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Adana Mebusu Zekâi Beye izin verilmesine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkere
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3. — İcra Vekilleri muamelâtı 205 
1. —•• İstifa eden Sıhhiye Vekili Dr. Re

fik Beyin yerine gösterilen namzetlerden bi
risinin intihabedilmesine dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi 205,214 
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rın da tavzif edilmesine dair takriri 
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3. -^ . Canik Mebusu Nafiz Beyle arka
daşlarının, sabık Maarif Vekili zamanında 
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heyet intihabedilmesine dair takriri 

6. — İkinci defa reye konulan madde-

Sayfa 

203 
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1. — Münhasıran gümrük muamelâtı 

teftiş için Maliye Vekâletinde dört müfet
tişlik ihdası hakkında Kanun 204,205,216 

7. — Muhtelif evrak 191 
1. —• Hükümet kuvvetleri tarafından is

tirdatları dolayısiyle Adana ve Maarif Be
lediye Riyaseti eşraf ve muteberanındaıı 
mevrut teşekkür telgrafı 191:192 

2. — Malta"dan avdet etmiş olan Diyar-
bekir Mebusu Feyzi Beyin teşekkür telgrafı 192 

8. — Sualler, cevaplar 192,209 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 

Müdafaai Milliye ambarlarında bulunan 
tiftik ve patatesin ziyadan vikaya edilme
sine dair suali ve Maliye Vekili Hasan Be
yin tahrirî cevabı . 192:193 

2. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, 
kendisini soyan eşkiyaya, Kağızman kay
makamlığına tâyin edilen Bayezid Muhase
becisi Bokir Sıtkı Efendiye ve Bayezid Tali-
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Sayfa 

rirat Müdürlüğüne tâyin olunan 18 yaşın- ' 
da bir çocuğa dair Dâhiliye Vekâletinden 
Sual takriri 193 

3. —- Muş Mebusu Hacı Ahmet Hamdi 
Efendinin ciheti askeriyece satılan hayvan
lar hakkında Müdafaai Millîye Vekâletin
den sual takriri « 193 

4. — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyle 
Kozan Mebusu Dr. Fikret Beyin, Adana!-
daki fabrikalar hakkında İktisat Vekâle
tinden sual takriri 193 ; 

5. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, ad
liye teşkilâtı hakkında Adliye Vekâletin- J 
den sual takriri ve Adliye Vekili Refik | 

REİS — Meclisi acıyorum. Zaptı sabık hulâ- J 
sası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Lâyiha 1 
Encümeninin şayanı müzakere gördüğü, Aydın 
Mebusu Emin Efendinin evkaf nizamnamesinin 
on yedinci maddesinin tadili hakkındaki teklifi 
Seriye Encümenine, Lâzistan Mebusu Osman 
Beyin memurini dâhiliyenin azil v« nasıp ve 
terfilerinin bir kanunla tesbiti hakkındaki tek- I 
lifi bu bapta evvelce verilmiş olan teklifle tev-
hidedünıek üzere Dâhiliye Encümenine, Lâzis- I 
tan Mebusu Esad Beyin mesalihi ibada dair I 
mecalisi idareden verilen mukarrerattan itira-
zen Şûrayi Devlette tetkiki icabedenlerin Me- | 

Sayfa 
209:214 

9. — Mazbatalar 193,205 
1. — Adana Leylî Sultanisi ile Gazian-

teb'deki t icaret İdadisi için Maarif Ve
kâletinin 1337 bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Muvazenci Maliye 
Encümeni mazbatası 193:203,204,205,214,215 

2. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun altmış ye-

. dinci maddesinin son fıkrasiyle altmış seki
zinci maddesinde gösterilen mukarreratın 
Memurin Muhakeınat Encümeni tarafından 
rüyet edilmesine dair kanun teklifi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası (2/343) 205:208 

murin Muhakemat Encümenince tetkiki hak
kındaki teklifi Dahiliye Encümenine, Canik 
Mdbusu Nafiz Beyin kanunu cezanın 37 nci 
maddesinin tadili hakkındaki teklifi Adliye En
cümenine, Erzincan Mebusu Tefik Beyin Zuhak 
namiyle bir nahiye teşkili hakkındaki teklifi 
Dahiliye Encümenine, Gaziayıntab Mebusu Ali 
Cenani Beyin, Zürraın ihtiyacatı beytiyeleri 
için sarf edecekleri yaş meyve ve sebzeden üşür 
alınmamasına dair teklifi Kavanin ve Muvaze
ne! Maliye encümenlerine ve Edirne Mebusu 
Şeref Beyin, İdarei örfiye hakkındaki teklifi 
Dahiliye, Müdafaai Milliye ve Adlijse encümen
lerine, Tuııalı Hilmi Beyin, ahvali maliye ve 
iktisadiyeye dair sual takriri Heyeti Vekile Ri
yasetiyle İktisat, Maliye ve Nafıa vekâletleri
ne havale olundu. • 

Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyin istifanamesi 
kıraat edildi. 

Adana vilâyeti polis kadrosunun takviyesi 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,35 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi \ 

KATİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri) 

2.1887 Ö ; i 

Şevket Beyin şifahi cevabı 

— 190 — 
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için emniyeti umumiye bütçesine, Adana vilâ
yeti ve elviyei *selâse nafıa teşkilâtı ile Pozan
tı - Nusaybin Hat Komiserliği için Nafıa bütçe
sine para ilâvesi hakkındaki kanunlar tâyini 
esami ile ikinci defa reye vaz'olunarak birin
cisi bir müstenkif ve 29 redde karşı 128 rey ile 
ve ikincisi 11 redde karşı 142 rey ile kabul 
olundu. 

Antalya Mebusu Basih Efendinin beynelmi
lel Salibiahmer Murahhası Müsyo Şeri'nin Yu
nan mezalimine dair neşredilen raporunun bit-
fcetkik elsineyi muhtelifeye tercüme edilerek 
neşri için Hariciye Vekâletine havalesi hakkın
daki takriri kabul olundu. 

Ukrayna sefiri Fronze Cenaplarının Ukray
na Milletinin Büyük Millet Meclisine selâm ve 
tebrikatmı havi teskeresi alkışlar arasında kı
raat olunarak Ukrayna Hükümetiyle Rusya Şû
ralar Cumhuriyeti riyasetine teşekkünıanre 
yazılması karargir oldu. Gümrük müfettişlik
leri ihdası hakkındaki kanun müzakere edile
rek maddeleri aynen kabul ve heyeti umımıiye-
si tâyini esami ile reye vaz'olundu. Rüsumat 
İdaresinde vâki olan suiistimalin tahkiki ile 
neticesinden Meclise malûmat itasına dair tek
lifler kabul olunarak Dahiliye ,ye Maliye Vekâ
letlerine havale olundu. 

Bilâhara ordudaki lagar öküzlerin bilâbedel 
zürraa tevzii hakkındaki teklifi kanuninin mü
zakeresine geçilerek birinei madde nazarı dik
kate alman takrirler mucibince tadil edilmek 
üzere encümene iade olundu. Ve Mersin Me
busu salâhaddin Beyin hayvanatın ziyama se
bebiyet verenler hakkında tahkikatta bulunul
mak üzere Meclisten üç azadan mürekkep bir 
heyetin intihabı hakkındaki teklifi kabul olu
narak intihabın içtimai âtide icrası karargir 
oldu. Gümrük müfettişlikleri ihdası hkkındaki 
kanunun neticei arasında nisabı ekseriyet hâ
sıl olamadığından tekrar reye vaz'olunacağı 
tebliğ edildi. Ve badehu salon samimden tah
liye edilerek celsei hafiyeye geçildi. 

İcra kılınan yoklamalarda mevcut bulun-
mıyan azadan kıstelyevm icrası kabul edilmiş
tir. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Ziya Hurşid Haydar 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
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var mı efendim? (Kabul sesleri) Zaptı sabık 
aynen kabul edilmiştir efendim. 

• • 7. — MUHTELIF EVRAK 

/. — Hükümet kuvvetlen tarafından istir
datları dolayısiyle Adana ve Mersin Belediye 
Riyaseti, eşraf ve muteberanından nievrut tel-. 
graf ! 

REİS — Mersin ve Adana'dan mevrut teşek
kür telgrafları var. 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Hükümetin 30 Teşrinisani 1337 Çarşamba 

günü kemali intizam ve asayişi tam içinde du
hulü iştiyak ve tahassürle bilâtefriki cins ve 
mezhep yüksek bir samimiyetle gayet sade is
tikbal alayları arasında hükümete vusulü ve 
hiçbir suretle anasırı muhtellfeden hiçbirini 
rencide ve dilgir edebilecek ne kavil ve ne de 
hiçbir hâdisenin sureti kafiyede ademivukuu 
keyfiyeti duhulde gösterilen ciddiyet ve sami
miyetin delili kâfisi olduğu, cihetle arzı teşek
kür ve mahmedet eyleriz. 

Belediye Reisi Aza 
Tahsin Abdülhamid 

Aza Aza Aza 
İbrahim «Bedur Artin İskender Halut 

Aza Aza 
Abdülhamid Tavil Mustafa Mihr 

Âza Müftü 
Mehmet Kâmil Abdullah 

Reisi Ruhani Arap ve 
Rum Milleti Rum Milleti 

Huri Polsmatar Vasil 
Ermeni Milleti Ermeni Katolik Milleti 

Artin 
Protestan Milleti " Manini Milleti 

Hamparsom Huri Yusuf 
Hahambaşı namına Eşraftan 

Vetyal Galib 
Eşraftan Eşraftan 

Ömer Lûtfi Ahmed 
Eşraftan Eşraftan 

Neeib Cevad Hakkı Köse 
Eşraftan Eşraftan 

Agop Vareetyan Zelveyan 
Eşraftan 

Torna 

191 
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VEHBÎ 13. (Karesi) —• Vatanın her nokta

sında böyle bir şey görülmesini temenni ede
rim. 

SIRRI 13. (İzmit) — Reis Beyefendi hükü
metimizin yeniden teessüs ettiği mahallerde er-
kâbı hükümetten resmen alâkadar olanlar bize 
haber versinler, hiçbirisi bize bir şey bildirme-
diler. Biz, gazetelerden ancak, havadis alabili
yoruz. Filân tarihte filân yere girdik, diye res
mî surette ihbar etmeleri lâzımdır. Bilmem bu 
kadarı da caiz midir? 

REÎS — Doğru, Heyeti Vekileye ihtar ede
riz, efendim. 

2. — Malta'dan avdet etmiş olan Diyarbekir 
Mebusu Feyzi Beyin teşekkür telgrafı 

REÎS — Malta'dan avdet eden Diyarbekir 
Mebusu Feyzi Beyin teşekkür telgrafı var: 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti Celilesine : 

Üç seneden beridir mütehassiri bulunduğum 
muazzez ana toprağına yüzümü sürerek öper
ken bizi ve mukaddes vatanımızı kurtaran Bü
yük Millet Meclisine ve hükümete ve şanlı kah
raman orduya şükran ve hürmetlerimi arz ve 
takdim ile tevalii muvaffakiyeti celilelerine dua 
ederim, efendim. Diyarbekir Mebusu 

Feyzi 

4. — TEZKERELER 
1. — Koçgiri heyeti tahkikiy esinden mevrut 

telgraf 

REÎS — Koçgiri heyetinden mevrut bir tel
graf var. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
1: Sivasa avdet edilmiştir. 
2. Koçgiri hâdisesinin mahiyetiyle âmil 

olanlar ve şayanı af görülenler derdesti arzdır. 
Umumi rapor ayrıca takdim edilecektir. 

3. Samsun tahkikatına ait 26 Teşrinisani 
1337-tarih ve 1226 numara ile mersul evrak alın
mıştır. 

4. Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere 
18 Kânunuevvel 1337 tarih ve 74 numara ile 
yazılmıştır. 

Koçgiri Tahkik, Dersim Tetkik 
Heyeti namına 

Amasya Mebusu 
Mehmeol Ragıb 
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5. — TAKRİRLER ' 

1. — Kars Mebusu Fahreddin Beyle rüfeku-
sinın, taşra mektepleri için 1338 senesi bütçesine 
para konulmasına dair takriri 

REİ'8 — Kars Mebusu Fahrettin Beyle rü-
i'ekasınm taşra mektepleri için 1338 senesi büt
çesine para ilâvesine dair bir takriri var. Muva-
zenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. Hükü
mete de tebliğ ederiz. 

MAARİF VEKÎLÎ VEHBÎ B. (Karesi) — 
Hangi sene için efendim? 

REÎS — 1338 senesi için efendim. 

2. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, se
rum tatbikatında- askerî baytarların da tavzif 
edilmesine dair takriri 

' REÎS — Erzurum Mebusu Nusret Efendi
nin. askerî baytarlarının da serum tatbik et
meleri hakkında bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Vebayı bakari serumların] feımen tatbik ve 

zayıf hayvanların mukavemeti tahliyelerini 
iade etmek için miktarı-kâfi baytar lâzımdır. 
Halbuki müllki baytarlar bu vazifeyi ibihakkin 
ifaya muktedir değildir. Binaenaleyh nisbeten 
hidematı hafif olan askerî baytarların da bu 
hizmetle tavzifini ve »müdafaai Miîliyeye tebli
gat ifasını te'klif eylerim. 

Erzurum Mebusu Ertuğrul 
Nusret. Halil 

REÎS — Muvafık görüyorsanız efendim, 
Heyeti Vekileye tasviben gönderelim. (Muvafık 
sesleri) tasvilben Heyeti Vekileye gönderilme
sini kabul edenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul 
ed ilmişti r, efe udim. 

8. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Mü-
dafaai Milliye ambarlarında bulunan tiftik ve 
patatesin ziyadan vikayesine dair suali ve Mali
ye Vekili Hasan Beyin tahrirî cevabı 

REÎS — İstanbul Mehusu Ali Rıza Beyin su
al takririne Maliye Vekâletinin bir cevabı var. 

Riyaseti Celileye 
1. — Ankara, Kângırı, Kastamonu ve İne

bolu 'daiki Müdafaai Milliye amlbarlanncla m ev-
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cut ve miktarı dört yüz ibin kiloyu mütecaviz 
tiftiğin ıgüvelenanefcte ve mevzu bulundukları 
depolanıl sakıfları akarak, ıslanınalkta ve ted
ricen kıymetlerini zayi1 eylemlikte ölduMarı ci-
ıhetle 'Maliye Vekâletince derhal tesellüm ve fu-' 
ruhtu ve aksi halde iş Ibu tiMklerin işlettirile
rek, hüsnü halde buJlundurulimalarının temini. 

2. — Tekâlifi milliye suretiyle Adapazarı-
nda alımp nakil edilmiyen patateslerle nakli ma
sarifi külliyeyi mucip olan ıgerek aşarı ayniye 
ve 'gerek- tekalifi milliye nubuibatının furuıht ve
ya mübadelesini Maliye Vekâletinin nazarı dik
katine vaz'edilmesini telklif eylerim. 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

B. M. Meclisi (Riyaseti Celilesine 
6 Kauanuevyel 1337 Itarih ve 2363/1276 nu

maralı tesfcerei samiyei riyaset penahileri ceva
bıdır. 

İstanbul Mebusu Rıza Bey tarafından muta 
ve vekâleti aciziye mürsfel takrir" sureti müta-

* Ma olundu. 
Kastamıonu, ve mülhakatında ve ciheti a»-

ıkeriye nezdinde mevcut yaıpağı ve yün ve tif
tiklerin fiyatcja menfaati hazineye muvafık bulu
nan Dersaadet'te füruht ettirilmek üzere askerî 
ambarlarından ahziyle hemen İnebolu'ya şevki 
ve masarifi nakliyenin vilâyeti mezkûreee te
mini mümkün olamadığı takdirde merkezden 
muavenette bulunulmak üzere ihtiyacı hakiki 
miktarının inbası Kastamonu Defterdarlığına 
tebliğ kılındığı gibi Ankara'da mevcut üç yüz 
bin kilo tiftiğin de İnebolu'ya, nakli zımnında üc
reti nakliyenin nısfı peşinen buraca ita ve nısfı 
diğeri İnebolu'da tesviye edilmek şartiyle muk-
tazi vesaiti nakliyenin tedariki için münakaşa 
açılarak, ilân edilmiş olduğundan zuhur edecek 
talipler marifetiyle hemen nakliyata başlanacağı 
ve Adapazar'ında tekâlifi milliye suretiyle alı
nan patateslere gelince : Ordunun talebettiği 
miktarın ayniyat makbuzu mukabilinde derhal 
ciheti askeriyeye itası ve bakiye kalan miktarın 
çürümesine meydan verilmeksizin furuhtu 1 Teş
rinisani 1337 tarih ve 3027 numaralı telgrafla İz
mit Muhasebeciliğine tebliğ kılınmış olduğu arz 
olunur olbapta. 

