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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati Badezzeval : 2.30 

REİS — ReJsisani CefâJeddin Arif Beyefendi 
KÂTİP t Haydar Bey (Kittahya) 

REİSİSANİ BEY — Celseyi kuşat ediyorum, efendim, 

KATİP HAYDAR BEY — (Zabtı sa'bık hulâsasını kıraa't eyledi.) 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Cefee 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde birinci celse badezzeval saat iki kırkta 
inikad etti. Zaptı sabık hulâsası kıraat olunarak ay* 
nen kabul edildi. Azaların harcırahı hakkında Ma
liye Encümeninin mazbatası Divanı Riyasete havale 
olundu. Orman rüsumundan kasaba ahalisinin de is
tisnası hakkında Yozgat Mebusu Rıza Beyin encü
mene muhavvel takririnin reddine dair İktisat En
cümeni mazbatası kıraat ve kabul olundu ve celsei 
hafiye akdedilmek üzere içtimaya nihayet verildi. 

(İkinci, üçüncü, dördüncü celseler hafidir.) 
Beşinci Celse 

Reis Mustafa Kemal Pasa Hazretlerinin tahtı ri
yasetlerinde badezzeval saat' altıda içtima etti. 

Eşkıya yedinden tahlisi nefs ettiğine ve mezuni
yet itasına dair Fuad Beyin Bolu'dan keşide ettiği 
telgraf kıraat ve Divanı Riyasete havale olundu. 
Kuvayi Maliyenin giriştiği mücahedatı mukaddese-
ye bütün varüklariyle iştirak eden elviyei selâse hal
kının tazim ve şükranlariyle her dakika irade ve işa
rete muntazım, olduklarına dair elviyei selâse Heyeti 

1, — İstanbul'dan gelmiş olan Ankara Mebusu 
Atıf, Konya Mebusu Ömer Vehbi ve Musa Kâzım 
Efendilerle Kâzım Hüsnü ve İstanbul Mebusu Fe-
rid, Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beylerin Meclise 
takdimi. 

REİSİSANİ BEY — İstanbul'daki mebus arka
daşlarımızdan Ankara Mebusu Atıf Efendi ve Kon
ya Mebusu Ömer Vehbi Efendi ve Musa Kâzım 
Efendi, Kâzım Hüsnü Bey, İstanbul Mebusu Ferid 
Bey, Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Bey teşrif etmiş-

Temsiüyesi namına ittihadı İslâm Fıkrası Reisi ve Olti 
Mutasarrıfı Yusuf Ziya Bey tarafından keşide edilen 
telgraf alkışlar arasında kıraat edildi. Müteakiben 
Kastamonu Mebusu Suad Bey ve rüfekasının mües-
sesatı sıhfoiyeî mülkiye ve askeriyenin tevhidi hakkın
daki takriri Sıhhiye ve Müdafaaİ Milliye encümen
lerine havale olundu. Sulh şeraitine İthal edilmesi 
lâzımgelen mevadda dair Mersin Mebusu Safa Be
yin takriri kıraat olunarak nazan dikkate alınmadı. 
Aşar usulünün ıslahı hakkındaki Karesi Mebusu 
Basri Beyin takriri Maliye Encümenine havale edile
rek çarşamba günü badezzeval saat ikide ve ezanî 
saat altı buçukta içtima etmek üzere celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip 
M. Kemal Haydar 

Kâtip 
Cevdet 

REİSİSANİ BEY — Zabtı sabık hakkında söz 
söylemek isteyen var mı? Kabul edenler lütfen elle
rim kaldırsınlar. (Eller kalkar. Aynen kabul olun
du.) 

lerdîr ve Heyeti İcraîye Meclisi Alinize takdim edi
yor. 

BİR MEBUS — Efendim Hasan Fehmi Efendi 
de vardır. 

REİSİSANİ BEY — Efendim Hasan Fehmi 
Efendi evvelce kabul edilmiştir ve kendilerine me
zuniyet verilmişti (Kabul kabul sesleri). Efendim, 
bunda kabul yoktur. Bu evvelce karargir olmuştu. 
Şimdi Heyeti İcraiye Meclisi Âlinize takdim ediyor, 

2. — AZAYt KİRAM MUAMELÂTI 
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2,. — Sivas Mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Emir Pasa ile Rasim, Ziya, Mustafa Taki ve Hayri 
Bey ve Efendilerin intihap mazbatalarına dair maz
bataları tetkik encümeni mazbatası. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Tetkiki Me
zattı! Encümeoinm Sivas mebuslarına ait bir mazba
tası var. (Okur) 

işbu mazbata münderecatı bktetiafc muvafıkı 
usul ve talimat idigüne encümenimize» kanaat hâsıl 
olmakla tfttasdik Heyeti Umumiyeye arzı müMeft-
kan karargir oiüu. 28 Nisan 1336 

4. — MUH 

/. — 56 ncı Fırka Kumandanı Bekir Sami Beyden 
mevrud, İstanbul Hükümetince Kuvayi Milliye aley
hine tedibattan sarfınazar olunduğunun Peyami Sa
bah Gazetesinde zikrolunduğuna dair telgraf. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Fırka 56 kumanda
nı Bekir Sami Beyden bir telgraf geldi. Celsei hafi
yede okuduk. Celsei hafiyeye ciheti taallûku olma
dığından tıaşi alenen kıraatine Meclisi Âliniz karar 
vermişti. Onu okuyoruz. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
28.5,1336 tarihli Peyami Sabah Gazetesinde istan

bul Htlkümetl vaziyeti siyasiyei hariciye dolayısıyla 
Kuvayi Milliye aleyhine yapılacak tedibattan sarfına
zar edildiği ve bu işin sulhun akdinden sonraya bı
rakıldığı zikredilmekte olduğu maruzdur. 

29 Mayıs Sene 1336 
Fırka 56 K, 
Bekir Sami 

2. — Büyük Millet Meclisinin küşadt münasebe
tiyle merasim yapıldığına dair Cizre Kaymakamlığı
nın telgrafı. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Sımakta 
Cizre Kaymakamından bir telgraf geliyor. 

'Heyeti TemsiKye Reisi Mustafa Kemal Pasa 
Hazretlerine; 

Sımak : 36 
C Meclisi Millinin küşadına dair bermuoibt emir 

Cuma günü memurini askeriye ve mülkiye ve ulema 

/. — Seyyar jandarma "müfrezeleri teşkili hak
kında kanım lâyihası. 

REtStSANİ BEY — Şimdi efendim ruzname-
miade seyyar jandarma teşkilatı hakkındaki kanun 
uyması vardır. Onun müzakeresine başlayacağız. 

REİSÎSANİ BEY — Esamiyi de okuyunuz. 

(Kâtip Haydar Bey esamiyi okudu) 

Mahir Beyzade Emir Paşa, Mütevellizade Rasim 
Bey, Seüm Efendizade Hoca Mustafa Taki Efendi, 
MüteveUİzatfe Ziya Bey, Sığırcızade Hayri Efendi. 

RBIŞÎSANt BEY — Efendim, isimleri okunan ze
vatın mebusluğunu kabul ediyor musunuz? Kabul 
buyuruyorsanız ellerinizi kaldırınız (Eler kalkar). 
Kabul edildi efendini. 

ve eşraf ve ahali Cizre camii şerifinde ve Cuma na
mazından evvel mükemmel surette Mevlûdü Şerif 
kıraat ve âyeti celiteyi tilâvetten sonra tezayüdü öm
rü ve ikbali hazratİ şahaneye ve milleti islârriiye ve 
Devleti Âliyei Osmuniyenin din ve vatanı mukadde-
sesi uğrunda mücanedatı meşruada muvaffakiyet ih
san buyurulması duasını eda ettikten sonra kazada 
mevcut birinci tabur kumandan ve zabîtantyte efra
dı osmaniye ve bilûmum memurin ve ahah'i belde 
makamı hükümete gelerek töbrikâtı lazrnıeyi ifadan 
sonra taburu mezkûru ayrıca ve müotemian ziyaret 
ve İcabeden tezyinat ve şadunanı ayrıca ifa edüdiğt 
arz ve Şırnak kazası maddeten ve manen Cizre'ye 
münasebeti hasebiyle rüesalan bîr müddetten beri 
aralarındaki nifakı kaldırmak ve yek kütle olup din 
ve devleti uğrunda el birliğiyle çalışmak üzere mez
kûr kazaya geldim. Hiuıemotı ceKJeriyte aralarında
ki mUnaferet refiyle yekvücut olarak milleti istemi 
yeyi ve Hükümeti muazzamaii Ostnaniyeyi muhafaza 
hususunda son derece fedayı can edeceklerine dair 
ahid ve misak ettikleri ve bugün kaza merkezine av
det edileceği berayi malumat arz olunur. 

6 Mayıs 1336 
Şirnak'ta Cizre Kaymakamı 

Sultan 

REÎSİSANÎ BEY — Makamı Riyaset lâzmıge-
len cevabı yazar değil mi efendim? (Hay hay sesleri). 

'REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Heyeti İc-
raiyenra mS yoksa encümenin mi? 

REÎSİSANÎ BEY — Heyeti İcraiycnin. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müzakere

sine haşlanmadan evvel encümene havalesini teklif 
edenim. Encümene havale buyurunuz. 

3. — LÂYİHALAR 

ELİF EVRAK 
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REİSİSANt DEY — Müsaade buyurunuz, bu 
hususta Pasa Hazretleri izahat verecekler. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ FEVZÎ PAŞA 
(Kozan) — Encümene gitmedi taraftarıyım. 

REİSİSANt DEY — Paşa Hazretten encümene 
h&VafcsM tidkM ediyorlar. O halde Müdafaai MSî-
üye Encümenine... (Dahiliyeye de sesleri). Lüzum 
görülürse Dahiliyeye de gider, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — İkisi müş-
tereken efendim. 

RElStSANİ BEY — Hangisini Miyorsunuz? 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ PAŞA 

:— MiikÜafaai mffllyeye.1 
İREtSİSANt BEY — Esas itibarîyle burada tek-

İif edilen jandarma zannediyorum ki, mevcut olan 
jandarma değildir, gönüllü olarak yapılan jandarma 
.teşkilatıdır, Doğrudan doğruya kıtaat sekinde bür 
şey oluyor. Lüzum görülürse dahiliyeye de göndeririz. 
Onun için Müdafaai MdBye Encümeni bir defa tet
kik eylesin. Tetkik eytedik*en sonra eğer arzu bu-
yumlursa diabİHyeye göndeririz (Müdafaai milliye, 
MüdafaaS mtiHiye sesleri). O hailde Müdatfaaî miîfiye-
dir değıil mi efendim? (Evet, evet sesleri). Müdafaai 
Mrüiıye Encümenine havale ediyoruz. Efendteı şimdi 
muvakkat temyiz heyetti teşkiline dair bif kanun lâ
yihası var. Bu da Heyeti tardiyeden gelmiştir. Mec

lisi Âliniz tarafından Adliye Encümenine gönderil
mişti. Adüye Encümeni tetkik etmiş ve bugün de 
müzakeresini teklif ediyor. 

HULÛSt BEY (KaraMsarnsattfb) — Müzakereye 
girişmeden evvel, bir kanun lâyihası var idî. O ne 
zamana kadar talik ediM? (Mütarekeden sonra mı? 
(İşgalden sonra mı?) Mütalaasiylıe kalan bazı mua-
hedaltın keentemyekün hükmünde kalmasına dairdi, 
o kanun lâyihası geç kaldı, 

REİSİSANİ BEY — O kanun lâyihası talbolunuyor, 
Tevzi edildikten sonra onu da nazarı itibara ahnz. 

HULÛSt BEY (Karabisansatrib) — Pek geç kal
dı. Bunun tehirine dair Mç bir muamele cereyan et
medi. 

REİStSANt BEY — Onun müzakeresi Meclisi 
Âlinizin karariyle tehir edildi. 

Samban Mebusu Celâl Beyin teklifiyle tehir ed& 
muş idi (Sesler, ertesi içtimaa kaknısu). Demek kî, 
taibolunuyor. Ruznameye Mıal edilemedi. Gelecek 
ruznaınteye İthal ederiz. 

REİSİSANt BEY — Refik Şevket Beye hitaben 
Encümen namına söz söyleyecek misiniz? 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarühan) — Evvel emir
de esbabı mucibe lâyihası okunmayacak mı efendim, 

REİSİSANt BEY — Pekli okunsun. 

5. — MAZBATALAR 

1. <— Muvakkat ıbir temyiz heyeti teşkiline dair 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 'mazbatası. 

(Kâtip Haydar Bey, Heyeti icraiyenin esbabı mu
cibe mazbatasını okur):, 

Suret 
Muvakkat Temyiz Heyeti Teşkiline Dak Kanun 

Lâyihasının Esbabı Mucibe Mazbatası 
Vilâyet istinaf rnüddeiumumilikleriyle makamatı 

saireden mevrut tetgrafnamelerde nrehakimi temyi-
Ziye-ye sevk ve irsali iktiza eden ilâmat ve evrakı de-
avinin merdi tetkiki bulunmadığı cihetle bu babda 
bk kararı âdil iıflöhazı denmeyan ve işar ahınoıakta-
dn*. Filhakika matemi hilâfeti fclâmâye ve merkezi 
saltanatı ostnaniyenin İşgali doiayreiyle mehatdmi 
temylzâyeye evrak irsali gayri kabil olduğu nazarı 
dikkatte alınarak muvakkaten bk temyiz heyetinin 
biran evvel teşkili zaruret ve mecburiyeti hâsd ol
muştur. 

Bu teşkilat için müte&ddid efkâr varid olup bun
lardan birincisi; Büyük Millet Meclisi azası meya-
nında mevcut ve müıOehassiB ve müntesibinâ Adliye

den lâzımgelen zevata tevdii umur edilmesi, İkincisi; 
'her vilâyet merkezlerindeki istinaf ve bidayet meha-
ık'imi azası içtima ederek kendisine civar olan vilâ
yetlere ait mUkarrerat* mehakümi tetkik eylemeleri, 
üçüncüsü bir kaç vilayet için bir temyiz heyeti teşkili 
•suretiyle adedinin teksiri, dördüncüsü de en müna
sip bir m ĥafldie doğrudan doğruya Temyiz heyeti şua-
batının tesis oHınması hususlarından ibarettir. Bun
lardan birinci şekil, Meclis azaları meyanında rrtifaarı 
kâfi salâhiyettar zeva't butunmadığı gibi teşri, icra ile 
kaza kudret ve kuvvetlerinin tevhidi doğru olamaya
cağından bu şekil merduStur. İkinci ve üçüncü şe
killere geDİnce; aynı sınıfıtakİ hükkâm ve mölıaJkİirün 
yekdiğerine karşı âmir vaziyette kalmasını inffiaç ede
ceğinden husule gelecek mahzur bariz olduğu gibi 
'her temyiz heyetinden aynı mcsaM için ayrı ayrı ka
rarlar ittihazı ihtimıaiirte ve bunlara verilecek tahsi
satın baliğ olacağı yekûna nazaran işbu fMr ve şe-
fcUfer dahi muvafık görülememiş ve bilhassa Heyeti 
umumüyemtı inikadı hususurida çekilecek müşkülât 
dahi bu nazariyeyi teyid eylemekte bulunmuştur. 
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Dördüncü mor tâ, her hangi münasip bir mahal
de bîr temyiz heyeti teşkili suretidir. Bundafcti fevaid 
şu veçhile telhis olunabilir: Evvela, memleketin elli
yi tecavüz eden Kva ve vilâyet merkezleriyle yüzlere 
baliğ olan kazalarında ceza, hukuk ve şeriyeye ait 
binlerce tnevadm süratle tetkik ve halli için her hal
de mü&afotl bir heyetin mütevaliyen çalışması zaru
ridir. Saniyen Mafakerodi temyiz ürarnülmchakim ol
duğundan vereceği kararlar esasata taallûk edeceğin
den başka vazifelerine zam'imeten çalışacak hükkâm 
yerine maişeti müemmen ve selâmeti fcatiyei efkâra 
malik ve istinaf ve bidayet mdhakiıni azalanndan da
ha yüksek kudreti ilmiyeye sahip zevata bu vazifenin 
tevdii daha münasiptir. Binaenaleyh, merkezi Sivas 
olanak Seriye, Hukuk, Ceza, istida namlariyle dört 
daireden mürekkep hir Temyiz heyetinin müstafcil-
ten teskin ve bir basmüddeiumumî ve iki muavin ta
yini zarurî olup her daireye birer reis ve ikişer aza 
ve ikişer aza mülâzimi tayini suretiyle kadrosunun 
bu sekle vazı iktiza eder. İki aza müiâzimi ilâve et
mekte yiBCsdk malumata sahip zevatm bulunmasında 
çekilecek müşkülât nazara alınmış ve senelerle Adli
yede ifayı hizmet ederek nasılsa terfi edememiş, kü
çük rütbede dan zevattan da istifade gayesi temin 
edBfâoeğfi tasavvur eüürriiştir. 

Her dairei temyiziyenm reisleriyle basmüddei-
ınnumtiısine maaşı asit olarak onar bin, azalarına ye
dişer bin beser yüz ve aza mütâzimlemyte muavinle
re beşer b'in kuruş itası gilâyi umumiye nazaran had' 
di itidalde görülmüştür. îjbu esasa nazaran mevaddı 
atiye! fcammüyertin müstaceten müzakere edilmek 
Üzere Büyük MüM Meclisine arzını teklif edenim. 

ZİYA HURŞID BEY (Lâzistan) — Ellerimizde 
var okunmasın. 

REtSt SANt BEY — Olsun efendim, bir defa 
okunsun, 

(Kâtip Haydar Bey maddeleri Okur) 
Madde 1. — Mterfcezi" Sivas'ta olmak ve Seri

ye, HılkUk, Ceza, İstida, dairelerinden mürekkep 
buiunmak üzere bar muvakkat Temyiz heyetli tsskıü 
oturamuştur. 

Maidde 2. — Her şubenin bir «asli, iki aza ve iki 
aza müiâzimi vardır. 

Madde 1 — Tabu Temyiz heyetinin bfc başmıüd-
deütımumfcd ve üikü moavM vamdır. 

Madde 4. — Mahkemei temyiz rüesa ve başmüd-
dehımuEnıûsd vilayet kadıfcuıtjfc fistünaf miiesa vs müd-
deiunTOrrtHeriiKkii, anaları vflâyat bidayet hukuk ve 
ceza nais^eriyle sulh hâkimii ve merkez müddeiumumi» 
ilerinden, aza mülâzımlarliyle başmüddeiumumî mua-

vinderi; Kva tKiifbJlBrlfte Kva ve ceza. udûstarti ve fava 
müddelumumdSerâ ve istinaf mehakfei azalanndan 
terftam tatyİn ohmatoilir. 

.Mtaıdde 5. — Rüe»a ve başmüd^ktkamaniİ ve azat 
-ve aza. mülâaimteri ve muaivinferii mnmmu Adiliye Ve
kâleti tarafından intiha'b olunacak memurftyeaerf Bü
yük Miltet MecM Heyetli loraiiyetstinıc* tesdlik <ve fcra, 
olunur. 

