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ONBEŞİNCt iNtKAT 

27 Mart 1338 Pazartesli 

BİRİNCİ CELSE 

Mebdei Müzakerat : 1.55 

REİS : Reisi Sâni Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celsei hafi olarak kuşat Bundan evvelki hafi celse zabıt hülâsası oku-
ediyorum. nacaktır. 

1. — ZAPTI SAİ 

ON DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

24 Mart 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin tah
tı riyasetinde bilinikat düveli mutelifeden mevrut 
mütareke teklifi Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa 
Hazretleri tarafından Meclise tebliğ ve bu bapta 
müzakere cereyan ederek teneffüs için celse tatil 
olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetinde bi

linikat mütareke teklifi hakkındaki müzakereye de
vam olunup neticede kifayeti müzakere takarrür et
tikten sonra bu hususta verilen takrirler Heyeti Veki 
lenin talebi veçhile Başkumandanlık müzakere edi
lerek cevabın şekli katisi Meclisçe takarrür etmek 
üzere şimdilik Heyeti Vekileye tevdii ile iktifa olun
masına karar verildi. İsparta'ya gidecek heyet için Elâ-
ziz Mebusu Rasim Beyin azimeti hakkındaki şube maz
batası kabul ve Kabil Sefiri Fahreddin Paşanın bc-
yanatiyle ahvali hariciye hakkındaki Bitlis Mebusu 

Telgraf 
/ . — Düveli mutelifeden mevrut mütareke mev

zu hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut 
telgraf. 

REİS — Efendim Heyeti Vekile Reisi Fevzi Pa
şa Hazretlerinin Sivrihisar'dan çektikleri bir telgrafna-
me var. Heyeti Âliyenize arz edilecektir. 

K HULASASI 

Yusuf Ziya Beyle rüfekasmm ve Malatya Mebusu 
Lütfi Beyin takrirleri kıraat ve Hariciye Vekili ta
rafından kısmen cevap verildi ve mütebaki cevap celsei 
atiyeye talik edildi, ceridei resmiye neşri hakkında 
Hüseyin Avni Beyin teklifi kabul edilerek icrası He
yeti Vekileye havale ve Pazartesi günü içtima olun
mak üzere celse tatil edildi. 

Reisisani 
Hüseyin Rauf 

Kâtip Kâtip 
Atıf Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen var 
mı? 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim birinci celse
de bendenizin murakabe heyetinden istifama dair 
bir takririm vardı. O okunmamıştır. 

REİS — Efendim; o aleni celseye aittir. Bu ha
fi celse zaptıdır. 

FERİT BEY (Çorum) — Zabıtta birinci celse
nin aleni olduğu kaydı vardır. 

REİS — Bu hafi celse zaptı sabık hulâsasıdır. 
Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Hafi 

zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
• Bu akşam Başkumandan P?şa: Hazretleri ve Garp 

Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretleriyle müta
reke notasına verilecek cevap hakkında Heyeti Ve-
kilenin huzuru ile geç vakte kadar müzakere olun
muştur. Başkumandan Paşa Hazretleri Sivrihisar'a teş
rif etmezden evvel cephede bulunan bilcümle ordu ve 

2. — EVRAKI VARİDE 
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kolordu kumandanlarının dahi bu husustaki noktai 
nazarını birer birer istifsar eylemiş bulunuyorlardı? 
Cereyan eden müzakerede gerek Büyük Millet Mecli
si tarafından beyan olunan mülahazatın gerek He
yeti Vekilenin fikir ve nazarının ve gerek Ordu ku
mandanlarının mütalaalarının hemen aynı noktalar üze
rinde temerküz eylemiş olduğu anlaşıldı. Bu nokta
lar hulasaten mütarekeyi, arazi i meşguleyi tahliye 
ettirmek ve mukaddimatı sulhiyeyi tespit etmek mak-
sadiyle kabul etmek ve mütareke müddeti tahliye müd
detinden ibaret olmak ve ne ordumuz ve ne de mem
leketimiz dahilinde kontrol - etmemek, düveli müt-
tefikanın nezaret ve kontrolünü tahliyenin tanzim ve 
tahliye olunacak arazide emval ve eşhasın hayatına 
hasretmek ve müddeiyatı sairemizi müzakeratı sül-
hiye esnasında ileri sürülmek gibi hususattan iba
rettir. Yusuf Kemal Beyden bu gece kendisinin Cu
ma günü Şark Sürat katariyle ve Burgaz - İnebo
lu yoluyla izahat vermek üzere yola çıktığından ve 
muvasalatından evvel cevap verilmemesi lüzumun
dan bahis bir telgraf alınmış olduğu cihetle verile
cek cevap hakkında kararı kati müşarünileyhin vü
cuduna talik edilmiştir. Müzakeratın geç vakte ka
dar devam etmesi hasebiyle bugün öğleden sonra 
Meclise yetişemeyeceğimizden müzakeratımızm hu
lâsasını berveçhi bâlâ arz eyledik. Yusuf Kemal Be
yin muvasalatında alınacak malumata göre mesele 
tekrar mevzubahis olacaktır efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 
Fevzi 

(Çok iyi sadaları.) 
Takrirler 

/ . — Lâzistan Mebusu Necati ve Oltu Mebusu 
Rüstem Beylerin; sual ve istizahların, muvakkat bir 
müddet için ru'znameye alınmamasına dair takriri. 

REİS — Efendim Lâzistan Mebusu Necati, Ol
tu Mebusu Rüstem Beylerin istizah ve suallere dair 
bir takrirleri vardır. Heyeti Âliyenize arz edilecektir. 

Riyaseti Celileye 
Şu bir kaç gün zaman zarfında vatan ve mem

leketi pek ziyade alâkadar etmekte olan hususatın 
temini selâmeti için o kadar müstacel olmayan ve in
tacı mübrem ve âcil bulunmayan izah ve istizahların 
bir müddeti muvakkate için tehirini teklif eyleriz. 

Lâzistan Oltu 
Necati Rüstem 

(Ret ret sesleri.) 
NECATİ BEY (Lâzistan) — Efendiler görülüyor 

ki gayet mühim... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Reis Bey 
bu mesele hafi celse ruznamesine dahil değildir. 

REİS — Efendim hafi celsenin ruznamesi Heye
ti Celiİenize arz edilmedi ki. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Pekâlâ. 
NECATİ BEY (Devamla) — Gayet mühim an

larda bulunuyoruz. Mühim buhranlar geçiriyoruz. 
Bundan dolayı bizi en ziyade işgal edecek hayati 
mesai vardır ki onların müzakeresiyle meşgul ola
lım. Bu sırada birtakım izah ve istizahlarla vakit ge
çirmek -bu zaman için- doğru değildir. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Zamana hiç taalluku 
yoktur. 

NECATİ BEY (Devamla) — Tabii istizah edilen 
ve ruznameye alınan bir mesele vardır ki hâlâ mü
zakeresine devam olunuyor ve ruznamededir. Bu tek
lifimiz ona ait değildir. Diğerlerine aittir. Meselâ ruz-
namemizde mütareke meselesi var, Mükellefiyeti Nak-
liyei Askeriye kanunu var, bütçe var, nevahi kanunu 
var. Bunların müzakeresini yapmadan birtakım evrakı 
varide ile, suallerle, istizahlarla vakit geçirmek Mecli
si âlinin maksadı esasisiyle de kabili telif değildir.; 
Bunlardan vazgeçelim asıl esas ve maksada devam 
edelim. Bunların intacından sonra boş vakit bulursak 
onları da müzakere ederiz. Teklifimizle bunu demek 
istiyoruz. Tabii rey ve karar Meclisi âlinindir. Ben
denizin fikrim ve kanaatim bundan ibarettir. Kabul 
ve ademi kabulü de size aittir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim bu 
teklif, bundan sonra gelecek istizahlara aittir. Adliye 
Vekâletinin istizahı devam edecektir. Bununla beraber 
bendeniz derim ki; nizamnamei dahilide mebuslara 
en büyük bir hak olarak verilmiş olan bu hak bir 
kararla kapatılabilir mi? Sonra mebusluğun manası 
kalır ını efendiler? Asıl böyle en mühim zamanlar
da istizahlar tevcih olunur ve bu hal millet nazarın
da ispat eder ki: vekillerimiz müşkül zamanlarda, 
bu gibi mesail ile ciddi bir surette uğraşıyorlar. Bri-
yan Paris'te itimat reyi alıp ta «Kan»a gittiği zaman 
arkasından yapılan istizah neticesinde onu düşürdü
ler. İşte bu hal Fransızların en büyük şerefidir. Bi
zim için de millet diyor ki işte bizim intihap etti
ğimiz vekiller Hükümeti böyle kontrol ediyorlar, Bu hak 
pek tabii bir haktır. Heyeti celileniz de en müşkil za
manlarda kontrolünü daha sıkı ve daha ciddi yapacak
tır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
Ziya Hurşit Bey meseleyi izah ettiler. Şüphesiz bu 
teklifin Adliye Vekâleti meselesine şümulü yoktur. 
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Esasen adliye vekâleti istizahı mevzubahis olmuş ve 
bu mesele gazetelere geçmiş ve ilan edilmiştir. Arka
daşımızın da töhmet altında yaşamasını biz katiyen 
muvafık bulmayız. Diğer taraftan böyle bir takyit 
hiç bir zamanda caiz olamaz. Yani biz yalnız teşrii 
vaziyette değiliz. Aynı zamanda icrai salâhiyeti de 
haiziz ve biz, bizim namımıza yapılan işleri görüpte 
ığmazı aynı mı edeceğiz. (O zaman Meclisi kapama
lı sesleri.) Binaenaleyh bu teklif vekillerle mebuslar 
arasında halledilecek ufak tefek mesailin mahallinde 
halli için ise bendeniz kabul ederim. Fakat bendeniz 
yine hürmet ederek bu mukaddes hakkın hiçbir za
man kayıt altına girmesinin taraftarı olamam. Hiç 
şüphesiz ki de olamaz. (Bravo sadalar.) 

