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B Î R İ N C I CELSE 
Bed'i müzakerat; Saat : 2,00 

RElS — Reisisani Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER :• ÂTıf Bey (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim Celse küşadedildi. Zaptı 
sabık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve tashihan kabul olundu, irşat En
cümeninin intihabata dair mazbatası tebliğ 
olundu. Türkiye - Ukrayna Muahedenamesini 
teatiye memuren Harkof'a azimet edecek olan 
heyetin masarifi seferiye ve zaruriyesine müta-
allik Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
müstacelen intacedilmek üzere Muvazenei Maliye 
Encümenine havale edildi. Kayseri İstiklâl mah
kemesinden mevrut Azerbaycanlı Nuri hakkın
daki telgraf kıraat olunarak bir muameleye tâbi 
tutulmasına lüzum görülmedi. İkinci Şubeden 
Tetkiki Hesabat Encümenine, Bitlis Mebusu Yu
suf Ziya Beyin, Dahiliye Encümenine de İzmir 
Mebusu Tahsin Beyin intihabedilmiş oldukları 
tebliğ kılındı. Tetkik Heyetinden istifa ederi 
Kastamonu Mebusu Besim Beyin yerine Feyzi 
Efeni (Malatya) intihabolundu. Bilâhara Ne-
vahi Kanununun müzakeresine geçilerek 52 ııeı 
maddenin 15, 16, 17 nei fıkraları aynen kabul, 
18 nei fıkrası tadil takrirleriyle encümene iade [ 
ve 53 ncü madde tayyedildi. 54 neü madde hak
kında müzakere cereyan ederek teneffüs için 
celse tatil olundu. 

îkinci Celse 
Haşan Fehmi Beyefendinin Tahtı • Riyaset fe

rinde bilinikat 54 ncü madde hakkında müzakere 
kâfi görüldükten sonra madde tadilcıı kabul 
edildi. 55, 58, 60, 62, 63, 71 nei maddeleri tadilen 
57, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 nei maddeleri ay
nen kabul, eski 68 nei madde tay ve 56, 61, 72. j 
74 ncü maddeleri encümene iade olundu. Har
kof'a azimet edecek heyetin masarifine dair Mu
vazenei Maliye Encümeninden mevrut lâyihai 

kanuniye ruznamei âtiye alınarak Perşembe günü 
içtima edilmek üzere Celse tatil edildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Kayseri Muş 

Atıf Mahmud Said 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa 
var mı? 
* HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaade 
buyurursanız iki kelime arz edeceğim. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mıf 
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Hayır 

bir mesele hakkında... 
HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Kayseri 

İstiklâl Mahkemesi Heyeti namına Mazhar Mü-
fid Beyin imzasiyle gelen telgraf, Mazhar ıvlüfid 
Beyin sıfatı itibariyle kabul edilmiyerek redde
dilmiştir. Esbabı ret budur. Bu suretle tavzihi 
münasibolur. Ve o adam orada mevkuftur, tahli
yesi için yazılmalıdır. 

REİS — O telgraf üzerine bir muamele yapıl
mamasına Heyeti Umumiye karar verdi. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Reis Bey 
müsaade buyurun. O telgrafın reddinin sebebi şu
dur ki; Mazhar Müf id Bey namında bir istiklâl ha
kimi olmaması ve Meclis bunu hâkim tanımama 
sından dolayı reddetmiştir. Binaenaleyh onların 
yapacağı muamele keenlemyekündür. 

MUSAFTA HİLMİ Ef. (Niğde) — Meclisin 
öyle bir kararı yoktur. 

REİS — O halde efendim. Zaptı sabıkı tashi
han kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reü 
Bey rica ederim, tashihan değil tasdikan. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Tasdi
kan değildir. Tavzihan Reis Bey. 

REİS — Tashihan teklif ettim, kabul edil
medi. Zaptı sabıkı aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bendeniz 
tavzihan teklif ediyorum. 
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REİS — Efendim, zaptı sabıkı aynen kabul 

edenler lütfen ayağa kalksınlar. Ekseriyetle ka
bul edildi. 

HACI MUSTAFA E l (Ankara) — Müsaade 
buyuruluyor mu Reis Bey? 

Ruzname hakkında iki kelime arz edeceğim. 
Efendim, üç beş gün evvel malûmu âlileri daîniz 
mükellefiyeti ziraiye hakkında bir takrir tak
dim etmiştim. Heyeti Celileniz bunu tasviben 
iktisat Vekâletine havale buyurdunuzdu. ikti
sat Vekâleti bâzı noktalardan dolayı onu Mec
lisi Âliye iade etmiş ve Meclisi Âli de iktisat 
Encümenine havale etmişti. Şimdi o da gelmiş, 
eğer müsaade buyurursanız bunu bir kere oku
talım. Havale edelim,. 

REİS — Efendim, ruznameyi Heyeti Âüye-
niz tetkik ve tesbit ediyor. Efendi Hazretlerinin 
de şimdi mesmuunuz olan teklifi var. Teklifleri 
müstacelen müzakeresini arz ediyor. Bunu reyi 
âlinize arz ediyorum, efendim. Kabul buyu ru
hi ı*sa her şeye tercihan müzakere edelim. Hunim 
bugün müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmedi. O halde rııznamei âtiye 
bırakacağız, sırası geldiğinde müzakeresini ya
pacağız. 

Efendim, rüfeka tarafından mevdu tekâlifi 
kanuniye vardır. 

3. — TEKLİFLER 

/. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Muha-
sebei hususiye müdürlüklerinin lağvına dair ka
nun teklifi (2/496) 

REİS —- Mulıasebei hususiye müdürlerinin 
lağvı hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
teklifi kanunisi var, Lâyiha Encümenine; 

2. — Biga Mebusu Mehmcd Beyin, îdarei hu- ' 
susiyei vilâyat Kanununun tadiline dair kanun 
teklifi (2/495) 

REİS — İdarei hususiye! vilâyat Kanununun 
tadili hakkında Biga Mebusu Mehmed Beyin tek
lifi kanunisi var, Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

3. — Karahisarı Sahib Mebusu tsmail Şükrü 
Efendinin, Harb Kazançları Vergisinin 52 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi (2/494) 

REİS — Düşman istilâsı dolayısiyle muta
zarrır olan eşhasın Harb Kazançları Vergisi hak
kında Karahisû;'! Sahib Mebusu İsmail Şükrü 
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Efendinin bir teklifi kanunisi vardır, Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Bolu Mebusu Yusuf îzzet Paşanın, ma
lûl zabıtana verilmekte olan mükâfatı nakdîye 
hakkında takriri 

REİS — Malûl zâbitana verilmekte olan mü
kâfatı nakdiye hakkında Bolu Mebusu Yusuf 
İzzet Paşanın bir takriri var, Heyeti Vekileye 
gönderiyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, celsei ha
fiye evrakı hakkında takriri 

REİS — Celsei hafiye evrakı hakkında Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin bir takriri var. Mü
saade buyurursanız ruznamei müzakerata ait ev
rakın müzakeresine talikan onu da ruznameye 
ithal edelim. (Muvafık, sesleri) Ve o evrakla tev-
hidedelim. (Çok muvafık sesleri) 

5. — SUALLER 

/. — Kütahya'Mebusu Cemil Beyin, orman 
muhafaza, bekçilerine dair iktisat Vekâletinden 
sual takriri 

REİS —' Orman muhafaza bekçileri hakkı n-
' da Kütahya Mebusu Cemil Beyin iktisat Vekâ

letinden. sual takriri var, İktisat Vekâletine. 

2. —- Tokad Mebusu Rifat Beyin, ahziasker 
şubelerince verilen vesikaların esbabı istirdadı 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri 

REİS — Sıhhiye Vekâletinin verdiği vesika
ların sebebi istirdadı hakkında Tokad Mebusu 
Rifat Beyin Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri var. Müdafaai Milliye Vekâletine veri
yoruz. 

Encümenlerden Heyeti Umumiyeye arz edil
mek üzere gelen mazbatalar var. Onu sırasivle 
okuyorum : 

7. — MAZBATALAR 
/. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, Baye-

; zid'e zahire ithaline dair kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/483) 
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REİS — Bayezid Sancağı erzak ihtiyacının 

temini hakkındaki teklifin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
Muvazenei Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Bu mesele He
yeti Celilece vaktiyle müstaceliyet karariyle 
encümene gönderilmişti. Binaenaleyh memleket 
halkı açtır. Aradan bir müddet daha geçerse 
müzakereye de hacet kalmaz, zahireye de.... 
Lütfen yine müstaceliyet karariyle Muvazenei 
Maliye Encümenine gitsin. 

BEİS — Efendim, Şevket Bey müstaceliyet 
karariyle gönderilmesini istiyor. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, zaten müstaceliyet kararma iktiran et
miştir. 

REİS — O halde efendim, müstaceliyet ka
rariyle gönderildi. 

2. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasının, 
Himay elet fal Cemiyeti için yeni birtakım vari
dat ahzine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/489) 

REİS — Himayeietfal namına tütünden İs
tihlâk Resmi ahzi hakkındaki teklifin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası var. Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine veriyoruz. 

3. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyle, 
Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Harb Kazançları 
Vergisi, itiraznamelerinin neticei tetkikına kadar 
tehiri tahsili hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Eritilmeni mazbatası (2/490) 

REİS — Harb Kazançları Vergisinin sureti 
tahsili hakkındaki teklifin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
gönderiyoruz. 

4. — Karahisari Şarki Mebusu \\lustafa Be
yin, Aşar ınültezimlerinden edayı deyn edenle
rin emlâki merhuneleri hakkındaki 29 Eylül 1336 
tarihli kanun hükmünün tadiline dair kanun 
teklifi ve Ijâyiha Encümeni mazbatası (2/485) 

REİS — Aşar mültezimlerinden edayı deyn 
edenler hakkındaki kanunun temdidi meriyetine 
dair teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâviha Encümeni mazbatası var. Kavanini Ma-
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liye ve Muvazenei Maliye encümenlerine havale 
ediyoruz. 

5. — Kütahya Mebusu CemÜ Beyin, Matbuat 
ve İstihbarat Müdiriyeti Umumisinin lağvı hakkın
daki kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba-

„ tası (2/488) 

REİS — Matbuat ve istihbarat müdüriyeti
nin lağvı hakkındaki teklifin reddedildiğine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Bütçesiyle tev
hitle müzakeresini bütçeye talik ediyoruz. 

6. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Harcı 
rah itası için gözetilecek nikat hakkında kanjun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/487) 

REİS — Harcırah Kanununun tadili hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var, Kavanin.ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine veriyoruz. 

7. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Akviran karyesinden Yorgi hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Yorgi hakkındaki hükmü idamın 
tasdikma dair Adliye Encümeni mazbatası var 
efendim. Ruznameye alıyoruz. 

8. — Kuluhan Ağanın affına dair kanun lâ 
yihası ve Adliye 'Encümeni mazbatası 

REİS — Aşiret Reisi Kuluhan Ağanın affı 
hakkındaki teklifin iadesine dairf Adliye Encü
meni mazbatası var, Ruznameye alıyoruz. 

9. — Dimitri kızı Temya'nın affına dair ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

RElS — Temya'nın bakıyei müddeti cezaiye-
sinin affı hakkında lâyihai kanuniyenin kabulüne 
dair Adliye Encümeninin mazbatası var, keza 
ruznameye alıyoruz. 

10. — Kanunu Cezanın bâzı mevaddım mu-
addil kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Kanunu Cezanın mevaddı mahsusa -
sının tadili hakkındaki lâyihanın tadilen kabıılü-

I ne dair Adliye Encümeni mazbatası var, keza 
' ruznameye alıyoruz. 
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11. — Men'i müskirat Kanununun tatbikın-

dan dolayı verilen altı hükmün bir tariki kanuni 
olmadığı cihetle gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Men'i müskirat Kanununa tevfikan 
mahkûm edilenler hakkında Adliye Encümeninin 
mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

12. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Kuru 
Halûoğlu Abdullah hakkında Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — istiklâl Mahkemesince mahkûm Ku
ru Halûoğlu Abdullah ve rüfekası hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası var. Keza ruznameye 
alıyoruz. 

13. — Vilâyatı Şarkiye ahalisine meccanen 
kereste itasına dair kanun lâyihası ve Kavanin 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REÎS — Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine ve
rilecek keresteye dair lâyihai kanuniye hakkında 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 

14. — Harb kazançları Kanununun 28 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları 

REÎS — Harb kazançları itiraznamelerini tet
kik edecek komisyona dair lâyihai kanuniye hak
kında Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye En
cümenleri mazbataları ruznameye alınacak. 

15. — Çorum Mebusu Ferid Bey ve rüfekası
nın Merhum Kolağası Resneli Niyazi Bey aile
siyle Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye evvelce 
muhassas iken bilâhara kat'edilmiş olan ve hide-
matı vataniye tertibinden bulunan maaşların tek
rar itası hakkında kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (2/349) 

REÎS.— Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf 
Beye muhassas maaşatın devamı tesviyesi hak
kındaki teklife mütaallik Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası var, ruznameye alıyoruz. 

16. —-. Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Ankara 
Mebusu Mustafa Efendinin mükellefiyeti ziraiye 
hakkındaki takririnin iktisat Encümenince hir 
mazbataya raptı hakkında takriri ve iktisat En
cümeni mazbatası 
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REÎS — Mükellefiyeti ziraiye hakkındaki 

İktisat Encümeni mazbatası var. ruznameye alı
yoruz. 

17. —- Büyük Millet Meclisi takdirnamesiylc 
Taltif Kanununun tefsirine dair Müdafaai Milli
ye Vekâleti tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Takdirname ile Taltif Kanununun 
tefsiri hakkında Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası var, keza ruznameye alıyoruz. 

18. — Van Mebusu Haydar Beyin, Sakarya 
muharebatında malûl kalan Süvari Bölük Ku
mandanı Ferid Efendinin ikramiye ile taltifine 
dair takriri ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

REİS — Ferid Efendinin taltifinin tehiri 
hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası var. Keza ruznameye alıyoruz. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

/. Murakabe Encümeninin vekâletlere tef
riki 

IIEÎS — Efendim, malûnuıâliniz, bugünkü 
ruznamemizde Murakabe Heyetinin vekâletlere 
tefriki meselesi vat*. 

CEMİL B. (Kütahya) Bendeniz, usulü 
müzakerata ait söyliyeceğim. (Müzakere yok 
ki, usul olsun, sesleri) Muamele yanlış oluyor. 
Bu hususta iki takririm vardır. Bütçe ile tev
hidi gösteriliyor. 

REİS — Bütçede söyleyiniz, müzakere yok
tur. Efendim Heyeti Umumiye kabul etti. Mu
rakabe Encümenine azalar Heyeti Celilenizden 
intihabedildi. 1338 senesi bütçe kanununda; 
üçünün Müdafaai Milliyeye ve üçünün de Ma
liye vekâletlerine ve diğerlerinin diğer vekâlet
lere murakıp olarak Heyeti Umumiyece tahsisi 
sarahati vardır. Tensip buyurursanız Muraka
be Encümeni aralarında intihap yapsınlar ve 
Heyeti Umumiyeye bildirsinler. (Muvafık, se
daları) 

SALİH Kf. (Erzurum) — Reis Bey müsa
ade buyururmusunuz? Senei cedide itibariyle en
cümenlere intihap edilmiş arkadaşlardan her na
sılsa bir kısım gelmediğinden bâzı arkadaşlar 
toplanarak iki encümene, üç encümene intiha-
bedilmişlerdir. Bir kısım arkadaşlarımız da 
açıkta kalmışlardır. Hattâ Murakabe Encüme-
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nine irıtikabolunan arkadaşlar da iki, üç en
cümen âzasıdır. ; 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistaıı) — İstifa eder. 
SALİH Et!. (.Erzurum) — Murakabe, ma-

lûmuâlileri, şunu kabul etmişiz ki, her an her 
muameleyi, bulunduğu vekâlette umuru hesa- : 
biyeyi tetkik ve murakabe edeceklerdir. Bu i 
arkadaşların ya, murakabeden çekilmeleri lâzım- | 
dır veyahut encümenlerden çekilmeleri, istifa- ; 
l an icabeder. (Doğru, sadaları) , j 

REİS — Encümenlere intihabedilen azalar } 
hakkında azayı kiramdan birkaç zatın teklifi ; 
vardı. Kanunu Esasi Encümenine havale etmiş
tik. Oradan gelecek noktai nazara göre, Salih 
Efendinin kararı veçhile hareket ederiz. 

2-.. ••- Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, mezuniyetler hakkında 
Divan kararları var. Heyeti Âlinize arz ede
ceğiz, 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata hizalarında 

gösterildiği müddetler için mezuniyet itası Di
vanı Riyasetin 22 Mart 1338 tarihli dördüncü 
içtimamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Urau-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

Neenıeddin B. (Siird) üç ay. Sırrı B. (Sive
rek) üç ay. Emin B. (Eskişehir) iki ay. Ali 
Rıza Ef. (Batum) üç ay, Memduh B, (Karahi-
sarı Şarki) üç ay, Enver B. (İzmir) üç ay, 
Âlim Ef. (Kayseri) beş ay. 

REİS — Necmeddin B. (Siird) 'in üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi, 

Sırrı B. (Siverek) 'in üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Emin B. (Eskişehir) iki ay mezuniyet is
tiyor; Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Ali Rıza B. '(Batilin) üç ay mezuniyet isti
yor; Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Memduh B. (Karahisarı Şarki) 'ııirı üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 
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Enver B. (İzmir) 'in üç ay mezuniyetini ka

bul edenler lütfen el kaldırsınlar. Kabul edil
di. 

Âlim Ef. (Kayseri) 'nin beş ay mezuniyeti 
kabul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

H. — Ergani Mebusu Emin Beyin, mezuniye
ti hakkında Divanı Riyaset karan 

Heyeti Umumiyeye 
İli . U . 1338 tarihli Divanı Riyaset kara

rında ve tabib raporuna müsteniden beş ay müd
detle ve tam tahsisatla mezun addi tensibedil
miş olan Ergani Mebusu Emin Beye tam tah
sisat verilmemek şartiyle beş ay mezuniyet itası 
Heyeti Celilece tensip buyurulmuştu. Mumaileyh 
işbu mezuniyet kararının Heyeti Umumiyece it
tihaz edildiği tarihten itibaren bir ay zarfında 
Ankara'dan azimet edemiyeeeğinden dolayı He
yeti Umumiye kararı veçhile mezuniyeti sabıkası 
iptal olunduğundan tekrar tecdidi mezuniyet ta
lebinde bulunmuş ve senenin teceddüdüne meb-
ni bu maksatla, makamı Riyasete tevdi ettiği su
reti musaddakası merbut takrirde tanı tahsisatla 
beş mah mezuniyet istemiş olduğundan işbu ta
lep Divanı Riyasetin 22 Mart 1338 tarihli dör
düncü içtimamda tezekkür olunarak mumailey
hin beş ay müddetle mezun addi tensibedilmiş 
ise de tahsisat meselesinin Heyeti Umum iyenin 
takdirine talikan bilâmütalâa Heyeti Cclileye 
arzı münasip görülmüştür efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

REİS — Evvelâ beş ay mezuniyeti reyi âli
nize koyacağım. Ergani Mebusu Emin Beyin 
beş mah mezuniyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Beş ay mezuniyet verilmesi kabul edil
miştir efendim. Kendileri takririnde muhasşe-
satmın tam olarak itasını talebetmişlerdir. (Ol
maz sesleri) Bunu tâyini esami ile reyi âlilerine 
arz edeceğim. Kabul buyurulursa.... (öyle şey 
yok, muvafık değildir sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Zaten kabul edilmek lâzamgelirse tâyini esa
mi ile reye konulması lâzımgelir. Çünkü bu pa
ra meselesidir. Bu cihet yeniden mevzuu müza
kere olamaz. 

REİS ~ Efendim, Ergani Mebusu Emin Be
yin tahsisat meselesinin tâyini esami ile reye 
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konmasını kaimi edenler lütfen el kaldırsın. Ka- I 
bul edilmedi. Şu halde Ergani Mebusu Emin Be
yin mezun bulunacağı beş ay müddet zarfında 
tahsisıatmm tam olarak itasını kabul buyuranlar 
el kaldırsın. Reddedildi, efendim. 

6. — İSTİZAHLAR VE CEVABI 

1. — Lâzistan Mebusu Ziya Ilurşid Beyle ar-
kadaşlarının, 18 madde üzerine Adliye Vekilin
den istizah takriri ve Adliye Vekili Refik Şev
ket Beyin cevabı. 

REİS — Efendim, Adliye Vekâletinden is
tizah var. Heyeti Aliyenize okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Kavanini mevzua ve nizamatı mer'iye hilâ

fında Adliye Vekâletinde vukua gelen berveçhi 
zir muamelâttan dolayı Adliye Vekilinden isti
zah eyleriz. 

1. Şikâyet ve tahkikatı vakıa üzerine taht ı ' 
muhakemeye alınmış olan Elâziz Bidnyet Müd
deiumumisi Mustafa Efendiyi, esnayı muhake
mesinde ve hitamı muhakemeden mukaddem iki 
derece terfian Bayezid İstinaf Müddeiumumi
liğine. 

2. Müddeti memuriyeti zarfında ita eyledi
ği hükümlerin kâffesi Mahkemei Temyizce na
kız ve Adliye Müfettişliği tarafından tahtı mu
hakemeye alınması barapor bildirilen Ergani Bi
dayet Ceza Reisi Salih Efendinin beş derece 
terfii ile Elâziz Adliye Müfettişliğine. 

3. Çemişgczek Bidayet Müddeiumumiliğin
den azlolunan diğer Salih Efendinin dört derece 
terfian Elâziz Merkez Bidayet Müddeiumumili
ğine tâyin kılınmaları. 

4. Namus ve iktidariyle mâruf Başmüddei-
umumi Osman Beyin tenzilen Mahkemei Temyiz 
âazalığına nakliyle yerine İstanbul'da bulunan 
İhsan Bey namında birini tâyin etmesi ve İs
tanbul'dan beri maaile harcırah ita etmesi. 

5. Azil ve nasbi mahallî encümenine ait bu
lunan Rize Mahkemei Şer'iye Başkâtibi Osman 
Efendinin bilâtahkikat azlolunması. 

6. Gümüşane âza mülâzımlığına tahvil olu
nun Trabzon bidayet âza mülâzimi Mehmed Te
mel Efendinin barapor bir buçuk mah mezuni
yet talebetmesi üzerine cezaen altı mah memuri- I 
yetten mahrum edilmesi. | 

7. Müebbeden veyahut muvakkaten memuri- j 
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yetten mahrumiyet cezası diğer cezayı asliye fer*-
an ve muhakemeten hükmolunabileceği sarahati 
kanuniye icabından olup Adliye Vekâleti Makamı 
bir mahkeme olmadığından aslen veya fer'an hü
küm itasına salâhiyeti olmadığı halde bâzı memur
ların üç ve bâzılarının altı mah memuriyetten 
mahrumiyet eczasına mahkûm edegelmekte oldu
ğu tebligatı mütaaddidesiyle müspet bulunması. 

8. Hiçbir tahkikat ve esbabı mucibeye müs-
tenidolmaksızm Mihallıççık hâkimi ve Merzifon 
Müddeiumumisi ile Kalecik Müstantikini azlet
mesi. 

9. Hâkimi Münferit Kanununun ikinci mad
desinde her bidayet mahkemesi nezdinde bir hâ
kim bulunacağı sarih ve tatbikatı sabıkası da bu 
merkezde iken biri hukuk ve diğeri ceza hâkimi 
olmak üzere iki hâkim tâyin ederek hem kanunu 
ihlâl ve hem de böyle bir sırada bütçeye muzaaf 
bir masraf tahmil etmesi. 