Mıadde 6. — Heyeti temyize nüesası itte baıjmüld-
derumfumirtİn maaşı onar bin, azaiamnjn yedişer bün 
be$eryüz, aza mülâaimleılöe muavMıertkıio İd (beşer 
bındlir. 

Madde 7. — Teşkilatı mehakim aizamtıamasfiniiıı 
işbu kanuna muhaföf okin ahkâmı mefsuhtur, 

Madde 8. — fşbu kanun 'tarM meşrûnden âtübareo 
meri ve muteberdir. 

Maidde 9. — İşbu kanunun iicuaSma Büyük MUlieA 
Meclîsti Reisi ve Umunu Âd'liiye Vekili memurüurJıar. 

26 Şaban 1338 ve 15 Mayıs 1336 
.Umuru Akneye VekiK 

CeJâJeatoı Artif 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ <Esk«şehlir) — 
Adiiye Encümenknn esbabı mucibe mazba*asa da 
okunsun. 

REMSANI BEY — Peki efendfcu 
(Kia*ip Haydar Bey Adliye -Ejuîümeairiib esbabı 

mucibe mazbatasını okur): 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Temyize mütedair muarnıefâtt arüyet eyiıemtek üze

re muvakkalt temyiz heyetli UeşkiİSine daıir HeyöHi tc-
•rarye canlibİntden varil olan tektöifli kanunî, fteklifii va-
kfân istinat ettiği esbabı mucibeye binam Adliye »En
cümenince de varüt \e beca görüSmüş ve bu sureitâo 
teşkil «Sunacak i&r beyetkı setüan işe başfcuyaaiak bir 
kaç aydan beri tirzzavune mmtaHbai kollan mesaüü ifiem-
yLmyeyd ırtiyet ve lintacı pek muvafık buîıunrrmîtıur. 

Heyeti ioraliye caaibraden rmuta îâyâhamm b5röodi 
maddesinde, Heyeti temry&zlvyenıin merkezli (Sivas) 
gös$ertim£ş ise de Tenuyte heyöttelinSo Heyeti lcrai-
yenlin buHunduğu mahalde icrayı vaaife eîMsÛsrliiKte; 
bir Duvara âltt >teşkiilâ zarureUİ karşısuKİa kâ Liuncaı 
her Jtürtıü vesaik ve vıesaM haüz bulunacak OS'MI Hayıe-
stii İcraj'yeden süraltî îsîifajdeîferli mabdl olduğu ve ba
husus bu Divana «3sMi olacak sair zevattın mterkezü 
faaüîyet oton mahalde bukınmaİan ve böyfe iltmen. 
ve mwküen 'yüksek zsevaltm malûmaUkımdan tor on 
'istifaz lâzım butaımatsı hasebife bînîncS maıddıenlm {He
yeti fcraiyemm buhmduğu mahalde îüayı vazife etmek 
ve Seriye, Hukuk, Ceza, IsKtda dairdMiinıdıeıı mürek-
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keb olmak üzere muvakkat Temyiz heyeti teşkil olanı* 
muştur) peklinde taidUi matoasib görülmüştür. 

Teklifin ikinci maddesinde; heyeti teşkil eden ze
vattan reisden maadam iki sıımfa aıynlarak bir kısmi" 
oa azıa, diğerin» aza ırriiîâairrti tesmiye olunmuş ise 
de, ırıeratliıbi adiyertin en yüksek bir mevkiinde ayni 
•vezaüfl» mükelîıef zevat arasımda derece ve »mııf far
kı ihdas etmedin (hüsnü -tes»r hâsıl «timeyeceği rtraarı 
dikkate alınmakta beraber teşkil olunacak işbu heye
te şu zamanda kaJbtHtiyet ve liyakaıtli lâzimeyİ haüz ze
vatın 'butamasımiaM müşkülât da lehemriMyeltıtenı 
.dur tutulmayarak Mahkeme! temyiz teşkilâtı aynen 
kabul edilmemiş ve bu mayamda fatüda dairesinin mü-
teferri dmakla beraber basit görülen vaaaiffi düğer 
hayeûardea farklı addolunarak, hukuk, ceza, setliye 
daineterinm birer reti& ıfte dörder azadan ve istida dai
resinin tok »efe -ile iki azadan teşekkül, ve terekkübü 
tensip olunmuştu. 

Üçüncü madde aynen kabul oiıramuştor. 
Dördüncü maıdde, teklif otaıasi' sekSUde ve fakat 

aysri sınıfta daim pek çok memıuridm bulunduğu ve 
bmritama da böyle yüksek tür mertebeyi (İhraz edebHe-
ceHeri kanaatM vermenin satiki gayret olacağı naza-
oı dikkate alınarak (veyahut nıizaımen ibu sınıftaıra 
muadl memuriyetlerde bıılunmuş olanlar) fıkıası-
ınım ilıavesiylıe aynı zamanda Adliye Vekili için se^bes-
Hii inflihab temin edîkmsstİr. 

Teklifi kanunînin beşinci maddesi, pek miülıüm 
mübahasat ve münakaşatı mucip ofonuş ve bu husus
ta üç mühim teklif karşısında katonarak her üçününı 
tnazhatı ekseeiyet olamaması yüzümden Heyeti Ic-
ıraiyenlitt feMEi bir emdi vaki sekimde kabul olunmuş-
tur. Tekâlifi rnesroıreden birincfei; heyeti tmııyîzftye-
ye dahî! olacak zevaıtm şahıslan hakkında Meclisçe 
asla mütalıea dermeyan edilmemek ve ancak arııemuıi-
yetfeurîni münhasıran tasdik eylemek; ikincisi; AdJi-1 

ye Vekâleti canibinden intlihab ve Heyeti tcraSyece 
kabul ve Büyük MHıe* MecKsi Rökiınoe memuriyet
leri tasdik olaınacak bu zevatın islimlerini malûmat 
kabîltİTtden Mechtse bildirmek, üçüncü de, bu hususta 
Meclisçe henüz kaıü bar şekil kabul edHmıemiş olduğu 
mnütafaasına istînad edilerek (.,. Bu iradeli seniiye SmÜ-
hab olunan memurin hakkında Meelltece kabul' oto-' 
ıntacak usule tevfikan memudyetllâri tasdik olunur) 
şeMlimdıe idî. 

Maaşart hususu, vaziyetti maliyemiz ve bifitıassa 
son zama'im nazarı dikkate aâmarak Heyeti tcraiye-
•ruin teklMindeaı tenzilât İcrası ve beynelmemıırin fe-
türkabı davetten (iptlinab gayesi takip olunmak suretiy
le tadlâta uğcatömaştır. 
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Yedinci maıdde, zaten 'İşbu kanunun «esri, (buna 
[ muhalif ahkâm» aarihan lülga ve fashetüîğiıne göre b£~ 

lüzum görülerek ıtaıyyaditaiçtür. 
Sekizinci madde, (meri ve ımutelber) belimelemi ara

sında zaten vahdeti mama mevcut olduğu laazarı dik
kate alınarak (işbu kanun *a*M nıeşnindea ımıteber-
dır) şekliiode tadl edilmiştir, 

Dokuzuncu madde de, öteden beril tmüteaımel ol
duğu veçhilıe bu kaibîl kavanimm tatbik ve faraşı <atik 
oMu&u nezarete mevdu vezalifden olmakta Büıyük 
M;rHıet Meclisi R'iyaoetioe dalîr olıan fıkra taıyyedilıarek 
(Bşbu kanunun ıtcrassına Umumi Adliye Vekilli mıemıur-
dur) şeklimde 'tadil olunmuştur, 

Adliye EnoümenMrk Teklini 
Muvakkat Temiyiz Heyetli Teşkaine Dair Kanun: 
Madde 1. — Heyeti loralryeııirı bulunduğu mahal

de ifayı vaaife etmek ve seriye, hukuk, ceza, (istida 
dairelerinden mürekkep olmak üzere muvakkat fcan> 
yıİz heyeti *eşba ohınrouştur. 

Maıdde 2. — î«tlida ıdaıkıeü bir reis tiıle tiki azadan 
ve diğer daireler Wrer KÜS ite 'dörder azadan 'İbare*j 

tir, 
Madde î. — işbu temyiz heyatiriin bir başmıüd-

deiunvunJİsİ ve iki muavini vardır. 

'Madde 4. — Temyiz beyetfi ırüeSa ve Ibaşmüddai-
umıurrtîîigiriıe; Mahkeme! temyiz azalıklaıtliyte Vilâ
yet kaddıktarında veya istinaf ıdyaset ve müddeiumu-
mtüküıeninde budunıanlar veyahut Dlizamen bu sıımfla-
ra 'muadil -mem'uniyetteırde 'buhmmuş otemlar, 

Aralıklarırra, vHâyet hidayet hukuk ve ceza red*-
Hİkleıüyle birdoct sınıf sulh hâkimlliginli ve ımerkezı 
müddeiumumilıiklıerüıde veyahut rtEamen bu smaf-1 

lara muadil memuriyetlerde bodunmıuş, olıaınJar, baş-
müddeiumumi muavinliklerine, liva kadılafctarfylıe 
ceza 'riyaset ve müddeîuırrtıum îikleırlinde ve Minaf me-
hakimi ile azaiıklaı<ında veyahut «Kaimen bu sınıfla-' 
ma muadil memuriyetlerde butunmuş olfenter terfian 
tayin olunabilirler. 

Madde 5. — Rüesa ve başrrıüddeîumumli ve atsaı 
ve başmüddeiumumi muaıvinlıarii Umuru Adffiye 
Vekâleti tarafından İntihap olunarak mentuniyetleirti 
Büyük MiUet Meclîsi Heyefti Icraiya^nce tasdik ve 
İcra ofutıur. 

Madde 6. — Heyeti temyiziye rüesası ile başmuld-ı 
deautrflimünin maaşı sekiaer bin, azalana beşer bin* 
muavinlerin üçer bin beşer yüz buruştur. 

Madde 7. — Kşbu kanam' tamibi neşrinden muteber
dir. 
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ıMadde 8. — İşbu kanunim icrasına Umuru Adli' 
ye VefcİSİ memurdur. 
28 Mayıs sene 1336 10 Ramazan sette 1338 

Ad. E. Re** M. M. 
Eskişehir Sanuhan 

Abdullah Azmi Beşfaei maddeye mu
halif, esbabı rnucibedıe mu-

harnrer tMnci fikre taratormu 
Refik Şevket 

Kâtip 
Sinop /Kengırı 

Mehmet Şevke* Mustafa Neşet 
tamir Sinop 
Reşfd Beşinci maddeye 

MuhaflliJim 
Hakkı Hami 

İçel itçei 
AM Haydar Haydar LÜtS 

İsparta. Karahüsarı Şarki 
Beşindi maddeye muhalifsin 'Beşindi maddeye muhaîKfim 

Tatar Affli Siiruri 
Karahfearı Şarkî M 
Mehmet VasCi Sevkİ 

REİSİSANİ BEY — Şimdlİ efendim, bu kanonun 
beyanı umumiyeti hakkında söz söylemek üstoyenlıer 
isimjejüfti yaadıreriıajr. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Şahsım namıma söyliyeceğıim. Mahkemeli temyiz he
yetinin ıreşkiE n-ususunda muhterem arkadaşlarımızın 
heyeti tmnumiyesi mütteflik butoıousyodlar. Yataz *em-
yk heye*fctMJ tarzı *eşkiiwde ve mahalli teşekkülünde 
ve azalarının ftanzı BratihahMida îhüilâf var. Bendeniz 
Adliye Encümenimizin noktai nazarını bazı esbap M-
barİle muvafık buknuyofum, Hükümetöo tefcfflifi, unu
tulmuş zannettiğim ufak tefek bir -iki fıkranın .ffl&veaüfe, 
maksadı tamiki edecektir zannederini. MüHvakaiâa. 
Mahkemeli temyiz beyninde uzun zamanlardan beni 
muhaberat olmadığı içki müterakim evrak vaındır. 
BiBtabii bu evraka» oıeraii 'tetkiki yokrtur. Bu evrakın 
süratte tetkiki 'lâzımdur, Blinaenaleyh Mahkeme» ıtem-
ŷliz teskilüne öıiffiyacı mütonem vaıdır. Hükümet Mah

kemeli temyiz merkezlinin Sıvaste olmasını kabul et
miş. Hükümettin Sıvasta olarak kabul etmesindeki 
ıteklifi ne olunsa. oJlsun her halde Adliye Vekâîetibnlin, 
heyetû muhtereitnelentne okuduğu beyannameye mu
vafık bîr vaziyette, Mahkamei temyizi memİfökettİ-
trin vasatında ıtestb etmek (istediğine delâlet edfr-
yor. Çünkü Anasdofllu'aua garp tarafında bir hat 
var, o halttın garp .tarafında bulunan ahali 

tamamryie istifade ettiği halde şarkında bulunanlar, 
şimendifer hattı olmadığı gibi haıttâ birçok yerlerin
de araba birle işlemeyecek kadar iptidaî bir hadde bu
lunduğu için hiç olmazsa Mafokemei temyizden çıka
cak evrakın süratle çıkması onlarca öOedettberi mat
luptur. Binaenaleyh merkezi Sivas'ta bulunması lazım
dır. Sonra »kinci mesele daha var. Burada, Heyeti 
Vükelânın bulunduğu mahalde veyahut Meclisin bu
lunduğu yerde bulunması, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Rica ederim 
Reis Bey, tarafı âlilerinden heyeti umum iyesinden 
bahsohmsun denilmiş idi. Bu sözler birinci maddede 
mevzubahs olduğu zamanda zikrolunalbilir. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY — Heyeti umu-
miyesmden bahsediyorum efendim. 

REFİK. ŞEVKET BEY — Birinci maddeden bah
sediyorsunuz, 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Balhsermek bittabi satırları atlayıp geçmekle mümkün 
olamaz, kabil değildir. Heyeti umumiyesinden bahse
derken Sivas'tan da bahsediyorum, diğer maddelerden 
de bahsedeceğim. 

REFİK ŞEVKET BEY — Heyetti umumiyesi ya 
red, ya kabul olunur efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY — Netice İtiba
riyle efendim, madde madde mevzübahs ve müzakere 
edildiğinden ayrıca izah etmek üzere Matakemeİ tem
yiz dairelerinin iki azadan ve İki mülâzibden terekküp 
etmesini ve reisin bulunmasını,. 

BİR MEBUS — Yine maddeden bahsediliyor. 
ABDÜLKADİR 'KEMAL'İ BEY — Şu halde söz 

söylemeyeyim. Zaten söz söylemenin İmkânı yoktur. 
Söz alır cevap verirsiniz. Madıfcemei temyiz heyetinin 
teşkiline bence lüzumu kâtî vardır. Mülhakatta birçok 
mesail, mahkemei temyizin mevcut olmaması dolayı-
siyle muallakta kakruşttr. Birçok mevkuflar eJyemm 
mahkemeyi temyizden çıkacak kâğıtlarını bekliyorlar. 
Binaenaleyh Mahkemeyi temyizin lüzumuna ihtiyaç 
vardır. 

SIRRI BEY (İzmit) — Hükümet namına söz söy
lenemez mi? Sual irad edeceğiz. 

REfStSANİ DELÂLETTİN AOttF BEY — Ben
deniz burada bağlı bulunmazsam bittabi cevap vere
ceğim. Makamı Riyaseti İşgal ediyorum. Çelebi Efendi 
hazretlerinden istirham edeyim, Meclisi idare buyur
sunlar bendenizde fikrimi müdafaa ederim. 

(Çelebi Efendi Hazretleri makamı Riyaseti işgal 
ettiler.) 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Sırrı 
Beye hitaben: Sualinizi bekliyorum. 
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SIRIRI BEY (îzmit) — Hükümet teklifi tabiri 
doğru mu? Yoksa yanlış mı? 

CELALETTÎN AlRİF BEY {Eraurum) — Heyeti 
İcraiyenim teklifi olmak üzere yazılmıştır. Bugün He
yeti İcrarye teklif «diyor. BhsmrrHyeÜİ bir tashih iktıiza 
eder. Yalınız onu bir matbaa hatası olarak kaJbul et
melisiniz. 

SIRRI BEY (izmit) — Malûmu âlileri Heyeti tc-
raiyenin imzaları olacaktı. Bunun için reyde müttehid 
ini, yoksa aralarında 'ihtilafı ara var mı, yoksa mütte
fik midirler? Bunları anlayacaktık. 

CELÂLETTİN ARİF BEY {Erzurum) — Efen
dim, mazbata tamarnayle okluğu gibi tafe edillmitş ol
saydı nihayetinde kimler görülürdü. Tabiîdir fci, bu
nun nihayetinde İsimler zikredilecektir. Zannederim ki 
bu, Meclîsi Aliniz namına Hk -basılan bir kamun, lâyi-
basıdır. Onu da memurlarımızın acemiliğine bağışla
manızı İstirham ederim. 

SIRRI BEY (Izmk) — İnşallah tekerrür etmez. 
iBtR MEBUS — Bu gibi kanunlar esbabı mucibe-

siyle beraber tabedibe daha güzel olurdu. 

CeLÂLETTİN AlRİF BEY (Erzurum) — Kâğı
dın fıkdanından dolayı üç kanunu bir araya ge'tirdik. 
Edbaibtt mucibemn tabı daha külfetli olurdu. Tabiidir 
iki, esbabı mucibemn, kâğıt olsaydı beraber tabı daha 
muvafık olundu. Onların her ikisi de okundu. Onun 
için bu hususta biraz müsaade etmelidir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Heyeti tcraKyenin noktai 
nazarına muvafık düşmeyen Adiliye encümeninin tek
lifi hakkında tabii bir noktai nazar takip buyurufeıyör. 

CBLÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Onun 
için bendenizde bekliyordum. ki, söz söyleyen zevat 
var ise söylesin de bende kendi teklifimi müdafaa ede
yim. Heyeti umumiyesi hakkında söz söyleyecek var 
mıdır? Bu hususta leh ve aleyhte söylenecek Söz yok 
ise buahare benderiiz başlayayım; İcra Heyeti Vekil
leri namına ve 'kendi namıma cevabımı vereyim. 

MÜFlD EFBNDl (Kırşehir) — Burada leh ve 
aleyh meselesinde esasen noktai nazarlar birleşmiş, bir 
malhkemei temyiz teşkili hakkında ıMihadı ara var en
cümeni adliye ile Heyeti tcraiyenkı bazı maddektrde 
tdhalüfü okhığu için bunun heyeti umumiyesinde söz 
söylenirken bu hususu nazarı itibara alacağız. 

CELÂUETTİN ARİF BEY (Eraurum) — Madde
lerde nazarı itibara alınacaktır. Tabii şimdi herfo&kle 
heyeti umumiyesi hakkında söylenecek. Mahkemei 
temyizin teşkiline lüzum var mı? Yok mu? Eğer bun
da tamantpyle müttehid isek, heyeti umumiyesi hakkın
da söz söylenemez. Doğrudan doğruya madde be-
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madde reye koyarız. Reis Beyefendi heyeti umumiye-
sini lütfen reye koysunlar. 

