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T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
)>Q<t 

Elliikincj İçtima 

12 Teşrinisani 1339 Pazartesi 

M*Anderecıt 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Sualler, cevaplar 

• 1. — Ergani Mebusu İhsan Hâmid Bo-
yin, İstikrazı dahilîye (G/38), 

2. — Ergani Mebusu İhsan Hâmid Be
yin, Rusya'dan buğday ithali mcnedildiği 
halde karar hilâfına verilen vesikaya dair 
Maliye Vekâletinden sual takrirleri (6/37) 

3. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid 
Beyin, Maaş alamıyan bâzı mahaller ipti
dai mektepleri muallimlerinin grev ilân et
tiklerine dair suâline Maarif Vekili İsmail 
Safa Beyin şifahi cevabı (6/21) 

3. — Evrakı varide 

Teklifler 

1. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşa ve 
rüfokasının, Mübadele, İmar ve İskân Ka
nununun sekizinci maddesine zeyil kanun 
teklifi (2/217) 

• 1 . 

Mazbatalar 

Ta-jocakları Nizamnamesinin 28 

Sayfa 
344 

o 45 

345 

345 

345 

345 

345 

345 

Sayfa 
numaralı İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi ve İktisat Encümeninin, madde
nin tefsire muhtaeolmadığı gibi İktisat 
Vekili tarafından da iadesi talebedilmek-
tc olduğuna dair mazbatası 345:346 

2. —• Harekâtı Milliye sırasında İstik
lâl mahkemelerince Dâvayı millînin neti
cesine kadar bâzı muayyen manatıkta ika
mete memur edilenlerin serbest bırakılma
ları hakkında bir karar ittihazına dair 
(3/162) numaralı İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası - 346:347 

3. — Adliye Vekâletinin 1339 senesi 
bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair (1/293) numaralı lâyihai • kanuniye 
ve Adliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri müşterek mazbatası 

Tezkereler 

347 

347 

nci maddesinin tefsiri hakkında (3/50) 

1. — İstanbul vilâyetinin Şehremane-
tiyle tevhiden idaresi hakkındaki (1/39) 
numaralı lâyihai kanuniyenin iadesine dair 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi 347 
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Sayfa 
2. —• 1340 bütçesini tetkik edecek olan 

Muvazenei Maliye Encümeni azasının me
zun addine dair Encümen Riyaseti tezke
resi 347 

Takrirler 348 
1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin, 

ruznamenin dokuzuncu maddesini teşkil 
eden Konya ovası İskası hakkındaki lâyi
ha ve teklifi kanunînin müstacel ruzna
meye alınmasına dair takriri 348 

2. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya 
Beyin, ruznamei müzakeratm otuzuncu 
maddesini teşkil eden, Nizamnamei Dahi
lînin 98 nci maddesinin tadili hakkındaki 
teklifi kanunînin müstacel ruznameye alın
masına dair takriri 348 

Sayfa 
3. — Lâzistan 'Mebusu Ekrem Beyle 

arkadaşlarının, ruznamenin onaltmcı mad
desini teşkil eden kırtasiye muamelâtının 
tahfifi kakkmdaki takririnin müstacel 
ruznameye alınmasına dair yirmibfr imzalı 
takriri 348:352 

Muhtelif evrak 
1. — Cumhuriyet ilânı münasebetiyle 

Görele'den mevrut telgraf 352 

352 4. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Heyeti Temyiziye merkezinin nak

line ve teşkilâtının tevsiine dair (1/295) 
numaralı lâyihai kanuniye ve Adliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları 352:364,364:380 

BİRİNCİ CELSE 
Becfi müzakerat; saat : 2,10 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Mahmud Bey (Siirt) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Gelse-

.Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde ini-
kadederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul ve evrakı varidevaidoldukları encümen
lere havale olundu. Mahkemei Temyiz teşkilâ
tına ve muhtacîni zürraa verilecek tohumluk 
ve alâtı ziraiyeye dair levayihi kanuniyenin 
müstacelen müzakereleri kabul edildi. Mütaa-
kıben Garbi - Trakya ve Makedonya'daki Türk
lere Yunanlılar tarafından yapılmakta olan me
zalim hakkında Menteşe Mebusu Esad Efendi 
ile refikinin Hükümetten izahat talebine dair 
olan takriri müzakere edilerek bu bapta söz 
alan azanın ve Başvekil IsmetPaşa Hazretleri
nin beyanat ve izahatı istima' ve teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Fethi Beyefendinin R'iyaisetleniyle küşadedi-

lerek muıhifcaıeîni zürraa verilecek tohumluk hak^ 
kındaki lâyiihaınm heımen müzakeresi için îkt'isaıt 
Vekili Bey tarafından vnkuıbulan teklif kabul 
edilip müzakeresine iptidar olundu. Cereyan eden 
müzakere nelticesilnde maddeleri aynen babül ve 
heyeti umumiyesi tâyini esamiyle reye vaiz'olun
dukta (1) müstenkife Ikarşı (147) reyle kabul 
edilerek Paız'a'ritesi güriü içtima edilmek üzere, 
Celseye nihayet verildi. 

