğer takrirlerin aleyhinde söyliye-
cekseniz buyurun. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Takrirlerin de, 
maddenin de aleyhinde söyliyeceğim. Kifayeti 
müzakerenin aleyhinde söyliyeceğim. Bu teklif 
bütçeye zamdır. Doğrudan doğruya bütçeye 
zam olduğuna göre bütçe müzakeratmda tefer
ruatı dahi tetkik etmek lâzimedendir. Bina
enaleyh heyeti umumiyesini bir madde ile şu 
kadar zam yapılmıştır, diye kabul edemeyiz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) _ Merbut 
cetvel var.. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Ancak bu, 
avanslarda caizdir. Binaenaleyh, madde madde 
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bütün şeyleri okursanız ancak bu şekilde kabul 
•edebilirsiniz, okunmadıkça bunların netieei ha
sılası olan (214) bin lirayı kabul ettiğiniz tak
dirde teferruatında müşkülât çekersiniz. Tefer
ruatında ihtilâfa düşersiniz. Binaenaleyh bir 
kere müzakerenin kifayetini İm şekilde reye 
koyamazsınız. 

AHMED HAMDİ B. (Bozök) — Emsali var, 
teamül var. İmar Vekâletini böyle kabul ettik. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Teferruatını 
müzakere etmeden, aslını okumadan reye vaz'-
edilemez. 

VASIF B. (Zonguldak) — Bir kere takrir
leri okuyunuz efendim. 

REİS — Efendim, birinci maddenin müzake
resinin kifayeti ile ikinci maddeye geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.' 

RECEB B. (Kütahya) — Kalkan eller ki
fayet hakkındadır. İkinci maddeye geçilmesi 
hakkında değildir. Evvelâ birinci maddenin ki
fayetini reye koyunuz bilâhara birinci maddeyi 
reye vaz'ediniz. 

REÎS — Efendim müzakereyi kâfi görerek 
maddeye geçilmesini reyinize vaz'ediyorum. Mü
zakere kâfidir demek öteki maddeye geçilme
sini kabul etmek demektir. 

RECEB B. (Kütahya) — öyle değildir efen
dim. 

REÎS —• Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakereyi kâfi görmiy enler 
lütfen ellerini kaldırsın; Müzakere kâfi görül
müştür. BMnei maddeyi reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el -kaldırsın. Kabul 
«tmiy enler lütfen el kaldırsın... Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Teşrinisani 1339 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

VASIF B. (izmir) — Efendim, müsaade bu
yurursanız Adliye Vekili Beyefendiden bir sual 
soracağım. İşbu kanun bir Teşrinisani 1339 ta
rihinden itibaren meriyülicradır deniyor, yâni 
bu zamlar bir Teşrinisani1 tarihinden itibaren 
meriyülicra olacak mı? (öyle sesleri) Öyle de
meyin! Meclisi Âli hükkâmm terfihi esasını ka
bul ederek bu zam miktarını1 vaz' ve kabul et
miştir. Fakat bendeniz bir misalini biliyorum. 
Encümenlerin yaptığı zammiyatı bâzı vekâlet
ler vermemektedir. Ezcümle Maarif Vekâleti. 
Bunun için de bir sual takriri hazırlamaktayım. 
Maarif Vekâleti Maarif ve Muvazenei Maliye 