NECATI BEY (Lâzistan) 
vardır. 

Takyit yoktur, tevkit 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Şu cihette 
hatırı âlinize gelmelidir ki Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin şahsiyeti maneviyesinin veçhesi vardır. 
Vekiller her gün oradan veçhesini alır ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararlarını icra ederler. Yoksa 
kanaat ve içtihadiyfe kimse hareket edemez. Hiç kim
senin ferdi siyaseti yoktur; Bizim Türkiye Büyük 
Millet Meclisi siyaseti üzerine harekete mecburdur. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
takrir var. (Müzakere kâfi) sesleri.) (Ret sesleri.) Efen
dim Yozgat Mebusu Feyyaz Âli Beyle Karahisarsahip 
Mebusu Mehmet Şükrü Beylerin takrirleri var : 

Riyaseti Celileye 
İzah ve istizah hakkındaki takrir müzakeresi kâ

fidir. Takririn reddiyle ruznameye geçilmesini teklif ey
lerim. 

Yozgat 
Feyyaz Âli 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Meclisin hakkı istizah ve murakabesi hiç bir su

retle takyit edilemez. Binaenaleyh Necati Beyin tek
lifinin reddini teklif ederim. 

Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakerenin ki

fayeti kabul edildi. 
Efendim Necati Beyin takririnL reyinize arz edi

yorum : Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın 
lar.... Kabul edilmedi efendim. 

\ 

Tezkere 
1. — Meclisi Mebusan Reisi müteveffa Reşat Hik

met Beyin mezarının yaptırılabilmesi için tahsisat itası 
hakkında Divanı Riyaset tezkeresi. 

REİS — Efendim Divanı Riyasetin, Heyeti Umu-
miyeye arzını münasip gördüğü Meclisi Mebusan 
Reisi merhum Reşat Hikmet Beyin İstanbul'daki me
zarına ait bir teklifi var. Münasip görürseniz celsei 
hafiyede arz edelim. Ve celsei aleni yede ayrıca mev
zubahis ederiz. Muvafık mı efendim. (Hay hay sesle
ri.) 

Heyeti Umumiyeye 
Milletimizin hizmetinden pek ziyade istifade et

tiği ve edeceği bir zamanda ve Meclisi Mebusan Ri
yasetinde bulunduğu esnada irtihali darı baka etmiş 
olan Reşat Hikmet Beyin kabrinin alâmet ve taş 
rekzedilemediği için ayaklar altında kaldığı anlaşıl
mıştır. Bütün hayatı memuresinde ve Meclisi Me
busan Riyasetinde millet ve memlekete karşı son de
recede ibrazı hamiyet ve sadakat etmiş olan mer
humu müşarünileyhin fazail ve mezayayı al iyesine 
ve Türk milletine ifa eylediği hidematı bergüzideye 
binaen kabri pürnurunun inşaası için Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden 500 liranın tahsis ve sarfına Di
vanı Riyasetin 8 Mart 1338 tarihli ikinci içtimaında 
karar verilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Sanisi 

Hüseyin Rauf 

(Müzakereye lüzum yok sesleri.) (Kabul kabul, 
sesleri.) 

REİS — Bilâmüzakere divanın kararını kabul eden
ler ellerini kaldırsınlar... Ekseriyeti azime ile kabul 
edildi. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
denizle şekle ait bir şey arz edeyim: Bu müzakere
yi aleni celsemizde de tekrar edelim. Bir kaç arka
daş bu hususta söz söylesin. 

REİS — Bu teklifi münasip görüyor musunuz? 
Efendim. (Hay hay sadaları.) O halde aleni celsede 
de müzakere ederiz efendim. 

İstizah 
/ . — Adliye Vekili Refik Şevket Beyden aleni 

celsede vaki istizah takririnin üçüncü fıkrasının mü
zakeresi. 

REÎS — Efendim hafi celse ruznamemizin 3 ncü 
fıkrası : Adliye Vekili Refik Şevket Beyin hafi 
celsede izahını arzu ettikleri istizahın dördüncü mad-
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desine aittir. Bu madde hakkında kendileri izahat 
verecekler.; 

MAHMUT SAtT BEY (Muş) — Usule ait maru
zatım vardır. îstizah mevaddı malumu âliniz kıs
men hafi ve kısmen aleni devam,ediyor. Aleni cel
seye ait kısım müzakeratının kifayet veya ademi ki
fayeti hakkında henüz bir şekil takarrür etmedi. Şimdi 
de hafi celseye geçersek tekrar bu meseleyi aleni 
celsede mevzubahis etmek doğru değildir. Müzake
renin tertibi itibariyle evveleminde aleni celseye ait 
kısım hitam bulmalı. Badehu hafi celseye mutaallık 
kısma geçmelidir. (Hayır sesleri.) 

RElS — Efendim malumualiniz Adliye Vekâletin
den vaki olan istizah aleni surette cereyan etmekte 
idi. Fakat Adliye Vekili Bey, istizahın bir maddesi
nin hafi celsede izahı lüzumunu beyan buyurmuş
tular. Bendeniz de müzakere inkitaa uğramasın diye 
samiin mevcut iken bu teklifin muvafık olup olma
yacağını heyeti celileye arz ettim. Heyeti âliyenizce 
ekseriyetle muvaffakat buyuruldu. Bundan sonra ba
zı rüfekaca bu halin nizamnamei dahiliye mugayir 
olduğu hakkında söz söyledikleri mesmu oldu? O za
man hafi celsenin akdi için usulen icabeden merasi
min yapılmamasında zaruret vardı? Münakaşa de
vam ediyordu. Müzakere inkıtaa uğrayacaktı. Binae
naleyh nizamnamei dahilinin sarih olan maddesi ah
kâmını ifa için bu meseleyi yeniden reyinize arz 
edeceğiz. 

Adliye Vekili Beyefendinin hafi celsede izahını 
arzu buyurdukları maddenin hafi celsede izahını ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Ekseriyetle ka
bul olundu. 

Mahmut Sait Beyin de bir teklifi var. 
HAKKI HÂMÎ BEY (Sinop) — Mahmut Sait 

Beyin teklifine karşı usul hakkında maruzatım var. 

Mahmut Sait Beyin bu mesele hakkındaki müta
laaları varit değildir. Çünkü istizahın bundan evvel 
aleni celsede cereyan eden kısmının müzakeresine ka
rar veripte mutlaka neticesinin hafi olarak ikmali lâ
zımdır. Çünkü hafi ve aleni kısımlar yekdiğerine 
merbuttur. Ancak Vekâlet alenen söylemesini arzu 
etmediği bir şeyi celsede söylemeyi münasip gördü. 
Belki Meclisi Âli Vekilin izahını hafi olarak lüzum 
gösterdiği bir şeyin tekrar aleni celsede mevzubahis 
edilmesine taraftar olacaktır? Hafi kısım bittikten 
sonra aleni celse tabiatiyle devam edecek ve itimat 
ve ademi itimat ile neticelenecektir. (Doğru sesleri.) 

REİS — Efendim Adliye Vekili Beyefendinin şim
di hafi celsede 4 ncü madde hakkında hafi beyanat

ta bulunmasına muvaffakat edenler... (Karar verdik 
sesleri.) 

Hafi celseye karar verildi. Fakat itiraz vaki ol
du. Efendim. Hafi celsede beyanatta bulunmasına 
muvaffakat edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi 
efendim. Buyurun efendim. 

ŞEVKET BEY ADLİYE VEKİLİ (Saruhan) — 
Efendim sureti hafiyede arzına lüzum gördüğüm me
selenin saiki aslisi en büyük mevkii alii hâkimiyette 
bulunan bir zatin en büyük mevkii adlide bulunan 
bir zatın; iktidar ehliyet ve idaresizliğine muallik ve
saiki ve malumatı söyledikten sonra bu suretle vaziye
ti taayyün eden bir zatin o büyük mevkide bulunma
sının caiz olamayacağına müstenittir. Nitekim şimdi 
vereceğim izahat Osman Beyin Başmüddeiumumilik 
makamı âlisinde suret ve tarzı idaresi itibariyle va
zifesini hüsnü ifa edemediğine dair kendi eliyle ya
zılmış ve yekdiğerini nakız vesaika müstenittir. 

Efendim Osman Bey Başmüddeiumumi iken Si
vas'ta bir vaika tahaddüs etti. Balkli Sivas mebusu 
arkadaşlarımız btilıinlier. Hafız Mehmet Beyin zamana 
vekâletinde idi. Temyiz azasından Asım Beyle Ga
lip Bey oranın defterdariiyie bir evde oturmuşlliar. 
Güya işret etmişler. Bumu haber alan Vali Cemal 
Bey bunları yakalaitrn-alk içlin bir tuzalk kunmıuş. Bun
lar çıkanken yakalanmışlar diye buraya malumat 
geldi. Hafız Mehmet Bay bu malumatı ataca der
hal şu telgrafı çekiyor : diyor ikli: Heyeti Temyıizi'ye-
dan likli zaitm böylle bir vakaya maruz ıkaâması ka/tiyen 
doğru değildir. Hakkında lâzım gelen muameleyi ve 
tahkikatı çabuk ifa edin» diyor. Osman Bey maka-
mı Vekâletin verdiği bu emre gerek vazifesi olmak 
nokta'i nazarından ve gerek heyeti itemyizüyenin ve 
bimnıetice Türkiye adliyesinİMi haysiyetiyle afâkadaır 
olmak noktai nazarımdan meseleye derhal sarılmak 
'lâzım gelirken verdiği oevapta her iikfaiınlin ateyhamde 
'butundu. 23 mart 1337 tarihlinde Asım ve Galip Bey
ler hakkında malıumaıt isıtemrnfiş ve 7 nüsan 1337 de 
verilen cevapta: mumatöeyhimanıin daima rmktaka-
şalı şahsiye ihraz ve taklibi itiyadında bukunan def
terdar Faik Beyle müttehiden memurin arasındalkî 
nifaka da müdahale 'ile sıfalt ve haysiyeti resmiyelferi-
ne mugayir cereyanlar husulüne sai öldükten» diye 
cevap gelmiş ve 7. nlisan 1337 de çekilen cevaM tel
grafla «tahkikatın ikmali üıe evrakının hemen isali ve 
neticei tahkikata göre Vekâletçe haklarında üttühaz 
olunacak karara ve muameleye değin kendierttnlin me
zun addedildiklerinden vazifelerine devam etmemeleri 
lüzumu tebliğ olunur» diyor. Fakat Hafız Bey'in bu 
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kadar şiddetli verdiği bir emre rağmen, yaoi kendi
lerinin - mezun addettirecak kadar evaımiri lâzımeyi 
verdiği halıde Başmüddeiumumii buna nazarı itibare 
ailımıyor ve 13 nıisamda verdiği cavapta bu emrin he
yeti temyize haysıiyetini iskat edeceği ve bundan sarfı 
nazar olunması ve ancak şimdilik müfafctüş'îiiık gibi 
münasip bir memnuniyete tahvilleri suretiyle heyeiüin 
ımevfci ve haysiyetlerinin muhafazası ve mücazatm 
atliye taliki ve bunlar hakkında yapacakları tahkika
tın mezmum bulunduğu biMirlilmiştıir. 