BİR'tNCl REÎSVBKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — He
yeti umunûyesini kabul ediyorlar mı? 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Reis Beyefendi, "M 
nokta var: Biri, Heyeti Icraîyenin tekül etmiş olduğu 
dairede bir mahkemei temyiz teşkili, diğeri de En
cümeni adlinin tetkik ederek yapmrs olduğu dairede 
teşkili bunun hangisini müzakereye vazedeceğiz?. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim iptida Lâ
yiha Encümeninin teklifini okuyacağım. Sonra Hükü
metin teklifini okuyacağız. Reis Beyefendi bunlar hak
kında müzakere cereyan ettiğinde İptida Adliye En
cümeninin teklifini reye koyacak ve ondan sonra Hükü
metin teklifini reye vazedeceğiz. 

REFİK ŞEVKET BBY (Sarühan) — Heyeti umu
miye meselesinde gerek Heyeti tcraiye ve gerek En
cümeni adliye müttehid ve hemfikirdir, Bu teferruat 
meselesinde Adliye Encümeninin mazbatamı kabul 
olunduğu vakit İcra Vekillerinin tekliıfii ona mukabil 
okunmaz. 

BİR MEBUS — Adliye EncürnenMin mazbatası 
kabul olundu. 

REFİK ŞEVKET BEY <Devamk) — Onun için 
bendeniz evvelâ Heyeti Umumiyerim sonrada madde
lerin yegân yegân reye vazını teklif ederim. 

MÜFlD EFENDİ (Kırşehir) — O halde buna dair 
bir takrir veriniz. 

MHHMED ŞÜKRıÜ BBY (Karah'isarısahİp) — İki 
teklif var, bumbardan hangisini tetkik edeceğiz? Mec
lisin karar vermesi lâzımdır, fcra Vekillerİnıin tekEf et
tiği lâyihayı mı evvelâ müzakere edeceğiz? Yani onu 
mu esas ittihaz edeceğiz? Yoksa Adliye Encümeninin 
teklif ettiği şeyimi? Her ikisini meczetmek olamaz. Bir 
tanesini kabul etmek, o bir tanesini kabul ettikten son
ra onun üzerinde icra Vekillerinin noktai nazarını 
îcra Vekilleri müdafaa eder, Encümeni adliye de şim
di noktai nazarlarını müdafaa eder. Azayi Kiramdan 
herhangisi başka bir noktai nazar düşünüyorsa o da 
noktai nazarı müdafaa eder. Böyle bîr esas kabulü 
lâzımdır. Sonra çorbaya döner. Binaenaleyh Adliye 
Encümeninin veyahut icra Heyetinin teklifi reye kon
malı; hangisi kabul ediürse o esas dahilinde yüırüme-
Jklir. (Sesler: Hayır efendim hayır.,) 

CBLÂLETTİN ARlF BEY (Erzurum) — Efen
dim, bendeniz zannediyorum ki, müsaadenizle bir bar
dak su içinde fırtınaya tutulduk.. (Handeler..) Çünkü 
esas itibariyle muvakkat bir temyiz heyeti teşkilinde 
Adliye ve Hükümet müttehid, Meclisi Aliniz ise ge
rek Heyeti İcraiye gerekse Adliye Encümeniyle ta-
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manıen müşterektir ve arada hiçbir fark yoktur. Yal
nız teferruatla bazı farklar meşhud oluyor. Bendemiz 
meselâ Heyeti tcraiye namına diyorumkU Sivasta te
şekkül etsin. Adliye Encümeni diyorki, hayır Sivas'ta 
değil, Heyeti İcraryenİn bulunduğu mahalde tese&Ml 
etsm. Bu; esas itibariyle teferruata ait mesaildir. Şimdi 
bizim reye koyacağımız heyeti unrumiyesidir. Bu lâ
yihalardan birint, Şükrü Beyin dedikleri gitti, ikisinden 
birini tercih etmek cihetine gidecek olursak zannede
nim doğru hareket etmiş olmayız. Çünkü bunların her 
birini veyahut bu İki lâyihadan birini diğerlerine 'ter
cih etmek için her birerlerini madde madde müzake
re ve tetkik etmek mecburiyetinde kalırız. O vakit de 
maddelerin müzakeresine girmiş oluruz. Halbuki 
biz maddelerin müzakeresine girmfiyoruz. Biz heyeti 
umumîyesi hakkında, yana 'bu kanuna Kizum var mı? 
Yok mu? Merkezin gerek Sivas'ta ve gerek Heyeti 
icraiyenin bulunduğu mahalde olup olmaması, müna-
kaşat neticesinde taayyün edecek bir meseledir. Onun 
'için heyeti umumiyesira bir defa reye koyduktan sonra 
maddelerin müzakeresine baslarız ve Refik Şevket Be
yin teklifi veçhile orada KJrazatınızt yaparsınız. 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Kaıahisarı sahip) — 
Geçen içtimal&rın birinde Adliye Encümeninin lâyihası 
nasıl takdimen reye konulmuştu. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Olabilir 
efendim, o misal teşkil etmez. 

RETS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — O halde he
yeti umumiyesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. (Gürültüler eller kalkar). 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Takririmiz var, 
heyeti umumiyesinin kabulünü teklif etmiştim, niçin 
okunmadı. 

BİR MEBUS — Zaten reye konulmuştu. 

REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — Ekseriye» 
var, kabul olundu efendim. 

(Kâtip Haydar Bey, Adliye Enoümeniyle fcra Ve
killerinin teklif ettikleri şekillerin birinci maddeleri
nin her ikisin de okur): 

Adliye Encümeninin, Teklifi 
Madde 1. — Heyeti İcraryenİn bulunduğu mahal

de ifayi vazife etmek ve Seriye, Hukuk, Ceza, İstida 
dairelerinden mürekkep olmak üzere muvakkat Tem
yiz heyeti teşkil olunmuştur. 

•Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Merkezi Sivas'ta olmak ve Seriye, Hu

kuk, Ceza, İstida dairelerinden mürekkep bulunmak 
üzere bir muvakkat Temyiz heyeti teşkil olunmuştur. 

CELÂLETTİN AIRİF BEY (Erzurum) — Efen
dim, Adliye Encülmenjyle buradaki ihtilâfımız bariz 
bir surette görünüyor. Bendeniz diyorum ki, Sivas'ta, 
onlar diyorrarki, hayır, İcra Heyetinin bulunduğu ma
halde böyle bir heyet bulunsun. Sebebini arz edeyim: 

Efendim, malûmuâliniz, memleketimizde turuku 
muvasala istediğimiz derecede çok değildir. Eğer An
kara'ya tarîki bahrî île gelmek mümkün olabilseydi 
İstanbul'da olduğu gibi yollar kısalırdı. O sırada He
yeti İcraryenİn tutunduğu mahalli kabul edebilirdik. 
Fakat Anadolu'nun bir Gartrî, bir Şarki aksamı var ki. 
garbi kısmı medeniyetin icad eylediği vesaiti nakliye
min mühimlerinden büyük bir ikennma majlik bulu
nuyor bu gün BursaMan Bilecik tarikite Konya'ya 
ve KomyaUan Ulukışla tarikile Sivas'a gidilebilmesi 
en nihayet on, on iki gün zarfında mümkün olabilir, 
azami olmak üzere... Halbuki Bugün Diyambefcir ve
ya Van, 'Jiitîk, Erzurum'dan Ankara'ya gelmek içki 
mutlaka yirmi, yirmi be; günden evvel posta gelemi
yor. O halde Sivas merkezi bir mevki olmak üzere 
telâkki ediliyor. Sivas'ta bu suretle bir Mahkeme! 
temyiz ıteşfcil edelim diyorum. Bunların diğer bir 
muhassenatı daha vardır Udi, İstanbul'da görüyordum. 
Mahkemei temyiz denildiği zaman bir çoktaımn fi
kirlerine şüpheler tevarüd ediyordu. Füau nazır, ve
ya filân müsteşar veyahut filân zat mahkemei temyiz 
üzeninde icrayi nüfuz ediyor, bübnem ne «diyor, se
lâm şavkıtıyor, şu oluyor, bu oluyor, bir takım şeyler 
ki maalesef gerek lisani ceraiöde ve gerek efkârı 
umumi yede deveran eder dururdu. Şimdi btetidteöizirt 
fikri tamamtle Adliyenin hur ve müstakM olduğunu 
isbat ve teyid için bu heyet, Heyetli İtfaiyenin bulun
duğu mahalden ayrı, uzak bir mahalde bulunsun ve 
heyeti icraiye veyahud Adliye vekili, Mahkemei tem
yiz üzerine icrayi tesir ediyor fikri tamamen ortadan 
kalkmış bulunsun... Amma buna karşı Adtîye Encü
meni bize diyor ki; bir Divanı Ati meselesi tahaddüa 
edebilir. Divanı Âti meselesi tahaddüs eylediği za
man da, Sivas'ta, bulunan Mahkemei temyiz heyetin
den aza intihaıb edip göndermek güç olur veya müm
kün olamaz. Onun için İcra Vekaletinin bulunduğu 
yerde bulunsun efendim. Divanı Afiye Kizum götü
rürse taibiidir ki, buraidan Sivas'a telgrafla yazılır ve 
denilir ki; kanunu esasi mucibince içinizden kura jle 
on zat intihab ediniz ve doğrudan doğruya, alelacele 
Ankara'ya gönderiniz. O zevat da Ankara'ya gelirler 
ve Divanı Aliyi burada teşkil edebilirler. Yalnız biz
de değil, başka ınemteketferde de Mahkemei temyiz 
payitahtlardan uzak bulunuyor. Meselâ AknanyaMa 
Mahkeme! temyiz Berlin'den uzak mesafede bulunanı 
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Lâipziğ şehrinde -bulunuyor. Orada teşekkül eder, 
Onun için zanrıediyoıumki, Adliyede aradığımız is
tiklâli tamatriiyle temİo etmek ve mahkeme! ıtemyizi 
her türlü şaibeden masum bulundurabilmek için Si
vas'ta teşekkül ve iteoemmu etmesi daha muvafıktır. 
Meclisi Afinize bunu yeni bir tekil: olarak tevdii edi
yorum, Bunda o -kadar ısrar edecek değilim, fcaftjut ve 
adem kabul sizindir (Reye konulsun sadalan.) (Pek 
doğru Sadalan,) 

ZİYA BEY (Sivas) — Efendim Adliye icra vekili 
(beyefendi hazretleri hakikaten meseleyi pefc güzel 
ıtasrih buyurdular. Onun için bunun üstüne daha 
fada söz söyleyecek değilim. Yalnız Sivas'ın mah
keme! (temyize her suretle elverişli olmasından do
layı bunun Heyeti muhteremenizcede kabulünü is
tirham ediyorum. Beyefendi hazretlerinin söyledikleri 
esbabı mucibe meyanında, tesiri nüfuz meselesi ha
kîkaten nazarı dikkate alınacak mevaddan'dır. Mah
keme! temyizi her halde Sivas'da teşkili muvafıktır. 
bunun kabulünü istirham ederim. 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Karabasan Sahib) — 
Efendim, 'bendeniz icra Vakitlerinin teklif ettiği şe
kil . ile Adliye Encümeninin teklif ettiği şeklin esba
bım tedkjk edeceğim, İcra Vekilleri göstermiş oldu
ğu estoaibda diyortar İki, menkezj SÜvas olsun, çünkü, 
memalikimîzin garb kısmının vesaiti nakliyesi olduk
ça seridir, şimendiferleri vardır, yolları munltazaırı-
dır, bundan istifade eder. Şark kısmının vesaiti nak
liyesi yoktur, binaenaleyh onlara yaklaştıralım diyor. 
Burada böyle düşünüldüğü halde diğer bir cihet ih
mal olunuyor; bu vesaite matifc olan garb 'kısmını 
mahrum ediyoruz. Vesaiti nakliyesi olan garb kısmı
nın tabiî Ankara'ya, evrakını göndermekle Sivas'a 
göndermek arasında büyük bir fark olacaktır. Bura
dan Sivas'a gitmek İçin daha on gün lâzımdır. Za
ten.., (Gürültüler). 

Efendim, ne kadar gürültü yapsanız bu mesele 
halledilmeden aşağı inmem, isterseniz sabahtan aksar 
ma, akşamdan şahaba kadar gürültü etseniz inmeye
ceğim. 

•BİR MEBUS — Dinleyeceğiz, söyleyiniz, 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Mesele 
anlaşılmadan gürültü ile patırtı İle bu işler bitmez. 
Bu mesele memleket meselesi, kanun meselesidir. 
Onun için (benim mütaleamı carhedecek feimse var
sa bu kürsüye çtkar ve buradan söyler. Böyle patırtı 
ile iş hallolurmıaz. Patırdı âciz adamlann işidir. (De
vam sesleri). 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, 
Elimizdeki memleketin arzu ederiz k!i, her tarafı şi
mendiferle yekdiğerine merbut olsun, her tarafta iş
ler süratle çıksın. Bu hepimizin amalidir. Maalesef 
'bu olamamış, memleketimize baikamamışız. Memle
ketin bir kısmında vesaiti nakliye muntazamdır. Şim
diye kadar 'bu kısım istifade ediyordu ve şimdiye ka
dar bu heyet İstanbul'da bulımma'kla esasen şarie 
kısmı bundan tamamİyle isttfa,de edemiyordu. Şimdü 
'buradan merkezi Sivas'a atmakla garb kısmını da 
ayni felâkete, ayni fceahürata duçar etrrtiş olmayacak-
mıyız? HİÇ şüphesiz... 

Çünkü bu gün Bursa'dan Ankara'ya üç günde ge
lirse BurSa'dan Sivas'a on beş günde gelecektir. Hal-
;buki iş Muştan Sivas'a on beş günde gıidecektir, 

BİR MEBUS — Vanadan, Bitlis'ten, Erzurum'dan 
Sivas'a Mahkeme! temyiz lâyihaları ancak üç ayda 
gelebilecektir. Bunu da nazarı itibara almalıyız, 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, eğer Sivas'a üç ayda, dört ayda gelirse 
Sivas'tan Ankara'ya gelebilmek ipin daha on gün 
kalır. 

BÎR MEBUS — Reis Beyefendi müsa-ade buyu
runuz. Eğer mağdur olan milletin umurunu teshil ve 
süra't icalb ediyorsa lütfen bu heyetin Sivasita mı, yok
sa, Ankara'da mı? Teşekkülü İca-h edeceğini reye ko
yunuz. (Gürültüler). 

DİĞER BÎR MEBUS — Ben posta İle ve hay
van ite iki ayda geldim... (Gürültüler) 

DİĞER BİR MEBUS — Sivas nöktai mutavassı
tadır. Oranın ıırenkez .olmasının reye vazedilmesini 
teklif ed i yor um. 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) — 
Mesele tavazzuh etmelidir. Ben bunu bir memleket 
meselesi olarak telâkki etaİyorum. Sürat ve adalet 
noktai nazarından tedkik ediyorum. 

BİR MEBUS — Reis Bey söz isterim. 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bir mebus 
sözünü bittirmeden söz almak nasıl olur? 

HAŞİM BEY (Çorum) — Ahalinin lokmayı ağ
zına yaklaştırmak lâzımdır. 

HÜSREV BEY (Trabzoo) — (Gürültüler)' — Reis 
Beyefendi; müsaade buyurunuz, usulü müzakerast 
hakkında söz söyleyeceğim. Arkadaşlardan biri sö
zünü bitirdikten sonra diğeri kürsüye çıksın, söz söy-
tes'in, yoksa gürültüye meydan veriliyor. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Söz alan zevat 
fen ve aleyhte söz söylesin de diğer 'bir arkadaş da 
bunu cerhedecek söz söyleyebilir. 
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MEMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra 
efendim, ikinci bir sebeb de Mahkemei temyiz heyeti 
bazan şahısların tesiri altında bulunmak meselesi ola
cağımı •buyurdular. Bendeniz böyle tesir altında kala-
caik hâkimlerin tayin edileceğine kani değilim. Eğer 
İcra Vekili beyefendi öyle tesir altında kalacak hâ
kimler intihab edecekse bendeniz hiç itimad etmem 
ve hiç doğru değflidir. Mahkemei temyiz azalıklanna 
ıjnltlhab edilecek zevat, memlekette iktidarları İle, is
tikametleri İİe tanınmış ve hiç bir kimseye, hiç bir 
kuvvete boyun eğmiyecek zevattan olmalı, inşallah 
böyle alacaktır. Buna kaniim. Onun İçin icra Vekili 
'beyefendinin düşündüğü fikir varid değildir ve ola
maz. Eğer böyle bir tesir vaki olacağı zannediliyorsa, 
Sivas'ta bulunmakla da variddir. Çünkü icra Vekil
leri veyahud o müteneffiz zevat bir mektub ile, bi-
Ter tekrarla ve suveri saire ile (esirini yapabilir. Ya
ni orada bulunmakla tesirden azade kalacağına pek 
emin değilim efendim. Saniyen efendim; asıl benlim 
nazarı dikkatimi celbeden bir nokta var. Malûmu 
âliniz Maokennei temyiz merkezde bulunacak olursa 
bunun diğer bir faîdesi daha vardır. Hükkâmın inti
habı, adliyede Mahkemei temyiz rüesası ile başmüd-
deiumumî, müsteşar ve sicil müdürü toplanarak ya
pılırdı. Yine bu esas muhafaza edilirse .hâkimler bu
lundukları yerlerden fceyfemayeşa ayrılmış ö&tıaz. Bu 
hâkimler, müddeiumumiler, ha*i hazırda teşkilâtı ad
liyemiz mucibince, bulunduktan mevkilerdeki hâkim
leri yakından tanırlar. Zaten çok gezmişlerdir, yalçın
dan onları az çok bilirler, irfanlarını, iktidarlarını, 
istikametlerini daha iyi bilirler, tntihabda. zannederim 
daha çok isabet edilir. Iritîhab meselesi, memurini 
.adliyenin bilhassa hâkimlerin instihab meselesi doğ
rudan doğruya Adliye vekilinin maiyetindeki müste
şarın keyfine kalacak olursa hiç bir isabet olmaz. 
'Bendeniz bu noktai nazardan burada olmadı tarafta
rıyım* 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Bazı 
hükkâmın keyfemayeşa tayin olunduğu tabirini an
layamadım. Bu günkü şekil gibi dediniz. Lütfen ora
sını izah buyurunuz. 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bu gün
kü gibi dediğim; falan mahalde 'bir şey vardır, falan 
kişi lâzımdır. Falan kişinin değişmesi lâzımdır. Bunu 
buradan oraya tayin ettiriyor, terfi ettiriyor. 