10. Memurini adliyeye şahsi maaş verilmesi
ni teklif eylediği kanım lâyihası reddedildiği hal
de hilafı kanun olarak bâzı hükkâma memuriye
tinin fevkinde maaşlar ita ve Hazineyi ızrar ey
lemesi ehliyet ve kıdemen emsaline haizi rüçhan 
olan birçok hükkâmm inkisarı şevk ve gayretini 
mucibolmaktadır. Ezcümle hizmeti henüz sekiz 
seneye baliğ olmıyan ve sıfatı hâkimiyete yakış-
mıyan ahvalinden dolayı Kângırı hâkimliğinden 
azlolunan Ertuğrul Efendiyi üç bin kuruş maaşla 
Lâzistan İstinaf Riyasetine ve Erzurum Bidayet 
Müddeiumumisinin iki bin beş yüz kuruş maaşla 
âza mülâzımlığına tâyin edilmesi bu kabildendir. 

11. Hükkâm ve memurini adliyenin azil ve 
nasbi ve terfileri kanunen ve nizam en ve teamü-
len bir encümeni mahsus tarafından icra edilmek 
iktiza ederken bilcümle azil ve nasp ve terfileri 
encümeni mahsusu karıştırmaksızın re'sen ifa et
mektedir. 

12. Düzce Müddeiumumisi iken ehliyeti va
zifesini ifaya gayrikâfi olmasından dolayı müs
tantikliğe tenziliyle beraber cezaen maaşından iki 
yüz kuruş kat'edilen Muharrem Efendi işbu ka
rara muhalif olarak Kırşehir İstinaf Mahkemesi 
âza mülâzimliğine tâyin kılınmıştır. 

13. Kırşehir Müddeiumumiliğinden mahalli 
âhara, tahvil ve hattâ tahtı muhakemeye alınmış 
olan Nail Efendi henüz muhakemesi bitmeksizin 
sınıf en ve maaşen terfi edilerek yine Kırşehir İs
tinaf Riyasetine tâyin olunmuştur. 
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14. Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 

edenlerin müddeti mütebakıyelerinin affına dair 
olan Kanunun hükümleri iktisabı katiyet etnıi-
yenlere şümulü olmadığına dair hilafı kanun 
emirler itas^yle kanunu mezkûr hükmünü icra et
memiştir. 

15. Eytam sandıklarına medyum olup da 
askerde bulunanlar hakkında istisnai muamele 
yapılacağına dair kanunda bir sarahat olmadığı 
halde bu gibi düyunatm tecil edilmesi için eva-
mir ita ve eytamın hukukunu ve hükmü kanuni
yi ihlâl eylemiştir. Mühim bir yekûnu şüheda 
eytamı olan yetimlerin vaziyeti hiç nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

16. Hükkâmın bilâsebep tahvilleri kanunen 
caiz olmadığı ve buna bütçenin de tahammülü 
bulunmadığı halde bu gibi tahkiksiz ve sebepsiz 
tahviller yüzünden hazine binlerle lira zararlara 
uğramıştır. Ahiren icra kılman Ankara istinaf 
âzalarının tahvilleri bu kabildendir. 

17. Teşkilâtı ahire dolayısiyle vukua gelen 
kanunsuz icraatlar gayrikabili tadattır. İstizah 
esnasında bu cihetler bertafsil Heyeti Vmumiye-
ye arz olunacaktır. 

18. Trabzonda dâvavekâletiyle meşgul iken 
Elâziz Adliye Müfettşliğiııe tâyin kılman elıib-
basmdan Halil Beye mahalli memuriyetine muva
salatından mukaddem maaş temini için Trab
zonda Adliye Müfettişi bulunduğu halde Trabzon 
İstinaf Mahkemesinin teftişini emretmiştir. Mu
maileyh Halil Bey Adliye Müfettişliği uhdesinde 
olduğu halde iki malı kadar yine Trabzon'da dâ
vavekâletiyle iştigaline müsaade ettikten sonra 
Kars İstinaf Riyasetine tahvil olunmuştur. Bu 
sırada gıyaben altı malı hapis cezasına mahkûm 
olan bir Rumuıv dâvasını deruhde ederek yevmi 
muhakemede tahriren ve şifahen müvekkilinin 
teb'idedileliğini iddia ile tehiri muhakeme tale
binde bulunmuş ve mahkemece bittahkik müvek
kilinin teb'it edilmediğini ve Halil Bey esuayı 
muhakemede hilafı hakikat ihbarat ile kanu
nu mahsus mucibince bir cürüm ika eylemesin
den dolayı hakkında takibatı kanuniyeye teves
sül olunmuş iken Adliye Müfettişi bulunması ha
sebiyle bittabi mahkeme, tesiri altında ademi-
mesuliyetine karar vermiştir. 

Lâzistan Lâzistan Diyarbekir 
Ziya. Hurşid Mehmed Necati Hacı Şükrü 

Kângırı Ergani Ergani 
Tevfik Hakkı M. Emin 
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Siird Baıtum Gene 

Mehmed Kadri Akif Celâl 
Ardahan Erzurum Bitlis 

Hilmi Salih Vehbi 
Siird Ergani Trabzon 

Mustafa Sabri Sırrı Hafız Mehmed 
Erzincan Karahisarı Şarki-

Mehmed Emin Mesud 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey evvelâ sahibi takrir izahat versin. 

MUSTAFA B. (Karahisarı §arki) — Efen
dim; Nizamnamede «evvelâ Vekil söyler; sonra 
sahibi takrir söyler» diyor. 

REİS — Etendim, takrirlerini izah edecek
lerdir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Nizamname mucibince takrir sahipleri
nin hakkı kelâmı mafofuzdur. Bendenizce verilen 
istizah takririnde talebolunan maddeler hakkında 
harlanmışım. Bendeniz cevap verdikten sonra 
söylerler. (Hayır, hayır sadaları, sahibi takrir 
söylivecek sesleri) Efendim, bir defa benden isti
zahta bulunan arkadaşlarım; hakikaten arkadaşlar 
arasında bazan dedikoduyu mucibolan hususatı su
reti aleniyede izhara vesile olduklarından dolayı 
kendilerine arzı teşekkür ederim. İkinci olarak 
Heyeti Celileden şunu rica ederim ki, bir vekilin 
hayalı maziye, hâliye ve müstakbelesine taallûk 
eden ve umuru devletteki vazaifini sureti ifa ve
ya ademıifasma nazaran hakkında bir hükmü 
katî verilebilecek olan bu dâvada Heyeti Muhte-
remeye bendenizin vukubulacak beyanatım esna
sında gerek muarız arkadaşlarımın, gerek diğer
lerinin sözümü kesmemelerini ve bilmukabele 
kendileri tarafından vukubulacak itirazala, takat 
ve tahammülün fevkinde olsa. da, aynı sükûneti 
muhafaza ederek nihayette kendilerine cevap 
vereceğimi arz ederim. (Pekâlâ sadaları) Evvelâ 
şunu söyliyeyim ki, sorulan maddeler on sekiz 
tanedir. Her bir maddeye dair dört dakika lâf 
söylemek lâzımgelirse mutlaka bir saat devam 
ieabeder. Bundan dolayı sabırsızlık gösterilme
mesini bilhassa rica ederim. Tenviri maslahata 
medar olmak üzere her maddeyi tekrar okuya
yım. Ve ondan sonra cevap vereyim. 

«Madde 1. — Şikâyet ve tahkikatı vakıa üze
rine tahtı muhakemeye alınmış olan Elâziz Bida
yet Müddeiumumisi Mustafa Efendiyi esnayı 
muhakemesinde ve hitamı muhakemeden mukad-
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dem iki derece terfian Bayezid İstinaf Müddei
umumiliğine.» 

Buradaki ittiham ikidir. îttiham demiyelim, 
itiraz diyelim. Birisi, tahtı muhakemede iken me
mur tâyin edilmiş, ikincisi terfi ettirilmiştir. 
O memur tahtı muhakemede iken terfi ettirilmiş 
değildir. 12 Eylül tanihinde heyeti ittihamiyece 
meni muhakemesine karar verilmiş ve 16 Teşrini
evvel tarihinde tâyin olunmuştur. 

RİFAT B. (Kayseri) — Cevazı istihdam ka
rarı almış mıj? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Evet almıştır. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Ne vakit 
almış? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — 12 Eylül ile 16 Teşrinievvel ara
sında. -

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Dört gün 
arasında... • 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Müsaade buyurursanız hâkimi 
münferitlik teşkilâtının teşkilâtı sabıka üzernide 
icra ettiği tesiratı bâzı rüfekayı kiram iyice kav
rayamamıştır. Hâkimi münferit teşkilâtından 
evvel olbaptaki nizamname mucibince otuz iki 
nevi Adliye memuriyeti var idi ve her birisinin 
de ayrı ayrı vazifeleri ve hattâ nevileri "vardı. 
İstinaf müddeiumumiliği birinci sınıf, ikinci 
sınıf namiyle aynı maaşla iki kısım idi. Bendeniz 
bunları hesabettirdim. Adedleri seksen dörde 
kadar çıkıyor. Mustafa Bey Merkez Bidayet Müd
deiumumisi idi. İki bin beş yüz kuruş maaş* 
alıyordu. Aynı maaşla Bayezid Müddeiumumisi 
olmuştur. Derece meselesine gelince: Şunu îie-
yeti Muhtereme tamamiyle biliyor ve Heyeti 
Muhteremece istihsal edilen müsaadeye binaen 
yapılmış bir keyfiyettir. Evvelce liva müddei
umumisi iken ifa ettikleri vazifeye göre istinaf 
ve cinayet mesailini rüyet eden mahkemelerdeki 
müddiumumilerin derecesi istinaf müddeiumu
mileridir. Binaenaleyh derece meselesi burada 
mevzuübahsolamaz. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Nesil ola
maz? I 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. | 
(Devamla) — Efendim, bu heyeti muhteremeyo i 
arz edilmiş ve bu suretle yapılmış ve halen me- ' 
muriyet envai on üçe inmiştir. Yani heyeti hâ
kime, makineyi tanzim eder bir şekle gelmiştir. I 
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EsRi şekildeki kaza müddeiumumiliği, liva müd
deiumumiliği, merkez müddeiumumiliği sırf ma
kam düşkünü olanlar için birer vazife olarak 
ihdas edilmiştir. İfa edilen vazifenin bir olduğu 
nazarı dikkate alınarak halen bir mdayet müd
deiumumisi bir istinaf müddeiumumisi olduğu 
gibi bunların vaziyetine göre ancak maaşatı mü-
tefavittir. İstinaf müddeiumumiliğine gelince, 
ehliyet ve kıdem itibariyle mütefavittir. Liva 
istinaf müddeiumumiliği bu teşkilât] ahirenin 
netayici tabiiyesi olmak üzere meydana gel
miştir. Eskisi gibi liva müddeiumumiliği kalma
mıştır ki bidayet, istinaf müddiumumiliği gibi 
birtakım vaziyetler husule gelsin. Bu, muvafakati 
âlinizle neşredilen teşkilât kanununun neticei 
tabiiyesinden başka bir şey değildir. Başka 
suretle yapmak kabil olamaz. Ancak bu maha-
ziri defi ve ref'etmek ve şimdiye kadar Adliye 
vekillerinin, Adliye Nazırının şahsi tesiratiyle, 
keyfiyle tebdil edilen hükkâmın hukukunu mu
hafaza için yapılmıştır. Ve bu hukuku hükkâmın 
muhafazası şerefi de bendenize aittir. İnşaallah 
yine Heyeti Muhteremenin yardımiyle herkese 
derece itibariyle ve herkese ehliyeti ile mütenasip 
vazife tevdi edecek olan encümendeki kanun, 
bu memleketin yaralarından en mühimmini teda
vi edecektir. 

Efendim ikinci maddeye geçiyorum. (Müddeti 
memuriyeti zarfında ita eylediği hükümlerin 
kâffesi Mahkemei Temyizce nakız ve Adliye Mü 
fettişi tarafından tahtı muhakemeye alınması 
barapor bildirilen Ergani Bidayet Ceza Reisi 
Salih Efendinin beş derece terfii ile Elâziz Ad
liye Müfettişliğine tâyin olunması...» 

Bir defa memur hakkında-Ttnüfettişin rapor 
itası o memurun tahtı muhakemeye alınması de
mek değildir. Saniyen böyle müfettiş raporu 
katiyen yoktur ve sonra verdiği hükümlerin 
kamilen nakzedildiğine dair de işaret yok
tur. Bundan başka kendisine cezayı mutazam-
mm ufak bir işarı idari de yoktur. Bilâkis 
mumaileyh Salih Sıdkı Efendinin terfii hak
kında mütaaddit ve muhtelif mhalar vardır. 
Eğer Heyeti Muhteremenizi bu zatın tercümei-
halini okuyarak meşgul etmek lâzımgelse oku
rum. Yalnız arkadaşlarım iddia ediyorlar k i ; 
Mahkemei Temyizce hükümleri nakzedilmiştir, 
halbuki edilmemiştir. 

Sonra efendim en ehemmiyetli olmak üze-
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re mevzuubasolan mesele beş derece terfi me
selesidir. Terfi ve derece hakkında verdiğim 
izahat bugünkü teşkilâta göre eski nizamna
meyi tamamen ihlâl etmiştir ve bilhassa selefi 
muhteremim Hafız Mehmed Beyden hâkimi 
münferit teşkilâtı olmıyan yerlerde ayın de
receyi muhafaza edip etmemek, imkânını sora
bilirim. Binaenaleyh istinaf mahakimi tevlıi-
dediimiştir. Livalarda bir türlü, kazalarda bir 
türlü, vilâyetlerde bir türlü bidayet mahke
mesi usulleri mülgadır. Hepsi tevhidcdilmiş-
lerdir. Eğer nizamnameden maksat müddeti 
lâzinıei kanuniyeyi iktisabetmemiş ise yani - ben
deniz affınıza mağruren şunu arz edeceğm - el-
yevm Ankara Livası Müfettişi Reşit Beyi, 
selefim I {'af iz Mehmed Beyefendi tâyin etmiş
lerdir ve cidden kıymetli bir müfettişdir. Hafız 
Mehmed Bey, bu zatı tâyin ederken acaba..Ni
zamnamenin gösterdiği şeraiti lâzimeyi aramış 
mıdır1? Arayamamıştır, arayamaz. (Aramak 
mecburiyetinde idi sesleri) müsaade buyuru
nuz. Aynı zamanda Hakkâri' livası Kiyasetine 
tâyin olunan Hayri Bey, evvelce buraya gelmiş 
ve daha evvel Muhtar Bey, tarafından uıii-
ı'ettiş tâyin edilmiştir. 

ZÎYA HURŞİD B. (Lâzistaıı) — Refik 
Şevket Beyefendi, sail mevkiine geçiyorsunuz. 

ADLİYE • VEKİLİ REFİK ŞEVKET P>. 
— (Devamla) — Elbet.... 

ZIYA HURŞİD B. (Lâzistaıı) Nasıl 
olur?.. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET li. 
(Devamla) — Hayri Bey Hakkâri livası Reisi 
iken Ankara Adliye Müfettişi olmuştur. Ve 
Salih Sıdkı Efendi hakkında da aynı noksan 
mevcuttur. Heyeti Muhteremenize.... 

. ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Asıl işte 
bu noksan... 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Adliye Vekâletinin elinde mamu-
lünbih olan nizamname ile Meclisi Âlinizden çı
kan kanun dehşetli tearuz ediyor. Arz edeyim; 
Heyeti Temyiziye teşkili hakkındaki kanunun bir 
maddesinde Heyeti Temyiziye Başmüddeiumumi 
Muavini kimler olabilir? Liva müddeiumumiliği 
ve liva riyasetinde bulunanlar veya istinaf âza-
lığmda bulunanlar, diyor. Şimdi bu kanun mu
cibince bir adam ki, liva riyaseti yapmıştır, liva 
müddeiumumiliği yapmıştır ve istinaf âzalığı 
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yapmıştır, Heyeti Temyiziyenin beş bin kuruş 
maaşlı Başmüddeiumumisi Muavini olabilecektir. 
Fakat bu vazifeleri ifa ettiği halde Başmüddei- ' 
umumilik Muavinliğinden belki dört, beş derece 
aşağıda bulunan üç bin kuruşlu birinci veya ikin
ci sınıf adliye müfettişi olmuştur. Ve saniyen 
doğrudan doğruya encümenle alâkası o^an mesa-
ilden değildir. Bu noktainazardan tekrar itiraf 
ediyorum ki; gerek selefim Hafız Mehmed Bey; 
gerek Muhtar Bey ve gerekse bendeniz bu nizam
namenin icabettirdiği şeraitte kusur etmiş ola
biliriz. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Refik 
Şevket Bey, Reşid Bey ben tâyin etmezden evvel 
ne idi? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Sonra üçüncü maddeye geliyorum 
efendim. 

; ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Kanun ile 
nizamname tearuz ederse hangisine riayet lâzım-
gelir? 

i REİS — Kesmeyiniz efendim. 

! ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) .— Sonra üçüncü maddeye geliyorum. 
Çemişgezek Müddeiumumiliğinden azlolunan di
ğer Salih Efendi var. Çemişgezek Bidayet Müd
deiumumiliğinden azlolunan Salih Efendi dört 
derece terfi ile Elâziz Müddeiumumiliğine tâyin 
edilmiştir, bir defa Çemişgezek'te Salih Efen
di isminde bir kimse yoktur. Böyle bir zat tanı-

j iniyoruz. Ancak olabilir ki, merkez müddeiumu-
j miliğine tâyin olunan zatın ismi Hakkı Bey ol

ması ihtimali vardır. Efendim, bu Hakkı Efen
di adliyemizin cidden iftihar edeceği gençle
rimizden birisidir. Kendisi Çemişgezek Müd
deiumumiliğinden, bendenizden evvel başmüd-
deiumumiliğe tâyin olunmuş. Ve belki başmüd-
deiumumiliğe - iyi hatırlıyamıyorum; hatırımda 
kaldığına göre - mahallince fazileti takdir edi
lerek inha edilmiş, sebebi tercih olarak, merkez 
müddeiumumiliğine iki bin beş yüz kuruşla vu-
kubulaıı inha üzerine tâyin etmişimdir. Binaen
aleyh, diğerleri gibi burada da derece meselesi 
çarpışır. Çünkü, maaşı 2 500 olmuştur. Efendim, 
ortada hâkimi münferitlik teşkilâtının tatbika-
atından başka bir şey yoktur. 2 500 kuruş ma-

. aşla kalmaz. Burasını mevzuubahsedeeeğiz. 
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HAFIZ MEHMBD B. (Trabzon) — Kalır 

mı! Kalmaz mı? Onu arz edeceğim. 
ADLÎYE VEKÎLÎ E E P Î K ŞEVKET B. (De

vamla) — Efendim, dördüncü maddeye geliyo
rum. Namus ve iktidariyle mâruf başmüddeiu-
muminin tenzilen istinaf müddeiumumiliğine 
nakliyle yerine İstanbul'da bulunan ihsan Be
yin tâyini maaile harcırah itası.. 

Heyeti Aliyenizden. son derece istirham ede
lim. Mevkii âlii adlîde bulunan bir zatın aley
hine söz söyl emek vaziyetinde bulunmıyalım ve 
çok rica ederim. Bu zatın hakkındaki - hakkı 
istizahları baki kalmak 'üzere - bunu cok rica 
edeı-im. Adliye Encümeninden, oradaki arkadaş
larımdan mürekkep bir heyete dosyayı arz ede
yim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Hayır, ni
zamname sarihtir. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Günkü, efendiler, kendisini burada 
müdafaa edemiyecek bir zat hakkında söyliyc-
ceğiniz sözler İm zapta geçtikten sonra bunun 
tashihi imkân dâhilinde değildir. Bunu çok rica 
ederim, kendimizi kurtarmak için diğer birinin 
namını ebedî zabıtlara geçirmek vaziyetinde bu
lunmıyalım. 

ZİYA HÜRŞİI) B. (Lâzistan) _ Bu kürsü
de mebus takyidedilemez. Her şey söylenebilir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Esbabı azlini söylemiyeceğinı, efen
dim. Fakat Heyeti Temyiziyeler hakkında söy
lenecek sözler siyaseti adliye için en müessir 
şeydirler. Memleketin umuru adliyesine, mem
leketin siyaseti umumiyesine tesir edecek söz
leri, rica.ederim, muhafaza ediniz. Ve, bu cihet
ten bendenize de ademiitimat beyan ediniz. Fa
kat esbabı izhar etmeyiniz. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Heyete ait değil
dir, şahsa aittir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahil)) — 
Müsaade buyurursanız bu mesele hakkında Ve
kil Beyefendi aleni celsede söz söylemek istemi
yorlarsa yalnız bu maddeyi hafiyen müzakere 
edebiliriz. Bu da çok doğru olabilir. Yalnız İni 
maddeyi hafiyen müzakere edeceğiz. Mahakimin 
en son derecesinde bulunan bir adama ait bir 
meselenin böyle alenen müzakeresi de doğru 
bir şey olamaz, zannederim. Hafi olmasında bir 
beis yoktur. (Hayır, hayır celsei hafiyede olmaz, 
sadaları) 
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LÛTFİ B. (Malatya)'— Mahkemei Temyiz 

âzasından birinin şalisi fenalığı neden celsei ha
fiyeye taallûk ediyor? 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bu mesele hak
kında hafi müzakereyi kabul ettik. 

REİS*— Efendim, Vekil Bey ve bu istizaha va-
ziülimza olan Necati Etendi yadnız bu meselenin 
celsei hafiyede müzakeresini teklif cdiyoıier. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

Efendim rica ederim, kabul buyuranlar lüt
fen ayağa kalksın, kabul edilmiştir, istihzanın 
sonunda bu madde için hafi bir celse akdedece
ğiz. Vekil bey cevap verecekler. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) —- Reis Bey 
Nizamnamenin sarahati ihlâl edilmiştir. Bina-
cnaley hakkımız mahfuzdur. Henüz karar veril
memiş sayılıyor. 

REİS — Efendim Heyeti Âliyeye aız ettim. 
Hafi celse akdi kabul buyuru]du. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Evvelâ 
samiin tahliye edilir. Ondan sonra reye vaz'olu-
ııui'. Nizamnamede sarahat vardır. 

ADLİYE VEKİLİ RKFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Beşinci Madde : «Azil ve nasbi 
mahalline aidolan Rize Mehkemei Şer'iye Başkâ
tibi Osman Efendinin bilâtahkikat azlolun
ması.» 

Osman Efendi hakkında tahkikat vardır. Ev
rakı tahkikıyc mevcuttur. «Mevaddı mühimme 
ve müstacelede memuru müştekâanhiıı a'zline 
doğrudan doğruya Makamı Vekâlet salâhiyettar-
dır.» Fıkrasınna istinaden mumaileyhin işten 
eli çektirilmiştir. Buna mukabil bu zat hakkın
da: yeniden tahkikat icrası için bir müfettiş gön
derilmiştir. Müfettişin tahkikatını mütaakıp ol-
baptaki işar üzerine yeniden tâyin olunmuştur. 
(OürültÜ) 

ZİYA HURŞİD B.. (Lâzistan) — İkazdan 
sonra.. 

ADLİYE VUKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Yani tekemmül etmiş, tahkikat 
vardır. 

