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B Î R Î N C Î GELSE 
Açılma saati: 2 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP — Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

RElS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Kâtip Ziya Hurşit Bey tarafından zaptı sa
bık hulâsası okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Dr. Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerin

de bilinikat zaptı sabak hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu, inönü muzafferiyetine ve 
23 Nisan tebrikine dair telgraflara cevap ya
zılması tensibedildi. Kângırı tuz ocaklarında 
çalışan ameleye dair Tunalı Hilmi Beyin sual 
takririne Dahiliye Vekâletinden mevrut tezke-
rei cevabiye kıraat edildi. Hiyaneti vataniye 
ile mahkûm e§has hakkında dört kıta evrak, 
Adliye Encümenine, Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin Meclisi idare Âzalıklarına ve Tokad Me
busu Mustafa Beyle rüfekâsmm emval ve em
lâki metrûkenin hakkı intikal ashabına itasına 
dair teklifleri Lâyiha Encümenine havale ve 
Karesi Mebusu Basri Beyin, Dursunbey kazası
na şimdiye kadar adliye memurini gönderilme
mesi esbabına dair sual takriri Adliye Vekâle
tine tebliğ, Genç Mebusu Haydar Beyle rüfekâ-
sınm Polu kazasına ait iki nahiyenin Çapakçur 
kazasına rapt lan hakkındaki teklifi Lâyiha En
cümenine havale olundu. Aydın Mebusu Esat 
Efendinin hâtırayı istiklâl pulları hakkındaki 
teklifi kanuniyesinin ruznameye ithali tensip ve 
mebusanı kiramdan " bâzı zevatın mezuniyetine 
dair Divanı Riyaset kararı kabul edildi. Büt
çenin heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere 
Hükümetin talebine binaen Perşembe gününe 
tehir ve tebdilhava alan zâbitana harcırah ita
sına dair Kanun Muvazenei Maliye Encümenine 
havale edildi. Bilâhara maden amelesinin hu
kuku mütekabelesine dair olan lâyihai kanuni-
yenin müzakeresine geçilerek serlevhasiyle 1, 
2, 3 ncü maddeleri tadilen ve 4, 5, 6 ncı mad

deleri aynen kabul olunarak teneffüs için Celse 
tatil olundu. 

İkinci CeUe 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-
içtinıa amelenin hukuku mütekabilesi hakkındaki 
Kanunun müzakeresine devam olunarak 7 nci 
madde tadilnamelerle birlikte Adliye ve Sıhhiye 
encümenlerine havale 8, 9, 10, 12, 14, 15 nci 
maddeleri aynen ve Trabzon Mebusu Hasan 
Beyin teklifi 11 nci ve Besim Atalay Beyin tek
lifi 13 ncü madde olarak kabul ve ikinci müza
keresi kanunun encümenden gelmesine tehir olu
narak Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun 12 nci 
maddesinin tadili hakkındaki lâyihanın birinci 
müzakeresine geçilip aynen kabul edilerek Per
şembe günü içtima edilmek üzere saat 6.5 da 
celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Hurşit 

Kâtip 
Mahmut Baid 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
m? (Muvafık sadaları). Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

2. - ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Dahiliye Encümenine bir âza intihabı, 

REtS — Dahiliye Vekâletine intihabedilen 
Ata Beyden münhal kalan Dahiliye Encümeni 
âzalığına üçüncü şubeden diğer bir zatın inti-
habedilmesini Dahiliye Encümeni rica ediyor. 
Şube intihabını bir an evvel icra buyursun. 

2. — Muvazenei Maliye Encümenine bir âza 
intihabı. 

RElS — Ata Bey aynı zamanda Muvazenei 
Maliye Encümeninde âza bulunuyordu. Yine 
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üçüncü şubenin Muvazenei Maliye Encümenine dildiğinden keyfiyetin Heyeti Umumiye de arzı-
de za intihabetmesi lâzımdır. na karar verilmiştir efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
3. — Niğde Mebusu Hilmi Efendi ile Eskişehir Reisvekili 

Mebusu Mehmed Efendiye mezuniyet verilmesi. Hasan Fehmi 

REİS — Niğde Mebusu Hilmi Efendi bir 
ay, Eskişehir Mebusu Mehmed Efendiye üç ay 
mezuniyet itasını Divanı Riyaset tensibediyor. 
Reyi âlinize arz ediyorum. 

Niğde Mebusu Hilmi Efendiye bir ay mezu
niyeti kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Eskişehir Mebusu Mehmed Efendinin üç ay 
mezuniyetini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. 

4. — TEZKERELER 
1. — Vefat eden mebusların ailelerine verile

cek tahsisat hakkında Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Vefat eden rüfeka hakkında Divanı 
Riyasetin bir kararı var. 

Heyeti Umumiyeye 
Meclis münakit bulunduğu esnada vefat eden 

mebusların eytam ve ailelerine o senei içtimaiye-
ye ait tahsisatın itası müteamel olmasına ve müs-
temİr olan Büyük Millet Meclisi azasının tahsi
satı şuhura taksimen ita edilmesine nazaran ve
fat eden azalardan muhtacı muavenet addedilen 
ailelerine vefat eylediği ay dâhil olmak üzere 
dört aylık tahsisat miktafını tecavüz etmiyecek 
derecede tediyat icrası ve her halde bu dört ay
dan âti senei içtimaiyeye devredilmiyerek sene
sine maksur kalması ve siai hali bariz olan ze
vatın yalnız teçhiz ve tekfin masraf iye iktifa 
olunarak ailelerine tahsisattan bir şey verilme
mesi teamüle riayeti temin edeceği gibi hal ve 
maslahata da muvafık görüldüğünden müteveffa 
Üsküdar Mebusu Salâhattin Beyin hemşire-
siyle biraderine anifülbeyan şerait dâhi
linde dört aylık tahsisatın itası ve mer
hum ismail Fazıl Paşa Hazretlerinin de yal
nız teçhiz ve tekfin masrafının Meclis veznesin
den itasiyle iktifa olunması Divanı Riyasetin 
1 . V . 1337 tarihli beşinci içtimamda tensibe-