OELÂLETıîN ARlF BEY (Erzurum) — Meselâ 
(Çivril azası için zatı âlinizin müracaatı gibi)'. 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim 
böyle bir efendi var. istidası makamı âlinize verilmiş-
tdr̂  O azledilmiş, ta, nezarete kadar gitmiştir. Siz bu-
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nu tedkik edeniz, Hak ve adalet 'bunu İcaıb eder. Bir 
adam ki istidada bulunuyor. Bu adam dairei intîha-
biyemde bulunuyor. Bunu aramak, bunu araştırmak 
vazifei astiyemizdir ve ben size hiç kimseyi tavsiye 
etmem vs hayatımda buna tenezzül etmem. Yalnız 
bildiktenim vardır. (Handeler) 

ABDÜLKADİR KEMALt BEY (Kastamonu) — 
Efendim, Adliye Encümeninin Mazbatasının aleyhinde 
bulunduğumu evvelce arz etmiştim. Şimdi bu hususta: 
kısa söyteyeoegim. Adliye Encümeni Mazbatasında 
diyor ki; Divanı âti meselesi ile Sivas'ita burunacak 
temyiz heyetinin, pek yüksek olması lâzımgefen aza
sından 'buraca istifade edilmesi meselesi. Bu iki sebep 
heyeti temyiziyendn burada bulunmasını icap ettiri
yor. Bendeniz o noktai nazarı kabul ediniyorum, 
Çünkü Dîvanı âliye sevkedilmesi icap eden FerM 
Paşa ve yaram hıyaneti -vataniye kanunu cürmfle 
tecziye edilmek üzere mahkemeye sevkedilmfiştSr-
Binaenaleyh Divanı âli meselesi "mevzubahis değiMr, 

BİR MEBUS — Mevzubahis olmak icap eder. 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Şimdi bendeniz de evvelce Şükrü Beyin buyurdukla
rı gibi tesir meselesinin en celi misalini istiyorsanız 
Encümeni adliyenin ikinci misalini gösterebilirim. Di
yorlar ki, bu yüksek adamlardan istifade edelim. 
Halbuki zannederim Hükümet arzu ediyor ki; temyiz 
heyeti vazifesinden başka bir şeyle iştigal etmiyerek 
temyiz işleriyle iştigal etsin. Bu surede ikinci bir me
sele olmak üzere tesirin Encümeni adliyenin tesiri 
müşkülü varidi hatır oluyor. Harita nazarı itibara 
alınırsa, Sivas merkezî bir vaziyette bulunuyor. Bina
enaleyh Mabkemei temyiz heyetinin merkezinin de 
Sivasta bulunması lüzumu derhal anlaşılıyor. Haki-
katen Van, Bitlisin mevkiini, arkadaşların birinin 
buyurdukları gibi, düşünmeli ve tedkik etmeli. Şim
diye kadar oraları adaletsizlikle yanıyorsa şimdiden 
sonra da yansın denmesini tecviz etmiyelim ve böyle 
bir sözün sudurunu arkadaşlarımızın hiç birinden ar
zu etmezdim. Binaenaleyh Sivas merkez olmalıdır 
ve temyiz heyeti de orada bulunabilir. 

BİR MEBUS — Trakyayı o halde terkedİyorsu-
nuz. Halbuki orası da memleketimizdir. Trakya-
mızın da hakkı vardır. 

REFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
Mesele bir kanun mahiyetinde olmak İtibarı île, 
bilhassa hakka taallûku itibari İle, şark ve garb gibi 
umumî tabirleri esas İttihaz ederek düşünmemeliyiz. 
Şarkın müntehasında olan en ufak köyden garbın en 
uzak köyüne kadar düşünmek lâzımdır. Kanunlar 
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ihtiyacatı umumiyenin dafii olmak itibariyle, yalnız 
bir sebeple vaz ve ilga olunamazlar. Temyiz heyetinin 
merkezi neresi olacağı hakkındaki işbu müzakerede 
yakınlık ve uzaklık bir sebeb olabilir. Fakat bu 
gibi esaslı meselelerde yalnız bir sebeb kanunun kati-
yen tadil ve ilgasına veya yeniden bir şey ihdasına 
sebeb olmaz. Bendeniz derim kt, Heyeti İcraiyenin 
yakınlık ve uzaklık hakkındaki mütalealarmı kabul 
etmemek, coğrafyayı, bilmemek demektir. Bu Sivas 
meselesi gayet tabiî bir şeydir, zira, o muhit Artka-
raya nisbeten şark vilâyatına daha yakındır. Fakat 
nazarı dikkati âlinizi kanunun serlevhasına celbe-
deceğim. Gerek Heyeti Icraİye tarafından teklif 
olunan kanun lâyihasında ve gerek encümence kabul 
edilen şekilde serlevha (Temyiz heyeti muvakkate-
sidir). Müsaade buyurursanız, muvakkat bîr he
yeti, şekli hakikii mülk ve millet henüz sureti kati-
yede taayyün etmeden, takarrür etmeden Sivasa ko
yup da tekrar kaldırmanın aksülamelİni nazarı iti-
bare alalım. Biliyorsunuz ki, her memleketin en 
âlimleri, en benam adamları, hukuki yönü Mahke
mei temyiz heyetftü teşkil eder- Bugün lngilterede 
mahkemei temyiz reisinden büyük rütbe yoktur. Biz 
ihtiyacı irfanımızdan, yoksuzluğumuzdan bahseder
ken her gün bin türlü kanun vazederken, malûmatla
rından İstifade edilecek zevatı kendimizden niçin 
uzaklaştıralım? Salisen Heyeti îcraİye namına söz 
söyliyen Celâlettin Arif Bey buyurdular ki, «bir 
Divanı âli teşekkülünde azadan on tanesini buraya 
getiririz, îcab eden Divanı âliyi teşkil ederiz». Hal
buki on tanesi buraya gelirse garide kalan sekiz kişi 
dört daireyi idare edemez. Biz eğer onların yerine 
yeniden on tane daha adam tayin edersek buraya 
getirilen on tanesinin Divanı âlide vaziyeti kalmaz. 

BÎR MEBUS — Bunu rey halleder, 

(ABDULLAH AZMl EFENDİ {Eskişehir) — 
Mademki kanun müzakeresinde herkes mütaleasını 
serbest beyan eder, neden gürültüler oluyor? 

ıREFİK ŞEVKBT BEY (Devamla) — Üçüncü 
mesele; Heyeti îcraiye tarafından gösterilen bu
nakta! nazar ki, Almanyanın misal ittihazıdır. Hepi
miz biliyoruz ki, böylece Almanları, Fransızlar! tak-
lidden faide yerine daima zarar gördük. Bazı hu-
susat müstesna olmak üzere; eşkâli coğrafİyemiz ta-
bayii milliyemiz icabınca en muvafık olan şekli ihti
yar ve kabule mecburuz. Esasen Heyeti Îcraiye bu 
hususta sureti katiyede ısrar etmiyor, Heyeti muh-
teremenİzİn reyine havale ediyor, mesele bir şark ve 
garb meselesi değildir. Bir Mahkemei temyiz mese-

j leşidir. Bu Mahkemei temyiz bir heyeti muvakka
tedir. Reye konsun, mesele hallolur. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Bu me
sele hakikaten şark ve garb meselesi değil, adalet 
meselesidir. Şimdiye kadar söz söyleyen zevat esas 
itibariyle ne söylüyorlar? Onlar mahrumiyette devam 
etsinler, ne olur. Memleketin şu aksamında bulu
nanların evrakı şimendiferlerle İstan buldan dört, 
beş günde avdet ediyor. Erzurum, Diyarıbekir, Bit-
listekilerin evrakı ise altı, yedi ay sürüyor. Binaena
leyh bunlar yine bu halde devam etsinler. Demek 
doğru bir esas teşkil etmez. Burada istediğimiz ada
leti, müsavatı temin edebilmek İçin buraya geldik 
ve bunun için de çalışıyoruz. Sonra dediler ki, hük-
kâm da şaibe meselesi, şayed şaibeyi davet edecek 
zevat hâkim olursa zaten öylelerine itimat etmeyiz, 
Tabiidir ki, İcra Heyeti her halde memleketimize 
namusiyle, irfaniyle, iktidariyle benam olan zati in-
tihab edecektir, 

Fakat malûm ya dil durmaz, meselâ biri dava
sını kaybetmiş, yahud bümem ne olmuş, memleketi
mizde her gün yapılan propagandalar hiç bir esasa 
müstenîd olmadığı halde bir çok şeyler söyleniyor. 
O suretle hem hükkâmı şaibe altında bulunduracağız 
ve hem kendilerini intihab eden Heyeti Îcraiye şaibe 
altında bulundurulacak. 0 halde bunları onlardan 
uzaklaştıralım. İstiklâllerinde tamamiyle serbest ol
sunlar. Yine diyorlar ki : Divanı âli için on tane
sini getirdiğimiz zaman orada sekiz tanesi kalıyor. 
Orasınıda görüşmeliyiz. Sekiz mi, on mu kalıyor? 
Orası daha mevzuubahs olacaktır. Her halde dedik
leri gibi sekiz tane olsun, acaba burada, icra Heye
tinin bulunduğu yerde, yani mahkemei temyizin bu
lunduğu yerde divanı âli de bulunmuş olsa o zevatı 
kiram Divanı âli İle İştigal ettikleri zamanda mahke
mei temyizdeki işleriyle de meşgul olacaklar mı? 
Bittabi edemiyecekler. Binaenaleyh bu mahzur ge
rek burada olsun ve gerekse diğer bir mahalde olsun 
bulunmasında hiç bir fark yoktur ve ayni mahzuru 
daidJr. Yalnız ne olacak? Bir fark ki, o da geliş, 
dişi zamanlarında kaybedeceMeri zamandır, mahzur 
ondan ibaret olacaktır. Vakıa bu da bir şeydir. 
Bu da bir şey olmakla beraber diğer taraftan te
min eyleyeceğimiz menafi i nazarı dikkate alırsak 
görürüz kî, bu kaybettiğimiz, kazancımızın yanında 
büyük bir şey teşkil etmez, 

MÜFtD EFENDİ (Kırşehir) — Biz, şimdi iki 
teklif karşısında kalıyoruz. Birisi; encümeni Adli
yenin, diğeri de Heyeti İcraiyenin teklifleridir. Ne 
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olurdu ki, yapılan teklif yani maddeİ kanuniyede 
bir memleket ismi zikredilmiyeydi zaten Heyeti 
Muhteremede bu kadar gerginlik olmazdı. Teşkilâtı 
mehakim kanununda, filân yerde mahkemei temyiz 
teşkil edilecektir diye yazılmamıştır. Bugün Devlet 
ve millete lâzım olan bir mahkemei temyiz değil, bir 
kaç mahkemei temyizdir. Sivasta bir mahkemei 
temyiz teşkil edilmekle Bursada bulunan ashabı me-
salihin işini süratle yapmış olmıyacağız. Eğer bu
rada müzakere edeceğimiz mevad, bir kaç tane he
yeti temyizi ye teşkilinden ibaret olsaydı, bendeniz 
bunu maaUftihar kabul ederdim, Arzu ederim ki, 
mahkemei temyiz heyetleri tekessür etsin ve bîr an 
evvel erbabı mesalihin işi görülsün. (Gürültüler). 
Kanunun başında kelime itibariyle (Bir muvakkat 
heyeti temyİziye teşkil edilmiştir) İbaresi vardır. 
Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar. (Gürül
tüler). tstanbulda mahkemei temyiz heyeti var 
amma elimize geçmiyor. Istanbula evrak göndermek 
işimize gelmiyor, muvafık bulmuyoruz. Bundan 
dolayı diyoruz ki; şu zaruret karşısında muvafık bir 
mahkemei temyiz vücuda getirelim. Fakat muvak-
katiyeti ne zamana kadar devam edecektir? Kanu
nun metninde ve serlevhasında, İstanbul, payitahtı
mız İstİhlâs edilinceye kadar muvakkat bir heyeti 
temyiz teşkil edilmiştir. Denilmeli idi. Böyle bir 
ibare isterdim, Bundan dolayı buradaki mübhemiyet, 
muvakkat kaydiyle, elimizdeki usulü muhakematı hu
kukiye ve usulü muhakematı cezaiye ve teşkilâtı 
mehakim kanunu muvakkatine dönüyor. Efendiler; 
muvakkat kanun ile müebbed ceza veriyor ve o ka
nunlarla insanlar İdam ediyoruz. Muvakkat kanun
larla müebbed ceza veren bir kanun ile millet adalet 
temin edemez (Gürüttüler) Bunun için kürsüye 
teşrif buyurunuz, beni kürsüde cerhediniz, herkesin 
hakkı kelâmını kesmiyelİm. Bendeniz burada bütün 
arkadaşlarımın izzeti nefsine tecavüz edersem alça
ğım. Burada söz söyleyen arkadaşın da İzzeti nefsi 
muhafaza edilmelidir. Bugün oynadığımız mesele bir 
kanun meselesidir. Celâlettin Arif Beyefendinin nok-
tai nazarmca, mahkemei temyiz hükkâmı Sivasta 
bulunduğu zaman bir takım şeylerden azade kalırmış. 
Yani kendilerine karşı vukubulacak nüfuzdan azade 
kalırmış. Biz Heyeti tcraiyeyi bu kadar adaletsiz 
mi farzedeceğiz? Acaba Heyeti tcraiye bu kadar 
kanunsuzluk mu yapacak? Heyeti Jcraİye bir mese
le için mahkemei temyize nüfuz etsin de bunlara 
kanunsuz iş yaptırsın. Böyle mi farzedeceğiz? Me-
hakimin istiklâlini İhlâl edecek ve bir masumu mah
kûm veya bir caniyi beraet ettirecek böyle bir He

yeti Icraiyenin İşin başında bulunmasını arzu etmem 
ve görmek istemem. Heyeti Icraiyenin hiç bir zaman 
kendinin teşkil etmiş olduğu mehakime nüfuz ika 
ederek orada kanunsuzluk yapacağım aklımıza getir-
miyelim. Binaenaleyh bendeniz asıl Celâlettin Arif 
Bey biraderimize bir noktadan cevab vereceğim. O 
cevab da malûmu âliniz teşkili mehakim kanunun-
da„. (Saded haricine çıkıyorsunuz sesleri). Kürsüye 
geliniz. Burada söyleyiniz. Lâzımgeîen cevabı ars-
lancasına vereyim. Hali siyamda söz söylerken beni 
şaşırtmayınız. Sadedi burada reis var, o tayin eder. 
Sadedi bilenlerdenim, saded dersi vermek icab eder 
ise onu da veririm. Eğer saded dersi okuyacaksak 
buyurun dersi okutayım. 

Şimdi efendim, temyiz için elde teşkilâtı meha
kim kanunu var. Teşkilâtı mehakim kanunu muci
bince Adliye nezaretinde bir encümeni İntihab te
şekkül eder. Memurini adliyenin tayininde isabet 
vaki midir, değil midir, bunu tayin için vekil beye
fendinin tahtı riyasetinde, mahkemei temyiz rüesası, 
müsteşar, diğer müdiran ve cinayet reisleri toplana
caklar, memur intihab edecekler, Böyle hareket 
eden İcra Vekili olan bir arkadaşımıza karşı kimse 
şübhe izhar edemiyecektir. «Ben bunu bir meclisin 
istişaresiyle tayin ettim,» der, bundan dolayı hiç 
bir kimse ona bir söz söyleyemez ve kanunda bu 
mevcuddur. Mahkemei temyizi Sivasa gönderdiğimiz 
zaman encümeni intihabı adliyeyi ve hükkâmın ta
yinini doğrudan doğruya Celâlettin Arif Bey bizzat 
üzerine alıb mütekellim vahde olmaları tâzımgefir. 
Hükkâmın tayini böyle olur ise o işi bir zate tevdi 
etmiş olacağız. Rica ederim elde teşkilâtı mehakim 
kanunu var. Bu meseleyi kendileri bendenizden da
ha iyi bilirler. Bundan dolayı temyiz heyeti burada 
bulunur, memurini adliyeyi, hükkâmı, elde bulunan 
teşkili mehakim kanununa ittiba etmek şartiyle bir 
heyeti intihab tayin eder. O vakit şahıslan muhterem 
olan beyefendinin makamları da sui zandan kurtulur. 
Binaenaleyh istirham ediyorum, memleket noktai 
nazarından muhakeme etmiyelim, esas noktasından 
muhakeme edelim. Böyle bir maddei kanuni yen in 
kabul edilmesiyle, eldeki teşkilâtı adliye kanununu, 
intihabı adliyeyi yıkmış olacağız. O kanunları orta
dan kaldırmış olacağız. Bendeniz bu maddeden (Si
vas) kelimesinin tayyini teklif ediyorum (Reye, reye) 
sesleri. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Efen
dim, M üt id Efendi Hazretleri kanunun serlevhasın
da muvakkat tabirinin mevcud bulunduğundan batış 
buyurdular. Fakat maalesef şurasını dermeyan 
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edeyim ki; dünyada muvakkat kadar daimî 
hiçbir şey yoktur ve kendileri de misalini getirdiler. 
Otuz sene evvel, kırk sene evvel, muvakkat 'bir ceza 
kanunu yapıldığı halde şimdiye kadar devam ediyor. 
Onun tçin bugünkü halimiz ne zamana kadar devam 
edecektir? Burasını tamamiyle kestiremeyiz, tabiidir 
'ki, bundaki maksadımız istanbul'u isftirdad eylediği
mizde -mahkeme! temyizimizi orada 'teşkil eylemektir. 
Fakat o vakte kadar bu mahkemei temyiz devam 
edecektir. Sonra efendim, nüfuzdan bahsettiler. He
yeti Icraİye Vekilleri hiçbir vakitte hükkâmı kendi 
nüfuzları altında bulundurmak İstemez ve bunu hiç-ı 
bir zaman hatırına getirmez. Fakat evvelce kendileri
ne değil, diğer rüfekayi kirama cevabımı vermiştim 
ve demiştim ki; her İki tarafı şaibeden kurtarmak is
teriz. Görüyorsunuz ki ne suretle propagandalar ya
pılıyor ve nice şeyler söyleniyor. Onun için bu yapı
lan propagandaların esasatı hakkında tekrar söz söy
lemek istemem. 'Bunu bendenizden daha iyi takdir 
buyurursunuz, onun için maihkemei temyizi böyle bir 
şaibeden kurtarmak isterim. Maksadımız budur. Sonra 
efendim, encümeni İntihabdan bahis buyurdular. Haki
katen doğrudur. Fakat nassı kati değildir. Onun gibi 
•diğer bir kanun yaparız. Onun için burada yapacağı
mız bir çok §eyler var şimdi bir mahkemei temyiz ka
nunu yapıyoruz. Yarın diğer bir kanunu Meclisi Ali
nize tevdi edeceğim. Heyeti Hhamiyenin ilgası hakkın
da bir kanundur ve bunlar gibi yapacağımız böyle 
bîr kanunla Meclisi Âliniz de bir heyeti intiha'biye için 
lâzım gelen esasatı tayin ve tespit ederiz. Fakat zan
nederim ki, hokkamın yalnız intihabı için hu mesele
den dolayı evvelce bahsettiğim adalet ve müsavat ka
vaklını ayaklar altına alamayız doğru bir şey olmaz, 
(jReye müzakere kâfi sadaları) 

KÂTİB HAYDAR BEY — Müzakerenin kifaye
tine dair iki takrir var. {Kâfi, kâfi reye koyunuz sa
daları) Biri Tokad Mebusu Hamdi Efendi tarafın
dan diğeri Elâziz Mebusu Hüseyin Bey tarafından ve
rilmiştir. (Okunur) 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye aid müzakerenin kifayetini teklif 

eylerim, 
Tofcad 
Hamdi 

Riyaseti OelMeye 
Mahkemei temyizin Sivas'ta mı yoksa Ankara'da 

mı olması müzakeresi kâfidir. Bu hususun reye ko
nulmasını teklif eylerim, 

Elâziz 
Hüseyin 
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-KÂTİP HAYDAR BEY — Her ikisi de müzake
renin kifayetini talep ediyor, 

BİRİNCİ RElS VEKİLİ — Müzakereyi kâfi gö
renler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ekseriyet 
var kabul olundu efendim. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Hükümetin 
teklifini okuyorum., 

Madde 1. — Merkezi SıvasHa olmak ve seriye, 
hukuk, ceza ve istida dairelerinden mürekkep bulun
mak üzere bir muvakkat temyiz heyeti teşkil olun
muştur, 

KÂTİP HAYDAR BEY — Tadil takririni okuyo
rum. 