«Madde 6. — (îümüşane âza müJâzimliğine 
tahvil olunan Trabzon Bidayet âza .mülâzinıi 
Mehmed Temel Efendinin barapor bir buçuk 
malı mezuniyet talebetmesi üzerine cezaen altı 
malı memuriyetten mahrum edilmesi..» 

Müsaade buyurursanız bunu yedinci madde 
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ile birleştireceğim. Çünkü ikisi birbirinin aynı- I 
dır. 

«Madde 7. — Müebbeden veyahut muvakka
ten memuriyetten mahrumiyet cezası diğer cezai 
asliye fer'an ve muhakemeten hük'molunabile-
ceği sarahati kanuniye icabından olup Adliye 
Vekâleti makamı bir mahkeme olmadığından as
len veya fer'an hüküm itasına salâhiyeti olma
dığı halde bâzı memurların üç ve bâzılarının .İti 
malı memuriyetten mahrumiyet cezasına mah
kûm edegelmekte olduğu tebligatı müteaddide-
siyle müspet bulunması». 

Arkadaşlar bizim bütün memurinde muay
yen bir hastalık vardır. Küçük yerlerden büyük 
yerlere gitmek, terfii daima muhitte değil, mer
kezde aramak hemen bütün vekâletlerin tanzim 
ettikleri memurin nizamnameleri maalesef İm 
hastalığı ihdas etmiştir. 1 200 kuruş maaş a i an 
bir reise 300 kuruş zammettiğiniz zamanda 
mercii livadır. 500 kuruş zammettiğiniz zaman
da artık onun gideceği yer vilâyettir. Bilâkis 
vilâyetten livaya, livadan kazaya birisini tâyin 
ettik mi? Hakikaten büyük bir tesir icra ediyor. 
Halbuki terfileri mekân ile değil, nere olursa, 
olsun, hâkimin haiz olduğu ehliyet ve ifa ettiği 
vazifeye göre yaptığımız gün memleketin Han
ya'sı ile Konya'sı müsavi olacaktır. Onun için 
efendiler en iyi hâkimler, dikkat ediniz, vilâyet
lerde. merkezlerde bulunuyor. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Bunu isti
zah eden yok, bu sadet harici. (Sadet harici ses
leri) 

REİS --- Efendim söz isterseniz bittabi veri
riz. Onun için rica ederim, hatibin sözünü kes
meyiniz. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Ehliyeti lâzimeyi haiz olmıyanlar 
ufak yerlerde bulunduruluyor. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — O gibileri hiç kul
lanmamalı. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De
vamla) — Halbuki efendiler; memlekette kaç 
şehir vardır'? Kaç kaza ve nahiye vardır? Mille
tin ekseriyeti ufak yerlerdedir. Onların da mu
amelâtını görecek zevatın ihtiyaeatı adliyeyi ta
maıniyle müdrik olmaları icabeder. Memlekette 
îstanbul tarakki eder, Îzmir tarakki eder, Bursa 
tarakki eder. Çünkü orada bütün hâkimler iyi 
olur. Fakat memleketin uzak yerleri katiyen j 
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mahrum kalıyor. Maalesef nizamnamemiz bunu 
tahdidetmiştir. Bendeniz istihsal ettiğim kanun 
mucibince Heyeti Aliyenize tamaıniyle arz ettim. 
Ve 49, 55, 56 ncı zabıtta tanıamiyle musarrahtır 
efendim. Yapacağım teşkilâtta size hâkim tasar
ruf edeceğim dedim. Ve bu hâkimleri merkez
den alıp mülhakata göndereceğim dedim ve bu
na muvafakat ettiğiniz ve bu sayede Türkiye 
adliyesinde ne kadar büyük bir tahavvül oldu
ğunu şimdi arz edeceğim. Şimdi vilâyetten ka
zaya, livadan kazaya gönderilecek bu memurla
rın tâyinlerini mütaakıp bir izzeti nefis mesele
sinin meydana, çıktığını gördüm. Böyle Trab
zon'da oturmuş bir zatı - Temel Efendi hakkın
da söylüyorum - Gümüşane'ye tâyin ettiğim za
manda bu ve emsali mütemadi müraeaatlerie 
(Mağdur oldum, haksızlık ettiniz, bilmem ne) 
diye şikâyette bulunuyorlar. Ben bunlara ver
diğim emirde, memleketin her tarafında ihti
yacatı adliye birdir, memleketin her tarafında 
kanun birdir, her tarafında millet aynı millet
tir, şehir ve kasaba yoktur dedim. Fakat efen
diler mütemadi telgraflarla bu izacat, hakika
ten tahammülfersa bir şekil aldı. Ben de mecbur 
oldum, dedim ki, her kim tâyin olundukları ma
hallere gitmezse müstafi addedilmekle beraber 
kendisine altı ay memuriyet verilmiyecektir. 
(Kanunmudur bu? sesleri) Efendim bu bir ka
nun mahiyetinde değildir. Bir karar mahiyetin
de de ola^ıaz. Fakat ahvali ruhiye üzerinde dai
ma mekânını muhafaza etmek istiyenlere karşı 
bir tesiri idaridir. Nitekim bendeniz altı ay me
muriyet vermiyeceğim dediğim halde bilâhara 
görülen lüzum üzerine birçok memurlara me-
muriyet verdim. Fakat matlup hâsıl oldu. Bü
tün memurlar tamaıniyle yerlerine gitmiştir ve 
bu suretle mesele hallolunmuştur. 

Sonra Heyeti Muhteremenize bir misal arz 
edeceğim. İcrai vazifede bulunanların bu zaru
reti hissettiklerine ve bundan daha şiddetli his
settiklerine, müsaade ederseniz bir misal getire
ceğim. Buna dair selefimin aynı mesele hakkın
da yine bu meseleye aidolmak üzere verdiği bir 
telgrafı vardır. 

EMÎN B. (Erzincan) — Selefinize aidolan 
bir meseleyi burada izaha lüzum yoktur. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De
vamla) —• îzah etmek için misal getirmeye mec
burum. 
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LÛTFİ B. (Malatya) — Adliye Vekilisiniz, 

kanunun tatbikine memursunuz. (Gürültüler) 

RBlS — Efendim rica ederim Meclisin inti
zamını ihlâl buyurmayınız. 

ADLİYE VEKlLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Efendim ilk defa rica etmiştim. Ka
bul buyurmuştunu*... İhtiyacı idarî vardır. 16 
Mart 1337 tarihinde Hafız Mehmed Bey yazmış 
olduğu emirde bendenizden daha ziyade şiddetli 
davranmışlardır. Bunda demişlerdir k i ; tâ
yin olundukları mahallere bilâsebep azimetten 
imtina edenler müstafi addedilecekler ve ikin
ci bir memuriyete tâyin olunmamak suretiyle 
hidematı adliyeden mahrum bırakılacaklardır. 
Buna mukaibil Hafız Mehmed Bey böyle yapmış 
mıdır? Yani, «seni filân yere tâyin ettim. Fa
kat gitmediğin için seni müstafi addettim, sana 
memuriyet yoktur demiş midir?» dememiştir. 
Fakat bunun tesiri idarisi gayrikabili inkârdır. 
Birbirimizden haberimiz olmaksızın bunu yap
mışız. Çünkü bir zaruretten neşet etmiştir. Te
mel Efendi altı ay müddetle müstafi addedil
miş, diyorlar. Hayır Temel Efendi 30 Teşrini
evvel'de kendisi istifa ot mistir. 28 Şubat.'ta 
Atina'ya müstantik tâyin olunmuştur. Binaen
aleyh altı ay itmam olunmuş değildir. Yozgad 
Sulh Hâkimi Mithat Bey Mecidiye'ye tâyin 
olunmuştu. İstifa etti. Fakat kıymetli bir adanı 
idi. Kendisini kaybetmemek için bir ay dört 
gün sonra Mersin'e tâyin ettim. Çünkü bu ve
rilen emrin tesiri mahsusu zail olmuştu. Efen
dim sekizinci maddede : «hiçbir tahkikat esba
ba müstenidolmaksızın Mihaliççik hâkimini ve 
Merzifon müddeiumumisi ile Kalecik müstan-
tikini azletmişiz.» 

Bendenizin burada en çok taaecübettiğim 
mesele varsa istizah takririnin altında bizim 
Kângin Mebusu Tevfik Efendinin imzası bu
lunmasıdır. Çünkü civar olmak dolayısiyle Ka
lecik Müddeiumumisiyle müstantiki hakkında 
bütün şikâyatı bildiren Kângırı Mebusu arka
daşlarım idi. Diğer mevaddı tabiatiyle kabul 
ediyorum. Fakat bu Kalecik Müddeiumumisine 
işten el çektirmek zannederim ki, bendenizce 
vicdanınızdan doğan sadaya tercüman Olmak
tan başka bir şey değildir. (Hiçbir- tahkikat ve 
etibaiba müstenit değil) diyorlar. Tahkikat ya
pılmıştır.' Ve evrakı tahkikiyesi görülmüştür. 
Kabahatleri umuru eezaiyeden görülmüş ve mu-
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oibe iktiran etmiş. (Mucip ne sesleri) ve Esbabı 
Kanuniyeye binaen işten el çektirilmişlerdir. Mu
cibe iktiran ettikten sonra umuru eezaıyeye 
sonra müstantiki mahsusuna gider. Müstantiki 
mahsustan sonra Heyeti ittihanıiyei nıahsusaya 
gider ondan sonra mahkemeye gönderirler'. Bu 
üç zat hakkında rica ederim, bununla Vktii'a 
ediniz. Yapılan muamelede hilafı kanım b> şey 
yoktur. İşte efendiler bütün bu 18 maddenin. 
müselsel bir istizah içerisinde münakaşa! mes-
lökiyeyi mucibolacak bir mesele varsa l' nen 
maddedir. Diğerlerinde yapılan işlerin nuva-
fık veya gayrimuvafık olduğuna dair biri akını 
içtihat ihtilâli var. Heyeti Âliyeniz hakemidir, 
ya orası haklı veyahut ben haklıyım. Dok -ı/un
cu maddeyi okuyorum efendim. 

«Madde 9. — Hâkimi münferit Kanununun 
ikinci maddesinde her bidayet mahkemesi nezdin-
de bir hâkim bulunacağı sarih ve tatbikatı sabıka
sı da bu merkezde iken biri hukuk, diğeri ceza 
hâkimi olmak üzere iki hâkim tâyin ederek hem 
kanunu ihlâl ve hem de böyle bir sırada bütçeye 
muzaaf bir masraf tahmil etmesi.» 

Efendiler, burada bendenize atfedilmek iste
nilen, kanunu ihlâl keyfiyetini ve bütçeye muzaaf 
bir masrafı tahmil etmek keyfiyetini asla kabul 
etmemekle beraber mesleki adlîde bu kadar na
zırlar, vekiller geldiği halde imal edemediği bir 
meselei meslekiyeyi memlekette mütehassıs bir 
adam yetiştirmek usulünü, bendeniz yine kanun
ların içinden çıkardım. Ve tatbik ettim. Bunu 
da arz edeceğim. Eğer şeref ise bendenize aittir. 
Mesuliyet ise rica ederim, onu kemali şerefle ka
bul ederim. Her bidayet mahkemesi nezdinde bir 
hâkim bulunacaktır. Denildiği vakitte bu ne de
mektir? Evvelâ Heyeti Muhteremenize sorarım. 
Hangimizin livasında bidayet hukuk mahkemesi, 
bidayet ceza mahkemesi yoktu. Yoktur diyen var
sa meydana çıksın. Şimdi efendiler buna muka
bil Edirne Teşkilât Kanununun şu maddesini 
okuyorum; «Edirne vilâyetine merbut her kaza
da lüzumu kadar bidayet mahkemesi bulunur.» 
Binaenaleyh lüzum olunca bir kazada bile birkaç 
bidayet mahkemesi açılabilecektir. Bidayet mah
kemesi açıldığı zaman acaba bidayet hukuk 
mahkemesine bidayet ceza mahkemesi diyebilir-
miyiz? Bilhassa Hafız Mehmed Beye şu kanun
ları hatırlatıyorum. 11 Ağustos 1325 tarihli Ka
nunun 5 ncj maddesi (Bidayet mahkemeleri mü-
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taaddit olacağı gibi nezdlerinde ayrıca müddei
umumi ve müstantik tâyin olunacaktır.) Yani 
bir bidayet mahkemesi ayrılmakla beraber o 
mahkemenin müddeiumumi ve müstantiki de 
ayrılabilir. 

îkinci bir kanun daha arz edeyim : 1326 ta
rihli Kanun «işi çok olan kaza bidayet mahke
meleri iki daireye taksim edilerek azaları adedi 
ona göre dörde iblâğ olunabilir.» Bu dairelerden 
maksat nedir? Ceza ve hukuk... Bir kazada ceza 
ve hukuk bidayet mahkemelerinin taaddüdünü 
kabul ettikten sonra o mahkemelere hukuk hâ
kimi, ceza hâkimi tâyin etmekle " lâzümülinfaz 
bir kanundan mâada ne tatbik edilmiştir1; Rica 
ederim, aksini her hangi bir arkadaş iddia eder
se ispat etmesini rica ederim. Bunun en büyük 
faydası ihtisastır. Bunu İstanbul Adliye Neza
reti de; benden evvel gelen vekiller de tatbik 
edememişlerdir. Fakat bendeniz bu ahkâmı ka-
nuniyeden istifade ettim. Bundan sonra mesaili 
hukukiye ile istinas peyda etmiş hâkim yetişe
cektir. Şimdiye kadar yetişemezdi efendiler. 
Müddeiumumilikten yetişmiş bir adamı; istinaf 
reisi, bilmem ne hâkimi yapmak, öyle karışık 
mesai ile iştigal ettirmekten ise bundan sonra 
heyeti temyiziyenin ceza dairesine, hukuk dai
resine kadar geçecek mütehassıs ceza hükkâmı, 
hukuk hükkâmı yetişecektir. Kanun dairesinde 
hükkâm yetiştirmek meselesi kabiliitiraz olabi
lir mi? Arkadaşlar bendenize belki birçok hata* 
lar atfolunabilir. Fakat bundan dolayı hatayı 
asia kabul edemiyeceğim, şimdiden arz ederim. 
Bu münasebetlerle, hâkimlerin taaddüdü müna
sebetiyle masraf meselesini müsaade buyıiTCp-aa-
nız Heyeti Muhteremenize beş dakika sonra arz 
edeceğim. Onuncu maddeye geçiyorum efendim. 

(Madde 10. — Memurini adliyeye şahsi maaş 
verilmesi hakkında teklif eylediği kanun lâyi
hası reddedildiği halde hilafı kanun olarak bâzı 
hükkâma memuriyetinin fevkinde maaşlar ita 
ve Hazineyi ızrar eylemesi ehliyet ve kıdem en 
emsaline haizi rüçhan olan birçok hükkâmm in
kisarı şevk ve gayret :ni mucibolmaktadır. Ez
cümle hizmeti henüz 8 seneye baliğ olmıyan ve 
sıfatı hâkimiyete yakışmıyan ahvalinden dolayı 
Kângırı hâkimliğinden azlolunan Ertuğrul 
Efendiyi üç bin kuruş maaş ile Lâzistan İstinaf 
Kiyasetine ve Erzurum Bidayet Müddeiumumi
sinin iki bin beş yüz kuruş ile âza mülâzimliği 
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ne tâyin edilmesi bu kabildendir). Bendeniz de 
böyle bir söz işittiğim takdirde her hangi bir 
kimsenin hakkında vereceği hüküm bunun hata 
olduğunu itilaftan ibarettir. Bu maddenin isti-
nadettiği birinci fıkra gayri varittir, hükkâmm 
şahsi maaşı hakkında teklif etmiş olduğum ka
nun reddedilmiş değildir. Adliye Encümeninde 
mevzuubahistir. O halde ret meselesi gayrivârit-
tir. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Yani çık
mamıştır. 

KADRİ B. (Siird) — Neden tatbik ettin. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
| (Devamla) — Bilhassa Kadri Bey biraderimiz 
I bu gibi müzakeratta sabırsızdırlar. Sabretsinler, 
j cavap verilmedik bir nokta bırakmıyacağım. 
i (Bâzı hükkâma memuriyetinin fevkinde maaşlar 
; ita ve hazinei ızrar eyliyerek.) Eğer Hafız Meh-
j med Bey biraderimiz ve diğer sahibi takdir ar-
I kadaşlar bu zevat bu işin başına geçti, teşkilâtı 

karman çorman etti. Binaenaleyh bu salâhiyeti 
nereden aldı, bu kadar teşkilâtı nasıl yaptı, de
meden evvel bu meseleye ait müzakerat zabıtla
rını bir kere okumak lûtfunda bulunmuş olsa
lardı bu sözü söylemiyeceklerdi. 

Zannederim ne bunları yazmak için bu ka
dar zahmete mecbur kalır, ne de bendenizin 
böyle uzun cevap vermesine lüzum kalır ve ne de 
Heyeti Muhteremeniz bu gibi şeylerle meşgul 
olurdu. Efendim, Heyeti Muhteremenize ver
diğim izahatı müsaade buyurursanız, aynen oku
yacağım. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Kanun şek
linde bir şey çıkmış mı? Onu söyle. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) —r 56 ncı İçtimain 261 nci sayfasın
da, 49 ncu İçtimain 225 nci sayfalarında bulu
nan izahatım üzerine Heyeti Celilenin vukubu-
lan karar ve muvafakatinden sonra neticeyi arz 
edeyim. Hulâsatan şu idi efendiler: Bana şu 
kanunu verirseniz bir ay sonra inşallah arzu et
tiğiniz veçhile teşkilâtı ikmal edeceğim. Saniyen 
tasarruf ettiğim zevat sayesinde teşkilâtı noksan 
kalan kaza ve livalara mevcut hâkimleri gönder-

! mek suretiyle onların ihtiyacı adlisini tatmin 
edeceğim. Salisen bir livayı vilâyete rapteden 
teşkilâtı kaldırarak liva muamelâtını livada ik
mal etmek imkânını bulacağım, demiştim. -' 



î : 13 23.3. 
ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Kanun kes-

bi katiyet etti mi ? Onu söyle. 
ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 

(Devamla) — Trabzon istinaf Mahkemesinden 
ve bidayet mahkemelerinden, Kastamonu istinaf 
ve Bidayet Mahkemesinden, Erzurum istinaf ve 
Bidayet muhakemelerinden, Meclisi Âliden is
tihsal eylediğim bu mezuniyet üzerine kazandı
ğım zevata; (Sizin memuriyetiniz derecesinde bir 
memuriyet açılıncaya kadar bekleyiniz) demek mi 
daha muvafıktır? Yoksa o adamlara; (İktisabet-
tiğiniz hakkı kanuni ile maaşınız ve kıdeminiz 
mahfuz kalmak şartiyle filân yerde bir münhal 
vazifei adliye vardır. Gidiniz) demek mi muva
fıktır? Böyle bir memuru meselâ. Erzurum'da 
(1 000) kuruş maaşlı münhal bir memuriyete, 
maaşiyle göndermek; onu bekletip de bir istinaf 
âzası yapmaktan daha iyi değil midir? O memle
kete hâkim gönderip de o halkın hukukunu te
min etmek daha muvafık değil midir? İşte 
maaşat meselesi budur. Bundan maksat her
kesi haiz olduğu maaşlariyle münhal memu
riyetlere tâyin etmek ve kendilerinden istifade 
etmek idi. 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Kim mu
vafakat etmiş? Rica ederim, söyleyiniz, karar 
var mı? Lütfen izah buyurunuz kanunsuz na
sıl muvafakat olunur? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Böyle bir istinaf reisini filân 
yere tâyin edeceksin ve bir istinaf reisini fi
lân yerde istihdam edemezsin ve bir bidayet 
azasını filân yerde istihdam edeceksin diye 
bir kanun beklenmez, kanunun esbabi mucibe-
si kabul edilmemiş olsaydı, o kanun meydana 
gelir midi? # 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Esbabı 
mucibe ne demek? Kanunsuz esbabı mucibe 
yeni görülmüştür. Adliye Vekilinin ağzından 
işitiyoruz. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Bu şekilde yapılan teşkilât sa
yesinde nelere muvaffak olduğumu birazdan 
arz edeceğim? Türkiye teşkilâtı adliyesi he
men hemen yeni masraf ihtiyar edilmeksizin 
tekemmül etmiş bir dereceye gelmiştir. Bir 
noktai nazarla, bu tâbiri kabul ediyorum, UIT 
kisarı şevk ve gayreti muciboldu, deniliyor. în-
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kisarı şevk ve gayret meselesinde; ben istinaf 
âzasıyım; kaza hâkimi olur muyum? diye mâ
nâsız bir zihniyetin bendeniz tamamen aleyhin-
deyim efendim. Ben vilâyet istinaf âzası oldum 
diye koltuknişin olmakla münferiden ve yalnız 
başına itayı hükmetmek zevki ve o zevkin al
tındaki mesuliyet arasında hiçbir fark yok
tur. İtibari mevkilerden ziyade ben adliyeciyim, 
her hangi bir vazifeyi adliyeyi görüyorum. 
Zevki mânevisine itibar edelim. Yoksa filân 
müstantik, filân istinaf müddeiumumisi gibi 
mevkilerin verdiği rekabet, adliyeciler arasın
dan kalkmalıdır. Bu büsbütün kalkmak müm
kün değilse de bendeniz en altında bulunan 
bir adama 32 kilometre daha uzak mevkie göz 
dikmek mecburiyetini kaldırdım. Onun için 
en mühim mesele, adliyeci adliyecidir. Vazifei 
adliyenin istintakı; hâkimliği, müddeiumumili
ği, reisliği hepsi kanun tatbik etmekte birdir. 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Komünizm 
usulü gibi... 

ADLÎYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Ben istinaf müddeiumumisi iken 
hâkim oldum. Sulh hâkimi iken hâkimi münferit 
oldum; gibi adlî zihniyetle kabili tevfik olmıyan 
şeyler inkisarı şevk ve gayreti mucibolduysa 
katiyen hakikata, mantığa muvafık değildir. 

RÎFAT B. (Kayseri) — Âza iken âza mülâ-
zimi olduysa... 

ADLİYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Cevap vereyim efendim. Bilhassa 
bunu Rifat Beyden işitmek isterim. Çünkü ken
dileri bu meslekin teferrutı idariyesini daha 
iyi bilir. Yalnız rica ederim sözümü kesmeyin. 
Not ediniz. Ayrı; ayrı cevap vereceğim. 

Gelelim Lâzistan Reisi Ertuğrul Efendiye; 
zannederim ki Vekili Sabık Hafız Mehmed Bey, 
bunun hakkındaki muameLeyi unutmuşlar. Karı
ğın hâkimliğinden azlolunmuş, Kângırı hâkimli
ğinden Erbaa hâkimliğine nakledilmiştir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Erbaa 
hâkimliğine gitmiştir. Evet doğrudur. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİN ŞEVKET B. (De
vamla) — O halde sıfatı hâkimiyete yakışmıyan 
hususattan dolayı azil tâbirini kendileri tashih 
ediyorlar. Bu zat Lâzistan'a tâyin olunmamıştır. 
Erzurum Sulh Hâkimliğine tâyin olunmuştur. 
Erzurum Sulh hâkimliğine kadar fevkalâde zaru
reti maliyeden bahsederek kendisine harcırah ver
medik. Oraya gitti. Orada teşkilât münasebetiyle 
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ceza hâkimi oldu. Bilâhara ceza hâkiminin iş 
azlığı dolayısiyle lüzumuna ihtiyaçolmadığım 
görünce Lâzistan İstinaf Riyaretiııe maaşı ile 
naklettim. Ve Lâzistan istinaf Riyaseti maaşını 
tasarruf ettim. Binaenaleyh Ertuğrul Efendi 
hakkındaki suale de bu suretle cevap verilmiş 
oluyor. Sonra efendim, Erzurum Bidayet Müddei
umumisinin iki bin beş yüz kuruş maaşla âza 
mülâzimliğine tâyin edilmesi doğru değildir. 
Erzurum Bidayet Müddeiumumisinin maaşı 2 500 
değil 2000 dir. Sonra iefendim; bu zat maaşı 
ile ve teşkilât esnasında Bidayet Müddiumumisi 
kaldı. Fakat istinaf müddeiumumisinin bize bir 
işarı vardır. Bu zat 1274 tevellütlüdür, ihtiyardır; 
bu vazifeyi müstakilleyi ifa edemiyor. Tensibe-
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derseniz mağdur da olmasın. Kendisinin de mu
vafakati var. Buradaki âza mülâzimliğine tâyin 
edelim diyor. Bunun, üzerine 1274 tevellüttü 
emektar olan bu adamı âza mülâzimliğine tâyin 
ettik ve halen ifayı vazife* etmektedir. 

MAHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Daha bir senesi var. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Altmış beş yaşındaki bir adam âza 
mülâzimliği yapar. Daha başka bir şey yapamaz. 

REİS — Efendim, Celseyi on dakika tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzakere; saat : 3,25 

İ K Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakere; saat : 3,45 

REÎS — Reisisani Rauf Beyefendi 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celse küşadedildi. Refik 
Şevket Bey izahatına devam edecek. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan)— Efendim, on birinci madde : 

(Hükkâm ve memurini adliyenin azil ve na-
sıpları kanunen ve nizamen ve taamüleıı bir en
cümeni mahsus tarafından ifa edilmektedir. Hal
buki bilcümle azil ve nasıp gibi şeyleri Encümeni 
Mahsus karıştırmakszm re'sen ifa etmektedir.) 
diyor. Bu söz halen böyle bir şeyin cereyan etti
ğini göstermekle gayrivârittir efendim. Malûmu-
âliniz, Sakarya Muharebesi zamanında Ankara'
dan Kayseri'ye nakil meselesi bütün muamelâtı 
devleti durdurmuştu. Müdiran, bilcümle vekâ
letlerde olduğu gibi, gitmişlerdi. Bendeniz de 
encümenin teşekkülü imkânsızlığına binaen bu 
vaziyette memur azil ve nasp zaruretinde bu

lundum ve bulunmak mecburiyetindeydim. Çün
kü Heyeti Aliyenize karşı buradan bu vekiliniz 
sıf atiyle verilmiş bir sözüm vardı. Saniyen en
cümen meselesi nazarı dikkate alınacak olursa 

- ki vekillerin muamelâtını teshil için ihrazi bir 
şeydir - encümen mutlaka böyle yaptı diye ve
kil itaatle mükellef değildir. Memurinin hakkı 
tâyini kendisinde olduğundan ve ancak mu
amelât ve teferruat ile uğraşmaya kendisinin 
vakti olmadığından bu sebeple iş encümenlere 
havale olunabilir. Mamafih encümen elbette lâ
zımdır ve hattâ encümenlerin vekillere karşı 
muarız olması lâzım. Bendeniz de kendi encü
menimi böyle muarız görmekle müftehirim. Be
nim arzularıma bile muhalefet etmeleriyle müf
tehirim. Zaten bu keyfiyet ancak Sakarya Mu
harebesi zamanında olmuştur ki, o zaman bu
rada müdüriyetlerin üç buçuk ay kadar memu
riyetlerinde fasıla olmuştur. Bundan ne evvel 
ve ne de sonra bir vak'a olmuş değildir ve ola
maz. Eğer olmuş ise arkadaşlarımın göstermesi 
lâzımgelir efendim. 

Madde 12. — Düzce Müddeiumumisi iken 
ehliyet ve iktidarsızlığı vazifesini ifaya gayri-
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kâfi olmasından dolayı müstantikliğe tenzil ile 
beraber cezaen maaşından' iki .yüz kuruş kat'edi
len Muharrem 'Efendinin işbu karara muhalif 
olarak Kırşehir İstinaf Mahkemesi âza mülâ-
zımlığma, tâyin kılınmıştır. Efendim, bu zat 
Düzce'de Müddeiumumi idi. Bir jandarma za
biti ile efsafı hâkimiyet ve sıfatı idare ile kabili 
tecvkî olmryacak surette kavgasından dolayı bi
lâhara her ikisi kaldırılmıştır. Bundan dolayı 
idari ve adlî vazifesi olan müddeiumumilik ma
kamında duramıyacağmdan ve müstakilen hâ
kimiyeti ifa edemiyeceğinden müstantikliğe gön
derilmiştir. Sonra buraya geldi. Arzıhal etti 
ve bendeniz kendisiyle temas ettim. Oldukça 
mektepli ve biraz da emektar olduğuna nazaran 
kendisinden beklenen efsafı kiymeti, kıymeti il
miyeyi 

•MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Lütfen, bir şey sorabilir miyim? Oldukça mek
tepli de^nüz. Bu nedir'? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim 
kendisi ile bu münasebetle temas ettim. Tema
sım bana' muharrerat üzerine mahallinin işarı ile 
verilen malûmattan daha yakın bir malûmat 
verdi. Bin iki yüz kuruş maaşını kesmek sure
tinde vukubulmaksızın bilâhara ve yakın bir 
zamanda yaptığım idari cezayı aradan pek çok 
zaman'geçmeksizin tashihi muvafık buldum. Ve 
kendisini Kırşehir Âza Mülâzimliğine tâyin et
tim. 

YAHYA GALİB'B. (Kırşehir) — Biz mem
nunuz. Çok isabet etmişsiniz efendim: 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Madde 
İS : Kırşehir Müddeiumumiliğinden mahalli 
âhara tahvil ve hattâ tahtı muhakemeye alın
mış olan Nail Efendi henüz muhakemesi bit-
meksizin sınıfen ve maaşen terfi edilerek yine 
Kırşehir İstinaf Riyasetine tâyin olunmuştur. 

Efendim. Nail Efendi tahvil edilmiş, istifa 
etmiş ve memuriyeti esnasında vazifesini ifada 
ihmal meselesinden dolayı hakkında tahkikat 
yapılmış, tahtı muhakemeye alınmış ve bilâhara 
10 Ağustos tarihinde meni muhakemesine ka
rar verilmiş. On altı Teşrinievvel'de Kırşehir 
IsMnaf Rivayetim iki bin kuruş maaşla tâyin 
edilmiştir. Kendisi mektepten aliyülnlâ derecede 
mezundur ve mektebi üç yüz yirmi beş senesin
de ikmal etmiştir. Yani bugün on üç senelik me
murdur. Mekteplerdeki derecenin pekçok ehem
miyeti vardır. Binaenaleyh kendisi tahtı mu-
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hakemede iken tâyin olundu diye yapılan 
itiraz gayri varittir. Çünkü tâyin, muhake
mesi bittikten sonra vâki olmuştur. Yani meni 
muhakemesine karar verilmiştir. 

Madde 14. — Sülüsanı müddeti cezaiyle rini 
ikmal edenlerin müddeti mütebakiyelerinin af
fına dair olan Kanunun, hükümleri iktisabı ka
tiyet etmiyenlerine şümulü olmadığına dair hila
fı kanun emirler itasiyle kanunu mezkûr hük
münü icra etmemiştir. 

Eğer bu mesele, vâki ise Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden sâdır olan kanunu icra etmi-
yen bir vekilin bilmem cezası ne olabilir? Bu 
hilafı kanun emir itası vâki değildir. Meseleyi 
Heyeti Muhteremeye şöyle tasvir edeyim : Sü
lüsanı müddeti cezaiyesini ikmal edenlerin affı 
hakkındaki Kanun; sureti kafiyede mahkûm 
olup da cezaları muayyen olanların sülüs anını 
ikmal edenlere sâri ve caridir. Halbuki bâzı 
müttehemler vardır ki, muhakemelerin uza
ması dolayısiyle mahkûm oldukları müddetlerin 
sülüsanı geçiyor. Fakat kendileri baklandaki 
karar katı değildir. Bunların hakkında ne mu
amele yapacağız, d'iye mülhakattan vnkubulan 
suale verilen cevabı müsaade buyurunuz, oku
yayım. Yalnız şurasını tasrih etmek istiyorum 
ki, bendenize vâki :olan sual; kanunun hüküm
leri iktisabı katiyet etmiycnlere şümulü yok
tur, demişim. Rica ederim şimdi hakem olunuz 
okuyorum. (Evrakı Temyiz veya İstinafta bu
lunması hasebiyle hükümlerinin kesbi katiyet 
ettiği bilinenıiyen ve fakat kanunun tarihi neş
rinde sülüsanı müddeti eczaiyelerini ikmal et
miş bulunan mahkûmin Ih aklandaki hükümler 
gerek tarihi mezkûrdan ve gerek bilâhara kes
bi katiyet etmiş olsun hükümlerin, iktlsabi ka
tiyet ettiğini mütaakıp hemen tahliyeleri iea-
beder.) Bendenizin bu şekilde yapmış olduğum 
tamimin Türkiye adliyesinde müteamel oldu
ğunu arz ve Adliye Nezaretinin aynı meseleye 
dair olmak üzere 29 Teşrinievvel 1330 tarih ve 
205 numaralı tahriratını mütalâa için nıııhar-
reratı umumiye mecmuasına müracaat etmele
rini arkadaşlarıma tasrihi izahat zımmında 
tavsiye ederim. Yalnız bir meseleyi hukukiye 
var. Bir adam sülüsanı müddeti cezaiyesini ik
mal etmiş iken ya tasdik olunuverirse, fazla 
yattığı müddet ne olacak gibi bir zehap vardır, 
Efendim; «Tasdik olunuverirse» yi düşündü-
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ğümüz gibi; «Beraet ediverirse» yi de düşün
mekle mükellefiz. Çünkü cezaların affı yalnız 
eczayı kaldırır. Fakat mücrimjyeti kaldıramaz. 
Bu adamı bir daha mahkemeye çağırıp muha
keme etmek ve ilelebet yakasmda mahkûmiyet 
damgasını bulundurmak doğru olamaz. Sani
yen her hangi bir hüküm indennakz gerek ma
hiyeti cürüm itibariyle ve gorek tatbikatı ka-
nuniyede isabetsizlik noktasından nakzolunur-
sa bu nakzın temin edeceği fevaidi kanuniyeyi 
nazarı dikkate almamak muvafık mıdır? Bina
enaleyh esaslı faicleyi içtimaiye noktai nazarın
dan ve bilhassa mahkûmun bizzat faidei haya
tiyeti noktai nazarından beş, on gün fazla mev
kuf kalmasında tasavvur edilecek derecede 
mahzur kalmaz. Şurasını da söyliyeyim. He
yeti Temyiziyemizde eski İstanbul Heyeti Tem-
yiziyesi gibi muhakemeler gecikmiyor ve in
şallah onların da izahatım vakti muayeninde ve
receğim. Beş, on gün gibi basit ve az bir müd
det zarfında intaç ile zannederim ki, bir men
faati kanuniyeyi muhafaza etmiş oluyoruz. 

«Madde 15. — Eytam sandıklarına medyun 
olup da askerde bulunanlar hakkında istisnai 
muamele yapılacağına dair kanunda bir sara
hat olmadığı halde bu gibi düyunatm tecil edil
mesi için evamir ita ve eytamın hukuku ve 
hükmü kanunu ihlâl eylemiştir. Mühim bir yekûnu 
şüheda eytamı olan yetimlerin vaziyeti hiç na
zarı dikkate alınmamıştır.» 

Yani hulâsası ben emir vermiştim demişim 
k i ; her hangi bir asker size medyun ise bun
lardan matlubatmızı tahsil etmeyiniz, asker
likten gelinceye kadar borçlarını tecil edin de
mişim. Evvelâ şunu söyliyeyim. Böyle bir emir 
yoktur ve verilmemiştir ve verilemez. Saniyen 
efendiler, huzuru ihtiramınızda şunu arz ede
ceğim ki; Türkiye Adliye Vekâletinde^ huku
ku eytamı sureti mahsusada muhafaza ile işti
gal eden yalnız bendenizim. Evvelce Eytam 
Müdiriyeti Umumiyesi var.dı. Fakat âtıl idi. I 
Birkaç yerden para getirmişler, İstanbul'u 
takliden para ikraz etmişler; dört beş memur 
yekdiğerine tekeffül etmişler. Buradan para 
İstikraz etmişler. Bu suretle on beş bin lira 
ikraz etmişler. Şimdi ^bunların tahdli için sırf 
hukuku eytam namına uğraşan benim. (Allah 
razı olsun, sesleri) Maalesef bunun için çok 
müşkülât çekiyoruz. Merkezdeki1 memurlar çok 
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dağılmışlardır. .Bâzıları Moskova'lara, Batum'-
lara-, bilmem Adana'lara kadar gitmişlerdir. 
Bunlara yazmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu 
hususta kemali katiyet ile uğraşıyorum. Bu 
suretle tevzi edilen on beş bin liradan, zanne
derim, dört, beş bin lira kalmıştır. Bunları da 
alacağım. Geldikleri yere iade edeceğim ve 
bu suretle hukuku eytamı muhafaza edeceğim. 

Saniyen efendiler, şurasını da söyliyeyim 
ki, birkaç yerde eytam parasının suiistimal 
edildiğini meydana çıkardım. Dört beş bin 
lira kadar. Ankara başta olmak üzere, bu para 
meydana çıkmıştır. Çorum'un hesabatmı gör
düm. Müfettişlere verdiğim talimatın birinci 
maddesi her halde her raporda mutlaka Ey
tam sandıklarından bahsolunmuştur. Bendenize 
iki ay evvel göndermiş oldukları raporda gay-
rikabili tahsil olmak üzere gösterilen hesabat 
vardır. Bendenizin tazyikatımla gayrikabili 
tahsil diye gösterilen paralar tamamen ve bir 
para kalmamak üzere tahsil edilmiştir, ister
seniz bunların tafsilât listesini verebilirim. 
(Hacet yok sesleri ) 

Saniyen efendim, eytam müdüriyeti umumi
yesi teşekkül edeli iki sene olmuştur. Fakat 
onun merkez ve mülhakat muamelâtı eytamına 
aidolmak üzere bir kaydı yoktu. Bendeniz bun
ları tesis ettim. Hesap verecek bir vaziyete ge
tirdim. Onun için hukuku eytamı ihlâl sözünü 
katiyen kabul edemem. Hukuku eytamı muha
faza için çalıştım ve çalışıyorum. Yalnız bu emri 
okuyacağım, müsaade buyurursanız. Bahsettik
leri emir budur. Mülhakattan müracaat vâki ol
muştur. Diyorlar k i ; efendim, bâzı medyunlar 
vardır, askerdir. Bunların da menkul ve gayri
menkul merhunatları vardır, satalım mı? Sat-
nııyalım mı? Bir defa mesele hakikatte vicdani 
bir meseledir. Cephede müdafaai vatan için, dâ
vamız için uğraşan admm 30 - 40 liralık sene-
datı mukabilinde bulunan tarlasını veyahut 
diğer merhunatmı satmak vicdan itibariyle her 
halde doğru değildir. Fakat gelelim ahkâmı ka-
nuniyeye; Eytam Nizamnamesinin tatbikine 
mütedair olan talimatnamenin 23 ncü madde
sini aynen okuyorum : 

«Menkul ve gayrimenkul emval mukabili 
resülmal ve tekasiti hulul eden vâdelerinde tes
viye etmediği takdirde sandığın hali malisine 
göre taksiti mezkûru tahsil veya tecil etmekte 
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eytam idareleri muhayyerdir,» diyor. Bendeniz 
müteamel olan bu maddeyi aldım, aynen .bu 
maddeyi yazmakla beraber şunu da yazdım : 
(Muhayyer bulunmasına binaen silâh altında 
bulunanların deynleri bu maddeye tevfikan 
tecil edilir.) Rica ederim, (Çok muvafık, ses
leri) bunda kaybolmuş hukuku eytam mı var
dır? Yoksa mütekabilen hukuku eytama riayet 
mi edilmiştir? Takdiri Heyeti muhteremeye ait
tir. 

«Madde 16. — Bu madde hakkında nazarı 
dikkati âlinizi celbedeceğim va zaten hayatı 
vekâletimin bu madde hesabı olacaktır.» 

«Hükkâmm bilâsebep tahvilleri caiz olma
dığı ve buna da bütçenin tahammülü olmadığı 
halde bu gibi tahkiksiz ve sebepsiz tahviller 
yüzünden Hazine binlerle lira ziyana uğramış
tır. Ahiren icra kılman Ankara istinaf âzaları
nın tahvilleri bu yüzdendir.» 

Efendim, bu madde ile kasdedilen; «Mesele 
sebepsiz, tahkiksiz tahviller yüzünden Hazineye 
zarar ika edilmiştir.» deniyor. Zannederim bu
günkü vaziyette Hazine zararını düşünmiyecek 
kadar lâkaydi göstermekliğim beni tecziye için 
kâfidir. Başka suretle kusur aramaya hiçbir 
lüzum yoktur. Eğer bu sabit olursa, huzuru 
âlinizde bunu ispat ederlerse. Bendeniz diğer 
mevaddm hepsinden sarfınazar ederek bundan 
dolayı yalnız ademitimatla iktifa etmeyip, Ha-
zinei Devleti ve kuvayi maddiyeyi, Devleti 
böyle buhranlı bir zamanda ızrardan dolayı ve
rilecek cezayı ayrıca veriniz, bilhassa rica ede
rim. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Onu da ya
pacağız. ~ 

ADLÎYE VEKlLÎ REFÎK ŞEVKED B. (De
vamla) — Vereceğim malûmat mukayeselidir 
ve rakamdır. Aksini ispat etmek için rakam ve 
mukayese isterim. (Mantıki söylüyor, sesleri) 
Efendiler, üç devrei vekâletin tâyin, tahvil ve 
terfilerini mukayese ettim. Eldeki vesaitle Muh
tar Beyin zamanı, Hafız Mehmed Beyin zamanı.. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Celâleddin Arif 
Bey zamanı yok mu? 

ADLÎYE VEKlLÎ REFÎK ŞEVKED B, (De
vamla) — Muhtar Beyin hayatı vekâleti, 155 
gündür; 21 Ağustostan, 24 Kânunuevvele ka
dar. Hafız Mehmed Beyin 5 Şubattan, 17 Ma
yısa kadar 102 gündür; bendenizin hayatî vekâ-
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letinı bugüne kadar 305 gündür. Bu müddetler 
zarfında, Muhtar Bey 202 tâyin yapmış, hesab-
ettim. On sekiz saatte bir memur tâyin etmiş. 
Yani saat hesabı üzerine hesabettim. Hafız Meh
med Bey ise 175 memur tâyin etmiş. Yani saat 
üzerine 14 saatte bir memur tâyin etmiş. Bu da
ha çok. Bendeniz ise 365 memur tâyin etmişim 
ki, izahatını ayrıca vereceğim. 20 saatte bir me
mur tâyin etmişim. Tahvillere geliyorum. Muh
tar Bey 105 günde 143 kişi tahvil etmiş, 20 sa
atte bir memur tahvil etmiş. Hafız Mehmed Bey 
ise 17 saatte bir memur tahvil etmiştir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Tahvi-
len memuriyet bir tane gösterirseniz ben bura
dan istifa ederim. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Bunlar 
misal olamaz. (Gürültüler) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Anlaşılsın pekâlâ 
söylüyor. Devam. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — 17 saatte 
bir memur tahvil etmiştir. Bendeniz 347 memur 
tahvil ettim. 22 buçuk saatte bir memur tahvil 
etmişim. 

Terfi meselesine gelelim: Muhtar Bey 26 saatte 
bir zat terfi ettirmiş, Hafız Mehmed Bey 144 zat 
terfi ettirmiştir. 19 buçuk saatte bir zat terfi 
ettirmiş. Bendeniz de 119 kişi terfi ettirmişim. 
Bendeniz 61 saatte bir zat terfi ettirmişim. Efen
diler, Heyeti Muhteremenize bir şey hatırlatmak 
isterim. Rica ederim, her biriniz kendi dairei in-
tihabiyenizi düşününüz. Bendenizin vekâletimden 
evvelki zamandaki mevcut memurini adliyenizle 
şimdiki memurini adliyenizi gerek oturduğunuz 
ve gerek oturmadığınız yerleri lütfen bir dakika 
için muhakeme ediniz rica ederim. Hiç olmazsa 
bir zat veyahut iki zat istifade etmiyen yer kaldı 
mı efendim? Ondan sonra Heyeti Muhteremenize 
arz ediyorum. îzmit'i istirdadettik. Orada bende
niz kazalarda mahkemeleri tam kadro olarak teş
kil ettim. Mersin'de teşkilâtı adliye yaptım. 
Adana'da teşkilâtı adliye yaptım. Cebeli
bereket'in istirdadedilen kısmında teşkilâtı adli
ye yaptım. Bir gün Hayeti Muhteremenize geldim. 
Bu yeni yerler için tahsisat istedim mi efen
dileri? (Hayır sadaları) O halde efendiler bütün 
bu memurlarla oralara tâyin ettiğim memurlar 
son teşkilâttan istifade ederek bu tâyin ve tah
viller içerisinde dâhildir. Yani yekûnun belki 
kabarık görünmesi bundandır. Tâyin ile iştigal 
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edenler ne kazandığımızı takdir ederler. Efendi
ler şunu kemali katiyetle ve itasına mecbur oldu
ğum hesabı arz ediyorum. Son teşkilâtta ettiğim 
tasarruflar sayesinde tâyin ettiğim memurların 
yekûnunu arz edeceğim. Fazla olarak, yani büt-
çedekinden fazla olarak 9 kadı, 2 ceza, hâkimi, 
4 hukuk hâkimi, 6 hukuk hâkim muavini, 60 bi
dayet hâkim ve riyaseti, 6 bidayet hâkim mua
vini, 63 müddeiumumi, 43 müstantık, 2 istinaf 
âzalığı tasarruf ettim. Bunların yekûnu (195) tir 
ve bunların yekûnu maaşatı bir ay için asli ola
rak (2 627) lira eder ve bunların bir senelik maa-
muhassasat yekûnu (149 056) kadar lira yapar. 

ZÎYA HÜRŞlD B. (Lâzistan) — Başkasının 
hakkını vermişsiniz. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Yalnız şurasını hatırlatmak iste
rim ki; Eskişehir, Afyon Karahisar, Bilecik hâ
kimleri tasarruf edilerek yapılmış değildir. 
Onların kadrosu mevcuttur ve bütçededir. Bunu 
da hâtıra olarak söyliyorum. Hem bu şekilde 
efendim, takriben senede (149) bin lira Türkiye 
Hazinei milliyesine para tasarruf ettirmekle 
bendenizin iftihar etmeye zannederim hakkım 
vardır. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Parayı nere
den bulmuşsunuz? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Para, memurlardan tasarruf edi
len paradır, istinaf azalarını kaldırdığım gibi 
filân yere tâyin edilen müddeiumumi para iste
mez mi? Bir kazaya bir derecelik müddeiumumiye 
para istemiyecek miydik? 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Buna tasar
ruf denilmez. 

ADLÎYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Oradaki ihtiyacı defetmek demek 
ne demektir? 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Bütçeniz
den aşağı tasarruf mu yaptınız? Ona tasarruf de
nilmez. 

ADLİYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B 
(Davamla) —Efendim harcırah meselesine geli
yorum. Harcırah için Heyeti Muhteremenize 
açık hesap veriyorum. Selefi muhterememin Hafız 
Mehmed Bey zamanında (Gürültüler) hakikat
ler bilmukayese tezahür eder efendim. Hafız 
Mehmed Bey zamanında (102) gün zarfında 
(38 938) lira harcırah havalenamesi imza edil-
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mistir. Bendenizin zamanında. Rakamı söyleme 
den evvel esbabı mucibesini söyliyeyim. Bende
nizin Vekâlete geçtiğim zamanda müfettişlik mik
tarı dörttü. Oldu on altı müfettiş, farkı bir; 
Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Karahisar memurini 
adliye ve ketebesi dâhil olduğu halde kamilen 
hicret ettiler ki harcırahları verildi. îki; îzmit, 
Adana, Mersin, Cebelibereket teşkliâtı ad
liyesini yaptık ve harcırahlarını verdik. 
Üç; merkez memurları Kayseri'ye gitti, 
geldi, Dört; Kars'a tâyin - edilen ve Hafız 
Mehmed Bey tarafından imza olunan mazbatayı 
bendeniz tatbik ettim ve buradan Kars'a giden 
memurlar da vardı ki, onların da harcırahı gibi 
esbabı mücbire, yani harcırah sarf etmek gibi 
esbap varken bendenizin on ay içerisinde sarf 
ettiğim paranın yekûnu 82 500 liradır. îta 
emirleri Hafız Mehmed Bey tarafından veril
miş 12 bin lirayı çıkarınız, (70) bin lira kalır. 
Bu kadar esbabı mucibe tahtında ve bu kadar 
şeyler olmakla beraber şimdiye kadar 70 000 
lira sarf etmişim ve bugün daha havalesi der
desti tanzim iki üç bin lira kadar para vardır. 
Bu kadar muhaceretler ve saireler olduğu halde 
bugün henüz daha bütçemde havalesi verilmek 
üzere harcırahım var. Hesabettim efendim. Şu 
hesaba nazaran Hafız Mehmed Bey zamanında 
yevmiye 329 buçuk lira harcırah verilmiş. Ben
denizin zamanında 229 lira para verilmiş, o da 
esbabı mücbire ve saire dâhil olduğu halde, 
kendilerinden 159 buçuk lira daha az masraf 
etmişim. Rica ederim efendim, Meclisin fikri 
tasarrufuna riayet... Bilmem tasarruf ne dere
ce olabilir? (Yevmî ne kadar sesleri) 229 buçuk 
liradır efendim. 

EMÎN B. (Erzincan) — Şayanı iftihar de
ğildir. Suiemsal misal olamaz da onun için.. (Bâ
tıl makıysünaleyh olamaz sesleri) 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De
vamla) — iyilik, kötülük teşbihtir. Biz de te
kemmül iddia etmiyoruz. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Biz mü
kemmel istiyoruz. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De
vamla) — Sonra efendim, on yedinci madde 
hakkında cevap vermiyeceğim. îstizah esnasın
da söylesinler, ondan sonra cevap vereceğim. 

On sekizinci madde uzun olduğu için oku-
mıyayım efendim. * 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

En mühimmi odur. 

«Madde 18. — Trabzon'da dâva vekâletiyle 
meşgulken, Elâziz Adliye Müfettişliğine tâyin 
kılınan ahibbasmdan Halil Beye mahalli me
muriyetine muvasalâtından mukaddem maaş 
temini için (Trabzon'da Adliye Müfettişi bu
lunduğu halde) Trabzon İstinaf Mahkemesinin 
teftişini emretmişlerdir. Mumaileyh Halil Beye, 
Adliye Müfettişliği uhdesinde olduğu halde iki 
mah kadar yine Trabzon'da dâva vekâletiyle 
iştigaline müsaade ettikten sonra Kars istinaf 
Riyasetine tahvil olunmuştur. Bu sırada gıyaben 
altı mah hapis cezasına mahkûm olan bir Rumun 
dâvasını deruhte ederek yevmi mahkemede tahri
ren ve şifahen müvekkilinin, teb'idedildiğini iddia 
ile tehiri muhakeme talebinde bulunmuş ve mah
kemece bittahkik müvekkilinin tebidedilmediğini 
ve Halil Beyin esnayı muhakemede hilafı hakikat 
ihbaratiyle kanunu mahsus mucibince bir cürüm 
ika% eylemsinden dolayı hakkında takibatı kanu-
niyeye tevessül olunmuşken Adliye müfettişi bu
lunması hasebiyle bittabi mahkeme tesir altında 
ademimeımliyetine karar vermiştir.» 

Netice şu oluyor: Trabzon'da bir avukat var
mış: Adı Halil Beymiş, benim ahbabımmış, ben 
onu maaş almak için Adliye müfettişi yapmışım. 
Bendeniz Trabzon'da dâva vekâletiyle meşgul 
bir Halil Bey tanımıyorum. Yalnız, Bitlis İsti
naf Riyasetine tâyin olunduğundan dolayı mağ
dur ve kendisine münasip bir memuriyet talep 
eden Bitlis İstinaf Reisi sabıkı Halil Beyi tanı
rım. Saniyen Halil Bey gibi zevatı muhteremenin 
ahbaplarım meyanma dâhil olmasını temenni ede
rim. Fakat öyle zannederim ki, müddeti hayatım
da kendisiyle bir defa tekellüm ettiğimi hatırlı-
yamıyorum. Yalnız İzmir İdadisinde (1315) se
nesinde o zat mektebin son sınıf talebesinden 
iken bendeniz de o mektebe ilk girmiştim. On üç 
yaşında birinci sınıf talebesiydim. Bir defa ken
disiyle münasebetim yok ve bir defa görüştüğü
mü hatırlamıyorum. Binaenaeleyh, oradaki ehib-
ba kaydı çok fuzulidir. 

Maaş teminine gelince; Halil Bey müfettiş 
unvaniyle bulunduğu zamanda on para maaş, 
harcırah ve ikamet yevmiyesi almamıştır^ veril
memiştir. Halil Beye ora mahkemesini teftiş 
için emredilmiştir. Fakat Halil Bey kendisi 
ulüvvücenap göstererek yazmış olduğu tahrirat-
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, ta diyor ki ; ben evvelce burada İstinaf Müddei

umumiliği ettim. Hükkâmm her biriyle ayrı ay
rı münasebetim vardır. Bu işi benden alınız, 
diye müracaat etti. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Kendi ifa
desi... 

I ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
• I (Devamla) — Dosyası vardır. Sonra Halil Beyin 
! Kars İstinaf Riyasetine tâyini bilmem kabahat 

midir? Çünkü kendisi Trabzon İstinaf Reisli
ğine tâyin edilmiş, sonra Trabzon İstinafından 
çekilmiştir. Cclâleddin Arif Bey zamanında 
Bitlis'e gönderilmiş, fakat gitmek istememiştir. 
Sonra adliye müfettişi olmuş, dada sonra Kars 
İstinaf Riyaseti teklif edilmişti. Bu memuri
yetler derece itibariyle aynı .olmakla beraber 
maaşları da aynıdır. Hattâ müfettişlik için 
belki para da almış değildir. Çünkü gitmedi, 
ailesi hastaymış. Binaenaleyh biz de para ver
medik. Sonra bendeniz anlıyamadım, bir 
Rum'un dâvasını deruhde etmesine bir müfet
tişken dâva vekâletiyle iştigaline müsaade et
mişim. Rica ederim, bendenizin yerine her 
hangi biriniz olunuz, hiç müsaade edilmek im
kânı var mıdır? Hem adliye müfetişi olsun, 
hem de avukatlık yapsın. Avukatlık yapması
na müsaade etmek olur mu efendim? İşittiği
miz vakit tabiî menederdim, işitmedim, esasen 
maaş almamış ki,... Sonra mahkeme üzerinde te
sir yapmış, diyorlar. Ne iyi olurdu, bilhassa 
Hafız Mehmed Bey biraderimiz Trabzon Mebu
sudur. Tesir yapılan meseleyi bize haber ver
seydi ne iyi olurdu. Bu adliye müfettişinin 
dâvavekilliğini yaptığını bize haber verseydi 
ve kanun tatbik edilmediğinden dolayı istizah 
etseydi. Binaenaleyh tesir yaptığından dolayı 
mesul olması lâzımgeldiği gibi en evvel tesir 
altında kalan hâkimler mesul olsun. Bende
niz bu Halil Bey hakkında söylenen sözlerin 
Tıcyeti mecmuasına artık fazla söylemiyeeeğim. 
Mesele hitam buldu. Tabiî arkadaşlarım söyli-
yeceklerdir. Burası imtihan meydanıdır. Her 
şeye cevap vermek vaziyet ve vazifesini kabul 
eden arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Mesuli
yet varsa, kafamıza vurmalıdır, öyle itimat 
ve ademiitimat meselesi değildir. Sonra yalnız 
şunu temenni ederim. Bütün bu sualler; «Şu
nu şöyle yaptın, bunu böyle yaptın ve şunu 
niçin böyle yapmadın?» şeklinde ifade ediliyor. 
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Şunu itiraf edeyim arkadaşlar, bu şekilde ni
zamnameler bulundukça ve hükkâmm huku
kunu muntazam ve sabit ve katî şeklini ve sa-
iresini temin eden ve vekillerin keyfine tâbi 
kılmıyan bir kanun çıkarmadıkça bugün ben, 
yarın sizler aynı şekilde ve aynı mevkide bu
raya düşeceksiniz. (Kanun vardır sadaları) 
Hükkâmm hukuku şahsiyesini, maaşatım, usu
lü terfiini mübeyyin mazbut bir kanun yapma
dıkça bu hatalar devam edip gidecektir. Yal
nız bir şey daha rica edeceğim. Ne olurdu, bu 
suallerin içerisinde; «Ey Adliye Vekili! Biz is
tiklâl için çalışan bir heyetiz. Binaenaleyh is
tiklâl içerisinde istiklâli adlî mevzuubahistir. 
Bilmem Garp tarafına murahhas gönderiyorsu
nuz. Yarın bir meselei sulhiye olursa istiklâli 
adlîyi temin için ne düşündünüz ve ne dü
şünmediniz?» diye müspet bir sual vâki olsaydı, 
ben de o sualin azabı ve ağırlığı altında ezilmiş 
olsaydım, o zaman; o dehşetli bir kuvvet ve 
hakiki bir sual olurdu, öyle Ahmed'in, Meh-
med'in azil ve nasp ve tâyini bir meseledir. Hi
lafı nizam olursa elbette onu da düşünmek lâ-
zimdıı*. Dâvanın büyüklüğüne aid olmak üzere 
de gayevi işlerimiz vardır. Onların vakti ge
çiyor efendim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lçâzistan) — Adliye Ve
kâletine tevcih ettiğimiz mevad okundu. Hepi
niz muttali oldunuz. Adliye Vekili bütün bu 
mevaddı teşrih ederek bunların cevabını verdi. 
Fakat Heyeti Celile dikkat buyurmuşlardır. 
Bütün söyledikleriyle kendi müddeiyatmı çü
rütmüştür. Bendeniz ispat edeceğim. Bir kere 
bizim istizahın mevzuunu teşkil eden neydi? 
Kavanin ve mukarreratı mevzua hilâfında, 
Adliye Vekâletinde vukubulan yolsuz harekâtı 
Adliye Vekili kendi lisariiyle burada teyit ve 
itiraf etmiştir. Birer birer ispat edeceğim. Ev
velâ maddelerden başlıyalım. Muhterem arka
daşlarımın da malûmatı olduğundan dolayı söy-
liycceğim. Şikâyeti vakıa üzerine tahtı muha
kemeye alınmış olan Elâziz Bidayet Müddei
umumisi Mustafa Efendiyi esnayı muhakeme
sinde ve hitamı muhakemeden mukaddem iki de
rece terfi ettirmiş;. Vekil Bey kendi ifadesinde di
yor ki; bu zat hakkında 12 Eylülde men'i muha
keme kararı verilmiştir. Bizim malûmatımız yok
tur. Buna inandım. Bu suretle men'i muhake
mesi olan zat 16 Eylülde tâyin ediliyor. Bey-
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ler, bunun cevazı istihdam kararı telsiz telgraf
la mı verilmiştir? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Teşrinievvel dedim. 

ZİYA HURŞİD B. (Devamla) — Hem o za
ta Elâziz'de Adliye Müfettişi - Elâziz mebus
ları biliyorlar ki - dokuz kıta rapor yazmıştır. 
Dosyada mahfuzdur. Bu raporları aldıktan son
ra nasıl hareket ettirdiniz? Sonra şayet müfet
tişlik raporları hilafı hakikatsa nasıl bk* mua
mele yaptınız? Mustafa Efendiye kendi imzanız 
altında yazdığınız mektupta dediniz ki ; merak 
etme, böyle şeyler olur. Sizin m en'i muhakeme
nize karar verdirir ve tâyin ettiririm. (Alkışlar) 

İki derece terfi meselesine gelince; Adliye 
Vekili bu kürsüden sarahaten demiştir, bu me
sele içtihat meselesidir. Ben böyle yapıyorum. 
Kanunu ben böyle tefsir ettim. Meclisi Âliden 
başka bir kanun çıkmadan birbiri üzerine adedi 
84 e baliğ olan Adliye meratibini birbirine sokarak 
otuz dörde indirmiştir. Adliye müntesibini bunun 
burada cevaplarını vereceklerdir. Şu itirafı vardır 
k i ; şayet noksansa ben bunu yaptım diyor. Tki 
derece veyahut üç derece yaptım diyor. Beye
fendi ; bu terfi siyyanen bütün adliye müntesi
bini hakkında mı vukubulmuştu? Adliye Vekili 
hiçbir kanuna tâbi olmazsa tabiî keyfî muamele 
yapmıştır. Birisi beş derece terfi etmiştir, öteki 
yine kalmıştır. Bu haksızlık Meclisi Âlinin bu 
kürsüsünde bizzat kendisi tarafından itiraf edi
liyor. 

2 - 3 ncü maddeleri bu suretle tefsir etti ve 
kendileri ben böyle yaptım dedi ve kanunu ben 
böyle tefsir ettim dedi çıktı. Namus ve iktida-
riyle mâruf Osman Bey hakkında cereyan eden 
mesaile gelince dedi ki : Bu adliyenin mühim 
erkimmdandır. Bu zat hakkında celsei aleniye 
de beyanatta bulunamam. Binaenaleyh celsei 
hafiye istedi ve onu Meclisi Âliniz kabul etti. 
Fakat şayanı dikkat bir mesele vardır ki ; diğer 
hâkimler hakkında birçok şeyler söylendi. Adli
ye Vekili dikkat buyurmadılar. Fakat öteki hâ
kimlerden mütemadiyen bahis buyurdular. 

Beşinci madde — Azil ve naspı mahallî en
cümenine aidolan Rize Mahkemei Şer'iye Baş
kâtibi Osman Efendinin bilâtahkik azlolunması 
meselesi, efendiler. Bir memur ya idareten azlo-
lunacak veyahut kanunen bir cürüm işlerse tahtı 
muhakemeye alınacak. Bir maksat tahtında bir 
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adamın azil ve nasbi mahalline aidolur ve o 
adam kanunsuz haraketten veyahut idareten 
azledilecekse ve azli icabederse mahalli yapar. 
Bu, böyle olmamıştır. Katiyen bir makamı resmî 
kendisini şikâyet etmemiştir. Rize'de bunu bir 
kaç adam şikâyet etmişler; bir hükmü keyfî ah-
zedebiliriz ümidiyle doğrudan doğruya Kâzım 
Karabekir Paşaya müracaat etmişler. Fakat Kâ
zım Karabekir Paşa hak ve adle riayet ederek 
böyle şey olmaz. Bunu mahallî encümeni tetkik 
eder. Bunu onlar yapar demiş.. Fakat maalesef, 
Büyük Millet Meclisi kanunlarını tatbika me
mur olan Adliye Vekili bu hükmü keyfîyi vere
rek derhal azletmiştir. Bunu neticesi olarak ve 
mutasarrıf ve mahallî Adliye Encümeni kendile
rine şikâyet etmişlerdir. Ve kendisine hakkınız 
olmadığı halde azlediyorsunuz demişlerdir. Ad
liye Vekili bu ikazdan sonra hakka rücu ederek 
tekrar tâyin ediyor. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Hakka rücu da 
hüsnüniyete delâlet eder. 

ZÎYA HURŞİD B. (Devamla) — Gümüşane 
âza mülâzimliğine tahvil olunan Trabzon Bida
yet âza mülâzimi Mehmed Temel Efendinin ba-
rapor bir buçuk mah mezuniyet talebetmesi üze
rine cezaen altı mah memuriyetten mahrum 
edilmesi, bu meselede kanuna karşı bir darbe 
olmadığını ispat ederek burada bir hukukçu var
sa çıksın; söylesin. Rica ederim bir adanı memu
riyetinden istifa ettiği zaman bu adama sen isti
fa ettin diye bir ceza verilemez. Bu mesele tama-
miyle başka türlü olmuştur. Trabzon'da bulu
nan Temel Efendiyi Gümüşaneye tahvil ediyor. 
Temel Efendi o esnada tahtı tedavide olduğun
dan dolayı doktorun raporunu buraya gönderdi 
bu raporda tedavi müddeti için akalli bir buçuk 
ay müddete ihtiyacı olduğunu musaddik ve bu 
tabib raporu burada başka bir heyeti tıbbiye 
tarafından nakzolunmamıs. Mademki Adliye 
Vekili kanunla mukayyet değildir. Kendisi de 
burada itiraf ettiler. Cevap veriyor. Sen memu
riyetinden müstafi addolunmuşsun ve altı ay 
memuriyetten mahrum edilmişsin. Aynı vakitte 
Trabzon'da birisi de başka bîr yere tâyin olunu
yor. Bir istinaf reisliğiyle. O ise biraz mültemes 
olduğu için şayet tabib raporu varsa o adam 
Trabzon'da kalabilir deniyor. Bakınız muamele
nin ikiliğine ve bunun memlekette ne suretle te
zahür ettiğine. Efendiler, biz burada büyük bir 
Hükümet teşkil ettik. Türkleri Avrupalılar ikti-
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darsızlıkla ve bir Hükümet teşkil edemezler diye 
itham ettüderi halde Heyeti Celileniz bu Hükü
meti teşkil 'etmekle bütün cihanı utandırdı. Fakat 
adliye işlerinde böyle yolsuzluklar olursa bütün 
cihana karşı utanırız. İstiklâli adlîmizi müdafaa 
etmek için ve en iyi çalışmak için Adliye Vekâ
leti bir şubedir. Bu böyle olduğu halde, Adliye 
Vekilinin bir haksız muamelesi nasıl gaztete sü
tunlarına geçti? Bu haksızlıktan dolayı hem de 
Adliye Vekiline hitabolunıvyor. îşte, gazeteyi 
okuyorum. Adliye Vekilini âdil görmek isteriz. 
Adliye Vekilinin ahiren haksız bir muamel'esine, 
memurini adliyeden emektar bir zatı haksız yere 
mağdur etmek istediğine mutatli olduk. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Rica 
ederim, gazete sütunu orada okunmaz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Dâvasını, istizahını takviye için okuyabilir. 
Emsali vukubulmuştur. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Bu asri 
medeniyette içimizde matbuatın bir kuvvtet ol
duğunu kabul etmiyen var mıdır? (Devam ses
leri) (Gazeteden okumakta devam «derek) ve bu 
haksızlığın hakkın, kanunun ne demfek olduğu
nu şüphesiz herkesten daha iyi bilen ve tevzii 
adalete memur olan bir vekâletin âmirinden sâ
dır olmasına doğrusu fazla müteessir olduk. 
Mumaileyh işbu teşkilâttan ve yeni memuriyete 
tâyininden evvel ahvali sıhhiyesi hasebiyle tahtı 
tedavide bulunmakta olduğu cihetle mahalli me
muriyeti cedidesine gitmeye ahvali sıhhiytesi 
müsaade etmemiş ve merkez tababetinden aldığı 
bir raporla tedavisinin ikmali zımnında bir bu
çuk ay müddetle mezuniyet talebeylemiştir. Adli
ye Vekili Refik Şevket Bey bu talebi is'af etme
diği ve doktorun akalli bir buçuk ay tedaviye 
muhtacolduğunu mübeyyin raporunu nazarı iti
bara almadığı gibi, müstafi addeylediği Temel 
Efendiyi altı ay memuriyetinden mahrum etmek 
gibi fuzuli ve mânâsız bir ceza ile tecziye eyle
miştir. Zaten kendisi de burada dedi ki, bfen ka
nunla mukayyet değilim. Bir adamı altı ay müd
detle memuriyetten mahrumiyetle takyidedebil-
mek salâhiyeti var mı? Bu muamele muhalifi ka
nun değil mi? Bunun aksini Heyeti Celilenin 
içerisinden kim söylüyor, böyle değildir diye? 
Kendi karariyle kanunda mukayyedolmıyan bir 
cezayı bir zata emrediyor. Seni altı ay müddet
le memuriyetten mahrum ettim diyor. Adliye 
Vekâletinin bütün muamelesinin turku kanu-
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niye dairesinde cereyan etmesi lâzımgelirken, 
Adliye Vekili olan zat bunu yapıyor. Halbuki, 
aynı vekâlet Temel Efendi gibi başka bir yere 
tâyin edilip de hastalığı hasabiyle gidemiyece-
ğini bildiren istinaf âzasından bir zat hakkın
da, hastalığı rapora müstenitse bir ay mezun
dur tarzında evvelki muamelesiyle ve hareketi 
ile zıt bir emir vermiştir. Lâzımgelirdi ki; Te
mel Efendi hakkında da aynı suretle muamele 
edilsin. Çünkü muameileyh ise esasen muhta
cı tedavi olduğunu mübeyyin berveçhi peşin 
bir rapor göndererek bu mezuniyeti talebeyle-
mişti. Onun raporu reddedilerek diğeri için 
hastalığı rapora müstenitse mezundur yolunda 
emir vermek telifi mümkün olmıyan şeylerden
dir. Şimdi bu nedir? Diğeri nedir? Aynı şehir
de yapılıyor. 

BÎR MEBUS BEY — Keyfî muamele böyle 
olur. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Kanunla 
bir vekil takyidedilmezse yapacağı iş böyle olur 
ve Heyeti Celilenizde bunun mesulüdür. Ve
kil olan zat nazır değildir. Bizim namımıza ic-
rai vekâlet ediyor. Bu Meclisten kanunsuz ka
rarsız bir şeyin suduruna hangimiz müsaade 
ederiz? Bakınız sonra gazete ne diyor: Adliye 
Vekili Refik Şevket Bey, Temel Efendiyi; ra
poruna ve mazeretinin meşruiyetine rağmen hem 
müstafi addeylemis ve hemde gayrikanuni bir 
surette memuriyetten altı ay mahrumiyet ceza-
siyle tecziye eylemiştir. Adliye vekillerinin me
murini adliye hakkında böyle hodbehod ceza tâ
yinine salahiyettar kılınıp kılmmadığmı bilme
diğimiz için bu muamele bize pek garip görün
müştür. Böyle bir salâhiyeti kimseye verme
dik, halbuki kendisi re'sen seni altı ay memu
riyetten mahrum ettim, ötekine bilmem ne et
tim diyor. 