ZAMlR B. (Adana) — Bir senelik tediye 
edilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Müzakere arzu buyuruyormusunuz f 
(Hayır sadaları) Eğer Heyeti Celile bu mesele
ye dair müzakere arzu ediyorsa, tehir etmek 
mecburiyetindeyim. Çünkü Divan namına iza
hat verecek kimse yoktur. Müzakere arzu etmi
yorsanız reyinize arz edeyim. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim, bir dört 
ay meselesi var. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Beyefendi 
hazretleri müsaade buyurun, bu bir kanun hali
ni alıyor. 

REİS — Bu hususta müzakere açılmasını ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Lütfen endiriniz, 
müzakere açılmasını kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere açacağız. Fakat te
hir edeceğiz, başka bir gün müzakere ederiz. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Cebelibereket Mebusu îhsan Beyle arka
daşlarının Kars, Ardahan livalariyle mülhakatın
da Adliye Teşkilâtının bir an evvel yapılmasına 
dair takriri 

REİS — Kars ve Ardahan teşkilâtı adliyesi
nin'bir an evvel icra edilmesine dair Cebelibere
ket Mebusu İhsan Beyle diğer refiklerinin tak
rir var. 

Riyaseti Celileye 
Arazii meftuhadan Kars, Ardahan livalariy

le mülhakatında henüz adliye teşkilâtı icra 
edilmemesi Meclisi Âlice tecvizedilmiyecek ah
valdendir. Esbabı teehhürü Avans Kanununun 
hini müzakeresinde 1336 senesi teşkilâtının tev
si edilmemesi için izhar buyurulan arzuya meb-
ni 1337 senesi bütçesinin tasdiki âliye iktiran 
eylemesine talik edilmekte ise de bütçenin kes-
bi katiyet eylemesi zamana mütevakkıf idü-
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günden sarfına mezuniyet verilen avanstan i 
mezkûr Kars ve Ardahan livaları teşkilâtı ad
liyesinin bütçedeki fusul ve mevaddma tevfi
kan bilatehir icrası lüzumunun ehemmiyetle 
Adliye Vekâletine emir ve tebliğini teklif ey
lerim. 

5 Mayıs 1337 
Cebelibereket Trabzon Van 

İhsan Hasan Hüsnü Haydar 
Mardin Karesi 
Necip Hacim Muhittin 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Trabzon) — Efendim, şimdi şunu arz edeyim 
ki, Muvazene Encümeniyle şöyle muvafık kaldık, 
vilâyatı şarkiyedeki hükkâma verilmekte olan 
maaşata bin beş yüz kuruş daha tahsisatı fevka
lâde verilmek suretiyle buradaki memurların tâ
yin edilmesi esası kabul edilmiştir. Çünkü, Kars, 
Ardahan ve diğer elviyeye mevcut memurların 
içinden iyilerini bulup göndereceğiz. 

EMlN B. (Erzincan) — Kötüleri de var mı 
memurlarınız içinde?... (Handeler) 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Devamla) — En iyilerini bulup göndereceğiz. 
Mevcut maaşla gitmiyorlar. Bunlara fazla maaş 
vererek bu suretle göndermeye mecburuz. Meclisi 
Alice; Muvazene Encümeninin kabul ettiği esas 
dairesinde bunlara maaş verilmesinin kabul edil
mesini teklif ediyorum. Başka suretle göndermek 
kabil değildir. 

BÎR MEBUS BEY — Bütçe kabul edilsin. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Devamla) — O halde kalır. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRÎRÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Adliye Vekâletinin, iltihak eden ara
zide teşkilâtı adliyeyi diğer teşkilâtı devletle be
raber yapmak için evvelce de müracaatı vardı, 
bütçenin tetkiki uzadığı için, bahusus bütçenin 
Heyeti Âliyenize şevkine talik edildiği için bu teş
kilât yapılamadı. Ahiren bir Avans Kanunu ka
bul buyurdunuz. O da evvelki Avans Kanunun
dan Müdafaai Milliye hidematma tahsis edilen 
dört milyon lirayı hidematı saireye sarf etmek 
üzere mutlak ibare ile Hükümete mezuniyet ver-
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diniz. Encümen, ilhak olunan arazide teşkilâtı 
devleti itmam edebilmek için bu avans kanununa 
ayrıca bir madde ilâvesini düşünmüştü. Fakat 
bu dört milyon liranın sarfında evvelce de tah
sisat kanununda olduğu gibi birtakım kuyut ve 
şerait olmadığı için ve mutlak verildiği için o 
tahsisattan ilhak olunan yerlerin teşkilâtı adli
yesini de yapmak imkânına encümen kaani ola
rak ayrıca bir maddenin zikrine lüzum görme
miştir. Adliye Vekili Beyefendinin teklif ettik
leri maaş hakkındaki noktai nazarı, Adliye büt
çesinin esnayı tetkikinde nazarı itibara alınmış 
ve evsafı mümtazeyi haiz memurini adliyeyi ora
lara göndermek için onlara, diğer yerlerdeki me
murini adliyeye nispeten daha ziyade para ve-