LUTFİ BEY (Malalfcya) — Pek güzel cevap ver
miş 

.REFİK ŞEVKET BEY ADLİYE VEKİLİ (De
vamla) — Falkaıt Hafız Mehmet Bey bunu muvafık 
bulmuyor ve gayet doğru olarak bana 16 nisanda 
ıtamamiylıe vazifesini müdrik bir Adliye Vekilliyle ver
diği cevapta «tevehhürnata müsteniden işar ve mü-
talıaa muvafıkı maslahat olmadığından tahkikat ifa 
lilıe bize bildiriniz» damliş, amirini başmüddeiumumi 
ıtalkipötmiyor. Bendemiz burada heyötii vakifeye ge-
çiince meselle 'ile alâkadar dlıdum. Bu tahkikatın icrası 
takit olıuınmıuş en son Hafız Mehmet Beyin dediği 
gibi tevehhümaıta lüzum yoktur tahkikatımızı ikmal 
«dimiz, 15 mayıs. Hazlirama kadar bir buçuk ay oldu
ğu hallide cevap gelmemiş. Banıdarüizin Vekâlete 
başladığımdan 16-17 gün sonra bendeniz yazdım. 
Bu tahlk'ikaltı ne yaptınız diye? Yine bendenize ver
diği cevapta: vakilt geçmiş oliması hasebiyle tahkifkat-
tan bir netice istihsali mustahlil olduğu ifade olun
muştur. Falkalt banideniz İsrar etıbim. Ve bunun üze-
ıline bu zat evrakı tahlfcifciyeyi gönderdim dedi. Galib 
Bay haMcmdaikli muamıalleyi tespit etti. Evralkı tahki-
fciyeyli bu takibat üzerine ikmal etti. Bu takibat üze
rinle raporda Galip Beyin ve Asım Beyin alıeyhinde 
lâzım gelen dalaili istihsal etti? Asım Bey kuvvetli 
değildir. Şahsen o adamın biraz iğbirarı var. Fakat 
Galüp Bey haiklkradalki beyanatında rakı içtiği sabit 
olmamakla beraber Galip Beyin karakola polislerle 
gittiğini ve orada ifadesi alıramaikta iken kaçtığı gibi 
bir talkım vaziyeti ... artılk Galip Beyin sıfatı adili ye-
siiylie 'kabili telif olmadığını banideniz takdir ettim. 
Asım Bey hakkında bir muamele yapmadım. Zaten 
omun haSklkımda Osman Beyin delilli kavi idıi. Öteki 
hakkında daîil kuvvetli idi. ve Galip Bey zaten ev
velce kendisi adliye müfettişliği istiyordu. Adliye 
müfettişliğine tayiin ettlim. (mesele nedir sesfeni) Ya
ni Osman Beyin vazifai memuresiıni ifadaki lâkaydi-
sine ve gerek Hafız Mehmet Bey tarafından ve gerçek 
vaki olan şeyi bendeniz tarafından ifa etmemek 

I üzerine şeye misalidir. Birinci misali efendim Osman 
Beyin maliyetine iki tane muavin tayin olunmuştur. 
Birisi yine Hafız Memat Bey zamanında tenzıilen 

İ tayin olunan Halil Bay Mahkemei Temyiz azası (ilken 
oraya Başmüddeiumumii muavini olldu. Biıris de Kas-

J tamonu'da İstinaf raisi iken Başmüddeiumumi mua
vini oldu. Bu zat makamı Vakâ'late yazdığı mektup-

I larda ve gayrı resmi tahriratta.... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Ellyevm bu 
muavinler merdedir? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET BEY (De
vamla) — Oradadırlar efendim. Efendim şu kısmı 
evvela gayrı resmi yazdı. Malumu âlimiz Vekâlette 
her zatın, her hakim olanın bir dosyası var, Mektup
lar resmi olursa dosyeye konur ve omların halteri 
ruhiyesini gösterir. Şimdi Osman Beyin Şükrü ve 
Halil Beyler hakKında bize yazıları var. Diyor ki: 
«Ben ses çiikarrmmağa kasdatrmyjm. Sükûtta sebat 

! edemi yeceğim. Hüsnü niyetine ve samimii yetine kail 
olduğum selefi âl/iniz Hafız Memat Bey bize iki me-

I mur hediye etti ki -şimdiye kadar görülen hailleri âciz-
I lorini meyus etti. İzah olunduğu veçhile birisi Şükrü 

beydir. Mesmuaılıma nazaran Kastamonuda tebeyyün 
eden aczine mebni kabul, etmez de istifa eder ve ad
liyeyi kurtarırız tasavvuru ile temyiz muavinliğine 
tayin edilmiş. Halbuki hilafı tayin Şükrü Bey alel
acele geldi. Ban deniz de terfiini rica ettim. Artık ki
yaseti devletleri bunu hal buyursun» diyor. 

İkinci bir mesele: «mevcut iki nefer memuriyeti-
I miz muavinliğine tayin edilmiş. Bu işe ademi kifa

yet ve ehliyeti zatı devletlerince de malum olup bun
ların her ikisinin fevkında yedi yeminim olarak iş 

I göron ve taıkdiren ve lütfen Memurtülaziz merkez 
müddeiumumiliğine terfi buyurulan mümeyyiz Hak
kı Beyi de elden kaçırmakla şimdi bütün meşakkat 

I şu ihtiyar arkadaşınızın duşu gayri mütahammıilüne 
I kalıdı. bu hal ile mesai cetvallariyle nazarı dek ayık 
I binalarına arzolunan umur ve muamelâtın rüyet ve 

tedviri bile pak müşküldür. Berveçhi mebsut tetikıi-
I kat ve takibatı maruzade dahi temini muvaffaıki-
I yet etmak üzere muavin Şükrü beyin münasip bir 

İstinaf riyasetine, muavin Halil efendinin evvelce 
pek kolay kazandığı istinaf müddeiumumiliğine tah
villeriyle mezkûr muavinl.ikîere mumaileyh Hakkı ve 
umuru cezaiye müdürü İbrahim beylerin nalkilıları» 

I diyor. Sonra bir de «Muavin Şükrü ve Halil Bay-
} 1erin halen berveçhi muharrer nakilları mümkün ola-
I mazsa bunların temyiz azalıklarına nakilüiarı daha eh-
I ven kalır. Zira mıımaileyhimanın devairde bir 
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samdialya ̂ doliduırmaıliarı (kâfidir» Bilhassa burasını na
zarı dükikaıtınfflza araedeılim. Elemdim bu şekilde 
afeyhlimde bulunduğu ve aczini itiraf ettiği ve aczıim-
'dan doiliayı ıtenzüölini teklif ettiği bu zıaltı, kemdisimlim 
mantinden alınsın diye rnahkemei temyiz azası 
(kolitulk samdalllyasına koymamın mamayı adlisi nedir? 
(Ne yapsınlar sesîıarti) (İmha (resimlidir sasüıetri) Başmüd-
daiumumıimin 12 haziiıram tariM şifrasi resmi olarak 
- baş tarafımı okuanmyacağıım - «flcıdıamüıi memıuninli 
adliyeden olan başmıüddetiumuımii muavinlerinden 
Şükrü efendimin terfian Temyiz azalığıma tayâm/imi 
linha etmiş ilken tayini» Yani bumdan alkıi mana çıka-
yor. Binisi; heyeti temyiziiye başmüddeiumumM olan 
zat bulunduğu mevkiim şerefi adllfisM lâyık olduğu 
derecede (kavramış değildir «Eilıbatte sesleri» Sonra 
'ikinci bjr mesele varıdır. Başmüddeiiumumli Osman 
Bey niitekıiım gerek resmli fifrede okuduğum ve ge
rek şifahi verdiğim izahatta söyledim kendiisinlin (işa
rı üzerün/e muavin İbrahim Ebem beyi tekrar iisıtiyor. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzfetan) — Esbabı ne? 

SITKI BEY (Mailıatya) — Orada nıe esıbaıb var
dır? 