Riyaseti Celileye 
Merkezi Heyeti İcraiyenin bulunduğu mahalde ifa

yı vazife etmek ve seriye, hukuk, ceza, istida dairele
rinden mürekkep olmak ve payitahtın istftılâsına ka
dar devam etmek üzere muvakkat bir temyiz heyeti 
teşkil olunmuştur. 

Birinci maddenin balâdaki veçhile tadilen kabulü
nü teklif eylerim, 

Kırşehir 
Müfid 

FUAD BEY (Çorum) — Efendim, birinci madde
leri teşkil eden muhteviyat, gerek Heyeti icraiyenin 
teklifi obun ve gerekse Adliye Encümeninin teklifi 
olsun, orada muharrer olduğu şekilde ve surette reye 
konulamaz. Zira bu madde iki meseleyi muhtevidir. 
Birinci madde temyiz mahkemesi heyetinin Sıyasta 
olmasıdır. İkincisi ise, hangi dairelere hangi aksama 
münkasem olduğunun tarifatmı havidir. Şimdi biz 
burada müzakere edip birinci meseleyi hallettik. Fa
kat ikinci mesele benüz tenevvür etmeden nasıl olur 
da reye vazolunur? Binaenaleyh, yalnız tayini mevki 
meselesini reye koyunuz efendim. (Gürüftüler) 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Heyeti temyizi-
ye Sıvasta mı bulunacak, yoksa Ankara'da mı bu
lunması icabeder? Bu cihetin reye konulması -ve sonra 
madde madde müzakere edilmesi lâzımdır. 

CEIÂLETTıN ARÎF BEY (Erzurum) — Efendim 
birinci maddenin kifayeti reye konuldu ve kabul edil
di. Birinci ştk yani merkez meselesi mevzuubahs ol
du, Şimdi mevkiden bahsedilmiyor. Yalnız mahkemei 
temyiz dört daireden yani seriye, hukuk, ceza ve isti--
da dairelerinden mürekkep olacaktır. Fakat hiçbir zat 
kalkıpta bu mesele hakkında söz söylemedi. Demek kî 
bunu olduğu gibi kabul etmiş oluyorlar. Sonra birinci 
maddenin müzakeresinin kifayeti reye konuldu. Bu
nun İçin zannederim ki, bütün madde reye konmuştur. 
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KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Müfid Efen
dinin teklifini bir daha okuyacağım. Adliye Encümeni
nin teklifi, sonra Kuvvei tcraiyenin teklifi reye ko
nulacaktır, 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Meseleyi karıştırı
yoruz. Mesele evvelâ Sivas'ta mı olsun, yoksa An
kara'da mı? Ondan sonra tadil meselesi var. 

»KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, Müfid Efen-
dinin takriri reye konacaktır. (Red sesleri) 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Reyler 
işaret edilsin efendim. 

BİRİNCİ RJBtS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Efendim, bu takriri kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
ı(EUer kalkmaz) Reddolundu. 

'(Kâtip Haydar Bey Adliye Encümeninin teklifini 
okur) : 

Madde 1. — Heyeti tcraîyenin bulunduğu mahalde 
ifayı vazife etmek ve seriye, hukuk, ceza ve istida 
dairelerinden mürekkep olmak üzere muvakkat tem
yiz heyeti teşkil olunmuştur. 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 

Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkmaz) 
Reddolundu. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, Kuvveİ tc
raiyenin teklifini okuyacağım. (Okur) : 

Madde 1. — Merkezi Sıvaslta olmak ve seriye, 
hukuk, ceza ve istida dairelerinden mürekkep bulun
mak üzere bir muvakkat (temyiz heyeti teşkil olunmuş
tur. 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Efendim, kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (EHer 
kalkar) Kabul olundu. 

BİR MEIBUS i— Benim takririmi okumadan reye 
koydunuz, 

KÂTİP HAYDAR BEY — Zatıâlinizin takriri 
Müfid Efendinin takririnin aynıdır. Yanı Sıvasta ol
ması tabirinin kalkmasını arzu ediyorsunuz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Celsenin beş da
kika tatilini teklif ediyorum. 

BİRİNCİ REİS VEKİLt ÇELEBİ EFENDİ — 
Celseyi beş dakika tatil ediyorum. 

İKİNCİ CELSE 
Açılma SaaHS : Bodezzeval 4.30ı 

REİS : Mustafa Kemali Pasa Hazretleri 
KÂTİP : Haydar Bey <KQıtahya> 

4. — MUHTELİF EVRAK 

i. .— Kastamonu Valisi Cemal Beyden mevrud, 
Zonguldak'taki polislerle sair memurinin kuvayı milli
ye emrine girerek Ferid Paşa Hükümetini tanımadık-
larma ve kuvayi milliye aleyhtarı memurların tevkif 
olunduklarına dair telgraf. 

REİS PAŞA — Kastamonu vilâyetinden gelen 
telgraf var. 'Bazı malûmatı havidir. Berayi malûmat 
okunacak, ondan sonra müzakeremize devam oluna
caktır, 

(Telgraf Kâtip Haydar Bey tarafından okundu) : 
Suret : 

Dahiliye Vekâletine 
Zonguldak'a talimatı mahsusa ile gönderilen Şev

ket Turgud Beyden şimdi alınan tetgrafnameye naza
ran Zonguldakfo, İstanbul'dan gelen bilûmum polis
ler ve memurini saire kuvayi milliye emrine girerek 
Ferid Paşa Hükümetini tanımadıklarını mutasarrıf ve

kili Kadri Beye tebliğ ettikleri gibi kuvayi milliye 
al ehy t arlarından mal müdürü Mevlûd Lûtfi ve İstan
bul'dan gelen inzibat zabiti, jandarma bölük kuman
danı yüzbaşı Cemil Efendiler tevkif edilerek mahfu-
zen Devrek'e İzam kılınmış ve mutasarrıf refakatin
de bulunan mülkiye müfettişleriyle kısa bir müzake
reden sonra istifa eylemiş, tarafımızdan mukaddema 
mutasarrıf vekâletine tayin kılman Cevdet Bey mu
tasarrıflık umuruna vazîyed eylemiştir. 

Mutasarrıf Kadri Bey ile mülkiye müfettişlerinin 
firarlarına meydan verilmeyerek derdestleriyle tev
kiflerine emir verilmiş ve MnayetiHâhi tealâ Zongul
dak meselesi de bu suretile hitam bulmuştur, 

Kastamonu Valisi 
Cemal 

(Kıraati müteakip bravo sesleri) 
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5. — MAZBATALAR (Devam) 

CELALETTİN ARİF DEY (Erzurum) — Efen
dim, Adliye Encümeniyle ikinci bîr ihtilâfımız daha 
'var. Yine Meclisi Alinizi hakem olmak üzere tayin 
edeceğiz. Herhalde meselenin hüsnü suretle hallolu
nacağına emniyetimiz bertcemaldir. Şimdi talep ediyo
ruz ki; her şubenin bir reis, iki a2ası, iki de aza mü-
lâzimi olsun. Adliye -Encümeni ise; istida dairesi bîr 
reis Me iki azadan ve diğer daireler birer reis ile dör
der azadan ibarettir diyorlar. Yani biz her şubeyi 
beşer aza olmak (üzere k-i (bir reis ive dört azadan 'iba
rettir, fcalebeyled'iğim'iz halde yalnız İstida dairesini 
encümen istisna ediyor ve oraya (bir reis İle ft'i aza ve
riyor ive sonra diğerferi için 'de beşer ara. (Birinci İh
tilâfımız burada. İkinci (ihtilâfımız; 'berideniz aza miü-
Sâzimi taleb ediyorum. Kendileri aza müMzîmterinİ 
kabul etmiyorlar. Doğrudan 'doğruya cümlesi aza
dır diyorlar. Malûmu afiniz ihtida dairesinin vazifesi 
diğer tjuatoatltan da diğer devairden de 'dun değilidir. 

Hatta daha doğrusu buttun mehakıkni suflhiyeırim 
mesaSi, onların temyiz mesaili doğrudan duğruya 
istida dairesine gider. .Bu ısurdtle Üstüda tfalresi aza'-
tannın adedi üçe tenzil edilecek olursa, zannederim 
kî, kendilerinden beklenen hizmet ve faide tamamile 
ifa edilemiyecektöir. ©Üğer HaTaiftan iki aza mKJlâzim'r 
'tayin olunmasmı taleb ediyoruz ive hu da, maattees
süf diyeceğim, mabkemei temyize doğrudan doğruya 
çflcarabileceğimiz zevatını, haklim sifatHe çıkaracağı
mız zevatın adedinin »mahdud olmasından dolayıdır. 
'Bendeniz dedim kî; bir ımafoikemei temyiz değil, ben
den eVvel Mfüfid Efendinin söylediği SifM, 'bir mahke
me! ıtemyiz değil, mefflletoetimiz içinde İki üç 
mabk/emeİ temyiz yabalım. Fakat mahkemei tem
yizdeki maksadı esası, 'İçtihadı tevhiddir. İçtihadı 
tevhid olduğu için memleketimizde maatteessüf kâfi 
derecede aza veya hâkîm bulamamaktan kbrkuyo-
rum. Mahkemei temyize •göriderileeek hiâkim buluna-
mamalkJtan ıkoıtkuluyor. tstanbolda miahkemıei tem
yizin bir çok mukaırıeraitiı bardır ki, içtihadı tevhid 
etmesi lâzımgelirken ayni mesafe hakkında muhte
lif içtihadatta Ibulunmustur ive bunu da mecmuai 
mukarreratı temyîbiye ile her gün Ubr ve ilân eder. 
Bundan dolayı 'ktanbüldafci mahkeım»i temyizde bi
le •hâk'imlSk vazifesini ifa edecek kâfi derecede zevalto 
bulamadrfk. Bu takdirde dört daireye 'beşer
den yirmi aza ve reis bulabilmek; zannederimi İki da
ha müşkül ve daha güç olacaktır. Yani bu güçlüğü 
encümen de nazarı Hibare alarak adedterini on se
kize indirmi; ve hatta on sekiz olarak (kabul etsek yi

ne on sekliz azayı istediğimiz derecede bulabümek>ta 
güçlük çekeceğiz. Mehakimîimizia hepsinde aza mü
lâkimi meselesi var. Bidayette azamüflâzânivar, İstinaf
ta aza miülâzİm-ivar. Temyizde de aza mütâzimi kad 
edecek olursak onlar için de bir mekiteb yapmış oluruz, 
ve orada 'da yavaş, yavaş yetişirler, Daha doğrusu el
den geldiği kadar muktedir zevat aza mülazimliği 
için zevat bulabjliriz. Meselâ bir liva bidayet mah
kemesinde reis bulunuyor. Hakikatten de mukftedir 
bîr zat, '(akait onu liva mahktem'e&inden ahpda doğru
dan Jdloğruya mahkenıei temyize verecek olursak, bü
tün: Mdkkıâmı adliyenin sifsitei tneraübj vardır, bunu 
da yukarıdan aşağı bozmuş olacağız, iğbirarı muoib 
olacaktır. Çünfktu onlar da. memurdur ve insandır ve 
onların da iğbirarını muoib oîacaKtır. O sifeilei me-
raltlbi bozmamak 'için bunlarda m e r a * meselesini 
diişündük 've bu sure* her dairenin bir reis, 'İki aza 
ve Jki mtülâzfimi vardır dedik. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, He-
yeti teraiye üe bu husustaki JrtöiÖfıimızH* safNcı, muh
ik eme i 'temyize aza olan zevaıtm sıfatı ilmiyesinle hür
met ve bir mahkeme! temyiz azasnu lîHCMâzimı nami-
le tevsim etmenin onun ruhunda hâsıl edeceği te
sirden içtinab icln'dir, Celâletıtitıı Arif [Beyefendinin 
buyurdukları veçhile mehakrmlde aza nYCüâzıknleri 
vardır. Fakat aza tmülâzimlikleıti mehakiımin eczayı 
asliyesinden değtMir. Belki aza münhala tını, hmâ ha
cette notosan bulunan memuriyeti yani müddeiumu
mi 'Ve hazan 'istintak vezdifini ifa edebilecek hazır ve 
ihtiyat azadır. Halbuki ımahfcemeî :temyiz azası İş 
görecek ve binaenaleyh vazifesini daima 'ifa edecek 
bir uzvu hukukidir. iBunun için ibeş kişiden' mluırefe-
fcep bir heyetin birisine refe, İkisine aza ve İkisine de 
aza mülâzîm'i demek Ve namına iMahfcemei temyizi 
izafe etmek her hailde esasen gayrtimevcud' bir usul
dür, Saniyen izzeti nefse truüesSsir ıbir meseledir. Zira, 
aza mülâziminden idaha ıbüyiik memıuııla'rm vücudu
nu bu kanunla kabul etıtiğimiz halde Ddüoük memuru 
en yüksek bir ımıevklide 'bulundurmak gibi bir fcena-
fcuza sdbeüjyet ıverrrtiş oluruz, tNitekkn şayed aza 
mülâzimliği esaısını kalbul edersek, tdk'Mi kanunide, 
&& müfâz'inîleri, liva naibleri ,jile îîva oeza reislerin
den İbaret olacaktor, denifdiğiıne 'nazaran, ve ceza 
reislerinden daha büyük mentebede bulunan istinaf 
ceza reisi ile 'istinaf müddeiumumileri mahkemıei tamyıa 
azatsıntfaa daha ibuyük riütbede bulunmak gibi gayri-
taibii 'vaziyet hâsıl olacaktır. (Bmaenaleyh en fe'üçük 
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'Hutbede bulunan bir EMİ mertebei adliyenin en (yük
seğine çıkarıp omun Tahtı emrinde daha büyük dere
celi zevatı bulundurmak esasen teşkilatımıza ve ru-
mttlâzimliğini kaldırdık. Mahkemei temyize aza 
aza mıtftâzitmtiğin'i kaloırdtk. 'Mahkemei temyize aza 
olacak zevat mahkemei temyiz azasıdır. Rütbesi. bir 
derecesi vardır ded'ifk. 

ikinci Mesele: (Heyeti tcraiye, biÜIJün devairî tem-
yîziyenin, İstida, ceza, seriye, hukuk dairelerimin be
şer zattan (terkibini *te'kli?f ediyor. 'Biz arizuamifc ted-
kikait nericesinide mahkemei temiyiz istida dairesinin 
muamelâtını, evrak muamelâtım 'diğerinden' 'fada bul
duk. 'Fakat Mç bir zaman mahkeme'i temyiz seriye 
daireshnin, hukuk dairesinin ve ceza dairesinin uzun 
tetebttrtialta muhtaç ve belki de gitoterce zihin yor
duracak mühim mesatiline *ekalbül 'edecek (kadar ehem
miyetli göremedik ve hepimizce rrtiicerrebdir (ki, çok 
insan/dan çok 'iş çftmi'jtor. Kafaların çokluğundan is
ter çoğaJmuyör. Maalesef dedi kodu çoğalıyor. Za
ten Heyeti tcraiye 'de o kanaattedir ki; mahkemei 
(temyiz teMıfinde bulununken tsftanbıri teşkilâtını 'ka
bul etmemi; ve bize beşer ikisi teklÜf etmiştir. En
cümen yafa» Wtkta dairesinin muamelâtı umumiyet
le evrak üzerinde ve basit olduğundan 'do-layı. biz is
tida dairesintin öç kişiden terekMb etmesini muvafik 
(bulduk ve bunlarda» husule gelecek faidei maûryeyi 
artık mtevzuulbahis "etmeğe lüzırm yoMtur. 

CELÂLETTfN AR't'F BEY (Erzurum) — Efen
dim, IRefİk Şevket Bey demiş olsalardı ki; buttun 
mahkemei (temyiz azalarımın adedini üçe 'indirelim, 
bir dereceye kadar mako] görürdüm, Çünkü kendile-
rinfin dermeyan öttükleri bir fikir, nerede kalalbalfe 
olursa orada tş çıkımtyor. Fakat mademki üç daire 
azalanını beş olmak üzere kabul ediyoruz, dördün*-
cülsünü yalnız üçe Mı kar etotjrmekHe o malfouru or
tamdan kaldırmış olmuyorlar ve ayni mahzur yine de
vam ediyor. Yani ırubunu katdrrıyor. Sonra buyur
dular ki, istida dairesinin (işi binnisbe azdır. Yani da
ha doğrusu evrak ütBerinde tedkikatıtır. Fakat ne ka
dar 'yorucu bir şeydir. Bu ıgün şurada Ankara'da bu
lunan suülh mahkemelinin vermiş oltfuğu kararlar se
nevi dört bini mütecavizdir. Bu d&rt bin (içerisinden 
iki bini Mahkemei temyize havale edilrmş farzedi-
yorum. Diğer sulh devafrrinden de o mikfdarda ve 
hattâ onun nısfı kadar evrak göndersebr rica ede
rim ne mlk'dara baliğ olur ve üç kişi - evrakı »aİre-
yi bırakalım - yalnız sulh mehaikEmfine aid evrakla 
iştigal edebilir mi, ve yapabilir mi? ve bu adamlara 
bu kadar (vazife tahmil edilebilir mî? Tabiidir ki, bunun 
'üçe indirilmesi 'doğru olmaz ve bunları ezmek de-
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mettir. Onun -içkidir ki, İstida dairesinin azasının da 
beş olması (lâzımdır. Beş olmasında bendeniz musrr-
rBn, 'Bvet aza mülazimleri iç'İn Söyted'İfclerî doğru
dur, Fakat (bendeniz bir imkânsızdık var diyöruim» Bu 
gün istediğimiz (veçhile Mahkemei temyiz azaiığı 'için 
yirartfi zait bulmakta fevkalâlde gfüçsliîk çekeceğiz ve 
bunun !İçifi bu güçKgÜi elden geldiği kadar tahfif 
edebilmek ve o suretle bir şey yapabümefc İsttiyoruz, 
Fakat kendileri buyurdular ki; liva bidayet, iiva ce* 
za mahkemesinden gelecek bir zait Temyiz mahke
mesine geçecek, maihkemei 'temyizin doğrudan doğ
ruya aza müfâzirrji ofarrak Üzere orada müzakerede 
bulunacak ve hakkı reyi olacak. -Onun 'için dedim ki, 
orası kendisim yetiştirecek bir yer olacakttır we zan
nederim ki, aza miüiâzimliği usul'ünıü kabul dtmek rz-
tırar ve mecburiyetindeyiz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Celâteflfcin Arif 
'Beyin yetliştirmiefc meselesi varid olamaz. İMaaşda da 
fark vardır. Yani mahkemei temyize aza miüHâzîmİ 
olmakla (Mahkemei (temyiz aza mülâkimi olduğun
dan dolayı dereoe'İ memuriyett İtH>arİJe kendisinden 
yüksek olan memurlardan da fazla maıaış alacaOdtcr. 
Arkadaşlarını bir kaç derece de atlamış olaca&tiır 
<ve hu, istiıkabı celb -ve davet eder. Bizde o noktai 
nazardan aza rriiîlıazimi inamı Kahtmda a£a salâhiye
tinde bir zaittin Mahkemei Temyizde bulunmasını is
ti rkab nokitai nazarından, muvafık gönmıyoruz 
efendtm. Bu cihetten biz edk'i fükrimizde İsrar ediyo
ruz. 