encümenlerinin yaptığı zammı vermemiştir. Şim
di Vekili Muhteremden soruyorum. İşbu karıtın 
bir Teşrinisani tarihinden itibaren mer'idir de
nildiğine göre o tarihten itibaren verecek midir, 
vermiyecek midir? Bunu soruyorum, lütfen Se
yit Beyefendi cevap versinler. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) _ 
Efendim bendeniz 1 Teşrinisaniden değil, 1 
Teşrinievvelden rica ettim de encümenler 1 
Teşrinievveli kabul etmedi (Al'kıglar) Nasıl 
olur? Yalnız bir şey rica edeceğim. O halde bir 
sehvi tabı vardır, tashihini ta'lebederim. Sulh 
hâkimleri muavinleri denmiş. Bidayet hâkim 
muavinleri olacaktır. Cetvel o suretle tashih olu
nacaktır. Bidayet hâkim muavinleri denecektir. 
Bendeniz cetvelin o suretle tashih edilmesini 
teklif ediyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKÂLE
Tİ VEKİLİ HASAN HÜSNÜ B. (Trabzon) — 
Muvazenei Maliye Encümeninin muhtelif devair 
bütçelerini tetkik ederken muvafık görüp kad
roları tevsi ve maaşata yaptığı zamaimi derhal 
memurlara vermek ve acımış gibi bir vaziyet 
gösterdiler. Böyle bir vaziyet yoktur. Hayır, 
(Ya sesleri) Hayır bu yalnız Maarif Vekâletin
den değil, diğer vekâletlerin tesbit edilen kadro
larında da şu veya bu memuriyetler için konan 
haddi âzami maaşları vermiye'n diğer devair 
vardır. Hattâ İktisat Vekâleti de vardır efen
diler. öyle olmuştur ki bir memurun maaşı as
lisi elhaletü hazihi iki bin kuruş iken - bunlar 
haddi âzami maaştır - dört bin kuruşa, beş bin 
kuruşa çıkarılmıştır, bu garip bir şeydir. Bu, 
haddi âzami maaştır. Bir miktarı verilmiştir. 
Ehliyet ve liyakat gösterecek olanlara daha 
fazla verilmek üzere bir miktarı muhafaza edil
miştir. Terakki ettikçe,. ispatı ehliyet ettikçe bu 
haddi âzamiye doğru varacaktır. Behemahal 
haddi âzamiyi derhal vermek doğru olamaz 
efendim. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) — 
Bunlar saded haricidir efendim. Benim kanunu
mun müzakeresi bitsin, ondan sonra.. (Gürültü
ler) Rica ederim Adliye Kanunudur bu. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yok. 
Bir takrir var, Heyeti Âliyenize arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Sair vekâletler memurinine yapılan zamaiın 

1 Teşrinievvel 1339 tarihinden itibaren yapıl-
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nııştır. Hattâ Adliye Vekâletinin merkez me- I 
murihine de aynı tarihten itibaren zam icra 
edilmiştir. Binaenaleyh hükkâmın terfihi mak-
sadiyle yapılan bu zamaimin dahi 1 Teşriniev
vel 1339 tarihinden itibaren yapılması lâzımdır. 
Bu sebeple ikinci maddenin (işbu kanun 1 Teş
rinievvel 1339 tarihinden evvel itibaren meri-
yülicradır) şeklinde tadilini! teklif eylerim. 

19 . 11 . 1339 
Ankara 
îhsan 

VASIF B. (Saruhan) — Reis Bey söz iste
miştim efendim. 

REÎS — Takriri reyi âlînize vaz'ediyorum. 
Takririn hulâsai melali şudur : Kanundaki' 1 Teş
rinisani tarihi 1 Teşrinievvele tebdil edilsin 
(Ret, ret sesleri) Bu teklifi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın (Ret sesleri) kabul edilmemiştir 
efendim. O halde efendim ikinci maddeyi reyi1 

âlinize vaz'ediyorum. 
Efendim madde hakkında yihd bir takrir ve- I 

riliyor, o da tarihe taallûk ediyor. Takrir, Vam 
Mebusu Hakkı Beyindir. Bu takriri de okuyo
ruz : 

Riyaseti Celileye 
Kanunun 1 Kânunuevvel 1339 dan itibaren 

meriyüliera olması yolunda tadilini teklif ede
rim. 

Van 
Hakkı 

(Ret, ret sesleri), (Kabul, kabul sesleri) 
REÎS — Rica ederim, efendim. Müsaade bu

yurunuz Hakkı Bey tarihin 1 Kânunuevvel 1339 
olması suretiyle tadilini teklif ediyorlar. Tak
riri reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler I 
lütfen el kaldırsın. I 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mart'tan 
itibaren. 

FİKFI B. (Ertuğrul) — Aksini reye koyu
nuz efendim. 

REİS — Efendim takririn aksini reye vaz'
ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Tak
rir kabul edilmemiştir efendim. j 

. 1339 C : 2 

Efendim ikinci maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. İkinci maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul, kabul ses
leri) aksini reyi âlinize arz ediyorum kabul et-
miyenler el kaldırsın. İkinci madde aynen ka
bul edilmiştir efendim. Üçüncü maddeyi okuyo
ruz. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
(3) ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Efendim kanun, tahsisatı tazammun etmesi 
itibariyle reyi aleni ile.. (Tâyini esamiyle ses
leri) tâyini esamiyle reyi âlinze vaz'edyorum. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. (Âra is
tihsal edildi) 

Efendim Heyeti muhteremenizden pek rica 
ederim, beş dakika daha intizar buyurunuz. 

Efendiler rey vermemiş olanlar var mı ? Rica 
ederim rey vermemiş olanlar varsa reylerini 

lütfetsinler. 
Efendim istihsali âra muamelesi hitam bul

muştur. 
Efendim rica ederim, müsaade buyurunuz. 

