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menni takriri ve Çorum Mebusu Dursun 
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Meclîsten birer heyet izamına dalir temenni 
talkriri, Samsun Mebusu Nafiz Beyle 45 ar< 
fcadaşının mıebusama ait mektupların sansür 
edilmesi sebebine dair Müdafaai Milliye 

42:52 

Sayfa 
ve Dahiliye vdkâletierinden islt/izah takriri, 
Karahisan Şarki Mebusu Mustafa Beyin, 
Alucra kaymakamının bigayri hakikin işiten el 
çektirilmesi esbabına dair Dahiliye Vekâle-< 
tinden şifahi sual takriri, Karahisan Sahip 
Mebusu Mehmet Şükrü Beyin, Bekir Sami, 
Hacim Muhittin ve Âşjir Beylerin (Misalleri
ne ve şimdiye kadar 'bir Divanı harbe tevdi 
edilmemeleri esbabına dair Dahiliye Vekâle
ti ile Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden 
istizah takriri, Karahisan Sahip Mebusu 
Mehmet Şükrü Beyin, Kastamonu Mebusu 
Abdüllkadir Kemali Beyin Siirt mutasarrıflı
ğına tayin edilmesi ve Adliye müsteşarlığı es
nasındaki yolsuzluklarından dolayı hakkında 
tahkikat ve takibatta bulunulmaması sebebi-* 
ne dair Adliye ve Dahiil'iye vekâletlerinden 
istizah takriri, Karahisan Şarki Mebusu Mus
tafa Beyle rüfekasının, şimdiye kadar Ma
liyece sar fiyatın ne gibi usul ve kanuna tevfiik 
edildiğine ve makamı vekâletle viiâyaütan ne 
gibi masarifalt yapıldığınla dair Maliye Ve* 
kâletinden sual takriri ve Dalhiliye Vekili 
Hakkı Behiç Beyin tahriri cevabı. 60:63 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3.30i Barlezzeval 

REİS : Hatimdi RefeJvekilii Çeüelbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Rasim Bey (Sivas) 

BİRİNCİ REİSVEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Efendim Meclisi kuşat ediyorum. Zaptı sabık okuna
cak. 

(Zaptı sabık hülâsası Kâtip Haydar Bey (Kütahya) 
tarafından okundu) 

1. — ZAİBTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisi Sani Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat iki buçukta ini
kat etti. İstanbul'dan gelen Kayseri mebusları Rilfat 
Ahmet Beylerle İçel Mebusu Ali Efendi Heyeti Ve

kile namına Makamı Riyasetten Heydti Umumiyeye 
takdim edildi. Heyeti Vekile tarafından irsal olunan 
memaliki müstevliye ehalisi ile mehoorinden 1336 se
nesinden itibaren emlâk ve arazi ve tahakkuka vergi
siyle kûsüru munzammanın alhzi için 6 Mayıs 1335 
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tarihli kararname ahkâmını muaddel lâyihai kanuniye 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
1 Mayıs 1336 tarihinden 1 Eylül 1336 tarihine kadar 
Varidatı umumiyei Devletin cilbayetine mahsus olmak 
üzere muvakkat bütçe kanunu Muvazenei Maliye 
Encümenince ve Kuvayi Milliyenin umumiyetle Mü-
dafaai Milliye teşkilâtına raptı ve iaşelerinin ciheti as
keriyece temininin derdest bulunması cibetiyle hukuk 
cemiyetlerine verilmekte olan ianatın 'badema mal 
sandıklarınca aihzı hakkındaki kanun lâyihası müsta
celiyet karariyle Muvazenei Maliye ve Kavanini Ma
liye encümenlerine, aşar mültezimlerinden edayi deyin 
edenlerin emlâki merfaunelerinin iadesine dair kanun 
lâyihası Kavanin Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale edildi. Afazi asker şuabatına memur 
zabitanın harcırahlarına dair lâyihai kanuniye Kava
nini Maliye Encümenine, bu seferberlik müddetine 
münhasır olmak üzere bedeli nâkti hakkındaki lâyihai 
kanuniye müstaceliyet karariyle ıKavanini Maliye En
cümenine, Malatya Mebusu Reşit Ağa ile Üsküdar 
livası namına müntehap Neşet, Karasi livası namına 
müntehap Vehbi ve Muş livası namına müntehap Sait 
beylerle Abdülgani, Hacı Ahmet ve Rıza ve Kasım 
efendilerin şubelerden mevrut mazalbıtı intihabiyeleri 
kıraat ve kabul olundu, Berayi irşat birer ay mezuni
yet itasına dair Karasi mebusları Vdhlbi, Abdüligafur 
ve Basri beylerin takrirleriyle İçel Mebusu Şevki ve 
Naim beylerin takrirleri kıraat ve kabul editldi. Eski
şehir Mebusu Halil İbraJhim Efendiye mezuniyet ita
sına dair, Eskişehir mutasarrıfı Fatin Beyle Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti reis ve azalarının telgrafları kıraat 
ve reddedilmiştir. Berayi teşkilât Adapazanna gönde
rilen Büyük Millet Meclisi azasından Fuat Beyin 
temdidi mezuniyeti hakkında, Umum Kuvayi Tedi-
biye Kumandanı Etem Beyin telgrafı kıraat edilerek 
bir ay mezuniyet ita, Denizli mebusları Yusu'f ve 
Mustafa beylerin temdidi mezuniyeti hakkındaki tel
grafları kıraat ve birer ay temdidi mezuniyetleri ve 
Sivas Mebusu Ziyaettin Beyin takriri kıraat ve bir ay 
mezuniyet itası kalbul edildi. Alucra kaymakamının 
bigayri hakkın işten el çektirilmesi esbabının şifahen 
Dahiliye Vekâletinden sualine dair Karahisarı Şarki 
Mebusu Mustafa Beyin takriri Dahiliye Vekâletine 
havale olundu. Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir 
'beylerin infisalleri ve şimdiye kadar bir Divanı harbe 
tevdi edilmemeleri esbabının Dahiliye Vekâletiyle ve 
Erkân i Haıbiyei Umumiye Riyasetinden istizah edil
mesine dair Karahisarı Sahip Möbusu Mehmet Şükrü 
Beyin istizah takriri 'kıraat ve Heyeti Umumiyece ka
bul ve bu husustaki müzakerenin bir hafta sonraki 

celsede icrası karargir oldu. Abdülkadir Kemali Beyin 
Siirt mutasarrıflığına tayin edilmesi ve hakkında tah
kikat ve takibatta bulunulmaması sebebinin Dahiliye 
ve Adliye vekâletlerinden istizahına dair Karahisarı 
Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Beyin istizah takriri 
kıraat ve kalbul ve Makamı Riyasetin teklifi üzerine 
pazartesi günkü ruznameye ithali takarrür etti. Erbabı 
meslekin inkisarı ümidini mucip almamak lâzimeden 
iken buna riayet edilmediğinin iki madde tasrihiyle 
Maaarif Vekâletinden sual edilmesine dair Çorum 
Melbusu Dursun Beyle refikinin sual takriri kıraat ve 
Maarif Vekili Beyefendi tarafından cevap verileceği 
Makamı Riyasetten tebliğ buyuruldu. Maarif Vekili 
Rıza Nur Beyefendi tarafından verilen izahat kâfi 
görülerek ruznameye geçildi. Şûrayi evkaf teşkiline ve 
mevadı saireye dair Ayintap Melbusu Abdürrahman 
Lâmi Efendinin teklifi kanunisi lâyiha encümenine, 
muhacir memurine muavenet edilmesine dair Saruhan 
Melbusu Refik Şevket Beyin teklifi kanunisi lâyiha 
encümenine, harcırah kanununun kesibi katiyet etme
sine kadar bilâmum harcırahlardan yüzde otuzunun 
katma dair Kütahya Melbusu Cemil Beyin teklifi ka
nunisi Kavanini Maliye Encümenine, Nizamnamei da
hilinin ikinci faslına zeyil olmak ve azanın devamlarına 
mütedair bulunmak üzere Kütahya Mebusu Ragıp 
Beyin teklifi 'kanunisi lâyiha encümenine, rnu'ha.selbei 
hususiyenin lağvine dair evvelce verdiği teklifi kanu
niye bir maddenin ilâvesi hakkında Siverek Melbusu 
Lûtfi Efendinin teklifi kanunisi lâyiha encümenine 
havale edildi. Ve on beş dakika teneffüs edilmek üze
re celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
'Birinci Reis Çelebi Efendi Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde ikinci celse zevali saat beşte inikat etti. 
İstanbul Meclisi Möbusanı azasından olup mevkufen 
Malta'ya gönderilmiş olan dokuz zatın Büyük Millet 
Meclisi azası addedilmeleri ve Büyük Millet Meclisi 
azalığına iltihak eden mebusanı kiram gibi tahsisat al
maları muvafık olduğuna dair Divanı Riyaset kararı 
kıraat ve cetvele sehven ithal edilmemiş olan Geli
bolu ve Karahisarısahlp mebuslarının isimlerinin ilâ
vesiyle kabul edildi. Antalya Melbusu Rasih Efendi 
tarafından verilen takrir üzerine bu yolda yeni bir 
encümen teşkili muvafık olamayacağına dair Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. Enbiyai izam Hazaratına fezahatı lisaniyede 
bulunanlar hakkındaki cezanın teşdidine dair Sivas 
Melbusu Taki Efendi tarafından verilen takrir üzerine 

| maddenin tadilini icap edecek esibabın mevcut olma-
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dığına dair Adliye Encümeninin mazbatası kıraat 
edilmiş ise de tabı ve tevzileri için müzakeresi celsei 
âtiyeye talik edildi. Ardiye rüsumunun on misiline 
iblâğına dair İktisat Encümenine mazbatası kıraat ve 
müstaceliyet karariyle Muvazenei Maliye Encümenine 
havale edildi. Muhacirin müdüriyetinin lâgvi hakkın
da Dahiliye Encümeninin esbabı mucibe mazbatası 
kıraat ve bu bapta uzun uzadıya müzakere cereyan 
ettikten sonra müazekerenin kifayetine ve takrirlerin 
kıraatine mübaşeret edildi. Takrirlerin reye vazını 
müteakip Adliye Vekili Celâlettin Arif Beyefendi 
Hükümetçe ittihaz edilen tedabire ait mevadı kıraat 
ve bunların tabına karar verildikten sonra, muhacirin 
müdüriyeti hakkındaki müzakerata geçilmiş isede 

Mecliste ekseriyet olmadığı anlaşıldığından pazartesi 
günü içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

'Birinci Reis Vekili Kâtip 
Abdülhalim Çelebi Mehmet Rasim 

Kâtip 
Haydar 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim Mal-
ta'ya nakledilen dokuz kişi gösteriliyor, halbuki on 
bir olacak.; 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim iki 
kişi de ilâve edildi, sehven unutulmuştu. 

DR. SUAT ©EY (Kastamonu) — Zaten dokuz 
ilcisi vardı, İki kişi ile beraber on bir olacak. 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Zaptı salbık hakkında başka bir şey söyleyecek var mı? 
(Kabul sesleri). 

7. MAZBATALAR 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, bilûmum har-
cirahlardan yüzde otuzunun katına dair teklifi kanu
nisi ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye en
cümenleri mazbataları. (2J44) 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim 
harcirah nizamnamesine dair Muvazenei Maliye En
cümeninin biz mazbatası var. Okunacak. 

(Kâtip Haydar Bey tarafından okundu) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 
Maliye Vekâletince berayi tadil Meclise tevdi 

olunan harcırah nizamnamesi muamelei tadiliyesinin 
ikmaline kadar umum harcırahlar üzerinden yüzde 
otuz tevkifat icrası lüzumuna dair Kütahya Mebusu 
Cemil Bey tarafından ita olunan takrir encümenimize 
da havale buyurülmakla mütalaa ve tetkik olundu. 

Kavanini Maliye Encümeninde bu bapta tanzim 
olunan mazbatada 15 Mayıs 1335 tarihli harcirah ka
rarnamesiyle onu muaddil 15 Teşrinisani 1335 tarihli 
karan muvakkat yekûnundan yüzde kırk beşi bif tenzil 
mütebakisinin harcirah olarak ita edilmesi ve muay
yen tarifeli bilet ücretleriyle ahkâmı muvakkatenin 
ikinci maddesi ahkâmının işbu tenzilâttan istisnası 
münasip olacağı dermeyan kılınmış ise de tenzili tas
vip olunan yüzde kırk beşin ihtiyar olunacak umum 
masarifin haddi vasatisine nazaran fazla olduğu ci
hetle bunun yüzde otuz beş olmak 'üzere kabulü ek
seriyetle tensip kılınmış ve zaten Hükümetçe berai 
tadil Meclise tevdi olunan lâyihai kanuniyedeki ta
dilâta nazaran umum harcirahlardan yapılacak ten-

kihat ve tadilâtın da bir nispet dairesinde bulunduğu 
anlaşılmış olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye ar
zı tezekkür kılındı. 

Muvazenei Maliye M. M. 
Encümeni Reisi 'Fuat 

namına Kâtip 
iSaruihan Erzincan 

Akalliyetin reyindeyim Yüzde kırk tenzili 
Mahmut Celâl reyindeyim 

Karesi (Emmi 
Vehbi Sivas 

Mardin (Rasim 
Necip Elâziz 

Yüzde kırk tenzili 
taraftarıyım 

Elâziz Feyzi 
Naci 

Yüzde kırk tenzili 
taraftarı olduğumdan 

muhalifim 
Hasan Sabri 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim imzalar da 
okunsun, ekseriyet encümende pek azdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Muva
zeneni Maliye Encümeninden çıktıktan sonra müzake
re edelim. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Muvazenei 
Maliye Encümeninin mazbatasını şimdi okudum (Mer
but kavanini maliye mazbatası de okunsun sesleri). 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim 
Muvazenei Maliye Encümeni namına Reis cephede; 
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ikinci imza Mazbata Muharriri. Üçüncü imza Kâtip J 
(Erzincan) Emin Beyin... Yüzde kırk tenzili, yüzde 
kırka taraftar olanlar... Üç, mütebakisi yüzde otuz beşi 
kabul ediyor ki ekseriyet bunlardandır. 

ı(IKâtlîp Haydar Bey tarafından Kavaninıi Maliye 
Encümeni Mazbatası da okundu) 

(Riyaseti Celileyeı 

Harcırah kararı muvakkatinin tadilini mübeyyin 
Maliye Vekâletinin teklifi kanunisinin kes'hi katiyet 
eylemesine değin vedflmeklte olan atedûmuım harcı
rahlardan yüzde otuz tenzil ©dimesdne dair Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin Heyeti Umum'iyeden mu-
havvel teklifi kanunisi encümenimizce mütalaa ve 
Itetlkik olundu. Haırcirah kanununun tetkikatı encü-
menümizce ikmal edilmeklte ise de Muvazenei Ma
liye Encümeniyle Heyeti Umumiyeden kabul ve ] 
mevkii meriyette vazı zamana muhtaç olduğuna ve 
her gün ©ski kararı muvakkat ahkâmına tevfikan 
verllmeklte olan harcİrahılar pek fahiş ve Hazineyi 
cidden izrar edecek mahıiyette bulunmasına binaen 
teklifi vaki esas İtibariyle sayam kabul görülmüş 
ve haroiralh kanununa tenzil edilen ve pahalılık 
zammı mahiyetinde odan ımevadldı muvaikıkatadaki 
vilâyatı karilbeye on ilki ve viliâyatı baideye yirmi 
misli zammı ihtiva eden ahkâmın vazedildiği seneye 
ailt veesaıiıti nakliye ücretleriyle hali hazır nakliye 
ücretleri arasındaki farkı azim teemül edilerek ve 
kanunun mevaddı saiıresinde tadilât nazarı dikkate 
alınarak tenzilâtın yüzde kırk beşe iblâğına ekseri
yetle ve muayyen tarif elli vesaiti nakliye bilet üc-
ıietleni ve dokuzuncu mevki meriyete konulan 
15 Teşrinisani 1335 tarihli kararı muvakkatin ikin
ci maddesindeki ahkâm sarfiyatı mütehakkıya göre 
Itediyatı âmir bulunduğundan bu maddelere tevfikan 
verilecek haroirahlardan tevkifat dcra edilmemesi 
anüttefikan kabul edilerek olveçhile tashihan tan
zim kılınan lâyihaıi kanuniye menbutan takdim kı
lındı»; 

, 'II Ağustos 1336} 

Kavanini Maliye E. ReiiaL 
Gümüşhane M. M. 

Hasan Fehmi Erzurum 
Yozgat Konya 
Ahmet Arif 
Kanığım Kütahya 

Tahir Cemi Hali I 
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(BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
(Bir şey söyliyecek var mı efendim? 

(Maddeler okunsun sesleri). 
MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Heyeti 

umumiyesi hakkında mazbata muharririnin izahat 
vermesi icabeder. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Efendim söz söyliyecek yoksa izahat vereyim. Ben
deniz bekliyordum ki Heyeti âliyen'izden söz söyli
yecek varsa söylesin., 

Efendim malûmu âliniz haroirahlarımızın bu gün 
tâbi bulunduğu kararname mucibince gayet yüksek 
bir surette haroirah tediye edilmekte idi. Bunun ta
dil edilmesi lâzım olduğunu düşünerek heyeti âl'i-
yenize bunu muaddil bir lâyihai kanuniye teklif et
miştim. Kavaninıi Maliye Encümeninde bu derdesti 
müzakere idi. O esnada azadan Kütahya Mebusu 
Cemi Bey Heyeti Âliyenize bir teklifi kanunî arz 
etti., 

Onda dliyordukli: Bu kanun otuz, kırk maddelik 
uzunca bir kanundur. Bunların netayiç ve tetkikatı-
m bekliyerek bunları eskisi gibi tediye etmek Ha-
zinei âliyeye bir bar teşkil edecektir. Binaenaleyh 
müstacelen bir maddei kanuniye kabul edelim. Bu 
maddei kanuniye, 'bu gün 'tediye edilen haroirahlar
dan, gerek yevmiyelerden, gerek yol ve gerek aile 
masraflarından ne kadar tahakkuk ederse bunların 
bir miktarı tenzil olunsun mealindedir. Kendileri 
yüzde otuz tenzili teklif ettiler. Onun üzerine hatır
larsınız ki bendeniz müstacelen kabul edilip lâzım 
olduğu encümene havalesini istirham ettim. Lüt
fen kabul buyurdunuz o encümen, gerek Kavanini 
Maliye Encümeni ve gerek Muvazenei Maliye En
cümeni dün içtima ettiler, kemali gayretle tetk'ifcat-
larını ikmal ettiler ve Heyeti âliyenize bu gün tak
dim ediyorlar. Yalnız burada iki noktai nazar der-
tneyan ediliyor. Cemil Beyin teklifi kanunisinde bu 
gün tahakkuk edecek harcirahlardan yüzde otuzu
nun tevkif edilmesi teklif ediliyordu. Halbuki Ka
vanini Maliye Encümeni bunun yüzde kırk beş su
retinde olmasını muvafık buluyor, ve Muvazenei 
Maliye Encümeni de bunun yüzde otuz beş suretin
de olmasını daha muvafık buluyor. Kavanini Mali
ye Encümeni ise evvelce takdim ettiğim lâyihai fca-
nuniyeyi tetkik ederken orada muaddel kararname 
ile harcirahlara yirmi ve on iki misil suretinde va-
Ikü olan zammiyatı, on ve altı misli zammedilmesi 
suretinde muvafık olacağım düşünmüş ve henüz tet-
kikatım toitirmemekle beraber bu esasları kabul et-
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(Çiğinden 'dolayı ona 'göre bilhesap yüzde kırk beşinin 
tevkif ve tenzili lâzıım'geleceği neticesine vâsıl olmuş
tur. Halbuki Muıvazenei Maliye Encümeni Hükü
met tarafından teklif edilen ilk lâyihai kanuniye de 
bu esas nispeten biraz fazla nispet esası muhafaza 
Edildiğini nazarı dikkatle alarak ve harcırahları tenkis 
etfdlmekle beraber büsbütün tenkisin memurini sa'ire-
nin mahallerine kadar gidememelerini müstelzim 
olacağını düşünerek 'yüzde otuz beş miktarının tevki
fini daha ziyade muvafık 'buldu. Binaenaleyh, heye
ti âliyenizde yüzde otuz beş yaıhut ;% 40 beş yahut 
ikisinin vasatisi olmak üzere !% 40 nispetlerinden 
'birisini kabul 'buyuracak olursa mesele halledilmiş 
olacaktır. İki encümenin arasını telif suretiyle kabul 
'buyurursanız bendeniz de ibunu muvafık buluyorum 
efendim. 
, (Muvafık sesleri, kabul sesleri... Reye sadal'anı... 

Gürültüler...)., 
BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 

Efendim, Kavanini Maliye Encümeninin teklifine 
karşı ne diyorsunuz? (Oürültüler). 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
Hükümet yüzde kırk teklifine karşı bir mütalaa der» 
meyan ötmeyecek mi diyor. 

IMALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Hayır maddelerde iktiza ederse söylerim.! 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsarı Sahip) — 
Takrir var bu hususta...) 

MAHMUT CELÂL BEY (Samban) — Bende
niz ©fen'dîm, Muıvazenei Maliye Encümeni namına 
bir kaç söz söylemek için huzurunuza gel'dinı. 
, Muvazenei Maliye Encümeni Reiisi mezunen cep

heye gittiği içlin bu içitimada 'bendeniz de bulundum 
ve arkadaş'lanma Riyaset ettim. Binaenaleyh, Mu
vazenei Maliye Encümeni namına arzı malûmat edi
yorum. Maliye Vekili Ferit Beyim pek güzel izah ey
lediği veçhile, 'harcırahların tenzili lâzım gelen mik
tarı üzerine bir ihtilâf vaki olmuştu ve Muvazene! 
Maliye Encümenini teşkil eden arkadaşlarımızda bir 
rey ekseriyetle yüzde otuz 'beş nispetini kabul et
mişlerdi ve mütebaki ekalliyette kalan arkadaşları
mız bunun yüzde kırk olmasını tensip etmişlerdi. Bi
naenaleyh, Madem ki, Hükümet de yüzde kırkı ka-
ıbul ediyor. Bendeniz, Muvazene'i Mıaliye Encümeni
nin heyeti umumiyesi namına diyemezsem de, ekal-
iyette kalan arkadaşlarını namına yüzde kırkın ka
bul edilmesini teklif ve rica ederim. 

(Hay hay ... reye sesleri).. 
((Gürültüler), 

I (HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
Kavanini Maliye Encümeni, Cemil Beyin teklifini 
tetkik ederken, kırk beş rakamını 'kabul ettiği sıra
da öyle laalettayin 'bir rakam olarak kabul etmedi. 
Harcırah kararnamesinin tetkikatını (hitama erdire
mediği için esaslı maddeler üzerinde yaptığı tadilâtı 
hesap ederek, mesafei karibe ile mesafei baide üze
rinle, muhtelif yolar üzerinde yaptığı yol masrafları 
netayicime göre, yüzde kırk beş olarak miktar tayin 
etti. Binaenaleyh, madem İki, bu harcırah kararna
mesinin tadilini ihtiva eden teklifi kanunî bir haf
ta, on gün sonra heyeti aliyenfize arz edilecektir. 
Esası da oraida müzakere edilecektir, bu muvakkat 
bir şey olduğu için Kavanini Maliye Encümeni de 
Hükümetin noktai nazarına şimdilik iştirak ediyor. 
Fakat esas hakkındaki noktai nazarı baki kalmak 
şartiyle... şimdilik müstakil olarak bu kanun da ten
kisini 'istiyor... (Reye, reye sesleri). 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Reye konulsun efendim. 

CAMİ BEY (Aydın) — Reis Beyefendi, takrir 
var.., 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
maddeleri okuyorum. 
Mülkiye Harcırah Kararnamesine Tevfikan Veril-
imekte Olan Umum Harcırahlardan Yüzde Kırk Beş 

Tenzilât İcrasına Dair Kanun 
Ma'dde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihli hareirah ka

il rarnamesi ve muaddel 15 Teşrinisani 1335 tarihli 
kararı muvakkat mucibince harcırah naırniyle tahak-

I fcuk eden yol masrafı yevmiye aile masrafı yekû
nundan yüzde kırk beş biıttenzil mütebakisi ita olu
nur. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, 
tadil teklifi vardır. (Gürültüler). 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
I Yüzde kırkı kabul edenler ellerini kaldırsınlar... 
I (Tayini esamî ile reye koymak lâzım sesleri). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Tayini esa-
I nii lâzım efendim. Bu, kanundur. (Gürültüler). 

FUAT BEY (Çorum) — Efendim, Muvazenei 
Maliye Encümeni de yüzde kırkı kabul ediyor. (Gü
rültüler)., 

Müsaade buyurun meseleyi arz edeceğim. Encü
men namına hakkım vardır, söylıiyeyim. (Ayak pa
tırtıları... Gürültüler), (Reye kondu sesleri). Efen-

I dim, Usulü müzakereye dair söyleyeceğim. (Buyu-
I run sesleri). Vakıa nizamnamei dahilî de böyledir. 
| Şimdi umumun arası yüzde kırk olduğuna dairdir. 

38 — 
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Encümenimiz de buna razi oluyor. Şimdi üç dört 
saat tayini esami ile, ret, kabul diye vakit geçirmek
te mâna yok. Kabul ediıvereiim, iş bitsin. (Alkışlar). 
(Kabul sesleri). 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarulıan) — Usulü mü
zakereye dair söz söyleyeceğim : 

Bu tayini esami vergi tezyit ve ilgasına dairdir. 
Bunda esami yoktur efendim. Binaenaleyh 'bendeniz... 
vergimin tayin ve tezyidi değil... tayini esamiye lü
zum yok... (Gürültüler). (Zaten kabul edilmiştir ses
leri). 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından ikinci 
tnadlde» okundu) :| 

Madde 2. — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye bi
let ücretleri ve dokuzuncu , on yedinci ve muaddel 
kararı muvakkatin ikinci maddeleri mucibince ta-
hukkuk eden masarifti zaruriye birinci maddedeki 
tenzilâttan müstesnadır. 

'(Pek âlâ, kabul sesleri), Sesler : Anlayamadık, 
ıbir daiha okunsun ... (Gürültüler) .... 

IBtRÎNCÎ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Kabul edenler elerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) 
Kabul eciildL 

î(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından üçüncü 
madde okundu) ^ 

Mıadde 3. — tşjbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyüliicradır. 

((Kabul, muvafık sesleri). 

IBİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ka
bul edildi. 