Maliye Vekili 
Hasan 
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I RIZA B. (İstanbul) — Kâfi görüyorum efen

dim. 
REİS — Kâfi görüyorsunuz. Pekâlâ. 

2. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, kendisi
ni soyan eşkıyaya, Kağızman Kaymakamlığına tâ
yin edilen Bayezid Muhasebecisi Bekir Sıdkı 
Efendiye ve Bayezid Tahrirat Müdürlüğüne tâ
yin olunan 18 yaşında bir çocuğa dair Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 

REİS — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, Da
hiliye Vekâletinden üç maddelik sual takriri var. 
Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

3. — Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efen
dinin, ciheti askeriyece satılan hayvanat hakkın
da Müdafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Muş Mebusu Ahmed Hamdi Efendi
nin, satılan hayvanat hakkında sual takriri var. 
Onu da Müdafaai Milliye Vekâletine gönderiyo
ruz. 

4. — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyle, Kozan 
Mebusu Dr. Fikret Beyin, Adanandaki fabrikalar 
hakkında İktisat Vekâletinden sual takriri 

REİS — İstanbul Mebusu Rıza Beyle Kozan 
Mebusu Dr. Fikret Beyin, Adana'daki fabrikalar 
hakkında bir sual takriri var. Onu da İktisat Ve
kâletine gönderiyorum. 

9. — MAZBATALAR 
1. — Adana Leylî Sultanisi ile Gazianteb'deki 

Ticaret idadisi için Maarif Vekâletinin 1337 büt
çesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Buyurun, Vehbi Bey. 
MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 

Efendim şimdi meserretlerle telgrafını okudu
ğumuz Adana ve Ayıntap'da açılacak mektep
ler hakkında tahsisatı munzamına kanun lâyi
hamız var. Bunu bendeniz encümenden takibe-
derek, buraya kadar getirdim. Rica ederim ruz-
nameye alınsın. Bu münasebetle daha maaş ve
remediğimiz birçok muallimler sefil ve perişan 
olmasın. Buna bir netice verelim. 

REİS — .Efendim zaten mazbatayı şimdi He
yeti Aliyenize arz edecektim; Maarif Vekili Bey 
tesrii müzakeresini rica ediyorlar. Kabul buyu
rursanız hemen müzakeresine geçelim. (Kabul * 

m -
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sadaları) Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Cclilesino 
Ankara 

7 . XII . 1^87 
Bu kere istirdadedileiı Adana vilâyetindeki 

Leylî Sultani ile Gazianteb livasındaki Ticaret 
İdadisi müdür ve memurini ile muallimin maa
şatı için üç yüz otuz yedi senesi kânunuevve
linden itibaren muktazi tahsisat hakkında tan
zim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 7 . XII . 1337 
tarihli içtinıamda kabul edilen kanun ve esbabı 
mucibe lâyihaları ve kadro rapten takdim kılın
mıştır. Müstacel en ifayı nıuktazası ile neticesi
nin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Ilarbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe mazbatası 
Evvelce olduğu veçhile, bu kerre istirdadedi

leiı Adana vilâyeti ile Gazianteb livasında kü-
şadına lüzum görülen bir Leylî Sultani ile bir 
Ticaret İdadisinin üç aylık maatahsisat fevkalâ
de maaşatı ile masarifatı için üç yüz otuz yedi 
senesi bütçesinin merbut kararnamede nıtıkar-
reratı muharrer fusul ve mevaddma on beş bin 
yüz seksen bir bucuk liranın tahsisatı munzam
ına suretiyle ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmakla işbu 
esbabı mucibe lâyihası tanzim ve takdim kılındı. 

Adana ve Gazianteb'de küşadedilecek leylî 
Sultani ve Ticaret İdadisinin üç aylık tahsisat
larının bütçeye ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

sureti 

MADDE 1. — Bu kere istirdadedileiı Adana 
vilâyetinde küşadedilecek leylî Sultani mektebi 
ile Gazianteb livasında açılacak Ticaret İda
disinin üç aylık maaşları için Maarif Vekâle
tinin bin üç yüz otuz yedi senesi bütçesinin 
iki yüz otuz dokuzuncu faslının on altıncı Me
kâtibi Sultaniye ve İdadiye maaşatı maddesine 
1 993'5, iki yüz kırkıncı faslının onuncu M.e-
kâtibfi Sultaniye ve İdadiye masarifatı madde
sine 3 74.0 ve iki yüz elli ikinci tahsisatı fevkal
âde faslında 5 448 lira tahsisat ilâve, edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi nşerinden iti
baren meriyüricradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Mal iv 3 
ye .Maarif: Vekilleri memurdur. 

7 Kânunuevvel 1337 
İcra Vekildi Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Memuriyette % Refik Şevket 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Fethi Berayıı vazife seyahattedir 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Rauf Mahmud Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

İçtimada bulunamamıştı r 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Bu kere istirdadedilen Adana vilâyetinde 

tekrar küşadedilecek leylî Sultani mektebi ili; 
Gazianteb livasında kezalik açılacak olan Ti
caret idadisinin üç aylık maaşları için Maarif: 
Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin 239 neti fas
lımın on altıncı Mekâtibi Sultaniye ve İdadiye 
maaşatı maddesine iki yüz elli sekiz lira tasar
rufla iki bin dört yüz yirmi yedi ve 240 nci fas
lın onuncu mekâtibi sultaniye ve idadiye masa
rifatı maddesine yedi bin yedi yüz kırk ve 
252 nci' tahsisatı fevkalâde faslına da altı bin 
iki yüz lira tahsisat ilâvesine dair İcra Vekil
leri Heyetinden mevrut ve Meclis Riyaseti Ce
lilerinden muhavvel kanun lâyihası Maarif 
Vekilinin huzuriyle encümenimizde tetkik olun
du. 

Bütçemizde mevcut açığa rağmen Anava
tana iltihak eden bu kıymetli memleketle
rimizde öteden beri devam edegelmiş olan bu 
iki müessesei maarifin idamesinin lüzum 
ve ehemmiyeti müstesnaiyesine mebni terviç 
ve kabulü tensibedilmiştir. 

Ancak işbu meselenin müzakeresi sırasın
da tahaddüs eden diğer bir mesele encüme
nimizin nazarı dikkatini ehemmiyetle eelbet-
miş olmasiyle arzı keyfiyete müsaraat olunur. 

Şöyle ki : Maarif Vekili hazırı Karesi Me
busu Vehbi Beyin ita ettiği izahattan selefi 
zamanında Büyük Millet Meclisi Encümeni 
Mahsusu tarafından tesbit edilen madde ve 
kadro dâhilinde, encümenden şifahen alın
dığı beyan olunan mezuniyete istinaden, ve-
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kâleti mezkurece bâzı tadilât ve tebdilât doğ
rudan doğruya icra edilmiş olduğu anlaşılmış
tır. Bu gibi muamelatın diğer vekaletlerce da
hi vâki olduğu beyan edilmiştir. Filhakika 
1337 senesi bütçesi Heyeti Umumiyece fasıl fasıl 
tetkik ve tasdik edilerek, alelusul bir bütçe ka
nunu şeklinde iktisabı kanuniyet edememiş 
ise de her vekâlete ait tahsisat yekûnları 
Meclisçe bâdettasdik teşkilât kadroları bir en
cümeni fevkalâde tarafından bütçe fusulünün 
meevddı mütenevviası da verilen salâhiyeti 
mahsusaya mebni encümenimizce teıısibedilmiş 
olduğu cihetle, vekâletlerin bu kadro ve me-
vat dâhilinde kendiliklerinden tadilât ve teb
dilât icra edebilmeleri mephusunanh meselede 
olduğu gibi, isabet olsa dahi gayricaiz ve icrai 
ve teşriî mahiyette olan Meclisimizin ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun ruhu ile gayri-
kabili telif görülmüştür. Fakat ely'evm tâyin 
edilmiş olup istihdam edilmekte bulunan ve 
binaenaleyh istihkakları tahakkuk eden me
murların maaşat havalenameleri verilebilmek 
için emrivaki i mezkûrun Meclisi Âlinin tas
vibine iktiranı suretiyle usule ircaı zaruri mü
talâa edilmiştir. 

Bahusus tadilatı vakıa maddeler dâhilin
de vukııbıüup bütçede mevzu tahsisatını te
cavüz etmedikten başka, az çok tasarrufa 
dahi riayet olunmuştur. Senei cedideden iti
baren bu gibi hilafı usul teşevvüşata mahal 
kalmamak için, bütçenin bir maddesi dâhilin
de münakale ve kadro dâhilinde tadilat icra
sını ancak her vekâletin mensubolduğu en
cümenlerin inzimamı mütalâa ve müsaadesiy
le kabil v& caiz olabileceğinin ve lâkin key
fiyeti münakale bir fasıl dahilindeki, mad
delere taallûk edince encümenimizin mütalâa 
ve mukarreratmm istihsali zaruri olduğunun 
ve şayet münakalât fasıllar arasında olacaksa 
tahsisatı munzamma ve saire gibi encümenimi
zin delâlet ve ilâvei mütalâası ile Heyeti Umu-
miyenin tensip ve tastikme iktiran etmesi mec
buri bulunduğunun vekillere ve encümenlere 
tebliğinin tahtı karara alınması muamelâtın in
tizamı cereyanı noktasından lâzım ve lâbüt gö
rülmüştür. 

Mevzuubahis maarif Vekâleti bütçe ve kad
rosunda vâki olduğu şekilde hareket »etmiş olan 
diğer vekillere gelince: Bu hakikaten vâki ise 
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keyfiyeti teftiş ederken mesullerinin muhatap 
tutulması da esasatı idaoiyece muvafık olaca
ğından peyderpey bu gibi muamelâta vakıf ol
dukça arz edilmek üzere şimdilik Maarif Vekili 
sabıkının bu hareketinin tahsisatını tecavüz et-
miyerek matlubolan tasarrufata riayet etmiş ol
ması ve mephusunanh tadilât ve tebdilâtı icra 
için encümenden şifahen mezuniyet almış oldu
ğunun beyan edilmesi 'esbabı makbuleden addiy-
le işbu mezuniyetin tevsik edilmemiş olması do-
layısiyle yanlış bir icra suretinde bittelâkki zap
ta geçmesiyle iktifa edilmesi tezekkür edilmek
le keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

20 Kânunuevvel 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Saruhan Menteşe 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 

Âza Âza 
İstanbul Konya 

Neşet Kâzım Hüsnü 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Adana Leylî Sultanisi ile Gazianteb'teki 
Ticaret İdadisi için Maarif Vekâletinin 

1337 bütçesine tahsisat ilâvesinö 
dair Kanun 

MADDE 1. — 1337 maarif bütçesine berveç-
hizir on altı bin üç yüz yetmiş bir lira ilâve edil
miştir. 

M. Nev'i tahsisat Lira 

239 J6 Mekâtib sultaniye ve idadiye 
maaşatı 2 427 

240 10 Mekâtibi sultaniye ve idadiye 
masarifatı 7 740 

252 Tahsisatı fevkalâde 6 204 

16 371 

MADDE 2. — îşbu kanun 1 Kânunuevvel 
1337 tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif Vekilleri memurdur. 

MAZBATA MUHARRİRİ Dr. TEVFİK RÜŞ
TÜ B. (Menteşe) — Arkadaşlar zaten sarih 
olarak yazılan encümenin mazbatasından keyfi-
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yet anlaşılıyor. Maarif Vekâleti kadrosu da di
ğer kadrolar gibi vaktiyle bir encümeni mahsus 
tarafından tesbit edilmişti. Bütçesi de burada 
huzuru âlinizde fasıl fasıl okunarak, bütçe ka
nunlarının şekli mahsusunda kanun mahiyetin
de çıkmamakla beraber heyeti umumiyesi kabul 
olunmuş ve maddelerin tesbiti için de vaktiyle 
Muvazenei Maliye Encümenine verilmişti. Halbuki 
bu defa Adana ve Ayintab'da, istirdadolunan 
bu kıymetli, memleketlerimizde öteden beri mev-
eudolan mekteplerimizin tekrar idamesi için, 
pek haklı olarak, Maarif Vekili müracaat ettiği 
zaman bu ikinci mesele de nazarı dikkatimizi 
celbetti. Görüldü ki; kadrolar üzerinde oynan
mış. Meselâ hikmet i ve kimya muallimi bir iken, 
ikiye ayrılmış, iktisat ve kavanin muallimi hiç 
yok iken, kadroda ihdas edilmiş. Maarif müdür
lerinin adedi yirmi olarak, tesbit edilmişken, 
yirmi beşe iblâğ edilmiş ve bundan başka o 
meyanda bâzı kâtip maaşatından tasarruf edil
miş, zammedilmiş, ilâve edilmiş, hülâsa esas mad
dedeki tahsisata tecavüz edilmemiş, bilâkis ta
sarruf bile edilmiş. Görülüyor ki, onlar üzerin
de az çok tadilât icra olunmuştur. Encümen 
azaları meyanmda bu mesele konuşulurken en
cümende daha evvel meveut arkadaşlarımızdan 
bir çoğu Maarif Vekili Beyin encümenden bu 
bapta şifahi bir karar aldığını söylemişlerdir. 
Bendeniz olduğu gibi, müsaade buyurursanız arz 
edeyim. 