Diğer mesele ise daha ziyade şayanı dikkat
tir. Kanuni bir surette yapamadıkları bir şeyi 
örfi bir surette yapmak için Kâzım Karabekir 
Paşaya müracaat ediyorlar. Paşa reddediyor. 
Adliye Vekili ise kanunla beraber yürümek 
lâzımken onların sözlerini tutuyor. Keyfî bir 
surette o zatı azlediyor. İşte bunları Heyeti 
Celilenizin enzarına ve vicdanına arz ediyorm. 
(Bravo, sesleri) sonra dokuzuncu madde, kanu
nun ikinci maddesini hukukçu arkadaşlarımız 
müdafaa etsinler. Memurini adliyeye şahsi maaş 
verilmesi hakkındaki sözlerini not ettim. De-
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diler ki, «Her şey kanunla olmaz. Burada söy
ledim. Zabıtlara bakınız; orada mevcuttur» za
bıtlarda olabilir, fakat karar şeklinde bir şey 
çıktı mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Esbabı 
mucibesini söyledim. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Söyle
din. Fakat kanun çıkmadı, rica ederim. Bu ka
nunu muhafaza ile mükellef bu heyeti teşriiye 
bu sözünü ihmal ©derse daha bu heyeti teşrii-
yenin cihan nazarında ne kıymeti kalır? Ad
liye Vekili diyor ki.. 

YUNUS NÂDÎ B. (îzmir) — Kanun çık
mıştır. Beyefendi. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Hayır 
çıkmamıştır. 

ADLÎYE VEKÎLİ REFÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Ne kanununu söylüyorsunuz? 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Şahsi 
Maaş Kanununu... 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Saruahn) — Şahsi Maaş Kanunu reddedilme
miştir, encümendedir dedim. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Tasdik etti
niz dediniz. İspat edeceğim efendiler. Bu dünya
da nizam denilen bir şey vardır. Bundan hiç
bir şey vareste kalamaz. Geçen gün Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin, burada söyledikleri 
bir felsefei askeriye vardır herkes çalıştığı 
nispetinde mükâfat bulur? Bu madde felsefei 
askeriye değil, ilmi ahvali ruh bilenlerce ma
lûmdur ki; herkes çalıştığına göre mükâfatını 
görmek ister, mevkiini görmek ister, ve mev
kiine göre adam olmak ister Adliye Vekilinin 
harekâtının memleketi tezebzübe götürdüğüne 
şunlar delâlet eder ki, birçok yerlerde istinaf 
âzası meselâ : Mersin'de bin iki yüz kuruş 
maaş alıyor. Sonra oraya âza mülâzimi olarak 
birisini tâyin ediyor. Ve ona bin beş yüz ku
ruş maaş veriyor. Âza bin iki yüz alıyor, âza 
mülâzimi bin beş yüz kuruş alıyor. Bu hangi 
kanunla oluyor? Kanun çıkmadan vekil bey 
bunu tatbik etmiş, fakat kendi şayanı hayret 
bir surette müdafaa etmiş ve demiş ki, ben 
bunu filân vakitte söyledim. Filân, filân za
bıtlarda mevcuttur. Buradan her söylenen 
söz Meclisi Âlinin tasdikine iktiran etmezse 
bu bir kanun mahiyetinde midir? Rica ederim, 
öyle ise hepimiz buraya çıkalım ve kanun ya-
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palım. Sonra şahsi maaş meselesinde, şahsi 
maaş verdiğine göre ehliyetli memur bulsa 
ne ise, fakat buldulkları adamlardan bir nu
mune göstereceğim. O da kendi memleketime 
aidolduğu için söyliyeceğim. Kendisi de itiraf 
edeeektiv. Tahkikatına adliye müfettişi gön
dermiştir. (Gürültüler.) Bir memlekette kanu
nu hâkim kılabilmek için bütün hukukçuların 
düşündükleri şey şu kürsüden her şeyin serbestçe 
söylenmesidir. (Bravo, sesleri) Efendiler hiz
meti sekiz seneye baliğ olmıyan Ertuğrul Efen
di, Kângırı mebusları, Amasya mebusları şa
hittir. Bu zatın suiahlâkmı açıktan söylüyo
rum. İsterse zem ve kadih dâvasını açsın. İş
te, Amasya Mebusu Ali Rıza Efendi ile Kân
gırı mebusları şahittirler. Ve bunun evrakı talı-
kikıyesi Amasya'dadır. Sekiz senelik memur 
iken üç bin kuruş maaşla gönderiyor. Efen-
riler bunun Rize'de yaptıkları işten size bir 
şey arz edeyim. 

BİR MEBUS BEY — Icabetmez, efendim. 
ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efen

diler bir mahkûmu sarhoş olarak muhakeme 
ettiği için mahkûm adam ben bu kararı ta
nımam. Çünkü bu karar sarhoş kararıdır, de
miştir. Sonra bu mahkûmun hükmünü yalnız 
kendisi tasdik etmiştir. Azalardan ikisi fer'an 
zimethaldİT diye mahkûm etmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Bu meseleler mevcut ve o zat bu ev
saf ile muttasıf olduğu ve hakikaten mucibi me
suliyet hali olduğu halde ve onu bildiğiniz 
halde çok rica ederim ne için şimdiye kadar 
vekâlete haber vermediniz? 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Dinle
miyorsunuz beyefendi. Ben nasıl söyliyebilirim 
ki, bu adam böyledir diye ? Kendisi hâkimlerin 
içinden seçiyor ve buna fazla maaş vererek 
taltifle gönderiyor. Şimdi böyledir diye söy
lersem reddedecektir. Bu tabiîdir. O, ispat da 
meydandadır. İki kişiyi mahkûm ediyor. Fer'an 
zimethaldir diye üç seneye ve bu kararı tefhim 
ettikten sonra Mahkemei Temyize gönderiyor. 
Sonra, ne yapıyor? Bir gün azaları dışarıya çıka
rıyor, Alıyor başkâtibi, müstantiki, âza mülâzı
mını, üç seneye mahkûm olan adamları faili 
müstakildir, diye eski kararın evrakını iptal edi
yor. On beş sene veriyor. Müfettiş gitmiş, 'fa
kat bu kadar söylendikten sonra da kendisine de 
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söyledim. Adliye Vekâletinin zamanı âlinizde ol
duğu gibi bu kadar fena bir şekil aldığı görül
memiştir. Yalnız bizim Rize'de değil her tarafta 
böyledir. Cihana tamamiyle âdil ve adalet tevzi 
eden bir -vekâletin neden bu derece müzebzcbol-
duğuna aklım eriniyordu. Fakat şimdi aklım er
di. Çünkü keyfî ve gayrikanuni bir şekil ile ha
reket olunuyor. Kendisi kanunla mukayycdol-
madığmı bu kürsüden itiraf ediyor. 

Sonra bütçe tasarruf meselesine gelince; bu 
esnada bütün millet ve milletvekilleri olan biz
lerin düşündüğümüz şey şu dâvayı, şu müeahe-
deyi ilerletmek için mümkün mertebe harbin 
başlıca kuvveti olan parayı tasarruf etmektir. 
Binaenalejfh hissiyatınızı okşamak için söyle
diği söz, ben bütçede tasarruf ettim sözü doğru 
değildir. Biz kedisine bir bütçe verdik. Beş 
yüz bin lira sarf edebilirsiniz dedik. Kendisi de
medi ki, ben bunu üç yüz bin lira ile idare et
tim. Böyle yapmadı, ötekinin parasından kes
ti, berikine verdi. Diğerlerini attı. öbirine zam
metti. Mahkemenin birçok memurlarını açığa 
çıkardı. Umuru idareyi tezebzübe soktu. Bu na
sıl tasarruf? Beş yüz kuruşluk bir adamı attı 
bir köşeye, öbirisinin maaşını iki bin beş yüz 
kuruş yaptı. Buna tasarruf denilmez. Tasarru
fu ancak bu suretle yaptı. Ne kadar para al
dıysa onu aynen sarf etti. İki kişiye vermedi de 
üç kişiye verdi. İş sureti tevziindendir yani ha
kikat budur. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Buna ah
bap idaresi derler. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Soara efen
dim, Vekil Beyefendinin hiç şimdiye kadar bir 
tarafta görülmemiş zihniyetleri ve buna dair 
emirleri vardır. Okuyacağım, efendiler. Burada 
istinaf âzasından bir zatın maaşı 2 000 kuruş 
iken bunu Çorum'a 1 500 kuruş maaşla tâyin 
ediyor. Tabiî bir adamın iki bin kuruş maaşın
dan tasarruf böyle oluyor. Bakınız tasarruf na
sıl yapılıyor? Diyorki, mumaileyhin malûm olan 
sıai maliyesinden. dolayı bu adamın babası zen
gin imiş, veyahut kendisi zengin imiş. O para ile 
idare edermiş, tabiî bu bir haksızlık. Halbuki 
biz Adliye Vekilini âdil görmek isteriz. Adliye 
Vekilinin ahiren haksız bir muamelesine, memu
rini adliyeden emektar bir zatı haksız yere mağ
dur etmek istediğine muttali olduk ve bu hak
sızlığın, hakkın, kanunun ne demek olduğunu 
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şüphesiz herkesten daha iyi bilen ve tevzii ada
lete memur olan bir Vekâletin âmirinden sâdır 
olmasına doğrusu fazla müteessir olduk. İşte 
kendi emri: 

Suret 

(Ankara İstinaf Azayı sabıkı ihsan Efendinin 
Çorum İstinaf Müddeiumumiliğine tâyini encü
mence tetkik edilen tercüm&haline nazaran re'sen 
ifayı vazifede bulunması daha ziyade mucibi mu-
hassenat olacağı ve livayı mezkûr İstinaf Müddei
umumiliğine bin beş yüz kuruş maaşla gönderil
mesi tenzil mahiyetinde olmayıp ifa edeceği vazi
fe maaşının ancak bu kadar olması ve bunun da 
mumaileyhin malûm olan sıai maliyesiyle telâfi 
edileceği mülâhazasından neşet etmiştir. Mumai-
leho hakkı terfiinin mahfuz bulunduğunun da 
tebliği temenni olunur efendim.) 

Hakkı milletin en ufak bir santimini müda
faada Meclisi Millînin ne derece hararetli bir su
rette galeyan ettiğini görmekle hepimiz ve millet 
iftihar ediyor. Fakat böyle bir muamele hangi 
kanunda, hangi nizamda yer bulmuştur? Bu ada
mın, zengindir diye, maaşını iki bin kuruştan bin 
beş yüz kuruşa indirmek hangi kanun ve hangi 
nizam ile kabili telif olabilir? Şayanı tecziye bir 
hali varsa azleder veya tahtı muhakemeye alır. 
Meclisi Âlide bunu tasvibedecek bir fert var mı
dır? 

Şayanı dikkat beyanatından biri de bütçede 
tasarruf yaptığıdır. Adliye Vekili âdeta bir komi
nizin ihdas etmiştir. Bu muhakkak. Çünkü bir 
mahkemede âmir az maaş alıyor diğeri çok. Hâ
sılı mahkemelerde büyük bir karışıklık ihdas et
miştir. Her şeyde nizam, intizam ve disiplinin 
müreccah olduğunu artık yirminci asırda tekrar 
etmeye hacet yoktur. 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) — Bu zihniyeti taşı
yan bir vekil hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet 
Moclisini temsil edemez. Mamafih bu harekâtına 
kaani değilim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Trabzon'da 
efendiler dâvavekâletiyle müştegil Halil İbrahim 
Efendiye gelinee: Bu dâvavekâletiyle meşgul olan 
Halil İbrahim Efendi, biz demiyoruz ki, bu adam 
terfi veya taltif etmiştir, böyle bir iddiada bulu
nan yoktur. Bu zat Trabzon Müddeiumumisi 
iken Mahkemei Temyiz âzalığma intihabedildiği 
lıalde Trabzon'dan ayrılmak istemediğinden dola-

M238 C : 2 
yi gitmemiştir. Bu adamın belki ehliyeti vardır. 

, Fakat bu adam Elâziz'e Adliye Müfettişi tâyin 
edilmiş, yine gitmemiştir. Değil Adliye müfetti
şi, Mahkemei Temyize âza yaptık, gitmedi, git
miyor. Zaten soy edemez de. Bu adam Elâziz'e 
gitmedi. Ne yaptı? Bu zatı Trabzon Mahkemesi
nin teftişine memur etti. Biz burayı anlamak 

i istiyoruz. Bu zat Trabzon'da avukatlık yapar
ken müfettiş tâyin olunuyor. Rica ederim, bunu 
kim tecviz eder? Adliye müfettişi şayet fena 
adam ise tebdil eder. İtimadı yoksa onu orada 
saklamaz. Niçin hemen oradaki bir avukatı alıp 
Trabzon Mahkemesinin teftişini emrediyor? Di
yor ki; «Ben avukat olduğunu bilmem.» meydan
da sicil yok mu idi? Rica ederim, teftişe memur 

• zatı dinleyiniz. Trabzon müfettişliğine tâyin edi-
3en bu zat bir Rumun vekili olmuş, diyor ki, bu 
Rum teb'id edilm|tî.ü\ Defedilmiştir. Halbuki 
mahkeme Rumun Trabzon'da bulunduğunu isbat 
ediyor. Mahkeme bakıyor ki; hilafı hakikat beya
natta bulunmuş. Bunun kanunen cezası var. Mah
kemeye dâvavekâleii için sokul mı yan bir adam 
mahkemeye müfettiş oluyor, mahkemenin üzerine* 
Adliye Vekâletinin - tabiî kanun ile mukayyed-
ohnazsa - yapacağı iş budur. Şimdi efendiler 
kendileri buyurdular ki, niçin bendenize teklif 
etmediniz? Efendiler görünen köye kılavuz iste
mez. Bugün herkesin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin mahkemelerine karşı emnü 
itimadının tam olabilmesi için, mahkemelerde 
tevzii adaletin iyi olabilmesi için onların reiskâ-
rmda bulunan zatın kanun gibi bir âmirden kork
ması lâzımdır. Bir kere bu zatın kanun ile nm-
kayyedohnası lâzımdır. Şimdi bu zat açıktan 
açığa benim fikir ve kanaatim budur diye, bu 
kürsüden söz söyleyip ve bu zapta geçiyor diye 
Meclisi Âlice kabul edilmiş bir kanun mahiyetin
dedir diye tatbik etmeye kalkışırsa bu memleket
te mahkemelere kimin emniyeti kalır? Heyeti Ce
lideniz namına icrayı İtaza eden mahkemelere ki
min emniyeti kalır? Mahkemelere emir verdiği 
muhakkaktır. Meselâ. Ankara'da yapılan muha
kemeden dolayı mahkemeye tahrirî emir vererek 
bu muhakemenin hafi yapılmasını ve salâhiyeti
nin haricinde olduğunu beyan etmesini ayrıca 
bildirmiştir. Mahkemelerden keyfile, emir ile ka
rar sudur ederse hangi ecnebi bizim mahkemele
rimize adam göndermek ister. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Zaten mahkeme 
yok bizde. 

I 
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ZİYA HUEŞİD B, (Lâzistan) -~ Efendiler | 

Adliyemizi ıslah ettikten sonra cihana meydan 
okumalıyız. Biz Avrupaya meydan okuduğumuz. 
zaman hep sözle meydan okuduk. Böyle yaparız, 
şöyle yaparız dedik, istanbul'da 150 tane cemi
yet teşkil olundu. Hiçbiri cayigir olmadı. Vakta 
ki Anadolu'da bu hükümeti mübecceleyi teşkil 
ettik. Ordumuzu düşmanın karşısına dikerek 
fiilen meydan okumaya başladık, bugün bizi tas
dik ediyor. Adliye de böyle tasdik olunur. 
evvelâ yapılır, tatbik olunur, söylenilir. Kanun I 
hâkim kılınır, ondan sonra hak müdafaa edilir. I 
Yoksa böyle tezebzüple, iki günde bir hâkini 
değiştirmekle mahkemeyi komünizme etmekle ve 
mahkemelerden istediğini çıkarmakla elbette I 
senin mahkemene kimse emniyet etmez ve bu 
hakkını sen hiçbir yerde müdafaa edemezsin. 
Buraya kadar vâki olan beyanatımla işin ehline 
verilmediğini ispat ettim. I 

Tasarruf meselesine gelince : Onu da gördük I 
ki birisinin parası kesiliyor, diğerine zammedili
yor. Yani aynı para sarf ediliyor. Fakat bir taraf 
mağdur bırakılıyor. Dünyada görülmiyen hak
sızlık yapılıyor. izmit Ceza Eeisi, Ankara Ceza 
Reisiyle becayiş olunmayı arzu ediyor. Bu adam 
buraya geliyor. Tabiîdir ki kendileri becayiş arzu 
ettiklerinden harcırah verilmiyecek. Ben sizi 
memnun edeceğim diyor. Harcırah veriyor. An- I 
kara istinaf Reisini izmit'e gönderiyor. Ona I 
tasarruf yapılmıştır. Fakat Zeyd'in hakkını Amr'e 
vermek suretiyle tasarruf yapılmıştır. Başka 
suretle yapılmamıştır. Bütçenin büyük bir kıs- j 
mini bize iade ederek «alın size tasarruf ettiğim 
para» dememiştir. Adliye Vekili celilinin dâva
sının ne kadar çürük olduğunu ispat için bir şey 
arz edeceğim. Mesul makamda olan bir adam, I 
öyle sorulan sualler haricine imalei nazar etmez. 
Yahut başka yerlere tevcihi nazar etmez. Kendi
sine sorulan sualler üzerine teveccüh eder. Bina
enaleyh kendisine sorulan sualler bir sebebe müs
tenit idi. Onlara karşı böyle yaptım demeci 
lâzımgelirken, halbuki kendisi birçok yerlerde 
böyle yapılacaktı. Bilmem ne idi, filân diyerek 
âdeta mesul mevkiinde sail mevkiine geçmek iste
diler. Bâtıl makiysünaleyh olamaz. Sonra o ifâde
sinin sübut bulması lâzımdır. Şimdi Heyeti Ce-
lile bu kadar tenevvür ettikten sonra bendenizin 
kendi şahsi kanaatim; Adliye Vekili buradaki 
müdafaatiyle kendi müddeiyatım çürütmüştür. 
Sözümde ısrar ediyorum. Rica ederim, işte her | 
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şey meydandadır. Demin söylediğim gibi şimdi 
de söylüyorum. Bir mahkeme hükmü veya bir 
maddei kanuniye olmadıkça bir adamı altı ay 
müddetle memuriyetten nasıl mahrum ederf 
Bunun hakkında hangi kanunu biliyorsunuz? 
Meclisi Âlide bilen bir kişi varsa söylesin. Böy
le bir şey yapan bir Adliye Vekilinin izahatını 
hangi mebus kâfi görür? Bunlar tarihe geçecek; 
Bu zabıtlar her yerde okunacaktır. Efendiler, 
birçok yerlerde açıkta söyledim. Kanunla ni
zamname burada tearuz ediyor. Böyle tearuz 
olursa bittabi kanun müreccahtır. Bugünkü 
şekli hükümetimizde bu Heyeti Celile burada 
müstemirren baki iken Adliye Vekili buradan 
müsaade almadan karar ittihaz ve tatbik etme
ye nasıl cüret eder? Bilhassa encümenden he
nüz çıkmıyan bir kanunu taıtbika kalkışmak 
Heyeti Celilenin bıjrada lüzumu olmadığına 
kanaati var demektir. Eski sözümde ısrar edi
yorum. Bütün cihan devletlerinin tarihlerini 
açıp okuyunuz. Alman imparatoru (Sedan) 
muharebesini kazandıktan sonra demiştir ki, 
«şimdi askerlik bitti. Bundan sonra adaleti tat
bikle dünyaya biz de böyle numune olacağız» 
biz bir hükümet kurduk. Muazzam bir ordu
muz vardır. Hukukumuzu müdafaa ediyor, fa
kat şahsın, milletin hukukunu müdafaa için ve 
muntazam bir adliyeye mâlik olmajk için bu 
zihniyeti taşıyan bir Adliye Vekilini Meclisi 
Âliniz tutmamalıdır. (Alkışlar) 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Haddi
zatında istizah takririne imza dahi koymaklı-
ğım maddelerin hakikat olduğuna kaani ol
duğum içindir. Söz söylemeye niyetim yoktu. 
Fakat Refik Şevket Bey biraderimiz kendisini 
müdafaa ederken bendenizin de eti'alimden 
bahsetmiş. Tabiî bu bapta birkaç söz söylemek-
liğime müsaade buyuracaksınız. Malûmuâliniz, 
bizde Adliye teşkilâtı Teşkili mahakim Kanunu 
ile tesbit edildi ve mahakim iki dereceye ayrıl
dı. Bidayet ve istinaf, hükkâmmm evsafı da yi
ne kanunla tâyin edildi. Ve hükkâmm intihabı 
için de yine o kanunda bir madde ile bir encü
men teşkil edildi. Bu encümen, hükkâm ile 
idare memurlarından teşkil olundu. Bu kanu
nu bütün ricali salife, nazırlar, o devletlû ve
zirler kendilerinin fevkinde bildiler ve bu ka
nuna riayet ederek hükkâmm intihabını daima 
o Encümeni intihabı Hükkâma bıraktılar ve 
buna katiyen karışmadılar. Hakikaten hükkâ-
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mm intihabı hükkâma mı ait? Yoksa memurini 
idarenin buna karışması lâzımgelir mi, gelmez 
mi? Bu ayrıca* bir meseledir. 