1. — Ardiye resminin on misle iblağına dair ka
nun layihası ve İktisat ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. (1) 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Efendim ardiye mazbatası var. 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından ardiye 
mazbatası okundu) 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

.Esbabı Mucibe 
Gümrüklere gelip ambarlara vazolunan ticaret 

eşyasının sahipleri mallarını ucuza muhafaza etmek 
için ardiye resminin harice nispetle ehven olduğu 

(/) 3 numaralı matbua zaptın sonuna merbuttur. 

(Kâtip Haydar Bey tarafından dördüncü madde 
okundu) 

Madde 4. — İşbu Kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

RİFAT BEY (Tokat) — Maliye Vekili... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, heyeti umumiyesi için hiç olmazsa tayini 
esami lazımdır. Bendeniz ber birinizin muvafakat 
isimlerinizi almadıkça mali hiç bir şey yapamam. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Meclis tayini esamiye lüzum olmadığına karar verdi 
Meclisin kararına Maliye Vekili itaate mecburdur. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Kanunu Esaside müsarrahtır. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Harcırah karar-
namesidir diyor... 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim kanunu ka
bul edenler beyaz kâğıt atacak. 

(Lüzumu yok kabul edildi sesleri) 
(Karar verildi sesleri) 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Tayini esami ile olmasını kabul edenler ellerini kal
dırsın. {Eller kalkar) kabul edilmedi. 

Efendim Heyeti umumi yesini kabul edenler elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar) 

FERİT BEY — O halde müttefikan... 
REİS — Efendim kanun müttefikan kabul edildi. 

(Alkışlar) 

resmi gümrük ambarlarında mallarım bırakarak tu
lü müddet müracaat etmemekte olduklarına ve esa
sen ihtiyaca kâfi olmayan gümrük ambarlarının do
lup taşmasından katı nazar eşyanın bir kısmı açıkta 
kalarak gerek tesiratı havaiye ile ve gerek süveri sa
ire ile zayiat ve neticede şikâyet vukua gelmesine 
nazaran pek dun bir miktarda bulunan ardiye res
mi hazırının on misline iblağı hakkındaki Maliye 
Vekâletinin talebine müstenit Heyeti Vekilenin işbu 
layi'hai kanuniyesi müstaceliyet karariyle Encümeni-
mizce tezekkür ve esas itibariyle kabul olunmuş ise 
de «Maddei kanuniye» de mevzulbahis iki gün az 
ve gümrüklerimizdeki muamelatın betaeti cereyanı
na nazaran gayri kâfi görülmüş olmakla bu müddet 
bir haftaya iblağ kılınmıştır. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BBY (Burdur) — 
Reis Beyefendi; izahata lüzum varsa İktisat Encü
meni namına izahat vereyim... (Gürültüler) 

FERİT BEY (İstanbul) — Efendim Heyeti aliye-
niz tahattur buyururlar 'ki, bu mesele geçen içtimada 
da mevzubahis olmuştu. Yalnız Kavanini Maliye 
Encümeni, Maliye Vekâleti tarafından teklif edilen 
on misli ardiye resmini kabul etmişti. Fakat Kava
nini Maliye Encümeni dedi ki; ıbu gibi kavaninin bir 
kere de Muvazenei Maliye Encümeninden geçmesi 
lazımdır. Heyeti aliyeniz de ıbu teklifi kabul etti ve 
Muvazenei Maliye Encümenine gitti ve o da alelusul 
müzakeresini yaptı. Dün o da, Kavanini, Maliye En
cümeni ve bendenizin teklifim üzerine on misline ib
lağım kalbul etti. Yalnız tasvibi âlilerine iktiran eder 
etmez, bu kabul edilirse, o zaman yalnız Hükümet 
tarafından vaiki olan teklif ve tetkikat neticesinde 
kabul edilen mesele arasında ufak bir ihtilaf vardır. 
O da bizim amibarlarımızın gayet küçük bulunması 
hasabiyle mesela şimdiye kadar İstanbul antreposu 
bütün eşyaları tutuyor ve orada yalnız sevahile muk-
tazi eşya (bulunuyordu. Halbuki bugün tekmil mem
leketimize lazım gelen eşyalar, Antalya'dan, Samsun 
taraflarından gelecektir. Bu noktai nazardan ambarı
mız orada vilayet ihtiyacatma ait ambarlardır. Bugün 
bütün Devlet ihtiyacatma ait ambar olmak itibariyle 
bunu düşünerek bir iki gün zarfında çıkarılmalarını 
istemiştik, fakat encümen ıbunu kabul etmemiş, ke-
mafissabık eskiden olduğu veçhile kabul etmiştir. 
Bendeniz encümenin ıbu husustaki mütalaasını kalbul 
ediyorum. 

BİRİNCİ REİS VEKtUl ÇELEBİ EFENDİ — 
Şu halde heyeti umumiyesini kabul ediyorsunuz? 
(Hay 'hay sesleri) 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Madem ki, müttefikan ikabul ediyoruz diyorlar, iti-

/. — , Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa
nın, Yunanlılara karşı taarruzun başladığına ve ilk 
hareketin netayici muvaffakiyetkâranesine dair telgra
fı. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim 
Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerin
den şimdi gelen bir telgraf var: 

Telgraf Haydar Bey tarafından- okundu, 

raz eden var mı? Bunu sual buyurun... 
(Yok yok, kabul kabul sesleri),.. 
BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 

Efendim müttefikan kalbul edildi, değil mi efendim? 
İSMET BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz; 

bu, verginin tezyidine dair olduğu için behemehal 
tayini esami ile reye konmalıdır. 

(Kâtip Haydar Bey tarafından birinci madde 
okundu) 

Madde 1. — Eşyai ticariyenin ambara teslimi 
günü dahil olmak üzere bir hafta mürurundan son
ra geçecek günler için elyevm gümrüklerce istifa edil
mekte olan ardiye resmi on misli olarak istifa olu
nur. 

(Kabul, kabul sadaları) 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Geçecek günler 
bir gün kalırsa veya (bir ay (kalırsa gibi günlerin ismi 
tayin olunmamış, bir münteha zikrolunmamış... 

(Tarifede var sesleri) 
SOYSALLI İSMAİL BEY (Burdur) — Gümrük

lerce müttehaz bir usul vardır zaten... 
BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 

Birinci maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) kabul edildi.. 

(İkinci madde kâtip Haydar Bey tarafından okun
du) 

Madde 2. — Bu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir ve icrasına Maliye Vekâleti memurdur. 

(Kabul kabul sesleri) 
FUAT BEY (Çorum) — Heyeti umumiyesini re

ye koyun efendim., 
BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 

Kanunun heyeti umumiyesini reye koyuyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın. (Kabul sesleri... Eller 
kalkar) Ekseriyet var, kabul olundu* 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Yunanlılara karşı başlamış olan mukabil harekâ
tı umumiyemiz muvaffakiyetle inkişaf etmektedir. 
Ezcümle EHhem Beyefendi kumandasındaki kuvai 
seyyaremiz Simav'da Yunan ordusuna pişdarlık et
mekte olan ussata elli kadar maktul ve daha fazla 
mecruh verdirmek suretiyle bir dersi intibah verdik-

6. — MUHTELİF EVRAK 
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ten sonra bilatevakkuf Demirci üzerine ilerlemiş 30 
Temmuz 1336 sabahı da Demircinin takriben on ki
lometre şimal sırtlarında topçu ve makineli tüfekle 
mücehhez pek mühim miktardaki Yunan kuvvetleri
ne rast gelmiş ve muharebe akşama kadar tarafeynin 
taarruz ve mütekabil taarruzlariyle devam etmiş ve 
en nihayet beş kilometre geriye atılmış olan düşman 
Demirci şimalindeki hâkim sırtları işgal etmiştir. 

30 - 31 gecesi muharebeye yine devam olunmuş 
ve düşmanın 300 kadar süvari ve laakal 500 kadar 
piyade takviye kıtasını aldığı anlaşılmış olmasına 
rağmen Bthem Bey ve rüfekai mücahedesi, alessabah 
muharebeye tekrar 'başlamış ve düşmanın takviye 
neşesiyle yaptığı mukabil taarruzu da ayni hakla def 
ve tardettikten sonra mükâbeleten taarruza kalkmış 
ve 'bu savleti merdane karşısında düşman tabı averi 
mukavemet olamayarak inayeti hakla çil yavrusu gi
bi dağılmıştır. Düşmanın maktulü beş yüzden fazla 

1. — 11 nci fırka kıtaatına mensup dokuz nefer 
firarinin idam cezalarının affına dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

(Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemul Pa
şa tarafından gelen teigrafname 'kıraat olundu) 

Sureti 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

İnegöl cephesini esnayı teftişimizde fırka 11 kı
taatına mensup ve firar cürmünden idama mahkûm 
olan dokuz nefer hükmü idam tatbik edilmek üzere 
iken huzurumuza tesadüf eylediğinden merkumun 
Büyük Millet Meclisinin lütuf ve merhametine iltica 
ve Büyük Millet Meclisi azasından olan Heyetimiz 
dahi bu bapta tavassut eylediğinden merkumunun 
afları hüsnü tesir hâsıl edeceği ümniyesiyle nazarı 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyle arkadaşının, 
Demirci civarında düşmana indirdikleri darbeden do
layı kıtaata Meclis namına teşekkür edilmesine dair 
takriri. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Demirci hakkında 
bir takririmiz vardı. 

olup bir çok miktar da makineli ve otomatik tüfek
ler ve piyade esleihası ve cephane levazımı askeriye 
ve saire elimize geçmiştir. Düşmandan ayrıca yirmi 
de esir alınmıştır. Buna mukabil harp zayiatımız şe
hit ve mecruh elli kadardır, işbu muzafferiyet inşal
lah harekâtı umumiyei mütekabiliyemiz için 'bir fa-
Cilhai muvaffakiyet olduğundan bilumum kuraya va
rıncaya kadar tebliği ve şühedai mübarekemizin er
vahına fatihalar takdimini cümleden temenni eylerim. 

Garp Cephesi Kumandanı 
Ali Fuat 

(Telgrafın kıraati esnasında bir çok cümleler al
kışlarla karşılandı) Telgrafın kıraatini müteakip: 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Lillalhilfatiıha..., 

(Umum tarafından ervahi şühedaya fatihalar it
haf olundu). 

dikkata alınarak Meclisi ali namına kendilerini af ve 
keyfiyeti affı hazır bulunan Müdafaai Milliye Veki
li Paşa hazretleri vasıtasiyle tebliğ ettik. Maamafib 
keyfiyeti vakıanın Meclisi alice kaJbul Duyurulmasını 
rica ederim. 

1 Ağustos 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 
(Telgrafın kıraatini müteakip: kabul kabul ses

leri.) 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Etem 

Bey ve rüfekasına Meclis namına teşekkürname ya
zılmasını teklif ederim. 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Muvafık mı?., (Hay hay sesleri). 

ı(Kâtip Haydar Bey tarafından Konya Mebusu 
Arif ve Kütahya Mebusu Cemil Beylerin takriri okun
du.) 

Suret : 
Riyaseti Celileye 

•Şeci kıtaatımızın Demirci civarında düşmana in
dirdiği derbei kahirei hüdapesendane cidden şayanı 

4. — TEZKERELER 

5. — TAKRİRLER 

— 41 — 
\ 



I : 42 2 . 8 . 1336 C : 1 

tebcil ve takdir olmakla Meclisi Âli namına mahal
line beyanı teşekkürü havi telgraf keşidesini teklif 
eyleriz. 

2 Ağustos 1336 
Kütahya Konya 

Cemil Arif 

9. — SUALLER, TEMENNİ TAKRİRLERİ 

1. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Beyin 
Siirt mutasarrıflığına tayin edilmesi ve Adliye Müs
teşarlığı esnasındaki yolsuzluklarından dolayı hakkın
da tahkikat ve takibatta bulunulmaması sebebine dair 
Adliye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah takriri ve 
Adliye Vekili Celâlettin Arif Beyin cevabı. 

'KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Karahisar 
Mebusu Mehmet Şükrü Beyin istizah takririni oku
yacağım. 

(Takrir okundu), 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 

Arkadaşlar; şu okunan takriri huzuru âlinizde izah 
etmek üzere geliyorum. Takririmi izah etmezden 
evvel bir noktayı arz edeceğim. Muhterem Adliye 
Vekilimiz Celâlettin Arif Beyefendinin şahıslarına, 
ilim ve faziletlerine hürmetim vardır, istikametlerine 
hassaten hürmetim var (Hapimizin var sadaları)., 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — He
pimizin var 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şu tak
ririmle müşarünileyhin şahsını ve ifayı vazifedeki 
kusurlarını kasdetmiyorum. Yalnız vekili müşariley-
hin bir kusuru var, o da arkadaşlarını gayri mesul 
arkadaşlardan intihap etmesidir. Eğer arkadaşlarını 
gayri mesul arkadaşlarımızdan intihap etmemiş olsa
lardı bulundukları vekâlette daha ziyade isabet ve 
muvaffak. olacaklarına kani idim. Kendi vekâletle
rinde bir şahsın yapmış olduğu şey hakikaten hepi
mizi müteessir etmiştir. Onun için bugün bu nok
tayı izah etmek istiyorum; müsaadenizle... (Hay 
hay sadaları) pek âlâ bilirsiniz ki; huzuru âlinizde 
izah edeceğim şey, hepinizce az çok malûm olan 
şeylerdir. Fakat malûm olan şeyleri hariçte yekdiğe-
rimizle görüştüğümüz zaman yana yakıla birbirimize 
söylediğimiz halde ortaya koymamak meselesi vardı. 
Bendeniz bunu ortaya koydum. Bundan başka bir 
vazife yapmadığıma kaniim. Bir arkadaşım bu hare
ketimden dolayı beni insafsızca ve gayri ahlâki ola
rak muaheze etmek istedi, bir mebus vazifesini yap-

(Hay hay kabul sesleri). 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine cevap yazılmasını 
kabul buyuruyor musunuz?.. (Hay hay sesleri). 

İSTİZAHLAR VE CEVAPLARI 

makla imsafsızca ve gayri alhlâki hareket etmiş 
olmaz; şimdi vereceğim izahattan anlayacaksınız ki, 
bunu bana atfetmek isteyen arkadaş insafsızca ve 
gayri ahkâki olarak hareket etmiştir. (Sesler: Şahsiyet 
söylenemez...) 

Gürültüler... İn aşağı., Şahsiyete girişilmez sesleri, 
patırdılar.) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Eğer 
Mecliste bu vadide bu gibi münakaşalar devam ede
cek olursa Meclisin devamının imkânı yoktur efen
dim, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır 
efendim şahsiyet yok. 

ıŞEVKİ BEY (İçel) — İn aşağı, şahsiyet yok. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ri
ca ederiz, eğer aramızda her hangi bir arkadaşımız 
hakkında kanuni bir surette bir töhmet teşekkül ede
cek olursa o doğrudan doğruya aramızdan intihap 
edilecek bir heyete havale edilir, fakat kendi aramız
da her hangi birimizin haysiyeti hakkında, bir karar 
olmaksızın onu burada tezlil edecek şeylere mesağ 
yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) 
(Devamla) — Burada benim hakkımda insafsızca ve 
gayri ahlâki sözler, daha evvelce sarf edilmiştir. Ham-
dolsun alnım açıktır. Hayatı memuriyetimde, hayatı 
tahsiliyemde (gürültüler) (devam sesleri) gayri ahlâki 
hiç bir şey yoktur. Bu vazife (gürültüler, patırdılar.) 
Bunu söylemek bu kürsüde benim vazifemdir efen
dim. Ben de sizin bir arkadaşınızım, benim de hay
siyetim mevzubahs olmuştur. Arkadaşınız bir de
ğildir, ikidir efendiler. Bunların ikisi de sizin elle
rinize, vicdanınıza tevdi edilmiştir. Binaenaleyh 
siz vicdanlarınıza ellerinizi koyarak hükmedeceksiniz; 
hâkimseniz. Diğerini söyletmemek hakkında yapıla
cak gürültüler çok doğru bir şey değildir. Efendiler 
söylenen bir şeydir. Bendeniz de hataya mukabil hata 
yaptım, söyledilerse hata etmişlerdir. 
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HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Sebebiyet ve- I 
rildikten sonra hepimiz söyleriz, o efendi söyler he
pimiz de söyliyeceğiz (Ahlâk dairesinde söylesin 
sesleri), } 

HAKKI HAMİ BEY — Ahlâk dairesindedir. 
(Hakikat söylenmeli sesleri). 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurun hakikati söyliyeceğim. Hakem heyeti ali-
yenizdir. Biz arada bir nakilden ibaretiz. Siz hâ
kimsiniz, hükmedeceksiniz. Binaenaleyh müsaade 
buyurun; bendeniz takririmde dedim ki; bu Abdül-
kadir Kemali Bey vazifei memuriyetini suiistimal et
miştir, çünkü vazifei memuriyetini suiistimal eden 
arkadaşımız (gürültüler... Patırdılar..,) Neticede an
laşılır. Bu arkadaş efendim, 

BESİM ATALAY BEY — Celse hafi olsun... 
/MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır 

hafi olamaz. Bu arkadaş efendim bir gün.., 
BİR MEBUS BEY — Böyle şeyler Mecliste söy

lenmez* I 
TEVFİK EFENDİ (Kangırı) — (Elbadii azlem) 

söylenecektir efendim. 
(MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Efendim 

işgal etmeyiniz, kürsüde söyleyiniz. 
BİR MEBUS BEY — İzahatınıza devam ediniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim; çünkü bu arkadaşa, Abdülkadir 
Kemali Beye gönderilen hususî bir mektup üzerine 

bu arkadaş, mektup sahibinin ağzından bir istida ya
zarak ve imzasını koyarak - ki o adamın malûmatı 
yoktur - bir memuriyete tayini için istida ediyor. 
İstida intihabı memurin encümenine geliyor. Oraya 
geldiği zaman tetkik ediliyor - Abdülkadir Kemali 
Bey de o encümenin reisidir efendiler - tetkik edildiği 
zaman bakılıyor- Tarihi yeni, Kendi burada yok... 
Bu adam nerededir diye soruluyor. Burada yaktur 
deniliyor. Abdülkadir Kemali Bey, bana mektup 
yazmış olduğundan istidasını ben yazdım diyor. Bu
nun üzerine Encümen olmaz diyor. Söyleyen arkadaş 
da intihabı hükkâmda azadır. Burada izahatını ver
sin. Bunu kendisi bana Canik Mebusu Nafiz; Sinop 
Mebusu Hakkı Hami Beyler huzurunda söylemiştir. 

IREFİK ŞEVKET BEY — Şahide hacet yok, doğ
rudur. I 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Binaena
leyh resmen bir müsteşar olan ve resmen ifayi vazife 
etmekte olan bir arkadaş, müracaat vaki olmadan, 
bir memurun ağzından istida yapması vazifei memu
riyetini suiistimal değilde nedir? Vicdanınıza havale J 
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ederim. (Gürültüler) müsaade buyurun efendim, 
kanunu cezanın yüz ikinci maddesinde diyor ki; va
zifesini her ne suretle olursa olsun suiistimal eden
ler üç aydan üç seneye kadar mahkûm olur, Bu, bir 
cürmü kanunidir. Eğer bir cürmü kanunî değilse 
kanunu cezanın bu maddesi mülgadır. Bunu takdiri 
âlinize terk ediyorum efendiler. 

İkincisi, nüfuzu memuriyetini menafii şahsiyesi 
uğruna sarf etmiştir dedim. Evet tekrar ediyorum 
efendim, nüfuzu memuriyetini menafii şahsiyesi uğ
runa sarf etmiştir. Çünkü; malûmu âlinizdir ki 
4 Mayıs 1336 tarihinde bu zat Adliye Vekâleti inti
habını müteakip Adliye Vekâletinde müsteşarlık et
mek suretiyle vazifeye başlamıştır., 3 Mayısta inti-
habatı yaptık, 4 Mayısta işe baladılar. (30) Mayıs 
tarihinde Kâtibi adillikten musaddak, 48,998 numara
da mukayyet vekâletname ile Dr. Nizammettin Beyin 
davasını kabul etmiştir. Müsteşar olan, intihabı hük
kâmda reis bulunan ve hükkâmı azil ve nasbda salâ-
hiyettar olan, Mecliste kuvvei icraiye ve teşriiye kuv
vetini nefsinde cemeden bir zatın dava vekâleti yap
ması muvafık mıdır, doğru mudur efendiler? (Değil 
sadaları). Bu nüfuzu memuriyetini suiistimal olmaz 
mı efendiler? 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Devam devam rica ederim; 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efen
dim bu adamın davasını aldıktan sonra, bu icra me
selesidir. Bu icranın devam edip etmemesi veyahut 
tehiri meselesidir. İcrayi devam ettirmek üzere mu
kaveleye girişiyor, tabiî bir ücret de takarrür ediyor. 
Aralarında bir uyuşukluk olmadığından bu sefer ak
sine bir usul ile davayı takip ediyor, icranın devamı 
hakkında emir verilmiş iken bilâhara icranın devam 
etmemesi hakkında kendisinin merkez müddeiumu
miliğinden terfi ettirdiği bir arkadaşına da bir takrir 
verdirmek suretiyle, bunun devamı caiz olmadığı su
rette mahkemei temyiz teşekkül etmediği için, icra
nın devam etmemesi için, hem icranın devamına, 
hem de icranın tehirine aym makamdan karar yapı
yor ve mumaileyh mukavelât muharririnin hakkında 
da ayrıca istida yazmıştır. Verilen teminat akçesi, 
yani icranın durdurulması hakkında mukavelâttan 
musaddak, (1900) lira kıymetinde iken beş bin lira 
kıymetinde olmak üzere mukavelât muharririne söy
lemiş ve bundan dolayı istidada bulunmuştur. Yani 
kendisi resmen müsteşar iken ve vazife ile muvazzaf 
iken müvekkilin hukukunu yapmak ve hakkında ta
kibat yapmak ve mukavelât muharriri hakkında te-
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siri nüfuz etmek üzere istidada bulunmuştur. Eğer 
bunlar tesiri nüfuz değilse heyeti âliyeniz takdir et
sin. Bendenizce bunlar tesiri nüfuzdur. 

Üçüncüsü; 1 3 - 1 4 yaşliaınınıda, ehUiyeti mıeımuri-
yeti haiz olmayan 'bir efendiyi de (750j) vieya (İflOOj) 
veyahut daha aşağı maaşla mıemur tayin dbmlişıtir. 
Efendiler; sonra benim Adiliye Vekilli Beyefendiye 
(müracaatım üzerime buna da yol verîilımdştir. Bittabi 
'burular doğru bir şey değildir. 

,Soinra efendim, Bilecik'te mahkeme azası olan ve 
aannıma göre 1328 senesi mezıunüıarııhıdaın ollan ve 
Hadim Bey taraflından azledilen eniştesi ABİ Rıza 
Beyi 

,RBFİK ŞEVKET BEY (Saruham) — Kaç kaç me
zunlarımdan? 

jMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sicil mü
dürlü yapmıştır efendimi. Bu efendiyi yenliden sitil 
müdürü yapması, bin kuruş maaştan (350Q) kuruşa 
geçmesi hükkâmı diligir eder m!i, etmez inli meselesi, 
bunun takdiri vicdanınnza ai'ttür. Sidil Müdüriyetine 
geden bir arkadaş kendisini bu makama layık dllma-
dığını, kendilerinden dalha çok irısafliı çıkarak ve ar
kadaşlarımı diljgir edeceğinden korkarak istifa eümiş-
tir. Daha yüksek bir memuriyete de gönderilımek is
tediği halde gitmemiş muvafakat etmemiş ve Eskişe
hir Müddeiumıuımiiiğine gönderillmiştlir efendiler. Bu 
da nüfuzu memuriyetim* mıenafii şahsi'yesi uğıruına 
(sarf mıdır yoksa değil midir? Bumu da vicdanımıza 
arz ediyorum. Efendim yalnız Abdüikadir Kamalli 
Bey değil efendim icrai vekâlet eden. Artık sıoyliye-
ımiyeceğim. (Söyle .söyle sesleri) yine bani insafsız
lıkla itham eden Refik Şevket Beyefendi (biraderi
miz, gerek vazifeli resırnıiyeden evvel ve gerek daha 
evvelden bir vekâlet kabul etmiştir. Vekâlet içlin büz
lere de müracaat eden oldu ve işhat ederim bir ar
kadaşım da vardı. Biz kabul etmedik. Düşündük ve 
dedik ki; bizim Meclislimizin vazifesi yalımız teşriî de
ğildir. tcraî. teşriî bir Meclistir, İcrai ve teşriî bültlün 
kuvvetleri nefsline oem'edem bir Meclistir. Binaen
aleyh, tesiri nüfuz meselesi muvzuulbahıstır. 

Vekâlet kabul etmek doğru değildir denildiği halli
de arkadaşımız vekâlet kabul etmiştir., Vekâleti belki 
ibir vazifei resımiye kabul etmeden evvelidir. Fakat 
•sonraldan umuru cezaiye ımiüdüriyetjinii deruhte et
miş, aynı zamanda encüm'en intihapta azadır. Hük-
kâmıı aza1! ve nasb etmek salâhiyetini de haizdir. Rlica 
ederim, bir vazife kabul edildikten sonra o vekâleti 
terketmek dcabeder veyahut o vazife kabul edfifaezdi. 
Bu arkadaşımız vekâleti kabul ve 'davasını da takip 
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etmiştir. Belki muhterem arkadaşliarıımızdaın biniyle 
hasım muvacehesinde bulunmuştur. Sonra efendililer, 
bu arkadaş aynı zamanda bir kaza kâtibi olıaın eniş
tesini 300 ve 400. kuruş maaşıatan yenildan sekiz om 
derece terfi ile Bilıediğe müsitanıtik yapmışltır. Sonra 
efendiler yalınız bununla fcafaamıştır. Yirmi gün müs
tantiklikten sonra Kastamonu'na bidayet mahkemesi 
azalığıwa terfih edilmiştir. Oraya gitmek isıtıemıadiğin1-
den bu sefer de kendisimin istediği bir 'yene gitmesi 
(için Akşehiır Müddeiumumisi, bitaetm ya iınfii&al ve
ya terfi suretinde kaldırılmış, yerine eniştesi intihap 
ve taylin edilmiştir. İnsafsız hareket eden benim efen
diler. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Diğer 
vekil küm 'imiş, mukabil bulunan kimdir? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Onum 
vazifesi yoktu. efendim. Kırşehir Mebusu Müfit Efen
di Hazretleridir. Fakat bir alâkası yok. Sonra bende
niz dedim ki haksız terfiier, haksız aziller, fhlükkâmıı 
memleketi dilgir ediyor. 

ADLİYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
(Erzurum) — Müsaade buyurur musunuz efendilim? 
Bir de haksız bir 'azilden bahsetsinler. Lütfen lomu da 
anlayalım. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şimdi 
söyleyeceğim efendim. Kângırı Riyasetinden terazi-
len Ankara istinaf azalığına tayin edlen Sabit Efen
di, Ankara Merkez Ceza Riyasetine tayin edilmek su
retiyle İki derece terfi etmiştir. 

BM MEBUS BEY — Merkez MüddıefamomliJligi 
de yapmıştır. (Devam, devam sesi/eri). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Blrnıem, 
zatıâlıiniz müddeiıuimumilğini nereden biiyorısumuz? 
Bendeniz ma vakaı söylüyorum. 

2. Trabzon Merkez Müddeiumumiliğinden ten-
zilıen istinaf azalığına tayin edilen Necati Efendi, 
Kanya Hukuk Riyasetime; -ne suretle olursa ollsum 
Mıerkez Müddeiumumiliğimden tenıziflıem gönderilmiş 
bir efendi, Merkez Müddeiumumisi olduğumu farz 
etmiş bile olsak, bunun terfii Uâzım gellirsıe Merkez 
Ceza Relisi olurdu. Sulh hakimli, Merkez Oeza Riya
setini atlayarak Hukuk Reisi olmuştur efendiler. Soın-
ra Diyaribekîir Merkez Müddeiumumiliğinden, Adli
ye Nıezaretimce ıres'en ifayi vazife edemiyeceği içlin 
tenailan Ankara istinaf asalağına tayin ©dillen' Eşref 
Efendi Yozgat'a istinaf müddeiumuımlisli olmuştur. 
Efendiler Yozgat'a istinaf müddeiumumisi oluyor. 

Merkez müdddumumisi olfduğumıu kalbul etsek 
büle mıerkez ceza riyaseti, hukuk riyaseti, sulh haklim-
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İliği glibi üç derece terfi ettikten sonra istftnaf müddet-
umumisi oluyor. Bu da hükkâmı dflgir ve ımıüıteessıiır 
eder efendiar. Büz de az çok Aıdüiiyade bulunduk, 
Bu tesiri bildiğimizden dolayı hepimizi müteessir 
ediyondu. Bumun acılığına hissettiğimden huzuru âli
nizde bunu söylüyorum. Sonra efendin Ankara İBIÖH 
naf Müddeiumumisi Kâtibi Ankaralı H'aUiıt Efendi 
bidayet mahkemesine aza olmuştur. Bursa İstinaf 
Azasından Reşit (Bey, Bilecik Riyasetine terfi etmiş
tir ki, doğrudur. On gün sonra Ankara Merkez Müd
deiumumiliğine, yine terfian bir hafta sonra Ankara 
Sulh Hâkimliğine tayin edilmiştir. 

Efendiler; bir hafta yirmi günde dört derece 
terfi {Şayanı hayret sesleri). Sonra efendiler, usulsüz 
azafer dedim. Muhterem Adliye Vekili Efendi Haz
retleri demiştir ki, fenalığı anlaşılan hâkimleri azil 
değil, tart edeceğim ve bunu hakikaten bazı (mahal
lerde istimal ettiler. Fakat hiçte kusurları olmadığı
nı araladığım Yozgat istinaf müddeiumumisi ve rei
si azledilmiştir ve azledilen müddeiumumisi Antal
ya'ya istlinaf müddtiumumisi olmuştur. Halepten, 
Şam'dan, Kudüs'ten, istinaf reisini, bendeniz namu-
siyle, istikamet ve iktidariyle temayüz etmiş bir zat 
diye tanırım ve kimseye iltica etmek istemez. Bu ar
kadaş henüz bir yere tayin edilmemiştir. Biri azle
dilmiş ve tayin edilmiş diğerine bir şey yapılmamış
tır. tşte efendiler, bendeniz az çok hepinizin (birer su
retle vâkıf olduğunuz, gerek Meclîs salonlarında ve 
gerek hariçte bir birimizle dertleşerek söylediğimiz 
şeyleri ortaya koymaktan başka bir şey yapmadım. 
Eğer kabahatim bundan ibaret ise vereceğiniz hük
me razıyım. (Teşekkür edeniz sadalan). EfendÜm, 
harcırah meselesi... 

Efendim, müsaade buyurunuz. Bu yolisıuzlıukJian 
bendemiz Celâlıettin Arif Beyefendiye söyledim. İca
bımı ücra edeceklerini söylıedilier ve zannedenim bu 
arkadaşı da datirelerinıden uzaMaştardılar, yani müV-
teşaduk vazifesinden çekt'irdlilıer. Efendim, bu arka
daş bu suretle anliaşıflıarak Adî/iye Vekâletinden çekil
dikten sonra rica ©derim, Dahiliye Vekâletünce biırin-
oi sınıf mutasarrıflığa gönderilmesini pek nahoş, pek 
©Mm buldum. Bunun dahiH ve hariçte edeceği Itesirii 
düşündüm, tşte o tesiri düşündüğümden dolayı alt
mış öUduğum mektuplar dçlayıısliyfe bu takriri verme
ye mecbur oldum. Bir kaç fıkrayı isterseniz okuyaca-
ğım. (Okuyunuz sadalları). Bunun üzerine ıbu arkaıdıaş, 
bu gün üşiltıtiğime göre, Dahiliye Vekâllletince harcırah 
kararoaımıeısinie tevfikan verd/ten >beyannamefyi hiâfı 
hakikat bilerek veya tariki hareketi zikzaklı uzun bir 
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yol göstermek suretiyle fazla bir harcırah almak fikre
ne mıaıtufen 1800 lıira harcırah tutmuş ve bu dağda-
ışa hâsıll etti. İcabaden mevkilere kadar bu sözler çıktı. 
Zannederim onun üzerine azledilmiştir ve sebebi azıiii 
de, hfflâfı hakikat beyanname vermesi olmuştur. 

Hülâfı kanun beyanname verenin kanunu cezan» 
yüz eMıi beşinci maddesinde cezası vardır efendiler* 
Bu arkadaşı mesul edip ©"amemek yedi kudret ve /Öv 
tiıyarınızdadır. Evvelemirde kanunu kendimizde (tat
bik etmeÜiyiz. Bu işlıerdie eğer har şeyim varsa lise be
ni mesul edersiniz. O arkadaşın var ise onu mesul' 
ediniz. MesuHiyetli kendimize tatbik edebilir lisek ha-1 

riçtıe ide herkese mesuliyeti 'tatbik edebiliriz. Aksi hal
de hiç kimseyi mesul edemez ve yavaş, yavaş kenn 
ım'izi de memıleketıimiizi de felâkete sürüklıeriz efendi
ler, (Alkışlar). 

ADLÎYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
(Erzurum) — Efendim, Karahisar Mebusu Muhte
remi Şükrü Beyin şahsıma karşı gösterdikleri 'tevec
cühe 'teşekkür etmek benim için bir vazifei nâzike-< 
dir. O vazifeyi dıe şu suretle ifa ettikten sonra mese-
1/eniin esasına girellim. Şükrü Bey dediler ki, Adiliye 
Vekilinin bu bapta sunu taksiri yoktur, fakalt yalnız; 
yanına gayriımesul adamları aldı ve gayriknıesul adam-

I 1ar ki, mebuslardır, bu suretle kendilerine tefviz «di
len vazalifi suiistimal ettiler. Yalnız yine kendilerinin 
'insafınla müracaıait ederim ve sorarım. Burada 23 Ni
sanda Büyük Miftet Meclisi açıldığı vakit ne hailde 
bulunuyorduk? 'Sonra bir İcra Heyeti Vekilesi teşkili 
olunup muvakkaten işlere başladığımız zamanda ne 
gibi halde bulunuyorduk? İstanbul i'ıe katı affiâka edin 
miş, bütün memurinlin sioila'tı İstanlbuli'da kataış ve 
burada, Anadolu'nun cihatı muhtellifesıkılde bulunani 
memurini merkezle raptetmek esası lâzKm ve bunum 
içinde 'ellden geldiği kadar hüsnüniyet sahülbi bir ve-
kil ilıe dört ayakla bir masadan başka biı şey yok idi. 
Biz bununla işe başladık. 

Şükrü Bey bu gün üç ay zarfımda memlekette 
I -zannederini ki bütün rüfekayı muhtereme 'de ned-

ıdeıtmezler- ciheti adliye, diğer devakde olduğu gibi, 
I 'epice eseri hayat gösterdi. Evet daha çok (isabet ede-
I bilir inişiz buyuruyorlar. Şükrü Bey! Yammıza bföylle 

gayrimesul arkadaşları almamak şartıiylie kimi alabi
lirdik. Rica ederim, bendenize Adi/iye Vekâlleıtünıi 
tefviz buyurmazdan evvel rüfekayı ımuhıtetremeden! 
pek çoklarına zannederim kii, yegân yegân söyledim. 
Hem riyaset vazifesini hem Adliye Adliye Vekâleti
mi görebilmek gayeıt müşküldür. Bunun içindir M, 

1 zanniöderim epioe geniş olian omuzlarım kâfi gelmez. 
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Bu iki yük beni çökertir ve bumu zannederin ki, he
pinize yegân yegân ısöyflıemliş idim. Sonra ıbununılia da 
iktlifa etmedik, diğer bir cihet daha 'ileri sürdüm. 

Benim gibi «mesleki vekâletten yetüşmiiş ve hiç tbiır 
veçhile Adliyenün uttiuru iidaresline karışmamış o t a 
birlisi Adiliye vekâlıeıtline gellecıek olunsa «idare lişlkıde 
ıbfir çok müşkülâta tesadüf edebiffiir. tsıtanbuU;'<da o mev
ki işgal edilebilir. Çünkü kurulmuş makine vamdır. 
Orada bir (müsteşar varıdır. Omuru hukukliıye müdü
rü, uımuıru cezaiye müdürü var. SidüÜâıtı tamamıdır» 
Orada 'her şıay vardır. Orda mükemmel suıretıte maı-
kiine yürür. Fakat borada Adlüye Vekâlıetlkıi işgali, «ey
lediğim zamanda bir veklil bir de masa vardı. O za
man ırtüfekam araısundan idare ilıe ihtisası oılıan zevattı 
aramak mecburiyetinde kaldım, Abdülkadir Kemali 
Bey İstanbul'da nezarette bilfiil çalışmış gaıyyur 'bir 
zattır. Kendisimi İstanbul'dan ıtanumazdım. îlik ıdefaı 
olımak üzere burada gördüm. Gelip 'ben«imıJie çaflıışıma-
sını lisıtedim. 

Şükrü Beyefendlinim ıbuyuırduklajrı gibi, 4 M'aıyııs'ta 
kendislini müsteşar yapmadım. Kemali Bey on (beş ha
ziran 'tarihinde müsteşar olmuştur. Kıararnamıesd mey
dandadır. Ondan evvel resmen müsteşar olmamıştır 
veya müsteşarlığı tanınmamıştır ve haltta o zaman 
yanıma aldığım «bir kaç refikle berajber kendileriyle 
teşriki mesai sırasında dedim ki; arkadaşlar burada 
ne 'bir nazır, ne bir müsteşar, ne de tor müdür var
dır. Ne bilmem şu daire, bu daire müdürü vardır. Biz 
dört beş arkadaş bir araya geldik, sırtımıza yüklen
diğimiz şu vazifeyi kemali ciddiyet ve ehemmiyeiüe 
taşıyabilmek ve elden geldiği kadar memlekete hiz
mette bulunmak ve bütün kuvvetimizle çalışmayı, rü-
fe'kayi mesaim tamam'iyle kabul buyurdular ve bu 
gün haklarında söz söylenen zevat tabiidir ki, bir çok 
rüfekayi muhtereme gibi rahalt rahat Meclis günleri 
Mecliste bulunur. Ondan sonra gider. Karşıki kah
vede Şükrü Beyefendinin oturdukları gibi oturur. Bu 
zevat efendiler, sabahleyin saat birde dairei vekâlete 
gelirler ve akşama kadar çalışmışlardır ve bunlar fe-
nafillâh ve fenafilmemlekedir. Sonra bu zevatın bu 
kadar ifa eyledikleri hidemat gözönüne alınmayıpta 
gözümün önünde alın boyayıpta belki vukua gelmiş 
bir iki hatadan dolayı gelip umum muvacehesinde 
kesri haysiyetlerine teşebbüs etmek zannederim ki, 
doğru bir mesele değildir. 

YÜZBAŞI KADRİ BEY (Diyarbakır) — Menafii 
memleket noktai nazarından olabilir. 

CELÂLETTÎN ARİF BEY (Devamla) — Şükrü 
Beyefendi takrirlerinde buyuruyorlar ki, bizim bir 
yolumuz, bir tarikimiz var, o da yeminimiz veçhile 

vatanın ve millettin istiklâl ve istihlâsrndan başka bir 
gaye takip ötmeyeceğiz. Rica ederim efendiler, şimdi 
iki dakika evvel okunan telgrafları derhatır buyurun 
ve şu arz edilen mesailin hakikatlerini ayrı ayrı arz 
edeceğim ve hepsinin mahiyeti hakikiyelerini ayrı 
ayrı göstereceğim. Fakat Şükrü Beyefendi ihtiyarı 
zahmet buyurupta vekâleti senaveriye kadar gelip 
yahu şu meseleler vardır, Ibunlar hakkırda bir parça' 
izahat veriniz deseler idi. Her gün oraya uğrayan on 
beş yirmi refikim vardır. Onlar gibi gelipte benden 
bunlar hakkında izahat talep buyurmuş «olsalar idi, 
memleketin böyle heyecanlı zamanında ve heyecanlı 
anında Meclisiâlinizi böyle ufak tefek şeylerle meş
gul etmeselerdi ve hepinizi böyle sinirlendirmeselerdi 
zannederim ki, daha muvafık olurdu. 

RİFAT 'BEY '(Tokat) — Sinirlendirmedi. Haki
kati anlattık. 

CELÂDETTİN ARİF 'BEY (Devamla) — Efen
dim, bundan evevl yine aynı mesail için bu kürsüyü 
işgal etmiştim ve rüfekayi muhteremeye demiş ve 
vadeylemiştir ki : Bir encümeni intihap yapacağız ve1 

bu encümeni intihap için de nizamname yaptım, yap
tığımız nizamname mucibince, orada devir müdiranı 
ile encümen azasından iki zait ve «mahalli istinaf re
isiyle adliye müfettişi de o encümenin azasıdır, dokuz 
zevattan mürekkeptir. Bu zevat elde bulunan sieillâtı 
tetkik ederier ve onun neticesinde bir inha yaparlar. 
Çünkü bendeniz alenen söylüyorum, memurini adli
yeyi tanımam ve tanıyabilmek'te bendeniz için müm
kün değil, çünkü ben on sene Mısır'da icrayi vekâlet 
etmişim ve on sene de İstanbul'da icrayi vekâlet et
mişim. Onun için memurini adliyeyi tanımak bende
niz için adimülimkândır. Tanıyabileceğim, İstanbul' 
daki hükkâmdır. Bundan dolayı ellerinde bulunan 
sicilât tetkik olunur ve Encümende bulunan zevat 
bana gelirler lâzımgelen izahatı verirler ve ben de 
mucibince işaret eder, meseleyi de bu suretle hal ve 
faslederiz. Evet vakıa geçen günü bu takrir okunduğu 
zaman Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa 'Bey de
mişti ki, öf endim, ben size söyledim ki, bu memu
riyetle mebusluğun bir araya birleşmesinin neticesi
dir. Bendeniz zannediyorum ki, değildir. Çünkü eğer 
böyle bir şey olsa idi, bendeniz de bu ciheti düşünür 
idim. Fakat kanaati vicdaniyem : Bu gün ben düşün
düm, hatta vicdanımla da mücadele ettim. Devletin 
maliyesinin bu kadar zik olduğu bir zamanda oraya 
hariçten yedi sekiz tane müdür getireyim de her biri
ne dört bin kuruş, beş bin kuruş maaş vereyim ve: 
bunlar da zamaimle şu kadar para eder. Ben bunu 
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kalbul edemedim ve muvafık görmedim. Onun için 
rüfekayi muhteremeye rica ettim. O zevat da taıma-
miyle benim nok'tai nazarımı kabul ettiler ve hu gün 
emin olunuz ki, aylıklı bir memurdan şiddetli olmak 
üzere vazifelerini yapmışlar ve ifayı vazife etmekte 
bulunmuşlardır. 

BİR MEİBUS BEY — Kâşki her dairede öyle ya
pılmış olsa... 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Devamla) — Şimdi 
AJbdülkadir Kemali Beyin suiistimalâtından bahsolu-
nuyor. Müsade buyurursanız Kemali Beyi ben niçin 
müsteşar tayin ettim? Onu da söyleyeyim; mayıs ip
tidasından haziran on 'beşine kadar bu zat benim ile 
beraber ciddi bir surette çalıştı ve sizi temin ederim 
ki, yazılacak müsvetteleri ve telgrafları kendi yazar. 
Kâtipleri noksan idi. Kendi yazar, tebyiz eder ve 
telgrafhaneye gönderir ve bütün bu umuru adliyeyi 
biz bir zaman geldi ki, üç dört kişi ve yanımızda iki 
üç kâtip olduğu halde gördük. Sayü gayret gösterdi. 
Sonra adliyede husule belen bir parça terakkinin için
de Abdülkadir Kemali Beyin de fcir hissesi vardır. 
Eğer Iben o hisseyi tanımamış olsaydım ve ona bunu 
vermemiş olsaydım, kendi vicdanıma karşı fena bir 
muamelede bulunacağımı anlıyorum ve onun için 
müsteşar yaptım. Bir çok arkadaşlarım bana geldiler 
ve dediler ki; Kemali Bey şöyledir, mazisi böyledir, 
susu vardır, busu vardır. Fakat bu zatta yalnız bir 
hata var ve olabilir; o da pek çok kimseye hüsnü mu
amele etmez, biraz dürüştane 'bulunur. Bundan do
layı îbelki bir kaç kişiyi ıgücendirmiş, izap etmiştir 
ve bundan dolayıdır ki, bunu aleyhine düşmüşlerdir. 
Fakat ben vazifei memuriyetini ifa eylediği zaman 
hiç bir şeyine rast gelmedim ve size orasını tarnamiy-
le, bütün mevcudiyetimle arz eyliyorum ki, sabahtan 
akşama kadar bu adam müsveddeleri kendi yapmak 
ve tebyizlerini de yine kendisi yapmak üzere çalış
mıştır. Suiistimalâta gelelim efendim. Suiistimalât 
varmış efendim. Bu Şükrü Beyefendi arkadaşımızın 
bahsettikleri mektubu bilmiyorum. Bundan hiç ma
dun, Fakat şimdi sicil memuriyetini ifa eder ar
kadaşım Şevket Beye sordum. Nedir bu mesele? Ken
dileri bana dedi ki; 'bir istida gösterildi, nazarı itibara 
alınmadı. Mesele bundan ibarettir ve buna şahsan vu
kufum yoktur. Fakat getaemiştir. Mesele, fakat şim
di sordum, 'böyle bir istida gelmiş, kendisi mi yazdı? 
Orasını da Ibilmem ve bu istida hakkında hiç bir 
muamele yapılmamıştır. 

Tesiri nüfuza gelelim efendim. Bir gün Abdül
kadir Kemali Bey, bendenize, daha müsteşar olma
dan evveli, geldi. Bana dedi ki; bir meselede bana 

vekâlet verdiler, bu vekâleti kaibul edeyim mi? Ben 
dedim ki; bulunduğunuz makamda bu vekâleti ka
bul edemezsiniz ve benden almış olduğu bu söz üzer 
rine filhakika bir vekâlet çıkarmışlar, fakat o vekâ
leti hiç bir veçhile istimal etmemişler. 'Belki zanne
derim istidayı yazmışlardır ve onun için lâzımgelen 
izahatı vermiş ve vekâleti kalbul etmemesini söyle
miştim ve kabul etmedi. Meselede; Doktor Nizamet-
tin 'Bey namında 'bir zat buradaki bir zatın çiftliği
ni kiraya almış ve senevi bin beş yüz liraya icarla 
ve sonra o çiftliği başkasına icar mı etmiş bilmiyo
rum. Diğer 'birinin aleyhine ikamei daya etmiş ve me
sele esasında bir kaç yüz liralık iken üç 'bin sekiz yüz 
liraya aslı, bin iki yüz lira da zarar ve ziyan olmak 
üzere diğer tarafı beş bin liraya mahkûm ettirir. Ma,-
lûmuâliniz istinaf mahkemesinden çıkan bu karar 
üzerine diğer taraf temyizi dava eder. Fakat temyizi 
daha edebilmesi için lâzımgelen kefalet senedini de 
bittabi rapteder. O kefalet senedi beş bin kuruşa kar
şıdır, Temyizde haksız da çıkarsa, o adamın bin beş 
yüz lirası temin edilmiştir. Bunu icraya vazettirmek 
ister. Fakat yeni îcra Kanunu maalesef her dava 
temyiz edilince ve bu suretle kefalet meselesi mev
zubahis olup vazedilince tehiri icra için bir ilmüha
ber verilir. Yeni İcra Kanunu bu Tehiri îcra Kanu
nunun kimin (tarafından ilmühaberinin verileceğini 
tayin edememiştir. Burada mahkemei istinaf içtiha
dıdır. Bu bize ait değil, mahkemei Temyize aittir. 
Mahkemei temyiz ise derdesti teşekkül idi. Bahusus 
o zamanlarda kanunu bile çıkmamıştı. Şimdi Doktor 
Nizamettin 'Beyin beş bin lirası tamamiyle temin 
edilmiş bir kefaletle ve o kefaleti de gerek kâtibi adil 
ve gerek icra reisi muvafık görmüş, icra edilen kefa
leti size sorarım. Ellerinizi vicdanınız üzerine koyu
nuz, Mahkemei temyizin mevcut olmaması bir sebebi 
mücbirdir. Bu adamın buradaki bir kaç bin liralık 
emlâk ve akarı satılsın da kâr kül mü edilsin? Bu ada
mın mademki elinde kendi istihkakı olan beş bin 
lirası bir kefaleti kaviye ile temin edilmiştir. O halde 
Itabidiir k, mahkemei temyiz teşekkül edinceye ka
dar 'bunun icrasının tehiri lâzım geldiğini vekâleti 
senaveri karar verdi ve bunda da Kemali Beyin hiç 
Ibir dahil ve tesiri olmamıştır. Eğer bunda da mesuli
yet varsa o mesuliyeti bizzat ben şahsa deruhte edi
yorum. Çünkü, o kararın verilmemesinin en büyük 
saikı ben olmuşum. Çünkü bunu da, hak ve adalet 
nok'tai nazarından düşündüm. Bu adamı bu suretle 
zarara koymak istemedim ve bunun için ortada ma
dem ki, kefaletim vardır ve deruhte ettim. Onun üze
rine en büyük saikı 'ben oldum ve tatbik ettirdim. 
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Burada, Abdülkadir Kemali Beyin zerre kadar bir 
kusuru, Ibir tesiri olmamıştır. Onun mesuliyetini hu
zuru âlinizde deruhte ederim. 

BİR MEBUS BEY — Bir ndkta var efendim. 
CELÂLETTİN ARİF BEY (Devamla)' — Ken

dileri söylediler, böyle Ibir 'vekâlet meselesinden de
diler ve esbabını arz ediyorum. Tehiri icra etmiş de
diler. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Abdülkadir Kemali Bey vekâleti bıraktı mı efen
dim? 

CELÂLETTİN ARİF ©EY (Erzurum) — Bıraktı 
ve tamamiyle onun üzerine icrayi vekâlet edememiş
tir. Efendim, bir gün Şükrü Bey biraderimiz geldiler 
ve bendenize dediler ki, efendim, ben makamı aidine 
müracaat ettim, bu meseleden bahsettim, bir kaç gün 
sonra hallederim dediğini söyledi. 'Bendenize bahset
tiği, on üç on dört yaşında ıbir efendinin ehliyeti ka-
nuniyesi olmayan 'bir gencin eklame alınmış olması 
meselesidir. Bundan bahis buyurdular. Bakarım de
dim. Hakikaten sicil 'müdüriyetine söyledim. Dedim 
ki, ehliyeti kanuniyesi olmayan bir adam kalemde 
var ise daireden çıkarılsın, memurlar yirmiden yu
karı olsun çünkü kâğıt kaydı için ıbendeniz meşigul 
olamam. Onun üzerine bu mesele bu suretle halle-
dilmişjtir. Şimdi bu zat hakkında 'bir takibatı kanu
niye -icra eddbilmek için rica ederim elimizde ne gibi 
bir delil, ne gibi 'bir ihbar var, ne gibi bir şikâyet var? 
Malumuâl'imiz bir memur hakkında takibatı kanuni-
yedb bulunabilmek için bir şikâyet olmak lazımdır. 
Bunların hiç birini söylemiyor. Şükrü Beyefendiye 
yalnız söylüyorum, on beş yaşında bir gencin kabu
lünden bahis buyurdunuz, rica ederim bundan baş
ka bir şeyden bahis buyurmadinız. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
(Eniştesini sicil müdürü yaptığını İnatta vekâlet mese
lesini de söyledim. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Hayır 
efendini. Burada otuıruyorduro, bunlardan bahis bu
yurmadinız. Yalnız on üç on dört yaşındaki gençten 
bahsettiniîz. (Devam devam sesleri). Efendim Adliye-
nlin istiklâlini tamamiyle muhafaza etmek gaye ve ar-
zusİyl'e 'bu vekâleti ve bu makalmı işgal eyledim. Ha
cim Bey, yolsuz olmak üzerle, Bilecik hükkâmını taı-
mamîylte aizleitmiş ve yerlerine diğerlerini tayin dtmiiş-
*ir< • 

(Bunların içinden ve kendi talebem bulunan bîr zat 
k'i, Abdülkadir Kemali 'Beyin eniştesi imiş, o za
manda elimizde başka Ibir memur yok, iki bin ku

ruş maaşla bu zatı tavzif ettik. Burada bir zamanı 
(sicil işleri ile uğraştı. Sonra kendisinin talebi üzerine 
hakikaten burada yapamayacağını anladı. Benli başka 
bir yere tayin ediniz dedi. Eğer Iben sicil müdürünü 
başka bir yere memur ıtayin etmiş olsaydım sicil mü
düriyetlerini doğrudan dloğraiya yapmaklığım lâzım 
gelir. Hiç olmazsa EskişebJire liva müddeiumumisi yap
tık. Bu gün ısrar edilen ve söylenilen şeylerdie üç «dlörlt 
derece terfidir diyorlar. Teşkilât nizamnamesi ikidir. 
Birincisi vaktiyle Adliye nezaretiince mevki tatbika 
kbnan 1329 tarihli memurin nizamnamesidir ki 1330 
tarihinde tadil edilmiştir. 