Reis 
Ali Fethi 

Kâtip 
Sarühaın 

Vâsıf 
Kâtip 

Zongrddafc 
Bagtp 

OÂA 
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s 2. — Sl|A^LER i 

1. — Ergani Mebusu thsan Ilâmid Beyin; 
istikrazı da-ilîye (6/38), 

2. — Ergani 'Mebusu Hâmid Beyin, Rusya'
dan buğday ithali menedildiği halde karar hilâ-

• fına verilen vesikaya dair (6/37) sual takrirleri 
Maliye Vekaletine havale edilmiştir. 

3. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
maaş alamıyan bâzı mahaller iptidai mektepleri 

muallimlerinin grev ilân ettikleri hakkındaki sual 
takririne Maarif Vekili İsmail Safa Beyin §ifahi 
cevabı (6/21) 

REİS — Zaptı salbık hulâsası hakkında bir 
mütalâa var mı efendim? Zaptı saıbik hulâsasını 
reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini 'kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen ka-
ıbıü edilmiştir. 

3. — EVRAKI VÂRÎDE 

Teklifler 

2. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşa ile riife-
kasınuı, Mübadele, tmar ve İskân Kanununun 
sekizinci maddesine zeyil kanun teklifi (2/217) 
(Mübadele, tmar ve İskân ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine) 

Mazbatalar 

Z. — Taşocakları Nizamnamesinin 28 nci mad
desinin tefsiri hakkında (3/50) numaralı İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve İktisat En
cümeninin, maddenin tefsire muhtacolmadığı gi
bi İktisat Vekili tarafından da iadesi talebedil-
mekte olduğuna dair mazbatası 

REİS — Okunacak. 

T.BM.M, Riyaseti Celilesine 

19.1.1339 

Yalova civarındaki araziden ku'nı ve çakıl ta
şı ihracı için beş sene müddetle ikÜ lata ruh's'ait-
name 'ita edilen Müdafaai Milliye Vekâleti mü'ta-
allılhitlerinden Hüseyin Efendi tarafından bâ'Mi-
da vâki olan müracıaatlüa fada masrafla tesisatı 
cesîme yapmak istedikleri cihetle ruhsatname 
müddetinin yirmi seneye iblâğını Mirham eyle-
'mekfre olduğu ve halbuki Taşocakları Nizamname
sinin yirmisekizinci maddesinin fıknai ahîresinde 
temdidi müddetin ancak ruhsatname müddetinin 

inkızalsı ve mahzur Olmadığının tahakkuku halin
de ita e'diilehileceği musarrah bulunduğu cilhetle 
ya maddei mezkûrenin yeniden tefsiri veyahut 
ruhsaltname müddetinin hitamında temdidi müd
det olunacağına dair müstediye bir taahhütna
me itabına müsaade buyuralmasına dair iktisat 
Vekâletinin 20 Mayıs 1339 tanih ve Maadin Mü-
diriyeıti Umumiyesi 8641/15 numaralı tezkeresi 
îcra Vekilleri Heyetinin 19.8.1339 talihli içti-
ınıamda lcdet'tezeMdir Taşocakları Nıizamnamesi 
İkamın mahiyetinde görüldüğünden keyfiyetin be-
raiyı tefsir ]Mecli!si Âliye arzı takarrür etmekle ic
rayı ica'bına müsaadei devletlerini istirham eyle
rim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Rivaseti Celileve 

8.11.1339 

Taşocakları Nizamnamesinin yirmiselkiızin'ci 
maddesinin tefsiri îcra Vekilleri ,Riyasetinin 
19.8.1339 tarih ve 2679 numaralı tezkeresiyle ta
lep ve mezkûr tezkere encümenimize -havale bu-
yurulmuşltu. Encümenimizin yedinci ietdlrnaında 
İktisat Vekili Hasan Beyefendinin hımırdyle me
sele tezekkür lolıındu. Maddei mezkûrenin tefcire 
muhtacollınadığı Vekili Müşarünileyh tarafından 
ifade ve iadesi talehedilmiş :,ve encümen heyeti 
umumiyesince bermucibi talep iadesi karar'gir ol-

345 
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muş ıbulunımMda Heyeti Umumiycyc arz ve ta' 
d im olunur efendim. 
iktisat Eneümeni 

Mahmud Gol 
Reisi 
âl 

Kâtip namına 

Âza 
Zdki 

Mazbata Muharriri 
Yusuf 
Âza 

Karahisarı şarki 
İsmail 
Âza 

Maraş 
Abdiilkaadir 

REİS — Efendim! Iklföat Encümeninin Taş-
ocnkları Nizr-ırnamcoiıı'n 28 nci maddesinin tef-
s'.Te muhtacolmedığma dair olan mazbata 7i okun
du. Mazbritayı aynen reyi âlilerins vaz 'edeceğim. 
Kabul eden er lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir ve îk t i a t Vekâktinc gönderilmiştir. 

2. — Harekâtı Milliye csnasırAa, İstiklâl mah
kemelerince Dâvayı Millînin neticesine kadar bâ
zı muayyen manatıkta ikamete memur edilenlerin 
serbest bırakılmaları hakkında bir karar ittiha
zına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 
(3/152) numaralı tezkeresi ve D adiliye Encü
meni mazbatası var; ruznameye ediyoruz. 