REFİK ŞEVKET BEY ADLİYE V. (Devamla) 
— Efendim bandenlizce hiçbir sebep yoktur. Ehliye
time dirayeten bahsetmekle beraber resmen 13 hazi
randa şunu yazıyor: Mumaileyh Şükrü Beyin terfii 
ve lbrahıim beyin memuırliıyetJi sabikasıma iadesi diyor. 
Esbabı budur. Yanli İbrahim beyin tekrar kemdi mai
yetinle alııramasımı listem/esidir. Bumda her ilki şekil va
ridi hatır oialbillir. Ya kıenıdiısî üzerime bir tesir, yapılı-
ttmş olabilir. veyahut omun usulümü Ikemdi takdir et
miş olabilir. Simidi bendenizin arzettiğim bu şifre 
13 hazlinanda gedimliştir. Benıdanliz Vekâliati 19 hazi
randa abdım. Yanli o zaman Osman beyle aramız
da (münasebeti resmiye bile ıtahaddüs etmiş değildi. 
Sonra bu olsa olsa kendisimin yanıma almağa arzu 
etmediği zievaitı muavin olarak geldiğini görünce iş 
yapmadıklarımı görünce daha iyi iş yapan zevaitı 
ıtercih etmesidir. Meselle bumdan ibarettir. Yani bu
ma başka mana veriilemıez. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehlir) — Hafız Me-
met Bey de zorla ve biin rica iflıe gönderdi. Tekaüt-
ılerun geçinrneSerii oîdu bizfiım Anadolu. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla).— Sonra efen
dim Osman beyi bandeniiz Izımirden tanınm. Eski 
adliyecilerdendir. Ernektardır. Fakat bu zat hizmetli 
devlete bulunmasının kendisime bahşettiği hürmet 
derecesinde fevkalâde zeki değildir. Fevkalâde tabi
rini zikrediyorum. Binaenaleyh bu cihötse kendisimin 

| bu Başmüddeiumurni muaviinlermıiın oraya gelmesiy
le vaveyla ve feryadımdan anlaşılabilir. Çünlki Ftoi?: 
müddeiumumisi olan Hakkı Efendi haikâkaten ça
lışkan bir zattır ve müdavimdir. Ve sonma Etihıem 

- bey umunu cezaiye müdürü. O da gice, gündüz çak
şır bir çocuk. Aynı zamanda Diyarbektir istinaf 
rnüddeiumumlisi olan Nusret efendi o da çolk zefldiı 
ve malumatlı bir çocükıtur. Yalnız flitiz bir adam
dır. Umuru cezaiye müdürü olan Ethiem Bey çakş-
Ikam ve bir de muavini çalışkan... Başnıüddeiıumumi 
muavini olıan efendi çalıışkam, 'bir de mürmeyytizli var 
çaluışkan.. Gidipte yerime kemdileriınliın yerimde buHu-
nian kimselerde görülmesi lâzım gelen faaliyeti göre
meyince Osman Bey ap-^tı, 'kaldı ve ondam dolayı 
bu lâzım geelm faaliyetti gösterebilmek ve makamı 
vekâleti mütebayin (ifadalt ve lişaraitta bulunmak oolk-
tai nazarından ve bilhassa ilki zatım dehşetlti müıbaye-

- metinden, her vesilöden bilistifade yazar, yazar, dtı-> 
ırur. Bu hal dedikodu sahası olmuştur. BÜlimıem Sa
vaştan geçen arkadaşlardan bu laflları işiltiimliyen kaç 
kişi oldu? Heyeti temyiziye azaları bir biriıerinıin 
aleyhime hatta son zamanda grup bile teşlkü etmiişîıary 
omum için, bendeniz bu Başmüddedıumumıliyi şu esba-
bı mucibeye binaen başmüddeiumumilliğa yapamııya-
cağıını anlayarak azalıığa tenıziıl ettim ve için en şayanı 
dikkat nazarı, aczimden dolayı tenzilini teklif ettiği 
zatı bir sandallıya işgal etsin diye en büyük mevkii 
adi halkiımliyete getirdi. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Kerad&sinji de öylie 
yapmışsın efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY ADLİYE VEKİLİ (Sam
dan) (Devamîla) — Hayır efendim hayır. Başmüddei-
umumJi'Iıikle azalık arasımda katiyen bir fark yoktur; 
Osman Bey hakkımda söyleyeceğim budur. 

? SITKI BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz eşit
tim ki... 

REİS — Efendim, m </.:. buyurun. Bir nokta
yı istifsar edecek. 

SITKI- BEY (Malatya) (Devamla) — Vekâlete 
geçtikleri zaman Başmüddeiumurni Osman Bey ismi
ni zikrettiğimiz zatlardan birisini bu vazifeyi ifa ede-
miyeceğini buraya yazmış ve bize burada okudunuz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Adliye Vekili) — (De
vamla) — O zat kim efendim, ismini söyleyiniz. Cel
se hafidir. 

, SITKI BEY (Malatya) — Efendim, Umuru Ceza
iye Müdiri İbrahim Bey. Hakikaten zeki, muktedir 
bir zat olduğu anlaşılıyor. Vaziyetinden şahsı değil 
yalnız zatıâliniz Vekâlete geçtikten sonra İbrahim 
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Beyi Umuru Cezaiye Müdüriyetine alıyorsunuz ve 
Başmüddeiumumîye diyorsunuz ki, sizin istidatsız, 
iktidarsız gördüğünüz İbrahim Beyi ben Umuru Ce
zaiye Müdüriyetine tayin ettim. Zekidir, faaldir, muk
tedirdir diye yazmışsınız. Sizin oraya yazmakliğiniz 
üzerine Başmüddeiumumî Osman Bey de mademki 
muktedirdir, o halde Ethem Beyi tekrar memuriyeti
ne gönderiniz diye yazmış. Onun üzerine zatıâliniz 
tenzili sınıfla Mahkemei Temyize aza yapmışsınız. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Arz edeyim 
efendim, bendeniz bu Umuru Cezaiye Müdürü Et
hem Beyi yanıma almazdan evvel kendisi hakkındaki 
dosyayı tetkik ettiler. Başmüddeiumumî Osman Beye 
yazdım, dedim ki, senin muavinin olan İbrahim Beyi 
Umuru Cezaiye Müdüriyetinde istihdam edeceğim, 
mütalâanız nedir? Yani oradaki mesaisi, ahlâkı, ev
safı lâzimesi itibariyle mütalâasını sordum. Başmüd
deiumumî bendenize yazıyor efendim. Bu zat için 
diyor ki; bu zat gayet çalışkandır, gençtir. Yalnız di
yor ki genç bir adamın böyle bir mevkie geçmesâ na
zarı dikkati celbediyor. Yani bu kusuru buluyor. 
Esasen bu hata Heyeti Temyiziye kanununda... Malu
mu âliniz geçen sene biz bu Heyeti Temyizi yeyi teş
kil ederken adam arıyorduk. Liva muavinlerini Baş
müddeiumumî Muavini yapıyorduk. Sonra tespit et
tik. Halbuki bu liva reisi idi. Tuttuk efendim, müd
deti hizmeti adliyesine bakmaksızın bu emsali misül-
lü Başmüddeiumumî muavini yapıldı, bendenizin za
manında değil. 

BİR MEBUS BEY — Encümeni müdiranı yaptı. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hiç de en
cümeni müdiran değildir efendim. Dışarıda bir şey 
işittim. Osman Beyden bir telgraf gelmiş, onlar cevap 
verecek. Bendeniz vaziyeti daha çabuk arz edivere-
yim. İş daha kestirme olur. Bir defa- bendeniz bu ye
ni Başmüddeiumumî İhsan Beyin şahsen Türkiye'de 
sayılabilecek ulemayı hukuktan olduğuna kaniim. 
Bendeniz kani olmakla beraber, Türkiye Adliyesinde 
mevkii mümtazı bulunan Umuru Hukukiye Müdürü 
Tevfik Nazif Bey, gerek kadılıkta ve gerek mesaili 
adliyede dhtias ve iktidarı bulunan Ankara Kadısı İs
mail Hakkı Efendi ve kezalik Türkiye'de en benam 
hukukiyundan bulunan müsteşarım Tahir Beylerin 
ittifaklariyle bendenizin bu İhsan Bey hakkında bun
lardan toplamış olduğum malumata zamime olmak 
üzere oradaki Heyeti Temyiziyenin de kanaatini alıp 
indelicap heyeti umumiyeye arz etmeye Başmüddei 
umumî hakkında bir itiraz vukuunda Başmüddei
umumî hakkında nasıl bir cevap verebileceğime me

dar olmak üzere Sivas Valisi Haydar Beye bir telgraf 
çektim, dedim ki; efendim, müsaade buyurunuz, ay
nen okursam mesele hallolunur. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Mahkemei Temyiziye-
yi şahadeti kâzibeye davetediyorlar. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Efendim, 
karşınızda bulunan zat bir arkadaşınız, her şeyden 
evvel haysiyeti şahsiyesinin fevkinde, haysiyeti hükü
met ve devlet gören bir adamdır. Mahkemei Temyi
zin mevkiini takdir edemediğinden dolayı bir adarm 
tenzil ederken Mahkemei Temyizi şey etmiştir gibi 
vaki olan isnadı rica ederim, evvelâ siz tekzip ediniz. 
Biz sizinle iki seneden beri arkadaşız. Yekdiğerimizin 
kanaat ve vicdan ve efaline yakinen mümasız. Bende
niz izahat veriyorum, rica ederim, beyim. Başmüd
deiumumî İhsan Beyin... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Ne zaman, is
tizahtan sonra değil mi? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Efendim, 
evet... Heyeti muhteremeyi tenvir edeceğim. Başmüd
deiumumî İhsan Beyin iktidar ve malumatı ilmiyesi 
hakkında yarın Meclisi tenvir etmek ihtiyacı melhuz
dur. Heyeti Temyiziyenin dört reisini lütfen nezdi 
âlinize davetle beraber gayet mahrem olarak müşa
rünileyhimin bu husustaki kanaat ve malumatlarının 
işarını rica ve mevkii alîi adlîde bulunan zevatın hay
siyetini rencide etmemekle beraber bu istifsarımın 
şuyuuna meydan vermeyiniz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Yani iki 
gün sonra çektiniz. Bu emre ne cevap verdiler. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Dikkat bu-
yurulursa görülür ki verilecek cevaplar Heyeti Tem-
yizüyerain ne kadar yüksek mevkide bulunduğuna ga
yet büyük delildir. Rica ederim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - Emrine ge
len cevap nedir Beyefendi? 