•rilmesi lüzumuna kaani olmuştur, encümende 
mesele şu suretle halledilmişti : Maaşlarda fark 
olmıyacak, yalnız gideceği mahallerin fevkalâde 
olması, bahusus harekâtı harbiyeye sahne olması 
itibariyle, hayatın da son derece pahalı olması, 
vaziyetin de hususiyeti icabı olarak bunların 
maaşlarından başka az çok ehemmiyetli bir mik
tarda tahsisat şeklinde bir şey verilmesini dü
şünmüştük, böyle bir şeye karar verdik. Adli
ye Vekili Beyefendi zannediyorum, bu avansla 
hiçbir kayda merbut olmadığı için teşkilâtı 
yapmaya mezun olmakla beraber gönderecekleri 
memurlara encümeniniz de mutabtk kaldığı 
takdirde maaşlarına zamimeten tabiî muayyen 
hususi bir zaman için olmak şartiyle mukayyet
tir. O tahsisatı da verebilmek mezuuiyetini ta-
îebediyor. Bütçesini tetkik esnasında, biz bu hu
susa mutabık kaldığımız için ve Heyeti Celile-
niz bütçeyi ona göre nazarı itibara alacağı için 
esas encümeniniz muvafık gördü. Tensip bu
yurup buyurmamak Heyeti Celilenize aittir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahip) — Mühimce 
olan miktar nedir? 

HASAN B. (Devamla) — Meselâ efendim, 
dört bin kuruş maaşı aslisi olan memura beş 
bin, altı bin kuruş teklif edilmişti ki, zammı 
maaş olmayıp sınıf aynı şekildedir. Yalnız dört 
bin kuruş maaşı aslisi olan bir adliye memuru
na ve bir hâkime bin beş yüz kuruş kadar da 
tahsisat namiyle bir şe*y verilsin, demiştik. 

REİS — Bu Kars, Ardahan livalarına mün
hasır değil mi? 
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HASAN B. ((Devamla) — Evet efendim. 

Sırf yeni ilhak olunan araziye ait. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bu zik-

rolunan mahallere tâyin kılınan memurini mül
kiye vardır. Kaymakamlar ve saire var. Bunla
ra da elyevm cari olan kanunun hilâfında fazla 
bir zam verilmiş midir f 

HASAN B. (Devamla) — Hayır, efendim. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bir kıs

mına vermek bir kısmına vermemek ne demek
tir? 

HASAN B. (Devamla) — Adliye Vekili lü
zum gösterdi. Muvazenei Maliye Encümeninde 
de Adliye bütçesi dolayısiyle müzakere cereyan 
etmiştir. Orada teklif edildiği için encümen bu
nu kabul etmiştir. Tabiî diğ-er memurin üzerine 
konuşulmamıştı. Yalnız Adliye için olmuştur. 
Adiliye için müzakere; Adliye Vekâletinin tek
lifi üzerinedir. Ahvali mümasile dâhilinde bu
lunmak dolayısiyle diğer devaire mensup me
murine de aynı suretle tahsisat verilip verilme
mesi veyahut münhasıran adliye memurlarına 
hasredilmesi Heyeti Celilenizin arzusuna mü
tevakkıf bir keyfiyettir. Arzu 'buyurursanız 
reddedersiniz. Arzu federseniz hepsini tayyeder
siniz. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu).—Efendim, 
Kars, Ardanan ve mülhakatının anavatana ilha
kı üzerine Meclisin gösterdiği tezahürat, tabiî
dir ki, oradan da bize iltihak etmiş oldukların
dan dolayı daha büyük meserretle karşılanmış
tır. Şimdi gerektir ki, bize iltihak etmiş olan 
ora ahalisi gerek nuzur ve asayiş gerek emri 
adalet meselesinde eski idarelerine mütaihassır 
kalmasınlar. Onun için Hükümet bir dikkat ve 
teyakkuzla, büyük bir ihtimamla oralarda teş
kilât yapmak ıstıranndadır. Zannetmem ki, 
Meclisi Âli bunu reddetsin. Adliye Vekilinin 
talebettiği şey orada temini adelettir. Bunun 
için bir an evvel bu teklifin kabul buyrulma-
sını rica ederim. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Cenabı 
Hakka yüz bin kere hamdü sena olsun ki, bi
zim vatanımızdan otuz sene evvel ayrılan şu 
memleketi yine vatanı asliye irca etti. Biz
den daima hürmet ve adalet bekliyen o halk 
memurlarımızı kudreti maliye itibariyle âciz 
ve zaıf içinde görürse hem kendilerine acı 
nır, hem biraz bize de acır. Mamafih oraya 
gidecek memurlar da yine Nazır Berin buyur-
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duğu gibi en muktedirdir.. (Nazır yok sadala-
rı) affedersiniz, vekil beyefendinin buyurduk
ları gibi oraya en muktedir zevat gitmeli
dir. En muktedir, en müstakim ve en ziyade 
afif ve en ziyade mütedeyyin zevat gönderil
melidir. Bu zevatın gönderilmesi için de feda
kârlıktan geri durulmamalıdır. Oranın husu
siyeti hali vardır. Bu para ne kadar verilir
se yerini bulacaktır. Ve verilmesi taraftarı
yım. Çünkü bendeniz biraz müstemlekâtta 
gezdim. Fransa'da 10 lira verdikleri bir mülâ-
zima veya yedi Napolyon verdikleri bir mülâ
zıma müstemlekâtta 50 tane Napolyon verili
yor. (Burası müstemleke midir sadaları) mü
saade buyurun ben söylediğim sözü biliyo
rum rica ederim, müstemleke değildir Bizim 
ana vatanımızdan, cüz'ümüzdendir. Bize yeni 
iltihak etmiştir. Buraya giden memurlar en 
iyi memurlar olmalı ve gayet tok memur ol
malıdır ve onları doyurmalıdır. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim, bendeniz 
evvelâ vekil beyefendiye bir cevap vermek iste
rim. Memurini sunufa taksim ettiğimiz zaman 
bu daha muktedir bu daha az muktedir deni
lebilir. Fakat bu daha iyi bu daha fena bu da 
ortasıdır diye memurinin arasına tefrik sokacak, 
memurinin şevk ve gayretlerini ve hevesini kı
racak sözlerin bu kürsüden söylenmesini ben
deniz muvafık görmüyorum. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Öyle değil... 
EMÎN B. (Devamla) — Hoca Efendi haz

retleri, ben sizin sözünüzü kesmedim. Size de 
cevap vereceğim. Fena memur yoktur. Fena ise 
Hükümet istihdam etmez. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Fena demedik, 
(daha iyi) dedik. 