METIMED VEHBİ B. (Karesi) — Reis 
Bey! Şimdi okunuversin. Günkü bunlar, sıra 
numarasiyle ruznameye girecek olursa birevk 
adamlar bigünah olarak kalacaklardır. Lütfen 
bir İçere okunsun! Bu, şayanı müzakere birj.oy 
değil. 

T.B M M. Riyaseti Celilesine 
Harekâtı Millive sırasında İstiklâl m; ce-

melerince tahtı muhakemeye alman bâzı cjlıas 
hakkında beraet kadarı vermekle beraber mem
leketi asliyelerine avdetlerine de müsaade 
olummayıp Dâvayı Millînin neticesine kadar 
'bâzı muayyen manatıkta ikametlerine lüzum 
gösterilmekte ise de muahede! sulkiycnin Bü
yük Millet Meclisince tasdik edilerek art k 
Dâvayı Millîmizin hüsnüsuretle ncıiicepczîr ol
masına nazaran bu kabîl manat'kı muayyenede 
ikamete memur olanların serbes bırakılmaları 
muvafık olacağından bu bapta bir karar itti
hazı hakkında Dâhiliye Vekâletinin 3, 26 Eylül 
1339 tarih ve Emniyeti Umumiye M.iuiı'.'.yjlı 
29315/6610 ve 32679/7341 numaralı tezkereleri 
İcra Vekilleri Heyetinin 17 . 10 . 1339 tarihli 
ihtimamda ledelkırae Meclbi Âlinin karar vc-
vereceği mesailclen olmakla keyfiyeti Meclisi 

miijarünileyhaya arzı takarrür etmekle ifayı 
muktezasına müsaadei devletlerini .istirham ey
lerini efendim. 

18 . 10 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Ali Fethi 
10 . 11 . 1339 

Riyaseti Celileye 

Harekâtı Millîye sırasında İstiklâl mahke-
mele.ûıce tahtı muhakemeye alman bâzı eşhas 
hakkında beraet kararı verilmekle beraber 
memleketi asliyelerine avdetlerine de müsaade 
olunmay.p Dâvayı Millînin neticesine 'kadar 
bâzı muayyen manatıkta ikâmetlerine lüzum 
gösterilmekte ise de Muahcdci Sulhiyenin Bü
yük Millet Meclisince tasdik edilerek artık Dâ
vayı Millimizin hüsnü suretle neticepezîr ol
masına nazaran bu kabîl manatıkı muayyene
de ikâmete memur olanların serbest bırakılma
ları muvafık olacağından bu bapta bir karar 
ittihazı hakkında Dâhiliye Vekâletinin 3, 26 
Eylül 1339 tarih ve Emniyeti Umumiye Müdi-
riyeti 2C315/6610 ve 32679/7341 numaralı tez
kereleri İcra Vekilleri Heyetinin 17 . 10 . 1339 
tadhli ieti-.ıramda Meelk-i Âlinin karar vere
ceği mesaiklen olduğundan Meclisi Âliye tevdi 
kılınarak Heyeti Cclileden encümenimize ha
vale edilmiş olmakla 6 Teşrinisani 1339 ta
rihli ir-timamda tetkik ve müzakere olundu. 

Dâvayı Millîmizin sulhun akit ve tasdiki 
ile hüsnüsuretle netice pezîr olmasına mebni 
bu kabîl manatıkta ikamete memur olanla
rdı ikametgâhlarına lüzum görülmemekte ol
duğundan bu gibi eşhasın serbest bııakılma-
ları encümenimizce müttefikan kabul edilmiş 
olduğundan Heyeti UmumiyenJn tasvibine arz-
cylcriz. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Hazım 
İmzada hazır bulunmadı 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âzr. 

Canik 

Mazbata Muharriri 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Âza 
Tekirdağ 

Faik 
Âza 

Canik 
Süleyman Necmi 

346 
TBMM KUTUPHANESI



i : 52 12 . 11 . 1339 C : 1 

Âza ^za 
Karahisarı Sahib Niğde 

İzzet Ulvi Galip 

Âza 
Çatalca 
Şakir 

(Muvafık, muvafık sesleri) 

REİS — Efendim Encümenin mazbatasını 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lûtfcaı 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

S. — Adliye Vekâletinin 1339 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair (1/293) nu
maralı lâyihai kanuniye ve Adliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerinin müşterek mazbatası (Ruz-
nameye) 

Adliye Vekili Seyyid B. (îzmir) Müstaceliyet 
talebediyorum efendim. 

P,EÎS — Adliye Vekâletiıvn 1330 senesi büt
çesine tahsisat ilâvesine dair Adliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerinin müşterek mazbatasının 
müstacel ruznameye alınmasını, Adliye Vekili 
Beyefendi Hazretleri teklif buyuruyorlar. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın! Müstacel ruz
nameye alınmıştır efendim. 