REİS — Söz alırsınız, sorarsınız. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Efendim 
Ceza Dairesi Reisi Hasan Fehmi Bey... Cevabı oku
yorum : (Azil ve nasıp hakkı makamı âlilerine ait 
olduğundan bu hususta hiçbir mütalâada bulunmaya
cağım ve kendisinin bu bapta müstenkif addedilmesini 
rica etmiştir. Binaenaleyh demin aferin demiyordu-
nuz. Şükrü Bey, seriye ve istida daireleri reisleri kâ
mil ve Nazif beyler gerek ilmen, gerek ahlâkan (çık
mamıştır efendim bir takım şeyler) muktedir ve fa
zıl (yine bir takım şeyler çıkmamıştır) ancak Osman 

.Beyin bilâsebep tenzilini ve diğer Temyiz azayı kira
mı hakkında da mesbuk muameleden heyeti hazıra-
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nın müteessir bulunduğu (diğer Heyeti Temyiziye 
meselesi buna ait değildir) Halil Beyin aza muavin
liğine tenzili meselesidir. O da benden'ize ait değildir. 
Hukuk Dairesi Reisi Abdullah Bey, yalnız şuna dik
kat isterim ki Heyeti Temyiziye azalan içtihatlarında 
serbesttir. Heyeti Temyiziyeye emir verilebilir. Heyeti 
Temyiziye azaları gayet muktedir gayet muhterem 
adamlar mütalâalarında serbest adamlardır. Bâzı ar
kadaşların fikirlerine karşı söylüyorum. 

LUTFİ BEY (Malatya) — Mehakimin hepsi is
tiklâli haizdir. 

REFÎK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hukuk Dai
resi Reisi Abdullah İhsan Beyin liyakat ve iktidarı 
takdir edilmekle beraber Osman Beyin vukuf ve rü-
yetçe faikıyetini dermeyan etmişlerdir. Sonra Vali 
kendi en son mütalâasında (İhsan Beyin Aydın Vilâ
yetinde şöhret ve fazileti kalbi acizîde derin bir hür
met uyandırmış olmakla hakkında söyl'iyecek başka 
söz bulamam. Maahaza Osman Bey de cidden tevec
cühü âliyeye lâyık bir gençtir.) diye tavsif ediyor. 
Şimdi efendim netice ne olmuştur efendim? Bu tel
grafı çekmekle Heyeti Muhteremenize bütün Meclis 
namına icrayı kaza eden zevat hakkında lâzım gelen 
malumat verilmiştir. Bunu emir falan telâkki etmek 
doğru değildir. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Kayseri) — İhsan Bey bu
raya İstanbul'dan ne suretle gelmiştir efendim? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Mahkemei 
Temyiz âzası idi. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Kayseri) — Mezunen mi 
geldi? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hayır. Bu
radan tayin olundu ve geldi. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — İstanbul'dan 
mezun'iyet alarak gelmiş buraya. 

REFfK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hayır, ka
tiyen tekzip ederim efendim.... İstanbul'da . . . âzası 
iken tayin olunmuştur. Tebliğ olunmuştur, gelmiştir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Tehcir müd
deiumumiliği yapmış mrdır? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bendenizin 
bunun hakkında malûmatım yoktur. Bu zatın hale
finim hiçbir fırkai siyasiyeye intisap etmek ihtimali 
dahilinde olmakla... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Kimin, bu
nun mu? Ferit Paşa zamanında.... 

ZİYA HURŞÎT BEY (Lâzistan) — Kimin? 
REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — İhsan Be

yin ve şahsan yalnız... Başka sorulacak bir şey var mı 
efendim? 

I ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim isti-
' zahırnızın dördüncü maddesi Başmüddeiumumi Os-
j man Beyin tenzilen Temyiz âzalığına nakH ve yerine 
I İstanbul Mahkemesi Temyiz âzalığında İhsan Beyin 

tayini idi. Vekili Beyefendi Hazretleri Başmüddeiu
mumi Osman Beyin tenzil esbabı mudibesi diye bu-

I rada bir çok hususî mektuplarını okuttu. Dosyadan 
I getirtti. Bendenizin kanaatıma en muvafık olan ciheti 
I Sıtkı Beyefendinin buyurdukları gibi vaktiyle onun 
I maiyetinde bulunduğu zaman, yani müddeiumumi 

muavinliğinde bulunduğu zaman onunla iyi geçine-
I memiş ve oradan ayrılarak Refik Şevket Beyefendi

nin zannederim ehibbasından olduğundan dolayı mai-
I yetinde elyevm umuru cezaiye müdürü olan zatın te-
I sir yapmasından bu adam bir çok gayrı kanunî ha-
I rekâtını gördüğü için kendisi de şey ederek, yani bel

ki bundan bir az korkarak kendisinin böyle müte-
nakız bir mektup yazmasına sebebiyet vermiştir. Ha-

1 kikat budur zannederim. Yoksa resmî bir muamele 
I bu Osman bey hakkında mahkemei temyizde Asım 
I ve Galip beylerin haklarında geçen bir muameleden 
I dolayı o meselenin olmayacağı aşikârdır. Heyeti Celi-
I leye kanaat gelmiştir. Vazife meselesi idi. Sonra asıl 
I Meclisi Alinin her vakit söylediği ve her vakitte ve 

her vekile bu münasebetle hücum ettiği bir mesele 
I var. İstanbul'dan memur getirmek meselesi. Bu İhsan 
I bey İstanbul'dan getirilmiştir. Vekil buyurdular ki 
I İstanbul'dan buraya doğrudan doğruya tayin etmiş 
I ve oradan istifa ederek gelmiştir buyurdular. Halbu-
I ki Osman bey mezuniyet ihtiyatiyle geldiğini söylü-
I yor. Yani mezuniyet alıyor geliyor Sivas'a ve şayet 

tayin buyurulmazsa yeniden mezuniyeti varya. Yine 
I İstanbul'daki vazifesine devam edebilecektir. Yani ne 

derece merbutiyetle geldiğine bu kâfi bir delildir. Ben
deniz onun iktidarı hukukîsi hakkında söyliyecek 

} hiç bir şeyim yoktur. Yalnız bir çok muhterem ar
kadaşlar buyuruyorlar ki Ferit Paşa zamanında teh
cir mesailinden dolayı müddeiumumilik yapmış bir 

I zattır bu zat. 
I Bir mebus - İzmitte (Hayır, evet sadaları) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) (Devamla) — 
j Efendim arzedeceğim. Sonra Vekil Beye burada is-
I tizah edildikten sonra ve istizah takriri vekâletine 
j tevdi olunduktan sonra orada bir baş müddeiumumi 
I Osman bey meselesini görür görmez kendisini tebris 
I için, yani kendisine Meclisi Âlide bir hak temin için 
r derhal şifre olarak Sivas Valisine... Acaba tarihte 
I böyle numunesi var mıdır? (Alkışlar) Vali Mahke-
I mei Temyizi toplasın da tenvir için şifreye Vali ce-
I vap versin. Hiç işidilmiş midir? yani bu sırf kendi 
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zatı içindir. Teberri içindir. Meclisi tenvir edeceğim 
diyor. Hiç şimdiye kadar işitilmemiştir ki bir Vali 
Temyiz heyetini toplıyarak Adliye Vekilinin Meclis
te maruz kalacağı sualleri orada düşünerek şifre ile 
buraya, oradan Meclise; şimdi bakınız, Başmüddei-
umumi Osman bey ne ifade ediyor? Evvelâ telgrafı 
okuyayım. Bu Meclisi Âlide bir çok zevatı muhte-
remeye çekilen telgrafın suretidir. Heyeti Temyiziye 
azasından Osman imzasiyle yani sabık Başmüddei-
umumi Osman istihaza manız kaldığından bahsile 
Meclisi Âliyi tenvir etmek üzere, efendim istizahtan 
sonra istifsar var yani istizahtan evvel Vekil Beyin 
böyle bir şey hatıru* hayalinden geçtiği yoktu. İş is
tizaha kaldıktan sonra... düşünüyor, Başmüddeiumu-
milikten isabet olması ve mezuniyeti ihtiyati ile İs
tanbul'dan gelen halefi İhsan Beyin tezkiyesi iltiması
nı ve mahrem kaydını havi Adliye Vekili tarafından 
Sivas Valiliğine gelen şifre ile müstaceien istihzah 
edilmesi üzerine Temyiz rüesasından istihbarla bunun 
Vali nezdinde içtima eden rüesayı müşarün ileyhim 
keyfî olan bu muamelede isabet olmadığı ve bunda 
heyeti temyiziyenin rencide ve müteessir olduğunu 
ve Hükkâmı Temyiziyenin kadir ve haysiyeti ihlâl 
edildiğini ifade eylemiştir. Binaenaleyh Vali tarafın
dan 24/25 tarihli şifre ile cevap yazıldığı anlaşıldığın
dan cevabı mezkûrun dahi meydana çıkarılması ma
ruzu acizanemdir. Adliye Vekili her memlekette bir 
idare memurudur, her memlekette böyledir. Adliye
nin en büyük adamı aranınca Mahkemei Temyiz hük
kâmı gösterilir, ve bugün bir çok memleketlerde 
bir çok devletlerde silsilei meratibe bakarsak en baş
ta Mahkemei Temyiz Reisi gelir. Amerika'da bile 
Reisi Cumhur Mahkemei Temyiz reislerindendir. 
Binaenaleyh Temyiz Reisleri ile böyle eğlenilmez. 
Onlara karşı beni Mecliste istihzah ettiler, benden 
böyle bir mesele soruldu. Bu mesele hakkındaki 
fikrinizi yazınız ki Meclisi tenvir edeyim demek ve 
onları toplamak kadar onların kadir ve haysiyetleri
ni tenzil eden hiçbir şey yoktur. 