İşte orada göreceksiniz k'i; ikinci sınıf memuriyet
lerde, okuyorum ve 'arz ediyorum ;: İkinci sınıf me
mur iydtlerden birinci sınıf hâkim muavinliği, vilâyet 
istinaf müddeiumumi ınuavMeri, İstanbul aza mulâ-
zJılmlği, liva bidayet müdıdeiulmumiliği, üçüncü sulh 
hâkimliği, liva bidayet muhakemesi riyaseti. Demek 
ki; biz kendisine ne yapmışız? Liva azaiığından al
mış ve bir derece terfi eftirifp liva bidayet müddeiu
mumiliğine getirmişiz. 

(Kaç gün sonra terfih ettirdiniz sesleri). 
Mazul iken oraya tayin etmişiz buraya bir kaç 

gün sicil memuriyetinden sonra kalkmış gitmiş, sonra 
Refik Şevket Beyin eniştesinden bahsettiler. Kaza kâti
bi Ümişte... Bu zat Selanik hukukuna kaydedilmiş, iki 
sen© sonra maaızereti meşroasrna mebni deVam edeme
miş ayni zamanda 324 senesinde Resne bidayet baş 
kitalbetine tayin edilmiş, fakat o vakitte yalnız mektebe 
dâvam şart Olmadığından yalnız imtihanlarda ispatı 
vücut 'edermiş, 1326 senesinde terfian Manastır bida
yet kitabetine, 1328 senesinde cinayet mahkemesi ki= 
talbetine tayin, ayni senede cinayet mahkemesi aza müı-
lâzihıi olmak üzere, 1329 senesi hicret dolay isiyle hafc-
kı terfihi mahfuz kalmak şartîyle ı(Tire) kitalbetine, 
1330 senesinde (Tire) belediye baş kitalbetlkıe, 1331 de 
belediye riyasetine, 1334 şubatında (Ödemiş) bidayet 
mahkemesi azalığına, 1335 de İzmir vakası üzerine 
Karahisar baş kitalbetine, 133'6 da Müddeiumumi ve
kâleti inzimamiyle (Bolvadin) mahkeme kitalbetine, 
haiz olduğu müstantiklik şöhadetnaımesiyle 27 nişanl
ıda da (Bilecik) müstantikliğine tayin edilmiş ve sonra 
ı(Akşehir) kaza müddeiumumiliğine terfih ettirilmiştir. 

Erviyei vilâyat bidayet azaları, ikaza bidayet aza 
mülâyimliği, kaza ve liva, müstantikliği, taşra mehafci-
mi aza mülâzimliğli, taşra mehakimi istinafiyesi, liva 
bidayet muhakemesi azalığı, üçüncü sınıf hâkim mua
vinliği, merkez vilâyet ser müstantiıkligli, kaza müddeiu
mumiliği, kazarlyaseti, bidayet mahkemesli riyaseti, 
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ikinci sınıf hakimlik, bunlar Mirindi derece ve Ibdr de
recede olan memuriyetlere gitmiş ve şurada görülüyor 
•ki ayni derecede bir memuriyete gitmiş. Sonra burada 
Ankara'da bulunan istinaf azalarından bahsediliyor. 
Burada istinaf azalarımın kâflesti üç kişi idiler. Bunlar 
katmadan ve bihakkın ifayi hizimet etmiş memurin
den idiler. Fakat siyaset meselesinden dolayı (bunları 
buraya tenzili sınıfla göndermişler. Sicilâtmı tetkik 
ettik, kendilerinde biç bir ş'ey yoktur. Yalnız mesaili 
siyaaiyeden dolayı 'bunların ittihatçısı gelmiş, beğen
memiş göndermtiş itirafçısı gelmiş (beğenmemiş gönder
miş, h'ü'kkâmı adliyemin siyasetle iştîgalM katiyen' me-
nettim. 

MEHMET VASFİ BEY (Karabisan Şarki) — Ev
velce sicillât yok dediniz. Şimdi de tetikle ettik diyor
sunuz, 

OELÂLETTİSN ARİF BEY (Erzurum) — Yenliden 
yap »İdi. Lütfen İhtiyarı zahmet edip nezareti tenayere-
yi teşrif buyurursanız sicillâtın hepsini irae ederim, o 
merakınız da zatil 'olur efendim, 

Sonra efendim bu adamlar vaktiyle merkez müd
deiumumiliğinde vesairede 'bulunmuşlar ve bürolar es
ki memuriyetlerine nispeten 'bir derede terfih etmiş, 
taunlar her 'biri elli, elli beş yaşında, kudbmadan bir--
takım kâraizmude zevattır. Acalba günahlmı, kalbahat-
ımı, 'hatamı ettik; yoksa tamürmi ettik? Bunu da lütfen 
nazarı dikkate almanızı istirham ederim. Sonra azil
lerden bahis buyurdular. Yozgat istinaf müddeiumu
misi azledilmiş efendim. Harekâtı askeriye dblayısiyle, 
Yozgatta vukua gelen hâdise dolayısiyle orada bulu
nan ku'vai tedibiye kumandanı Ethem Bey bendenize 
müracaat ediyor ve diyor 'ki; bu zatın orada (ipkamı 
caiz değildir 'buradan ık aldırınız. Rica ederim, ıböyle 
gayet ağır ve m'esul'iyetfi bir işte herhangi biriniz ol
sa idinliz benim yaptığımı yapmazdınızda ne yapar
dınız? Çünkü netlice itibariyle ıbir mesuliyet gelebilir. 
Bu mesuliyet doğrudan doğruya memleketin haralbisıi-
ni de ımucip Ibir nal olabilir. Bu zevatı kaldırdık. Ken
dilerini buraya getirdlikten sonra 'baktım ki mesuliyeti 
mesldkiye yoktur ve tahkikat icra etftfim, orada Ça-
panioğulları bunlara biraz mülayimce 'bıilunmıuşlar ve 
esnasında meselle bundan ilbaret imiş. Kendilerine de
dim ki, bigayri 'hakkın buraya geldiniz, tayin ettirelim. 
Birisini tu'ttüm hemen açık 'olan 'bir istinaf müddeiu
mumiliğine tayin ettim. Kendisini takdir ve terfih et
tirdim. Diğer 'burada kalan zatîe de daima buluşuruz. 
Kendisini tayin ve terfih edeceğimi vadeyledim ve ke
mali ehemmiyetle söyledinı ve yakında derdesti tayin
dir. 
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CELÂL BEY (lîzmir) — Yalnız 'burada fazla; mü-
rüvet göstermişsiniz, tecziyesi lâzımdı. 

OELÂLETTÎN ARIİF 'BEY (Erzurum) — (De
vamla) — Şimdi esas itibariyle demek ki şurasını arz 
edeyim; bakınız ibüyülk ıbir mübalâğa 'ile huzuru âli
nizde ifşa edilen o 'büyük sır, efendim dehşeti suiistK 
malât var, nüfuz şöyle istimal edilmiş, böyle edilmliş 
sorulmuş, localar samiin ile dolmuş ve Şükrü Beyin 
izahatı var, Meclisçe de herkes koşmuş gelmiş, işte 
hakikati tamamiyle izah eyledim. Rica ederim, vic
danınıza müracaat ediyorum. Şayet Şülkrü Bey gelipte 
bendenizden sormuş ofsaydı ive 'kendisine vereceğim 
mukannü esastı dinledikten sonra istizahı yapamaızmı 
idi? Rica ederim efendim, şurasını da nazarı itlbare 
almalıdır ki, burada bulunan 'Vekiller Heyetinin kay-
gusu memlekete hüsnü hizmet etmektir ve bunun İçin 
de ne kadar mehalik içinde bulunduklarını ve ne ka
dar mükülâtı iktihaim eteklerini ve sonra kendilerine 
hu vazifeleri kabul ettiklerinden dolayı ne gibi husu
met yağdığını bi'lirmismliz. Tekrar etmeyelim, her gün 
istizah,- her gün sual, her 'gün takrir ile, her gün bil
mem ne ile bu suretle uğraşacaksınız bu İcra Vekilleri 
bu suretle çalışmayacaklardır. Onları da çalışmaktan 
mazur görürsünüz efendim. Bizden iş çıkmasını arzu' 
ediyorsanız kemali hulûs ve ciddiyetle çalışalım. Hak
iki sual ve hakkı istlizahı muhafaza edin'iz, fakat ehem
miyetli, mühim ve hakikaten insana mudilbi mesuliyet 
olan meseleyi sorunuz. Onun üzerine nazırı aidinden 
sorunuz. Pek çoğunu görüyoruz. Meselâ; iki üç kelli
me ile mesele izah olunamaz. Müsaade buyurunuz he
men bir istizah takriri. Ben derdimi döküyorum Ve di
yorum ki şahsan zannederim iki Heyeti icraiyede bulu
nan ekser arkadaşların fikri de böyledir. Eğer bizim 
tamamiyle çalışmamızı arzu buyuruyorsanız bu şerait 
icrayi vazife edemeyeeeğihıizii ancak hakikaten mü
him mesailde istizah ediniz de geldim, izahat verelim. 
Yoksa burada oradaM 'işlerimiz kalıyor ve sonra bi
zim işimizde memleketimize hizmettir. Bundan baş
ka bir şey değildir bunu istirham ederiz. (Alkışlar). 

[HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Kürsüye geldiği 
esnada.) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendeniz da
ha evvel söz aldım Reis Bey ^İzahat kâfi sesleri). 
(Devam devam sesleri). Kâfi değil (Gürültü). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Şimdi müsaade 
cdcrseniiz efendim bendeniz söyleyeceğim, çünkü bu 
d af a böyle bir mesele tahaddüs ettiği gibi ihtimal ki 
diğer bir arkadaş haklkında da olacak. Bu itibarla, te
kerrürüne meydan birakmamak için bunun esbabı ne-
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den ibarettir, ne yapılmak lâzım gelir, bu bapdaki ka* 
naatrmı arz edeceğiJm. Müsaade buyurunuiz söyleyece
ğim ve bu hususta 'bir karar ittihaz edişin. Şimdi efen
dim, 

ABDÜLKADİR KEMAUÎ BEY (Kastamonu) — 
Orada bir teklif vaki olacak, bu teklif Heyeti Umu-
m'îyeee kabul edilecekse ortada gaip olan bir hak, pa-
yikıal edilen bir mesele var. Onun için ıhfiç tbir tekli
fini reye konulmamaSını teklif ediyorum. (Doğru sa-
daları.J 

HAKKI HAMI BBY (Sinop) (Devamla) — Bende
nizin maruzatım Gelâlbttin Arif Beyefendlinkı söylemiş 
olduğu bir kale fıkra üzerim© 'Heyeti Ceİifelerîni müm
kün olduğu kadar .tenvire çalışmaktır. Evvel emirde 
Celâîettin Arülf 'Beyefendi, Şükrü Beyin buyurdukları 
'glilbi, mlüntesfc'imi adliye meyanmda bilhassa bütün 
münevveran huzurunda şayanı itiınat ive tebcil ve ihti
ramdır. Adliye Vekaletini istizaha davet etmek şah
sa hürtnet'sizilik, daha doğrusu hangi şahsa karşı ibir 
hürmetsizlik veya hangi 'bir vekâleti işigaf elden vekilin 
şahsına karşı tariz şeklinde telakki IbuiyuTutoıamaismı 
ve ancak muamelâtı ümumiyenin haîk üzerinde icra 
eylediği tesir ve bu tesir dolayıSiyle maazallah Mecli
sin duçar olacağı mehal'iki nazarı dikkate alarak, her 
halde onların şahsı muhteremelerine riayetkar olmakla 
'beraber, menafi umumiyet millet ve memleketi onla
rın şahsı ımuhteremeîeriyle karşılaştığı zaman, me-
nıafii ımülk ve milleti tercih ve takdir ettiğimizden ve 
onu o eşhası muhteremeye takdim etmek mecburiyeti
ne kail olduğumuzdan, başka türlü telakki buyurullma-
masını rica ve temenni ederim;. Şimdi efendim silsile! 
kelâmları veçhile bir kaç söz arz edeceğim, ©uyurdu
lar ki; Meclisi âlli teşekkül' ettiği zaman 'Istanıbulun ha
li malûm idi. Binaenafeyh memleket dâhilinde istihdam 
edilen memurinin sicildi ahvalimi gösterir bir vesika 
yoktu. Bu pak doğru efendiler, fakat bendeniz temen
ni ederim ki bu yalpılân muamelede yolsuzluk olup ol
madığını pek kolay meydana çıkarmak için Heyeti 
Vekiieİ muhteremeden Meclisi âli karariyle istenmiş 
olan cefivel Meclise verilmiş olsaydı o zaman hakikat 
heman meydana çıkardı. 'Bendeniz bu maruzatımla 
yapılan muamelede suinliyet ve majksat mevcuttur de
mek istemiyorum, Ancak bazı harekâtı iltizamiye mıev-
cut olülp olmadığı anlaşılır. Zatiâliniiz tasdi etmez ıbu 
hususta is'tizahatta bulunmazdım. 

Efendiler; Adliyede olan 'bu tahvilât ve terfiat (gö
receksiniz ki mahdut daire dahilinde yapılmıştır. Ale-
hkser terfi etüirifen, tayin ettirilen memurların imemu-

riyeti sabıkaları muayyen memuriyet sabıkası bilindik-
*en sonra sicilini aramakta ne mana var? Artık şöyle 
'böyledir, artık bu efendi blrnem ne, bu müstantıkı da 
bilmem ceza reisi yaptık, bilmem ne yaptık. Falan, 
fa'îan, bu, mevzubahis olamaz. Mahdut bir daiire da
hilinde yapılmış olduğundan herhalde Adliye Vekâle--
tiride bulunan bir zatın fikri, malûmatı sicil demektir.: 
Hükkâmın intihabı tatbik edilmiş olsaydı muhterem 
arkadaşımız hakkındaki nizamnamei mahsusaya ta-
mamiyle böyle bir suale maruz kalmazlardı. Vekili 
muhterem de böyle heyecanlı vaka karşısında bu
lunmazlardı. Yani bu noktadan dolayı şayanı mua
heze bu sicil meselesidir. Yani doğrudan doğruya 
vekile ait bir mesele olamaz ,çünkü bir çok mesail 
arasında bir memurun bütün terfiata nezaret et
mesi, en ufak bir noktaya kadar tetkik eylemesi, 
böyle bir zamanda dairei imkânda olamaz. Ayni sı
fat ve ayni salâhiyeti haiz, milletin ayni itimadını 
kazanmış bir zatın muamelâtına karşı her kim Ad
liye vekili olsa yapacağı bunlardan başka bir şey 
değildir. Bu itibarla bunda eğer bir mesuliyet varsa 
müstekillen Adliye vekiline atıf ve tahmil etmek 
doğru bir şey değildir. Ancak bir noktadan Adliye 
vekili muhteremine mesuliyet tevcih eder. o da; 
Adliye vekili muhteremi rüfekayi mesaisini intihap 
ederken iki şeyi nazarı dikkate almalı idi. Birisi; ar
kadaşlardan bu suretle daire memurlarını, daire mü
dürlerini intihap etmek icap eder miydi, etmez miydi? 
Ederse bu takdirde kimleri intihap etmeliydi? Efendi
ler; bu gayet mühim bir meseledir. Sizi rahatsız ede
ceğim Mademki, milletin bu kıymetli gününü buna 
hasrettik, söylemek zaruridir. Onun için bir parça 
arzetmek istiyorum. Affediniz. Bu gün Adliye ve
kâletinde yapılan intihabı müdiranda hiç olmazsa 
rüfekanın meslekteki vukufu sabıkları ve devamları 
nazarı itibara alınacak idi. Bendeniz Abdülkadir 
Kemali Beyin ve diğer rüfekayi müsaisini gayrimuk-
tedirdir demek istemiyorum. Yüzbaşılıktan Harbiye 
müsteşarlığına, yani bir kıyas yapacak olursak, bir 
müstantiklikten müsteşarlığa doğrudan doğruya geç
mek demektir. Türkiyada efendim iki teşkilât vardır. 
Biri ordu diğeri Adliyedir. Bu iki teşkilât arasında 
tekâmül itibarile, teşkilâtı saireden büyük farklar 
vardı. Binaenaleyh bir zabit vekili veya bir baş ça
vuş çavuş nasıl ki birden bire derece atlayarak yüz
başı falan olamazsa, adliyede de bir efendi bir de
recede hüsnü hizmeti sebketmeden hiç bir suretle 
terfi ettirilemez. 
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OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Mebusluk 
hakkını unuttunuz. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim arzedeceğim bir yüzbaşıyı... (gürültüler) Efen
dim mebus olduk diye bütün dünyanın ilim irfa
nını dimağımızda cemetmedik ya (Olmaz olmaz 
sadaları) mebusluk dimağımızı yükseltemez rica 
ederim. Bir yüzbaşı bir kolordu kumandanını azle
debilir mi? 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Elyevm 
Maliye vekilimz bir yüzbaşıdır. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim tababet, askerlik, adliye bunlar birer meslek 
birer sıfattır. Askerliğin kavaidi esasiyesine ademi 
riayetten dolayı ordu mahvolmuştur. Kavaidi adliye 
de öyle riayet etmediğimizden adliyeyi mahvedi
yoruz. Daha sonra memleket de, millet te gider. 
Bendemiz hakayiki vakayı söylüyorum. 

CELÂLETTİN ARİF BEY — Müsaade buyu
rur musunuz eğer ben merkez müddeiumumisinden 
bir mahkemei Temyiz reisi yapmış olsaydım hakkı 
âliniz vardı. Bir merkez müddeiumumisinden bir 
müsteşar olabilir. Çünkü müsteşarlık sırf idarî bir 
memuriyettir. Nitekim muhterem refikimiz Yusuf 
Kemal Bey bir avukattır. Doğrudan doğruya müste
şarlıkta bulundu vazifesini fevkalâde yapmıştır. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Müsaade bu
yurunuz. Bendeniz de arzedeyim (Devam sesleri) 
yani arzetmek istiyorum ki rüfekayi mesai arasında 
orada ifayi hüsnü hizmet edebilecek ve hiç bir su
retle kilü kali mucip almıyacak bir surette birisini 
bulmak mümkündür. Haddi zatında rüfekamızdan 
hiç birisinin gidp Adliye vekâletinde memur gibi 
çalışması taraftarı değilim. Arkadaşlar arasında 
Mahkemei temyize gönderdikleri zevat vardı ki bun
lardan hiç birisi eminim ki kilü kali mucip olmazdı. 
Bendeniz bayramda Konyaya gitmiştim. Orada bir çok 
şeyler müşahede ettim. Ondan bahsedecek olursam 
şahsiyata girmiş olacağım. Bendeniz meşhudata mes-
muata istinat ederek bu hususta maruzatta bulundum. 
Bu noktada hata edildi. İkinci, geçen gün Heyeti 
Vekilei muhteremeden Maarif vekili Beyef in
dinin buyurdukları gibi, memuriyetle mebusluğun 
bu suretle cemini kabul edince, bu gibi dedikodular 
eksik olmaz. Devaire memur tayin edersek para 
çok gidecek, tasarruf var deniliyor. Bu suretle kay
bettiğimiz zamanlarla ona isabet eden meblâğı he
sap edersek belki millete daha pahalıya malolur. 
Ayni sıfat ve salâhiyeti haiz olan iki arkadaştan biri-
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si âmir diğeri memur olursa bu dedikodular hiç 
bir zaman eksik olmaz. Böyle bin lira iki bin lira gibi 
bazı ufak tefek tasarruflar yaparız diye düşünürken 
memleketi mahvederiz. En büyük hata; arkadaşları
mızdan aynı salâhiyeti haiz bir efendiyi diğerleri
nin m&yetine memur etmektir. Zira kanaatına mu
gayir olan bir şey yapıldiyse yapmıyacak, vekil yap-
tımı haydi istizah. Riza Nur Beyle Dursun Bey de 
olduğu gibi. Bu nasıl olur? Sonra efendim suiisti
mal meselesine gelince, bendeniz arkadaşlarımdan 
herhangisi hakkında olursa olsun burada böyle şey 
mevzubahs olmasını arzu etmezdim. Mademki mev-
zubahs oldu, eğer Şükrü Beyin istizahtaki mevaddı 
gayri varit ise zaten takririn kıraat ve münakaşası 
kâfidir. Ayrıca tahkikata vesaireye lüzum yoktur. 
Yalnız Adliye vekili Beyefindi buyurdular ki; müs
teşarı on beş haziranda tayin ettim. Halbuki on beş 
hazirandan evvel müsteşar değil idi. Bu itibarla 
deruhte ettiği vekâlet müsteşarlıktan evvel deruhte 
edilmiş ise bunda muvahezesi cai teemüldür tarzında 
beyanı mütalea ettiler, öyle bir mütalea dermeyan 
buyurdular. Efendiler yirmi üç nisandan itibaren 
burada Heyeti Celileniz bir Heyeti muvakkate tayin 
etmiş idi. İcra Vekilleri kanun yapmazdan evvel 
işin ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen bir He
yeti muvakkate tayin ve intihap edilmişti ve o he
yeti muvakkate ki ya beş veya altı zatten ibaret ol
mak üzre vazifeye başlamış idi ve o tarihten itibaren 
ve ondan evvel de refiki muhterememiz müsteşarlık 
yapıyordu. Yalnız resmî gayri resmî kelimesinden 
bendeniz bir şey anlamıyorum. Çünkü vazife de
ruhte etmek ve o vazifeyi ifaya başlamak, artık öyle 
bir vekâleti deruhte etmeğe mânidir, vekâletle me
muriyetin ne demek olduğunu herkes bilir. Bilhassa 
mürftesîbini Adliye daha iyi takdir ederler. Bir adam 
hem memur hem vekil olamaz. Bunu kanun tecviz 
etmiyor, resmî ve gayri resmî bu caiz değildir. Gay
ri resmî olsa da daha bidayettenberi ifai vazife edi
yordu. Yani gayri resmî olması ifai vekâlete mâni 
değildir tarzında telâkki edlmemesi lâzım gelir. 
Sonra efendim Celâlettin Arif Beyefendi dediler ki: 
memleketin heyecanlı zamanlarında Meclisi böyle 
işgal etmekten ise bana gelipte söylese idiler tabii 
icabına bakılırdı tarzında bir mütalaada bulundular 
Bendeniz şahıs tayin etmeksizin hatırı âlinizde ise, 
şurada, Adliyede pek çok dedikodular oluyor, şahsı 
âlinize karşı herkes hürmet eder, ancak muamele
den mütevellit halk arasında bazı şeyler deveran edi
yor dedim. Hasbelmeşguliye unutmuş olabilirler. 
Efendiler biz halka istinat ediyooruz. Eğer halkın 
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itimadını selbedecek olursak, efendiler bunların İti
madını selbedecek bir vaziyetin izalesine çalışmaz
sak ifai vazife edemeyiz (Hulâsa yapınız sadaları) 
evet kendilerine arzettim, pek ala dediler. Yani Ce-
lâlettin Arif Beye sureti hususiyede müracaat edil
miştir. Şahıs zikretmeden söyleyeceğim. Yani vekil 
Beyin, maiyetinde bulunan bir memurlardan kim
lerin ne yaptığını bilmesi lâzımdır. Bilemez ise ifai 
vazife edemez. Üzerlerinde nüfuzu yok demektir. 
Şu maksadım fıkralara lâzım gelen cevapları ver
mektir. Suiistimal mi var, hata mı? ne var ise anla
yalım (Gürültüler). 

CELÂLETTÎN ARİF BEY — Hakkı Hami Bey 
dediler ki terfihler mahdut bir daire dahilinde gidi
yor. Bu mahdut daireyi bendeniz tamamen anlaya
madım (Gürültüler) katî olmak üzere vermiş oldu
ğum izahat şu idi. Mutlaka yerinden bir adam bu
lup oraya tayin edeceksiniz. Yahut ona yakın bir 
dairede bulmadığınız takdirde 'daha yakında bir yer-

2. — Umum kuvayi seyyare kumandanı E tem 
Beyin, Demircide düşmana indirilen darbeye dair 
telgrafı 

(Kâtip Haydar Bey, Etem Beyden gelen telgrafı 
okur) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
31 Temmuz 1336 Cumartesi sabahı. 
İnayeti hakla 31 - VII - 1936, 
Madde 1. — Bir gün evvel fedakâr kıtaatımızla 

başlayan fak.at vaktin ademi müsaadesi dolayısiyle hi
tama eremeyen Demirci muharebesi saat altı evvelde 
Demircinin Şark'ı şimali sırtlarında tekrar başladı. Ce
sur ve fedakâr mücahitlerin bitmez ve sarsılmaz taar-

den intihap edilecektir. Yalnız terfilerde zatı âlileri 
değil, harcirah kararnamesi mucibince edilen mas
raftan herkes şikâyet ediyordu ve biz umuru Ad
liye vekâletini deruhte ettiğimiz zamanda temin 
ederim ki memurini adliyenin yüzde kırkı eksikti ve 
ifai vazife edilemiyordu. Bu kadar harcirahı bü
yük bir surette verdirmemek için ya bulunduğu yer
den veya ona yakın bir yerden intihabat icra edi
yorduk. Sonra efendim müsteşarlık meselesinden 
dolayı verdiğim izahatta Hakkı Hami Bey refiki
mize iyi bir surette anlatamamışım. Dedim ki: on 
beş hazirana kadar Adliye vekâletinde ne müsteşar 
ve ne de bir müdür vardı. Dört beş arkadaş baş 
başa vermiş birlikte çalışıyorduk. Onların içinde 
Abdülkadir Kemali Bey de vardı. Fakat orada şu 
zat müsteşar şu zat müdürdür demedim. Vekâleti 
aldığı zamanda Bana geldi, söyledi. Memur oldu
ğunuz için kabul etmeyiniz dedim. 

BtRÎNCt REİS V. ÇELEBİ EFENDİ — Yirmi 
dakika teneffüs. 

ruzlarla bir kaç defalar hezimete uğratılan fakat müte
addit defalar cenuptan aldığı takviye 'kıtaatıyle yalnız 
muhafaza ve müdafaai mevkie mezbuhane bir surette 
çalışan Yunanlılar nihayet yedi buçuk saat devam 
eden hunrizane bir muharelbeden sonra makihuren 
münhezim olmuş ve firar etmiştir. 