Teskereler 

1. — İstanbul Vilâyetinin şelırcmanetiyle tev-
hiden idaresi hakkındaki (1/39) numaralı lâyihai 
kammiyenin iadesine dair Dahiliye Vekâletinin 
tezkeresi 

REİS — Okunacak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstanbul Vilâyetin'n Şelırcmanetiyle tevhiden 
idaresi hakkında tanzim ve 24 Kâniinusaıü 1339 
tarihli (6/2G7) numaralı tezkere ile Başvekâlet 
canibi sâmisinden Meclisi Âliye takdim olunan lâ
yihai kanuniye ile erbabı mubice lâylhasm.n iade
sine müsaade buyurulması arz olunur efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

REİS — Kanun lâyihasını Dahiliye Vekâ
letine iade edeceğiz efendim. 

MEHMED EMİN B. (Karahisari Şarki) 
— Lâyihayı çabuk Meclisimize versin! Çünkü 

İstanbul'da Hükümetsizlik hâkimdir efendim. 
Onu temenni ediyorum efendim. 

2. — 1340 bütçesini tetkik edecek olan Mu
vazenei Maliye Encümeni azasının mezuniyeti
ne dair encümen Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 

Muvazenei Maliye Encümeni 1340 senesi
nin bütçelerini tetklka karar verdiği cihetle 
yarından itibaren her gün öğleden sonra dahi 
akşama kadar içtima, ve iştigal edeceğinden 
encümene mensup azanın mezun ad buyurul
ması nı encümen karariyle arz ve rica eylerim 
efendim. 

12. Teşrinisani 1339 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi 
Saruhan Mebusu 

Reşad 

(Ne kadar müddetle sesleri.) 
REİS — Muvazenei Maliye Encü inenine 

mensup azayı kiramın buradaki Meclis içti-
malarma iştirak etmemelerine dairdir efen
dim. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Reis 
Bey bunu Divanı Riyaset de nazarı itibara 
alabilir ve o suretle bir şey yapar. Yalnız bi
zim rica edeceğimiz bir şey varsa o da, sene 
nihayetine kadar tetkikata devam etmemele
ridir. Bütçeyi âzami bir ay zarfında Meclisi 
Âliye getirmelerini teklif ediyorum. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bir 
ay da sürer, iki ay da... 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encü
meni Rlyasefnln tezkeresini reyi âlilerine vaz'-
cdeeeğim. Muvazenei Maliye Encümeni âza
larının bin üçyüz kırk senesi bütçesinin hita
mı tetkikatma kadar mezun addedilmelerini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın! Kabul edil
miştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bunun 
emsali yoktur. , 

RAGIB B. (Kütahya) — Yalnız Divanı Ri
yasetçe Muvazenei Maliye Encümeni azasının 
yirmi kişiden ibaret olduğu nazarı itibara alın
sın. Mezuniyet mesaili tetkik edilirken bu cihe
te dikkat olunmalıdır. 

— 347 — 
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Takrirler 
1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin, ruzna

menin dokuzuncu maddesini teşkil eden, Konya 
ovası İskası hakkındaki lâyiha ve teklifi kanu
nînin müstacel rııznameye alınmasına dair tak
rirleri. 

Riyaseti Celileye 

Iiuzııamei müzakeratm (8) numaralı madde
sinde Konya ovasının irva ve İskasına mütedair 
bir teklifi kanunî görülmektedir. Mahiyet 
ve kıymeti tatbikıyesi itibariyle pek mühim ol
ması lâzımgeleıı işbu teklifin müstacel rıızna
meye alınmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Efendim Zonguldak Mebusu Ha
lil Beyin takririni reye vaz'edeecğim. Bu tak
rir mucibince Konya ovasının İskası hakkında 
lâyihai kanuniyeniıı müstacel rııznameye alın
masını kabul eden arkadaşlar lütfen el kal
dırsın. (Müstaceliyete lüzum yok sesleri) Ka
bul edilmemiştir. 

2. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin, 
ruznamenin otuzuncu maddesini teçküeden, Ni
zamnamei Dahilînin 98 nci maddesinin tadili 
hakkındaki teklifi kanunînin müstacel rıızname
ye alınmasın-a dair takHri, 

Riyaseti Celileye 

Ruznanıei müzakeratm (29) ncu maddesin
de mukayyet bulunan Nizamnamei Dahilînin 
(98) nci maddesinin tadili hakkındaki kanun ve 
Nizamnamei Dahilî Encümeni mazbatasının 
muamelâtı huzmerreye şiddeti taallûku iti
bariyle müstacel mevad meyanmda alınmasını 
teklif ederim efendim. 

Karesi 
Ahmed Süreyya. 

REİS — Efendim Ahmed Süreyya Beyin tak
ririni reyi âlinize vaz'edeceğim. (Kabul ses
leri) Ruznamenin (98) nci maddesinin tadili 
hakkındaki... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
UMÜÜ müzakere hakkında söz söylemckliğime 
müsaade buyurulıır mu"? Bir takdimen müzake
re var ; bir de müstacel müzakere vardır. Arka
daşımızın maksatları - zannederim - takdimen 
müzakeredir. 