Adliye Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine da
ir Kanunun neticei arasını arz edeceğim. Reye 
iştirak eden azayı kiramın adedi. (18). ret (19), 
istinkâf (7), kabul (99) dur. Muamele; 128 aza
nın reye iştiraki hasebiyle natamamdır. Gelecek 
celsede tekrar reyi âlinize arz edeceğim. 

Efendiler müsaade ederseniz size ruzname 
hakkında mâruzâtta bulunacağım. Mâlûmuâliniz 
ruznamemiz pek doludur. 33 madde vardır. Di
ğer taraftan da gelmektedir. Salı günü encü
menlerin günü olduğu için tabiî içtima edemi-
yeceğiz. Müsaade ederseniz Çarşamba ve Per
şembe günleri sabah ve akşam içtima ederek 
bunları çıkaralım. Efendim Çarşamba günü sa
at onda içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,48 

m ı ı 
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3. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin Aydın de- I 
miryolu üzerinde Hamidiye istasyonunda vâki 
olan hâdisede şehiden vefat eden askerler için taz
minat alınması hususunda ve kumpanyaya mü-
rettep ceza hakkında ne düşünüldüğüne dair su
ali ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Ali Fethi Beyin 
tahriri cevabı (6/6) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
1338 senesi teşrinisanisinin 25 nci gecesi Ay

dın demiryolu üzerinde Kaklık istasyonu ile Ha
midiye istasyonu arasında ve 180 nci milde ge
celeyin hareket eden marşandiz katarında vu
kua gelen hâdisede vazifei vataniye ve askeriye
lerini ifa ederek terhisen memleketlerine avdet 
eden kahraman askerlerimizden yedi neferin şe
hiden vefatına, yirmi altı neferin de ağır ve hafif 
surette mecruhiyetlerine sebebiyet veren mez
kûr katar memur ve müstahdemini haklarında 
tertibi cezaya ve kupanya hakkında şühedanın 
evlât iyaline tazminat verilmesine mütedair He
yeti Vekileden suali mutazammm Büyük Millet 
Meclisinin birinci devrei intihabiyesinde 21 Kâ
nunusani 1339 Cumartesi günü takdim eylediğim 
esbabı mucbeli sual takririme ne cevap verildiği 
malûm olmamakla beraber bu hâdise failleriyle 
kumpanya hakkında şimdiye kadar ne yapılmış
tır, şüheda ve mecruhların aileleri hakkında ne 
düşünülmüştür1? Müsebbibleri tecziye edilmiş 
midir? Bu cihetlerin Heyeti Vekile Riyaseti Ce-
lilesinden tekrar sual Duyurulmasını arz ve tek
lif eylerim. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

. 1339 C : 2 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

2 . 9 . 1339 tarih ve Kavanin Müdüriyeti 
6 - 6/324 numaralı tezkerei samileri arizai ceva-
biyesidir : 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin Aydın demiryo
lu üzerinde ve Hamidiye istasyonu civarında 
vukua gelen şimendifer hâdisesinde şehiden ve
fat eden askerlerin tazminatı ve kumpanyaya 
müretteb ceza hakkındaki takririnden bahsiyle 
keyfiyet Nafıa Vekâletine yazılmıştı. Vekâleti 
müşarünileyhadan cevaben mevrut 20/22.9.1339 
tarihli ve 2715/8135 numaralı tezkerede mezkûr 
hâdise hakkında tahkikat ikmal edilerek tan
zim kılman f ezlekeli zabıt varakasından bir nüs
hasının vekâlete ve diğer nüshasının takibatı 
adliyede bulunulmak üzere Dinar bidayet mah
kemesi müddeiumumiliğine irsal kılındığı ve va
kada taksiratı görülenlerin tecziyesi ve bu gibi 
hâdisatı müessifeye maydan verilmiyecek suret
te tedabir ittihazı zımnında şirket müdüriyetine 
tebligatı lâzımede bulunulduğu İzmir demiryol
ları başkomserliğinin işarına atfen bildirilmekte 
ve hâdise müsebbiblerinin şahsan mesuliyeti ve 
tecziyeleriyle şirketin bu babtaki idarî mesuli
yeti ve vukua gelen zararın tazmini ve mesülü-
bilmal sıfatiyle mahkûmiyeti hususunun maha-
kimi nizamiyece rüyet edileceği ilâve edilmek
tedir. Arzı keyfiyet olunur efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

+* 
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30 Teşrinievvel 1334 den 23 Ağustos 1339 tarihine kadar geçen müddet zarfında müdafaayı memle
ket uğrunda ika edilmiş olan efal ve harekâtın cürüm addolunarnıyacağı hakkında kanuna veri

len reylerin neticesi 
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