Madde 2. — Muharebe meydanı 33 ncü piyade 
alayı alameti farikasını taşıyan numarası anlaşılama
yan bir ermeni taburu mecruh ve maktulleri ile do
lu idi. Üstündeki silah ve cephane ve teçhizatı hatta 
ceket ve kunduralarını atarak firar eden düşman aç 
ve yorgun, kıtaatımız tarafından Burlukule istikamet
lerinde ibeş saat mesafeye kadar takip edilerek teşeb
büs ettikleri dümdar muharebelerinde de bir çok tü-

İKİNCİ CELSE 

Açıtfana Saati : (Biaıdezzevail 5 

REÎS — Birfıuji Rcds Vekili Çelebi Efendi Hz. 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya). 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ Efendi — bazı izahat vereceği noktalar vardı. O izahat veril-
Efendim, müzakerata başlıyoruz. medikçe ve mesele ikmal edilmedikçe müzakerata 

TAHSİN BEY (Aydın) — Dahiliye vekilinin geçmiyelim. 

6. — MUHTELİF EVRAK (Devam) 
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fek, makineli tüfek, mecruh ve maktul bırakarak bi
tap düşen mücahitlerimizden yakasını kurtarabilmiş
tir, 

Madde 3. — Maktulün meyanında iki yüzbaşı, 
beş yüz nefer, 15 esir, ganaim meyanında otuza ka-
rip otomatik ve makineli tüfek pek çok silah ve mik
tarı henüz tayin edilemeyen topçu bir milyona karip 
piyade mermi yatı ve layüat otomatik ve mitralyöz 
şarjörü ve bir çok hayvanat ve 'bir alay karargâhın
da mevcut olması lazımgelen kaput, battaniye, çadır, 
elbise, kazan, dört yüze karip çelik kasket,, edevatı 
istihkâmiye ve kaçıramayıp ta'hrip ettikleri bir adet 
top itinam edilmiştir. 

Madde 4. — Mücahitlerimizden şüheda ve mec-
ruhinin adedi elliyi tecavüz eylemediğİ bunlar meya
nında akrabamdan Vasıf ve Makedonya müfrezesi 
kumandanı Mehmet Ali Beylerin pek kahramanane 
»bir surette fedayi hayat eyledikleri maruzdur. 

il - 2 Ağustos 1336 
Umum Seyyar ve Kütahya 

Havalisi Kumandanı 
Etem 

CAMİ DEY (Aydın) — Reis Beyefendi Meclis 
namına Etem Beye beyanı teşekkür edilmesini teklif 
©derim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Memleketin ne kadar bedbaht evladı imişim ki, Os
manlı tarihinin ilk sahifei şehametlerini yaşadığı top
raklar Yunanlıların murdar ayakları altında çiğnenir
ken bu ayakları kırmak için anasının ayaklarını öpe
rek izin alan on yaşındaki bir çocuk, ta Erzurum 
hududundan Yunanlıları tart için Ankara'ya kadar 
arkadaşlariyle koşup gelirken, o bir tarafta Ethem 
Bey ismindeki bir kahraman Yunanlılara layık oldu
ğu dersi verirken, yirmi dört saatten beri efendiler, 
huzuru faziletinize ve şu samiinin bilhassa Ankara' 
ııın nazarında lekeli bir mebus olarak çıkıyorum. 
(Sağ cenahtan, hâşâ, reddederiz). 

(Zemmet mutlaka bir tesir bırakırsın) kaidesine 
tevfikan beni buraya getirdiler. Her hangi bir şahsi
yet hakkında söylenilecek söz, zemini mutazammım 
ise, onun husule getireceği tesiri izale etmek müşkül
dür. 

Deminden beri verilen izahatı pekâlâ dinlediniz. 
Bendeniz kemali metanetle yirmi dört saat bekledi
ğim, vazifei memuriyetimi suiistimale ve binnetice 
memleketin böyle harap ve türap olduğu bir zaman
da ahlaksızlığımın ne olduğunu anlayarak beklediğim 
halde netice incir çekirdeğini doldurmayacak kadar 

bayağı, adi ve 'hiç bir kıymeti haiz olmayan şeyler
den ibaret olduğu sizlerce de anlaşıldı zannederim. 

Şimdi bilfiil bunu anlamayanlar var ise ispat ede
ceğim. Efendiler, bendenize isnat edilen şeyler hula
saten; haksız ve usulsüz terfi yapmak suretiyle vazifei 
memuriyetimi suiistimal etmekten ibarettir ve ma
dem ki, sui ahvalim var imiş hakkımda takibatı ka
nuniye icrası lazımigelirken, arkadaşlarımın daima 
hürmetle karşıladıkları Celâlettin Arif Beyefendi Haz
retleri takibatı kanuniye icrasından sarfınazar etmiş. 
Böyle hakkında takibatı kanuniye icrası lazımgelen 
bir adam birinci sınıf maaşla ve (1 800) lira harcırah 
ile (Siirt'e) mutasarrıif tayin edilmiş, ne büyük töh
met, ne büyük cürüm. Kastamonu'dan buraya geldi
ğim zaman Yusuf Kemal Bey Adliye işlerine bakı
yordu. 

Bilahara Muvakkat Heyeti Vekile teşkil edildiği 
zaman Yusuf Kemal Bey başka işlerle iştigal ettiği 
için Celâlettin Arif Bey bu vazifeyi deruhde buyur
dular. Bendeniz de müşarünileyhe şifre kâtibi, tesvit, 
ve tebyiz kâtibi velhasıl gayri resmi bir arkadaş sı-
fatiyle yardım ettim ve beyan buyurdukları veçhile 
çalıştım. Bana 'hitap eden, beni huzurunuzda bu va
ziyete sokan arkadaşlarım için söylüyorum. Onlar 
diyorlar ki, nasıl olur da bir adam bilamaaş ifayı 
fazife eder? Muktazayi hamiyeti bunlar havsalaları
na bir türlü sığdıramıyorlar. Bendeniz İstanbul Adli
ye sicil kaleminde bir sene itfayi vazife etmiştim. 
Orada da böyle çalışırdım. Bir mesele arz edeyim: 
llsmini de söylüyorum. İnşallah zaman müsait olur
sa gider tahkik edersiniz. Harput Ceza Reisi Tevfik 
Efendi Manastırda hali ihtizarda olan pederini ziya
ret etmek için Adliye nezaretinden yirmi gün mezu
niyet istemişti. Mumaileyh çalışkan bir arkadaşım 
olup, bütün işlerimi ona tevdi ederdim. Pazar günü 
mezuniyet talep eden bu zata yine Pazar günü cevap 
vermek suretiyle meşrutiyetin manasını anlatmıştım. 
Burada cereyan eden mesaime ait evrak ve muame
lat da meydandadır. Üç ay zarfında dört bini müte
caviz iş gelmiş ve bittabi 4 OOO'i mütecaviz iş çık
mıştır ki, bu işlerden hiç birisinin üç günden fazla 
kalmamasının mükâfatı mıdır ki, ben burada nüfu
zu memuriyetimi suiistimal etmiş bir adam sıfatiyle 
bulunuyorum. Maamafih bundan müteessir değilim. 
Çünkü memleketi için saf ve samimi bir kalple çalı
şanların hürmet gördüğüne dair tarihte bir kayıt yok
tur. Efendiler: Bendeniz vazifei memuriyetimi şu şe
killerde suiistimal etmişim. 1 - Bir yerden bir mek
tupla benden memuriyet talep edilmiş; bu mektup 
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üzerine bir istidaname yazmışım, mektupla bana mü
racaat eden adamın talebini is'af için Encümene arz 
etmişim. Bir kere efendiler bana mektup yazılmamış
tır. Bu adam Adapazarı Heyeti Tahkikiye Reisi ve 
ismini dahi bilmediğim, istinaf azalığında bulunmuş 
bir (hâkimdir. Derecei salbıkası dahilinde bir memu
riyete tayinini kendi adamlarından birisi vasıtasiyle 
takdim eylediği bir istida ile talep ediyor. Bu isti
dayı encümene veriyorum. Encümen diyor ki; bu 
adamın istidasının tarihi yenidir, kendisi ise Adapa-
zarındadır. Şu halde bu istidayı kendisi yazmamıştır 
ve tercümei hali elimizde mevcut değildir. Bunun 
üzerine o iş encümende alalhalihi kalıyor. Hiç bir 
mesele cereyan etmiyor. Farzı muhal olarak bana ta
nıdığım bir adamdan bir mektup gelse ve bir me
muriyet istese, encümeni intihalbın reisi ve Nezaretin 
müsteşarı olduğum için, istidaya hiç lüzum olmadan, 
doğrudan doğruya, namzet gösterebilirdim. Falan 
memur falan yere taliptir diyebilirdim. Bu vaki de
ğildir, yalandır ve iftiradır. İstida burada. Eğer hattı 
destimle yazıldığı sabit olursa namussuzluğu yalnız 
'bu mesele dolayısı ile kabul ederim. 

.'MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Müfte
riler ceza görmeli. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Ondan sonra Doktor Nizamettin Bey meselesi geli
yor. Celalettin Arif Beyefendi iktiza ettiği kadar taf
silat verdiği için daha fazla izahat ile kıymetli vakit
lerinizi izaa etmek istemiyorum. Vekâletname mese
lesi doğrudur. Efendiler 30 Mayıs 1336 tarihinde ve
ya bir kaç gün evvel, avukatlıkla iştigal arzusu izhar 
ettiğim zaman, bir zatın tavsiyesiyle bana müracaat 
vaki oldu. Pekâlâ bilirsiniz ki, mebuslukla avukatlık 
ve doktorluk ve muallimlik birleşir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Büyük Millet Mecli
sinde ıbirleşemez. (Gürültüler) 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Bunun birleşmemesini ben de kabul ederim. Fakat 
henüz buna dair bir karar ittihaz edilmemiştir. Ka
rar verildiği gün birleşemez, fakat bugün birleşir, ni
tekim arkadaşlarımızdan mesleki avukat olanların 
ıbir kısmı 'hâlâ avukatlık yapıyorlar. Ben Adliye müs
teşarı sabıkı Abdülkadir Kemali, hiç bir davaya ne 
müddei ve ne müddeialeyh sıfatiyle girmemişimdir. 
Celalettin Arif Beyefendinin izah ettiği veçhile, ben 
orada kâtip sıfatiyle, müsteşar sıfatiyle, Büyük Mil
let Meclisinin haysiyetini yükseltmek maksadiyle ve 
işleri ıgünü gününe çıkarmak için, yardımcı bir uzuv 
olarak, Celalettin Arif Beyin şahsına hürmeten ken-

8 , 1336 C : 2 

dişiyle teşriki mesai etmiştim. O vakit bana vuku 
bulan müracaatı bu bapta bir karar ittihaz edilme
diği için, pekâlâ! Yalnız Celalettin Arif Beyden bir 
kere sual edeyim, muvafakat buyururlarsa kabul ede
rim demiştim, Vekâletnameyi Dr. Nizamettin Bey 
benim namıma kendisi kâtibi adle müracaat ederek 
yaptırmış ve bana göndermişti. Ferdası gün Celalet
tin Arif Beye söyledim (Filvaki Adliye müsteşarı de
ğilsin ve çoluk çocuğun için kazanmak hakkını ha
izsin. Ben sana karışmam, yalnız vaziyetin, benimle 
teşriki mesai etmiş bulunmaklığın buna müsait de
ğildir) dedi. Bunun üzerine efendiler ferdası gün Ni
zamettin Beye Ibu davayı deruhde edemeyeceğim, 
çünkü Celalettin Arif Bey müsaade etmemiştir de
dim. Vekâlet meselesi bundan ibarettir. 

Sonra icranın devamı ve ademi devamı meselesi: 
Bu mesele, bir meselei adliyedir. Bana ait mesele de
ğildir. Celalettin Arif Bey hakikati söylemiştir. Ab
dülkadir Kemalinin bu meselenin tehirinde ve ne ta
cilinde alakası yoktur buyurmuşlardır. Binaenaleyh 
benim için bu mesele yoktur. Sonra 1 3 - 1 4 yaşında 
bir çocuğun istihdamı meselesi geliyor. Ehli hükkâ-
mın tayinine ait sözlerimi sonraya bırakıyorum. 18-19 
yaşlarında bir efendi bir memuriyete tayin edilmesi 
için istida ile müracaat etti. Müracaatı öyle bir za
manda idi ki, günde 50 - 60 tane telgraf geliyor, Ce
lalettin Arif 'Beyefendinin söyledikleri gibi, tebyizi, 
tesvidi ve telgrafları telgrafhaneye göndermeyi bile 
hep ben yapıyordum. Böyle bir zamanda kendilerine 
anlatmıştım. Bu muamelelerin yalnız benimle dön
meyeceğini söylemiştim. Filvaki milleti düşüneceğiz, 
tasarruf lazımdır. Fakat ben de fena halde yorulu
yordum. Bu işlerin altından kalkmak imkânı olma
dığından ıbir iki kâtip alalım demiştim ve kendileri
nin muvafakatiyle bu çocuğu (400) kuruş maaşla ta
yin etmiştim. Bilahara Maliye Vekâleti muvazzaf 
mülazimlik için sinni kâfi görmedi. Bendeniz (18) 
yaşında iken muvazzaf mülazim tayin edildim. Ev
velce mülazimlik kayda tahi değildi. Bunlar tekaüdi-
ye vermekle beraber müddeti tekaüdiyeden istifade 
edemezler zannındayım. Bilahara maaş almak için 
Maliye Vekâletine evrakı gitti. Orası; sen VS yaşın
dasın maaş alamazsın dedi ve kabul etmedi. 18 - 19 
yaşındaki bir efendiyi 13 - 14 yaşında göstermek 
garazkârlık değil de nedir efendiler, evet garazkârlık 
değilde nedir? 

BİR MEBUS — Hararetlenme canım. 
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 

Elbette hararetlenirim, hakkımdır. Çünkü haysiyetim 
mevzubahis oluyor. Sonra hükkâmın tayini mesele-
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sine gelince; evvelce Adliye nezaretinde İntihabı 
Memurini Adliye encümeni vardı. O Adliye neza
retinde, Mahkemei Temyizi yanında, istinafı yanın
da, istinaf reisleri yanında, teşkilâtı nizamnameye 
muvafık, haftada bir iki defa içtima yapar, herşey 
hazır, muntazam sicil defterleri var, intihabatını ona 
göre yapar, ona rağmen bu gün vilâyatı şarkiyenin 
bir çok yerlerinde, iyice hatırımda değildir, 50 - 60 
belki de 80 kaza kadılıkları, riyasetlikleri, müddei
umumilikleri münhaldir. Bittabi her taraftan müra
caat vaki oluyor. Dedik ki, bu nizamname ile vazi
fe yapmak imkânı yoktur. 

Çünkü elimizde Mahkemei Temyiz yoktur. Şu 
halde yeni bir nizamname yapalım. Nizamname ya
pıldı. Heyeti vükelâya verildi, oradan çıktıktan son
ra, Adliye müsteşarının riyaseti altında ve mahallî 
istinaf reisinin ve Büyük Millet Meclisi encümeni 
adliyesinden iki zatın ve encümeni müdirandan dört 
zatın ki netice itibariyle, müsteşarın riyaseti altında 
sekiz kişiden ibaret bir encümeni intihap teşkil olun
du. Bir kere bir encümeni intihabın vermiş olduğu 
bir karan içinden birisine - Yalnız bir tanesine - is
nat etmek, yalnız birisini mesul etmeye kalkışmak 
herhalde doğru bir şey değildir. Çünkü dokuz kişi
lik encümenden çıkan karar haksız ise bunlardan 
yalnız bir adam mesul olamaz. Bittabii hepsi mesul 
olmak lâzım gelir. 

Fakat mesele öyle değil, mesele Abdülkadir Ke
maliye hücum etmektir. Maksat bundan başka bir 
şey değildir. Efendim adliye memuriyeti devairi sai
re memuriyetine benzemez, adliye memuriyetinde 
bulunmak için mutlaka adliye memuru olmak lâ
zımdır. Bir baytarı getiripte hâkim yapamayız, şairi 
getiripte müddeiumumi yapamayız. Elimizde mev
cut insanlardan, iktiza eden memuriyetlere kabil ol
duğu kadar ehil olanları tayin edeceğiz. Burada iki 
esas düşündük ki, tetkikat icra buyurulduğu takdir
de bunun aksi sabit olamaz, efendiler elimizde sicil 
olmadığından ya vilâyatta ve livalarda mevcut olan 
encümeni Adliyelerin inhalarını nazarı dikkate almı
şız, orada istinaf müddeiumumileri, hukuk reisleri, 
ceza reisleri mutemet kimselerdir. Hacim Beyin, tah
rirat kâtibi azil ve nasbi gibi, hükkâmı atmasını ve 
yeniden tayinleri kabul etmediler. Maamafih o me
murların Bileciğe tekrar iadeleri imkânı da kalma
mıştın 

Çünkü yerlerine başkaları tayin edilmişti. Celâ-
lettin Arif Bey haksızlığı izale için bunların birer bi
rer terfiini emretti. Binaenaleyh buraya gelen Ali 

Rıza Bey ki : 1329 senesinde Mektebi hukuktan me
zundur ve altı senedenberi liva azahğında bulunu
yor ve deminden de arzettiğim gibi, iş başı aşmış bir 
halde olduğu için sicil müdüriyetine bizzat Celâlet-
tin Arif Bey tarafından iki bin kuruş maaşla mu
vakkaten tayin edildi. Bir kaç gün sonra kendisi bir 
istida verdi. O istida Adliye vekâletinde mahfuzdur. 
«Ben sınıfı hâkimiyette bulundum, idare işleriyle 
iştigale ruhum ve mesleke merbutiyetim mânidir. 
Sınıfı sabıkım dahilinde bir vazifeye gönderin»! de
di. Vekil Beyefendi bunu encümene havale büyür
düler. Encümende mumaileyhin akrabamdan olması 
dolayısıyla hayır olamaz mı demek lâzım idi? Ta
biidir ki iki bin kuruş maaşı olan bu mağdur ada
mı herhalde bir yere tayin etmek lâzım geliyordu. 
Bunun üzerine Eskişehir müddeiumumiliğine tayin 
edildi. Bu muamele, hakkı kanunisi dahilinde tayin
den başka bir şey ifade etmez. 

EMÎN BEY (Erzincan) — Mazul bir adamı na
sıl tayin ediyorsunuz? 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY — Valinin 
hükkâmı azle salâhiyeti yoktur. Adliye müstakil bir 
kuvvettir. (Gürültüler sol cenahta). 

Mazuliyet yoktur. Mazul değildir. Adliye işle
rinde mazuliyet keyf ile olmaz. İdarede olduğu gibi 
değildir. Arkadaşımız demin bir şey buyurdular. Ma
demki mazül değildir, mahalline iade edilmelidir 
buyuruyorlar. Bu, Yozgat hâdisatındakinin aynıdır. 
Başka bir şey değildir. Bu hal orada görüldü. Ha
cim Beyin idareten bir derece hakkı vardı. Fakat 
kanunen hiç hakkı yoktu. Deminden Sabit Bey me
selesi de mevzubahis oldu. Mumaileyhe icra riyase
tinden buraya istinaf azalığına gelmiş ve buradan da 
merkez ceza reisi olmuş. Evet Sabit Bey icra reis
liklerinde, Kastamonu istinaf müddeiumumi muavin
liklerinde, muhtelif kaza riyasetlerinde bulunmuş ve 
istinaf azalığı gibi merkez ceza riyasetlerine müsavi 
olan vazifede senelerle ifai vazife etmiş bir hukuk-
şinastır. Kendisi 1316 senesinde Mektebi Hukuktan 
mezundur. Deminden sürçü lisan vaki oldu zannede
rim. Vekil Beyefendi onu terfi addettiler fakat ka
tiyen terfi değildir. Çünkü istinaf azalığı merkez ce
za riyasetine müsavidir. Açın intihabı memurin ka
nununu görürsünüz! Binaenaleyh bu iftiradır iftira
yı mahzur. (Müfteriler ceza görmeli sesleri). 

BİR MEBUS BEY — İstinaf azalığı ikinci dere-
cedir« 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Tekrar arzediyorum. Bu memuriyet üçüncü derece-
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de değilse ben yalnız bu mesele içinde namussuzlu
ğu kabul ediyorum. 

Efendiler; fazla söz yok, bu üçüncü derecededir 
ve terfi değildir. Necati Efendi, Konya hukuk riya
setine tayin edilmiş, yine Celâlettin Arif Beyefendi 
tarafından bir yanlışlık vuku buldu. Merkez müd
deiumumiliği, merkez ceza riyaseti, hukuk riyaseti 
bunlar, o kanunun gösterdiği derecat içerisinde üçün
cü derecededir ayni derecededir. Yalnız maaşların-
ca fark vardır. Hükkâm dokuz sınıftır. Dokuzuncu 
sınıf Mahkemei temyiz riyaseti ulâsıdır. Ve her bir 
derecei adliyede sekiz dokuz memur vardır ki bu 
memuriyetlerin cümlesi ayni derecededir. Kanun 
böyle yazar. Maaşı bin iki yüze iblâğ edilen liva 
azası yine (1 200) kuruş maaşı olan kaza riyasetine 
gönderilirse terfi mi addedilir? O da (1 200) alıyor, 
o da (1 200) alıyor. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Sokak
tan toplanmış havadisler... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY — Kanun eli
mizde yaptığımız iş elimizde. Sonra efendim. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Sözlerim 
size değil, öbür tarafa... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Pek mühim bir mesele olmak üzere o günlerde terfi 
ettirilen istinaf azasından Reşit Beyden bahsedildi. 

İstinaf azasından Reşit Bey 1321 tarihinde Hu
kuk mektebinden çıkmıştır. Efendiler, kendisi kaza 
müddeiumumiliğiyle riyasetlerde ve muhtelif yerler
de bulunmuş. Demin de arzetmistim; Celâlettin Arif 
Bey buyurdular ki; elimizde malûmatımızdan başka 
vesait namına bir iki ufak kitaptan başka bir şey 
yok. Biz bu vaziyette Adliye teşkilâtını yaptık. 1330 
senesinde tasdik edilen intihabı memurini adliye ni
zamnamesinin tadil edilen fıkrasını bulamamıştık. 
Kendileri gibi istinaf azalığını ikinci derecede adde
diyorduk. Kendilerine sorduk, Bilecik riyasetini ka
bul eder misiniz? Kabul ederim dedi. 

Fakat bu muamele resmen kayda geçmemiştir ve 
Iradei milliye mi telâkki edersiniz ne addederseniz 
çıkmamıştı. Buraya merkez müddeiumumiliğine ge
tirip bana lütuf mu ettiniz? İstinaf azalığından mer
kez müddeiumumiliğine getirdiniz, aynı derece üze
rinde nakliyat yaptınız. Ben mağdurum. Çoluk ço
cuğum Bursa'da hastadır. Beni mağduriyetimle mü
tenasip bir vaziyete koyunuz dedi. Büyük memuri
yetlerde büyük tebeddülat yapmanın imkânı yoktur. 
Çünkü büyük memuriyetler için ehil olan hâkimleri 
bulmak, vesaiti hazıra ile imkân haricindedir. Binae

naleyh pek namuslu ve pek kıymetli olan bu memu
ru merkez müddeiumumiliğinden kaldırarak Sulh 
hâkimliğine tayin ettik. Başkasını tayin etmekle ne 
yapacaktık? Bir kaç yüz lira harcırah verecektik de
ğil mi? İstinaf azalığına tayinden merkez müddeiu
mumiliğine bir hata yapmıştım ve bu hatamızı mu
maileyhi Sulh hâkimi yapmakla tashih eyledik (Gü
rültüler), 

İki derece ve üç derece birden terfilerden bahse
diliyor. Bizim adliyede böyle terfiler vaki olmamış
tır. Efendiler Şükrü Beyin izahatına zannederim lü
zumu kadar cevap verdim. İsteyen olursa ayrıca lâ
zım geldiği kadar mufassal cevap vermeye amade
yim. Hakkı Hami Beyin sözlerine gelince; mumai
leyh mebus efendi, bir merkez müddeiumumisinden 
Adliye müsteşarı yapılmasına itiraz ediyor. Evet bu 
doğru bir şey değildi. Tecrübesi daha fazla, bir çok 
yerlerde bulunmuş, bir çok hususta malûmatı mü
kemmele edinmiş, siyasetle iştigal etmek mecburiye
tinde bulunan nazır namına veyahut bizim vaziye
timize nazaran vekil namına nazareti tedvir edecek 
pek yüksek bir adam lâzımdı. Benim gibi aczi mut
lak içinde bulunan bir adama müsteşarlık vazifesini 
hemen vermek doğru değildir. 

Fakat efendiler biz buraya geldiğimiz zaman 
maalesef en büyük Adliye memuru bendeniz idim. 
Acaba benim merkez müddeiumumiliğimi efendiler 
neden küçük görüyorlar? Emsali mesbuk değil mi
dir? Merkez müddeiumumiliğinde nasıl bulundumsa 
istizahçı efendilerden pek yüksek vezaifi sairede de 
öyle bulundum, ve zannederim ki Adliye vekâletin
de ifayi vazife ettiğim zamanlara ait muamelâtım
dan dolayı beni mesul edecek üç kişiden başka kim
se yoktur ve maaşşüıkran arz ve iddia ederim ki 
adliye umurunda ehliyetim vardır, Adliye vekâletini 
de bizzat idare edebilirim. (Doğrudur sesleri). Bi
naenaleyh bendenize havale edilen isnatlar - af bu
yurun, yalnız garazkârlıktan başka bir şey yapma
yan arkadaşlarıma karşı söylüyorum - garazkârane 
bir iftiradan başka bir şey değildir. Beni zemmede
rek küçük düşürmek istediler. Fakat cenabı hakka 
şükrederim ki kendileri sukut ettiler. (Alkışlar). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Şimdi bendenizin ismim mev
zubahis olmasaydı, şahsıma ait bu meseleden dolayı 
vaziyetten zaten müteesir olan Meclisi âliyi işgal et
mezdim. Çünkü bu milletin şu kürsüsünün senin ve 
benim için uğraşmaya mahsus bir mahal olmadığı
nı bilenlerdenim ve elhamdülillah bunu çok iyi an-
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layanlardanım. Fakat ismim mevzubahis olduğu için 
arz edeceğim. 