M'BHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisansabip) — 
'Efendim, hali hazırdaki ıteşk'ftâtı adliyemiz ıbalki bu-
lundukiça 'Mahlkemeİ temyiz aza adedm'in ê kîsilEilme-' 
si doğru olmaz. Haıl'i Ihazrr'da bidayet mahkemeleri 
üç zartftan ve cinayet mahkemeleri beş zattan fterekkub 
eder. Biz (Mahikemei temyizi, şu teklif edilen 
lâyühai kanuniyede ^ördöğümiüz veçhile, •İ&ina'f rü-
esasından veya, 'bu Ijyakaifi haiz otanlar'dan ıveyahud 
Malhkemei temyiz azasm'dan inıtihab edeceğiz. Ayni 
derece ayni (iktidar, ayni seviyede bulunan beş zatin 
İttihaz etmiş olduğu mtikarreratı yine ayni derecede 
ve ayni (seviyede zevata tedkik ettireceğiz. 

(Faika't 'Midar ve derecaıt 'Itîbarile ki, 'İstinaf Küe-
sasıridan ölür ve ibeş küşiden terekkub edecek olunsa 
maüikemei cinayet ive ceza mahkemesi vermiş oldu
ğu bir (hükmü ne (suretle takib edecekler ve bunda 
isabet olacak mı'dır, olmayacak mfdır? çünkü hali 
hazır teşkilâtı adliyemizi değiştirmeden Mahkemei 
•temyiz kadrosunun böyle tenkis edilmesini muvafık 
görmüyorum. Bendeniz onun için, hali hazırda oldu-
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ğu gibi, MaHkemei temyiz istida dairesinin: Mr reis 
il© dört azadan Ve Hukuk, Seriye, Ceza dairesinin bir 
reis ile afot 'azadan ve imtühaJb eiiltoe&inİ, bu günfldl 
teşkitâltı Atfriyemtoe nazaran tnyvaffeı maısfalhait bu
lurum. 'Eğer biz hali hazırda. tteşkffiti ^iyemizi ve 
mtfhakemajtımızın eşkBünıi değiştkecefc olursak, hâ
kini münferııd efiasmı katoul edecek ohırsaik o vakit 
Ibu mevzubahis edilir. HemüE mdbemevsim olara bu 
esaislar 'teka'Hiür eîmeden, (kabul edilmeden böyle 
(M'abkemei temyiz kadrosunu fcfozmak doğru bir şey 
değil, 'İsabet olamaz. Onun için bendeniz tamtfissa-
bık Maîhikemeİ temyiz kadrosıumm İstida dairesinin 
bir reis; ile dört azadan ıdtöğer dairelerin de 
bir ras Üe .altı azadan, hukuk ve diğer mahkeme
lerin de a<yni surette olmasını yani alt* aza olmasını 
ımjvafıfc bulurum ve bu surette 4e bir teklifim var
dır. 

AlBDÜLKADtR KEMAL BEY (Kastamonu) — -
Aidlîye Encümeninin noktai nazarına İştirak etmiyo
rum. Bu fikrim 'doğruldur zannediyorum. MaMkemei 
temyiz MmmlülnKİhakima'ir, (Buraida, •feftanbufda, ol
duğu veçhile tfüounnu kadar zevat bulmamın imkân* 
olmadığı için HüMimet her şubenin ve her bir mah
kemenin bir reis ve iki azası ve iki aza mtiilâzimli ol
masını kabul eltmiş demin arkadaşlardan birisi bu
yurdular ki, liva mahkemesi reîsi, Mnaif mahlkeme-
ısi 'reisinin fevkina çıkarak Ibu ütitaıda 'yükselecek ve 
diğerleri bunu çekemeyecekler. Fazla BOZ söylemek 
istemem isimlerini -zikretmeden bazı zevattan 
bahsedeceğini; 'istinaf azatığında buhınduğu halde 
(1305) de hukuktan mezundur, ve yalnız her ne es-
baötan İse terfi edememiş. Bu gibi zevatı birden bire 
kaldınb Mahkemei temyize göndermek muvafık de
ğildir. Hükümetin noktai nazarı muvafıktır. Gönde
rilirse onların yükselmesi diğer arkadaşlarının nazarı 
iğbirarını celbetmiş olur. Binaenaleyh, her dairenin 
bir reisi, iki azasile iki aza mülâzımı bulunması lâ
zımdır. Sonra istida dairesinin azasının adedini tenkis 
doğru değildir. Çünkü sırf cezaya taallûk eden mesai-
le zamimeten memurin muhakematı istida dairesine 
tevdi edilmiştir. istida dairesinin vazifesi olduğu için 
diğer kanunla da alâkadardır. Şimdi sırası değil; fakat 
antrparantez arzedeyim. Encümen Şûrayı devlet me
sailini de istida dairesine tevdi ediyor. Üç kişiden 
ibaret olan bir heyet bütün vezaîfi gördükten sonra 
bîr de Şûrayi Devlet vazifesini görecektir. Bunun için 
bir reis ile iki aza ve iki mülâzim doğrudur. 

RElS PŞ. — Müzakereyi kâfi görüyormusunuz? 
(Kâfi sadaları), 
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ABDULUAH AZMt EFENDİ (Eskişehir)* — 
Efendim, aded için esbabı mucibe arz ve zik-
redifİrfcen işin çokluğundan bafasölunuyor. Ma
lûmu âliniz mahkeme heyeti heyeti uoıumti-
yesjyle iş görür, işler tefrik ve tasnif edilmez. 
maNkeme birdur ve bir küldür. Heyeti umu
miyeti bir küldür, adedinin çokluğu işlerini tahfif 
etmez. Çünkü işleri ayrı ayrı görecek değillerdir, 
Maahaza kendi hesabıma söylüyorum, İsrar etmeye
biliriz. Adliye vekâleti bulabilir, o kadar azada olabi
lir. Bu azada dört tane olsun, fakat nazarı dikkatinizi 
celbederim, bunlar ötedenberi işittiğimiz, bildiğimiz, 
aza mülâzimi değildir. Azayı asliyeden olacak, fa
kat ismi aza mülâzimi olacak. Yanı reyde beraber 
aza mülâzİmidİr. Sonra esbabı mucibenin birisinde 
buyurdular kî, mektebi hukuktan üç yüz beş senesinde 
çıkmış ve bunu birden bire mahkemei temyize getire
meyeceğiz. Aza mülâzimi getireceğiz, ne mecburiye
timiz var? Ümmülmehakim olan bir yere getirmek 
için onun mutlaka mağduriyetini mi, düşüneceğiz yok
sa binlerce halkın hukukunu mu düşüneceğiz, Rica 
ederim, aza mülâzimliğİne nazarı dikkatinizi celbe
derim. Mahkemei temyiz gibi bir yerde azayi asliyeden 
olsun ve aza mülâzimi namını taşısın, bu doğru değil
dir. £akat adede ısrar etmem. İsterse adedi dört ol
sun. Doğru değildir ki, adedi az olduğu için işleri 
çoktur Heyeti umumiyesi iş görecektir. Yoksa arala
rında iş birer taksim ve tevzi edilecek değildir. 

REÎS PAŞA — Müzakere kâfimi efendim. (Kâfi 
sadaları).' 

Müsaade buyurursanız efendim, hulâsa yapmak 
istiyorum. Dermeyan edilen mütalaattan şu şekiller 
•tezahür ediyor: Rüfekadan biri, gerek Heyeti Icraiyenin 
ve gerek Adliye encümeninin teklifine muhalif ola
rak eski kadronun muhafazasını teklif ediyor. Yani 
her şube bir reis ve altı azadan ibaret olacak ve 
yalnız istida şubesi bir reis ve dört azadan ibaret 
olacak. Eski kadronun muhafazasını teklif ediyor. 
Heyeti Icraiyenin teklifi ile Adliye encümeninin tek
lifi arasında İki noktai nazardan fark bulunuyor;' bi
risi aza mülâzimi tabiridir. Bu noktanın bertaraf 
edilmesi için, iki aza ile iki aza mülâzimi denecek 
yerde dört azadan mürekkebdir deniyor ikinci fark 
istida şubesindedir. Heyeti îcraiye diğer şuabat gibi 
onun da bir reis İle dört azadan ibaret olmasını 
teklif ettiği halde encümen, bir reis ve iki azadan 
mürekkep olsun diyor. Müsaade ederseniz bunları bu 
kısımlar dahilinde reye koyayım. Evvelâ eski kadro
nun muhafazasını reye koyayım, sonra Heyeti Icrai
yenin teklifini ifade eden maddede aza mülâzimliğİ-
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nin refi ile, Adliye encümeninde ifade olunduğu 
gibi alelıtlak bir reis ve dört aza. tabirinin kabulünü, 
sonra istida dairesinin bir reis ile iki azadan, bir de 
yalnız bir reis dört azadan ibaret olmasını reye ko
yacağım. Şimdi evvelen birinciyi reye koyuyorum. Es
ki kadronun muhafazası taraftarı olanlar ellerini kal
dırsınlar (Eller kalkar). Ekseriyet yoktur, reddolun-
du. Şimdi aza mülâzimİ tabirinin ibkası taraftarı 
olanlar ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Rica ederim 
dikkat edelim. Aza mülâzimİ tabirinin ibkası, oldu
ğu gibi kalması taraftarı olanlar ellerini kaldırsın 
(Eller kalkar). Ekseriyet yok. O halde aza mülâzımı 
tabiri kalkıyor. 

Şimdi fti noktayı tefrik edelim. Birisi şubelerin 
bir reis ve dört azadan İbaret olduğu her iki mad
dede dahi kabul edilmiş oluyor. Hariç kalan istida 
şubesidir. İstida şubesi için Adhye encümeni, bir reis 
ve iki azadan mürekkeb olsun diyor. Heyeti tcraiye-
ninkinde müsavat vardır. Binaenaleyh Adliye encüme
ninin bu noktadaki fikrîni reye koyuyorum. İstida şu
besi bir reis ve iki azadan ibaret olsun. Buna taraf
tar olanlar lütfen ellerini kaldırsınlar (Eller kalkar). 
Ekseriyet yok. Binaenaleyh ikinci madde şöyle kal
mış oluyor. Her şubenin bir reisi ve dört azası var
dır (Takrirler var okunsun sadaları). 

REİS PAŞA — Buna dair takrir mi var. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Her daire 

tabiri var. 
(kâtib Haydar B. tarafından Karahisarısahip me

busu Şükrü Beyin takriri okundu) : 
Suret 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
MADDE 2. — İstida dairesi bir reis ile dört aza

dan, diğer dairelerin bir reis ile altışar azadan iba
ret olmak üzere maddenin tashihan kabulünü teklif 
ederim. 

2 haziran 1336 
Karanisarfsalhip M fob usu 

Mehmet Şükrü 

(Takrir reddedildi sesleri). 
(Kâtib Haydar B. tarafından Trabzon mebusu Faik 

Beyin takriri okundu): 
Suret 

İkinci maddeye (Heyeti umum iyeye hukuk dairesi 
reisinin riyaset eylemesi) kaydinin ilâvesini teklif ey
lerim, 

Trabzon Mebusu 
Faik 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bu, 
kanunun heyeti urnumiyesinde yoktur. Yalnız burada, 
mevcut olmayanlar hakkında asıl kanundaki madde
lerin hükmü bakidir. Binaenaleyh burada mevzubahs 
değildir. 

REŞİD BEY (İzmir) — Muhtacı müzakere de
ğildir. 

REİS PAŞA — Bu takrir nazarı dikkate alınmadı. 
(Kâtip Haydar Bey, Hüseyin Avnİ Beyin takririni 

okudu): (1). 
Büyük Millet Meclisi Riyasetü CeÜiöesine 

Mehak'imi şeriyede hâkimi vahid icrayi hükmet
mektedir. Binaenaleyh Seriye temyiz mahkemesinin 
bir reis ile İki azadan terekküp etmesi lâzım geldi
ğinden ikinci maddenin şu suretle tadüini teklif 
ekferim. 

2 Haziran 1336 
Erzurum' Mebusu 

Hüseyin* Avnr 

Madde 2, — Seriye ve istida daireleri bir reis ve 
iki azadan ve diğerleri bir reis İle dörder azadan iba
rettir. 

(Red sesleri.) 
REİS PAŞA — Şimdi efendiim tekrar ediyorum 

Kafbul ettiğiniz nokatt esasiye şu surette her şubenin,.^ 
(Daire sesleri). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — (Şube) kelimesi
nin yerine (daire) denilmeli. 

REİS PAŞA (Devamla) — Kabul ediliyor efen
dim. 

O halde her dairenin bir reis ve dört azası var
dır. Müsaade buyurursanız maddeyi tadil ettiğiniz 
gibi okuyorum: 

Madde 2. — Her dairenin bir reis ve dört azası 
vardır. 

(Evet sesleri). 
REÎS PAŞA — Kabul olunklu. Şcmdi üçüncü mad

deye geçiyoruz. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 

bey müsaade buyurur musunuz? O suretle reye ko
yun, tadilât dairesinde. 

REİS PAŞA — Tadilât dairesinde okudum ve 
Heyeti Umum'iyece kabul edildi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (EskÜşehir) — Yani 
işaret etsinler. Teamül olmasın, kabul olundu demek
le geçilmesin. EÛeriyte işaret etsinler. 

REİS PAŞA — İşaret <fe olundu ve kabul olundu. 
Üçüncü maddeye geçiyorum. 

(Adliye Encümeni teklifinin üçüncü maddesi Kâ^ 
tib Haydar B. tarafından okundu): 
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Madde 3. — İşbu temyiz heyetinin bir baş-
müddeiumumİsi ve iki muavini vardır, 

REİS PAŞA — Reye koyuyorum, kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar (Eller kalkar, kabul sesleri). Ka
bul edildi. Dördüncü maddeye geçiyoruz. 

(Adliye Encümenini dördüncü maddesi Kâtito 
Haydar B, tarafından okundu) : 

Madde 4. — Temyiz 'heyeti rüesa ve basmüddei-
umumiliğine; Mahkemei temyiz azaiıklarile yilâyat 
kadılıklarında veya İstinaf riyaset ve müddeiumumi
liklerinde bulunanlar veyahud nizamen bu sınıflara 
muadil memuriyetlerde bulunmuş olanlar. Azalık-
larına; vilâyat bidayet hukuk ve ceza reis Irki erile bi
rinci sınjf sulh hâkimliği ve merkez müddeiumu
miliklerinde veyahut nizamen bu sınıflara rmıadİl 
memuriyetlerde bulunmuş olanlar, başmüddeiumumî 
muavinliklerine; liva kadılıklarile ceza riyaset ve müd
deiumumiliklerinde ve istinaf mehakimi azalrklarında 
veyahud nizamen bu sınıflara muadil memuriyet
lerde bulunmuş olanlar terfian tayin olunabilirler 
Bunlar fazladır sesleri). 

(Heyeti İcraiyenin teklifi Kâtİb Haydar B. ta
rafından okundu): 

Madde 4. — Mahkemei temyiz rüesa ve baş-
müddeiumumİsi vilâyat kadılarile istinaf rüesa ve 
müddeiumumilerinden, azaları vilâyat bidayet hukuk 
ve ceza reislerile sulh hâkimi ve merkez müddeiumu
milerinden aza mülâzimlerile başmüddeiumumî mua
vinleri liva naibleri ile liva ceza reisleri ve Uva müd
deiumumileri ve istinaf mehakimi azalarından ter
fian tayin olunabilirler. 

CELALETTıN ARİF BEY (Erzurum) — Efendim 
mademki Heyeti âliyenizce aza mülâzk»i meselesi 
kalkmıştır. Tabiidir ki bizim dördüncü maddenin bir 
takım fıkralarının tebdil edilmesi lâzımgelir. Fakat 
esas •itibarile encümenin dördüncü madde hakkındaki 
teklifi daha şümullü olduğu için bendeniz onu kabul
de hiç hir mahzur görmüyorum ve kabul ediyorum 
(Pek muvafık sesleri). 

RElS PAŞA — O haide reye koyuyorum (Asidim 
Bey Niğde söz istedi). 

RElS PAŞA — Buyurunuz (Gürüttüteır). M'üsaaıde 
buyurursanız sıra İle. 

ABÎ'pfN BEY (Niğde)' — Bendeniz yalnız sraıf-
lar hakkında söz söyleyeceğim kıt Hva kadıları ma
lûmu âlileri merkez rrtüdkteiurrjuıtfileriııdea daha yülk-
sötofT. Öyfe olduğu baldte onlar batşmiüdd&kımumlİ mua-
viniEilkJlsrin's infahab, obMeri amalıklara intiha!» edili
yorlar. Bendemiz >bu liva. kadılarını» da a-zaluklaıra hv 
tühajba salâbiyetıtar olmasını teklif ediyorum. 

&EFİK $BV1CET BEY '(Samban.) — ReÜs Bey 
müsaade buryuruftur mu efendim? TaıShliftıaıtımız bu fcâ-
ğıd üzerinde okluğu için ıhmada bir rmürettiö halası 
var. Bir defa (su'Ih lıâskıimJiığİinii) dıenmiş (sulh Ihâlklrm-
liği) olacak. Sonra efendim, liva kadılıkları itle ceza 
riyaset ve mıuddeiymumüİMterkıde ve üstimaf mtehaki-
mti ite azahMarında -ki oradaki (İle) fazladır* amalık
larında, olacak; (Reye «esleri.) 