Biz Meclisin şekli teşekkülü itibariyle Hü
kümetin bir kabine mahiyetinde olmadığını, ma
liyeye taallûk eden kudreti icraiyenin pek de Ma
liye Vekâletinde değil, bilûmum kuvvei icraiyenin 
encümende bulunduğunu düşünerek, bu gibi kad
rolarda madde üzerinde keyfemayeşa hattâ isabet 
dahi olsa, vekaletlerce doğrudan doğruya muame
le yapılmamasını muvafık bulduk. îşte bu nok-
tai nazardandır ki, vâki olan mesele için şifahen 
bir izin alınmış olmasını ve tasarrufa riayet 
edilmiş bulunmasını esbabı makbuleden addet-1 

mek zaruretinde bulunduk ve bu yüzden memur 
olup da istihkakları tahakkuk eden ve her han
gi suretle içtihat edilirse edilsin, istihkak ola
rak taayyün edilen bu meblâğın, devletin dey-
ni olan bu maaşatııı verilebilmesi için işin usu
le ircamı düşünerek, keyfiyeti huzuruâlinize 
arz ettik. Binaenaleyh mesele ikidir. Biri Ada
na ve Aymtab'a ait tahsisattır ki, kabulü zaru
ridir. İkincisi de esbabı makbuleye binaen ve 
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ancak yanlış bir icra suretinde telâkki ettiği
miz meseledir ve bundan tevellüdeden üçüncü 
ve esaslı bir meselede, badema bu gibi teşev-
vüşata mahal kalmamak üzere, encümenimiz 
heyeti aliyenizden bu bapta bir karar ittiha
zını talebediyor. Şöyle ki, bir maddenin dâhi
linde şayet bâzı tadilât lâzım olacaksa o vekâ
letin veçhesine taallûk edeceği cihetle bu me
sele o vkâletin taallûk ettiği encümene aittir. 
Çünkü veçhe evvelemirde oradan geçtiği gibi, 
Heyeti Umumiyenin kararma iktiran ettikten 
sonra tefsiri yine encümene aittir. Fakat bir 
fasıl dahilindeki maddelere taallûk ederse Mu
vazenei Maliye ile alâkadar olduğundan yine 
encümenimize keyfiyet gelmelidir. Daha büyük 
fasıllara taallûk ederse hiç şüphesiz Heyeti 
Umumiyeye aittir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis).— Müsaade buyu
rursanız bir sual sorayım, bir ders ikiye ayrı
lıyor. Maarif müdürleri yirmi iken yirmi beş 
oluyor. Buna nasıl cevaz veriyorsunuz? 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Arz ede
yim efendim. Maarif müdürleri meselesinde 
maddede yekûn değişmiyor. Orada Maarif 
müdürü ve Maarif kâtipleri için birçok maaşat 
var. Bunlar kısmen kâtiplerden tasarruf, kıs
men maarif müdürlerine tamamen verilmiye-
rek, elde edilen tasarruflarla diğer maarif mü
dürlerine maaş verilmiştir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Tevfik 
Rüşçlü Beyin Sultani mektebi 22 midir, altı mı
dır? Evvelâ Maarif Encümeni altıya tenzil et
mişti. Bilâhara yirmi ikiye iblâğ etmiştir. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Sultani 
mektebi meselesi bunun haricinde başlıbaşma 
bir meseledir ki, yeni mukarreratın Maarif Ve
kâletince tatbikine imkân gürülmediğinden, 
mekteplerin kapanmamasını temin için encü
menden usulü dairesinde yapılmış bir meseledir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bizim dâvanın 
sıhhatine delildir efendim. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Efendim geçen sene Meclisi Âlide müzakere cere
yan ederken, muhtelif sultaniler ve idadiler ve 
darülmualliminler hakkında, muhtelif kanaatler 
serd edildi. Ve ekseriyetle gerek Rıza Nur Beye
fendi zamanında ve gerek Hamdullah Subhi Be
yefendi zamanında Meclisin arzusu, sultanillerin 
taksiri, fakat idadilerin ve darülmualliminlerin 
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teksiri merkezinde idi. Ekseriyetin kanaati tar
zında tebarüz eden bu şekle göre, mektepleri 
tensik etmek için, Bütçe Encümeni ile selefi âeizi 
görüşerek beş sultaniye hasrederler. Anadolu'da 
ancak beş sultani bulunacak ve diğerleri idadi 
olacak. Buna mukabil Vekâletin darülmuallli-
minleri olacak. A'aziyeti harbiye dolayısiyle, bu
nun tesbitine ve bütçeyi tanzim ve tensika im
kân bulunamaz, senei tahsiliye de başlar. Bil-
iztırar memleketin hayatı irfanında bir sekte hâ; 
sil olmaması için mevcut dokuzar senelik nehari 
sultanilerden 16 sultaniyi, bir de Safranbolu 
Ziraat İdadisini iadeye Vekâlet karar verir ve 
encümenden mezuniyet ister. Buna karşı olmak 
üzere kendi bütçesinin füsul ve mevaddı meya-
rıında münakale talebeder, Encümeni Âliniz mu
vafakat eder ve bu mektepler açılır. 

İkincisi: Yeni Maarif müdüriyetleri tenzil edi
lir. Birinci sınıfa 3 500, ikinci sınıfa 3 000 kuruş 
maaş tahsis edilir ve bir başkâtiple iki tane ikin
ci kâtip tâyin edilir. Yirmi maarif müdürü 
gayrikâfi görülür. Vekâletçe maddesi dâhilinde 
3 500 yalnız iki zata, 3 000 yalnız iki zata veril
mek üzere bakiye maarif müdürleri kaç kişi ise 
2 500 zer kuruş maaşla istihdam edilir ve 25 ma
arif müdürü üzerine kadroyu tertibeder ve ikin
ci kâtiplikleri lâğvederek, yalnız başkâtipler ikti
fa ederler. Bu da maddesi dâhilinde bir tasarruf 
olur. Hem yirmi beş maarif müdürüne iblâğ 
ederler. Hem de o madde dâhilinde tasarruf eder
ler. Üçüncüsü; aynı kadroda tasarruf ederler. 
Diğer aynı kadro içinde maaş sahiplerine zama-
im yaparlar. Bu da meslekte hizmeti, kıdemi 
olanlara bir muallimin 150 kuruş maaşı varsa 
kadroya nazaran, maaşı bin beş yüz ise onu iki 
bine iblâğ ederler ve bu suretle bütçenin madde
sini, kadronun heyeti umumiyesini tecavüz etme
mek üzere tasarrufattan yekdiğerine zam veya 
tenkis yaparlar. Dödüncü, bütçenin kadro
sunda Tevfik Jlüşdü Bey biraderimizin bu
yurdukları vçehile, mevcut olmıyan fakat 
ihtiyacı olan muallimlikleri ihdas ederler. 
Hikmet, kimya dersi bir muallimin uhdesinde 
iken, hükmeti ayrı bir muallime, kimyayı ayrı 
bir muallime verirler. Felsefe, iktisad ve ika-
vanin dersi mevcudolm'adığı halde bu dersi de 
ilâve ederler. Taîbiî ibu teşkilât yapılır ve bu 
muallimler de devam etmekte bulunur. Bitta
bi Bütçe Encümeninin muvafakati olmaksızın 
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Maliye Vekaleti havale vermediği için, kimi
si Erzurum'a, kimisi Van'a, Diyarbelkir'e git
miş olan bu muallimlerin tmaaşatmı vekâlet ha
valesini verip tesviye ettiremez. Binaenaleyh 
üki üç aydan ıberi ve bellkide beş aydan beri bâ
zı yerlerde memurin ve muallimin maaş alamı
yorlar. Bunun için bendeniz müracaat 'et t im 
Bütçe Encümenine. Bütçe Encümeni saydığım 
mevaddı dinledi ve bugünkü vaziyete nazaran, 
kabulü zaruri olduğu için, tabiî kalbul etmek 
lâzımgeldi ve kabul (buyurdular ve buraya ge
tirildi. Bu hususta müzaikerat uzamam'alk için 
bendenize orada vâki olan suallerin cevapla
rını da arz edeceğim. Buna encümende, bu tarz
da Maarif müdüriyetlerinin «devamına sizin ka
naatiniz var mıdır? Diye sual buyurdular.» 
Bittabi bu mesele hal edilirse onun neticesi de 
halledilir. Bendeniz Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzun sekizinci maddesi mucibince, Heyeti Cer 
lilenizin (göstereceği veçhe dairesinde hareket 
etmek mecburiyetindeyim. Halbuki fiilen He
yeti Umumiyece veçhe tâyini ademi imkanına 
binaen, her vekâletin mütehassısları tarafın
dan hazırlanacak bir esasın Heyeti Celilinizce 
tasvibinden sonra o veçile hareket etmek lüzu
muna kaani oldum ve o suretle vekâlete bende
nizi tâyin buyurduğunuz andan itibaren, lâzım-
gelen zevattan mürekkep bir Program Encü
meni teşkil ettim. Maarifin memleketimizde 
bize yarıyacak bir tarzda alması lâzıımgelen 
şekli, o encümen; ihtisası ve malûmatı ve sa
lâhiyeti dairesinde fesbit edecek ve ondan son
ra Heyeti Celilenize getireceğim. Bu meyan-
da Maarif tedrisatı iptidaiye ve tedrisatı tâ-
liyesi hakkında k i levazımat ve mualliminin re
fah ve terfileri ve mesleklerinin meslek olarak 
tesbiti hakkındaki vekâletin mütalâat ve tetki-
kat ı huzuru âlinize gelecektir. Binaenaleyh ye
rine bir şey koymak üzere, yakmak adetine mu
halif olmak üzere, bendeniz şimdiki şeklin ya-
kılm'ası taraftarı değilim ve mevcudun bugün 
devamiyle yerine daüıa iyi bir şey koyacağımıza 
kanaat getirdikten sonra ve onu koyduktan 
sonra, İbu şeMin tebdiline taraftarım. Bina
enaleyh bendeniz rica ediyorum, şimdilik bu 
şekli kabul buyurunuz. Tabiî üç yüz otuz se
kiz senesi için yenî şekli size getireceğiz ve onun 
iiçin gece günldüz çalışmaktayız. O vakte ka
dar intizar buyurunuz. Bunun şiimdi derhal 
kalbulünü rica ediyorum. 
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YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Vekil bey mü

saade buyrulursa bir sual soracağım. Bu alt üst 
olan bütçe karşısında ne yapıyorsunuz? 

MAARİF VEKÎLÎ VEHBÎ B. (Devamla) — 
İşte şimdi bunu tesbit ediyorum. Heyeti Celi
lenizin muvafakatiyle bunu tesbit etmiş bulu
nuyorum. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Bir ders 
ikiye bölünüyor. Yani hikmet, kimya dersleri 
iki grupa ayrıldığı halde bunun tahsisatı fev
kalâdesi bir muallim yerine iki veriliyor. Şim
di ise ikiye ayrıldığı için iki kişiye veriliyor. 
Bundan hazine mutazarrır olmuyor mu? 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. (Devamla) — 
Onu evvelce arz ettim. Maarif Vekâletinin bu
günkü Anadolu'daki Maarif Vekâletinin ifa et
tiği hidemata mahsus bütçe, mevcut umumi büt
çemizin 120 de biridir. Veyahut iki yüzde biridir. 
Bunun içinde dahi tasarruf edilmiştir. Yani He
yeti Celilenizin topyekûn olarak kabul ettiği büt
çeden sene nihayetinde huzuru âlinize tasarrruf 
ile geleceğiz. Buyurduğunuz da vâkıdır. Belki bu 
dersler her yerde tatbik edilmemiştir, bâzı yerler
de tatbik edilmiştir. Bu, beş yerdedir. Felsefe, ik
tisat ve kavanin dersinin konulması bütün sul
tanilerde değildir, beş sultanidedir. 

Diğer sultani]erdeki teşkilât, encümenin ka
bul ettiği kadrolar dahilindedir. Binaenaleyh 
bunun bütçe hesabına zarar olduğunu kabul et
mekle beraber memleketin irfanı namına, da kâr 
kaydetmek lâzımdır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — irfan noktai naza
rından diğer sultanilere de teşmil buyursanız... 

VEHBİ B. (Devamla) — Onların teşkilâtı-
da başka bir tarzdadır. . 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Ankara 
Darülmuallimini niçin açılmıyor, esbabı nedir? 

TAHSİN B. (Aydın) — Hikmet ve kimya 
dersleri bir ders olmak üzere bir muallim tara
fından ifa edilmekte iken bunun iki muallime 
tefrikinde sebep nedir? Malûmuâliniz bugün 
hikmet ve kimya dersi her yerde bir ders ola
rak okutturulur. Neden bu köhne usule avdet 
edilerek hikmet ve kimya dersleri ayrı, ayrı 
okutturulsun? Neden masraf olsun? öyle mi? 

MAARİF VEKÎLÎ VEHBÎ B. (Karesi) — 
Müsaade buyurunuz efendim. Yalnız kimya der
sinin değil, muhtelif derslerin, muhtelif şuaba-
tın mütahassısları vardır ki onlar ayrılmasını be
yan ediyorlar. 
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TAHSİN B. (Aydın) — Kimyagerini çıkara

caksınız mektebinizden? Mektebler nihayet bir 
idadidir, bir sultanidir. Buralardan bir müte
hassıs yetişirilmiyecektir Bugün hikmet ve kim
ya derslerinin bir olarak okutturulması bütün 
dünyada kabul edilen bir şekildir. 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. (Devamla) — 
Efendim arkadaşlarım - kanunu mucibince -
idarei hususiye tarafından idare edilmekte olan 
buradaki Darülmuallimin ve Darülmuallimatm 
neden ve ne için açılmadığını soruyorlar. Maa
rife ait olduğu için her zaman her hangi sual 
iradedilse maaşşükran kabul ederim. Ve maaş-
şükran bu hususatı da kabul ediyorum cevap 
vereceğim. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Bizim suale W 
zaman cevap vereceksiniz? 

MAARİF VEKÎLÎ VEHBİ B. (Devamla) — 
Efendim sizin suale de cevaptır, kabul buyurur
sanız. Darülmuallimin ile Darülmuallimat ge
çen seneki vilâyet bütçesinin ademi müsaadesine 
binaen masrafı bütçeye altı aylık olarak konul
muş ve hattâ bir miktarı da Maliyenin muave
net faslından alınabilmek için, bütçeye bin beş 
yüz, iki bin lira bir karşılık konmuş. Eylül gel
diği gibi mektebin bütçesi hitam bulmuş ve de
mincek aırz ettiğim diğer kısmı da Vekâletin 
açmak tasavvuruna, binaen, büsbütün açıkta 
kalmış. Yanii vekâlet bunu açacak idi. Bunu 
meydana getiremediği için - vaziyet dolayısiyle -
Darülmuallimin ortada kaldı. Bendeniz Vekâ
lete geldikten sonra Ankara vilâyeti encüme
nine yazdım, vilâyet encümeninde bizzat hazır 
olarak rica ettim ve müzakeratmda Darülmu
allimin ve Darülmuallimattm iadei ihyasına ka
rar verildi ve bütçe dâhilinde de münakale ya-
yapıldı ve bütçesi temin edildi. Ancak gerek Da
rülmuallimin, gerek Darülmuallimat ve gerekse 
diğer iptidai mektepleri görülen lüzuma bina
en vaktiyle işlgal edilmiştir. Malûmuâliniz, 
bilhassa heyeti celilenizin bu hususta muavenet 
ve müzaheretini rica edeceğim. Her nerede mek
tep binası bulunursa bu memleketin adetâ orta 
malı gibi, tutanın elinde kalmaktadır. 

Meselâ; buradaki mekteplerde icabeder; mu
hacirin iskân edilir. Onların iskânı üzerimize 
vacibolmakla beraber, mektebin yıkılmaması da 
farzdır. îcabeder; filân daire nakleder. İcab
eder; filân daire nakleder... Memleketin irfanı 
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ini son olarak hatıra gelir. Binaenaleyh, bende
niz burada vekâleti aiiyenizi demlide ettiğim 
zaman iptida mekteplerin tahliyesi için müra
caat ettim ve lâzımgelen makamattan şifahen, 
tahriren rica ettim, întaeedemedim. Binneticc 
Başkumandan Paşa Hazretlerine müracaat et
tim. iki, üç gün evvel mekteplerin tahliyesi hak
kında emri katî verdiler. İnşaallah intizar edi
yorum ki, bugünlerde mektepler işgalden kur
tulsun ve tedrisat başlasın, (tnşaallah, sadala-

MÜFİT) Ef. (Kırşehir) —- Senei dersiye ni
hayeti olduktan sonra bu sene kalsın. 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. (Devamla) — 
Üç,ay kârdır, üç gün bile kârdır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Öyle ise rica ede
riz, bir an evvel tahliye edilsin. Mektepleri ika
metgâhı hususiyetten bir an evvel kurtarınız. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 
Ona çalışıyoruz. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Maarif 
idarelerinin vazifesinin, mahallî en büyük mek
tep müdürleri tarafından gördürülmesi tezek
kür edilmiş, bu ne dereceye kadar doğrudur? 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 
Maarif müdürlerinin vazifesi mektep müdürleri 
tarafından gördürülmüş değildir. Malûmu âli
niz, elimizde bir İdarei vilâyat Kanunu vardır 
ve idarei vilâyat kanunu mer'i oldukça ahkâ
mına raüracaatt hepimize lâzımdır. O ahkâma 
nazaran, maarif müdüriyetleri bulunduğu vilâ
yetin maarif müdürüdür. Yani vilâyetin maarif 
müdüriyeti vazifesini görür ve salâhiyetlerini 
tecavüze imkân yoktur. Bütçede tasarruf olsun, 
diye birkaç sancağın maarifini tevhidederek, 
vilâyet unvanı verilmiştir. Gerçi Konya vilâye
tine gönderilen bir maarif • müdürü Niğde'ye, 
Aksaray'a da bakması lâzımdır ve ihtimali mev
cuttur. Ancak, vilâyet halinde, yoksa ayrı, ayrı 
müstakil livalar halinde değil. Efendiler, bütün 
idare alt üst olmuştur ve nitekim mutasarrıflar 
ve valiler bu hususta şikâyet etmiştir. Ve vekâ
let de bunu anlamıştır. Bunun tashihi için He
yeti Vekileye müracaat edilmiştir. Halbuki ka
nunda musarrah olduğu için bendenizi vekâlete 
intihap buyurduğunuzun ikinci günü bu ka
nuni nakîsayı izale ettim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Vekil Bey, mü
saade buyurur musunuz? Bu Mııvazenei Maliye 

encümeni mazbatasından idadi masraflarının 
Mııvazenei Umumiyeden verildiğini anladım. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 
Hayır efendim, öyle değildir. Aymtab'da bir 
ecnebi mektebi vardır ve derecesi yüksektir, 
bu idadi mektebi vaktiyle o ecnebi mektebine 
karşılık olmak üzere İstanbul Hükümeti tara
fından açılmıştır ve umumi bütçeden muave
net olmak üzere maaşı verilmektedir. Aynı su
rette Safranbolu'da da böyle bir idadi mektebi 
açılması kabul edilmiştir. Tekmil Türkiye.'de 
böyle mektep iki tanedir, fazla yoktur. Umumi 
izahat gelecek plân dairesinde arz edilecektir. 