Hayatımda bir dakika memuriyette yaşamamış -
ve inşallah bundan sonra da yaşamam - bir adamın 
ve inşaallah cenabı hak beni o mesleğe girmekten 
muhafaza eder. Yalnız bir tabiatım vardır, ahlâkı
na, fazla ve irfanına meftun olduğum zevatın etra
fında dönmek şiarı aslimdir; bin bir hadis müellifi
nin muhterem evlâdının fazlını görünce onunla be
raber çalışmak ihtiyacını duydum. (Alkışlar). Fakat 
efendim bunda hiç bir ümniyei şahsiye mevcut de
ğildir. Ve olamaz mesele bu!... 

Bendeniz Celâlettin Arif Beyin yanına gittiğim 
zaman bir arkadaş gibi çalıştım. O bana ilk defa, 
sen Adliyenin umuru cezaiye işine bak, bir arkada
şım var, Sinop Mebusu Şevket Beydir. Ona da, sen 
umuru Hukukiyeye bak derdi ve kendisi odanın or
tasına, Abdülkadir Kemali Bey de sağında oturur, 
hep beraber çalışır, kâğıtları okur uğraşırız. O za
mana kadar resmî bir sıfatım yoktu. Vaktaki bay
ram tatili öldü. Bendeniz avdette, hicret dolayısıyla, 
biraz geç geldim, dediler ki; bana sen umuru cezaiye 
müdürüsün, bendeniz umuru Cezaiye nıe imüş bilmi
yor, fakat iyi ve kötü elimden geldiği kadar 
çalışıyordum. Falkat mebus olduğum ve çalıştığı
mın semeresini gördüğüm halde mebuslarım ifaya 
vazife etmesi aleylMndeyim ve bunun bu şekilde 
devam etmesine taraftar değülim. Bu hallin mu
vakkat olduğuna kaniim. HİÇ bir kimse demiyor 
iki mebuslardan müdürler olsun. Bizzat bende
miz ide Celâlettin Arif 'Beyefendiye bunu söylü
yordum. Falkat 'bunun tedrici önü alınacaktır. 
Bu meyamda vukua gelen intihabı memurini Ad
liye Bncümenine dahil oldum. 

Çünkü Nlizamnamıei dahilî mucibince girmek la
zımmış. Efendim ömrümde Adliye memuru olarak 
tanıdığım on kişiyi geçmez. Çünkü livalarda bulun
muş bir adam değilim. Bir kaza ahaüsindenim, mem
leketimde yerli, olduğumdan başka bir mahalle de 
gidecek değilim; Binaenaleyh Adiliye memurlarımı 
ne tanırım, ne münasebetini vardır. Kendi akrabam
dan bir zatta taallûk eden bir mesele hakkında ce
vap vermeye hiç lüzum görmüyorum. Zannederim 
ki Mehmet Şükrü Beyefendi de bendenizi oldukça 
eyd tanırlar. Kendimden bahsetmemeği daha mu
vafık bulurulm. Fakat bahsedildi, şahsıma ait bir 
mesele var. Bir vekâlet aidimi, zannederim Mayısın 
1Q - 15 tarihindedir. O vekâlet halen uhdemdedir. 
BMer dava vekili olmiak dolayısiyle bir hâkimin | 

hükmüne ve bir kanuna itaat etmeyi pek iyi biliriz. 
Bendeniz Umuru cezaiye müdürüyüm diye kimseye 
çalım almam ve atamam. iBendeniz orada ceza işle
rine bakan, Celâlettin Arif Beye yardımcı bir arka
daş idim. 'Ben kendimi öyle telâkki ediyordum. Ar
kadaşlıktan başka bir şey yapmadım. Bger fazla 
bir şey yapmış isem, herhalde kafama vurmanızı ri
ca ederim. 

Hayatta ancak mevki yükseldikçe aşağı düşmenin 
fazilet olduğuna kaniim efendiler. (Doğru sesleri). 
Şimdi bu vekâlet meselesi benim için evvelâ şahsî 
bir meseledir. Saniyen bir mebusun sözü olmak iti
bariyle büyük bir haysiyet ve namus meselesidir. 
Bu meseleyi hallederim diye müvekkilime söz vermi
şim ve halledeceğim. Umuru cezaiye müdüriyetimin 
imtÜlhabata taallûku varmış, bir tek hâkim önünde 
boyun eymeye alışmış ve ona ıbiMitiraz İtaat etmeyi 
vazife tanımış ve nefsimizi o suretle terbiye etmiş 
İken, hâkimlerin hâkimi olan bu heyet, bunu, yani 
vekaleti münasip görmezse kim itiraz eder efendim. 
Zaten 'bendemiz bundan bahsi fazla, görüyorum. Bu, 
mevzubahsedilecek bir mesele bile değildir. (Her hal
de caiz sesleri). Peki bendeniz de taraftarım. Bir 
kanun yapılsın, itaat etmeyen âisidir, zannediyorum. 
'Binaenaleyh, bana ait mesele halloldu. Onun içtin 
Heyeti muhteremenin . . . . (Gürültüler). 

AIBDÜLKAIDÎR KEMALİ 'BEY (Kastamonu) — 
Efendim, yalnız bir noktaya cevap vermemiştim. Siirt 
mutasarrıflığına tayinim hususuna ve (1 800) lira 
harcırah meselesine. Bendeniz arzu ediyorum ki, 
Dahiliye Vekili lâzımgelen cevabı versin ve mesele 
Ihallolunsun. Bendeniz bundan 'sekiz sene evvel Siirt 
sancağında müddeiumumi idim, orada 'bulunduğum 
zaman zarfında, burada çalıştığım gibi, saf bir kalp
te ve oralıların tabiri veçhile, ilk meşrutiyetçi bir 
memur sıfaltiiyle pek iyi çalışmıştım. Siirt mebusla
rı kamilen (buradadırlar. Siirt muhitini pek iyi tanı
mıştım, Siirt ahalisi de bendenizi pek iyi tanırlar. 
Mufcul hududu ile, İngilizler ile alâkadar olan o mu
hitte beni tanıyan ahali ile birlikte teşriki mesai 
ederek Heyeti muhteremelerinin ruhunu oralarda 
neşretmek arzuyu samimisi idi İki,/ bendenizi buradan 
ta Siirt'e kadar şevketti. 'Bir çok münhal yerler de 
var idi. Daha evvel arz edeyim. Birinci sınıf kayma
kam terfian nahiye müdürü olmaz. Elbette terfi et
mek lazumgelirse mutasarrıf olur ve bilhassa böyle 
işlerde uzak yerlere gidenlerin terfileri nazarı dik
kate alınır^ Maamafih, 'bizim teşkil edeceğimiz bu iş 

I çocuk oyuncağı değildir. 
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IBen doğru, haklı, haksız, Büyük Millet Meclisi 
Adiye VeUdİnin müsteşarı idim ve bir müsteşar ter
fian üçüncü sınıf mutasarrıflığa gönderi'lmez. Ancak 
valiliğe gider. Fakat valiliği ben kendime çok yük
sek gördüm. Yalnız uzak yerlerde ifayı vazife ede-
ceik memurları, (her 'halde paranın kıymetini nazarı 
liıtihare alarak, 'devaini aidesd gönderir. Bir memur 
harcırahını filân yerden alayım demez. Bir memur 
'beyanname verir : Ben falan yere müttehii hareke
tim, harcırahımı verin der, onu hesap ederler, Ah
val ve vaziyet itibariyle 'naniği torik daha emin ilse 
memur o ıtarilkten gönderilir. Bu itibarla harcırahım, 
harcırah kararnamesine tevfikan, ıbin sekiz yüz lira 
tutmuş. Bumdan 'benim mesul tutulmaklığım neden 
icabetsin? (Mevcut olan kanun ile ben hakkımı al-
ma'k istemişimdir. 

Ben 'bu gün azledilmemişim ve azlim bana teb
liğ edilmemiştir. Binaenaleyh, elyevm Siirt (mutasar
rıfıyım. 

IMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, (Patırtılar), '(Devam sesleri). Üç kişinin pa-
ıtıritısı ile... (Gürültüler), 

(MUSTAFA NECATI BEY (Samban) — Reis 
Beyefendi, Meclis tahkir ediliyor, rica ederim vazife
mizi yapınız. 

2. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyle 
arkadaşının, Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şük
rü ve Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Bey
lerin şifahen yekdiğerine atjeyledikleri mesailin her 
şubeden müntahap birer azadan mürekkep bir en
cümende tetkikine dair takriri. 

IBÎR MEBUS — Taikrirler var, takrirler okun
sun. 

iflKâtip Haydar Bey, '(Kütahya), Gümüşane Me
busunun ıbir tokririni olkur): 

iRiyalseitii Gelileye 
Adliyeye ait istizah meseleslinıde ıfüfefcadan Alb-

düMöaldir Kemali ve Şükrü Beylerin beyanatı şifa-
hiyelerınde yelkdiğerline atjfeyledikleri mesailin her 
şuibeden müntahap ıbirer azadan mürekkep bir en
cümene iecittötlkiık tevdiine ve esas mesele hakkın-

ıMiEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kiraıhisarı Sahip) — 
Hayır tahikir değildir. Patırtıya salâhiyetin yoiktur. 
(Bazı mebuslar müzakere salonunu terk ederler). 
Çakanlar 'belli olsun. (Dinlemeyeceğiz sesleri). 

iMemteketin meşbusu yalnız siz değilsiniz. Mem
leketin ..a burada ıbir çok zevatı âliye var. Onların 
da kulakları var^ 

MUSTAFA DURAK. BEY (Erzurum) — Meclis 
şahsiyetle uğraşamaz, Cephelerdeki mevkim'izi düşü
nünüz. > \ '• 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Tahkire maruz kalıyorum. Bittabi bunları söylemek 
medburiye'tindeykn.1 

ADLİÎYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
(Erzurum) — Efendim, zannederim ki, takrirde itki 
mesele vardır. Birisi Dahiliye Vekâletine (aittir, Ad
liye Vekâletime aüt olan şeyler için söylendi. Eğer 
Meclisi Âli 'kâfi görülyonsıa, kifayetini reye koyunuz. 
Kabul edildiği takdirde Dahiliye meselesi müzake
re edilir, ; 

REİS VEKİLİ ÇEILEİBİ EFENDİ HAZRETLE
Rİ — Efendim, Adiye Vekilimin verdiği izahat kâ
fi imidir? 

daki izahatın kifayetiyle Adliye Vekâletine beyanı 
itimat edilerek ruznameye geçilmesini teklif ederini, 

2 Ağustos 1336 
Gümüşane Mebusu İçel Mebusu 

Hasan Fehmi Ali 
(Muvafık sesleri, alkışlar), 
CAMİ BEY (Aydın) — Hem nazıra itimat, ve 

hem de ademi itimat nasıl olur ibu? 
ADLİYE VEKİLİ CBLÂLETTİlN ARİF BEY 

(Erzurum) — Bendeniz bu meselede bir defa itimat 
reyi isterim. Tayini esami ile itimat reyi almadıkça 
Vazifeme devam etmekte mazurum efendim. Bazı 
zevat buyurdular ki, takrir hem itimat, ve hem ade
mi itimadı mutazammımdır. Binaenaleyh, Adliye 
uçta itimat isterim. Tayini esamî ile, eğer Meclisi 
Âlinizin itimadı varsa kabul, değilse Adliye Vekâle
tinden çekileceğim. 

5. — TAKRİRLER (Devaın) 
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IHA&AlN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Takrir 
hakkında 'bendeniz söz söyliyeceğim. Çünkü takrir 
sahibi 'benlim. Bazı zevat buyurdular ki; takrir hem 
ıMmat »ve hem ademi itimadı tazammun ediyor. Hal
buki, maksadı âcizanem o zeminde değildir. Takrir 
o maksatla verilmemiştir. Takririmin birinci fıkrası 
'bu istizah ile alâkadardır. Rüfekadan iki zat beya
natı şifaihiyelerinde yekdiğerinin şeref ve haysiyet
lerine müteallik sözler sarfeittiler. Bu tabiatiyle en
cümeni mahsusunda telif ve 'imtizaç ettirilmek ye 
neticeye (isal edilmek lâzımdır. Bininci fıkrası ibu 
maksatla yazılmıştır, İkinci fıkrası ise, mutlak ola-
ıralk Adlîye Vekâletine itimadı tozammun eder. Mak
sadı âcizanem bddur, 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Tahkikatın 
neticesi ne olacak? Onu söyleyin.. 

Dr. TBVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Tak
rir hakkında söyliyeceğim. Hasan Beyefendi, pek 
güzel izah ettiler. Fıkralar ayrı aynidir. Halbuki, 
ikinci fıkranın pek ıbüyük ehemmiyeti var ve Mec
lisin haysiyetine taallûk ödler. 'Bunun içlin şubelerden 
ikişer zatin intihabını söylemek işitiyorum. Burada 
ıiki arkadaşımız yekdiğeri hakkında hürmeitsiz keli-
meiler kullandılar. 'Bu mesele yalnız umumî itimat 
ve Mfayet meselesi ile kapanırsa hepimizin 'haysiye
tine ve IMeclüsin haysiyetine taallûk eder. Onun için 
haysiyetimize hürmetkar olalım. Rica ederim. (Doğ
rudur sesleri). Bir adûl heyeti teşkil edelim ve neti
ceyle iktiran ettirelim.-

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Müza
kerenin kifayetline karar verilmişıtir. Takririn reye 
konulması lâzittigeflir., 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ar-
İdadaşliar, müsaadenizle bu bahse temas eden bir ite-
mennıimıi Meclisi âlinize arz edeyim : Denlinden beri 
zannediyorum tMeollisite bulunan bütün arkadaşları-
mız 'rstlrap içindedirler. Memlekete ait mesailin mev-
zulbahsolması, tenkit ve münakaşası ilk vazifemiz
dir. Fakat, memleket mesailini, vazifeye ait mesaili 
'ilimlerle karıştırır ve o isimler etrafında itirazafta yol 
açarsak emin olunuz ki, Meclisi bir uçuruma doğ
ru sürükleriz. İşin içinden çıkamayız. Küçücük bir 
hâtıramı arz edeceğim: Edirne Bulgarlar tarafından 
zaptedildiği meşum günde idi. 

Orada hazır bulunan Taymîs muhabiri, ıgazetesine 
bıir mektup yazıyor ve orada gördüğü levhaların, 
Bulgarlar tarafından sevkedilen esir Türk neferle
rinin vekaondan, bu feoi günde bile mahfuz ka
lan Türk vekarından behsediyor ve bundan mütees-
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«ir olmamak mümkün değildi diyor. Mensup oldu
ğumuz millet - bilhassa bu levhalardan gelen tees
sürü ifade etmek için söylüyorum - kendi terbiye
si neticesi en ıbüyük vekar ve temkine âşık olan bir 
miletitir, Şahsiyat etrafında dedi koduları, infialâtı 
katiyen af etmez. 

, Onları 'hafif rneşreblik addeder. Buna binaen eğer 
milletimizin terbiyesine sadık kalmak, onun âmaü 
dahilinde burada vezaifâmizi görmek istiyorsak, m'â-
leltin vekar ve temkin diye çizdiği huduttan hariç bir 
münakaşaya burada yer vermemeliyiz. Muhterem 
arkadaşıım Şükrü Beyefendiye karşı hem itirazım, 
hem de takdirim vardır. Herhangi bir noktada tev
kil ettiğimiz zevatın vazife noktai nazarından hata 
ettiğini ıgördükmü ona sual soracağız ve onlara su
allerimizi hiç eksik etmiyeceğiz, taki hata etmesin
ler. 

Biliyoruz, kendi gözlerimizle görüyoruz iki 
isteyerek değil, onların namus ve şerefine azamî 
hürmetimiz neticesidir ki bu mühim vazifelere, bu 
hatirnak günlerde, onları getirdik. Fakat hazan görü
yoruz ki şahsı itibariyle en meşum bir hatıra uyan
dırmış adamları da en nazik mevkilere getiriyorlar. 
IBiz bunların hesabını soracağız ve bu hataları tamir 
ettireceğiz. Fakat bu hatalar şahıs etrafında, infialât 
suretinde olursa tamir edilmeyecektir. Deminden beri 
münakaşalarımız, sinni kanuni haricinde olan bir şah
sın memur tayin edilmesi şeklinde olsaydı, nasıl olu
yordu memuriyet sinnini haiz olmayan bir adam me
mur tayin ediliyor diye sorsaydık, derecatı atlayarak 
terfi ettirilmiş bir memurdan maddeyi aynen tayin 
ederek şikâyet etseydik pek doğru olurdu. Fakat fa
lan efendi şunu yapmış, öbür efendi iftira etmiş su
retinde olursa, emin olunuz ki arkadaşlar Meclis sü
kûtunda devam edecektir. Ankara Hükümeti, Anka
ra iMeclisi uzaklarda fevkalâde büyüktür. Ne kadar 
uzak giderseniz o kadar büyüktür. İstanbul'da bed
baht Payitahtımızda bizi inanamayacağınız kadar bü
yük ve ulvi görüyorlar. Oradan biri kopup Ankara'ya 
geldîmi, Meclisimizin vekarsızlığını gördümü, bura
da milletimize has olan vekar ve temkinden hariç ha
reketlerimize şahit oldumu müteessir oluyor, sükûtu 
hayale uğruyor, müteessir ve bedbaht olarak dönüp 
gidiyor. Bunun için Meclisi Âli, bütün müzakeratın-
da meselenin kendisini mevzubahs etmelidir. Şahıs
ları ortaya atrnamalıdır. Bu, hatirnak bir şekildir. Öy
le bir tefessühe uğrarız ki Meclis kendi içinden yıkı
lır, memleketin son ümidi zail olur. (Takrir reye ses
leri) 
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ADLÎYE VEKİLİ OELÂLETTİN ARİF BEY j 
(Erzurum) — Efendim evvelce de arz ettiğim veçhile, J 
reyi işarı ile verilecek itimadı kabulde mazurum. Me
sele mühim ve haysiyet meselesi olmak üzere telâk
ki edildi. Şimdi beyaz ve kırmızı kâğıtlar tevzi edile- i 
çektir. Onların üzerine her melhus ismini yazar, beyaz J 
itimadı ve kırmızı ademi itimadı mutazammındır. Bu 
suretle bilinsin ve hademeler toplasınlar. (Rey top
lanmaya başlandı) 

KÂTİP RASİM BEY (Sivas) — Hasan Beyin tak
ririnin birinci fıkrası reye konuyor. (Gürültüler) I 

KATİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Fıkranın 
biri, meselenin her şubeden intihap edilecek zevattan I 

REİSİ SANİ BEY — Efendim celseyi açıyorum. 
Neticei arayı arz ediyorum. Malumu âliniz Meclisin 
ekseriyeti mutlakası yüz altmış altıdır. Bugün araya 
iştirak eden zevatın adedi yüz altmış dokuzdan yüz 

2. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Dersim San
cağında bazı kaza kaymakamlıklarına tayin edilen 
aşair rüesası hakkındaki tayin muamelesinin tehir 
edilmesine dair temenni takriri, Diyarbekir Mebusu 
Kadri Ahmet Beyin, Musul Valisinin tehiri hareketi 
için Meclisçe karar verilmesine dair temenni takriri, 
Çorum Mebusu Dursun Beyin, Düzce ve Yozgat is
yanlarının menşe ve esbabını tetkik etmek üzere ma
hallerine Meclisten birer heyet izamına dair temenni 
takriri, Canik Mebusu Nafiz Beyle kırk beş arkada
şının, mebusuna ait mektupların sansür edilmesi se
bebine dair Müdafaai Milliye ve Dahiliye vekâlet
lerinden istizah takriri, Karahisarı Şarki Mebusu 
Mustafa Beyin, Alucra Kaymakamının bigayrihakkın 
işten el çektirilmesi esbabına dair Dahiliye Vekâletin-

j mürekkep bir encümende tetkik ve hallidir. Bu reyi 
I işari ile halledilecek. Beyanı itimadı haiz olan ikinci 
I fıkra, Adliye Vekili Beyefendi Hazretlerine beyanı 
I itimattır ki bu da tayini esami ile olacaktır. 

* BİRİNCİ REİS VEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ HAZ
RETLERİ — Şubelerden intihap olunacak birer aza
dan mürekkep bir encümen teşkili ile tetkiki kabul 
ediliyor mu efendim? Eller kalksın. (Eller kalkar) Ka
bul edildi efendim. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Dahiliye 
Vekâletinin izah ve istifanamesi vardır. Onu okuya
cağım... 'Beş dakika istirahat. 

altmış altı rey itimat verilmiştir. Bir ademi itimat, iki 
müstenkif vardır. Meclisi Âlinizin bu suretle, büyük 

bir ekseriyetle hakkımda gösterdiği itimada teşekkür
ler ederim efendim. (Estağfurullah sesleri ve alkışlar) 

den şifahi sual takriri, Karahisarı Sahip Mebusu Meh
met Şükrü Beyin, Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Aşir 
Beylerin infiallerine ve şimdiye kadar bir Divanı 
Harbe tevdi edilmemeleri esbabına dair Dahliye Ve
kâleti ile Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden is
tizah takriri, Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şük
rü Beyin, Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin Siirt Mutasarrıflığına tayin edilmesi ve Adliye 
Müsteşarlığı esnasındaki yolsuzluklarından dolayı 
hakkında tahkikat ve tatbikatta bulunulmaması sebe
bine dair Adliye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah 
takriri, Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyle rü-
fekasının, şimdiye kadar Maliyece sarfiyatı vahanın 
ne gibi usul ve kanuna tevfik edildiğine ve makamı 
Vekâletle vilaydttan ne gibi masarifat yapıldığına 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Saat : 6,30 Badezzeval 

REİS : Reisisani CeJâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

9. — SUALLER, TEMENNİ TAKRİRLERİ, İSTİZAHLAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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dair Maliye Vekâletinden sual takriri ve Dahiliye Ve
kili Hakkı Behiç Beyin tahriri cevabı. 

REİSİ SANI BEY — Efendim Dahiliye Vekilinin 
bir istifanamesi var. Onu okuyacağız. Aynı zamanda 
istizaha cevap veriyor. 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Teşrii ve icrai salahiyeti fevkalâde ile bütün mu
kadderatı millete vaziülyet bulunan Meclisi Âlilerinin 
icra vezaifine binaen tevkil ve intihap edilen vekiller
le münasebatı pek kavi ve pek samimi ıbir tesanüde 
muhtaç ve deruhte edilen mesuliyetlerin iktihamı 
ancak vahdeti fikir ve emelden mütevellit bu derin 
samimiyete mütevakkıf iken her nedense bir zaman
dan beri mansup vükelâ ile bunları murakabeye mah
sus alelade meclislerin münasebatı hakkındaki usul 
ve teamülata tebaiyet olunarak muhterem ve büyük 
meclisimizin kudreti âliyesi (bilhassa vekillerin mev
kiini ve muvaffakiyatını sarsmak suretinde tecelliye 
yüz .'tutmuştur. Milletvekilleriyle mücadele mevkiinde 
'bulunan alelade kabinelerde bile yekdiğerini takip 
eden bir iki sual ve istizah nazırı mesulünün mevkiini 
tereddüde düşürerek icraatındaki metanet ve salâ-
ıbeti ihlal etmek tabii iken ve ihatta herhangi şekil ve 
mahiyette olursa olsun alelade bir vekâlette dahi mü
vekkilin sıkı ve muahazakâr tetkikat ve tenkidatı ve
kilin kasrı salâhiyetini müeddi olmak zaruri iken is
tinatgah olarak ancak Meclisi Âlilerinin kudret ve 
itimadına güven suretiyle hayatını ve mevcudiyetini 
tehlikeye ilka etmiş olanların bu yegâne istinatgahtan 
mahrum bir vaziyette çalışmaya sevkedilmeleri her
hangi bir mesuliyeti deruhte için ne kadar na kâfi 
olduğunu Heyeti Mulhteremelerinin hüküm ve vicda
nına bıraktım. Meclisi Âlilerinin intihabiyle ancak on 
beş günden beri ifayı vazife eden bu müddet zarfın
da her biri istizah mahiyetinde yedi - sekiz sual ile 
dört kalem istizah karşısında bulunan bir vekil sıfa-
tiyle arz ediyorum ki her sual ve istizah takririyle 
Meclisi Âlilerinin kudreti âliyesine müstenit salahiye
timin mülhim bir kısmını kaybetmiş bulunuyorum, 
ve ıbugün, yarın sükûta mahkûm bir kudreti maluleyi 
temsil edenlerin aciz vaziyetini hissediyorum. Bilhas
sa siyaseti dahiliyeden ve emniyet ve asayişten me
sul bir makam için bu vaziyetin ne elim olduğunu 
takdir etmek Heyeti .Muhteremelerine aittir. Diğer 
taraftan Heyeti Muhteremelerine dalhil bulunan aza
yı kiramın bilhassa memurini dahiliyeye müteallik 
azil ve nasıb, tayin ve tebdil işlerinde bazan sual 
ve istizah tehditlerine terdlfi vukubulan müda'halatı-

nı ve bu müdahalatın tesiriyle vaki olan hataları ifa
yı vazifede devama ciddi bir mani telakki ediyorum. 
Hususiyle haiz itimat tanıdığımız memurlar aleyhin
de hiçbir zaman fiiliyat ile sabit olmamış istinadat-
tan bahsedilerek her türlü şaibelerden nezih kalması 
lazım gelen Meclisi Âlinize şahsiyatın girmekte olma
sını dilhun olarak görüyorum. Mesaii umumiye ve 
vazaifi teşriiye hakkında da vekillerin rey ve müta
laasına lüzum görmeyerek müzakeratı umumiyede 
vekili mesul ile encümenlerin i'htilafatına sebebiyet 
verilmekte olması vekilleri müşkül mevkie ilka mak
sadına değilse bile az, çok ihmale matuf addetmek
te mazur görülmemi istirham ederim. Ezcümle Dev
letin en esaslı teşkilatından olan ve emniyeti dahili
ye ve vezaifi icraiyemizin bilhassa bu sıralarda ye
gâne medarı istinadı Ibulunan jandarmaya ait ka
nunun Dahiliye Encümeninden ansızın Heyeti Ali-
yelerine sevkedilmesini ve muhacirin meselesi hakkın
da bir gün evvela malumat itasını bile atfı ehemmi
yet edilmeyerek müzakerei umumiyesinde Hüküme
tin teklifiyle encümenlerin noktai nazarı arasında na-
kabili imla bir uçurum bırakılmasını misal olarak arz 
edeceğim. Meclisi Âlilerinin bu vaziyeti, vekiller tara
fından tayin olunan memurların listelerini tetkik et
meye lüzum görmek, vekâletlerde azayı muhtereme-
nin murakabe ve memuriyetini tesise temayül eyle
mek gibi bazı tezahürat ile de birleşince vekâletlere 
bir türlü itimat edilemediği hakikati tecelli etmekte
dir. Bu itimada en ziyade muhtaç olan Dahiliye Ve
kâletinin bu şerait ile muvaffakiyetine imkân göre
mediğimi ve ihtimal bu imkânsızlığın 'Meclisi Âlileri
ne raci olmaktan ziyade benim aczime müstenit oldu
ğunu arza lüzum görüyorum. 