EMİN B. (Devamla) —• Size de bilâhara 
cevap vereceğimr Şimdi vekil beyefendiye ce
vap veriyorum. 

Sonra en muktedirlerinden intihabi ile ora
da daha ziyade vazife görmesi noktai naza
rından bunlara fazla para verilmiyor zanne
derim. Bendeniz daha başka türlü düşünüyo
rum : Oralar sahai harb olmuştur. Oralarda 
yiyecek içecekten bir şey kalmadığı gibi, ia
şeleri bu suretle mahvolduğu gibi iskân için 
de bir ebııiye bulmakta müşkülât çekecekler
dir. Onun için oraya gidecek memurlara bir 
müddeti muvakkata için fazla bir miktarda 
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tahsisat vermelidir ki, orada şeref ve hay- I 
siyeti Hükümeti muhafaza edebilsinler. Yoksa 
bu daha iyidir, daha fenadır diye vermiyoruz 
bu fazlalığı (Hepsine sadaları) tabiî, bilûmum 
memurine şüphesiz hattâ bunda memurini as
keriye de dâhil. (Nereden vereceksiniz sedaları) 
onu da siz düşününüz. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bu fikir öteden beri galiptir. Ve buna doğrı\ 
gidildiğine birçok deliller serdetmek mümkün
dür. Kanunu hâkim kılmak isterken o kanunu 
tatbik edeceklerin fakru sefalet içinde birçok 
endişelerle hukuku ibadı ihlâl etmesi noktasını 
da nazarı itibara almak mecburiyetindeyiz. Bi
naenaleyh hükkâmm (Eladlü esasül mülk) düs
turuna tebean kabil olduğu kadar fazla para ile 
terfihi asıldır, şarttır. Diğer memurin meselesi 
mevzuübahis değildir. Çünkü onların borçları 
mevzuubahsolduğu zaman müzakere edilecek, 
onların da terfihi düşünülecek. Binaenaleyh 
hükkâmm yalnız hukuku ibada taallûk eden 
mukarreratı nazarı itibara alınırsa 1 600 ku
ruş maaşla idam kararını vermek salâhiyetini 
haiz bir cinayet reisi, 1 000 kuruşla bir cina
yet âzası istihdam etmek zannederim doğru bir 
şey değildir. (Gülünçtür bu, sadaları) işte ben
deniz asıl bu nokta üzerinde söylemek istiyo
rum. Mesele Kars'a, Ardahan'a taallûk edince 
oraların ahalisinin buraların ahalisinden ayrı 
olduğu noktai nazarından değil, onların yeni 
bir idareden, şimdiki teşkilâta nazaran değil; 
çarlık idaresinden ayrılmış olduğunu - gerçi bi
zim kavaninimizle eskiden idare olunmuş ise de 
bu defa daha büyük emellerle bize raptı mev
cudiyet etmişlerdir - evet onların çarlık idare
sinden ayrılmış olduğunu ve binaenaleyh on
lara çarlık idaresinden gördükleri adaletten da
ha yüksek bir adalet temini vazifemiz olduğu
nu unutmamak mecburiyetindeyiz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Çarlıkta adalet 
arama. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) — 
Bilhassa şunu inkâr etmiyelim ki, biz hükkâ-
mımızı eskiden düşündüğümüz gibi düşünmek
ten pek uzaklaşmışız. Filvaki çarlık idaresin
deki adalet bizim tatbik edeceğimiz adalete 
kabili mukayese değildir. Fakat şunu itirafa 
mecburum ki, bu adamlar çarlık idaresinden 
fevkalâde memnun değildilerse de fevkalâde zu
lüm altında da değil idiler. Binaenaleyh orada I 
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teşkilât yaparken - nazarı dikkatinizi ehemmi
yetle celbediyorum, - ben oraya gittiğim zaman 
hayvanımın ayaklarının altını öpmüşlerdi -
bunların bize olan merbutiyetlerinin derecei 
azametlerini görün ve o muhite ailesini geçin
dirmek endişesiyle mahkeme kapısından içeri 
giren hükkâmı göndermeyin. Başka yerlerde de 
bunu temin edin, fakat orası yeni iltihak etmiş 
bir yerdir, nazarı dikkatinizi ehemmiyetle bu
raya celbediyorum. Açlıktan perişan olan insan
ları oraya hâkim sıfatiyle göndermiyelim rica 
ederim. 