REİS — Efendim, söz alan sekiz arkadaş 
var. (Müzakere kâfi, sesleri) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey rica ede
rim. Bir iki kelime söyliyeyim. 

REİS — Müsaade buyurunuz, efendim. 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arka

daşlar, demin arkadaşımın birisi Maarif Ve
kâleti kadrolarında birtakım tebdilât ve tahvi
lât icra edildiğini söyledi. Bu kanunsuz bir 
şeydi şüphesiz. Deveye boynun niye eğri de
mişler de, nerem doğru demiş. Bendeniz malî 
cihetini değil, idari cihetini de söyliyeeeğim. 
Efendiler, Maarif İdaresi o kadar bozuldu ki, 
devairi saireye kabili kıyas değildir. Birden 
bire bir iptidai muallimi alındı, maarif müdürü 
yapıldı. Bir maarif müdürü senelerce tereübe 
görmüş, mevkiinden indirildi. Bunu o vakit söy
ledim. Uğraştım. Kimseye dinletemedim. Sonra 
zamaim meselesinde de pek büyük fenalıklar 
yapılmıştır. Üç sene, yahut beş sene muallimlik 
ve muallimdik etmiş kimselere zamaim yapıldı. 
Senelerden beri memleketin irfanına hizmet et
miş adamlar bundan mahrum, bırakılmıştır. İs
terseniz, rica ederim arkadaşlar, lütfen dinleyi
niz, iki üç zattan mürekkep bir komisyon te
şekkül etsin, bunlar tahkik edilsin, mesulleri 
kimse tecziye edilsin. Tekerrür etmesin, bunlar. 
Memleketimizde ve bütün dünyada şayanı hür
met olan ve mazharı teveccüh olan muallimlere, 
gadredildi, ezildi, kahredildi. 

Bunlar tetkik ve tahkik edilmeli, Garbı ve 
Şarkı tanımış, memlekete hizmet etmiş birçok 
maarif müdürleri inliyor. Maarif Vekili Beye te
şekkür ederim, bunları telâfiye çalışıyor. Fakat 
şişe kırıldıktan sonra ne kadar tamir edilir. Sul
tani meselesine gelince; geçen sene bendeniz 
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teklif etmiştim, o vakit kabul edilmedi. Daha zi- \ 
yade iş kendisini gösterdikten sonra bugün ba- j 
kıy o ram ki, Meclis kabule maildir. Muhterem 
arkadaşlarım; memleketin böyle her tarafına 
tuba ağacının meyveleri gibi saçarak hiçbir şey 
yapmamaktansa üç, beş sultani yaparak memle
ketin ilim ve irfanına ve harama hizmet etmek 
şüphesiz daha iyi olur. Adana bu cihetten bizim 
arıyacağımız maarif eyaletlerinden birisi, belki 
birincisi olacaktır. Çünkü Adana, Arabistan, Su
riye'den, Akdenizd.cn gelecek efkâra karşı önü
müzde bir set olması icabeder. Arkadaşlar bili
niz ki, irfansız ekseriyet hiçtir, insanlar nerede 
olursa olsun, hattâ milyarlara baliğ olsun irfan
sız mı? Kafasız mı? Onun mevcudiyeti sıfırdır. 
Biz Adana'ya verilecek maarif, mekâtip tahsisa
tına acımamalıyız. Hattâ memleketimizin her ta
rafına verilecek olan ilim ve irfan tahsisatına 
acımamalıyız. Biz öyle şeylere acımalıyız ki, ar
kadaşlar; deniz aşırı yerlerden gelip de iktisat 
Vekâleti müsteşarlığına tâyin olunuyorlar. O pa
raları alın da çocuklar için mektep açtırın. Ço
cuklara dinini, milliyetini öğretin. 

Sonra gelelim, arkadaşlarım, hikmet ve kim
ya derslerinin neden ayrıldığını sordular. Tah
sin Beye anlatacak lisanla derim k i ; demircilik
le çilingirlik birdir. Fakat ayrı ayrı sanattır. 
Sultanilere biz pek büyük bir mevki vermek is
tiyoruz. Bunlarda hikmetle kimyayı ayırmazsak 
istifade kabil değildir. Bu dersin ikisi de birçok 
tecrübelere, birçok müşahedelere, birçok uğraş
malara mütevakkıftır. Binaenaleyh bendeniz 
Adana ve Aymtab'a verilecek olan tahsisatın 
lehindeyim. Gerek Ayıntab'daki ecnebi mües
sesesine mukavemet edebilmek için ve gerek Ak-
denizden akıp gelecek birtakım cereyanlara kar
şı koyabilmek için Adana ve havalisinde ilim ve 
irfani müesseseler tesis etmek akdes vazaifimiz-
d endir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim. Adana Sultanisine verilecek tahsisat hak
kında söz söylemek istemem. Tabiî bu lâzımdır. 
Yalnız bu maarif kadrosunda yapılan tahvilât 
encümende mevzuubahsolurken bendeniz de en
cümende bulunmak dolayısiyle, nıüzakerata işti
rak ettim. Malûmu âliniz geçen sene bütçenin açı
ğını kapatabilmek için, devair kadrolarında ten-
kihat yapabilmek için malûmııâliniz; Meclisi Ali 
bir kadro encümeni teşkil etti ve bu kadro encü
meni vekâletlerde birtakım tahkikat icra ederek 

. 1337 0 : 1 
geldiler. Bu kadrolar henüz intacedilmeksizin 
Muvazenei Maliye Encümeni işe vazıyed etti. Ve
kâletlerle bilistişare bir memurin kadrosu tanzim 
ettiler. Bu tanzim edilen kadroya karşı da tah
sisat kabul ettiler. Hattâ Dahiliye Vekâletinde 
Encümeni Müdiranın ilgası dolayısiyle Âta Bey
efendi de istifa etmişlerdi. Muvazenei Maliye; 
Encümeni yapmış olduğu bu kadroyu ve bu kad-
roya mukabil verdiği tahsisatı Temmuzdan itiba
ren tatbik etmek için Meclisi Âliden mezuniyet 
aldı. Hattâ bu meyanda Maarif Vekâleti kadro
sunu da (20) Maarif müdürü olarak kabul etti 
ve bu yirmi maarif müdürlüğüne mukabil tahsi
sat verildi. Maarif Vekili sabıkı, gerçi maarif 
müdürleri kadrosunda tahsisatı dâhilinde tasar
ruf yaparak adedlerini yirmi beşe iblâğ etti. Bun
lara verilen maaşat haddi zatında tahsisatını te
cavüz etmiyorsa da, malûmuâliniz, yirmi beş ma
arif müdürünün beşi sonradan tâyin edildi ve 
hariçten getirildi. Hariçten gelen bu zevat bir
çok harcırah aldılar. Şu halde maaşat kısmında 
fazla sarfiyat yok. Ama Maarif Vekâletinin har
cırah' tahsisatı şu suretle fazla sarfedilmek sure
tiyle israf edildi. Binaenaleyh bendeniz yapılan 
kadro teşkilâtının şu suretle aleyhinde bulundu
ğum için muhalefet ettim. Yirmi maarif müdü
rünün adedini yirmi beşe çıkarmak ve hariçten 
getirtmek suretiyle para israf edildiği için mü
sebbiplerinden tazminini teklf edyorum. (Bravo, 
sesleri) 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendeniz bir şeye 
itiraz ediyorum. İkinci senei maliyemizin hitamı
na varmak üzereyiz. Hâlâ Meclisimizin encümen
lerinden tetkikatı ikmal edilip de gelmiş bir büt
çe muvacehesinde bulunmak bize müyesser olma
dı. Geçen sene nihayetine kadar 1336 senesi büt
çesi için encümenlerde sallana, sallana ve bizden 
muvakkat avanslar ala, ala seneyi ikmal etti. Bi
naenaleyh Meclisimizin idarei devlette lâzım olan 
sarfiyatı murakabe edebilmek imkânı hâsıl ola
madı. Bu sene ise Hükümetçe yapılan ve Mecli
simizce kabul edilmiyen bir bütçe Muvazenei Ma
liye ve Kadro Encümenine tevdi edildi. Bunlar 
da aylardan beri bu vazifeyi ikmal etmediğinden 
dolayı Muvazenei Maliye Encümeninden alınan 
bir mezuniyetle kadrolar üzerinde keyfemayeşa 
tahsisat ve sarfiyat yapılmaktadır. Fakat sora
rım efendiler, Muvazenei Maliye Encümeni bü
tün Meclisin reyini istediği gibi istimal etmek 
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•hakkını hak middr? O halde demek bunun bir 
kolayını buldular. Bunun bir nihayeti vardır. 
Kaç aydan beri encümen vazifesini ikmal edip 
huzurumuza bir bütçe getiremedi. Fakat vekil
ler encümenlerden birkaç azadan istihsal ettikle
ri mezuniyet üzerine istedikleri gibi bütçenin er-
kaını üzerinde muamele yapıyorlar. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Bunu bendeniz şahsım namına reddederim. Hiç
bir meselede uyuşmak taraftan değilim. ' 

TAHSİN B. (Devamla) — O halde kimin nıe-
zuniyetiyle para veriyorsunuz? (Gürültüler) Bu 
Meclisin en büyük vazifesi milletin parasını mu
rakabe etmek, onun hüsnü istimaline çalışmaktır. 
Biz iki senenin hitamına vasıl olduğumuz halde 
hâlâ bir bütçe görmedik. Encümen azaları bey
efendiler ya vazifelerini ifa ederler veya edemez
lerse şeref ve haysiyetleri ile çekilirler. Fakat 
efendim yirmi maarif müdüriyeti için bu kadro 
yapılıyor ve onu Muvazenei Maliye Encümeni ka
bul ediyor. Sonra o maaşla yirmi müdürü idare 
etmek imkânı varsa o halde ne için yirmi beş ma
arif müdürü için para isteniyor? Demek ki, yirmi 
maarif müdürü ile idare ettirmek kaabildir. Bu
nun gibi fazla birtakım rakamlarla yekûnu şişir
terek, o bütçe dâhilinde sarfiyat yapmak yolunu 
buldular. Binaenaleyh biz bu sene değil, gelecek 
sene nihayetinde bile bütçemizde.bir tevazün gö
rüp Hükümeti murakabe etmek imkânını hâsıl 
edemiyeceğiz. Bu bedihidir. 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Murakabe 
edeydiniz efendim. 

TAHSİN B. (Devamla) — Meclisimize gel
medi ki, bir şey tahkik edelim. Malûmuâliniz 
biz 1336 senesi için bir bütçe tetkik ve tanzim 
edinceye kadar sene nihayeti geldi. Avanslarla... 

BEİS — Efendim bu, bütçe müzakeresi de
ğildir. 

TAHSİN B. (Devamla) — Hayır efendim 
(Gürültüler) masraf milyonlara baliğ oluyor. Bu
nu ispat ederim. 

REİS — Efendim maarif tahsisatına dair söy
leyin. 

TAHSİN B. (Aydın) — Avans Kanunu jile 
getirmiyorlar ki, hakkımızı istimal edelim. Ve
kâleti murakabe edelim, rezaletlerden, yolsuz 
işlerden burada bahsedelim. Ne kadar vakitten 
beri buraya ikinci bir Avans Kanunu gelmiyor. 
Gelmek için teklif edildi. Encümenlerden çıkıp 
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I buraya getirilmiyor. Çünkü dermeyan edilecek, 
I serd edilecek hakayikten korkuyorlar. 
I MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
i Ben avans istiyeli iki ay oldu. 
I TAHSİN B. (Devamla) — Efendim; Maa-
! rif Vekâletinin bütçesi henüz Meclisin tasdikı-
I ne iktiran etmemiş olduğu halde, böyle kendi 
j keyfi için ve encümenin muvafakatiyle, bütçe-
j sinin mevaddı üzerinde tadilât yapması doğru 

değildir. Binaenaleyh yapmış olduğu bu mua
melâttan kendisi mesuldür. Hiçbir vakit bu sar
fiyatı Meclis kabul edemez. 

I TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsaade 
J buyururmusunuz Reis Bey? Encümen namına 

bâzı malûmat arz edeceğim. 
REİS — Buyurun Vehbi Bey. 
MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 

Efendim; bendeniz bütçeden, on paraya varın
caya kadar, vükelâyı milletin tasvibine iktiran 
etmedikçe, sarfiyatın bütün mevcudiyetimle ve 
katiyen aleyhindeyim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Edenler hak
kında ne yapıyorsunuz? 

VEHBİ B. (Devamla) — Edenler hakkında 
siz yapacaksınız tabiî.. Binaenaleyh zaten şim
diye kadar hiçbir zaman bu memlekette lâzım-
olduğu mevkii alamıyan ve her yerde ezilmekte 
olan mualliminin böyle bir bütçe hatası dola-
yısiyle de sefaletini neticelendirmek için, bu 
teklifi huzuru alinize getirdim. Bendeniz rica 
ve istirham ediyorum; gelecek sene ne yapar
sanız yapınız. Fakat şu olmuş ve encümeni âli
nizin muvafakatine iktiran etmiş olan kısımla
rını bu sene nihayetine kadar da bu suretle de
vam ettirelim. Gelecek sene için bir şekil tes
bit edin. ve onun haricinde hareket edecek olan 
gerek bendenizi ve gerek başkasını derhal ıs
kat edin. 

VEHBİ E l (Konya) — Efendim; ben evve
lâ bir şeyi anlamak isterim, sonra da encüme
nin mazbatasına dair iki kelime söyliyeceğim, 
anhyaeağım şu ki ; Adana istilâ altında bulun
duğunda orada lâfzı murat bir vali vekili ve 
mânâsız bir Hükümet vardı. Ozaman da gerek 
Anteb'de ve gerek Adana'da bu mektepler 
devam etti mi, etmedi mi? Bir bunu anlamak 

i isterim. İkincisi; Maarif Vekâletinde vâki olan 
birtakım tasarrufat zeydin parasını amre ver-

I mek ve yirmi maarif müdürü tesbit etmiş ilanı 
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keyf için ve daha doğrusu ahbap kayırmak 
için adedini yirmi b»eşe çıkarmak... Bu hali Mu-
vazenei Maliye Encümeni pek nezaketle ittiham 
ediyor. Fakat ben bu nezaketi kabul etmiyo
rum. Encümen kendi muvafakatini esbabı mıı-
cihei zaruriyeden addetmiş, ben bu zarureti de 
anlamıyorum; bunun için encümen esbabı mak-
bulei zaruriye demiş, ben zaruri addetmiyorum. 
Çünkü; biz bu gibi hataları, belki kasdi olarak, 
millete ihanetleri esbabı makbıüei zaruriye ad
detmekle bu sefaletlere duçar olduk. Bilmem ; 
şu sebep esbabı zaruriyei makbuledendir, bu de
falık böyle olsun demekle bu felâketlere duçar 
olduk. Binaenaleyh ben esbabı zaruriyei mak
bul eden addetmiyorum. Ve failinin mesul olma
sını teklif ediyorum. Teklifimi kabul buyurun. 
(Bravo, sesleri, alkışlar) Encümen bunu kabul 
etmiş, zannetmem ki, Meclis kabul etsin. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsaade 
buyurursanız, meseleyi biraz daha tavzih ede
yim ; Esbabı mâkule dediğimiz. İkidir; biri kad
rodaki tahsisatı tecavüz etmemiş olması, ikin
cisi de, Muvazenei Maliye Encümeninden şifa
hen salâhiyet alınmış olduğunu yine o zaman
ki Muvazene Encümeninde bulunan azaların 
itiraf etmiş olmasıdır. Encümen, Heyeti Umu-
miyeden bir kararı aleni ve katı ile aldığı sa
lâhiyete binaen bu izni vermiş. Mademki, vak
tiyle.... 