Fakat bir kanun, tabiîdir ki, yapılmadan mu
kaddem ne yolda tanzimi lâzımgelip gelmiyeceği 
hakkında beyanı mütalâa olunabilir. Fakat o 
kanun tanzim edilmiş olduktan sonra artık o 
kanunun meha'zir ve muhassenatı hakkında be
yanı mütalâa edilemez. O mer'i olduğu müddet
çe mutlaka tatbik edilir. Binaenaleyh, eğer bu
nun mahzuru var ise tadiline teşebbüs edilir. 
Meclise veyahut kanun neşir ve tanzimi sa
lâhiyetine malik olan bir daireye verilir. Tadil 
edilir. İnkılâptan sonra İstanbul'da nazırlardan 
birisi bu Hükkâm Kanununa muhalif olarak bir 
nizamname yapmak istedi, Meclis feryadetti. 
Döndü, tekrar bir kanun yaptı. Yani şimdiye 
kadar hükkâmm intihabı o kanunda tesbit edil
di. Refik Şevket Bey burada hükkâmın tâyin 
salâhiyeti doğrudan doğruya kendi dairei salâ
hiyetinde olup Encümeni İntihabın ancak ken
disine müzahir olduğunu telâkki ediyorlar ki, 
bunda çok aldanıyorlar. Vakıa Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti teşekkül edip de Mahkemei 
Temyiz Sivas'a nakledilince bu Encümeni İnti
habı Hükkâm Kanunu ahkâmına riayet mümkün 
olamıyacağmdan burada bir nizamname ile mü-
dirandan mürekkep bir encümeni intihap yapıl
dı. Bu muvakkat bir zaman için olduğundan 
böyle bir nizamname ile idarei maslahat yapı
labilir. Fakat esas itibariyle o nizamname o ka
nunun yerine kâim olduğu için hiçbir zaman o 
kanuna, o kanunun ruhuna tecavüz, Adliye "Ve
kilinin katiyen hatırına gelemezdi. Ve o encü
meni intihabın intihabetmediği bir memuru Ad
liye Vekili kendi kendine intihabetmişse hiçbir 
mazeret kabul edilmez. Bu hareket gayrikanu-
nidir; bu katidir. Efendim Adliye Vekili Refik 
Şevket Bey buradan bahsederken liva mahke
melerini istinaf mahkemeleri yaptım dediler. 
Ve esasen şurada arz edeyim ki, bidayet ve isti
naf hâkimlerinin maaşları kanunda gösteril
diği gibi bunlar nizamen ve teamülen dahi mey
dandadır, sabittir. Liva mahkemeleri, bidayet 
ve istinaf mahkemeleri ve bunların maaşları 
hepimizin malûmudur. Livalarda maaşat 1 500 
kuruştan bin altı yüz kuruşa kadardır. İstinaf 
mahkemesine gelince : 3 500 kuruşa kadar ma
aş veriliyor. Bu kanunidir, maaşları şahsi de
ğil, makamlarına mahsustur. Vakıa Refik Şev-
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ket Bey kardeşimiz son zamanlarda bir kanun
la geldi. 
• Fakat encümende icra ettiğimiz münakaşa 

neticesinde kendisi dahi bu kanunun doğru ol
madığını kabul etti ve en sonra dedi ki ; hük
kâmm terfihi için bir kanun yapalım. Ondan 
sonra encümen haricinde birkaç rüfeka ile bir 
nizamname kaleme alıyor. Esas itibariyle şah
si maaş verilmesi kabul edilmemiş ve Meclis
ten böyle bir kanun geçmemiştir. Binaenaleyh 
kendi kendine bâzı liva mahkemelerine üç bin 
kuruş ve bâzılarına bin beş yüz kuruş, ötekine 
iki bin kuruş vermesi hilafı kanundur. Ve ha
kikaten hükkâm arasında inkisarı hayali mu
cip bir haldir. Buna şüphe yok. «Liva mahke
melerini, teşkilâtı adliye dolayısiyle istinaf 
mahkemesi yaptım» dedi evet eğer bir Felemenk 
taşma pırlanta demekle pırlanta olursa bunun 
dediği de o evsafı kanuniyeyi gayrihaiz bir su
rette olduğu halde, o evsafı kanuniyi haiz de
mek olursa bu da olur. Çünkü istinaf mahkeme
si teşkili için o evsafı kanuniyeyi haiz zevattan 
teşkili lâzım. Yoksa, bidayet mahkemelerindeki 
zevat altı, yedi senelik bir memurdurlar. Onlar 
liva bidayet mahkemesinde bulunduğu için orası
nı istinaf mahkemesi addedince, istinaf reisi ma
kamına geçiyor ki, kendisinden 15 - 20 sene ev
vel mektepten çıkmış, sınıfı hükkâma intisabet-
miş bir adam, halen merkezi vilâyette bidayet hâ
kimi veya bidayet müddeiumumisi bulunuyor. 
O liva reisi terfi etseydi; liva merkez bidayetinde 
bidayet müddeiumumisi, sonra ceza reisi, ondan 
sonra istinaf müddeiumumisi, ondan sonra isti
naf reisi olacaktı. Halbuki bu birden bire istinaf 
reisi oldu. Vakıa orada maaşı 1 600 kuruştu. 
Bu dahi muttarit değildir. Meselâ Lâzistan'a 
gönderdiği zata 3 000 kuruş vermiş, Mersin'e 
üç bin kuruş vermiş, sonra başka yere 1 500 veya 
3 600 kuruş vermiş, bunu da itiraf ettiler. Had
dizatında bu da, bir sanattır. Bizde, adliyede ma
aş şahsi değildir. Yalnız makama verilmiştir. Ve 
o da sanattır. Başka devaird'e şahsi maaş verile
bilir. Fakat adliyede bu cari olamaz. 

Hükkâm kanununun tatbiki ile mükelleftir. 
Umum hükkâmm vazifesi herkese ahkâmı kanu
niyeyi siyyanen tatbik etmektir. Bir bidayet hâ
kiminin ahkâmı kanuniyeden maada ahkâmı fık-
hiyeye de vukufu varsa onun maaşına zam et
mek doğru değil. Onun ilminden yalnız bir ka
zayı değil, bir cüzütammı idariyi müstefidetmek 
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için onu terfi ettirmek ve ondan sonra maaşını 
vermek lâzımdır. Fakat Reji İdaresinde bir mü
dür veya Düyunu Umumiye Dairesinde pul mu
di ri olan bir adam, o işi görebilir diye müdiri 
umumi yapılmak suretiyle terfie mazlıar edil
mez. .Onun kudreti o kadardır. Kıdemi de gel
miştir. Onun maaşına bir zam yapılabilir. Fakat 
bir hâkime tetebbu ve tecrübesinde temeyyüz et
miş, yükseldikten sonra onu hâlâ bir kaza müd
deiumumiliğinde bulundurup da maaşı yükselt
mek katiyen doğru değildir. Çünkü ilminden, ir
fanından bir eüzütammı idarinin ve bütün mem
leketin istifade etmesi için lâzımgelir. Alelhusus 
biz malûmuâliniz, mahakimi şer'iyeyi son za
manlarda hâsü olan bâzı inkılâplardan sonra, 
Teşkili Mahakim Kanuniyle, mahakimi nizamiye 
haline kalbettik. Bu kırk senelik bir meseledir. 
Ilükkâmm yetişmesi- öyle diğer mesleklerde ol
duğu gibi kolay değildir. Uzun zaman yalnız te
tebbu ve yalnız tecrübe kâfi değildir. Tetebbu ve 
tecrübe aynı derecede olmadıkça iyi bir hâkim ol
manın imkânı yoktur. Zeki bir adam üç senede, 
bej senede iyi bir idare memuru olabilir. Fakat 
imkânı yoktur ki, iyi bir hâkim olamaz. Çünkü 
hâkimlik bir meslektir, bir sıfattır, bir ilimdir. O 
ancak hem tetebbu ve hem tecrübeyi bir araya 
getirip o zaman yükselebilir.. Malûmuâliniz, ka-
vanin bütün hâdisatı müstakbeleyi değil, hâdi-
satı maziyeyi bil'e ihtiva edemez. Onun için hük-
kâm yetiştirmek (Gürültüler, sadede sesleri) 
müsaade buyurun, şimdi bundan sonra oraya ge-
leceğ'm ki; bu'suretle hükkâmm yetiştirilmesi 
için Teşkili Mahakim Kanununun vaziyed 'ettiği 
«esasları Refik Şevket Beyefendi kendi kendileri
ne liva mahkemelerini bir istinaf mahkemesi yap
makla yıkmıştır. Bütün meslekdaşlarımızm bu 
baptaki kanaatlerini burada söylemesi lâzımge
lir ve söylemedikleri takdirde vazifelerini ifa et
memiş oldukları kanaatindeyim. 

Sonra eytamın alacağını tecil etmedim diyor. 
Yine okuduğu emirle gördünüz ki, tecil etmiştir. 
Yani merhunatı satmaktan menetmiştir. Huku
ku şahsiyeyi tecil kimsenin hakkı değildir. Hat
tâ Mecalisi teşriîyenin de böyle bir hakkı olup 
olmadığı bir meselei hukukiyedir. Değil ki, bir 
vekil böyle kendi kendine eytamın hukukunu te
cil edebilsin. Hakkı şahsi ancak o adamındır. 
Eğer medyunlar asker olmak dolayısiylc borçla
rını vermemeleri ve bunun tecili icabediyorsa 
Meclise gelip bir kanun alması lâzımgelirdi. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Talimatname var. 
HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Tali

matname kâfi değildir. O başkasından bahsedi
yor. Talimatname eğer hali iflâsa gidiyorsa ve 
eytam zarar edecekse o vakittedir. Yoksa talimat
name ona mütaallik değildir. Sonra bendenizden 
bahsettiler ve üç mesele gösterdiler. Elhamdülil
lah hayatı memuriyetimi tetkik etti. Bula bula 
bu üç mesele buldu. Birisi diyor ki, Reşid Beyi 
sulh hâkimi yaptı. Ben de adli.ye müfettişi yap
tım. Reşid Bey sulh hâkimi idi ki - sulh hâkim
leri istinaf müddeiumumilerine muadildir -
yaptığı bidayet mahkemesi reisidir. Benim 
yaptığım sulh mahkemesi reisidir. Ve sonra git-
raiyenlere şöyle yaparım böyle yaparım dedi. 
Müstakbele muzaf bir şeydir. Gitmiycnleri teh
dittir. Fakat efendiler onunla ben bunu altı ay 
ceza ile mahkûm ettim. Altı ay memuriyetten 
mahrum ettim. Demek arasında fark vardır. Bi
risi hükümdür. Birisi istikbale izafetle bir teh
dittir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — ikisi- de hüküm ma
hiyetinde değil midir? 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun, birisi tehdittir, yaparım demek; 
öteki de yaptım demek hükümdür. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
İkisi de caiz mi? 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Bence 
tehdit caizdir. Gitmeleri için bendenizce caiz
di. Fakat bendenizin zamanında olup olmadığı
nı bilemiyorum. Binaenaleyh bendeniz sizi faz
la tasdi etmek istemiyorum. Maddeler üzerin
de Ziya Bey lâzımgelen izahatı verdi. Diğer 
meslektaşlarımız da bu hususta lâzımgelen iza
hatı verirler. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (KaraJhisarı Sahib) — 
Muhterem arkadaşlar, Ziya Bey biraderimiz is-
tizahiyle Meclisi daima şikâyete sevk eden es
babı şerh ettiler. Hepimiz kanunun memlekette 
hâkimiyetini istediğimiz halde; hepimiz ka
nunsuzluktan şikâyet ettiğimiz halde, memle
kette lâzımgelen tecellüdü gösteremiyoruz. Ka
nunu hâkim kılmak arzusunu yalnız Adliye Ve
kili Refik Şevket Bey hakkında değil, her hu
susta istemeliyiz. Efendiler, her hususta bu
nun tecelllyatmı görmek lâzımdır. Hasır ve 
kasır elbette*doğru değildir. Sonra Adliye Vç-
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kili Refik Şevket Bey hakkında yapılan isti
zahı hepimiz dinledik ve Ziya Hurşid Bey bi
raderimiz de dâvasını hakikaten iyi izah ettiler. 
Buna mukabil Adliye Vekili Muhteremi de he
pimizi tenvir edecek bir surette gayet mufassal 
cevap verdiler. Gerek müddeinin yani istizah 
eden Ziya Hurşid Beyin ifada tından ve gerek 
Refik Şevket Bey biraderimizin cevabından 
anladığımız bir hakikat varsa o da Refik Şev
ket Bey zamanında değil, ta Adliye Vekâleti 
teşekkül ettiği andan itibaren bu kanunsuzluk 
başlamıştır ve o zamandan beri kanunim, ni
zamın emrettiği şeylere tebaiyet edilmemiştir 
ve o günden beri devam edip geliyor. İşte Ad
liye Vekili Refik Şevket "Bey de onu biraz da
ha karıştırmak suretiyle idame etmiştir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Onu sen 
söylüyorsun. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet i 
beyefendi onu ben söylüyorum. Evet ben iddia j 
ediyorum ve her zaman ispata hazırım. i 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Madde 
göstermek lâzımdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet 
işte gösterdiler beyefendi. Sizi istihlâf eden ar
kadaşınız istatistikle gösterdiler. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Ne gös- | 
terdi rica ederim? Anlamak isterim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bende
niz onları zikretmek istemem. Burada uzun uza-
dıya dinlediniz, dört ay zarfında vâki olan tah
vil ve terfileri dinlediniz. Artık bendeniz on
ları bir daha söylemek istemem. Binaenaleyh 
bu istizahın içinde cidden çok mühim olan, Re
fik Şevket Beyin söylediği bir mesele vardır.... 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Yalnız bir 
mi var? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) - O d a 
ikinci maddeyi t*eşkil ediyor. Salih P^fendi isminde 
bir adamın dört, beş derecede terfian müfettiş 
yapıldığı. Elbette böyle bir zatın dört, beş de
rece terfii ihükkâm üzerinde büyük şeyler hu
sule getirir. Binaenaleyh bu bidayetten beri 
böyle olmuştur. Bu terfiler memurinin tereü-
mei halleri nazarı dikkate alınarak ve hepsi 
nazarı dikkatten geçirilerek yapılmış değildir. 
Kim göz önünde, kim nazara çarpmış ise o ter
fi etmiştir. Eğer bu listeler üzerinde biraz tet- | 
kikat yapacak olursak görürüz ki-, efendiler t 
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j daima şu tâyin, tahvil edilen adamlar terfi et-
I mistir. Bir kısım adamlar vardır ki, hiç, yerin

den oynamamış, terfi edememiş, on beş sene
dir, yirmi, otuz senedir, yerinde duruyor. Ka
tiyen terfi edememiş ve mutazarrırdır. Yalnız 
onun kabahati hakkını istememesi mahviyetpe-
restlik göstermesidir. (Yaşa Şükrü Bey sada-
ları) Hafız Mehmed Beyin gösterdiği şeyi ben 
de takdir ederim. Hafız Mehmed Beyin terfi 
ettirdiği Reşit Bey cidden namuskâr bir efen
didir. Fakat efendiler, bu Oelâlettin Arif Bey 
zamanında bir istinaf âzası olarak gelmişti. 
Sonra müddeiumumi olmuştur, iki üç gün sonra 
da sulh hâkimi olmuştur. Beş on gün sonra be
yefendi -tarafından müfettiş yapılmıştır. Yalnız 
bu adam nazarıdikkati eelbedebildiği için birkaç 
ay zarfında beş altı derece birden terfi etmiştir. 
Efendiler başkaları yok mu idi? Vardı, fakat 
vekillerin kabahatleri, adliyede terfi, terakki ya
pılırken herkesin tercıimei halini lütfen bir de
fa nazarı dikkatten geçirmemektir. Malûmuâli-
niz adliyenin terfii bir nizamnameye tâbidir. 
Onun nizamnamesi öteden beri tatbik edilmiştir. 
Yani Abdurrahman Paşa gibi bir adam daima 
nizamnameyi tatbik etmiş olduğu halde onu istih
lâf eden zevat bütün payimal etmiştir ve adli
yeciler o ihtiyar adam kadar memleketi adlî bir 
istiklâle malik kılamamıştır. Her vekil daima hük-
kâmm izzeti nefsiyle, memuriyetiyle istediği gibi 
oynamıştır. (Bu muamele istanbul'da olmuş, sa-
daları) İstanbul'da olmuşsa burada daha çok ol
muştur. Çünkü İstanbul'da malûmuâliuiz tâvin, 

,5' * 
terfi nizamnameye merbuttu. Orada Mahkeme! 
Temyiz rüesası, istinaf reisi, başmüddeiumumi, 
sicil müdürü, müsteşar, nazır bulunarak tetki-
kat yapılır. Hükkâmı onlar tahvil ederler, onlar 
tâyin ederlerdi. Onun için yolsuzluklar, kusur
lar bu ka'dar çok ve seri olamazdı. Burada tâ
yinler, terfiler doğrudan doğruya vekil ile teş
riki mesai eden ve onun ellerinden ibaret bulu
nan Encümeni Müdiran vasıtasiyle yapılıyor. 
Encümeni Müdiran hükkâm değildir. Aynı zaman
da nezaretin vezaifi idariyesiyle mükellef me
murlardır. Onlar hükkâmm tâbi olduğu kuyut 
ve şuruta tâbi değildirler. Nazır o müdürü de
ğiştirir, yerine başka birisini getirir ve böyle 
olması icabeder. Çünkü, onunla çalışacaktır. 
Encümeni müdiranm idaresinde bulunan bir en
cümeni intihabın yapacağı bunlardan başka bir 
şey olamazdı. İşte bugünkü karışıklıklar bııgü-
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nün mahsulü değildir. Bu hata bidayette başla
mıştır. O da Mahkemei Temyiz heyetinin burada 
ve Adliye Vekâletinin olduğu yerde teşekkül et
memesinden ileri gelmiştir ve o zaman nizamna
me ahkâmına riayet edilecekti. Mahkemei Tem
yiz burada olmuş olsaydı nizamname mucibince 
Mahkemei Te.myiz âzası Başmüddeiumumi ve sa-
ireden mürekkep bir komisyon olacaktı ve o ko
misyon memurinin intihabatım yapacaktır. Bitta
bi onlar kolay kolay tesirata kapılmıyacaktı. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Sonra
dan encümen nizamnameler yapmıştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra 
bu Salih Efendi - meselesinde itirafı kusur ile 
kendisini mazur göstermek için Refik Şevket 
Bey biraderimiz Hafız Mehmed Beyin yaptığı 
şeye intikal etti. Fakat bâtıl makiysünaleyh 
olamaz. Efendiler birinin yaptığı bir ha
tayı o yapmış ise hatadır. Diğeri yapmış 
ise. o da hatadır. Yani birinin yapmış oldu
ğu hatayı diğerinin tekrar etmesi caiz değildi. 
O da bunu tekrar etmiş oluyor. Sonra burada 
kendisini daha ziyade müdafaa edebilmek için 
başmüddeiumumi muavinleri, Meclisi Âlinizin 
kabul ettiği Mahkemei Temziy Kanunu muci
bince liva müddeiumumilerinden liva reislerin
den de olabilir. Efendiler biz bunu zaruret mu
kabelesinde kabul ettik. Yani mahkemei tem
yize iyi hükkâm, iyi muavin bulabilmek için 
o vakitler, malûmuâliniz, dar bir zaman idi, 
mevcut bidayet hükkâmı ve rüesası içinden en 
kıymetlilerini seçebilmek için yalnız Mahkemei 
Temyize münhasır kalmak üzere bir kanun yaptık. 
Hiçbir zaman o kanunu yapmakla bunu teşmil 
edin demedik ve bundan istinbatı ahkam ede
rek istediği gibi bunun derecesi ona muadildir, 
ben de onun için yaptım diye bunu Bu suretle 
tefsir etmek çok fenadır ki; Refik Şevket Bey 
bu kayda istinadettiler, bu kayda istinadetme-
leri doğru değildir. __ Çünkü zaruretler kendi 
miktarlarmca takdir olunur. Mahkemei tem
yize mahsus bir zaruretti. Hiçbir vakitte bü
tün muhakime teşmil edilecek bir zaruret de-
ğildiki bu noktada da Ziya Hurşid Beyin itirazı 
haklıdır. Sonra kanun ile nizam tearuz edince 
hiç şüphesizdirki kanun elbette kanun olduğu 
için tercih edilir. Bendeniz kendimce lâfı uzat
mamak için mucibi muaheze olmıyan noktaları 
geçiyorum. 

.133S 0 : 2 
On beşinci maddedeki Çemişgezek mahkemei 

seriye başkâtibinin bilamuhakeme azli. Hiç şü-
pesiz bir mahkemei seriye başkâtibinin azli ve 
nasbi mahalli meclisi idaresinin ve valinin re
yine muhavveldir. Bir vekilin böyle şeyleri mü
dahale etmesi hiç şüpesiz bir tesire tâbidir. 
Çünkü kendisini alâkadar etmiyecek olan ve 
mahalini alâkadar eden bir vazifeye alâkadar 
olması ya bir şikâyete veya bir iltimasa taallûk 
eder. Vekil Beyefendi bir şey buyurdularki; 
şikâyet vâki oldu, bendeniz bunu derhal azlet
tim ve iki gün sonra da muhakeme yapılmasını 
emrettim dediler. Fakat iki gün sonra hatala
rını anlıyorlar ve onu terfi ettiriyorlar, öte
den beri adliyede müteamel olan bir şey vardır 
ki böyle hodbehod bir memuru tahtı muhake
meye almak caiz değildir. Bu adliyede yoktur. 
Adliyede böyle bir şey yapmak için evvelâ «filân 
adam hakkında şöyle bir şikâyet vardır, telgraf 
kopyasını alınız; tahkikat yapınız; bana bildiri
niz» diye mahalline yazılır. Onun üzerine mua
mele yapılır. Böyle bir muameleye lüzum gör
meden iki gün sonra o hatanın tamiri hiç şüphe
siz bir tesirle yapıldığını göstermektedir ve teyi-
detmektedir. Sonra, müebbeden ve muvakkaten 
memuriyetten azil meselesini Vekil Beyefendi 
izah ederlerken maksatlarının bir mahkûmiyet 
suretinde değil, bir tehdidolduğunu ve bunları 
vazifelerine sevk edebilmek için yapılmış tedabiri 
idariyeden olduğunu söylediler. Evet böyle olmuş 
olsaydı hiç şüphesiz mucibi muahaze olmazdı. 
Yani tarzı da böyle olmamak lâzımgelirdi. Zaten 
elinde idi. Hüküm suretiyle onlara tamim yaz
mak yeyahut emir vermek elbette doğru değildir. 
Yalnız ne yapabilirlerdi? Bu kabil vazifelerine 
gitmiyenleri istinaf edenleri bir vakit kendileri 
bir yere tâyin etmezlerdi. Zaten hakkı tâyin ken
dilerine ait idi. Bunun için böyle kendi vazifesine 
karşı ihmal ve terahi gösterenleri tâyin hususunda 
tehir göstererek bir şey yapabilirlerdi ve böyle 
bir hüküm ifade edecek tarzda ve şirazei adliyeyi 
ihlâl edecek bir tarzda beyanatta bulunmamaları 
icabederdi. Sonra hâkimi münferit nezdinde ka
nun mucibince diğer bir hâkim bulunması... Bu 
doğrudur. Teşkilâtı Mahakim Kanunu mucibince 
bu mahkemeler iki daireye taksim, olunur. Ceza 
ve hukuk. Lüzum olduğu yerlerde lüzumuna gö
re hukuk hâkimleri de ceza ve hukuk dairesi rei
sidir. Bundan dolayı Adliye Vekilini muahaze 
etmek doğru değildir. Biz temenni ederiz ki, esa-
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sen hükkânumız böyle sınıflara ayrılsın.. Kendi 
ihtisasları dairesinde mütehassıs hâkim yetişme
sine saik olsun. Sonra şahsi maaş verilmesi mese
lesine gelince efendiler; böyle şahsi maaş mese
lesi mevzuubahsolduğu günden beri cidden ad
liye teşkilâtımızda büyük bir tezebzüp husule gel
miştir. Ve hâkimlerde büyük bir inkisarıhayal 
hâsıl olmuştur. Meselâ bir istinaf reisi olan bir 
zat teşkilâtı ahire mucibince, hâkimi münferit 
teşkilâtı mucibince bin altı yüz kuruş alıyordu, 
eskiden bidayet mahkemesi reisi maaşı 1 600 ku
ruş idi. istinaf teşkilâtı yapılmış. Yine 1 600 ku
ruş alıyor. 