Bu vesile ile Adliye Vekili Beyefendi Haz
retlerine bir şey hatırlatmak isterim: 

Anadolu'da olduğu gibi o civarda cinayet 
heyetlerinin beş kişi olarak istihdamı mutlaka 
lâzım değildir. Bunu üç kişiye indirmek ve iki 
kişiden artacak parayı bunların maaşına zam 
etmek suretiyle de yapabilirler. Rica ederim, 
düşünelim bir kere; bir hapisane memuru 1 600 
kuruş maaş alıyor, onun âmiri mutlâkı olan 
1 500 kuruş maaş alıyor, keza bir merkez memu
ra 2 000, bir polis müdürü 2 500 kuruş alırken 
onun âmiri kanunisi olan müddeiumumi 1 500 
kuruş alıyor, istirham ederim, işte Kavanin : 
Elimizde ki, kavanine nazaran müddeiumumiler 
polis müdürlerinin âmirleridir. Polis müdürleri 
onların maiyetidir, halbuki müddeiumumi bir 
serkomiser maaşı alıyor. Efendiler başka mem
leketler âzami para, âzami iktidar, âzami mesu
liyetle memleketlerini zulümden kurtarmışlar
dır. Binaenaleyh iş hükkâma taallûk edince ve
rilmesi taraftarıyım. Esas itibariyle noktai pa
zarım da şudur : 

Biz sükûn zamanlarında değiliz, vaziyetimiz 
fevkalâde bir vaziyettir. Binaenaleyh yalnız bir 
Müdaf aai Milliye, bir de Maliye Vekâleti ve bir 
de Adliye teşkilâtını bırakarak diğer teşkilâta 
uğurlar olsun demek mecburiyetindeyiz : Eğer 
bütçeyi düşünüyorsak. 

(Gürültüler) 
ADLİYE VEKİLİ HAFIZ MEHMED B. 

(Trabzon) — Efendiler, bendeniz çarlık idare
sinde iken bizden daha ziyade ahaliye adalet 
tevzi edildiği iddiasını reddediyorum. Her hal
de biz Rusya'ya komşu olmak itibariyle Rus 
idaresini iyi biliriz. Rusya'da hiçbir vakitta Tür
kiye'de cari olan ve tevzi edilen adaletten daha 
ziyade bir adalet tevzi edilmiş değildir, 
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Sonra asıl meseleye gelelim : Biz bugün ora

da hiç mevcudolmıyan bir teşkilâtı adliye vücu
da getireceğiz. Mevcut bir mahkemeyi, gidip 
başında oturup da onu, idare etmek başkadır, 
gidip yeniden orada mahkeme teşkil etmek her 
halde başkadır ve sonra insanları Allah müte-
vavit halk etmiştir. Kimisi daha zekidir, kimisi 
daha âlimdir. Ahlaken de mütefavittirler. Bina
enaleyh biz bunların arasından evsafı münıta-
zeyi haiz olanlarını arayıp bulup göndereceğiz 
demekten bir suitefehhüme mahal yoktur. Bu 
bir hakikattir. Kelimeyi ha arapça söyledim, ha 
türkçe söyledim, hepsi birdir. Farkı bundan 
ibarettir. 

Şimdi Abdülkadir Kemali Bey diyor ki ; bu
nu üç âza ile yapalım, iki âza bir reisle. Fakat 
bu takdirde kavanini mevcudeyi, Teşkilâtı Ma-
hakim Kanununu tadil etmek lâzımgelir. Eğer 
Heyeti Aliyeleri bunu kabul buyuruyorlarsa 
bendeniz kemali memnuniyetle kabul ederim. 
(Hay hay sadaları) ve bu yolda bir kanun.. (Ka
bul deriz sadaları) îki âza bir reisten mürekkep 
bir mahkemei istinaf ve cinayeti kabul buyur
duğunuz takdirde bendeniz de kabul ederim. 
(Kabul sadaları) 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu teşkilâ
tın tahsisatının bütçede teklif edilmiş olduğunu 
anlıyorum. Binaenaleyh bütçesi gelmeden şim
diden bu tahsisat meselesinin halli mümkün olur 
mu? Ve bunun tefrikiyle şimdi burada halledil
mesi için bir teklifi tahrirî var mı ? Yoksa bütçe
sine intizar etmek lâzımgelir zannederim. 

RElS — Anlatılıyor ki, İsmet Beyefendi tak
rir okunurken dinlemediler veyahut bulunmadı
lar. Sahibi teklif; Kars, Ardahan livalarında 
henüz teşkilâtı adliye namına bir şey yoktur, 
bu teşkilât biran evvel yapılsın diyor. Adliye 
Vekili de bu teşkilâtı yapmak için buraya gön
derilecek memurini adliyenin maaşatına tahsi
sat namiyle bir şey zammı iktiza eder yolunda 
Meclisi Âliye malûmat arz ediyor. Mevzuu mü
zakere teşkilâtı adliye icrası için Adliye Vekâ
letine emir vermektir. Takririn muhteviyatı da 
budur. Tahsisat meselesi ise bu müzakereden 
teşa'up ve tefemi etmiş bir şekildir. 

İSMET B. (Çorum) - - Bir takrir ile bu me
sele halledilebilir mi? 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Efendim, Ad
liye Vekili Beyefendinin tevzii adlü hakka me-
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mur olan memurini adliyenin maaşatına zama-
im icrası hakkında vukubulan şu teklifi ne ka
dar şayanı takdir ise diğer vekillerimizin me
murini sairenin hukuk ve menafimi düşünmemiş 
olması da o kadar şayanı eseftir. Diyorlar ki, 
efendim, hükkâm tevzii adlü hakka memurdur. 
Binaenaleyh bunların maaşatına zamaim icrası 
lâzımdır. Bir defa bendeniz bu nazariyeyi kabul 
etmiyorum. Tevzii hak ve adalet etmek bir vazi
fedir. Vazife ise namustur. Her memur vazife
nin namus olduğunu bilerek ifayı vazife eder. 
Maaşın çokluğu veya azlığı bu noktadan değil
dir. Bendeniz zannediyorum ki, o yerlerdeki 
maişet buraya nispeten pahalıdır. Oraya gön
dereceğimiz memurlar, hükümetin şeref ve hay
siyetini vikaye etmek ıstırarındadır. Binaen-
aleyh maaşata az - çok bir zamaim icra etmek 
her halde lâzımdır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Maaşa zam yok, 
efendim. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Tahsisat 
şeklinde.. Nasıl olursa olsun.. Abdülkadir Ke
mali Bey buyurdular ki, idam kararı verecek' 
bir hâkimin fazla maaş alması iktiza eder. Efen
diler memurini adliyenin yapacağı bir hata tür
kü kanuniye ile kabili tashih ve ıslahtır. Fakat 
memleketin ınukadderatiyle oynıyacak ellerin 
yapacağı hatalar gayrikabili telâfidir. Binaen
aleyh nasıl oluyor da rüesayi memurini hükü
met, memurini mülkiye ve seriye ve memurini 
askeriye ve saire unutuluyor da yalnız adliye 
memurları nazarı dikkate almıyor. Binaenaleyh 
bendeniz bu mahallere gönderilecek bilûmum 
memurlara zamaim için bir teklif yapılmasını 
ve bu memurini adliye hakkındaki teklifin o 
teklifle beraber müzakere edilmek üzere tehiri
ni teklif ediyorum. (Ret sadaları) 