HASAN FEİHMI BEY Pursa) — (Veyalhud niza-
men bu sınıflara muadil) cümlesi; teşkilâtı >adfiy6mK-
de adliye mesfek'i bir ihtisasa möbevalkkıf olimaıstııa 
binaen bu taıbiirın muadili yani muadil taıbiM- yoktur. 
Bu sınıfta buhınamiara muadü OhUnlar irttihalb ohıma-
;aktır, denildiği zaman irtti'ha.b kan'ununun teinin et
mesi lâzım geden 'isalbeti ihlâl etmiş olacaikiır. Binae
naleyh bu cümle zaüddur. Tayymı teklif edîyoruhj. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Yat 
nız bir kelimedir. Müsaade edilirse söyleyeyton, Bu, 
mömurmi Adliye içindir. Birtokum mıemumyetter var
dır. Meselâ : fatanlbul Sulh Hâık,im!Kgi tsibinaif pMüdtieiu-
müminine muaıdüdİr, Yani muadil kelimtesu ayni sı-
ntfta bıihmam memurfar hakkındadır. Yoksa hariçde 
bulun-an mülkiye veya diğer maliye rrtemurlan hak
kında, değildir. Maddeye bir (Adllıiye) kelimesi ilâve 
edlifmeiklir. 

ABOÜLKADİR KEMALİ BEY (Kasttaımıonu) — 
Bendeniz bu kaydın tamani'iyle :kalmıas*ıı arzu edtyo-
rum. Çünkü Adliye memurları dokuz derece üzerine 
talktım edilmtiştir ve iber derecede meselâ T Mferkez vi
lâyet ceza riyasetiyle İstanbul Basmüddie'iumumi mua
vinliği müsavidir. istanbul Başmüddeıumuınî tmuavin>-
teninde»! birisi ıburada 'bulunursa, muadil olduğu içSa 
oraya 'fcaıyin tedBiabilÜır. Binaenaleyh 'bu kaıytd lağıv de
ğildir. Bir derece dahilinde dört beş menruriyet var
dır ve bunun muadili ıfatartbuldaikıi memurîyetterdıir. 

Meselâ : İstinaf müUdehUmumrlerıt terfian İsıtan-
'bul 'bidayet azalflclarma taiyio edi&. İstanbul bidayet 
azalığı istinaf mıüddeiumuttrıjiliğmıe muadildir. Bî'ntaıe-
nıateyh. ^bunun ayman kalması tarafdarıyun. (Gürüttü-
Üer.) 

REÎS PAŞA — Evvelâ bu notayı reye koyaca
ğım. (Muadil) fceMnıesiodeıı ısonra '(Adiliye) İrelimesi-
nin ttâ-vesiinli münasip görenler dllerınıi kaldırsınlar. (El-
ter kalkar.) Kaıbul edildi. Efendim. (Adliye) fcefcıesİ 
•ilâve oki'nacaktır. O hailde (Muadil adliyle miemuriyet-
leninde) 'deneoeter. Maddteyi heyeti umemıyesSyte re
ye ktoyuıyorum. Evvelâ Adliye enciimtenÜntn maddiesmi 
ki Adliye vekîîi de kabul etimi#. Onu reye oyuyo
rum. Maddeyi olduğu gibi kabul etilenler «HierM kaıl-
diırsıa, 
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CELALETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Tashi- j 
hat ile değilrmi efendim? \ 

REİS PAŞA — Tashihden sonra. Kabul dun
du efendim. Beşinci maddeye geçiyoruz. 

(Kâtip Haydar Bey 'beşinci maddeyi okuldu) : 
Madde 5. — Rtiesa ve Bajmüddeiumumi ve aza 

ve Başmüddeiumuml muavinleri umuru Adliye vekâ
leti tarafından irerihap olunarak memuriyetleri 'Büyük 
•Mîllet Mech'si Heyeti İoraiyesinde tasdik ve -icra olu
nur, 

REİS PAŞA — Bu Adliye Encümenindir. 
(Kâtip Haydar Bey Heyeti tcraiyeiMn maddesiiıri 

de okuldu) : 
'•Madde 5, — Rüesa ve Başmüdoeiumumi ve aza 

ve aza mülâzimleri ve muavinleri Umum Adliye Vekâ
leti taralfıtvdan İntihap olunarak araemurîyetteri Büyük 
Millet Meclîsi Heytetİ tcra^yesince tasdik ve icra olu
nur. 

CEHALETTİN ARİF BEY (Erzurum) ~ Tabii
dir iki aradaki fark aza mülâzsrnleridir. Aza mülâzım -
ligim çrtkardtoan sonra arada fark yoktur. 

REİFİK ŞEVKET BEY (Sarühan) — Adliye encü
meninde .bu mesele bir 'sureti ıhaMe iktiran edernentfş-
*îr. 'Hatta benderûz mazbata muharriri olduğum hal
de imzamın şirinde beşinci maddeye muhalif olduğu
mu arz ettim. Binaenaleyh buradaki mütafeatım maz
bata muharriri «ıfatSyte değil 'Şahsidir. VaziyetimiaEa 
icabı 'haiz olduğumuz küvvei fevkalâdeyi yani fcuvvei 
âcraiyeniin tam mânasiıylie haiz olduğu sarâruryeti ne su
retle istimal edeceğimizi tespit edemedik. 'Bahusus Mah-
fcemei temyiz azaliklariyle rüesası gibi vaziyeti huku
kiye ve 'ictimaiyelera yüksek 'zevatm olbaıpdaki kanu
nu mahsus mucibince taytinlerinin keşfet sübut etmesi 
içirt mutlaka u'raktei senîye lâzandır. Fakat 'bugünkü 
vazty-îtte buna imkân olmadığına nazaran ne suretle 
muamefe edelim keyfiyeti üç noktai nazardan, üç mü
talaaya inhisar etmiş ve on dört kişiden ibaret oBaın m-
cümenıde, üç mütalaadan 'bir tanelini kabul edecek 
"ekseriyet 'hâsıl olamamıştır. Bu mutaflaaUtan bir tane
sinden maadası bertdenizce de şayanı kabul değildir, 
'bu fikirden birisi. Umuru Adliye Vekili bu zevaıtı nv 
ıbühap etsin, Heyeti İcraiye kalbul «Ussitiı ve badelka'büt 
Mecliste malûmat verilsin. Yani Meclisin vaziyeıti yal
nız .tarİmadan ibaret kakın. 'Bendeniz bu fikri kabul 
etmedim. Malûmu âliniz bu gibi zevatın şahıslan hak
kında 'böyle •aîâmdeinnas müzalkerat -ve mütalaata yol 
açarsak 'bu zevat velevki meMc siyret bile oka, bâz jnL 

•sartuğun icalbatı olan athlâk ile mütöhafK oldukça mut" 
laka lekeltenmefc 'ihtimali olduğunu düşünerek bu gibi 
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zevatı âüyenin şahıslan hakkında asla mütalaa yürüfcül-
memek üzere Heyeti Icraiyerim bunları Meclise arz 
ve memuriyetlerinin iMecBsin ta,«dük:ityte kuvvettendi 
rflnvesi taralftarryım. O vakit bu zevatı» sıfat ve sa
lâhiyeti Büyük 'Mitlet Meclisinin- tasdikiyle de teeyyüd 
•ve takavvi etmiş olur. Efendim benkfcn'izSn mütalaam 
ibudu:r, üçüncüsü bir arkadaşım dedi ki; Meclisin kul
lanacağı bu salâhiyet Kanunu Esasiye taallûk eder. 
Henüz Kanunu Esasi Encümeni Kuvvei İcraiye Reisi
nin ha'iz olduğu salâlhiyeti 'Meclislin ne suretle kulla
nacağını tespit etmemiştir ki sırf bu medde dolayı-
siyle biz tespit edelim dediler ve onun iÇ-ın 'bu cSibetm 
haMi 'katiye ta'Hfci teklifinde -butundular, tafsdilki me
muriyetleri için Kanunu Esasi Encümeninde verifecefc 
-karamı Heyeti Umumiyece kaibütünden sonra kaydı 
ktoreulsurt dediler. Hailibuki bendeniz bu mütalaanın: 
aleyhirtdeyiim. Çünkü Mahkemei temyiz artık teşekkül 
etmelidir. 'Muallâk ve muattal kalan İster gorüTmeK-
dir. Binaeneteyh Heyeti Umumiye şahıs hakkımla ka
tiyen müzakere etmemek ve ancak o zevatın mevki ve 
'memuriyetleri Büyük M'flfet Med'tsiran tasdikiyle te-
kayyüd ve tekaıvvi etmek üzere münhasıran tasdükten 
ibaret Wrr usu! vazrnı .bendeniz arz ve teklif ediyorum. 

CELÂLEDDÜN ARİF BEY (Erzurum) — Zaane-
dîyotıum ki encümenle îcra Heyeti arasında bu me
sele hakkında fiiç bir ihtilâf iyottur. Refik Bey kendi
lerine varid olan bir fikri arz edi'yorlar. Onum için 
zannederim ki ibu meselenün de yeri burası değildir. 
Çünkü Refik Şevket Bey kendi fikirleriyle, İçtîbadle-
rîyte burada bir kanun mesetesü açıyorlar. Bu zanne
derim Kanunu esasi eneümenıinde tezekkür olunmuş 
veya olunmak üzeredir. Şimdi 'burada her haide bu
nun neticesi beklenemez. Burada encümenle Heyeti 
tcraiyenin kabul eyledikleri esasat Meclisi âlinîzce de 
kalbul edilir. Sonra şayet Kanunu esasi encümeninden' 
varid 'olacak VekM Meclisi âliniz tarafından, başka 
bir sureHe veya burada kalbul eyfediğanaz esasa mu
gayir bir veçMIe kalbu* edilecek olursa bunu tebdil 
edebitadk zannKderiim koMy olabilir. Herhalde bu me
seleyi, biz şümldiden bir Kanunu esasi meselesini, 'bu
rada, Adliyeye aüt bir kanun fte, hal ve fasl etmeklıiği-
miz doğru olmaz, 

HAKKI HAİM'İ 'BEY (Sinop) — Encümende dör
düncü bir şekil müzakere edümiştt Rttfflk Şevket Bey 
'bundan hiç 'bahsetmediler. Adliye yetkilinin 'bu ıbabda 
icra edeceği in<tülhabda herhalde encümeni Ad&yenin 
reyine müracaalt edilmesi denlilrnJştii. Efendim encü-
ımanlde -bu müzakere cereyan etti. Fakat her nedense 
bu, Refik Şevket Bey tarafından zücredihnedi Ne de 
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esbabı mucibe mazbatasmda bunun kaibul veya reddi
ne dair bir fcayld vardır. $kndi efendin biz Heyeti tc-
raJîye int!iihabatı hakkında "kabul etrrtiş olduğumuz ka
nunun 'bir rnaddbsıinde demiştik ki; icra VeMeri 'en-
ciîmenîfcrm reyi isitlişaırisini alabilir. Bendeoİz şjilmdiye 
kadar Adfîye Vefoü Beyefendinin hiç bir suretâe en-
cüntenin 'bir reyine yani tİStüşari suretüyte. 

REİS PAŞA — O -batşfca mesete... 
HAKİKİ HAMİ BEY (Devamla) — Müsaade «bu

yurumuz arz edeceğin. Hiçbir reyine müracaat etme
di. Eğer memurinin intihabatı meselesinde de Adiye 
enailmeninih reyine müracaat edlmiyecek ve Adtiiye 
«noümettim« hiç 'bir malûmattı bu hususta inzfaıam 
etaeyeodk olursa, hangi meselede Adliye Vekili encü
menin 'meyi Mişarisiıne müracaat edecektir? (En ziyade 
ırMffim ötan mestete buduır. Bir defa Matıtdemıel tem-
yüzin Sıyasta teşkil»! kabul ettik. Somna -intihabı me
murin için muayyen bir mcürrien bulunmadığına na
zaran Adliye encümeni de bu hususta fcatiıyıyen bu gi
bi intühabaltta salâ'hıiyettar olmaz ve sonra Reflik Şev
ket Beyio buyurduklar] gibi hiç bir hatta itiraz ve 
sual vajiüd otoaksrzıtı Meclisin tasdikma iktiran etti-
ritae^î şeMinde kabul edilecek otursa bendemiz butir 
da hiç bir talide görmüyorum, •Madem ıkS Adlîye vekÜM 
kendisi o salâhiyeti intihabiyeyi almıştır, o mesuli
yeti üzerine aldığı gibi bu tasd'ik keyfiyetini de şîhv 
hes'tz Heydttf temaiye Vek'iü üzerlerin» adıllar. Mecfisi 
AK hiç bir suretle ıreyinS iştirak ettirmediği bir me
seleden dolayı Wiç 'bir ızamao masutfyeti üaedıoe al
maz. O memurinin mesalvii JhvaJÜ zuhur ederse o mıe-
murun ahvali hakkında katiyen bir söz -söylemeye ken
disine salâhiyet verilmeyecek olan Meclisi Ali, neden 
iboyte (bir mıesrfilyeti mteftıuzayi .üzerine almış oüsun? 
Onun içfiıt 'benidereilz her haBde intihap meselesinde ılcra 
VetoSünün, Adliye encümetımıin reyimi, cetveöni takdSrcı 
etimefc sureciyle, alması seklinde bir maddenin Ü&vıe&i1-
ni 'teklif ediyorum ve esasen bendenüz ayni maddeye 
muhalefet ediyorum. R©ök Beyk buyurdukîarı gîbi 
encümende hiç bir suretle bu madde hattında esaslı 
ibir şey tespût edilmemiştir. Çünkü tdkîif edilen sera* 
kabul edilmediği gibi bu da kabul edilmedi Sonra 
Kanunu esasi encıüımeninde lâyihai kanuniye geldik
ten sonra şimdilik kaibul adetim buyurdular. Bu da var 
flid değildir. Çünkü bir teamffit şdkilıime sokacağız. Efen
dim, MecM Ali bunu kalbul etmedli. Binaenaleyh 
bu tan&Jıa kabul edülmedi lâzım gelecek, mecburiyet 
'vardır denecek. Netefcim emsali «sebketm'işti. Meclis 
böyle bir emrîvakli karşısında bıraktlmasıo. ört bos 
edilmesin. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bu mad
de ski cihete şamil oknak itibariyle şayanı tetkik
tir. Birici, memur intihabı diğeri de intihap 
olunan memurun, memuriyetthıkı tasdüki mese
lesidir. intihabı memurini adliye hakkındaki kanunun 
ahkâmını muhafaza etmek mümkün olamıyor. Çünkü 
temyizi buradan kaldırıp başka tarafa veriyoruz. Bu 
böyle olduğu vakit intihabın icrası yalnız Adliye Ve
kili Beyefendiye münhasır kah yor. Bundan dolayı yal
nız kendileri memurini adliyeyi intihap etmiş olma
mak için ibir kanun yapacaktan hususuna zannederim 
'ki, kendileri söz vermişlerdi. Kendileri de diyorlar ki, 
bir intihap heyeti yapalım, bir intihap encümeni mey
dana getirelim. Şu kanun memurini adliyeye müteal
lik olduğu ve mahkemei temyiz serî ve nizamî hâkim
lerinin tayini meşeleri olduğu için buralara, tayin olu
nacak azanın hini tayininde adliye ve seriye encümen
lerinin iştirak ettirilmesi 'bendenizin noktai nazanm-
dır. Heyeti muhtereme de bunu muvafık görür zan
nederim. Fakat asıl mesele tasd'ik meselesidir. Şimdi 
bugüne kadar tayin edilen memurin var. Bu memuri
nin memuriyetleri nereden tasdik ediliyor ve Mechsi 
Ali hu tasdik keyfiyetini bidayeten kabul etmiştir. 
Mutasarrıflar, valiler tayin edildi valilerin, mutasar
rıfların memuriyetlerini, zannedersem, Heyeti Icraiye 
değil, Meclisin Reisi, Meclis namına tasdik etti, Şim
di memurini sairenîn memuriyetlerinin tasdikini Mec
lis yaparsa ayrtoa bir usul İhdas edilmiş oluyor ki bu 
da Meclisin kararına muhaliftir. İrk defa Meclis Re
isi Paşa tarafından verilen bir takrir de bu noktalar 
halledilmiş gibi akla geliyor, 

Meclisin Reisi Meclis namına tasdiki memuriyet-
ilerini yapar he bütün mesail zaten muvakkat oldu
ğundan halledilir. Ve başka surötle bir şeye hacet kal
maz. Arada tasdiki memuriyet ihtilâfını da şu surede 
refetmiş oluruz. Yalnız İntihap meselesini, Adliye Ve
kili 'Beyefendinin kendi kendisine intihap değil, bîr 
heyeti müşavere ile muvafıktır. Bendeniz zaten böyle 
bir vade nail olmuştum. Ondan dolayı arz ediyorum. 
Bendenizin teklifim budur. >Bİr intihap heyeti vücu-
de getirsinler. 

OELÂLETTİiN ARİF BEY (Erzurum) — Efendim* 
Hat t ı Hami Bey bir emrivakiden bahsettiler. Ve de
diler İri, işi bu surette biz dermeyan ederiz. Fakat 
olduktan Sonra bize bir emrivakiden bahsederler, işi 
örtbas ederler. Tabiidir ki, İtimadınızı haiz Vekiller 
Heyeti hiçbir zaman örtbas ve böyle bir emrivaki icat 
etmeye tenezzül edecek zevat değildir. Onun için bu
ralarının lütfen kendi taraflarından taShftı edilmesi
ni istirham ederim. Bîr de mesuliyet meselesinden 
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bahsolunuyor. İntihap meselesi de o encümenlere ve
rilmelidir, diyorlar. Bu cihet bilemem ne dereceye 
kadar doğru olur. Bu esası encümenlere tevdi et
mek, çünkü encümen âzalarının bir çoğu biliyorlar. 
Bunun İçin bunu memureyni adliye tarafından yapı
lacak bir heyeti irttiihabiyeye bırakmak doğrudur. Ve 
zaten böyle 'bir intihap kanunu için de bir şey ihzar 
ve Meclisi Âlinize takdim edeceğiz. Tabiidir ki, böyle 
MyÜk bir mesuliyetin akında yalnız basftna kendim
de kalmak islemem. Bugün alelacele bazı tayinler ve
saireler yapmak rstirannda bulunuyoruz. Onlar için 
de bir çok düşünmek mecburiyetinde kalıyorum, Ta-
'biİdir ki, böyle veballi bir meselede kendi kendime 
doğrudan doğruya intihap kabul etmeyeceğimden her
halde encümen intihabı için tanzim edeceğim lâyihai 
kanuniyeyi de bittabi Meclisi Alinize tebliğ edeceğim. 