NEŞET B. (İstanbul) — Sabık encümen bu
nu söylemişse bile tevsik etmiş midir? 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Tevsik 
edilmediğinden dolayıdır ki, biz de hatalı gö
rüyoruz ve Efendi Hazretlerinin de dediği gibi, 
hatayı kaydetmekle iktifa/'ediyoruz. Aynı za
manda Sırrı Bey biraderimizin harcırah mese
lesi beyanatına iştirak edemediğimi arz edece
ğim. Malûmuâliniz harcırah tahsisatı, vekâlet
lerin bütçesine yekûn olarak geçer, artık o şah
si değildir, o zata ait değildir. Onun kime ve
rilip verilmediği vekâletin icraatından meyda
na çıkmaz ve encümene de taallûk etmez. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Tahsisatı fev
kalâde de fazla verilmiş mi? Verilmemiş mi? 

REİS — Efendim, rica ederim kesmeyiniz, 
sonra söylersiniz. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Vekil 
tasarrufa riayet etmiş, tahsisatını tecavüz et
memiştir. 
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YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim,. 

fazla teşkilâtla tahsisatı fevkalâde miktarı na
sıl muhafaza ediliyor? 

.TEVFlK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Onu 
arz ediyorum, geçmemiş ve tecavüz etmemiş
ti?. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Tahsisatı fev
kalâdenin tecavüz etmemesi imkânı yok. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Mü
saade buyurun. Yalnız maarif müdürleri 

adedi taaddüdedince tahsisat değişir. Bu hu
susta da encümenden şifahi karar alındığı be
yan ediliyor. Tabiî bu şifahi kararı encü
men kabul etmediğinden Ve tevsik edilmediği
ni gördüğünden dolayıdır ki, biz de talıtie 
ediyoruz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Encümenin 
şifahi karar vermek salâhiyeti var mı? 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Biz 
bunu esbabı makbuleden addediyoruz. Yoksa 
tahtieden vazgeçmiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, lütfen müsaade edin bir sual soraca
ğım; Maarif Vekâletinde harcırah tahsisatı 
şahsi değildir, muayyendir dediler. Faraza 
elli bin kuruş harcırah tahsisatı var. Muhte
lif yerlere yirmi maarif müdürü de tâyin 
edilmiş, gitmişler. Yirmi birinci maarif müdü
rü buradan tâyin edilir de Diyarbekir'e gi
derse, o adama verilen harcırah fazla olur mu? 
Olmaz mı? Soruyorum. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Maa
rif Vekâleti harcırah hususunda tahsisatı mun
zamına istememiş; demek ki, yekûnunu geçme
miş. (İsraf edilmiş sesleri) Sonra asıl cevap 
vermek istediğimi nokta şudur. Tahsin Bey 
biraderimiz, encümen ne vazife yapıyor diyor. 
Kendilerinin hatırına getirmek isterim ki; en
cümen birçok defalar tebeddül etmiş ve bu
günkü hale gelebilmiştir. Fakat encümenin 
âzası her vakit çalışmış ve eline aldığı bütçeyi 
tanzim edebilmek için Heyeti Vekile ile de 
teşriki mesai ederek huzurunuza hesabı doğru 
.bir hütçe getirmelkle müttevıaggil İbuiunım&fcta 
olmuştur. Talhsin Beye sorarım. Niçin fasıl, 
fasıl (bütçeyi burada tetkik etmeden encümene 
havale ettiniz? 

TAHSİN B. (Aydın) — Altı aydan heri .ge
tirdiğiniz bütçeden hesabımın doğruluğu bel
lidir. 
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MÜFİD Ef. (Kırşehir)*— Efendim, Muva

zenei Maliye Encümenimizin vermiş olduğu şu 
mazbata; Gazianteb ve Adana'dalki mektep
lerin tahsisatına matuftur. Bu münasebetle 
Maarif Vekili sabı'kmm yapmış olduğu 'bir ka
nunsuzluk meselesinden de bahsoluııuyoi'. Bu 
vekili mesul etmeye veya o daireyi mesul etme
ye Meclisi Âliniz taraftardır ve bu işe vaziyed 
etmiştir. Binaenaleyh biz bir an evvel beriki 
noktayı halledelim. Diğer- meseleyi ayrıca hal
letmek için hepimiz beraberiz, müttefikiz. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. Müzakereyi kâfi görenler, 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. ' Efendim, bu mazbata ile mevzuu 
bahsolan mcsaile dair de üç tane takrir vardır. 
Onları okutacağız : 

S. — Ccmik Mebusu Nafiz Beyle arkadaşla
rının, sabık Maarif Vekili zamanındaki yolsuz-
lukî/ırı tahkik için beş kişilik bir heyet intihap 
edilmesine dair takriri 

Riyaseti Oelıileye 
Maarif vekili sabıkının hilafı kanun icraatı 

kendisinin istizahı sırasında rüfeka tarafından 
serd ve it yan edilmiş idi. Mumaileyhin hare-
kâ.ti kanıınşikenanesi bugün Muvazenei Ma
liye Encümeninden de sureti nazikânede Mec
lise arz edilmiştir. Meclisi Âli artık bir emri
vaki meclisi olmadığını ispat ve muhafazasına 
memur olduğu 'kanun ahkâmını infaz eylemek 
için Maarif'Vekâletinde şimdiye kadar icra edil
miş suiistimal'at ve hilafı kanun harekâtın tah
kiki içıin beş zattan mürelkkep bir heyetin inti
habını teklif eyleriz. 

Canik Bitlis 
Ahmed Nafiz Vehbi 

Van Bayezid 
Tevfik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeninin tâyin etti

ği hudut haricine çıkarak hilafı usul muamele 
icrasına mütecasir olanlar hakkında tetkikatı 
muktaziye ifasiyle gerek tahsisatı fevkalâde ve 
gerek harcirah ve saireden vâki olan hilafı usul 
sarfiyatın tesbitiyle tahakkuk edecek miktarın 
müsebbiplerinden tazmini suretiyle muamele ifa
sını ve bu suret icra edilmediği takdirde bütçe 
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hilâfına sarfiyatın önüne geçilemiyeceği kanaa
tiyle icabının ifasını teklif eylerim. 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Maarif kadrosunda yirmi maarif müdüriye

ti tesbit olunmuş iken mücerret dilediklerini ka
yırmak fikriyle yirmi beş müdüriyet ihdası do-
layısiyle gerçi maaşça bir fark hâsıl olmamış 
ise de harcirahça birçok israfatı davet ettiği ta
biîdir. Binaenaleyh beş müdüre verilmiş olaca
ğı tabiî olan azimet ve memuriyetlerine hatime 
verildiği takdirde avdet hareirahlarmın bilhesap 
tazminini teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

REİS — Tun alı Hilmi Beyin de bir takriri 
var. Hilmi Bey bu takrimizin bu meseleye taal
lûku yoktur, onun için bütçe esnasında izah eder
siniz. 

TÜNAL1 HÎLMI B. (Bolu) — Efendim di
ğer meseleler nasıl tahaddüs etmiş ise bu da öy
lece tahaddüs etmiştir. 

REİS —• Efendim, okunan takrirleri birer 
birer reye vaz'edeceğim. 

(Nafiz Beyin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Nafiz Beyin takririni kabul eden

ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiş
tir. 

TUNALI HtLMl B. (Bolu) — Reis Bey. Lüt
fen takririmin Muvazenei Maliye' Encümenine 
vahalesini teklif ederim. 

REÎS — Peki.... 
MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 

REŞAD B.( Saruhan) — Reis Beyefendi, rica 
ederim, yanlış karar ittihaz buyuruluyor. Orta
da suiistimal yoktur ve meseleden Muvazenei 
Maliye Encümeninin haberi vardır. Biz şifahen 
mezuniyet verdik. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Biz suiistimal var 
diyoruz. Tahkik edilsin. 

REİS — Efendim diğer takrirleri de reye 
koyacağım. 

(Yusuf Ziya Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim Yusuf Ziya Beyin takri

rini nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın
lar. Nazarı dikkate alınmadı. 

(Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efendi
nin takriri tekrar okundu.) 
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REÎS — Efendim Hacı Ahmed Haindi Efen

dinin takririni nazan dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsınlar. Nazarı dikkate alınmadı. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakereyi kâfi gördünüz. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Adana Leylî Sultanisi ile öazianteb'deki Ti
caret İdadisi için Maarif Vekâletinin 1337 büt

çesine tahsisat ilâvesine dairsKanun 

MADDE 1. — 1337 Maarif bütçesine berveç-
hi zeyil on altı bin üç yüz yetmiş bir lira ilâve 
edilmiştir. 

F. M. Nevi muhassasat Lira 

239 16 Mekâtibi Sultaniye ve İda
diye maaşatı 2 427 

240 10 Mekâtibi Sultaniye ve ida
diye masarifatı 7 740 

252 O Tahsisatı fevkalâde fi 204 

16 371 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) - - Reis Bey ga
yet kısa mâruzâtım var, ikinci maddede Kânu
nuevvelden muteberdir deniliyor. Halbuki în,-
gün Kânunuevvelin yirmi ikisi ve hitama bir 
hafta kalmıştır. Kânunusani iptidasından mute
ber olmak üzere maddenin o suretle tashihini 
teklif ederim. 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. (Karesi) — 
Orada mektep mevcuttur efendim... 

SÜLEYMAN SIRRT B. (Yozgad) — Vekil 
Beyden müsaade edin bir şey soracağım efen
dim. Bu tahsisatta Ayıntab'dan da bahsedildi. 
Geçenlerde biz Aymtab'a (120) bin lira bir tah
sisat vermiştik, onda bu mektepler dâhil mi idi? 

VEHBÎ B. (Karesi) — O; memleketin imarı 
için idi efendim... 

REÎS — Efendim, Birinci madde hakkında 
başka söz istiyen yok, tadilname de yok. Mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el
lerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun bir Kânunuevvel 
1337 tarihinden muteberdir. 
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REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Mali
ye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tâ
yini esami ile reye arz ediyorum. Lütfen reyle
rinizi istimal buyurun. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Edime, Mebusu Şeref Beyin mezuniye
ti hakkında Divanı Riyaset karan. 

REİS — Efendim, bir Divan kararı var. 

Heyeti Umumiyeye 
Edirne Mebusu Şeref Beye elli gün mezu

niyet itası tensibedilmekle Heyeti Umumiyeye 
arz olunur-. 
Büyük Millet Meclisi İkinci Reisvekili 

Reisisanisi Faik 
Dr. Adnan 

İdare memuru İdare memuru Kâtip 
Haeıbekir Emir Ziya Hurşid 
Kati]) Kâtip îdare memuru 
Atıf Haydar Rasim 
REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın

lar. Kabul edilmiştir. 

6. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONAN MADDELER 

/. — Gümrük muamelâtını teftiş için dört 
müfettişlik ihdasına dair Kanun 

REÎS — Efendim, Rüsumat müfettişlikleri 
ihdası hakkındaki lâyihai kanuniye evvelce re
yi âlinize arz edilmişti. Nisabı ekseriyet hâ
sıl olmadığından tekrar reye vaz 'ediyoruz. Rey
lerinizi istimal buyurun. 

Efendim, Adana ve (îaziayıntab'da küşad-
edilecek mektepler için Maarif bütçesine tah
sisatı munzamına itasına dair lâyihai kanuni-
yenin neticei arasında reye iştirak edenlerin 
adedi yüz kırk dört olmasına binaen nisabı ek
seriyet olmadığından tekrar reye vaz'edeceğiz. 
Beş dakika teneffüs. 

(Saat 3 sonra da Celseye nihayet verildi.) 



İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 3,40 sonra 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTÎP : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 
Münhasıran gümrük muamelâtını teftiş için 

Maliye Vekâletinde dört müfettişlik ihdası hak
kındaki Kanunun reye vaz'ında (13) redde kar
şı (91) reyle, ikinci defa reye vaz'edildiği için 
kabul edilmiştir. 

2. — Suriye Hükümetiyle Gümrük Mukave
lesi akdetmek üzere Adana'ya izam edilecek olan 
heyetin riyasetine tâyin olunan Adana Mebusu 
Zekâi Beye izin verilmesine dair İcra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi 

REÎS — icra Vekilleri Riyasetinin Adana 
Mebusu Zekâi Beyin mezun addine dair olan 
tezkeresi var : 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
îtilâfııamenin birinci maddesi mucibince Tür

kiye ile Suriye arasında akdolunacak gümrük 
mukavelenamesi mevaddmı kararlaştırmak üze
re Adana'da teşkili lâzımgelen komisyonun 
Adana Mebusu Zekâi Beyin riyaseti altında 
teşkili Heyeti Vekilece tensibedildiğinden hi
tamı vazifeye kadar müşarümileyhin mezun ad-
edilmesi hususunun tahtı karara alınması esba
bının istikmal Duyurulmasını rica ederim. 

21 . XI I . 1337 
icra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekili 
Fevzi 

(Muvafık sesleri) 

REÎS — Zekâi Beyi bu vazife ile muvazzafan 
mezun adedenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil- j 
mistir efendim. j 

I 
3. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
1. — İstifa eden Sıhhiye Vekili Dr. Refik \ 

Beyin yerine gösterilen namzetlerden birisinin \ 
intihabına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti \ 
tezkeresi ' 

Heyeti Umumiyeye 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili Dr. 

Refik Beyin istifasına mebni âtide isimleri mu
harrer zevattan birinin vekâleti mezkureye in
tihabını teklif eylerim. 22 . X I I . 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Mustafa Kemal 

Dr. Rıza Nur B. (Sinob), Dr. Abidin B. (Lâ
zistan), Dr. Fikret B. (Kozan), Dr. Ali Hay
dar B. (Gene)/Dr. Tevt'ik Rüşdü B. (Menteşe), 
Dr. Suad B. (Kastamonu), Dr. Fuad B. (Bolu), 
Operatör Emin B. (Bursa), Dr. Mazhar B. (Ay
dın), Dr. Asını B. (Amasya), Dr. Mustafa B. 
(Kozan), Dr. Eşref B. (Adana). 

RElS — Bir şey arz edeceğim. Bundan ev
velki celsede reye koyduğumuz Adana mektep
leri için verilecek olan tahsisatı munzamına Ka
nununda nisabı karar yoktur. Eğer arzu eder
seniz buraya puslalarmızı bıraktığınız zaman, 
kırmızı veya beyaz kâğıtlar da vaz'ederseniz 
o da reye konulmuş olur. (Olur, sesleri) Yani 
şimdi intihap varakasını koymakla beraber ka
bul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı kâ
ğıt koysunlar. 

(Ara tasnif edildi.) Şimdi istihsali ara hitam 
bulmuştur. 

Tufan Beyefendi arkadaşlarınız Hilmi Bey 
ve Hacı Mustafa Efendi ile tasnifi araya me
mursunuz. 

Evrakı varidemiz bitmiştir. 
Âra tasnif edilinceye kadar ruznamei müza-

kerata geçeceğiz. 

2. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, İdarei Umu
miyet Vilâyat Kanununun 67 nci maddesinin son 
ftkrasiyle 68 nci maddesinde gösterilen mukar-
reratın Memurin Muhakemat Encümeni tarafın
dan rüyet edilmesine dair kanun teklifi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası (2/341) 

- ~ 205 
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T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 67 nci 
maddesinin fıkrai ahiresi ve 68 nci maddesi mu
cibince vilâyat ve elviyei müstakille mecalisi 
idaresinden halkın mesalih ve' muamelâtına mü-
taallik sudur eden mukarrerattan kendilerini 
mutazarrır addeden alâkadarana işbu mukarre-
ratı derecei ahirede Şûrayı Devlette tetkik et
tirmek hak ve salâhiyeti verilmişti. Şûrayı 
Devletin müteşekkil olmaması hasebiyle mercii 
tetkik kalmamış olmaktan naşi halkın bu misillû 
mesaili yüz üstü durmakta ve bütün esabı me
salih fevkalâde müteessir bulunmaktadır. El-
yevm tetkikat ifa edilmek üzere taşralardan 
gönderilmiş birçok idari mukarreratı muhtevi 
evrakın mevcut bulunmasına ve daha ziyade 
ukdei teehhürde kalması ve gün geçtikçe çoğal
ması hukuku âmmenin tedvir ve tesrii ııoktai 
nazarından münafii maslahat ve adalet bulun
masına mebni mukarreratı mebhusanın tetkik 
ve intacı için zirde muharrer maddei kanuni-
yenin; (Memurin muhakematına mütallik me-
sail evrakının niyetine memur encümenin vaza-
ii'ini nıübeyyin Kanun) a zeyil olarak kabul 
buyurulmasını arz ve teklif eedrim. 

12 Temmuz 1337 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

Maddei müzeyyele : Îdarei umumiyei vilâ
yat Kanununun 67 nci maddesinin son fıkra-
siyle 68 nci maddesinde gösterilen mukarrerat 
işbu encümende tetkik olunur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Numara :1 26 Teşrinievvel 1337 
Bolu Mebusu Şükrü Bey tarafından verilen 

teklifi kanuni bittetkik haddizatında muvafık 
görülmüş ise de mecalisi idare mukarreratını 
derecei nihayede tetkika dair olan mezkûr mad
delerden başka mecalisi umumiyei vilâyat mu
karreratı aleyhine valinin itirazı ile vukubula-
cak tetkikatm dahi Şûrayı Devlete aidiyeti 
İdarei vilâyat Kanununun yüz otuz beşinci 
maddesi ahkâmından bulunmakla cümlesinin 
ihtiva etmek üzere tadilen tanzim kılman mad
dei müzeyyele berveçhi zir Heyeti Umıımiyenin 
nazarı tasvibine arz ve takdim olunur'. 

Maddei müzeyyele ': idarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun (67 nci) maddesinin son fıkr asiyle 
altmış sekizinci ve yüz otuz beşinci maddelerin-
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de gösterilen mukarrerat dahi işbu encümende 
tetkik olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Haydar Adana 
Mazhar 

Kâtip Âza 
Kayseri Ata 

Atıf 
Âza Âza 

Behçet Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Söz istiyen var mıdır, efendim'? 
REFFK ŞEVKET B. (Saruhan) — İzahat 

versinler. 
REİS — Dahiliye Encümeninden bu husus

ta izahat verecek zat yok mu? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, malûmu âliniz mecalisi idarenin memurin 
muhakematına mütaallik kararları (Şûrayı Dev
let Tetkik Heyeti) nammdaki bir heyete tevdi 
olunuyor, bundan başka yine mecalisi idarenin 
Şûrayı Devletçe tetkiki lâzımgelen mukarrera-
tıııa bir .merci olmadığı için bu kararların da 
şimdiki tetkik encümenine havalesine, sonra 
mecalisi umûmiye mûkarreratına valiler itiraz 
ederse bu kararın da keza Şûrayı Devlete ya
ni Tetkik Encümenine havalesine lüzum görü
lerek madde o şekilde yapılıyor. Bunun kabu
lünü encümen teklif ediyor. 

OSMAN B. (Lâzistaıı) — Netice itibariyle 
hiçbir iş bu Tetkik Encümeninden çıkmıyaeak-
tır. Bunu da anlatınız. 

REİS — Süleyman Sırrı Bey maddeye bir 
serlevha ister. Hangi maddeye ait olduğunu tas
rih etmek lâzımdır. Maddei müzeyyele denilmiş 
ama neye? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) —- Bendeniz kendime taallûk eden 
şeyler üzerinde söyliyeceğim. Herhalde Şûrayı 
Devlete bir şekli kati verebilmek için Meclisi 
âliniz müteaddit müzakeratta bulundu. Fakat 
Şûrayi Devletin esası kabul edilmemekle bera
ber kanunen Şûrayi Devletçe ifası, icrası lâzımge
len hususat için de bir mercii rüyet gösterilmemiş 
oldu. Bu itibarla efradın hukukuna taallûk eden 
bâzı hususat açıkta ve muallâkta kalmıştır. Ben
deniz de meclisi idarelerin vermiş olduğu ka
rarları istinaf en rüyet edecek bir makam bulun-

206 



î : 132 22.12.1337 O : 2 
maçlığından dolayı bir hayli evrakın olduğu gibi 
beklemekte olduğunu sövüyorum. Kezalik mu
adili ve sair imtiyazata ait Şûrayi Devletçe ni
yet edilmesi lâzım hususat da mevcuttur. De
min arz ettiğim veçhile bunlara bakacak bir 
mercii resmî bulunmadığından dolayı bu evra
kın nereye tevdi edileceğinde biz de mütehayyi-
riz ve bu itibarla, bu teklifi fevkalâde haizi 
ehemmiyet görüyorum. Herhalde bu olmasa bile 
Meclisi âlinizden bu kabil evrak için ne yapıl
mak lâzımgeldiğine dair bir karar verilmesi 
hakkında ricade bulunuyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bendeniz 
Tetkik Encümeninin do bu hususta mütalâası 
alınması taraftarıyım. Çünkü işler çoğala
caktır. 

E S AD B. (Lâzistan) — MaJûmuâliniz Şûrayi 
Devletin birkaç vazifesi vardır. Bir Mülkiye 
dairesi bir Tanzimat, bir de Maliye dairesi var
dır. Memurin muhakematunı ait muamelâtı ifa 
etmek için Meclisi Âliniz iki encümen teşkil 
etti. Biri dokuz kişiden biri de on beş kişiden 
ibarettir. Dokuz kişiden ibaret olan Memurin 
Muhakemat Encümeni, on beş kişiden ibaret 
olan da Memurin Muhakemat Tetkik Heyetidir. 
Bendeniz bu işi görmek için meclisi idarelerin 
merdi! tetkik olmadığını söylemek isterim. Ma-
Jûmuâlhıiz İdarei lTmumiyei Vilâyat Kanunun
da; (Vilâyet meclisi idaresince ve mecalisi 
umumiyece bir karar ittiha olunu}) da onun 
aleyhinde bir itiraz vâki olursa Şûrayı Dev
letçe tetkik olunur,) diye bir ibare. Bir kayıt 
vardır. Bu gibi evrak şimdi bir merci olma
dığı için yüz üstü kalıyor. Ezcümle bende
niz de Memurin Muhakemat Encümeninde bu
lunuyorum. Encümenimizdeki, evraki muha
keme mey anında meclisi idareden karara ik
tiran edip de havale olunmuş birçok evrak 
vardır, bakan yok. Binaenaleyh bu işin tetki
ki için bir teklifi kanunide bulundum. Lâyiha 
Encümeni Memurin Tetkik Encümeninin nok-
tai nazarını kabul etti, Dâhiliye Encümenine 
havale etti orada da zaten bir teklif varmış, 
onunla tevhiden bakılmasına karar verildi. Bi
naenaleyh Tetkik Encümeninin, yani Memurin 
Muhakemat Heyetinin vazifesi pek azdır. Di
ğer bizim encümenin de işi o kadar meşğuliyet-
li değildir. Bunun da encümenimize tevdii pek 
muvafık olur. Onun kabulünü teklif ediyorum. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir )— Esacl Bey bi
raderimiz sahibi teklif olmak ve Memurin 
Muhakemat Encümeninde bulunmak dolayısiy-
le Heyeti Celilenize lâzımgelen izahatı ver
diler. Bendeniz de tamaıniyle fikrine iştirak 
ederim. Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti
nin Kanununda (Şûrayı Devlet Heyeti Umu-
miyesi Makamına kaim olma küzere) diye bir 
ibare vardır. Onu on beş kişilik bir heyete tev
di buyurmuşsunuz. O, on beş kişilik heyet, me
murin muhakematından doğrudan, doğruya 
men'i muhakeme kararı verilip de re'sen ka
bili rüyet ve tetkik olan muamelelere bakı
yor. Bir de Memurin Muhakemat Encümeninin 
verdiği, karar aleyhine itiraz vukubulursa, bun
dan dolayı da onların işine bakıyor. Tetkik 
Heyetinin işi âdeta yok gibidir. Bu vazife de 
onlara tahmil olnursa çalışırlar, bu işlerde bir
an evvel biter. Bendeniz bunun kabulü ta
raftarıyım. 

REİS — Efendim. Başka söz istiyen kalma
d ı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ben
deniz İktisat Vekili Beyefendinin sualine ce
vap vereceğim. 

REİS — Buyurun... 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, İktisat Vekili Beyefendi Meclisi İdareden 
memurin muhakematına aidolarak sâdır olan 
kararlara Şûrayı Devlet Tetkik Encümeninde 
bakılıyor. Sonra mesalihi umumiyeye aiclo-
lan kararlara da şimdi yapılan teklif muci
bince - Meclisi Âilnin kabulü takdirinde yine 
o encümence bakılacaktır. Yalnız bâzı imtiyazat 
için Şûrayı Devlete mütaalük vazaif kalıyor. Bu
na mütaallik evrak vekâlette teraküm ediyor. Bu
na ne suretle bakılacaktır? buna bir merci gös
terilsin buyurdular. Hâtınâlinize gelir ki; 
Şûrayı Devlet Tetkik Encümeni Kanununun 
hini müzakeresinde uzun uzadıya münakaşalar 
oldu ve o vakit Şûrayi Devletin vazifesini ekser 
arkadaşlarımız şu suretle tefrik ettiler, dediler 
ki Şûrayi Devletin Aazifesi üçtür. Birisi; me
murin muhakematı, ikincisi; imtiyazat itası, 
üçüncüsü; kavanin ve nizamatm tefsiri. Kavaniıı 
ve nizaınatm tanzim ve tefsiri meselesinde den
di ki; Meclisi Âli kanunu yapar, yaptığı kanunu 
da tefsir eder. İmtiyazata gelince bunun da En
cümeni mahsusu vardır. İcabında bu evrak en-
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cümene verilir, encümence tetkik edilir, Heyeti ı 
Vekileee de karara raptolunur. Bunlar için 
başka bir merci gösterilmedi. Yalnız memurin 
muhakematı meselesi nazarı dikkate alınarak. 
tetkik heyeti kabul edildi. Binaenaleyh bende
niz Celâl Beyefendinin buyurdukları gibi, Şûra-
yi Devlet ve saire tenkil ederek teşkilâtın çoğal
tılması taraftarı değilim. Teşkilâtın tarzı mah
susu vardır. Meclisi Âlide encümenlerde mevcut
tur. Heyeti Vekile vardır. Heyeti Vekile müza
kere eder, encümene verir. Buna Meclisi Âli 
bir şekil verir. 

NAFİZ B. (Canrkj — Efendim, maiûmuâli-
1 eridir ki, Şûrayi Devletin kanunen muayyen 
vazaifi mevcuttur. Tetkik Encümeni teşkili hak
kındaki kanunun müzakeresi esnasında Şûrayı 
Devletin vazaifi umum iyesinden ve bu vazaifin. I 
nereye tevdii lâzmıgeldiğindeıı uzun uzadıya bah
sedildi. Bu meyanda Süleyman Sırrı Beyin bu
yurdukları gibi, Şûıayi Devletin memurin mu- i 
hakematmdan maada diğer vazaifin encümeıı-
lerce veyahut vekâleti aidesince rüyet ve halli 
bâzı arkadaşlar tarafından burada dermeyan 
edildi. Fakat kanıma bu veçhile bir kayıt ve 
serahat vaz'edilmedi. Şu hale nazaran henüz 
ref ve tağyir edilmemiş, tebdil ve tahvil edilme
miş olan kavanini mevcudeye nazaran Şûrayı I 
Devlete mütaallik vazaif bugün muallâktadır. 
Binaenaleyh ya kavanini mevcudeye nazaran Şû-
rayi Devlet vazaif inin yegân, yegân birer mercii 
kanunisi olduğunu sarahati kanuniye ile tâyin 
etmek veyahut bu vazaifi bu Tetkik Encümenine I 
havale eylemek lâzımgelir. Halbuki bunun hiç 
birisi yapılmamıştır. 

Bendenize kalırsa kavanini mevcude icabında, I 
zamanı geldiğinde tadil edilmek üzere Şûrayi I 
Devletin vazaifi umumiyesi, yani kavanini mev
cude ile Şûrayi Devlete tevdi edilmiş olan bir 1 
umum vazaif Tetkik Encümenine havale edil- I 
melidir. Yani Heyeti Umumiyeye değil, Tetkik I 
Encümenine tevdi edilmelidir. Sonra bu kanun I 
tanzim, edilirken uzun uzadıya mevzu ubahsedil- I 
eliği veçhile Şûrayi Devletin memurin muhalce- I 
matı hakkındaki vazaifi ref'edilsin, yalnız me- I 
murin muhakematmın beşinci maddesi mi, seki- I 
zinci maddesi mi bunun için de bilâhara Meclisten I 
veyahut Hükümetten bir teklif vâki olur, ona I 
göre r e f edilir. Bu encümenin vezaifi kamı- I 
niyesi yine bir kanunla tahdidedilerek bir za- | 
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man gelirki bu encümende artık evrak kalma
mış olur. Fakat bugün Şûrayı Devlete kanu
nen tevdi edilmiş olan vezaifin herhalde bir 
mercii kanuııM »bulunmak şarttır, bu gübi işler 
muallakta kalamaz, onun için fbrı gıibi işlerde 
iböyile bir encümene tevdii lâzımgelir. (Bende
nizin mütalâam budur. 

ESAD B. (Lâzistaıı) — Reis Beyefendi, ma-
lûmuaiiniz encümen ikidir. (Biri; -Memurin Mu-
hakemjatı Encümenidir. Biri de tetkik heyeti
dir. Tetkik heyeti raalûmualiniz ll5 kişiden iba
ret olup memurin mühalkem'atı vezaMini ide ya
pıyor. (Buyurdukları evrak (başka bir encüme
ne verilime yanlışlık olur. Memurin muhake-
rııa't heyetine tevdi edilmesini teklif ederim (Mü
zakere kâfi, sadaları) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler, lütfen 
el. kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

EMe tadilname yoktur. Zâten (bir madde-
•den ibarettir. Yanlız şu suretle bir serlevha ya
zılmıştır. .(Şûrayı Devletin memurin ımuhakıe-
m atıma mütaallİk vezaifdnin sureti ifası hakkın
daki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna ımüzeyyel 
kanun) diye yazılmıştır. Madde de okunan 
maddei müzeyyeldir. Maddei müzeyyelemn 
birinci müzakeresini kâfi görenler, lütfen el 
kaldı mı n. Birinci müzakeresi kâfi görülmüş
tür. (Müstaceliyet, sadaları) Müstaceliyet ka
narı yoktur. (Beş gün sonra ikinci müzakeresi
ni yapacağız. Ve şunu da ilâveten arz edeyim-
fki : serdi mütalâa eden zevat bu maddei ka
nuniye nin /birtakım boşlukları mevcut 'olduğun
dan 'bahsettiler. Fakat tadilname vermediler. 
İkinci müzakeresi yapıldığında tadilname, ve
rilir. MKizıakere ederiz, nazarı dikkate alı
rız. 

ABDÜDGAFUR Ef. (Karesi) — Reis Beye
fendi, geçen defa ruzniameye ithal edilen Şû
rayı Evkaf Teşkili hakkındaki Kanunun mü
zakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Rııznamemizdedir efendim, müza
kere ederiz. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — <Bugün mu
amele görmemiş hır yığın evrak vardır. 

SIRRI B. (İzmit) — Bugün Perşembe, ve
killer cevap verecekler. Oradaki listede suali
min sırası gelmiştir. Yoksa o karar ref i mi edil
di"? (Heyeti Vekile burada mevcut değildir, sa
daları) 
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ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-

ruhan) — Hepimiz ıburad'ayız efendim. Yal
nız ına'kânıı Rîyasetten tebligat yapılmasını bek
liyoruz. 