REFlK B. (Konya) — Zam, zam.. Bu para 
nereden verilecek beyefendi. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Para yok boşuna 
uğraşmayın. 

MAZBATA MUHARRİRİ HASAN BEY 
(Trabzon) — Efendim, teşkilâtı saire için tahsi
sat meselesinin mevzuubahsolmaması, onların 
birtakım sınıflara ayrılmış olmasından; meselâ 
memurini mülkiyenin, memurini maliyenin ay
nı nam altında, aynı hidematta müstahdem ol
dukları halde maaşlarının mütefavit olmasın
dan neşet etmiştir. Oraya birinci sınıftan bir 
mutasarrıf göndermekle dört bin kuruş farkı 
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receğimiz memuru da başka taraftan satın alıp 
gönderecek değiliz. Elde mevcut yetiştirebildiği
miz hükkâmınuzm orada iş görebileceklerini ve 
kendisini evsafı hâkime ve şeraiti.lâzime tama
miyle tecelli edenlerini arayıp göndereceğiz. 
Buraya gönderdiğimiz vakitte de maaşa zam 
değil, hükkâmın maaşı kamilen müsavi ve yal
nız ahvalin fevkalâdeliğini nazarı itibara ala
rak memleketin ieabatı noktasından, tahsisat 
kabilinde» bir para verilmek lâzımgelir. Bunu 
vermek meselesinde hiçbirimiz zannediyorum 
tereddüt etmeyiz. Yeni kurduğumuz bir bina 
üzerine yeni tesis etmek istediğimiz adliye teş
kilâtı dolayısiyle göndereceğimiz memurlar hak
kında hiçbirimiz itiraz etmeyiz. Zira bu hal 
muvakkattir. Memurini mülkiyeden bahsetmi-
ye lüzum yok. O da bizim memurumuzdur. Me
murini askeriye bizim kurretül aynimizdir. Bi-
naeııaleyfh rica ederim, bu meseleyi bitirelim, 
onlar Çarlıktan o kaçlar adalet görmüş değildir
ler. Onlara adaleti Çarlık değil, ancak Osman
lılar, Müslümanlar temin eder. Binaenaleyh bir 
an evvel adaleti temin edelim. (Alkışlar) 

REİS — Efendim, söz alan daha pek çok 
arkadaşlarımız vardır. (Müzakere kâfi sadaları) 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü efendim. 

Verilen dört takrir vardır, okunacaktır: 
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maaş vermek zaten mümkündür. Birinci sınıftan 
bir vali göndermekle beş bin kuruş farkı,maaş 
vermek zaten imkân tahtındadır. Memurini ma
liye için de böyledir. İki bin kuruş maaş ile bir 
muhasebeci gönderdiğiniz gibi üç bin beş yüz 
kuruş maaşla da gönderebilirsiniz. Halbuki ad
liyede böyle bir sınıf yoktur. Hükkâmın maaşı 
yeknesaktır. Bu tahsisatı mahsusa meselesi ad
liyenin hususiyeti ahvalinden münbaistir. Rica 
ederim bunun memurini sai reye'şümulü yoktur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Kars ve Ardahan'a 
gönderilecek olan memurini adliyenin maaşına 
yapılacak zamma sebebolmak üzere başlıca ova
da galayı esarın ileri sürüldüğünü görüyorum 
Halbuki o taraftan gelen mebusların ifadeleri
ne nazaran oralarda mekûlât; mesken gayet 
mebzul ve buralara nispeten daha ucuzdur. 
Eğer bu sebepten ileri geliyorsa bu kadar zâbi-
tan var, memurini mülkiye var. Onlar da, buna 
sebep ittihaz ederek, bilâhara fazla zam istiye-
cekler ve tezyidi maaşat meselesi için müracaat 
vâki olacaktır. Halbuki bütçemizin vaziyeti de 
malûmdur. Binaenaleyh bu teklifin nazarı iti
bara alınmaması taraftarıyım. 