REİS — Hayır efendim, kendileri, müsta
cel rııznameye alınmasını teklif ediyorlar. Bu 
teklifi kanunîsinin müstacel ruznanıeye alınma
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın! Bu
nu kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar! Kabul 
edilmiştir. 

3. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyle arkadaş
larının, ruznamenin onaltıncı maddesini teşkil 
eden, kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkındaki 
takririnin müstacel rııznameye alınmasına dair 
takriri 

Riyaseti Celileye 

8 Teşııinisaııi 1339 
Kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkında ruz

namenin 15 nci numarasında mukayyet takririn 
menafii umunıiyeye taallûkundan dolayı bir an 
cwrel müzakeresi için müstacel rııznameye alın
masını teklif ederiz. 

Lâzistan 
Ekrem 
Siird 

Mahmud 
Kırşehir 

Ali Rıza 
Tokat 

Mustafa 
Bolu 
Şükrü 

I-h'zıırum 
Raif 
Karesi 

Haydar Âdi! 
Van 

Hakkı 
Karahisar 

Ali 
Kagiri 
Ziya 

Amasya 
Esad 

İstanbul 
Ali Rıza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Ahmed Fuad 
Kozan 

Ali Sahil» 
Ka resi 

Mchmed Fchbi 
Dersim 

Feridun Fikrî 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Eskişehir 

Mehmed Arif 
Sivas 
Ziya 

Mehmed Rifat 

REİS — Bu takriri reyi âlinize vaz'edeceğim 
efendim. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın! Kabul edilmemiştir efendim. 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekâletinden olan sualimin Mecliste 

mevzuübahsedildiğl sırada Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunduğum cihetle nıüzakere-
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sinden usulen sarfınazar edilmiştir. Halbuki 
sualimde ısrar eder ve tekrar aynı suali irat 
ile şifahen cevap verilmesini rica ederim efen
dim. 

20 Teşrinievvel 1339 
Denizli 

Mazhar Müfid 
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Ada

na) — Efendim bundan iki ay evvel iclarei hu-
susiyelerin vaziyetleri çok sıkıntılıydı. Maale
sef muallimlerimiz, maaş alamamışlardı. Çünkü 
idarei hususiyelerin, kendilerine tevdi' edilen 
Aşar hissesinin henüz taksit müddeti hulul et
mediği için ellerine para geçmiyordu. Saniyen 
İptidai Tahsil Vergisi olarak almakta oldukla
rı paranın tevzi' muamelesini son zamanlarda 
ve geç yapmış olduklarından dolayı bundan 
da tahsilat yapamıyorlardı. Salisen Maliyeden 
alacaklarını alamadıkları için, vaziyeti maliye
leri müşkül bir vaziyete girmişti. Fakat bu son 
günlerde eski buhran zail olmuştur. Bizhassa 
Mazhar Müfid Beyin takririnde kaydettiği An
talya ve Kayseri muallimleri maaşlarını almış
lardır. ; Müsaade buyurursanız maaşlarını aldık
larına) dair gelen telgrafları okuyayım: 

«C 11 Teşrinisani 1339 ve 122/412 tele. Kay
seri ve mülhakatı Teşrinievvel gayesine kadar 
muallimin ıriaaşatmı vermiştir. Bankadan ya
pılan istikrazla umum müstalııhkîni hususiye 
ve mualliminin Eylül ve kifayet ederse Teşri
nievvel maaşlarının Çarşamba günü tamamen 
tesviye edilip tedrisata devam ettirilmekte ol
duğu ve muhasehei hususiyenin pek sarih olan 
matlubunun düyun ilmühaberi de yirmi gün 
mukaddem gönderildiği halde Maliye Vekâle
tince henüzItesviyesine emir verilmemesi vilâyet 
idarei hııstts.iyesiniıı şayanı teessür bir surette 
tezebzübünü* ' intaceylediği ve istikraz; edilen 
meblâğ"'iMaliyedeiı matlubumuz olan paraya 
karşılık iu tu lup tesviyesine emir verilmezse bu 
tezebzü^ devam edeceği cihetle Maliyeye tedi-, 
ye emrinin biran evvel ita buyurulması müs-
terhamdırî. n ' 

;l ' , , • ' • Kayseri Valisi 
Ali Vefa» 

Şimdi efendim, bâzı yerlerin henüz Maliye
den matlublı vardır.. Aralarında ihtilaf da var
dır. Bâzir yerlerde hu matlubatın miktarları 
hakkında idarei hnsusiyelerin gösterdiği raka
mı Maliye kabul etmiyor. Bu cihet müzakere 