Bu maruzatımın şimdiye kadar vukubulan sual 
ve istizahlar karşısında meyup bir ricat suretinde te
lâkki edilmemesi için şifahen izahata sıhhatimin mü
sait olmadığı hususatı bila tehir tahriren arz edece
ğim. Heyeti Muhteremeleri için resmi bir vesika ma
hiyetinde de olacağı cihetle şayanı kabul görüleceğin
den eminim. Hatta henüz yevmi müzakeresi takarrür 
veya hulul etmemiş istizahatımın da cevaplarını tak
dim ediyorum. Ademi kifayeti halinde her zaman tev
sii maruzata müheyyayım. 

1. — Rüesayı aşairden bazılarının Dersim'de 
memuriyetlere tayin edildiklerine, Musul Valisinin 
tehiri azimetine, Yozgat ve Düzce havalisine heyet 
izamı lüzumuna dair olan takrirler yalnız vekâleti 
acizaneme değil, Heyeti Vekilenin umuru müştereke-
sine müteallik olduğu ve doğrudan doğruya siyaseti 
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dahiliyeye taalluk ettiği cihetle tehirlerine lüzum gö
rülmüştür. Bunlar hakkında izahat talebini Heyeti 
Âliyenin de muvafık görmeyeceği kanaatindeyim. 

2. — Mebusana ait mektupların sansür edilmesi 
caiz olamayacağına dair olan kararı âli. 

Vekâlete intihabımdan evvel sadır olarak bittabi 
tamim edilmiştir hilafı karar hareket edildiğine mad
de tasrihiyle muttali olsaydım bittabi tahkik eder
dim. Mamafih alelumum dahili sansürün ilgasına 
taraftar olduğum cihetle keyfiyet Heyeti Vekilece 
mevzuübahis olmakta ve karara iktiran etmek üzere
dir. Yalnız şu münaseibetle üzerinde Meclisi Âlinizce 
sansür edildiğine dair resmi damga yerine kurşun ka
lemiyle (sansür edilmiştir) işareti mevzu olmasından 
vex kime ait olduğuna dair sarahati de muhtevi bu
lunmamasından dolayı açılan dört mektulbu biliyo
rum. Bu mektuplar hakkında izahatı havi şifreli 
telgrafnameyi aynen takdim ettim. Münderecatına 
ıttıla husulü Heyeti Muhteremelerince faydalı ola
caktır. 

Dahiliye Vekâletine 
Antalya 

28 . 8.1336 
iBugün vürut eden postadaki mekâtip arasında teb

ligatı umumiyeye muhalif olarak üzerleri kurşun ka
lemiyle (sansür edilmiş) cümlesi muharrer okunur, 
okunmaz imzalı resmi mühürsüz bir taahhütlü ve 
üçü taahıhütsüz ve mürseli gayri malum dört mek
tup zuhur ederek sansür memurları tarafından usulü 
dairesinde kuşat ve muayene edilmiştir. Her dördü
nün münderecatında sansüre muhalif 'bir şey yok 
ise de Emin Efendi namına taahhütlü olan ve mebus 
Ali Vefa Bey tarafından gönderildiği küşadından 
sonra anlaşılan mektulbun münderecatı kısmen zatı 
âlileri ve kısmı azamı da bendeniz hakkında nalâyik 
ifadeden ve neticeden de mektup kendisine açık tes
lim edilirse sansür memurunu mutasarrıfa ve muta
sarrıfı da kendisine şikâyet etmeyi tavsiyeden ibaret 
olmasına binaen sansür memurları tereddüt ederek 
tanzim ettikleri zahit varakasiyle her dört mektubu 
makama tevdi ettiler. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Tuhaf tesadüf hafiyelik var demektir. 

HALİL HULÛSÎ BEY (Karahisan Sahip) — He
yeti Vekilenin murakabesine razı olmuyorduk nerede 
kaldı o karar? 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Dahiliye 
Vekâletine gönderilen telgrafı okumaya devamla : 

Ve icabında tetkikinden de keyfiyet müsteban bu-
yurulacağı üzere mektubun sebebi küşadı mevridin-
de usule muvafık sansür muamelesi yapılmamasın-
dan neşet ettiğine 'binaen memurların bu bapta sunu 
taksiri yoktur. Ancak münderecatı maatteessüf ihti
ras ve tezvirat ve mü'fteriyattan ve memurin aleyhin
de şu suretle tavsiyei şikâyetten ibaret olduğuna göre 
mürselünileyhe tevdii halinde mürettep mesele vuku-
bulacağmdan bunun makamı Devletlerine takdim ve
ya sahibine teslim edilip edilmeyeceğime müstezendir. 

30.7.1336 
Mutasarrıf 

Kemal 
3. — Alucra Kaymakamı Sakıp Bey, Karahisan 

Şarki Mutasarrıfı tarafından îdarei Umumiyei Vila-
yat Kanununun bahşettiği salahiyete binaen işten el 
çektirilmiş ve vaki olan işar üzerine Sivas vilayetin-
ce de keyfiyet tasdik ve evrakı tahkikiyesi talep olun
muştur. Gerek vilayatın, gerek mutasarrıflığın salahi
yeti kanuniyesine tecavüz edilemeyeceğinden evrakı 
tahkikiyenin vilayetçe tetkiki neticesinde hâsıl olacak 
kanaata göre icabı kanunisi yapılır, yalnız vilayetin 
işarından anlaşıldığına göre işrete inhimaki ve mu
hilli haysiyet ahvali sebebiyle bu kaymakamın işten 
el çektirilmesine Meclisi îdarei livaca dahi karar ve
rilmiştir. 

4. — Hüdavendigâr Valisi Hacim Beyin Divanı 
Harbe tevdi edilmemesi esbabının istizahına dair olan 
takrirde bu arkadaşımızın Yunan istilasına bais ol
duğu dermeyan edilmiştir. Hacim Beye vaki olan bu 
isnadı kemali şiddetle reddetmeyi bir vazifei vicdani
ye addederim. Hacim Beyin infisah esbabı idariyeden 
münbaistir. Meclisi Âlinizde çok ağır töhmetlerin bilâ 
endişe ve bilâ tereddüt erlbabı namus ve haysiyete... 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Elinde sopa yok 
mu gelsin bizi dövsün. (Çok tecavüz var, okunmasın, 
dsrse ihtiyacımız yok sesleri) 

KÂTÎP HAYDAR BEY (Kütahya) — (Dahiliye 
Vekilinin istifayı tahririsini okumaya devamla) : 

İsnadını kabili cevaz göremem. Hacim Beyin sa
bit olmuş cürmü olsaydı derhal tecziye edilirdi. 
Böyle bir cürme muttali olanların derhal delâilile 
ispat etmelerini ve aksi takdirde erbabı namus ve hay
siyetin müdafaai şerefi neye mütevakkıf ise yapılma
sını Heyeti (Muıhteremelerinden istirham ederim. 

5. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyi Adliye Müsteşarlığında ifayı hüsnü hizmet et
miş namuskâr bir arkadaşımız olarak tanırım. Ken-
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dişinin şeref ve haysiyetini sui zan altında bırakacak 
hareketine vakıf değilim, şevki itiraz ile her gün, her
kes hakkında söylenen ve işitilen bin türlü istinadata 
atfı ehemmiyet edecek kadar küçük vicdanlı olma
dığım için namus ve hayviyetin kıymetini çok müteali 
görür ve hürmet ederim. Kendisini de evvelce Acara 
ve Kirmasti kaymakamlıklarında hizmet ettiği ve 
Siirt havalisini de tanıdığını bildiğim için Maraş me
busları tarafından kendi livalarına tayini hakkında 
vukubulan İsrar ve ibrama rağmen Siirt'te mutasarrıf 
olarak tayin edilmiştim. Bin sekiz yüz lira harcırah 
verilmesine gelince : Bunun miktarını ben değil, kat 
edeceği mesafeye göre kanun tayin etmiştir. Bilahara 
ailesini götürmek mecburiyetinden dolayı Kayseri ve 
Niğde tarikini iltizam ve harcırahını da bu tarik üze
rinden hesap ettirdiği anlaşılması üzerine bu uzun 
tariki Siirt'in istilzam ettiği acele harekete de muva
fık görmeyerek tayinden sarfınazar ettim. Heyeti Muh
teremden arasında şeref ve haysiyeti nakisedar ede
cek hiçbir fiil ve hareketle maznun olarak tanınma
mış olan bir arkadaşımıza hizmet teklifinin bu kadar 
çirkin münakaşai şahsiyat ile tMeclisi Âlilerine şaübe-
dar itiraz edecek isnadata vesile vereceğini bittabi 
bilemezdim. 

6. — Şimdiye kadar Maliyece sarfiyatı vakıanın ne 
gibi usul ve kanuna tevfik edildiğine ve zamanı ida
remde verilen harcırah miktarına dair bugünkü ruz-
nameye dahil olan sualin de cövabmı, Maliye Vekili 
Beyefendinin hakkı kelâmı bittabi mahfuz kalmak 
üzere, arz edeceğim. Maliye Vekâletini ne mühim şe
rait içinde ve ne müzebzep ahval üzerine deruhte 
ettiğim Heyeti Muhteremece malum olsa gerekir. Mec
lisi Âli henüz teşekkül ettiği ve henüz vekâletler ta
yin edilmemiş bulunduğu ve hatta vekâletlerin şekil 
ve mahiyeti mevzubahs ve münakaşa olduğu sırada 
muvakkat bir Heyeti tcraiye intihap edilmişti. Bu he
yetin mesuliyeti müşterekesi altında Maliye umurunu 
ben deruhte ettim. Dersaadet Meclisi Mebusanınca 
kabul ve tasdik edilmiş iki aylık muvakkat bütçenin 
mezuniyeti hitama ermiş, bu muvakkat bütçe muci
bince verilmesi lazımgelen havalat 16 Mart 1336 ta
rihinden beri münkati olan rnünasebat sebebiyle ve

rilmemiş; erbabı maaş, mütekaidin, eytam ve eramil 
ihtiyaç içinde kalmıştı. Diğer taraftan orduların, ha
rekâtı askeriyeden dolayı lüzum görülen masarifinin 
müstacelen temini lazım geliyor idi. istanbul'un yap
tığı muvakkat bütçe mütareke hilafında hareket et
memek endişesiyle harp masarifini kabul etmemişti. 
Binaenaleyh, mayıstan itibaren yeni bir bütçe yapıl
mak muktazi idi. Bu bütçe ise, İstanbul'un muvakkat 
bütçesi esası olamazdı. Ta'hminata da imkân yoktu. 
Çünkü devairi maliye müteşekkil değildi. Hiçbir ka
yıt ve malumat bulmak mümkün olamayacaktı. Vi-
layattan vukubulacak istilamat üzerine alınacak he-
sabat dahi aylarca teahihür edecekti. Diğer taraftan 
Meclisi Âliniz bir Meclisi Âliniz bir Meclisi Mebu-
san gibi mansup bir kabineyi yalnız bütçe ile mura
kabe eden bir heyet değildir. Binaenaleyh, bir taraf
tan bu zaruret ve imkânsızlıkta diğer taraftan vekâ
letlerle Heyeti Âliyenizin Kanunu Esasi fevkinde 
müesses ve o nispette samimi olduğuna istinat ede
rek mayıs ve haziran masarifatını sabıkı gibi tesviye
ye mezuniyet verdim. Hatta istanbul'dan cüzdanları 
gelmeyen mütekaidin ve eytam ve eramile de sarfi
yat yaptırdım, bu iki ay zarfında da iyi, kötü bir büt
çeye esas olacak malumatı ceme; iyi kötü bir maliye 
idarei merkeziyesi teşkiline en şedit bulunduğu bir 
zaman olmasına rağmen şuradan, buradan para cem 
ve tedarikine çalıştım. ;Bugün kanuna muvafık mezu
niyetlere esas olacak hesabatı, bugün cephelerde çar
pışan kıtaatı askeriyemizin temin edilen ihtiyacatını, 
bugün memleketin dört köşesinde Devleti iraie ede
rek en müşkül dakikalarda vazifei vataniyemi hakkiyle 
ifa etmiş olduğumu iftiharla ilan edebilirim. 

Zamanı idareme ait bütün hesabat ise, her dakika 
tetkik ve teftiş olunabilir. 

Maruzatı acizanem bundan ibarettir. Tababete 
müntesip olan rüfekayi muhterememin de indelhace 
resmen teyit 've tasdik edebilecekleri veçhile lüzumun
dan çok fazla yorulmuş, taabı dimağı, zaafı umumi 
ve sui hazımdan çok muzdarip olmuş bir haldeyim. 
Bu esbabı mühimmenin tesiri altında ifayi vazifede 
sebata iktidarım yoktur. 
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3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin istifa
namesi. 

«Temenniyatımın hüsnü telâkki edilmesini ve 
şiddetle muhtaç olduğum tedaviye muvaffakiyetim 
için Vekâletten aiffımla beraber bir ay müddetle me
zun addedilmemi istirham ederim. Şimdiye kadar nail 
olduğum müzaheret ve teveccühten dolayı arzı şük
ranı da vecibe addediyorum muhterem efendim» 

2 Ağustos 1336 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Tahriratla 

cevap olmaz efendim. 
REM SANÎ BEY — Hastadır efendim. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, Dahi

liye Vekilinin pek uzun olan istizah cevabını, artık is
tizah tahriri diyeceğiz. Zannederim dinlediğimiz za
man layikiyle kavrayamadık, çünkü birçok mevaddan 
mürekkeptir. Bir maddeyi dinlediğimiz zaman anla
dık, diğeri okunduğu vakit birinciyi unuttuk. Bu iti
barla söylediği sözlerin hepsine yegân yegân cevap 
vermek ve onları münakaşa etmek imkânı yok. Rüfe-
kadan birinin dediği veçhile, istizaha verilecek cevap. 
tahriri olamaz, şifahi olur. 

Sual tahrirî olabilir. Hastalıktan bahsediyor, ta
biî hastalık bir mazerettir. İstizahı istediği kadar te
hir edebilir. Fakat Meclisi haberdar etmek şarttır. 
Binaenaleyh, zannediyorum ki, bu 'istizahı biz kabul 
etmek taraftarı olamayız ve sarahati kanuniye de 
bu merkezdedir. Usule muvafık değildir. Çünkü ba
zı mevadda görüyorum ki, Dahiliye Vekili Bey, 
bir çok noktalarda haklı 'bulunuyor. Ezcümle mebus
ların, falan memurun şuraya, yalhut buraya tayininin 
tenkit edilmesini ve bu nazarı itibare alınmayınca 
bunu nazırı mesulünden sormağı muvafık bulmuyor. 
Hakikaten biz falanca adam ne için tayin edildi, bun
dan daha kıymetlisi vardır, onu ne için koğdun di
yecek olursak bu suretle «hiç bir nazır iş göremez. 

Binaenaleyh, burada yerden göğe kadar 'hakkı var
dır. Haklı olduğu halde cevabının tarzı ifadesi ade
ta kendisini haksız gibi gösterdi. Bu cihetten muaheze 
edilebilir. Pek sinirli yazmış, bunu ben de muvafık 
görmüyorum. (Hasta olduğu için sesleri). Gelir bu
raya şifahen cevap verebilir. Onun için maruzatımı 
tekrar edeceğim; söylediği şeylerin hepsi bir anda 
zihnimize menkuş kaîamıyaeağı cihetle onlar hakkın
daki mütaleatımızı dermeyan edemeyeceğiz. Bir de 
zannederim Meclis, göstermiş olduğu tecelılüdün de 
semerci şükranını görüyor. Hamdolsun. Buna ham-

dediyorum. Çünkü bu güne kadar gördüğümüz Mec
lisler, hiç bir nazıra bu şekilde olsun cevap verdir-
memiştir. Fakat bidayette arzetıtiğim gibi, bir kaç 
noktada haklıdır. Suali, cevaplı izahat verilecek olur
sa belki tamamında haklıdır. Fakat her halde izah 
ve istizah meseleleri kendisimi biraz ürkütmüş olsa 
gerektir ve bunu da falîhayir addediyorum. Gelme
mesi itibariyle söylemiyorum. Bu şerait dahilinde is
tizahlar yapılırsa nazırlar iş göremez diyorum. Evet 
söylediği istizahlar içinde muvafık olmayanları var. 
Demin arzetfiğim gibi. Fakat şimdiye kadar hangi 
usulü malî tahtında sarfiyat yaptın demek te haksız 
değiliz, hakkımızdır zannederim. Ufak bir şeye cevap 
veremem diyemez bir nazır. Çünkü ortada milyonla-
rımızın sureti sarfını öğrenmek bizim vazifemizdir. 
Zannediyorum. Bu muhtacı izah bir keyfiyet değildir 
denemez zannederini. Bu itibarla tekrar ediyorum. 
Nazır Beyefendiye lâzımıgelen mezuniyeti şimdiden 
verelim. Vekil kullansın yerine. Fakat şifayap olduğu 
vakit gelsin bunlara cevap versin efendiler (Hayır, 
Hayır, sesleri)-

DOKTOR TEVFİIK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Arkadaşlar, Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin, ce
vabı okunduğu vakit ben katiyen şurada burada 
işittiğim gibi onu bir hasta telâkki etmedim. Bilâkis 
hak verdim. Ben o cevapnameyi yalnız mânayi zahi-
risiyle ve tarzı ifadesiyle almadım. Bu arkadaşımızı 

hepiniz pekâlâ biliyorsunuz ve ben pek eski zaman-
danberi tanıyorum. Bu ruhu inkılâbı en iyi anlamış 
bir arkadaşımızdır, tşite gece, gündüz ne gibi şerait 
altında işe başlayan bu arkadaşımız aşkı vazife ile 
işine sarılmış ve o sırada bazıları haklı, bazıları da 
bir nazırı işgal etmeğe lâyik olmayacak kadar kü
çük sualler karşısında bulunmuş. Bu yorgun arka
daşımızın samimî feryadını rica ederim. Sui tevil 
etmeyelim. Pek samimî olan bu arkadaşımız bizimle 
hasbıhal ediyor ve diyor ki... 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Siz onun 
vekili olmayınız, gelsin kendisi söylesin. Bir mebusun 
müdafaasına ne hakkınız vardır? 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Bir mebus isterse bütün bir ekseriyete karşı dahi ka
naatini terennüm eder ve isterse ekseriyete ifctiba et
mez. 

MUSTAFA BEY — iKarabJsarı Şarki) — Temaruz 
edipte Meclise vasiyetname göndermesin. 

DOKTOR TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Temaruz, bu bir iddia, ben kendisini müdafaa etmi-
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yorum. O 'benim müdafaama muhtaç değildir. Ben 
şu cevapnameden anladığım mânayi size soyuyorum. 
Herkes istediği gibi anlar. (Anladık kâfi sadaları) ve 
idda ediyorum iki, filhakika Heyeti umumiyenin gös
terdiği nümayişlerle de sabit olduğu veçhile (Gürül
tüler). Meclisi bizzat izhar ettiği halleriyle manalı 
sualleri kabul ediyor ve manasızları beğenmiyor 
(Gürültüler), 

(Nümayiş sözünü geri al sesleri). 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 

Meclis murakabe vazifesini yapıyor. 
DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) 

(Devamla) — Eğer bu kelimeyi yanlış anlıyorsanız 
geri alıyorum. Meclis ıtazahurâtiyie göstermiştir ki 
haklı sualleri pek iyi takdir ediyor. Tekrar ediyorum; 
Meclisi Âli tazahuratiyle göstermiştir ki haklı sualleri 
pek iyi takdir ediyor. Haksız sözlerden asabileşiyor 
ve ekseriyet dinlemiyor, çıkıyor ne kadar çıkıyor ki 
salonu terkedip gidiyor. Meclisin ekseriyetinin gös
terdiği bu haklı tazahura hak verelim. Yerinde olma
yan suallerle, ciddî işlerle meşgul olmak isteyen ek
seriyeti rahatsız etmek doğru değildir. Bir az da in
saflı olalım. 

ALİ VEFA BEY — (Antalya) — Yalnız sansür 
edilen mektuplar hakkında Antalya Mebusu Ali Ve
fa Bey namında birisinin mektubundan bahsedildi 
o da bendenizin. Bendeniz zikredilen bu mektubumu 
postahaneye taahhütlü olarak verdim. Şayet sansür 
edilmemesine postahane sansür etmemiştir. Maama-
fi'h zarfın üzerinde (sansür edilmiştir) işareti vardır. 
Hal böyle olmakla beraber sansürsüz giden bu mek
tubu Antalya sansürü muayeneye salâhiyettar mıdır, 
değilmi? Bunu bilemem. 

'BİR MEBUS — Adresi arkasında yazılı idi. 
ALÎ VEFA BEY (Devamla) — Mutasarrıf Bey 

kendisi de teyit ediyor ki bu mektubun içerisinde si
yaseti dahiliye ve hariciyeye ait bir şey yoktur. Aca
ba bunun teşebbüsünden Dahiliye nazırını ve kendi 
şahsını zikretmekte ne mâna vardır. (Jurnalcilik alela
de jurnalcilik sesleri), 

ALÎ VEFA BEY (Devamla) — Bendeniz mec
bur kaldım, Emin Beye dedim, sansür edilmiş mektup
ların açılmasından dolayı sansürün takririni mutasar
rıfa ve mutasarrıf için de buraya yazınız dedim ve 
buraya yazıldı. Aldığım mektuplarda diyorlar ki si
zin oradan gönderdiğiniz mektuplar burada açılıp 
bize veriliyor. Mutasarrıf Kemal Beyin bilhassa Da
hiliye nazırına böyle yazması esbabı buraca Antalya 
mutasarrıflığına tayinimin mevzubahs olmasıdır. Bu 

suretle Dahiliye nazırının nazarı dikkatini celbedip 
beni mutasarrıf yaptırmamak maksadını takip ettiğini 
anlıyorum. Halbuki bendenizin mutasarrıflık için ne 
tahriren ve ne de şifahen müracaatım yoktur. Bina
enaleyh evvelâ mektubun burada sansür edilip edil
mediği tahkik edilsin ve saniyen mutasarrıfın salâhi
yeti haricinde ve siyaseti dahiliyeye dokunmadığı 
halde Dahiliye nasırına yazması esbabının tetkik 
edilmesini rica ederim. 

HASAN BEY (Dersim) — Efendim bendeniz 
Dersim hakkında bir kaç söz soyliyeceğim bir takım 
ağaların Dersime tayini... 

(HÜSEYİN BEY (Blâziz) Dahiliye nazırı söyliye-
cek, sıra Dahiliye nazırınındır. (Gürültüler)., 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) (Devamla) — Ben sahibi 
takririm. 

EMÎN BEY — Dersim hakkında söz isteriz (Söz 
isteriz sadaları). 

RBİSİSANİ BEY — Bu mesele siyaseti umumi-
yeye ait bir meseledir. Böyle bir mesele açıldığı za
manda söylersiniz.1 

HASAN BEY (Dersim) (Devamla) — Dahiliye 
meselesi, malûmu ihsanınız, Meclis tarafından Hü
kümet umurunu bir program dahilinde takip etmesi 
için vekile muntazam bir program verilir. Programı 
muntazam olmayan nazır iyi, kötü hata edebilir. Bun
lara bir muntazam program vermedik. Şöyle hareket 
edeceksin, böyle hareket edeceksin diyerek bir prog
ram veremediğimiz için tabii yaptığı icraatta hatalar 
görülecektir. 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz 
istizah hakkında ve bunlara Verilecek cevap hakkn> 
da soyliyeceğim. 'Bendeniz bunların henüz zamanı 
gelmediğine kaniim. Yalnız vekil Beyefendinin ver
dikleri cevapta, Dahiliye encümenine ait bir fıkra 
vardır. Geçen celselerde bendeniz onun müdafaasını 
yapmıştım. Dahiliye encümeninde gerek jandarma 
kanun lâyihasını ve gerekse muhacirin müdüriyeti
nin lâğvi hakkındaki teklifi müzakere edenken Vekil 
Beyefendiyi haberdar etmedik. Mesele burada, mu
hacirin müdüriyetinin lağvi hakkındaki lâyiha müza
kere edilirkenı bendeniz müdafaasını deruhte etmiş
tim. Dahiliye encümeninin çağırmadığını bilmiyorum. 
Çünkü o encümenin ne mazbata muharriri, ne reis 
ve nede kâtibiyim. Yalnız o günkü encümen müzake
resinde bulundum. Reis Bey mazbata muharriri bu
lunmadığı için bunun müdafaasını ediver dediler. 
Ben de müdafaa ettim. Müzakerenin tarzı cereyanını 
bilemiyorum. Jandarma kanununun müzakeresinde 
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'bulunmadım. Bendeniz o zaman alâkadar olduğum 
için izah etmeğe mecbur kaldım. Reis Bey cevap ve
recek, 

'HÜSEYİN BEY ((Elâziz) — Bu mesele zaten bir 
hafta sonraya talik edilmiştir. O kararda sabit kalın
sın. Mademki şimdi Dahiliye Vekilinin vakti yok
tur, o da diğerleriyle beraber dahil olsun. 

REİSİSANİ BEY — Dahiliye Vekili istifasını 
gönderiyor ve affını talep ediyor. 

BİR MEBUS BEY — İzahatını versin, sonra is
tifa etsin. 

•NAFİZ BEY (Canik) — Dahiliye Vekilinin tah
riren lbu istizaha verdiği cevap şayanı kabul değil
dir. Çünkü istizahta nazır gelir, huzuru Mecliste 
keyfiyeti izah eder. Arkadaşlarımdan bazıları yollu, 
yolsuz baz;» isltizahat vukubulduğundan azayi kiramı 
tevbih etmek gibi, yahut bazı ihtirattta bulunmak gibi 
Ibir kaç Ibeyanatta bulundular. Bendeniz bunu gayri 
varit görüyorum. Çünkü istizah 'takrirleri verildiği 
vakit Mecliste okunarak, varit ise bilk'abul ait olduğu 
vekâlete gönderilir. Şimdi bu istizah takrirlerinin he
yeti umumiyesi Meclisi Âlinizde kıraat ve kabul 
edilmiştir. Meclisi Âlinizde kıraat ve kabul edilen 
istizah takrirlerin'i Dahilîye Vekilinin nabemevsim 
görerek Meclisi Âlinin huzuruna teşrif etmemeleri ve 
böyle Meçisin nizamnamei dahilisine muhalif suret
te cevap vermeleri şayanı kabul değildir. Hatta Mec
lise istihfafkârane vaziyet takınmaları katiyen kabili 
tecviz değildir. (Doğru sesleri). 