R E İ S — Tensip ̂ buyurursanız bugün Persem-
'be, sutaMere geçelim. Yarın da şûrayı evkaf 
meselesini müzakere ederiz. 

Suallere geçiyoruz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi 

akşam olmuştur. Bu mesele üzerinde her arka
daş bir şey söyliyecek, böyle birtakım sual ve 
istizahlar on dakika içerisinde kapatılacak. 

REİS — İstizah yoktur efendim. Bugün 
Perşembedir. Sual günüdür. İstizahlar için baş
ka bir gün tâyin ederiz. Bugün suallere cevap 
verilecektir. İstizahlara cevap istiyorsanız her
hangi q;\in isterseniz istizah yapabilirsiniz. 

5. -— Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, Adliye 
teşkilâtı hakkında suali ve Adliye Vekili Refik 
Şevket Beyin şifahi cevabı 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Her vekil şahsan bir maddei kanuniyeyi fesih 

ve ilga edemiyeceği gibi ayrıca bir maddei ka-
nuniyede neşir ve ilân edemez. Hattâ bir nizam
name bile tanzimi için İcra Vekilleri Heyetinin 
muvafakatini ve Makamı Riyasetin tasdikini al
mak icabeder. Böyle olduğu halde Adliye Vekâ
leti galiba ierai ve teşriî sıfatlarının kuvvet ve 
kudretini Meclisin kudreti fevkinde görmüş ol
malıdır ki, bugün teşkili mahakim kanununu 
ayaklar altına alarak mahakim ve hükkâmı her-
cünierciye isal etmiştir. Meclisi Âliden Adliye 
Vekâletine hâkimi münferit usulünü arzu ettiği 
yerlerde tatbika mezuniyet verilmiş ve bunun 
içinde bir maddei kanuniye kabul olunmuş bu
lunması hasebiyle bu maddei kanuniyeyi eline 
alarak her tarafta derhal hâkimi münferit usu
lünü tatbik edip gazetelerle adliyede teşkilât ve 
icraat serlevhaları ile ilân edilmekte bulunmuş 
ve fakat bu teşkilâtın yukarda arz ettiğim teş
kilât kanununu fesih ve ilga ettiği anlaşılmak
tadır. Meselâ bir livada hâkimi münferitlik teş
kilâtının ierası orada istinaf mahkemesinin de 
teşkili demektir. Şu hale göre her livada birer 
istinaf mahkemesi vücuda gelmiştir. Bir de bi
dayet hâkimliği mevcuttur. Her mahkeme nez-
dinde bir müddeiumumi bulunması ve hukuku 
umumiyenin takibi ve umuru adliyenin icab-
eden makamlarla muhaberesi velhasıl tâ Adliye 
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J Vekâletine varıncaya kadar bir silsilei kanuniye 

teşkil etmesi gerek Usulü Muhakeme Kanunun
da ve gerek el yevm mer'i olan Teşkilâtı Maha
kim Kanununda müsarrah iken Adliye Vekâleti 
liva bidayet mahkemeleri nezdindeki merkez 
müddeiumumiyelerini kaldırmış ve mahkemeleri 
müddeiumumisiz bırakmıştır. 

Eğer livalardaki istinaf müddeiumumileri 
bunlara bakacak denilirse ve baktırılıyorsa Ka
nunen böyle bir hak istinaf müddeiumumilerime 
bahşolunmamış iken bu hakkında verilmesi yiıjıe 
bir kanunla kabil olabilecektir. Bu teşkilâtjn 
tamiminde hükkâmın mevkileri derecei iktidar ye 
kıdemleri zirüzeber olduğu gibi bunların ta
yinlerinde encümeni intihap namiyle bir nizarh-
nariıe kaleme almışlar idi ki, el yevm mer'idir. O 
nizamname hükmüne de riayet etmiyerek, VeWil 
Beyefendinin reyihudiyle tâyin vücuda gelmiştijr. 
Elhasıl her şeklinde bir kanunsuzluk ve Meclisin 
hukukuna tecavüz görülen şu hususu ne gibi bîr 
esasa iptinaen yaptığının Adliye Vekâletinden is-
itzah Duyurulmasını teklif eylerim, efendim, j 
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Malatya Mebusu j 

Sıtkı 

REİS — Efendim, bu istizah kabule iktirajn 
. etmediği için sual şeklinde vâki olacaktır. ; 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET t . 
(Saruhan) — Efendim Malatya Mebusu muhte
remi Sıtkı Bey tarafından verilen bu sual takri
ri muhtelif hususatı ihtiva ediyor. Uzun olmak
la beraber bendeniz suallerin her birisini ayn, ay
rı Heyeti Muhteremenize arz ederek'lâzımgelen 
cevaplarını vereceğim. 

Birinci fıkrasında (Galiba icrai ve teşrii sı
fatlarının kuvvet ve kudretini Meclisin kudreti 
fevkinde görmüştür.) deniyor. Bendeniz Heyeti 
Muhteremenizden iktibası kuvvet etmiş ve o kuv
vete istinadetmiş bir arkadaş sıfatiyle bulunuyo
rum. Hiçbir zamanda bu kuvvetin fevkinde 
kendimde bir kuvvetin mevcudiyeti zan ve zeha
bında bulunmadım. Onun için bu hususta itiraz 
imkânı yoktur. Meclisi âliniz bu zihniyeti taşı
yanları zannederim ki, lâzımgeldiği gibi dersini 
ve cevabım verir bu kısım esasa ve teşkilâta ait 
değildir. 

Sonra diyor ki: (Hâkimi münferit usulünün 

I tatbikine aidolmak üzere istihsal edilen bir mad
dei kanuniye ile teşkilât kanunu fesih ve ilga edil-
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mistir.) Bilâkis hâkimi münferittiğin teşkili hak-
kındaki kanunun hüsnü tatbikatına itina edil
mekte ve o teşkilâta aidolan şekil muhafaza ve 
tatbik edilmektedir. Misal olmak üzere (İstinaf 
müddeiumumileri mahiyetinde bir de bidayet 
müddeiumumiliği olmak lâzımgelirken bidayet 
müddeiumumilikleri ilga edilmiştir.) diyor. Bi
dayet müddeiumumiliği ilga edilmemiştir. An
cak 14 Temmuz 1337 tarihli kanun mucibince: 
(Adliye Vekilleri, hükkâm, müstantikler ve müs-
tantik muavinleriyle müddeiumumilere vazaifi 
asliyelerine ilâveten, vazaifi sairei adliyeyi dahi 
tevdi edebilirler.) hükmüne binaen her hangi bir 
sebeple mahallinde bidayet müddeiumumisi bu
lunmadığı zaman o vazifenin muvakkaten bir 
âza mülâzimi tarafından ifasına müsaade et
miştir. Zaruretten mütevellit bu müsaade ya
vaş yavaş tâyin edilecek zevatın bulunması sa
yesinde ilga ediliyor. Yani kaldırılıyor ve ref 
ediliyor. Ve şimdi her livada da müddeiumu
milik, bidayet müddeiumumiliği teşkil edilmiş
tir. Yani bidayet müddeiumumiliği ilga edil
miş değildir. Ancak bidayet müddeiumumiliği
ne ait vezaif 14 Temmuz 1337 tarihindeki, Ka
nunun verdiği salâhiyete müsteniden mevcut 
hükkâmdan birtanesine muvakkaten tevdi edil
miştir. Sonra mahkemeleri müddeiumumisiz bı
rakmış diyor. Halbuki mahkeme onsuz yürüye-. 
mez. Hiçbir mahkemenin müddeiumumisiz kal
madığını, vazifesini ifadan aciz olmadığını ben
deniz temin ve tekrar ederim. Sonra Adliye Ve
kili encümen intihapsız tâyin yapmıştır, diyor. 
Efendiler; bendeniz kanunu Heyeti Muhtereme-
nizden çıkarttığım zaman Temmuzun on dördü 
idi. Ve Heyeti Muhteremeye burada beyanatta 
bulunurken inşallah bu kanunu âzami olarak 
iki ay zarfında tatbik edeceğim demiştim. 
(Evet, sesleri) 

SIDKI B. (Malatya) — O cihetten sarfı 
nazar ediyorum. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Peki efendim, sırası düşmüşken izah 
edeyim. (O iki ay zarfında tatbik için), sözünün ı 
infazına buhranlı zamanlarda mecbur oldum. 
Hakikaten yoksulluklar içerisinde ve yoksul
lukları telâfi etmek suretiyle ve Heyeti Muhte-
remenizin arzu ettiği şekilde zannederim ki, 
teşkilâtı mevcudeyi meydana getirerek bilvesile 
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söyliyebilirim ki; bu teşkilâtın semeratı nafıa
sını görmeye başladım, (Kâfi, kafi, sesleri) 

SITKI B. (Malatya) — Muhterem Meclis; 
bendenizin bu takriri vermekteki maksadım, 
hâkimi münferit teşkilâtının esasına itiraz kas
tiyle değildir. Yanlış telâkki Duyurulmasın. Yal
nız, teşkilâtta görülen yolsuzluğa müsteniden 
verdim. Efendiler bugün teşkilât öteden beri 
gerek Heyeti Celilenizin ve gerek milletin Ad
liye hakkında vâki olan şikâyetini katiyen tat
min etmemiştir. Edememiştir ve edemez. Esba
bına gelince; evet bu hâkimi münferit teşkilâ
tı ne için yapıldı diyemem. Zira Refik Şevket 
Beye biz 14 Temmuz 1337 tarihinde o salâhi
yeti vermişiz. Fakat Refik Şevket Beyefendi bu 
teşkilâtı alehmiyya böyle yapacağına eğer ted
ricî bir surette yapmış olsaydı, kendisine veri
len salâhiyetten ve o kanundan istifade olunur
du, efendiler. Refik Şevket Bey diyorlar ki; 
ben bidayet mahkemelerini müddeiumumisiz bı
rakmadım, bendeniz de diyorum ki, bugün hâ
kimi münferit teşkilâtiyle her livada bir İstinaf 
Mahkemesi teşkil edilmiştir. O livada bulurfan 
müddeiumumi bugün İstinaf Müddeiumumisi 
sıfatını iktisabetti. Vakıa istinâl müddeiumu-* 
miliği fena değil ama iyiliği de yoktur. Müsaa-
de ederseniz arz edeceğim. Efendiler müddei
umumi istinaf müddeilmumisi olması dolayısiy-
le yani; Teşkilâtı Mahakim Kanununun altmış 
birinci maddesinde mahkemei istinaf nezdinde 
bulunan müddeiumumi ancak o mahkemenin 
salâhiyeti ve hükmü dairesinde ifayı vazife 
eder demesi hasebiyle müddeiumumi, istinaf 
müddeiumumisidir. Bidayet mahkemesinde de 
bir de bidayet müddeiumumisi bulunması icab-
eder. Halbuki efendiler ben takrir vereli on 
beş, yirmi gün oldu, on beş, yirmi gündür ba
kıyorum, epeyce müddeiumumiler tâyin olun
du. Görüyorum ki, istinaf müddeilmumtei olan 
zat bâzan bidayet mahkemesinde müddeiumu
milikte bulunuyor ve aynı meselede istinaf 
mahkemesinde dahi müddeiumumilikte bulunu
yor. Bu vazife âza mülâzimları vasıtasiyle ifa 
ettirileceğine, vazifenin sahibi hakikisi tâyin 
edilmeli idi. Ef endiler bugün bu teşkilât hase
biyle livalardaki mahkemeler istinaf mahkeme
si oldu. Evet hâkimi münferit teşkilâtından 
istifade olunur, bu kabili inkâr bir keyfiyet de
ğildir. Evvelce hükümetin üç yüz yirmi sekiz 
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senesinde Edirne'de yaptığı teşkilâttan hakika
ten pek büyük istifade olundu. Bu teşkilât ile 
Edirne'de yapılan teşkilât arasında pek büyük 
bir fark vardır. Orada yapılan teşkilâtta o va
kit nezaret memurini adliye içerisinde uhdesi
ne tevdi olunacak, o vazifei kanuniye ve tecrü
besi ve zekâsı kâfi olanları seçip o mahkemeye 
tâyin etti. Ve o mahkemeden hakikaten istifa
de- olundu. Fakat bu teşkilât o teşkilâta benze-
medi, zira her livada istinaf mahkemesi olması 
itibariyle, o livadaki müddeiumumi ve o liva
da bulunan reis, istinaf müddeiumumisi ve reisi 
oldular. Efendiler bakınız müsaadenizle bir 
misal arz edeceğim; bir liva müddeiumumiliği 
vazifesini yapan bir efendi kanun dairesinde 
hiçbir vakit istinaf müddeiumumiliği vazifesini 
ifa edemez. 

Müsaadenizle bir şey arz edeceğim efendi
ler; geçen sene vilâyatı şarkıyeye istiklâl mah
kemesi âzası olarak tâyin olunup da giderken 
Çorum tarikiyle gidiyordum. Sungurlu tari
kiyle giderken yanımızda bulunan muhafız as
kerleri ki; aynı zamanda hayvanlarının yemle
rini de taşıyorlardı, bu askerleri konak yerine 
vaktiyle varmaları için biz iki saat evvel yola 
çıkardık. Bu askerler Sungurlu kazasının De-
mirşeyh karyesine gelmezden iki saat beride 
Çavuş karyesinin altına geldiklerinde iki kişi 
önden ve üç kişi de arkadan; pusuda olarak 
muhafız askerlere davranmayın, demekle bera
ber öndeki iki şahıs silâh istimal ediyorlar ve 
isabet ettiremiyorlar ve askerler siz davranma
yın, diye silâh teşhir ediyorlar. Ötekiler anlıyor
lar ki, müdafaa edemiyecekler hemen teslim olu
yorlar. (Sadede geliniz, sesleri) Sadede gelece
ğim efendiler, şahıslan teslim alan iki askerden 
birisi, teslim aldıkları şahsı diğer refikine tes
lim ve ileri sevk ettiğinde merkuman askerin si
lâhını almaya teşebbüs ederler. Arkada tahmi
nen yüz hatve geride kalan asker, silâhı almaya 
çalışan şahıslara, arkadaşımın silâhını bırakınız, 
vuracağım, demiş ise de sem'i itibar etmedikle
rinden bizzarure arkadaki asker bunlardan biri
sini vuruyor. Asker bu suretle vazifesini ifa et
miştir. Sonra Çorum'a geldiğimizde müddeiumu
miyi davet ettim. Keyfiyeti vakıayı kendisine 
anlattık ve rovelveri de kendisine verdik ve as
kerin ifadesini almız dedik. Ertesi sabah kalk
tık gittik efendiler. Bakınız istinaf müddeiumu
misi olan o zatın yaptığı muameleye asıl cayi dik-
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I kat olan cihet askeri soymak için silâh istimal 

eden o mücrimin refiki hakkında hiçbir muame-
lei kanuniye ifa olunmuyor da, vazifei askeriye
sini ifa eden elindeki silâhının namusunu muha
faza etmek mecburiyetiyle vuran askeri biz git
tikten sonra tahtı tevkife alıyorlar ve bunun ci
nayetle lüzumu muhakemesine kadar varıyor
lar ve bu suretle itham ediyorlar. Bu defa avde
timde Çorum tarikiyle gelirken mesele hatırıma 
geldi. Gittim, müddeiumumiden sordum. Ne dese 
beğenirsiniz biz askerin cinayetle lüzumu muha
kemesini yaptık ve itham olundu. Bugün silâh-
endaz bulunması hasebiyle cezasını tecil ettik 
diyor. Müddeiumumi bey bu nasıl olur, vazifei 
askeriyesini ifa etmiş bir asker nasıl cinayetle 
itham olunuyor, nasıl tevkif olunuyor diye sor
duğum zaman şöyle cevap verdi : Efendim si-
lâhendaz olması hasebiyle biz bunun cezasını te
cil ettik. Belki mürürü zamana uğrar veyahut 
mahkemeye sevk edersek mahkeme delâili kâ-

j fiye görmez beraet ettirir cevabında bulundu. 
Bakınız vazifesini ifa eden asker tahtı tevkife 
almıyor. Cinayetle lüzumu mahkemesine karar 
veriliyor ve cinayetle itham olunuyor. Bugün 
o müddeiumumi istinaf müddeiumumisi bulunu
yor. Takririmi takdim ettiğimin ikinci veyahut 
üçüncü günü idi ki, Trabzon »Mahkemesinde âdi 
bir ticaret dâvasını cinayet şekline koyarak bir 
şahsın yedi seneye mahkûm edilerek hapis edil
diğini nâtık bu kürsüyü muallâda bir kâğıt kı
raat edilmiştir. 