ve muhaberededir. Bâzı yerlerin Maliyedeki 
matlûbu tahsil edilmemiştir. Bunlar tamamiyle 
alınırsa zannederim ki, her tarafta muallimleri
mizin maaşatmı vermek tahtı imkâna girer. 
Antalya'daki merkez iptidai muallimlerinin 
maaşları tamamiyle verilmiştir. Yani mütedahil 
maaşatı kalmamıştır. Mülhakattan alınacak ce
vaplar ayrıca 'bildirilecektir. Fakat arz ettiğim 
bu telgraf bir aylıktır. Kastamonu'dan gelen 
telgrafta, «Müterakim altı aylık maaşlarından 
üçer, dörder aylığı tamamen tesviye edilmiştir. 
Diğerleri de peyderpey tesviye edilecektir.» de
niliyor. Hamdolsun iki ay evvelki vaziyet bu
gün yoktur. Çünkü idarei hususiye tahsilat yap
mıştır ve Aşardaki taksitleri de ellerine geçmiş 
olduğu için muallimlerin maaşlarını 'vermişler
dir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Reis Be
yefendi, müsaade buyurursanız yalnız bir nok
tayı arz ve tashih edeceğim. Vekil Beyefendi 
Kayseri'den bahis buyurdular. İzah edeyim 
efendim, Kayseri'de idarei hususiye maalesef 
muallimlere para vermemiştir. Oradaki hami
yetli tüccarlar hir araya gelerek 2 000 lira ik
raz etmek suretiyle muallimlerin maaşatı ve
rilebilmiştir. Yoksa maalesef Maliye. Vekâleti 
vermemiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizlij ' — Efen
dim sualime temas etmezden evvel müsaade bu-
yıırulursa bir hakikati tekrar edeceğim. Zira 
bir muharririmizin dediği gibi; bâzı hakikat
ler vardır ki, kendilerinden beklediğimiz fevai-
de destres olabilmek için onlar tekrara muhtaç
tırlar. Malûmunuzdur ki, halkın ve memleke
tin refah ve saadeti için biz burada ne gibi te-
şebbüsatta bulunursak ve ne gibi kavanîni mü
nakaşa, mübahase ve müzakere edersek binne-
tice o refah ve saadete destres olmak, nail ol
mak için behemehal bütün mesainin, bütün te-
şebbüsatın karşısında maarifi 'görürüz ve daima 
tekrar ediyor ve diyoruz ki : Her şeyde maarif, 
her şeyde maarif! Evet her şeyde maarif, me
selâ hatırı âlilerindedir ki, İzalei Şekavet Ka
nunu müzakere olunurken muhterem bir arka
daşımız da maariften bahsetmişti. İktisadiyatı
mız olsun, içtimaiyatımız olsun neye dair olur
sa olsun nâfi' bir teşebbüsata girişmek, nâfi' 
bir kanun yapmak, hulâsa her ne olursa olsun 
münakaşaya girdiğimiz zaman maarifin inkişa-
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fınm elzem olduğuna kanaat getiriyor ve bu hu
susta ittifakı efkâr hâsıl oluyor ve yine malûmıı-
âlilcridir ki bizim iktisadiyatımızı, mevcudiye
timizi asiyişimiz kemiren bir hastalık ve yegâne 
bir âmil vardır ki o da cehildir. Şimdi bu has
talığın menbaını bildikten sonra bunu tahtı te
daviye alacak ve tabip vazifesini deruhte ede
cek olan Hükümettir. Acaba bu hastalığa kar
şı tabip vazifesini deruhde eden Hükümetimiz 
ne gibi tedabir ittihaz etmiştir? Bendenizin 
aklı kasîranemce bu meseleyi iki kısma ayırıyo
rum. Birisi mekâtibi âliye, yani âli tedrisat di
ğeri, mütevassıt tedrisattır. Bir de tahsili ipti
daî meselesi vardır. Arkadaşlar! Filhakika âli 
ve mütevassıt tedrisatımızda, (Orta tedrisat ses
leri) âli ve orta tedrisatımızda asrın ihtiyacatı-
na tamamen muvafık bir surette tekemmül etti
ğimizi iddia edemeyiz. Fakat yüksek ve orta 
tedrisatla da az - çok alâkadar olan zevatın sâ-
rifi himmet olduğunu da inkâr etmiyoruz. Fakat 
efendiler! Her şeyin bir ruhu, bir lübbü, bir üs
sü! esası olduğu gibi zannı hakîranemce maarif
ten bahsedilince maarifin de, üssülcsası zanne
derim ki mekâtibi iptidaiyedir. Efendiler! Bir 
ay, bir buçuk ay evvel gördük ki Kayseri mual
limleri altı ay maaş alamadıkları için grev ilân 
etmişlerdir. Ye yine işittik ki Kastamonu mu
allimleri altı ay maaş almadıkları için grev ilân 
etmişlerdir. O halde etendiler! Mevcudolan bu 
hastalık Kangren halini alıyor ve bunun teda
visine mecbur olan Hükümet bir ilâç veremiyor 
Elendiler! Ne elim bir vadyettir İd bir Hükü
mette muallimler maaş alamadıkları için grev 
ilân etsinler! 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Grev ilânı yoktur. 

MAZHÂR MÜFİD B. (Devamla) — Vardır 
efendim, evet Kayscri'de muallimler grev ilân 
etmişlerdir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Cricv değil, terki vazifedir Beyefendi!.. 