öbür tarafta bir bidayet reisi iki bin kuruş 
almakta, yani birisi 1 500, diğeri 2 000 kuruş 
alıyor. Bu doğru__ değildir. Bu istinaf reisi - ki, 
mevkien büyüktür. Ve onun mevkii yüksektir -
diğeri ona nazaran küçük bir mevkide bulunuyor. 
Tabiî, hükkâmın derece ve teşkilât itibariyle şevk
lerini kesretmektedir. Sonra bu gibi bir teşkilât 
hiç şüphesiz doğrudan doğruya bir Adliye Veki
linin yapacağı bir mesele değildi. Efendiler Mec
lisi Âlinizin bu hususta bir kadro kabul etmesi 
ve hiç olmazsa yapılacak bu gibi tâyin meselesi 
hakkındaki kanun mucibince encümeni aidiyle de 
bir istişare etmesi, zannederim, nafi olurdu. Yok
sa böyle bilâ istişare Meclisten geçirmeden kad
rolar üzerinde böyle vâsi surette oynamak, on
dan sonra hâkimlere şahsi maaş vermek ki - Zi
ya Bey o ciheti pek güzel söylediler. - Bütçede 
tasarruf değil, birisinin hakkını diğerine vermek 
veyahut birisinden kesip diğerine zammetmekten 
ibaret kalıyor. Bu tasarruf olmuyor. Bu da Ad
liyede bir tezebzüp husule getirmiştir. Halbuki 
bu, şu suretle nazarı dikkate alınabilirdi. Bütün 
mevcut hükkâmın ehliyetleri, mektepten neşetleri, 
memuriyete intisapları tarihi nazarı dikkate alı
narak umum memurin hakkında bir taltif yapıl
dıktan sonra derecelerine göre terfi edilmiş olsa 
idi, bu mahzur belki daha azalmış olacaktı. Hal
buki böyle olmadı. Bir tamim ile bütün liva müd
deiumumileri, bidayet hâkimleri şeklini aldı. Vi
lâyet müddeiumumisi istinaf müddeiumumisi ol
du. Azaları da istinaf azaları oldu. Sonra onun 
yerine bidayet vazifesini görmek üzere bidayet 
hâkimi gönderildi. Sonra bir de bidayet müddei
umumisi oldu.. Bu suretle bidayet hâkimlerinin 
maaşları daha çok oldu. Eskiden bidayet hâkimli
ği vazifesini gören adamlar, mahkemeler istinaf 
mahkemesi şeklini alınca maaşları daha dun bir 
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mertebede bulundu. Mevki daha yüksek, maaş 
daha dun bir mertebeye indi. Sonra bunlarda 
ehliyet ve kıdem de aranmadı. Zaten evvelce böy
le olmıyarak; bunların içerisinden ehliyet ve kı
demleri nazarı dikkate alınarak lâyıkı veçhile ay
rılsaydı bu karışıklık bu derece de olmazdı. Hük
kâmın azli ve nasbi bir encümende yapılmak lâ
zım gelirken, Vekil Bey buna verdikleri cevapta 
yalnız Sakarya Harbi zarureti üzerine yapılmış 
olduğunu söylediler ve bunu tabiî kabul ederiz. 
Esasen hükkâmın azil ve nasbi, gerek şahsan ya
pılmış olsun; gerek encümeni müdiran tarafın
dan yapılmış olsun; bunun ehemmiyeti yoktur. 
Bugünkü encümeni müdiranm yapacağı intiha-
bata ben hiç ehemmiyet vermem. Bendenizce en
cümeni müdiranm başında Refik Şevket Beyin 
bulunması, intihabı yalnız kendisi tarafından ya-, 
pılmış olmasına müsavidir. Çünkü müdiran 
onun emir ve idaresi altında ve onun elleridir. 
Onun reyi haricine çıkmaları nadiren vâki olabi
lir. Arkadaşlarından kendilerine itiraz edenler ol
duğunu söylediler. Kendileri bu gibi itirazları 
hüsnü suretle telâkki ederek bir şey yapmamış
lar. Fakat diğer bir vekil gelir; biraz hodbin olur. 
Hodbinlikten dolayı, bana karşı geldi diye o me
muru,, o müdürü ertesi günü azleder. Yani böy
le encümeni müdiranla hükkâmın tâyin ve terfi
hi esaslı bir şekle raptedilmiş olmaz. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında takrirler var. (Kâfi, mesele tenevvür et
miştir, sesleri) 

Efendim müzakerenin kifayeti hakkında tak
rirler vardır. Bu takrirler okunurken Heyeti 
Aiiyeıiizin evvelce verdiği karar mucibince isti
zahın dördüncü maddesi başlı başına izah ve is
tizah edilmek üzere celsei hafiyeye talik edilmiş
ti. Müzakerenin kifayeti mevzuubahistir. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — O da ayrı
ca bir istizahtır. 

REÎS —• Takrirleri okuyacağım. 
ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. 

(Saruhan) — Reis Bey bendenizin cevap verme
diğim bâzı noktalar vardır. Onları söylemek iste
rim. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Söylediler 
efendim. Cevap verdiler. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Bey müsaade buyurun, bir yanlışlığı tashih et
mek isterim; istizah takririnin aslında bendenizin 
imzam yoktur. Adliye Vekâletine giden surette 
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Mustafa Süruri diye bir isim yazılmıştır. Ben
denizin katiyen imzam yoktur. Tashih edilsin. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Her kes im
zasına sahiptir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Takrirde
ki isimler okunsun. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Ziya Hurşid Beyle Hafız Mehmed 
Bey ve Şükrü Bey tarafından verilen izahata kı
saca cevap vereceğim. İzahatımı tekrar etmeye 
hacet yok. Salih Sıtkı Efendi hakkında dokuz 
kıta rapor var, diyorlar. Bendeniz onun olmadı
ğını söylüyorum. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — El aziz Ad
liyesi hakkında rica ederim. -

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Belki vardır. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Ne yaptı
nız? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Elbette muamele görmüştür. Ka
tiyen evrak, kalmamıştır. Sonra Mustafa Efen
di sizi men'i muhakeme ettiririm demiştir, di
yor. Sizi men'i muhakeme ettiririm diyecek bir 
zatı ben değil, Meclis arasında veya artık bil
mem bunun üzerine söz söylemeye tahaşi ediyo
rum. Bunun imkânı yoktur. Ziya Hurşid Beye 
ihbar eden adam ya garazkârdır veyahut yalan 
söylemiştir. Çünkü böyle bir şey yoktur. Nasıl 
böyle bir şey denebilir, efendim? Sonra dere-
cat hakkında ben kanunu tefsir ettim demişim. 
Rica ederim sözlerim mahfuzdur. Heyeti Celi-
leye teşkilât neticesi açıkta kalacakları münhal 
yerlere tâyin edeceğim dedim. Zabıtlarda ay
nen vardır. Zabıtları okusunlar. Tekrar etme
ye hacet yoktur. Temel Efendi meselesini arz 
ettim. Diğer âza zannederim, ismi Rasih mi 
nedir? Böyle bir zat. Bu adamcağız hakikaten 
ihtiyar ve hayatının kısmı âzamim mariz ola
rak geçirmiştir. Bu adam şimdi tekaüde sevk 
edilmiştir. Sicil müdürü bey arkadaşımız ha
line vâkıftır. Hakikaten mariz 65 yaşını ikmal 
etmek üzere bulunan bir zattır. Bundan dola
yı kendisine mezuniyet veıilmiştir. 

EMİN B. (Erzincan) — Niçin siz tekaüt 
nizamnamesine muhalif harekette bulundunuz? 
O halde 65 yaşını ikmal etmiş ise tekaüde sevk 
edilmesi icabederdi, 
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ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 

I (Devamla) — Etmemiştir efendim. Etmiştir 
! demedim efendim. Şahsi maaşı hakkında Ziya 
| Hurşid Bey bahsettiler. Bu şahsi maaş mesele-
i sini Heyeti Aliyenize arz ediyorum. Meselâ Er-
\ zincan kadısı 2 500 kuıuş maaş alıyor. Sonra 
, Gümügane kadısı üç bin kuruş alıyor. Şimdi 
' farz edelim, Gümüşane'ye tâyin olunan kadı-
| mn maaşı üç bin, Erzincan'ın 2 500, şimdi 
! Gümüşane kaçlısı ile Erzincan kadısını becayiş 
1 yapmak isteniliyor. Maaşsız mı gidecek? Gü-
i müşane kadısının maaşı üç bin, Erzincan ka-
j dışının 2 500; ikisi de muvafakat ediyorlar. 
! Şimdi bunlar giderlerse tabiî maaşlariylc gide

ceklerdir. O halde maaş şahsidir. 
Soma, Mersin'deki âzanm maaşı bin iki yüz, 

âza mülâziminin bin beş yüz olduğuna dair ben-
j denizin malûmatım yoktur. Mersin'deki azala

rın zannederim 1 200 maaşı yoktur. Rica ede
rim Ziya Hurşid Beye. Öyle bir şey yoktur, 
Mersin'deki azaların maaşı (bin beş yüz) ku
ruştur. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Yok mu
dur böyle başka mahallerde? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Yoktur. Ertuğrul Bey hakkında 
sekiz senelik adliyecidir dediler. On üç sene
lik adliyecidir, efendim. (1325) senesinde hu
kuk mektebinden çıkmıştır. Bahsettikleri hu-
susata dair arkadaşlar bana malûmat verse-
lerdi, mutlaka hakkında bir şey olacaktır. 

EMİN B. (Erzincan) — Her gün verdik 
malûmat, rica ederim. İmzalı malûmatlar ver
dik. Yine anlamadınız. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Ziya Hurşid Bey, tasarruf eder
ken zabıt kâtiplerinin maaşlarını şöyle kesti, 
böyle kreşti diyor efendiler, zabıt kâtiplerini 
ben hiçbir zaman çıkarmadım. Bütün memu
rini adliyeden faaliyeti adliyeye dair malû
mat istedim. Bize iki üç yüz kadar cevap gel
di. Her taraf eğer bizden iş isterseniz müba
şirlik ihdas ediniz, dediler. Hesabettik efen
dim; bilmem hatırımda kalmadı, belki Şükrü 
Bey hatırlarlar, altı yüz küsur mübaşire ih
tiyaç var. Bunun parasını Meclisten istemek 
kabil değildi. Tamim yaptık. Dedik ki ; sü
vari mübaşirliği için para yoktur. Yalnız siz 
kendi kadronuz dâhilinde tasarruf edebilir-
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seniz bana bildirin. Her tarafta encümen 
toplandı. Bize şu hademe lâzım değildir, şu 
nmhzir lâzım değildir. Bize şu kâtip lâzım değil
dir diye bildirdiler. Bunların heyeti umumiyesi-
nin verdiği raporu topladım. 413 tane süvari mü
başirine ait tahsisatın karşılığını buldum. İki 
yüz küsur daha mübaşir eksik geliyordu. 
Yani benim istediğim mübaşir miktarından iki 
yüz küsur noksanını temin ettim. Gittim, jan
darma dairesiyle, Dâhiliye Vekâletiyle teşriki 
mesai ettim, her taraftan istenilen kadar sü
vari jandarmasının adliye emrine süvari mü
başiri gibi kullanılmasını temin ettim ve kul
landım. Efendiler mahakimde istenilen sürati 
temin için bidayet mesailinde, sulh hâkimleri 
hakkındaki, kanunu tatbik etmekle sürati te
min ettiğim gibi - ve inşallah size iyi bir he
sap vereceğim - sulh hâkimlerinin tebligattan 
mütevellit teehhüratını bu suretle izale ettim 
ve bunu temin ettim. Ve inşallah biraz daha 
zaman geçtikten sonra mahakime atfedilen 
bataet kelimesi çok çok fark edecektir. Memu
rin maaşından kesilip diğerlerine verildi de
nildi. Memurinin maaşatmdan kesilmem iştir. Hâ
kimi münferit teşkilâtından maada tasarruf 
edilen kısımdan kaza âzalarının maaşı vardır. 
Ve bu kanunu - Hâkimi Münferit Teşkilât Ka
nunu - izah ederken de bu ciheti arz etmiştim 
ve tasdika iktiran etmiştir. 

Ankara'daki istinaf azaları meselesi... An
kara 'daki istinaf âzasından İhsan Efendi cid
den kıymetli bir zattır. Kendisi istikbali adli
yemizde iyi bir hâkim olmaya namzettir. Fakat 
Ankara Adliyesinde ve bir heyette heyet ha
linde bulundukça kendisinden lâzımgeldiği ka
dar istifade olunamaz. Bunu tamamiyle faal ve 
müstakil - çalışmak üzere - doğrudan doğruya 
şahsan olan münasebetim ve itimadım dolayı-
siyle muvafık bir yere getirmeyi tasavvur et
tim ve bunu tasavvur ettiğim zaman iki şey dü
şündüm birisi, kendinden bu şekilde istifade-
ediyoruz. Bir de maaşından 500 kuruş tasarruf 
ediyoruz. Onu 2 000 kuruş maaşla oraya, Ço
rum'a göndermek imkânı yoktur. Çünkü ora
nın istinaf reisi 1 600 kuruş alırken istinaf 
müddeiumumisinin 2 000 kuruş alması çok mü
nasebetsiz bir şey olur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Kayseri'de var. 
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vamla) — nerede? 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Kay

seri'de var beyim. Şimdi Kayseri istinaf reisi 
1 600 kuruş alıyor. Bidayet hâkimi iki bin ku
ruş alıyor. 

REFİK ŞEVKET- B. (Devamla) — Şükrü 
Bey! Karahisar bidayet reisi o kadar mühim 
vazife ile iştigal ederken 1 600 kuruş alıyordu, 
O zaman sulh hâkimi acaba ne alıyordu! 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
- - İki bin alıyordu. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Sulh hâ
kimi iki bin alıyordu; evet... 

Bu da; bir hâkimi münferidin iki bin alması 
ile kabili kıyas değildir ki. 

Binaenaleyh bu, bu noktai nazardan yapıl
mıştır ve ben kendim itiraf ediyorum ki, İhsan 
Beyin bu meseleyi bu kadar îzam edeceğini 
zannetmezdim. Bana Gene Mebusu Celâl Bey 
geldi, bu zatın teessürünü anlattı. Bu zat mü
teessir olmasın; kendisine teminat vereyim, 
kendisinin hal ve vakti vardır dedim. Bunun 
tenzil olmadığını temin ettim. Gene mebusu da 
böyle itminanbahş bir cevap verilmesinin onun 
haleti ruhiyesi üzerinde tesir icra edeceğini 
söyledi ve Çorum'dan gelecek zat gelmezse ip
ka edilip edilmiyeceğini benden sordu. Bende
niz de o kâğıdı yazdım. İpka ve ademiipka me
selesini sonra düşünürüm dedim. Bu inkâr edi
lecek bir şey değildir efendim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Fakat çiğ
nenen kanun \ ar... 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Adliye 
derecelerini kaldırırım demişim. Adliye derece
leri kalkmış değildir. Yalnız 32 nevilik memu
rin kalmamıştır ve 13 nev'e inmiştir. Bu da teş
kilâtın zaruri bir neticesidir. 

Ankara mahkemesine, hafi muhakeme emri 
vermişim. Efendiler; malûmuâliniz, burada bir 
arkadaş hakkında cereyan eden bir mesele ha
fiyen cereyan etmişti ve içindeki rnevaddı na
zarı itibara alırsanız, gerek kuvayi maddiye ve 
gerek kuvayi mâneviyei Devlete tesir edecek bir 
meseledir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Onu mah
keme tadir edecek. (Gürültüler) 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bende
niz mahkemenin takdir edeceğini unutmuş de
ğilim. Meselenin hafi cereyan etmesinin muva-
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fık olacağı mütalâasını dermeyan etmişimdir. 
Hiçbir zaman da hâkimin bu emirle karar ve
receğine ve tahammül edeceğine dair de bir ka
yıt yoktur efendim. (Bu mahkemeye tesirdir 
sesleri) içinde bulunduğumuz mesaili siyasiye-
yi idare eden adam mahiyetinin vaziyetini ten
vir etmekle mükelleftir. (Gürültüler) Sonra 
bendeniz doğrudan doğruya hâkim ile muhabere 
etmiş değilim. Benimle muhabere eden istinaf 
müddeiumumisidir ve talep ona aittir. (Fark 
yok sesleri) Sonra Hafız Mehmed Beyin beya
natına gelince : 

Efendim Hafız Mehmed Bey, istinaf maha-
kimi hükkâmmm evsafı lâzimeyi haiz olmasını 
söyledi. Bendeniz de bilûmum hükkâmın ev
safı lâzimeyi haiz olması taraftarıyım. Yalnız 
şunu da soyuyorum ki; bidayet mahkemesi un-
vaniyle bidayeten ve istinaf en ve cinayet me-
vadını gören bir heyete o meseleyi görürken 
hâkim deyip de bidayet mahkemesi âzası sıfa
tım haiz olduğu zaman, bidayet mahkemesi 
âzasından olduğundan dolayı evsafı lâzimeyi haiz 
değildir diye nasıl diyelim? 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — istik
lâli mahakim lâzımdır, Refik Şevket Bey! 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim, 
eytam meselesindeyse tamimen emir yoktur. Bu
rada suretini okumuşumdur. Katiyen emir yok
tur. Yalnız; (işbu emre nazaran tevfikı muamele 
olunması...) demişimdir. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — O emir ma
hiyetindedir. 

REFlK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim, 
usulümüz dairesindedir. 

Reşid Bey sulh hâkimiydi. Buna cevap ver
diler. Artık tekrar etmiyeeeğim. Çok iyi ve 
sevdiğim bir zattır, intihabı hükkâm mesele
sinde lâzımı veçhile, tâyin ve terfi hususatm-
da dikkat edilemediğini itiraf etmek lâzımge-
lirse bunun başlıca sebebi, bizde sicil muame-
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leşinin yerii teşekkül etmesidir. Bizde sicil mu
amelesi yeni teşekkül etmiş ve herkesin kendi 
eliyle verdiği tercümei hallerden istifade edi
yorduk. Bilâftıara İstanbul'dan sureti mahsusa-
da hükkâmın sicilini getirttim ve ondan ara
sı ra istifade ediyoruz. Biz her memurun safa
hatı nıaziy esine yeni yeni vâkıf oluyoruz. 
Meselâ birisi mektebi hukuktan mezunum de
miş, fakat hangi tarihte çıktığını göstermemiş; 
sonra memuriyet hayatını tanzim edememiş. 
Sicil muamelâtında öyle müşküller vardır ki; 
bendeniz yeni tedbirler aldım ve öyle zanne
diyorum ki, bundan sonra kıdem ve ehliyet 
hakkında katî kararlar vermek esası temin edil
miş olacaktır. Sonra efendim bendeniz Heyeti 
Temyiziye Kanununu arz ederken bununla amel 
etmek istemedim, kanunun nizamname ile ne 
kadar muarız olduğunu göstermek istedim. Son
ra memurinin bir emirle memuriyetten mahru
miyet meselesini arz ettim efendim, tekrara lü
zum yoktur. Emir verilmiş, netieei müfidesi 
istihsal edilmiştir. Bundan sonra o emir mü
essir olmaz ki... Sonra kadrolar üzerinde oy-
nanmışsa bir defa oynanmıştır. O da Heyeti 
Celileden alınan müsaade ile olmuştur ve hiç
bir zaman da Muvazenei Maliye Encümeninin 
muvafakati olmaksızın, onlara alelinfirat hesap 
verilmeksizin ne kimseye kadrosundan fazla 
maaş verilmiş ve ne de kimse yeniden kadro 
harici tâyin olunmuştur. 

ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Encümen 
kadroya hâkim midir? 

REFlK ŞEVKET B. (Devamla) — Her şeye 
hâkim olduktan sonra tabiî ona da hâkimdir. 

RElS — Mecliste nisabı ekseriyet kalma
dığından Cumartesi günü saat birde içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. (Sözlerimiz mah
fuzdur sadaları). 

(Saat 6 sonrada içtimaa nihayet verildi.) 
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içtimai âti ruznameşi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
A) Tekâlifi kanuniye : 
1. Evkaf bütçesine dâhil hademe ve mürte-

zikai Evkafa tahsisatı fevkalâde itasına dair 
Trabzon Mebusu Celâl Beyle rüfekasmm teklin 
kanunisi 

B) Müteferrik evrak : 
.1. Memurin Muhakemat Tetkik Heyetinden 

istifa ettiğine dair Canik Mebusu Emin Beyin 
takriri 

2. Murakabe Encümeni âzalarının vekâ
letlere sureti tefrikini mübeyyin mezkûr encümen 
mazbatası 

C) Sual takrirleri : 
1. Bâzı muahedat hakkında Batum Mebusu 

Ali Rıza Beyin sual takriri 
3. — Bugün müzakere edilecek mevad : 
1. Adliye Vekâletinden istizah 
2. 1338 senesi Dahiliye bütçesi 
3. Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki 

lâyihai kanuniye 
4. Nevahi Kanunu (Salı günleri tahsis edil 

mistir.) 
5. Muinsiz efrat maaşatı hakkında lâyihai 

kanuniye 
6. Ruznamei müzakerat hakkında müzakere 
7. Muvazene Encümeni müdürü maaşının 

bütçeye ilâvesi hakkında^ Muvazene Encümeni 
mazbatası 

8. Harbi Umumi esnasında kura ahalisine 
zimmet kaydolunan aşarın sureti istifası hak
kındaki teklifi kanuni 

9. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Arap Tahir 
ve rüfekası hakkındaki hükmün tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

10. Küreğe mahkûm Emrazoğlu Hasan'm, 
bakıyei müddei cezaiyesinin affı hakkındaki lâ
yihai kanuniyenin muvafık olduğuna dair Adli
ye Encümeni mazbatası 

11. Küreğe mahkûm Kocakafaoğlu İbra
him'in, bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkın
daki lâyihai kanuniyenin muvafık olduğuna dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

12. Küreğe mahkûm Alikirpioğlu Ali'nin, 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki lâ
yihai kanuniyenin muvafık olduğuna dair Adli
ye Encümeni mazbatası 

13. Beşereli Mustafa Efendinin affı hakkın
daki teklifin Heyeti Vekileye havalesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

14. Keskini! Hasan Bey ve BattaPm, afları 
hakkındaki teklifin Heyeti Vekileye havalesine 
dair Adliye Encüm'eni mazbatası 

15. Mesken icarlarından iki aylığın Harb 
Vergisi olarak ahzine dair Süleyman Sırrı Beyin' 
teklifinin reddini mutazammm Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

16. Malatya Mebusu Sıdkı Beyin firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadığı
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

17. Ankara bağlarındaki tahribata dair is
tidalar üzerine istida Encümeni mazbatası 

18. Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen
dinin azlinin yolsuz olduğuna dair istida En
cümeni mazbatası 

19. .B,elediye etibbasmm belediye meclisleri
ne azayı tabiîye olarak devamları hakkındaki lâ
yihai kanuniyenin reddine dair Dahiliye Encü
meni mazbatası 

20. Antalya ve Erzincan ve Bayezid livala-
rmdaki teşkilâtı mülkiye hakkındaki tekliflerin 
mütalâası beyan edilmek üzere Dahiliye Vekâle
tine tevdiine dair Dahiliye Encümeni mazbatası 

21. Sinob'da Tersane mahallindeki bina 
hakkında Dahiliye ve Kavanini Maliye encümen
leri mazbataları 

22. Ukrayna'ya gidecek heyetin tahsisatı 
hakkındaki lâyihai kanuniyeye mütaallik Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası 

23. Adaman Aşireti Reisi Kuluhan Ağanın 
affı hakkındaki lâyihai kanuniyenin reddine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

24. Yorgi hakkındaki hükmü idamın tasdi
kine dair Adliye Encümeni mazbatası. 

25. Temya'nm bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affı hakkında lâyihai kanuniyenin kabulüne dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

26. Kanunu Cezanın mevadı mahsusasmın 
tadili hakkındaki lâyihanın tadilen kabulün'e dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

27. Men'i Müskirat Kanununa tevfikan 
mahkûm edilenler hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası 
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28. . İstiklâl mahkemesince mahkûm Nuri Ha-

liloğlu Abdullah ve rüfekasi hakkında Adliye 
Encümeni mazbataaı 

29. Vilâyatı Şarkiye muhaeirinine veril'e-
eek keresteye dair lâyihai kanuniye hakkında 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 

30. Harb kazançları itiraznamelerini tetkik 
edecek komisyona dair lâyihai kanuniye hak
kında 

31. Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Be-
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ye muhassas maaşatın devamı tesviyesi hakkın
daki teklife mütaallik Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

32. Mükellefiyeti ziraiye hakkında iktisat 
Encümeni mazbatası 

33. Takdirnameyle taltif Kanununun tefsiri 
hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

34. Ferid Efendinin taltifinin teehhürü hak
kında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

35. Yem ve taymat hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 
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