Mahkemei Temyiz heyetini topluyorlar ve onlara 
diyorlar ki bu meseleyi söyleyiniz. Rica ederim o reis 
o azalar ki az evvel böyle mektup geldi falancanın 
aleyhinde bulundu, falancanın aleyhinde yazdı diye 
bu memlekette aksini iddia eden bir adam yoktur. 
İktidar ve namusu ile mutearif bir adamın derhal 
Başmüddeiumumilikten tenzilen Mahkemei Temyiz 
azalığına nakledildiğini ve gayrı kanunî ve keyfî 
bir surette, tabiî ne suretle cevap yazacağını biliyor
lar, fakat rüesayı müşarünileyhim hazeratı hakikaten 
bu cihetten bu meselede tecellüt göstererek keyfî ve 

gayrı kanunî görülen muameleyi bu memleketin ta
rihi adlîsinde uzun bir mümarese ile yetişen zevat 
yakından kavrıyarak bildirmişlerdir. Heyeti Celileni-
zin burada göreceği bir şey var. Bir kere Adliye Ve
kili burada istihzah edildikten sonra kendi kanaatına 
güvenemiyerek, yani ben kendim Meclisi ikna edemi-
yeceğim, ona güvenemiyerek kendisine zahir ve im
datlar araması ve bunun için de efendiler namusu 
adlîyi temsil eden Mahkemei Temyizi kendisine mü-
şarik görmesidir. Yani bu işi Temyiz ile işhat edecek
tir. Efendiler bu iş buraya gelmeseydi Mahkemei 
Temyizin aczini natık olan bu telgraf buraya gelini-
yecekti. Burada okunmıyacaktı. O tabiîdir. Temyiz 
azası ile Başmüddeiumumi ile oynanılmaz. Onun vak
tiyle muavini olan böyle bir zatın kendi aleyhinde 
burada söylediği sözlerle o ne tenzil edilir, ne taltif 
edilir. Şayet diğer temyiz azaları Galip ve Asım 
beyler meselesinde ise, o sırf memuriyete ait mesele
sidir şayet suistimal varsa sade azalıktan oradan ora
ya tenzil edilmez... Bakınız efendiler; bizim en büyük 
mehakimimizi, adliye umurumuzu tevkil ettiğimiz 
zat, adliyenin en yüksek mertebesi olan, resikârda 
bulunan mahkemei temyizi şayet rencide ederse siz 
bu memleketten nasıl adalet umarsınız? Böyle mah
keme rüesası gibi uzun bir silsilei meratip katederek 
o mevkii balaya suut eden zevatı muhtercmeyi biz 
burada baziçe edemeyiz. Buna her azanın yüreği tit
rer. ve hepimiz, adalet ve vazife namına onların hu
kukunu müdafaa ile mükellefiz. Bunu müdafaa eden 
kimse her' mebus kendisini bu vazifeden beri bula
maz. İşte kendisi de burada beyan ettiler. Ne kadar 
küçük bir sebeple bir Başmüddeiumumi tenzil edili
yor ve sonra kendisini tebriye için ne suretle bir he
yeti temyiziye müşarik gösterilmek isteniliyor ve 
bunlar Vali nezdine celbediliyor ve şahit göstermek 
isteniliyor. Bir Heyeti Temyiziyenin Valinin huzuru
na gelmesi ve bunlar sırf vekil - beyin Meclisi tenvir 
etmesi ve kâfi derecede kuvvei iknaiyeye sahip ol
ması için hususî, mahrem şifrelerle yazılıyor. Artık 
bunun takdirini Heyeti Celilenize bırakıyorum. (Mü
zakere kâfi seslen) 

EMİN BEY (Erzincan) — Bendeniz Refik Şev
ket Beyefendinin cesareti medeniyesinden onu bek
lerdim ki kendilerinden ne kadar bir sual varit olursa 
olsun icratleriyle göğsünü gere gere bu kürsüde ce
vap vermeleri lâzım gelirdi. Fakat gerek geçen gün
kü istizahta ve gerek bu günkü istizahta kendilerine 
bir hak temin edebilmek için daima eslaf zamanın
daki usulsüzlüklerden bahsetmeleri zannederim ki 
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kendilerinin zaafına delâlet eder. Celsei aleniyeve 
ait olan mesail için tabiî sözüm mahfuzdur. Yalnız 
Ziya Bey izah etti". Ben de bir iki noktaya ait söz 
söyliyeceğim. O da her nasılsa tehcirciler, nezdinde 
fevkalâde haizi kiymet oluyorlar. Herhangi iddia
larında olursa olsun kendilerine bir hâkimin sui isti-
malatından bahsedilecek olursa efendim beni ikaz 
etmediniz dediler. Tehcir müstantıklığında bulunan, 
tehcir müddeiumumiliğinde bulunanlar Ferit Paşa 
zamanında tayin edilenler, hatta bunlardan İhsan Bey 
de tehcir müddeiumumiliğinde İzmitte bulunarak 
bir çok zavallıları bu suretle tehcir ederek sırf Ferit 
Paşanın emriyle ve Ferit Paşanın talimatı mahsusiyle 
gelmiş bir adamdır. 3öyle bir adam Mahkemei Tem v 

yiz gibi mühim bir mevkii ihraz edebilecek ve o 
mevkii muhafaza edebilecek liyakati var mıdır? Böy
le tehcircilerden birisi de bizim başımızda beladır. 
Onun hakkında gelsei aleniyede izahat vereceğim. 
ve o adamın bizim memleketimize ne kadar bela ol
duğunu arzedeceğim. 

Refik Şevket Beyefendinin vicdanına, imanına, di
nine ve gayei millî uğrundaki fedakârlığına itimat et
tiğini temin ettireceğim bir zatın şehadetiyle şehadet 
ettireceğim. Binaenaleyh bunu celsei aleniyede söy
liyeceğim sözüm mahfuz kalsın. 

ZÜLFl BEY (Diyarbakır) — Muhterem arkadaş
lar; Heyeti Celileniz müsaade ederse Adliye Vekili 
Beyden iki şey soracağım. Birisi tenzili sınıf değil, 
bugüne kadar Mahkemei Temyizde tutması, diğeri de 
Osmanı isabet ederek buraya getirmesidir. Çünki Os
man Bey vaktiyle polislikten yetişmiş ve Tırnova'da 
polislik etmiş, mektebi hukuktan çıkmış, İngilizle
re alet olmuş ve istanbul Polis Müdürü Haül beyle 
teşriki mesai etmiş ve işkencesiyle temeyyüz etmiş 
bir insandır. Bunu bütün vicdanınıza havale edece
ğim ve Heyeti Celilenizin vicdanını hakem tutacağım. 
Osman Bey böyle bir insan olduğu halde böyle Mec
lisi Âlinin namına icrayı hükmederi ve ümmülmeha-
kim olan Mahkemei Temyizde istihdam edilmesine 
çok müteessifim. Cümlenizin de teessüf edeceğinize 
eminim. 

ihsan beye gelince o da Ferit Paşa zamanında 
Mahkemei Temyiz azalığında bulunan ve Meclisi 
Âlinizin meşruiyetini kabul etmeyen ve hatta beya
natta bulunarak Yunanlılar inşallah bunları mahveder 
diye beyan eden ve Adliye Nezaretinde Ali Rüştünün 
fevkalkanun bu adamı getirip istinaf azalığına tayin 
etmiş olduğu öyle renksiz, seciyesiz adamları Mahke
mei temyizde aza görmek nasıl olur efendiler, (Bra

vo sesleri) Bunları tamİK ediniz. Böyle seciyesiz 
renksiz adamdan bu memleket istifade edemez. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Allah razi olsun. 
REFİK ŞEVKET BEY (Adliye Vekili) (Saruhan) 

— Efendim bilhassa en son sözü söyliyen Zü!fi beyin 
sözleri hakikaten hepimizin vicdanları üzerinde esas
lı bir surette tesir yaptığını inkâr etmek kabil değil
dir. (Meclisin meşruiyetini tasdik etmeyen sadaları) 
Söylenen sözler, bizim meşruiyetimizi tasdik etmeyen 
bir şahsı Adliye Vekilinin tayin etmesi söylenen söz
ler elbette bizim bu günkü vicdanı millîmizle kabili 
telif işler değildir. Bu inkâr edilemez. Fakat efendi
ler; bir mesele vardır ki tehcir Müddeiumumiliği 
yapmak bir cünha deyildir. Mutlaka bir cürüm değil
dir (Mutlaka cinayettir sesleri) (Gürültüler) Tehcir 
Müddeiumumiliğinde bulunan çok namuslu adamlar 
vardır. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Tehcir bir cinayettir. 
Bu söz bu millete darbedir efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Mutlak 
tabirini kullandım. Rica ederim sarih söyledim. Kul
landığım kelimeyi söyliyeyim de kendi dairei intiha-
biyenizde de görmüşsünüzdür. Efendim öyle adamlar 
vardır ki tehcir Müddeiumumiliği yaparken istikamet
lerinden dolayı meyus olmuş ve tehcir esnasında müs-
lümanlara ıraei tarik etmiş müddeiumumiler de var
dır; (O da var seslerij 

EMİN BEY (Erzincan) — Terfi eden varsa na
sıl ikisini istihdam ediyorsunuz? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Tehcir ha
kimliğinde, tehcir müddeiumumiliğinde izharı feda-
kâri edenlerin hakkını da vermekle mükellefiz. Mut
lak iyi değildir. Fakat mutlak da fena değildir. 

EMİN BEY (Erzincan) — Yine o zaman da ter
fi etmişse. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Şimdi İh
san Bey meselesine gelince... 

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Kaç ihsan 
var. Yalnız adliyedeki ihsan Bey mi var? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Arzediyo-
rum ki İhsan Beyin tehcir müddeiumumiliğinde bu
lunduğundan katiyen haberdar değilim. Fakat bu 
kadar haber aldıktan sonra... 