MÜFİT El'.'(Kırşehir) — tif endim, bendeniz 
müzakere etmiş okluğumuz meselede ve mesele
nin esasında hiçbir arkadaşımızın ihtilâfı efkâ
rı olduğuna zahip değilim. Esasta müttefikiz. 
Zira Anavatana iltihak etmiş bulunan bu mem
lekette teşkilâtı adliye icra edilmezse oradaki 
mesalihi ibadııı tesviye edilmemesini arzu et
mek lâzımgelir ki, bunu arkadaşlarımın hiç bi
risi kabul etmez. Şimdi teşkilâtı adliyenin ica-
rası salâhiyetini elde mevcut bulunan Teşkilât 
Kanunu Adliye Vekili Beyefendiye vermiş ve 
fakat esbabı mucibe noktai nazarından serd ve 
ityaıı edilen efkârda biraz tereddüt hâsıl olmuş. 
Meselâ Abdülkadir Kemali Bey biraderimiz bu
yuruyorlar ki; orada çarlık zulmünden kurtu
lan ahaliye adaleti tamamiyle tevzi etmeli, Tev-
fik Efendi biraderimiz de buyurdular ki; ora
ya gidecek hâkimin dindar ve daha ziyade âdil 
olması lâzımgelir. Bendeniz bu esbabı mucibe-
leri birleştirecek ve diyeceğim ki - memaliki is-
lâmiyenin her tarafında adalet yekdiğerine mü
savi olarak tevzi edilmeli ve her tarafta dindar
lık tamamiyle temin edilmeli ki, beka, o zaman 
bizim için muhakkaktır, efendiler. Adaleti her 
yerde müsavaten tatbik edeceğiz. Bir yerde nok
san tatbik edecek değiliz. Ancak oraya gönde-

Riyaseti Oelileye 
Vilâyatı mustahlasa memurinine verilen 

zammı maşın Kars ve diğer yerlere tâyin olu
nacak memurine de teşmilini teklif eylerim. 

5 Mayıs 1337 
Elaziz 

Hüseyin 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir. Adliye, mülkiye ve aske

riyeye tâyin edilecek zevatın mebusluğu baki 
kalmak üzere Meclisi Âliden bilâmaaş tâyin ve 
izamım teklif ederim. 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü 

REİS — Bu kavanini esasiye ile tearuz teş
kil ediyor, reyinize arz etmiyorum. 

Riyaseti Oelileye 
Kars, Ardahan, Artvin memurini adliyesine 

vukubulan zamaim hakkındaki müzakerenin 
mezkûr mahaller memurini mülkiye ve adliye 
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ve sairesi maaşatma da yapılacak zamaim ile 
birlikte müzakere edilmek üzere tehirini teklif 
ederim. 

5 Mayıs 1337 
îzmit 

Hamdi Namık 

Riyaseti Celileye 
Tokad'da elyevm mevcudolan teşkilâtı adliye

nin Kars, Ardahan livalarında dahi tatbik edil
mesini teklif ederim. 

Tokad 
Rıfat* 

RElS — Başka bir teklif yok. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Reis Bey, 
bendeniz müzakerenin tehirini teklif ediyorum. 
Onu reye koyunuz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin cinayet mahkemelerinin sureti te§kili hak
kında teklifi kanunisi (2/305) 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi âti mevaddı kanuniyenin müstaceli

yet kararı ile kabulünü teklif ederim. 

1. Yeniden teşkilâta lüzum olan mahallerde 
-cinayet mahakimi iki âza ve bir reis olmak üzere 
üçer kişiden terekkübeder. 

2. Aynı esas bilûmum mahakim için iki se
nede tatbik olunacaktır. 

3. işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

4. işbu kanunun icrayı ahkâmına Adliye 
Vekâleti memurdur. 

Kastamonu 
Abdülkadir Kemali 

(Lâyiha Encümenine, sadaları) 

REÎS — Tensip buyurursanız bu bir teklifi 
kanunidir, bunu Lâyiha Encümenine gönderelim. 

Efendim, İhsan Beyin asıl takriri, teklifi ka
nuni değil; bu; henüz, bugüne kadar Kars, Ar
dahan livalarında hukuku kazaiyeyi temin ede
cek bir adliye teessüs etmediğinden bir an evvel 
bir adliye teşkilâtı kurulması temennisinden iba
rettir. Evvelâ bunu reyi âlinize arz edeyim. Tah
sisat meselesini ayrı reyinize arz edeceğim, ilk 
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okunan takrirde Kars, Ardahan livalarında he
nüz mahkemeler teşekkül etmemiştir ve bütçe 
müzakeresi kesbi katiyet edinceye kadar zaman 
geçer, sarfına mezuniyet verilen avanstan Adliye 
Vekâleti, Kars ve .Ardahan'da adliye teşkilâtı 
yapsın, esas budur. (Ret, sadaları) Tahsisat me
selesi bundan tevellüdetti. Onu ayrıca reyinize 
arz edeceğim. 

Sarfına mezuniyet verilen avanstan, teşkilâtı 
icra etmek üzere kavanini mevcudemize göre o 
livalarda teşkilâtı adliye yapılmasını kabul eden
ler 4ûtfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Kars ve Ardahan'da teşkilâtı adliyeyi Adli
ye Vekâleti şimdiden yapacak. 

Şimdi ikinci mesele : Kars'a, Ardahan'a gön
derilecek memurine, Muvazenei Maliye Encü
meninin kabul ettiği esasa göre yine Avans Ka
nunundan mahsubedilmek üzere... (Ret sadala
rı) efendim müsaade buyurunuz, Avans Kanu
nundan verilmek üzere tahsisat verilmesini ka
bul edenler el kaldırsın. Efendim bu zammı ma
aş olmıyarak tahsisat hakkındaki teklifin Adli
ye bütçesiyle beraber müzakere edilmek üzere 
müzakeresinin tehirini kabul edenler el kaldır
sın. 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, avansta 
teşkilât yapabilme için mezuniyet talebini havi 
bu teklif üzerine verilen kararı vekili aidi kâfi 
görüyor. Gidecek olan memurlara sureti mahsu-
sada tahsisat verilmesi meselesinin bütçe ile mü
zakeresine kendisi muvafakat ediyor. Mesele 
yoktur. 