Efendiler işte diyeceğim, hakiaten hâkimi 
münferid teşkilâtı iyidir. Fakat bu teşkilâtta 

I isabet olmadı. Teşkilâtın zahiren görüldüğü 
menfaatden ziyade mazarratı vardır. Efendiler 
bakınız bu kürsüye çıkan vekil beyler mensub-
oldukları encümenin reyini aldıklarını ve isti
şare ettiklerini söylüyorlar. Ne olurdu ki Adliye 

I Vekili Bey bir defada Encümeni Adliye ile 
bu hususta istişare etse idi mesmuatmma naza
ran Encümeni Adliyede bir iki defa Refik Şev
ket Beyefendiye bunda bir yanlışlık olduğunu 
ve bunun tashih edilmesini teklif etmişler; ka
bul etmemiştir. Kanun dolayısiyle yapılan yan
lışlık, vatanın milletin ruhuna taallûk eder. 
Bugün bir milletin, bir hükümetin malına, ha
yatına bütün mevcudiyetine müteallik tevzii 
adaletle meşgul ve tahminen yarım asırdan beri 
devametmiş bir müessesei adliyenin mevzuatı 

' birden bire yıkılıp yerine başka bir şekil ko* 
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namaz. Efendiler bu teşkilâtı her tarafa alel-
ınıiyya yapmak mümkün olsa idi bunu istanbul 
Hükümeti Edirne teşkilâtını yaptığında her 
tarafa teşımil ederdi. (Kâfi sesleri) Kâfi değil 
efendiler, dünkü Hâkimiyeti Milliye gazetesin
den Refik Şevket Beyin bir tamimini okuyaca
ğım. Adliye Vekili Bey tâyin edilen Adliye 
müfettişlerine telgrafla mevaddı âtiyeyi teb
liğ etmişti'r. Milletin adlî ihtiyacını tatmin hu
susunda tatbikine başlanılan hâkimi münferi-
lik usulünde matlup veçhile muvaffakiyet istih
sali için müfettişlerin ruhu kanuna tevfikan 
iş gördürülmesi emrinde adliyecilere hocalık et
mesini tavsiye ederim diyor. (îyi ya sadaları) 
Müsaade buyurunuz. Adliye Vekili Beyefendi
nin şu tamimi ile sabit oluyor ki efendiler; 
Vekil Beyefendi de yapılan şu teşkilâtta tama
miylc milletin arzusunun temin edilmediğine 
kanaat hâsıl oluyor. Bendeniz Vekil Beyefen
diden beklerdim ki bu teşkilâttan evvel yapı
lacak işler vardı. Efendiler gerek Heyeti celi-
lenizin ve gerek milleti necibenizin şimdiye 
kadar adliye hakkında vâki olan şikâyeti ne 
idi? Hiçbir fert dedi mi ki benim muhakememe 
bir kişi baksın, üç kişi baksın, beş kişi bakma
sın. Böyle bir şikâyet vâki olmamıştır. (Var
dır sesleri). Yalnız vâki olan şikâyet şu idi, 
deniliyordu ki: Benim muhakemem vakit ve zama
nı ile rüyet olunmuyor. Aylarca belki seneler
ce sürüncemede kalıyor diye feryat ediliyordu. 
Bu teşkilâttan ziyade yapılacak mesele erbabı 
nu salihin öyle günlerle, aylarla, senelerle mah
keme kapısında işini gücünü bırakarak sürün
cemede kalmasına meydan verilmemesi husu
sunda icabed'en esbaba tevessül edilmesi lâ
zımdır. 

IOfendiler, bugün bu haller kemai'issabık ba
kidir. Bugün mahkemeden sâdır olan celp müzek
keresi zabıtaya veriliyor. Yahut kasabalarda ise 
mübaşir vasıtasiyle tebliğ olunuyor. Yevmi mah
kemede gelmiyen şahıs hakkında ihsar müzekke
resi verilmesi mecburiyetinde kalmıyor. (Sualine 
gel, sadaları) İlısar müzekkeresi birçok defalar 
tenkidolunduğu halde infaz edilmiyor. İşte mah
keme bu gibi hususattan sürüncemede kalıyor. 

Refik Şevket Bey teşkilâtı yapmazdan mu
kaddem bu gibi muhakemenin rüyetine hail olan 
esbabı ref etmesi lâzımgelirdi, en sonra teşkilât 
yapılması lâzımdı alehmiyya tatbikatı yapılan bu 
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s teşkilât, adliyede memurlar içerisinde bu vazifeyi 
I ifaya gayrilâyık adamlar bulunması dolayısiyle, 
, korkarım ki, bundan tamamiylc faide hâsıl olmı-
[ yacak ve çok noksanlık hâsıl olacaktır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Hâkimi Münferit 
i Kanunu aleyhinde beyanı mütalâada bulunuyor

lar. Halbuki bu kanun Meclisten çıkmıştır. Bina
enaleyh Meclisi istizaha çekmesi lâzımgeliyor. 

»S ID Ki B. (Devamla) — Müsaadenizle şu ci
heti de arz edeceğim. ((Gürültüler, uyak patırtıla
rı ve devam, devam sesleri). Efendiler Adliye Ve
kili tamiminde şunu da diyor ki: Adliye müfet-

I tişleri havalccilik yapacak, diyor. Acaba her tâ
yin olunan müfettiş bu vazifeyi yapmasını bili
yor mn? Bilemediklerini ve bilmiyen müfettişler 
olduğunu arz edeceğim, müsaade ediniz. (Gürül
tüler) Müsaade ediniz, hakkı kelâmım vardır. 
Elâziz'e tâyin olunan adliye müfettişi Salih Bey 
namında bir efendi, bu adam Ergani Madeni 
Mahkeme Riyasetinden geliyor. Ergani Madeni 
Riyasetinde bulunduğu zaman bütün verdiği hü
kümleri Mahkemei Temyiz naksetmiştir. Ve onun 
azli için Adliye Vekâletine yazıldığı halde Salih 
Bey Elâziz Vilâyeti Adliye Müfettişi tâyin olu
nuyor. Sonra efendiler Elâziz merkez müddeiu
mumisi.. 

REİS — Sıdkı Bey müsaade buyurun, isti 
zah olmadığına göre isimden ve şahsiyetten bahs
etmeyiniz. (istizaha kalbediniz, sadaları.) 

SIDKI B. (Malatya) — Pekâlâ, istizaha kalb-
edeceğim. Efendiler; bir buçuk sene evvelisi Çe
mişkezek Müddeiumumiliğinde bulunup kırk lira 
rüşvet aldığı iddiası-ile hakkında muamelci kanu
niyi1 yapılması lâzımgelen bir efendi Mahkemei 
Temyizde mümeyyiz oluyor, sonra da Elâziz Mer
kez Müddeiumumiliğine tâyin ediliyor. 

ADLİYE VEKİLİ .REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim, mevzu o kadar tevessü 
ediyor ik, bunları söyliyereğini bilmiş olsay
dım bendeniz kendilerini tekzibeden bütün 
vesaiki resmiyeyi getirirdim. Bendeniz yine 
istizahı kabul ediyorum. Müsaade buyurulur-
sa daha matlubatı varsa söylesinler, bütün 
vesaiki getireyim, kendisine cevap vereyim ve 
bütün Meclis tenevvür etsin (alkışlar) 

•SIDKI B. (Malatya) — Efendim, şahsı
nız muhteremdir. Bu söyliyeceğim hücum de-

,; ğildİT. Belki zatıâliniz iğfal olunuyorsunuz! 
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ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 

(Saruhan) — İğfali kabul etmiyorum ve et
mem. Rica ederim, iğfal olunmak mevkiinde 
vekil olur mu? 

TAHSİN B. (Aydın) — Vekil Beyefendi 
bunu istizaha kalb buyurdular. 

REİS — İstizah takriri olmak üzere bida
yette bir takrir verildi ve Meclisi Âlinizin re
yine müracaat olundu, istizahı kabul buyur-
madınız. Şimdi aynı takriri tekrar istizah 
takriri olmak üzere reyinize vaz'edemem. 

TAHSİN B. (Aydın) — Vekil Bey kabul 
ediyor efendim. 

REİS — Efendim, Vekil Bey ben istizahı 
kabul ediyorum demekle istizah olmaz. Mec
lisi Âlinin karar vermesi şarttır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, 
Sıdkı Bey mühim meselelerden ve mühim şa
hıslardan bahsetti, binaenaleyh her halde Ad
liye Vekilinin buna cevap verebilmesi için mü
zakerenin devam etmesi lâzımgelir ve Adliye 
Vekilinin de bu isimler üzerinde tetkikat yap
ması lâzımdır. Onun için meseleyi bırakmı-
yahm devam etsin. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Adliye Vekili 
ile sail muvafık kaldılar... Sailin suali ile me
sele kapanmalıdır... 

(Gürültüler) 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen

dim Meclisi Âli muttali olmadığı birtakım 
mesele karşısında bulunuyor. Vakaa evvelce is
tizahı kabul etmedi. Fakat o sual takririnde 
şimdi buyurdukları mesail yoktu. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Sa ruhan)— Efendim, bendeniz kısa kesece
ğim, hâkimi münferitlikten esas süratdir di
yor. Bendeniz bu kürsüden Heyeti Muhtere-
meye vadediyorum. Yakın bir zamanda 1337 
senesi ihsaiyati gelecektir. Mahkemelerin otuz 
yedide gördükleri işi otuz altı ile nispet ve 
mukayese ederek hâkimi münferitliğin ne ka
dar süratle iş gördüğünü rakamla Heyeti 
Muhteremenize arz edeceğim. Üç yüz otuz ye
di senesi henüz ikmal edilmediği için şimdilik 
bir şey arz etmok kabil değildir. 

Sonra, istinaf müddeiumumisinin bidayet 
müddeiumumisi vazifesini gördüğünü söylüyor. 
Bir tek istinaf müddeiumumisi bidayet müd-
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ı deiumıımisi vazifesiyle memur edilmemiştir. 

Eğer edilmiş ise rica ederim söylesin. 

SIDKI B. (Malatya) — Bidayet mahkeme
leri müddeiumumisizdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Rica 
ederim efendim, size bir kanundan bahsettim, 

I O kanun elimdedir. Vereyim, görünüz tevdii va-
zaif etmiştir. Sonra Trabzon hâkiminden bah
setti. .Bendeniz Trabzon hâkimi hakkında yine 

j salâhiyettar zevattan aldığım malûmatı söylü
yorum. - fakat Trabzon hâkiminin namuslu ve 
Adliyede hizmeti mesbuk ve her halde iyi bir 
zat olduğunu bilhassa selefi acizi Hafız Meh-

| med Beyin şehadetiyle tebyin ve temin edebili
rim. Hakikaten gayet muktedir olduğu sicili ile-
de sabittir. Sicili mevcuttur. 

HAYDAR B. (Kütahya) - Bende iktidarım 
! temin ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — So ıra, 
Çorum meselesini söylüyor. Rica ederim bu şa
yanı dikkattir. Burada nıevzuubahsedeeeğme, 

| Adliye Vekili kadar1 alâkadar olan arkadaşımı
zın gelip bendenize haber vermesi lâzımdı. Bu 

j kadar garibalût bir .tarz ile kanunperverlik 
nasıl olur, efendim. Onun için efendim, gayri-

j kanuni muamelâtta bendenizi haberdar etmele
rini rica ederim. Çünkü; kerametim yoktur. 

ı Sonra, diyorduk k i : Hâkimi münferitliğin esası 
sürattir. Sıtkı Bey biraderimiz emin olabiliyor-
ki usulü muhakematta, sulh hâkimleri hakkın
daki usulü muhakemat da, sulh hâkimleri hak
kındaki usulü muhakemat zaten bu sürati te
min ediyor. Ve esbabı tercih de bundan dola
yıdır. Ondan maada tebligat meselesi malûmu-
âliniz -bu memleketin meşgalei adliyesinde »esas
lı bir meseledir. İnşallah bendeniz ona aidol-
ınak üzere bütçem dâhilinde yeni bir teklif 
arz edeceğim. Onun için bilmem ki, başka bir 
şey kalır mı? (Kâfi, sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bütün erbabı hu
kuk memlekette bu teşkilâtı beğenmiyor ve her
keste bundan müştekidir. Ben adliyeci değilim, 

j hattâ* size iki sual sorduğum için ihtar aldım. 
Memlekette erbabı hukuk bu teşkilâttan müş
tekidir, ihtimal siz duymuyorsunuz. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ruhan) — Erbabı hukukun şikâyet edeceği ka-

| dar bir zaman geçmemiştir. Zannederim. 

— 213 — 



İ : 132 22.12 
SALİH Ef. (Devamla) — Erbabı hukuk, 

hükkâm ve saire ibütün bundan müştekidir, 
REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müşteki 

olanlar anlıyanlardır. 
REÎS — Adana Leylî Sultanisi ile Gazi-

anteb'deki Ticaret İdadisi için Maarif Vekâ
letinin 1337 bütçesine tahsisat ilâvesine dair 
Kanunun neticei müzakeresinde reye iştirak 
eden (169) muamele tamam. (2) müstenkif ve 
(2) redde karşı (165) rey ile kanun kabul edil
miştir. Sıhhiye Vekâleti için icra kılman :!nti-
habatm neticesinde reye iştirak eden; (200) ol
duğuna göre ekseriyeti mutlakanın (101) olma
sı lâzımgelir. En çok rey alan zevat (66) ve 
(62) dir. Rıza Nur Bey (66), Ali Haydar Bey 
(62), diğerleri Suad Bey (16), Tevfik Rüşdü 
Bey (13), Fuad Bey (12), Abidin Bey (10), Maz-
har Bey (4), Operatör Emin Bey (5), Fikret 
Bey (8), Asım Bey (4) tür. Ekseriyeti mutla
ka olmadığı için yeniden intihap icra edilecek
tir. 

Riyaseti Celileye 
Aranızda yalnız mebusluk ile hizmetimizin 

daha müfidolacağı kanaatinde bulunduğumuz
dan hakkı tercihim istimal etmiyerek Mecliste 
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mevcut bütün etibbanın esamisini namzet lis 
tesitte ithal etmek suretiyle bilcümle arkadaş
larını müsavi görmek yolunda izhar edilen 
hissi necibin doktor arkadaşlarımız tarafından 
en münasip görecekleri arkadaş lehinde fera-
gatleriyle muhafaza ve intihabın teshiline me
dar olmak üzere affımızı rica ederiz. 

22.XII. 1337 
Aydın Kozan 

Dr. Mazhar Dr. Fikret 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Muhterem 
arkadaşlar; malûmualiniz avukathkdan Sıhhi
ye Vekâletine gelmiyoruz. Hepimiz meslek er
babıyız. Binaenaleyh on kişi bendenizi intihab-
etmişler. Halbuki bu mesele bir ihtisas mese
lesidir. Çok rica ederim, bendeniz değil on rey 
(200) rey dahi almış olsam yine istemiyorum. 
Katiyen istemiyorum. (Alkışlar) Reis Paşa 
Meclisteki doktorların hepsini namzet göster
miş. Fakat gönül isterdi ki, iki üç kişi göster
sin. Çünkü; bu ihtisas meselesidir. 

REİS — Sual takrirlerimiz çoktur. Devam 
edelim mi? (Hayır sesleri) Cumartesi günü iç
tima etmek üzere celseyi tadil ediyorum. 

(4 de celse hitam bulmuştur.) 

« M » 
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Celâleddin B. (Gene), Hamdi.B. (Biga), Rıza 
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(Amasya). İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sa-
hib). Haeı Fevzi B. (Elâziz), Tahir Ef. ^Kân
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