MAZHAPv MÜFİD B. (Devamla) - - Terki 
vazife deyiniz, ne derseniz deyiniz. Hattâ ne 
gariptir ki Kayseri muallimleri bankaya müra
caat ettikleri vakit bankanın kapısına bir kâğıt 
yapıştırıyorlar: «Burada muallimlerin parası 
yoktur. Müracaat etmeyiniz» deniyor. Bittabi' 
bunların müfredatı malûmuâlinizdir ve çirkin 
şeylerdir. Hulâsa şimdi üssülesas olan mual
limlerin maaşatı verilmiyor. Buna Maarif Ve

kili Beyefendi üç sebep dermiyan buyurdular. 
Bunların birincisi Aşar Hissesi; taksitleri müd
deti hulul etmediği için idarci hususiyenin para
sı yokmuş. İkincisi: İptidaî Tahsil Vergisinin 
vakit ve zamaniylc tevziatı yapılmadığı: üçün
cüsü ise idarci hususiyenin Maliyedeki alacak
larını vakit ve zanamiyle alamamaları imiş. 
Efendiler! Bunlar Hükümete ait işlerdir. Ben
denizin itirazatım, Hükümetin vazaifini hüs-
ııüsurctle ifa etmediği merkezindedir. Hükü
met bu üç şeyi tamamiyle ve vaktü zamanımda 
ifa etmediği için zavallı muallimin maaş ala
mamışlardır. Bunda biçare mualliminin ne 
taksiratı vardır? Tevziat yapılamamış, taksit 
hulul etmemiş diye beni altı ay aç bıraktıktan 
sonra benim ne kusurum vardır? Efendiler! 
Tekrar ediyorum ki, üssülesas olan mekâtibi 
iptidaiye muallimlerine şu saydığım csbabdan 
dolayı aylarca maaş verilmemiştir. Zannede
rim ki bir muallim veya bir memur bir vazife 
deruhde ettiği zaman böyle bir mukavelesi 
yoktur. (Taksit zamanları hulul etmedikçe, aşar 
zamanı gelmedikçe sana maaş veremiyeceğiz) 
diye Hükümet ile memurlar arasında böyle bir 
mukavele akdcdilmemiştir. Bu Hükümete ait 
bir vazifedir. Ne olursa olsun niçin maaş ve-
rilmij'or? Efendiler! Bendeniz zannediyorum 
ki, meclisi umumiye bütçesini tanzim ederken 
kaç mektebi vardır, yeniden kaç mektep aça
caktır., kaç muallimi vardır, bunlara ne ka
dar karşılık konacaktır. Bunlar düşünülmüştür. 
Zannediyorum ki, varidattan biraz fazla da 
tahmin ediliyor ve bu mesele yalnız idarci hu-
sıısiyclcr memlekette çok mektep açtığını, çok 
mektep idare ettiğini göstermek için daima bu 
tahminde biraz mübalâğa ediyorlar. Kayse
ri muallimleri maaş almış deniliyor. Hayır 
efendiler! Kayseri muallimlerine idarci husu
siye para vermemiştir. Muhterem refikim Kay
seri Mebusu Ahmed Beyefendinin buyurduk
ları gibi Kayseri muallimlerinin haline acıyan 
ve onların perişan halini görüp de müteessir 
olan; Kayseri eşraf ve tüccaranıdır efendiler! 
Yokıa Hükümet maaş vermemiştir. Zaten bir 
ekmek tedarik edebilecek ka.dar muhassasatı 
olan iptidai muallimlerine altı ay maaş veril
memiştir. Fakat onların o zamanki hallerini 
gören ağniya şu ve bu maaşlrmı vermişlerdir. 
Yoksa idarci hususiye vermemiştir. Ve yine 
Maarif Vekili Beyefendinin . buradaki beyana-
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tından anlıyoruz ki, Kastamonu'daki mütera
kim maaşlrdan ancak şimdilik üçü verilmiş, 
bakınız hepsi kaç maaş imiş ki, şimdilik daha 
üçünü vermişler. Demek ki daha üç, beş, altı 
maaş vardır. Ve yine anlıyoruz ki, yalnız 
merkez maaşı verilmiştir. Mülhakattan daha 
cevap alınmamıştır. Mülhakat muallimlerinin 
maaş alıp almadıkları hakkında henüz cevap 
yokmuş. Onları ancak ITaktaâlâ bilir. Efen
dim! Bendeniz diyorum ki, mekâtibi iptidaiye 
muallimlerinin maaşatmın tesviyesinde cidden 
birinci derecede mesuliyet Maarif Vekâletine 
teveccüh etmez. Mekâtibi iptidaiye kimin ta
rafından idare olunuyor? Bunu biliyoruz. Fa
kat yalnız bendenizce mühim' olan bir hakikat 
vardır ki, , terbiye! umumiyeyi ve iptidaî tah
silini ihmal eden Hükümet yalnız kendisini 
değil efendiler! İdare ettiği muhiti ve halkı 
sarsar ve memleketin istikbalini bir nevi' inkı
raza sevk eder. Onun içindir ki Hükümetimiz 
bunu pek iyi bilir. Memleketi refah ve saade
te nail etmek için bu vazaifi ibrazı hamiyetle 
tekabbül ettiklerine de eminim ve kendilerin
den'bunu çok beklerim. Fakat memleketi sar
san, memleketin istikbaline çok halel getire
cek olan bu mektep muallimlerine, terbiyei 
umumiye meselesine âli ve mutavassıt tahsil de
recesinde lütfen ehemmiyet ibraz buyursunlar. 
Bu hususta nazarı dikkatlerini celbediyorum. 
«Taksit zamanı hulul etmemiş, tevziat geç 
kalmış, yok bilmem Maliye parayı •vermemiş» 
deniyor. Daha ne istiyorsunuz"? İta emrini 
Maliye Vekâleti vermezse idarei hususiye buh
ran içinde, tezebzüp içinde kalır, deniyor. Şu 
halde merkezin dfi.'göreceği birçok işler oldu
ğunu bugün okunan resmî telgraflardan da an
lıyoruz. Binaenaleyh bendeniz kaaniim ki : 
Heyeti VekUemız;, memleketi sarsmak için de
ğil, memleketi ye halkı refah ve saadete sevk 
için o vazifeyi kabul buyurmuşlardır. İşte o 
vazife icabatı olarak lütfen memleketin refah 
ve saadette ve, memleketin yükselmesinde, mem
leketin terbiyesinde büyük bir rol ifa edecek 
olan iptidai:muallimlerini lütfen ihmal etme
sinler ve bu ümidi vâsikle bendeniz tekrar 
ediyorum. (Pek iyi sadaları) Pek iyi, buyur
dunuz ama bendeniz,, diyorum ki : Bu ıımıtLı 
vâsikle bu defa sual. ile geçiyorum, ikinci defa 
istizah yaparız, beyefendi! Ben Hükümete iti-
madederek ve bu mühib meseleyi benden ziyade 