HAKKI HÂMl !BEY (Sinop) — Şimdi bendenizin 
emrivakiden maksadı âcizanem Heyeti ter a iyeye ta
riz gîbi bir şey değildir, 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — O hal 
de bir şey kalmadı. 

HAKKI HÂMl BEY (Devamla) — Yalnız bir 
mesele var; yarın bugünkü kararı bozacak olursak; 
yarın bir kanun olacaktır. O halde kanun mahiyetini 
haiz olmaz. Binaenaleyh, şimdi biz öyle bir madde 
yapalım ki, ileride tevdi edilecek olan maddeyi İhzar 
Ötmiş okun maksadı âcizanem budur. Sonra Müfid 
Efendi biraderimiz buyurdular ki, evvelce Meclisi Ali, 
Makamı Riyasete vazı imza selâhiyetini vermiştir. 
Filhakika imza hakkı vermişlerdi müşkül şekilde de 
memuriyet mevzuıibaihs değildir. Muhaberat ne su
retle olursa olsun, Büyük Millet - Meclisi emriyle 
Reis vazı imza edebilir suretinde idi. Yoksa memu
riyetlere tayin meselesi mevzuubahs olmamıştı. Ve 
hakikaten bu meseleye başlanmamıştır. Onun İçin bu
nu 'bir madde ile tespit etmekliğimİz lâzımdır. Ben-
denizce bu nokta i nazardan, ... Yoksa başka bir şey 
mevzuubahs değildir. Yapılacak kanunlar da malû
mu âliniz şahsiyetler mevzuubahs olamaz. Ancak hâ-
disat nazarı dikkate alınarak yapılacaktır. 

ıR>EtS PAŞA — Müzakere kâfi midir? (Hay hay 
sesleri) O halde müsaade buyurursanız bu, hususta
ki mevcut takrirleri okuyalım... 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Sinop 
Mebusu Şevket Beyin takriri okundu) 

'Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 

Beşinci maddenin (Memuriyetleri Büyük Millet 
Meclisi namına Reis tarafından tasdik ve İcra olu
nur) suretinde tadilini teklif ederim. 

2 Haziran 133Ö 
Sinop Mebusu 
Mehmet Şevket 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Takriri 
bir daha okuyunuz, 

REİîS PAŞA — O takririn bir daha okunmasını 
arzu ediyorsunuz. Görüyorum ki, bir meehuliyet nok
tası kalmıştır. Binaenaleyh tenvir maksadiyle bîr kaç 
söz söyleyeceğim valiler, mutasarrıflar tayin .olunur. 
Kaymakamlar tayin olunur. Bunların şimdiye kadar 
nasıl tayin edildiğini cümlemiz biliyoruz, istanbul iş
galinden evvel istanbul Hükümeti, meşru olarak ifa
yı vazife eütiği müddetçe, nasıl yapıldığını pekâlâ bi
liyoruz. Büyük Millet Meclisinin küşadından beri bu
güne kadar da yine yapılmaktadır. Bir arkadaşımızın: 
buyurduğu gibi yine bu memurlar tayin edilmekte
dir. Aradaki fark nedir? Şimdiye kadar Büyük Millet 
Meclisi memleketin mukadderatını deruhte ettiği gibi 
mesul olmak üzere, Heyeti Umumiyeniz bütün me
suliyeti deruhte etmiş olmak üzere bir heyet İntihap 
ettiniz ve onları her bir fiil ve harekâtından mesul 
tutacağınızı söylediniz ve kanunen de bunu tespit et
tiniz. işte o mesul Heyeti İcraiye bu tayinleri yap
maktadır. Yalnız en büyük bazı makamat vardır ki, 
o makamata verilen selâbiyetin bir kişiden veya ufak 
'bir heyet tarafından verilmesi caiz değildir. O gibi 
selâhİyetferi de doğrudan doğruya hâkimiyeti milii-
yemtzi tecelli ve temsil eden Heyeti Âlinize vermuk-
tedir. Heyeti Âliyeniz, reisinize, heyeti temsil etmek 
ve heyet namına vazı imza ve tasdiki mu'karrerat et
mek selâhiyetini bahsetmiştir. 'Binaenaleyh bu nokta
nın tekrar mevzuubahs olmasını anlayamadım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — İlk İçti
ma mukarrer atı mütalâa buyurutsa bu selâhiyet za
ten orada musarrahtır. 

İZZET EFENDİ (Tokat) — Böyle bir karardan 
malûmattınız yok... 

RlEtS PAŞA — Birinci ve ikinci içtimalarda bun
lar yapılmıştır. Siz o zaman Kar ah işarda idiniz. Bir 
defa lütfen onları okuyunuz. Binaenaleyh bu madde 
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böyle malûm olmak lâzım gelir. Meclisi Aliniz ver
miş olduğu karardan rücu etmek ve aynı esasata da
ir yetti kararlar vermekte serbesttir. (Estağfurullah, 
hayır, hayır sesleri) Binaenaleyh bu nokta malûm 
olduktan sonra takrirlerin mütalâasına geçiyorum. 

(Kâtip Haydar ıBey (Kütahya) tarafından Bursa 
Mebusu Hasan Fehmi Efendi ile rüfekasının takrir
leri okundu.) 

Suret 

Büyük Millet Meclisi Riyasetti Celilesine 

Madde 5. — (Rüesa ve başmüddeiumumi ve aza 
ve başmüddeiumumi muavinleri umuru Adliye Vekâ
letinin seriye ve adliye encümenlerince badelîstişare 
intihap olunarak memuriyetleri Büyük Millet Mec
lisi Heyeti îcraiyesince tasdik ve icra olunur.) sure
tinde maddenin kabulünü .teklif ederiz. 

Bursa Mebusu 
Mustafa Fehmi 

2 Haziran 1336 
Karamsarısahip Mebusu 

Mehmet Şükrü 

(KStip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Saruhan 
'Mebusu Refik Şevket Beyin takriri okundu) : 

Suret 
iBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

'Besinci maddenin berveçhi âti şekilde tadilini tek
lif ederim : 

•(Madde 5, — Rüesa ve basmüddeİumumi ve aza 
ve başmüddeiumumi muavinleri umuru Adliye Ve
kâleti tarafından intihap olunarak Büyük Millet Mec
lisine arz ve Meclisçe de mütıtehap zevatın şahısları 
hakkında asla müzakere edilmemek üzere tasdik olu
nur.) 

2 Haziran 1336 
Sanman 

•Retîfc Şevket 
(Kâtip .Haydar Bey (Kütahya) tarafından Amas

ya Mebusu Mehmet Ra$ıp Beyin takriri okundu) : 
Suret 

«a 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Beşinci maddenin - Rüesa ve başmüddeiumumi ve 
aza ve başmüddeiumumi muavinleri umuru Adliye 
Vekaleti tarafından intihap olunarak Heyeti İcraiye-
ce tasvip ve Büyük Millet Meclisince badettasdrk me
muriyetleri icra olunur diye tadilini teklif eylerim. 

2 Haziran 1336 
Amasya Mebusu 
Mehmet Ragtp 

(Olmaz sesleri) 
(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Kırşe

hir Mebusu Müfid Efendinin takriri okundu ve red
dedildi) : 

Sure* 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Temyiz heyetlerinin tayininde Adliye Vekili ait 

oldukları encümenlerin reylerini almak suretiyle inti
hap eder ve Büyük Millet Meclisi Reisi Meclis na
mına tasdik eder. 

Beşinci maddenin balâdaki madde veçhile tadilini 
teklif eylerim. 

'Kırşehir Mebusu 
Müfid 

R'EÎS rPAŞA — Efendim, Adliye Encümeninin 
teklifindeki şekli, beşinci maddeyi reye koyacağım. 

HÜSEYÎN AVNl BEY (Erzurum) — Evvelemir
de tadil teklifleri reye konur, sonra encümenin mad
desi nazarı kibara alınır. 

•REtS PAŞA — Doğru «fendim, pek çok takrir 
var. Evvelâ maddeyi, ondan ıSonra sureti, tadili oku
yalım, Vakit kazanırız. (Daha iyi sadalan). Bina
enaleyh Adliye Encümeninin teklifinde olan beşinci 
maddeyi reye koyuyoruz. Heyeti Icraiyenin teklifinin 
aynidir. Yalnız bir kelime vardır ki, yukarıda tadil 
ediliyor. MUÜâzfen meselesi değil mi efendim? Bunu 
kabul «deriler lütfen eHeriod kaldırsınlar. (Eller kal-
Kar) Rica ederimbir defa daha (Tekrar «Her kalkar). 
Ekseriyet var efendim. Kabul edikü. 

REİS PAÇA — Altıncı maddeyi okuyunuz. 
[Kâtip Haydar 'Bey (Kütahya) tarafından Adliye 

Encümeninin tekfindeki altıncı madde okundu] : 

Suret) 
iMadde 6. — Heyeti temyizüye rüesası ile baş

ın Uddei umuminin maaşı sekizer bin, azaların beşer 
bin, muavinlerin üçer bin beser yüz kuruştur. 

GEILALEITTİIN ARİF BEY (Erzurum) — Efen-
dûn, Heyeti îcraiye programını huzuru âlinizde oku
duğu zamanda bir şey dermeyan etmişti ka. o vakit 
tasvip 'buyurmuştunuz. O da memurini adliyeyi el
den geldiği kadar İhtiyaçtan salim bir halde bulun
durmaktı. Memurini adliye istiklâlini tabiidir ki en 
ziyade bununla muhafaza eyleyecektir. Kendisinin 
iffet ve istikameti mevzuubahsolduğu halde haricen 
en ziyade kendisini ihtiyaçtan !te'berri ettirmek lâzım
dır 'ki, bihakkın vazifesiyle iştigal etsin ve sağa (sola 
yan gözle bakmasın. Bunun 'içindir ki Heyeti Icra-
iye, hem 'Meclisi Alinize verdiği bir sözü tutmak hem 
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de diğer taraftan istiklâli mehakimi temin edebilmek 
için 'bu mekadıri koymuştur, Eğer Meclisi Âliniz bu
nu çok görür de encümenin teklifini kabul ederse
niz tabiidir ki, (bumda da ısrar etmeyiz. Çünkü para
yı verecek bizsiniz* 

iHAİMDl NAMIK BEY (izmît) — Efendim, tet
kik ve münakaşa ettiğiniz kanun «temyiz heyetinin 
teşkiline aittir. Ne temyiz heyetinin, ne de memu-
rirti adliyenin tayini tnaaşatma mütedair değildir. Bi
naenaleyh bendeniz nabemevki buluyorum. Adliye 
Vekâleti kendi bütçesini tanzim edeceği zaman tabiî 
'bunların maaşmı da tayin eder. Heyeti umumiye ya 
'kabul veya reddeden Binaenaleyh buraya girmesini 
haşiv ve zaüd addediyorum. Tayyini teklif ediyorum, 

C B L A L E T T İ N ARİF BEY (Erzurum) — Efen
dim, bu meselede haşiv ve tay meselesi doğru değil
dir. Esas itibariyle mahkemei temyizi şimdiden teş
kil etmek mecburiyetindeyiz ve maaşların da bilin
mesi lâzımdır. Sonra diğer taraftan bir vali yüzelli 
Ura kadar maaşı alıyor orasını düşünmelidir ki, mah
kemei temyiz reisi bu memleketin en büyük hâkimi 
olacaktır. Buna ne veriyorsunuz? Bir valiye verdi
ğiniz maaşı vermiyorsunuz, ©eltei bir müsteşara ver
diğiniz maaşı vermiyorsunuz. Düşünmeli. Bu mem
leketin en büyük hâkimine kendi salâhiyetiyle ve 
'kendi mevkii ite mütenasip bir maaş verilmelidir, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Tabiî eten
dim, Anadolu'ya çıkacak mahkemei temyiz azaları
ma masarif at ı tabüyesi herhalde İstanbul'daki ile 
kalb'Üi kıyas olmayacaktır. Sonra hepimiz kendi tar
zı hayatımızdan biliriz, bilhassa sekiz bin kuruş maa 
zamaim insanı terfih değil, biraz tasarruf ederse zen
gin eder. Onun ücİn bizler öteki parayı emsalinden 
pek faızla bulduğumuzdan tenkihat icra ettik. 

ABDÜUKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim, «'Eladiü esasülmülk». Bizim için şimdiye 
kadar bunu nazarı itibara almayan Hükümeti Os
maniye bin kuruş maaşta cinayet mahkemesi azası 
istihdam etmiştir. Liva mahkemelerinde bulunan aza
ların maaşları bin kuruş, liva müddeiumumilerinin 
maaşı bin beş yüz ve liva reislerinin maaşı bin altı 
yüadür, Onun neticesi olmak üzeredir ki, bugün he
pimiz muhitimizde hokkamın açlığından, sefaletinden 
ve belki de biraz irtikâp ile şaibedar olduğundan bah
sederiz. Valilerin ve sefirlerin muhakemesine salâ-
hiyeftar olan mah'ktemei temyiz azalarına, bendeniz 
öyle temenni ederim ki, yüz değil, yüz eMi liradan 
fazla verilsin. 

(HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyanbekir) — Para olur
sa... 

AiBDÜÜKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Evet >CEladfti esasüimülk) ü anlarsak bu memleket
te adatetin en yüksek olduğunu anlar İsek o vakit 
başka yerlerden kesip buraya vermeye mecburiyet 
hissederiz, 

REİS PAŞA — Müzakere kâfi mi efendim. (Kâ
fi sadalan). 

'RlEÎS PASA — Heyeti İcraiyenin teklifindeki al
tıncı madedeki miktarlar Adliye encümenince tenkis 
edflmûştir. Aza mülâairnleri tabiri kalktıktan sonra, 
Adliye [Encümeni teklifi ile Heyeti İcra'iye teklifi ara
sında şu fark kalıyor. Heyeti İcraiyenin teklifi on bin, 
yedi bin beş yüz, beş bindir. Adliye encümeni ise se
kiz 'bin, beş bin, üç bin beş yüz olarak tenkis etmiş
tir. 

Binaenaleyh reye koyuyorum. Adliye Encümeni
nin rakamlarını kabul edenler ellerini kaldırsın. {Gü
rültüler). Müsaade buyurun, tekrar ediyorum: Adliye 
Encümeninin teklifinde, Heyeti icraiyenin göstermiş 
olduğu maaşatın miktarı tenkte olunmuş. Mahkeme! 
temyiz rüesası ile başmüddeiumumiterinjn maaşı He
yeti İcraiyeninkiıüde onar bin, diğerinde sekizer bin 
deniliyor. Şu hailde tenkihat var. Azaların maaşlarım 
Heyeti İcraiye yedişer bin beşer yüz, Adliye Encüme
ni beşer bin teklif ediyor. Muavinlerin beşer bin de
nilmiş, encümen üçer bin 'beşer yüze indirmiş. Yani 
Adliye Encümeninin teklifinde maaşat miktarı azdır 
diğerinden. Binaenaleyh bu az olan miktarı ifade 
eden Adliye Encümeninin teklifi olan maddeyi reye 
kkryuyoruz. Kabul edenler enerini kaldırsın... (Eller, 
kalkar.) Ekseriyet var efendim. 

[Heyeti tcraiyenırn teklifindeki yedinci madde 
okundu]. 

Madde 7. — Teşkilâtı mehakim nizamnamesinin 
işbu kanuna muhalif olan ahkâmı mefsuhdur. 

REİS PAŞA — Efendim bu maddeyi Adliye En
cümeni 'tayyetmiş1 tir. O halde müsaade buyurur ise
niz Adliye Encümeninin yedinci maddesini okuya
lım.; , 

•HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Evvelâ 
ıhaUeditecek mesele ne ise, reddedilecek ise edifcin^ 
Sonra Adliye Encümeninin yedinci maddesi okun
sun. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
teşkilatı mehakim nizamnamesi, mehakimin ne su
retle teşkil olunacağını ve heyetlerin vazifelerini gösr 
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terîyor. HaJbufci biz bu kanunda altıncı madde ile 
maaşatı da kabul ettik. Ona muhalif olan ahkâm ta-
mamîyde münfesih olur. Binaenaleyh gerek bu kanu
nun içerisinde maaş olmak itibariyle gerek ahkâmı 
umum iyeye tebean, muahhar kanun mukaddemi fes
heder maddesine tevfikan, yedinci maddeye hiç lü
zum yokta. Teşkili ntehakimde maaş yoktur. Niçin 
bir, heyetten yanlış (bir tabir çıksın. 

'RİEltS PAŞA — Müzakereyi kâfi görüyor musu
nuz? {Kafi, kâfi sadalan). Yedinci maddenin tayyı 
tdktifinde bulunuluyor. 'Bunu kabul edenler ellerini 
kaMırSm. fEMet kalkar). Dernek ki Heyeti Icrafye-
nıiö teklifindeki yedinci madde kalkacaktır. 

^Adliye Encümeninin yedinci maddesi okundu) : 
[Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute-

Iberdîr,; 

(IBuna lüzum yoktur sadaları)-
REİS PAŞA — Buna dair bâr söz isteyen var 

mı? Bu (halde (kabul ediyorsanız lütfen ellerinizi kal
dırınız. (Elfer kalkar). Kaibul edildi. 

[Heyeti îcrafyenin teklifindeki dokuzuncu madde 
okundu] : 

BÎRİNCt REİSVEKİLt ÇELEBİ EFENDİ — 
iEtfemddm celseyi açıyorum.» 

Yarm saat İkide içtima etmek Üzere celseyi tatil 
ediyorum.. 

Madde 9. — I$bu kanunun icrastna Büyük Mil
let Meclisi Reisi ve Umuru Adliye Vekili memur
durlar, 

ı(Doğru sesleni)̂  
, REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 

Kuvvei tcraıiye 'Reisinin, bir kanunun tatbik ve İc
rasında mesuliyeti yoktur. Nitekim encümendeki maz
batada «eösterilmiştûr; her nezaret, her şulbeî idare 
Joeridi efai ve icraatından mesuldür. Teamül de böy
ledir, Eski kanunlarda hiçbir zaman bir Reisi Hü
kümete bir vazife verilmemiştir. 

Biz mevcut 'trian kaydı muvafık bulmadık. Eğer 
bu hususta Heyeti tcraiyenin diyeceği başka bir şey 
var ise o başka. Bir kanunun icrasına Umuru Adliye 
Vekili memurdur. (Doğru sesleri), 

X!RtS PAŞA — Müzakere kâfi mi (Kâfi sesle
ri). O Inafde Adliye Encümeninin teklifindeki seki
zinci madldeyi okutuyorum r 

[Madide 8. — işbu 'kanunun İcrasına Umuru Ad-
löye Vekili memujldur,! 

Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Efler kalkar), 
Kabul olundu. 

REİS PAŞA — On 'beş dakika istirahat. 

IBÎR MÖSUS — Alafranga mı efendim? 
(BÜRİNCt RBtSVEKİLİ ÇELHBt EFENDİ — 

Evet efendim, 
(Saat afiııyı beş geçe cefeeye nihayet verildi.) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 6 Badezzeval 

REİS — Birinci RefevekiH Çelebi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 