RBtSıtlSANl BiEY — Meclise ait istihfafkârane 
hiç bir tâbir yoktur. 

ıNÂFÎZ BEY (Canik) (Devamla) — Mecliste 
böyle telâkki ediliyor. Eğer öyle olmasa idi buraya 
teşrif ederlerde izahat verirlerdi. Makamlarını işgal 
ettikleri zamana ait hesabatı her vakit Meclisi Aliye 
gelip vermeğe mecburdurlar. Efendiler bu memleke
ttin idaresi mahdut ellere münhasır kalmamıştır. Ar
zu etmivenler çekilirler, yerlerine başka ehlini intihap 
ederiz. Bizim İcra Vekillerimizden her icraatı sormak 
hakkımız, cevap vermek te onların borcudur. Biz is
tediğimiz zaman onları buraya getirmek salâh'iyeti'M 
kanunen haiziz.. 

SESLER — Bunlar malûm şeyler. 
NAFÎZ BEY (Devamla) — Efendiler, Vekiller 

murakabe edilmekten hiçbir zaman korkmamalıdır. 
Biz de sual sormakta tereddüt ötmeyeceğiz. İkinci me
sele kalıyor ki o da sansür meselesinde takrir veren, 
bendeniz muhterem arkadaşlar herhanginizin cebin
de yırtılmayan mektup zarflan var mı? Zannederim 

yoktur. Mektuplarımız hep yırtılmış, okunmuştur. Bu
nun yırtılıp yırtılmamasında bir beis görmüyorum. 
Fakat mademki Meclisi Âli mektupların sansür edil
memesi için bir karar ittihaz etmiştir, bu kararı İcra 
Vekilleri, behemahal icra edeceklerdir. Eğer bu kara
rı, bu kanunu îcra Vekilleri infaz ötmezlerse mesul 
olurlar. İşittiğime nazaran İcra Vekilleri bu kanun ah
kâmının icra edilmesini tebliğ etmemişlerdir. Tebliğ 
etmişler de memurlar infaz etmiyorlarsa yine mesul
dürler. 

REÎSİSANİ BEY — Müsaade buyuruiur mu efen
dim? Nereden işittiniz? Çünkü Dahiliye Vekili tebliğ 
edildiğini söylüyor.; 

İNAFİZ BEY (Devamla) — Bendeniz Dahiliye Ve
kili Beyi teyit edeceğim. Dahiliye Vekili Bey makam
larına geleli beş, on gün olmuştur. Tahriri cevapla
rında, daha evvelce tebliğ edilip edilmediğini bilemi
yorum diyorlar. Şu halde tebliğ edilmediğini ima edi
yorlar. Bendenize sureti hususiyede sorarsanız işitti
ğim mevsuk mahalli söylerim. Mevsuktur ve resmi
dir, tebliğ edilmemiştir. Efendiler; malûmu âlileri ev
velice verilen karar mucibince, burada sansür mührü 
vardır. Arkadaşlar münavebe ile sansür vazifesini ifa 
ediyorlar. Buradan giden mektuplar ancak Mecliste 
sansür edilir. Başka tarafta sansür edilemez. Hariçten 
azayi kirama gelecek mektuplar ise hiç sansür edile
mez. Halbuki efendiler edilmiştir. Cebimde vesikam 
mevcuttur. Buradan mühürleterek gönderdiğim mek
tup mahallinde açılmıştır. Hatıta üzerine bir ihtar yaz
mıştım ve demiştim ki, bu mektup başka sansür tara
fından açılamaz, bunu Ilgın'da sansür memuru oku
muş ve ben açayım da gör demiş ve açmıştır. Bunu 
da ben Posta Vekiline bir beyanname ile arz et
tim. İşte bu haller bize bir hakarettir. Biz bu haka
retlere daima maruz kalıyoruz. Bilhassa Celâlettin 
Arif Bey de bu hakarete maruz kalmıştır. Çünkü ken
disine gelen mektuplar da açılmıştır. Bendeniz bun
ları Dahiliye Vekâletine arz ettim. Hatta resmi su
rette Celâlettin Arif Beye gelen mektupların açıldığı
nı işittim zannederim, aslı da vardır., 

RElSlSANl BEY — Müzakerenin kifayetine ait 
bir takrir vardır. Müzakereyi kâfi görüyor musu
nuz? 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Bey; usulü 
müzakere hakkında arz edeceğim. Efendim bendeniz 
zannediyorum, bu meseleyi elimizdeki nizamnamemiz 
halletmeye müsait değildir. Çünkü ya nazır kendisi 
gelip bizzat izahat verecek veya tarafından bir me
mur gönderip burada izahat verdirecektir. Fakat Na-
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zır Beyin vermiş olduğu izahatın altında kendisi istifa 
etmiştir. Ortada Nazır Bey yoktur, boş bir makam 
vardır. Şimdi o boş makama söz söyleyip duruyo
ruz. İstifasını kabul etmek mecburiyetinde değiliz. 
Hakkı Behiç Beyi yeniden mevkie getirip, intihap ede
riz. O vakit sorabiliriz. Şimdi vaktimiz boşa geçi
yor. 

REİSİSANİ BEY — Müzakerenin kifayetine da
ir akrirler vardır. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bendeniz istifanın Meclis
çe malûm olmayan gavamızı hakkında izahat vere
ceğim. Arkadaşlarım müsaade ederlerse izah edeyim. 
ı(Hay, hay sesleri) 

REİSÎSANİ BEY — Vakıa Sırrı Beyefendiden 
evvel söz almış rüfekamız vardır. Rüfekamız müsaa
de buyururlarsa ve müzakerenin kifayetine dair tak
rirler nazarı itibare alınmazsa... 

(Sırrı Beyi dinleyeceğiz sesleri, kürsüye, kürsüye 
sadaları) 

SIRRI BEY (izmit) — Her yerde ve her memle
kette ve bizde de vükelâ istifa ederken bunun hakiki 
esbabını setrederek, mükellef bir takım zahiri sebep
leri serdederler. Bendeniz eminim ki, Hakkı Behiç 
Beyin dermeyan ettiği sebebi istifa, hakiki değil, za
hiridir. Hatırı âlinizde olsa gerektir, Cami Beyefendi 
istifa ederken demişti ki; Dahiliye Vekâletine benden 
sonra diğer birini intihap eder, onu da tecrübe eder
siniz. işte o tecrübe nihayet bir hafta devam etti. İş
te bu tecrübe meselesi idi. Bundaki gavamız bundan 
ibarettir. Cami Beyefendinin izah etmek istediği me
sele, umumun irfanına terketmiş oldukları mesele, iş
te burada tezahür ediyor. Cami Bey diyordu ki : Ben 
gideceğim, birisi daha gelecektir, bir kere de onu tec
rübe ediniz. Zaman onun yerine gelen adama ancak 
bir hafta kadar müsaade edebildi. Ancak bir hafta 
kadar vazife görebildi. Cami Bey bu sözün tefehhü
münü bizim idrakimize terketmiştir. Biz bunu alelin-
firat anlamalıyız, ondaki gavamızı anlamalıyız. Eğer 
biz Behiç Beyin istifasını ieabett'iren esbabı izah ve o 
esbabı izale etmezsek ve yerine bir kişi daha intihap 
edersek o da bir hafta sonra istifa edecektir. Esbabı 
hakikiyeyi izah etmeliyiz, 

REJİSİSANİ BEY — Efendim, reyler toplanıp 
tasnif edildi. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Okur. 
Adliye Vekâleti için itimat reyi veren zevatın esa

misi berveçhiâtidir : 
ıDr. Mustafa B. (Kozan), Hamdullah Suphi B. (An

talya), Kadri Necip B. (Diyarbekir), Ali Sururi B. 
CKarahisarı Şarki), Sıtkı B. (Malatya), Ragıp B. (An-

tep), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Dr. Adnan B. (İs
tanbul), Ali Şükrü B. (Trabzon), Hayali B. (Urfa), 
Ahmet Şükrü B. (Aydın), Enver Esat B. (İzmit), 
Saduilah Fevzi B. (Bitlis), Salih Ef. (Siirt), Rıza B. 
(Yozgat), Tahir B. (Kângırı), Necmettin B. (Siirt), 
Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Sıddık B. (Çorum), 
Mehmet Vehbi B. (Karesi), Eyüp Sabri B. (Eskişe
hir), İsmail B. (Erzurum), Fikri B. (Genç), Nuri B. 
(Siirt), Ahmet Kadri B. (Diyarbekir), Mustafa Sabri 
Ef. (Siirt), Ziya B. (Kângırj), Refet Ef. (Maraş), Dr. 
Fuat B. (Bolu), Rıfat B. (Tokat), Rıfat B. (Kayseri), 
Mustafa B. (Gümüşhane), Mithat B. (Mardin), Hüse
yin B. (Elaziz), Tahsin B. (Aydın), Emin B. (Ay
dın), Dursun B. (Çorum), Hakkı B. (Ergani), Meh
met Hasip B. (Maraş), Mustafa B. (Karahisarı Şar
ki), Necip B. (Mardin), Hüsrev B. (Trabzon), Mus
tafa Şükrü B. (Elaziz), Abdurrahman B. (Antep), 
Rıfat B. (Konya), Ragıp B. (Kütahya), Osman Kadri 
B. (Muş), Celâl B. (Genç), İsmail Remzi B. (İsparta), 
İbrahim Ef. (Mardin), Osman Nuri B. (Bursa), Mus
tafa Durak B. (Erzurum), Besim Atalay B. (Kü
tahya), Orhan Yasin Ef. (Olti), Hacı Mehmet Ef. 
(Bayazit), Yunus Nadi B. (İzmir), Mehmet Vasfi Ef. 
(Karahisarı Şarki), Hamdi B. (Diyarbekir), Zamir 
Ef. (Adana), Hulusi B. (Karahisarı Sahip), Rıza Va-
mık B. (Sinop), Hasan Ef. (Denizli), Hasan Hüsnü 
B. (Van), Cemil B. (Kütahya), Basri B. (Karesi), Meh
met Emin B. (Eskişehir), Mustafa Taki Ef. (Sivas), 
Mehmet Recai B. (Trabzon), Reşat B. (Saruhan), 
Cami B. (Aydın), Tevfik Ef. (Kângırı), Mustafa 
Lûttfi B. (Siverek), Şakir B. (Ankara), Halil Hulki 
Ef. (Siirt), Remzi B. (Kayseri), Süleyman Sudi B. 
(Bayazit), Ahmet Ferit B. (İstanbul), Halil B. (Er-
tuğrul), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Kılıç Ali B. (An
tep), Hasan Fehmi B. (Gümüşhane), Mehmet Şahin 
Ef. (Antep), Musa Kâzım Ef. (Konya), Ahmet E. 
(Batum), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Mehmet ŞeVket 
İB. (Sinop), Operatör Emin B. (Bursa), Mehmet Sami 
B. (içel), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Rasim B. (Sivas), 
Necip B. (Ertuğrul), Feyyaz Ali B. (Yozgat), Tev
fik B. (Erzincan), Mahmut (Delâlettin B. (Saruhan), 
ŞeVket B. (Bayazit), Süleyman Necati B. (Erzurum), 
Şemsettin Ef. (Ankara), Şükrü B. (Canik), Mustafa 
B. (Dersim), Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), 
Ahmet Akif Ef. (Batum), Ali Vasıf B. (Genç), Müş
tak B. (Kângırı), Hâmit B. (Trabzon), Fuat B. (Ço
rum), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Hayri B. (Der
sim), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Nâzım B. (Tokat), 
Hüseyin B. (Elaziz), Ahmet Nurettin B. (Batum), 
Mustafa Necati B. (Saruhan), Mehmet Lûtfi B. (Si-
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DÖRDÜNCÜ CELSE 

Açılma îSaati : Badezzeval 7,30ı 

REİS : Roisisani Celâlettin Arif beyefendi 

KÂTlP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİSİSANİ BEY — Efendim celseyi kuşat ediyorum. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

IB. (Erzincan), Cevdet B. (Kütahya), Mesut B. (Ka-
raihisarı Şafkî), Möhmet Şükrü B. (Gümüşhane), Reşit 
Ağa (Malatya), Asım Vasfi B. (Erzurum), Feyzi B. 
(Elâziz), Neşet Nazım B. (Kanığın), Hamdi B. (Genç), 
•Roston B. (Elâzîiz), Reşit B. (Saruhan), Ömer Lûtfi B. 
(Karalhisarı Sahip), Nöb'il Ef. (KaraJhisarı Sahip), Esat 
B. (Lâzistan), Derviş B. (Mardin), Naim B. (içel), 
Şevki B. (İçel), Şakir B. (Ankara)ı 

Müstenkifler : 
iSüleyman B. (Canik), Celâlettin Arif B. (Erzu

rum). 
Ademi itimat : 
Maydar B. (içel). 
REÎSÎSANl BEY — Celseyi beş dakika teneffüs 

edilmek üzere tatil ediyorum. 

fCÜ CELSE 

Badezzeval 7,30i 

Iâlettin Arif Beyefendi 

ar Bey (Kütahya) 

orum. 

IAM MUAMELÂTI 

riop), Arif B. (Konya), Ali Vefa B. (Antalya), Ahmet 
Muhtar B. (istanbul), Hasan Hüsnü B. (Üsküdar), 
Rüştü B. (Kastamonu), Memduh B. (Karalhisarı Şar
ki), Mehmet B. (Konya), Vehibi B. (Niğde), Ömer 
Lütfi B. (Saruhan), Mustafa B. (Dersim), Dr. Rıza 
Nur B. (Sinop), Refik Şevket B. (Saruhan), Atıf B. 
(Bayazıt), Atıf B. (Ankara), Ahmet Hilmi B. (Kay
seri), Cevdet B. (Kırşdhir), Nuri B. (Bıolu), Ali Rıza 
B. (içel), Resul Ef. (Bitlis), ismail Suphi B. (Bur
dur), Mehmet Kadri B. (Siirt), Esat B. (Mardin), Ali 
Ulvi B. (Burdur), Hacim Muhittin B. (Karesi), Sait 
B. (Kângın), Dr. Tevflk Rüştü B, (Menteşe), Tevfik B. 
(Canik), Çelelbi Ef. (Konya), Haydar B. (Kütahya), 
Hilmi Ef. (Niğde), Süleyman Sırrı B. (Yozgat), Fikri 
B. (Genç), Abdülgafur Ef. (Karası), Mehmet Emin 

/. — İstanbul'dan gelmiş olan Kângın Mebusu 
Behçet Beyin Meclise takdimi. 

istanbul'daki mebus arkadaşlarımızdan Kângın 
Mebusu Behçet Bey buraya gelmişlerdir ve Heyeti 
Vekile kendilerini Meclise takdim etmekle kesbi fah-
reyler. (Teşekkür ederiz sadaları). 

REtSlSÂNt BEY — Efendim müzekerenin kifa
yetine dair takrir var. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — Efendim 
kâfi mi değil mi buna dair sözüm var. 

REÎSİSÂNİ BEY — Buyurun. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — Şimdi 
Dahiliye nazırının verdiği cevap meselesi ikileşti. O 
gelip şifahen cevap vereceğine tahriren cevap veriyor 
ve nihayetinde da kendisi sarahaten memuriyetinden 
istifa ediyor. Şu halde istifa meselesi başkadır, isti
zah meselesi başkadır. Evvel emirde madem ki istifa 
ederek mevkii Meclisçe münhaldir bunun sual takri

rinden tefrikiyle ayrıca bir diğerinin intihabı tahtı 
karara alınmalıdır. Bu cihetten müzakere kâfidir. 
Yoksa iki üç madde yani istizah meselesi (birinci 
sual takririyle yalnız bir madde bizim. Diğer arka
daşlarımın da var) bu kadar istizahlar yüzüstü kala
cak mı? istizahlar, malûmu âliniz, sual gibi yalnız 
bir şey öğrenmek için değildir. Evet istizahlar olur 
ki, neticesinde kendisinden istizah olunan nazırın bü
yücek bir surette mesuliyetini mültezemdir. Yani 
kanunu ceza mucibince hakkında takibatı kanuniye 
ifası icabeder. Şimdi nazır istifa etti diye, daha 
müzakere olmadan, nazır gelip cevap vermeden, bir 
karar ittihaz edilmeden müzakerenin kifayetine geç
mek nasıl doğru olur? Binaenaleyh müzâkereye ma
hal yoktur, yalnız istifa meselesini tahtı ka
rara alırız. Öteki meseleler diğer bir güne talik 
olunur, gelir izahat verir. 

CAMI BEY (Aydın) — Reis Bey Müsaade bu
yurur musunuz? 
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REİSİSÂNİ BEY — Buyurun; 
CAMİ BEY (Aydın) — Efendim Heyeti Vekile 

azasından birisi hakkında istizah, ya mesuliyeti siya-
siyeye müncer olur veyahut itimada. Binaenaleyh me
suliyeti siyasiye, malûmu âliniz istifa ile nihayet bu
lur Yani sukutla nihayet bulur. Karşısızda müstafi 
bir vekil var binaenaleyh istifa ile beraber mesuli
yeti siyasiyesi sakıt olmuştur. Bir daha istizaha cevap 
vermek mecburiyetinde değildir. Mesuliyeti kanuniye 
bahsine gelince; zannederiyorum mesuliyeti kanu
niye her vakit olabilir. Bakidir ve onun turuku ka
nunisi de musarrahtır. Binaenaleyh karşınızda müs
tafi bir vekil vardır. Bunun tekrar istizaha cevap 
vermesi mecburiyeti mevcut değildir. Yerine gelen
den istizah ederiz. Ya kendisine istifasının geri alın
ması rica olunur ki - bu pek kıymetli bir arkadaşı
mızdır. Ben o fikirdeyim - veyahut istifasının ka
bulü zarurî ise, kabul olunur (kabul kabul sadaları). 

iREÎŞİSÂNÎ BEY — Şimdi efendim müsaade bu
yurun evvelâ müzakerenin kifayeti meselesi. Şimdi 
esas itibariyle burada bir istifa meselesi mevzubahis... 
Cami Beyefendinin istifası zamanında da istifanın ka
bul veya ademi kabul meselesi reye vazolunmadı 
ve doğrudan doğruya müstafi olmak üzere ad ve 
telâkki edildi, 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Kendileri 
İsrar ettiler. 

MAARİF VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Si
nop) — Efendim müsaade buyurun, şimdi Cami 
Beyefendi meseleyi güzel izah buyurdular Cami Be
yefendi mesele istizah ve izah şeklinden çıkmış, me
sele başka bir safhaya girmiştir buyurdular. Bu bir 
istifa meselesidir. Müzakereye bile lüzum yoktur. 
Bir vekil istifa etmiş bulunuyor. Cami Beyefendinin 
istifası zamanında mesele kabul veya ademi kabul 
gibi bir şey meselesine müncer olmadı. O da bende
nize doğru değildi. Maamafih orada bir şey varit 
ki, Hami Beyefendi istifalarında İsrar ediyorlardı. 
Bugün öyle bir şey yoktur. Bir istifa verildiği va
kitte mutlaka ya kabul veya ademi kabul ciheti mev
zubahis olur. O da Heyeti Celilenize ait bir mesele
dir. Şimdi Meseleyi şu suretle halledebilirsiniz. Yani 
verilen istifayı ya kabul edersiniz veya etmezsiniz, 
mesele budur ve bundan ibarettir. (Reye koyunuz 
reye koyunuz sadaları), 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Hakkı Behiç Beye 
rica ederiz. Bakalım kabul ediyor mu, etmiyor 
mu? 

ıREİSİSÂNİ BEY — Müsaade buyurunuz. Şim
di burada zannederim istifayı ademi kabul meselesi 
doğrudan doğruya beyanı itimadı mutazammındır. 
Onun için yine bu ciheti reye koymak mecburiyetin
de kalıyoruz. İstifayi kabul buyuranlar. Lütfen elle
rini kaldırsın. (Gürültüler), 

(Ekseriyet yok sadaları). 
ıBİR MEBUS BEY — İstifa mutlaktır. Reye koy

mak icabetmez.; 
IKÂTİP HAYDAR BEY — Müsaade buyurulur 

mu? 
MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Reis 

Beyefendi, müzakerenin kifayetine karar verilmedi. 
Daha söz alan vardır ve benden sonra söz alanlar 
benden evvel söz söyledi. 

REİSİSÂNİ BEY — Hakkı âliniz var efendim, 
fakat müzakerenin kifayetine dair takrir vardır. Onun 
için evvelâ onu reye koymak icabeder. 

Efendim müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar (Eller kalkar) Peki efendim kâfi görül
dü. 

ıŞimdiye kadar cereyan eden müzakereyi, Dahiliye 
Vekâletinin istizah ve istifası üzerine cereyan eden 
müzakereyi Meclisi âli kâfi gördü. Şimdi efendim 
istifayı kabul veya ademi kabul meselesi var. (Ret, 
kabul sadaları) (Reye konulmaz sadaları). 

ıMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Müsaade buyurulur mu? İstifa meselesi hakkında bir 
şey söyliyeceğim. Reddedecek olursak tabidir ki, 
istizah meselesi kalmıyor. Eğer istifayı kabul etmi-
yecek olursak istizah meselesi bakidir ve onun hak
kında mütaaatımızı söyliyebiliriz. İtimat olamaz izah 
ve istizah meseleleridir. 

REİSİSÂNİ BEY — Müsaade buyurunuz efen
dim. Bir çarei hal arz edeyim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — Müsaade 
edermisiniz? İki söz söyliyeceğim. Elimizde kanunu 
esasî ve nizamnamei dahilî var. Hiç istifa eden bir 
nazır istifa ettikten sonra kanun istifasının kabul ve
ya ademi kabulü hakkında reye müracaat usulü var 
mı? 

MAARİF V. DR. RİZA NUR BEY — Efendim 
cevap vereyim. Şimdi bir defa meşrutiyetimizde, 
hem kuvei teşriiyeyi hem kuvei iraiyeyi haiz olarak 
bir Meclisimiz yoktu. Evvelce kabine teşekkül etti
ği zamanda kabine reisi kendi arkadaşlarını kendi 
tayin ederdi ve arkadaşlardan birisi istifasını kabine 
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reisine verirdi. Bugün vaziyet öylemidir ya, Bir ve
kil bugünkü vaziyetle istifasını doğrudan doğruya 
Meclisi âlinize veriyor. Binaenaleyh istifanın kabul 
veya ademi kabul meselesi mevzubahs olmalıdır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
istifa kabul edilmediği takdirde (Şiddetli gürültü
ler), 

REİSİSÂNİ BEY — Müsaade buyurun efendim. 
Şimdi müzakerenin kifayetine ekseriyetle karar ve
rildi, değil mi efendim? Bu da bendenize bir dere
ceye kadar işrap etti ki, Hakkı Behiç Beyin istifa
sını belki Meclisi Âlinizce kabul buyurulmamak fik
rinde görüyorum. (Hayır sadaları) (Gürültüler). 

Müsaade buyurunuz efendim, sözümü kesmeyiniz. 
ıNAFİZ BEY (Canik) —- Reis Beyefendi; ihsası 

rey ediyorsunuz., 
REİSİSÂNİ BEY — îhsası rey etmiyorum. Yal

nız kendisinin istifasını geri alıp almıyacağını bir defa 
kendisine sual edelim. (Hayır, hayır sadaları). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Beyefen
di, Mecliste bu hususa dair uzun uzadıya müzakere 
cereyan etmiştir, zabıtname lütfen tetkik buyurul-
sun, katiyen Meclis karar vermemiştir. İstifa eden 
her vekil istifasiyle sakıt olmuştur. 

l(Hayır, sadaları), 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Var efen
dim, bir ay evvel başkadır, bugün başka türlüdür. 

'(Gürültüler)., 
JBİR MEBUS BEY — O zaman itimat meselesi 

idi, 
HAKKI HAMİ BEY — İtimat falan ne olursa 

olsun... 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Haydar Bey takri
rimi okuyunuz. Bir hafta sonra talik edilen bir tak
ririmle beraber bu meselede bir hafta sonraya talik 
edilsin, 

REİSİSÂNİ BEY — O halde efendim Hakkı Be
hiç Beyefendinin istifasını emri vaki suretinde te
lâkki buyurdular. 

(Hayır sadaları). 
REİSİSÂNİ BEY — Müsaade buyurunuz, reye 

koyalım diyorum koydurmuyorsunuz, 
ı(Reye koyunuz sadaları). 
ıDR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Cami 

Beyefendinin istifası itimat reyi aldıktan sonra ken
di ısrariyle vaki olmuştu. Bu istifa öyle bir mese
ledir ki, kabul veya ademi kabul itimat veya ademi 
itimat demektir. 

Herkes reyini verir. Binaenaleyh bunu reye ko
yunuz bitiriniz, (Reye reye sadalar) (Gürültüler). 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — Reis Be
yefendi müsaade buyurunuz bu hususta söz söyli-
yeceğim. (Gürültüler) kerem ediniz, lütfediniz, ba
kınız bu adam kendisine vukubulan sual ve istizahlar 
üzerine istifa ettikten sonra daha buna itimat veya 
ademi itimat reyini nasıl vereceksiniz? (Gürültüler), 

Daha izahat alınmadı. Gürültü yapıyorsunuz. Gü
rültüden ne çıkar. Gürültü etmeyiniz ayıptır gürültü 
etseniz de inmiyeceğim. Nizamnamei dahilî mey
danda, sözümü söyliyeceğim ve dinliyeceksiniz (Mü
zakere kâfi sesleri) Hulâsai kelâm kendisinden sual 
ve istizah olunan bir nazır kürsüye gelip milletin 
vekillerine karşı cevap vermesi lâzım gelir. (Gürül
tüler), Lütfediniz, kerem ediniz, söz söyliyeceğim 
sözümü kesmeyiniz. 

REİSİSÂNİ BEY — Rica ederim Meclisi Âli
nin sükûtunu ihlâl ediyorsunuz. Nizamnamei dahiliyi 
tatbika mecburum. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Rica ederim ih
lâl etmiyorum ihlâl edenler hakkında tatbik ediniz. 
Bir çift söz söyliyeceğim, 

REİSİSÂNİ BEY — On çift söylediniz. 

tMUSTAFA BEY (Devamla) — Hulasaten şudur: 
(Şiddetli gürültüler). 

REİSİSÂNİ BEY — Yarın saat altıda içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Zavali saat sekizde içtimaa nihayet verildi. 

. . .< . . . »•©•« 

70 