BİR MEBUS — Bu kadar tahkik ettiniz de bu
nu anlıyamadınız mı? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bu kadar 
malumat aldıktan sonra elbette bu vazifesi esnasın
daki muameleyi bütün teferruatiyle öğrenmek benim 

L vazifemdir. 
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ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Geçmiştir 
o. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Sonra 
efendim gelelim Ziya Hurşit Beyin beyanatına. Şim
di bendeniz isterdim ki Ziya Hurşit Beyin Başmüdde-
iumumiyi müdafaa ederken onun diyor mütenakız 
yazı yazmasına diyor belki adliye müfettişi Etem 
Beyin Adliye Vekili üzerinde yaptığı tesirattan kor
karak yapmıştır diyor. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Fakat Beye
fendi daha sonra söylediğimi söyleyiniz. Efendim. 
Gayri kanunî muamelatınız numunedir. 

REFİK ŞEVKET BEY 'Devamla) — Eğer öy
le bir zihniyet varsa tamamiyle vazifesinden uzak 
ve idarei maslahata aşık olduğuna delâlet eder. Bir 
adam ki bir gün böyle söyler, diğer gün başka söy
ler en büyük mevkii adliden beri olmadığını Ziya 
Hurşit Beyin beyanatı... 

REİS — Efendim muhavereye müsade etmiyo
rum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Sonra efen
dim İhsan Bey mezun olarak gelmiştir. Hayır gel
memiştir. Gibi sözlerle Adliye Vekilinin muhakeme
si icra ediliyor vaziyetindeyim. Ben diyorum ki 
mezunen gelmiştir. Hayır Osman Bey böyledir di
yorlar. Rica ederim bu Adliye Vekili ile Osman 
Beyin meselesi midir? Yoksa Devlet ve millet mev
zubahis midir? Bunu ayırmak lâzımdır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — İkisi de 
müdafaaya lâyık insanlar değildir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Ziya Hur
şit Bey diyor ki burada fazla itimat almak için ve 
kendinizi müdafaa etmek için telgrafı yazdın. Bunun 
hakkında lâzım gelen cevabı verdim. Aldığım ma
lumat Heyeti Umumiyenize lâzım gelen cevaptır. 
Binaenaleyh istizahtan evvel ve sonra olması yine 
namı âlinizedir. Saniyen bir başmüddeiumumiyi ken
disinden soramazdım. Çünki Başmüddeiumuminin 
kendisinden mafavkı vardı. Vali Heyeti Vekilenin 
mümessili olmak ve daima hüsnü münasabatta bulu
nan muhterem bir zat olmak dolayısiyle mesele isti-
şarî bir vaziyette arkadaşımla görüşmekten ibarettir. 
Nitekim mektubu aynen okudum. Telgraf ve saireyi 
-(Gürültüler) 

REİS — Adliye Vekilinin izahatını ben işitemi
yorum. Rica ederim oturunuz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Binaena
leyh bu hususta bilmem İhsan Beyi tezkiyede bulunu
nuz gibi bir kaydı işaret olmadığını yazdığımı aynen 

okumakla gösterdim. Binaenaleyh bir bir mebus ar
kadaşının ve vekili mesulün beyanatına kanaat etmi-
yerek, ehemmiyet vermiyerek Osman Beyin ifade
siyle beni muahazaya kalkışmak bilmem ne derece 
kabil olur? 

KADRİ BEY (Siirt) — Siz mebusların sözüne 
ehemmiyet veriyor musunuz? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hangi sö
zünüze ehemmiyet vermedim. Kadri Beyden bir su
al soruyorum. Rica ederim Kadri Bey söyleyiniz. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Mahke
meye emir vermek kâfidir efendim. 

REFİK BEY (Devamla) — Efendim; Erzincan 
Mebusu Emin Bey benim verdiğim cevapta eslafla 
mukayese etmeği alameti zaafa delalet eder diyor. 
Vaziyetimin iyi veya kötülüğünü anlıyabilmek için 
kendi mevkiimde bulunmuş arkadaşların efal hare-
kâtiyle mukayese etmeği vazife addettim. Bundan se
leflerimin aleyhinde bulunmak manasını gösterme
dim. Bunda ne için zaaf alameti olsun. Eğer kuv
vetli isem sayenizde kuvvetliyim. Değil isem yine sa
yenizde zaifim. Bu bendeniz için hiçbir vakit zaaf 
değildir. Ancak mukayesenin vereceği neticeyi Heyeti 
Muhteremenize arz etmekti. Sonra tehcircileri hima
ye eder dendi. Himaye etmek sözünü katiyen kabul 
etmem. Tehcirciler bu memleketin aleyhinde bulu
nanlarla teşriki mesaî ettiklerinden dolayı hepinize 
nasıl menfur iseler, bendenizce de menfurdurlar. Son
ra Emin Beyin de bu sözünü katiyen kabul etmem. 
(Kâfi sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Zatı âliniz Mahkemei 
Temyiz Başmüddeiumumisi gibi en mutena bir ma
kama ve on beş milyon nüfusun hukukunun ilticagâhı 
olan bir makama bir zatı tayin ederken onun akidei 
siyasiyesini öğrenmek mecburiyetinde değil misiniz? 

REFİK ŞEVKET BEY (Adliye Vekili) (Saruhan) 
— Öğrendim. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Fakat burada diyor
sunuz ki bundan sonra muttali oldum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Şimdi işit
tim efendim. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Bu bir hata değil 
midir? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Efendim; 
Umuru Hukukiye Müdürü Tevfik Bey İzmir mıntı
kası Adliye Müfettişi idi. İşte İzmir mıntıkası Ad
liye Müfettişi olan Tevfik Nesip Beyin bu zat hak 
kında bendenize bütün teferruatı hayatiyesi itibariyle 
vaki olan malumatından sonra bu zatı tayin ettim. 
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HAKKI BEY (Ergani) — Yanlış söylemiştir. Ya
lan söylediğinden dolayı onun da azli lâzımgelir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Yalan söy
lemek başkadır, bilmemek başkadır. Herkesin hav
sala! malumatı bir olmaz. Bendenizin istilaatım de
min de istimlerini verdiğim zevattan aldığım malu
mat üzerine ve bu adamın ehliyet liyakati ve dira
yet ve ahlâkı, istikameti dölayısiyle geldi. Bu bir me
seledir. Bu meseleye lakayt kalmak doğru değil
dir. 

NUSRAT EFENDİ (Erzurum'* — İhsan Bey vak
tiyle İzmir'in işgalinde İzmir'de bulunmuş bu idi? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hayır efen
dim. 

NUSRAT EFENDİ (Devamla) — Buraya gelme
den tebdilhava geçirmiş mi? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hayır efen
dim. Tercümei halini arz edeyim. Bu zat buraya gel
meden evvel yani, 1330 senesinde İzmir'de idi. 

NUSRAT EFENDİ (Erzurum) — 1335 senesinde 
nerde idi? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — 1330 sene
sinde İzmir'de İstinaf Reisi idi. Yine 1330 senesinde 
İzmir'in Hukuk Ticaret Reisi. 1331 senesinde Mah-
kemei Temyiz Başmüddeiumumi Muavini. 

NUSRAT EFENDİ (Devamla) — Buraya nere
den gelmiş idi? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — İstanbul' 
dan. 

NUSRAT EFENDİ (Devamla) — Kim tayin etti. 
REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bendeniz 

tayin ettim. 
NUSRAT EFENDİ (Devamla) — Adliye Müsteşa

rı Tahir Beyle münasebeti var mı?.. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Hayır 
efendim. Tahir Beyin münasebeti hususiyesi oldu
ğunu bilmiyorum. Tahir Bey bu zatın muktedir, fazi-
Ietkâr olduğuna şehadette bulunmuştur, Bu suretle 
faziletkâr olduğuna kanaat hasıl oldu. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis Bey
efendi, müsaade buyurursanız bir şey soracağım: 

REİS — Efendim Feyyaz Ali Beyin bir suali var
dır, 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Efendim;'Kırşe
hir müddeiumumiliğine tayin edilen Salih Bey Yoz
gat isyanından dolayı maznundur. 

REİS •— Efendim, hafi celsede izah edilen mese
le ile alâkadar değildir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Devamla) — Hafi celse ile 
alâkadardır. Efendim Kırşehir müddeiumumiliğine 
tayin olunan Salih Bey elyevm Kayseri İstiklâl Mah
kemesince mahkûmdur.: 

REFİK ŞEVKET BEY (Adliye V.) (Devamla) — 
Bendeniz tanımıyorum, yeni tayin olunmuş. 

FEYYAZ ALİ BEY (Devamla) — Bu Yozgatlı 
Çapanoğullarından Salih Beydir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Adliye V.) (Devamla) — 
Benednizin haberim yoktur. Böyle bir şeyden malû
mat yoktur. Tabiî tahkikat yaparız. Kırşehir Müd
deiumumisi Salih Bey isminde böyle bir zat olduğu
nu bilmiyorum, 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bunları tanımadan ter
cümei hallerini bilmeden nasıl tayin ediyorsunuz? 

REİS — Efendim; takrirler vardır. Hafi celsenin 
kifayetine dairdir. Celsei hafiye müzakeratının kifa
yetine dair Kayseri Mebusu Osman Beyin takriri 
okundu. 

Riyaseti Celileye 
Celsei hafiye müzakeratı kâfidir. Celsei aleniyeye 

geçilmesini, eğer müzakere kâfi görülürse itimat ve 
ademi itimat reyinin mevkii fiile konmasını teklif 
eylerim. 

Kayseri 
Osman 

(Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin takriri okun
du.) 

Riyaseti Celileye 
Hafi celse kâfidir. İstizaha alenî surette devam 

edilmesini teklif ederim. 
Burdur 

İsmail Suphi 

REİS — Hafi celsenin kifayetine muvafakat eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Hemen ekseriyeti azime 
ile kabul edilmiştir^ 

Lâzistan mebusu Abidin Bey tarafından verilmiş 
bir takrir vardır. 