RElS — O halde Heyeti Celileniz karariyle 
teşkilât için emir verilmiş oldu. Binaenaleyh me
sele de kalmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Fazla 
tahsisat verilmiyecek. 

HASAN B. (Trabzon) — O ciheti bütçe ile 
müzakere edeceksiniz, efendim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Meclis henüz 
tenevvür etmedi. Verilen mezuniyet, kavanini 
mevcuda dairesinde teşkilât icrasına dairdi. Bu
na ne tahsisat ve ne de zammı maaş olarak Mec
lis bir şey vermiyor. Maliye Encümeninin kara
rını da kabul etmiyor. Tehir meselesini hiç ka
bul etmiyoruz. 
* RElS — Efendim, Meclisi Âlinin kabul etti-
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ği karar, arazii müstahlasada kav anini mevcu- I 
damıza tevfikan teşkilâtı adliye icrasına mezu
niyet vermektir. Bunun tahsisatı da, zaten 
Avans Kanununda sarfına mezuniyet verilen 
paradır. Mevcut kavaninimize göre muamele ya
pılacaktır. Zammı maaş meselesi bütçenin müza
keresine kalmıştır. 

HASAN B. (Trabzon) — Hadis olan bir me
sele dolayısiyle şimdiden bir karar verilemez. 
Bu mesele gelecek Adliye bütçesiyle müzakere 
edilir şeklinden çıkmıyalım, tahsisatı mahsusa 
yerilmesini kabul etmezseniz; Adliye bütçesinin 
faslı mahsusu reyi âlinize arz edilecektir. O za
man ret buyurursunuz. (Gürültüler) 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — 23 Nisan senei devriyesi ve İnönü mu
zafferiydi münasebetiyle gelen tebrik telgrafları. 

REİS — 23 Nisan münasebetiyle mevrut teb
rik telgrafları var : 

Samsun, Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, Ma-
raş Müdafaai Hukuk Cemiyenden, Ordu Müda
faai Hukuk Cemiyetinden, Osmancık Kayma
kamlığından ve Müdafaai Hukuk Riyasetinden, 
Göksu Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, Bolu 
Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Sabık Bolu Kâ
tibi Mesulü Mithat Beyden. 

Riyaset lâznmgelen cevapları Meclisi Âliniz 
namına yazar. 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya
lı Zeytinci Hacı Ömer hakkındaki evrakı hükmi-
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi. 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konyalı 
Kör Ziya ve refikleri hakkındaki evrakı hükmi-
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ilgınlı 
tbrahimoğlu Mevlût hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi. 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konyalı 
Otuzbir Ahmet ve rüfekâsı hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi. 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
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Ömer hakkındaki Adliye Vekâletinden mevrut 
evrakı hükmiye, Adliye Encümenine havale edi
yoruz. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Mevlût hak
kındaki evrakı hükmiyeyi Adliye Encümenine. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm kör Ziya ile 
refikleri hakkındaki evrakı hükmiyeyi Adliye; 
Encümenine havale ediyoruz. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ahmet ile rü
fekâsı hakkındaki evrakı hükmiyeyi Adliye En
cümenine havale ediyoruz. 

2. — İçel Mebusu Ali Sabri Efendi ve arka
daşlarının nakliyatı ticariyede istimal edilecek 
yük otomobil ve kamyonlarının İthalât Resmin
den istisnası hakkında teklifi kanunisi (2/304) 

REİS — İçel Mebusu Ali Sabri Efendi ile 
rüfekâsının yük otomobillerinin Gümrük Res
minden istisnasına dair teklifi kanunisi var. Lâ
yiha Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle ar
kadaşının, Konya Darüleytamına 20 000 lira ve
rilmesine dair teklifi kanunisi (2/303). 

REİS — Konya Mebusu Kâzını Hüsnü Bey
le refikinin Konya Darüleytamına, 20 000 lira 
itasma dair teklifi var, Lâyiha Encümenine. 
(Muvazenei Maliyeye, sadaları) 

4. — Kanunu Esasi ve Nizamnameî Dahilî 
Enciimenindeki münhal âzalıklar için yapılan in
tihap 

REİS — Efendim, lâyiha encümenden gel
dikten sonra Muvazeneye 'gider Üçüncü Şube 
Kanunu Esasi Encümenine Abdülkadir Kemali 
Bey Kastamonu, Necati Bey Saruhan, Şerif 
Bey Edirne, yine Üçüncü Şube Nizamnamei 
Dahilî Encümenine Necati Bey Saruhan, Faik 
Bey Adana, Hamit Bey Biga'yı intihabetmiş-
ler, diğer şubeler de biran evvel intihaplarını 
icra buyursunlar. 

Ruznamei müzakerata geçiyoruz. Bir teklif 
var, efendim. 

Hekimhan'da bir kaza teşkili hakkındaki ev
rakın • birinci ruznameye ithaline dair müzake
resini teklif ediyorlar (okunsun sadaları) Mu-
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vazenei Maliye Encümenine havale edilmiştir. 
Encümenden gelmiş "bugünkü nıznameye ithali
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Lütfen in
diriniz. Âti nıznameye talikini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Gelecek Euznameye talik 
olundu efendim. 

Efendim, söz Heyeti Vekile Reisi Fevzi Pa
şa hazretlerinindir. 
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İCRA VEKİLLERİ REİSİ FEVZİ PAŞA — 

Efendim, Heyeti Aliyenize bir celsei hafiye ak
dini teklif ediyorum. (Muvafık sadaları) 

REİS — Heyeti Vekile Reisi bir celsei ha
fiye akdini teklif ediyorlar. Bu da kabul edil
miştir. Samiin lütfen salondan çıksınlar, beş 
dakika tenefüs. 

(İkinci Celse hafidir.) 
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