(Okundu.) 
Riyaseti Celileye 

Diyarbekir Mebusu muhteremi Zülfi Beyefendi
nin izahı üzerine bunların her ikisi de, yani Osman 
ve İhsan namındaki şahısların ciyfe olduğu ve müslü-
man düşmanlığını sanat ittihaz edindiklerini anlıyo
rum. Buna binaen ikisinin de gelecek Adliye Vekili 
tarafından azillerini teklif ve ayrıca da Adliye Veki
line ademi itimat reyini teklif ederim. 

Lâzistan 
Abidin 
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(Zülfi Beyin takriri okundu.) 
Riyaseti Celileye 

REİS — Hafi bir celse ile alâkası var mıdır? 
(Yoktur sesleri) 

Bu takriri muvafık görenler el kaldırsın. (Ret ses
leri) Reddedilmiştir efendim. 

Rafi celseye nihayet veriyorum. On dakika tenef
füs. 

(Takrirler okunmamış.) 

Riyaseti Celileye 
Düveli itilâfiye tarafından alâtarikuttavassut der-

meyan olunan mütareke teklifine ıttıla hasıl olmuştur. 
Düveli itilâfiye mütarekeyi (Yunanistan'a Asyayı suğ-
ranın tahliyesinin teklif edebilmek için) dermeyan et
mekte bulunuyorlar. Tahliye teklifi gibi besateti zahir 
ve neticesi meşkûk bir maksatla böyle ikinci bir üç 
ay için dahi kabili tecrit ve temdit bir mütarekeyi 
bu şekliyle kabul etmekliğimize bittabi imkân yok
tur. 

Bizim için misakî millî gaye olduğuna göre mü
tareke teklifi ancak Türk topraklarının tahliyesi esa
sının kabuliyle ve mütarekenin yevmi iptidarından 
itibaren tahliyeye başlanacağının dahi taahhüt edil
mesiyle nazarı itibara alınabilir. Şurası da mukarrer
dir ki bu surette dahi mütareke müddeti - tabii ka
bili temdit olmak üzere - azamî bir ay için kabul olu
nabilir. Takririmizin İcra Vekillerine tevdini talep 
ederiz. 

Çorum Eskişehir 
Ferit Abdullah Azmi 

İzmir 
Yunus Nadi 

Riyaseti Celileye 
Son sözü Meclisi Âlinin diyeceğine ve Meclisi 

Âlinin vereceği karar kabili tağyir olamıyacağına bi
naen, malûmatı askeriyeyi alarak Meclise gelmeleri 
ve meselenin o vakte kadar tehirinin muvafık olaca
ğı kanaati ile tehirini teklif eylerim. 

Bitlis 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Berveçhiatî maruzatın istisnaî olarak nazarı mü

talâaya alınmasını ve mahaza bu nikatta bazı tadi
lâtı dahi mümkün görebildiğimi arz eylerim. 

Mersin 
Selâhattin 

1. Evvelâ Şarkı karipte sulh ve sükûnu temin için 
düveli muazzamanın vakî olan teşebbüsüne şimdi
den teşekkür edilmelidir. 

I 2. Sekiz senedir istiklâli namına en müşkül şe
rait altında harbeden milletin topraklarına sahip ol
mak hususundaki hukukundan düveli muazzamaca 
müştereken tanınmış olan esasatı... yalnız Anadoluda 
bir tahliye teklifatına mukabil altı ay müddetle ada
lete mahkûm edilmesini ve hali mezkûrenin nazarı 
insafa vaz ve binaenaleyh mütarekeden evvel bu esa
satı müşterekenin tebliğini rica eder. 

3. Mütarekenin, Anadolu'nun tamamen tahliyesi 
esasını şâmil bulunduğunu Hükümet senet ittihaz 
eder. Bu senedin samimiyetine... isteyen Yunanlıların 
Anadoludaki fuzulî vaziyetlerini teessürle telek ki eden 
milletin ve Hükümetin mütareke suretiyle altı ay 
daha bu vaziyeti temdit etmesi için, hiç olmazsa, ilk 
mütareke teklifine esas olarak Yunan Ordusunun ge
çen 1921 Temmuzundaki vaziyete olsun aldırılmasını 
ve Türkiye ordusunun keza tarihi mezkûrdaki vazi
yetini alarak şimendiferine sahip olmasını düveli 
muazzamanın hissi adaletinden addeder. Bu yol
da bir teklifin ademi kabulü nihaî bir vaziyetin şim
diden tenvirini ve kabulü kademe kademe tahliyesi
nin tabi bulunacağı şeraitin Milletçe de görülerek 
gayei asliye üzerinde tevahhüdü mucip olacağı gibi 
bir çok hususî müşkülât ve vaz'iyatı da halle hadim 
bulunacağından Türkiye Hükümeti bu teklifinin şaya
nı kabul bir esas mütareke olarak telâkki edileceği 
kanaatındadır, 

4. Müfredatın bilâhare tayini kabil olacak âni-
fülarz şerait altında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti Yunan ordusuna karşı harekâtı hasmane-
yi üç ay müddetle tatil edebileceğini tebliğ eyler. 

Mersin 
Selâhattin 

Riyaseti Celileye 

Üçler konferansının Paris'te inikadiyle ilk vazife 
olarak mütareke teklifi hakkında bugün muttali ol
duğumuz mütareke şeraiti her halde bir tuzak mahi
yetinde olduğu ağlebi ihtimaldendir. Fakat şunu da 
anlıyoruz ki sırf tngiliz ve Yunan metafii hasisesi 
için yapılan bu tuzakta diğer iki devleti muazzamanın 
da bariz bir fenalığı olmadığını zannetmekteyiz. Şu 
halde ceffelkalem kabul edilmesi kanaatimizce mu
zır addedilen bu mütareke teklifinin reddini de o su
retle menafii âliyei vataniye ile kabili telif bulmu
yoruz. Binaenaleyh arzu edilen sulhun, misaki millî 
dairesinden çıkmamak şartiyle, şeraiti esasiyesi şim
diden tespit edilerek daha kısa müddet zarfında bir 
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mütareke akdine taraftar olduğumuzun cevap olarak 
mütekabilen bildirilmesini teklif eyleriz. 

Bursa Lâzistan 
Şeh Servet M. îsmet 

Riyaseti Celileye 
Mutelifin konferansının mütareke teklifi ve şera

iti hakkında Şark Müttefiklerimizin riikatı nazarı 
hakkında Hariciye Vekilimiz izahat vermemiş oldu
ğundan bu noksanın ikmali ve mevzuubahsin Asya-
yı suğra irae edilmiş olmasına ve teklifin İstanbul 
Hükümetine de vukuu malûm bulunmasına göre İs
tanbul ve Boğazlarla sevgili yurdumuz Trakya mu
kadderatının mülevves ricalin ebedii ihanet ve hıya
netine tevdien ve dereceî ulâda bir sureti tesviyeye 
raptı demek olacağından (Fevkalâde calibi nazardır) 
misaki millî dairesindeki hududu memleketten hariç 
bırakılan kıymettar cezayı vatan tamamen nazara 
alınmak şartiyle ve takrir edilecek sureti tesviyei mu
tavassıta dairesinde hareket muvafık olacağından 
(Teklifin reddi muvafık olur.) Heyeti Vekilece bu 
cihetlere atfı ehemmiyet olunmak üzere takririmin 
heyeti müsarünileyha Riyasetine tevdiini talep eyle
rim. . 

25 . 3 . 1338 
Muş Mebusu 
Mahmut Sait 

Riyaseti Celileye 
Mütareke meselesinin evvelâ Başkumandanlığın ve 

Heyeti Vekilenin mütalâası alındıktan sonra müzake
resine devam edilmek muvafık olacağını arz ve teklif 
eylerim. 

25 . 3 , 1338 
Tokat Mebusu 

İzzet 
Riyaseti Celileye 

Vuku bulan mütareke teklifine ve metnine Mec
lisçe ıttıla hasıl olmuştur. Mahiyeti itibariyle bir mü

tareke olduğundan, evvelemirde, Başkumandanlığın ve 
Paris'te bulunan Hariciye Vekilinin nikatı nazarı mü-
fassalan alınarak Meclise arz edilmesi ve badehu bir 
karar verilmesini ve ruznamei müzakereye geçilme
sini teklif eyleriz. 

25 . 3 , 1338 
Bolu Beyazıt 

Cevat Abbas Dr. Refik 
İstanbul Tokat 

Ali Rıza Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Mütareke akdi hukuku harbiyeden olmakla Yu-

nanistanın esasen zümreî itilâfiye meyanında bizim
le muharip olmaması ve İstanbul Hükümetinin müta
reke akdi zamanında hilafı usul ve hukuk olarak 
memleketlerimizi adeta şekavetkârane bir surette iş
gal ve tecavüz etmesinden dolayı Yunanistanla yapı
lacak muamele ancak zulüm ve itisafına nihayet ver
mek üzere topraklarımızdan tard etmekten başka bir 
muameleye imkân yoktur. Ve mütareke akdi hilafı 
usul ve aynı zamanda tecavüzü şekavetkâraneden iba
ret olan bir meseleyi resmî şekle sokmak için entrika 
mahiyetindedir. Binaenaleyh bu hususun ademi ka
bulünü teklif ederim. 

25 . 3 . 1338 
İsparta Mebusu 

İbrahim 

Cereyan eden müzakereden iki fikir tebellür et
miştir. Birisi; ordunun fikir ve mütalâası alındıktan 
sonra Meclisçe ariz ve amik müzakere ve neticeye 
raptı ve diğeri ki, «Hükümetin fikridir» şimdiden 
Meclisin fikir ve mütalâasını alarak ordu ile temas 
ve oraca da müdaveleî efkâr edildikten sonra netice 
tekrar Meclise arz edilmek şeklindedir. Binaenaleyh 
bu iki fikrin ayrı ayrı reye vaz'ını teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 
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