nazarı dikkate alacağına meni olarak tekrar 
ediyorum. Yalnız bendeniz değil, böyle sekiz 
ay muallimlere maaş verilmediği takdirde bü
tün rüfekam da mazeret kabul etmezler ve isti
zah yaparlar. (Bravo sadaları) 

EEİS •— Efendim, bugünkü ruznamemizde... 
MEHMED VASFİ Ef. (Bolu) — Efendim, usul 

hakkında söz istiyorum. Bir takrir meselesi 
var, o takrir için söz istiyorum. 

TVFltS — Hnn«?i takrir için? 
MEHMET VASFİ Ef. (Bolu) — Efendim, 

bir takrir takdim etmiştim. Bu takdim etmiş 
olduğum takrir için bir iki .söz söyliyeceğim. 

BEİS — Takrir ruznameye dâhil değildir. 
MEHMET VASFİ Ef. (Devamla) — Arz 

edeyim de hiç. olmazsa Heyeti Aliye peydayı 
ıttıla etsin. 17 Eylül tarihli; ağnamın Nisan
da tadadedilmcsJne dair Lâzistan Mebusu Ali 
Bey ve rüfekasiyle bir takrir vermiştik. Bu 
takrir 2 Teşrinievvel tarihinde tekidedildi, yi
ne cevap yok. 21 Teşrinievvel tarihiyle tekrar 
tekidedildi, yine cevap yok. 31 Teşrinievvel 
tarihinde yine şifahî tekidettim, yine cevap yok. 
Bugün yine bu takririn ne olduğunu soruyorum. 
Bu takrir ne olmuştur? Rica ederim-bu takrir 
menafii millete taallûk eden bir takrirdir. Bu
nun böyle Hükümet tarafından sükût ile ge
çiştirilmesi doğru değildir. Acaba Nizamname! 
Dahilînin 109 ncu ve onu takibeden maddesi 
ahkâmı mülga mıdır? Bunu anlamak istiyo
rum. Mamafih bir takrir daha veriyorum. 

BEİS — Efendim, Maliye Vekâleti Vekili 
Beyefendi buradadır. Kendilerinden rica ede
riz, bu takririn cevabını bir an evvel versinler. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Efendim, öyle bir takrirden ha
berdar değilim. Mebusu Muhterem arkadaşı
mın ifadesinden böyle bir takririn olduğunu 
anladım. Gittiğimde tahkik eder ve lâzımgelen 
cevabını süratle arz ederim. 

P E Î 3 — Efendim mümkün olduğu kadar 
süratle cevap vermenizi rica ederim. 

Efendim ipeği havi mensucatın Gümrük 
Iîo-:mi hakkında (2/G3) numaralı teklifi kanu
nî ile İstihlâk Iteı-mi Kanununun tefsirine ait 
(3/10.0) numaralı tezkereye -İktisat Encümeni 
mazbatası vardır. Bu mazbata henüz tevzi 
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olunmuştur. Zannederim azayı kiram bunu 
mütalâaya vakit bulamamışlardır. Diğer ta
raftan da Adliye Vekili Seyyid Beyefendi He
yeti Temyiziye merkezinin nakline dair olan 
Kanunun müzakeresini teklif ediyor, zaten He
yeti celilenizce müstacel ruznameye ithal olun
muştur. Bunun takdimcn müzakeresini reyi 
âlinize vaz'edeceğim. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Reis Bey, 
bendeniz de ipeği havi mensucatın Gümrük Res 
mi hakkındaki teklifi kanuni ile İstihlâk Resmi 
Kanununun tefsirine ait İktisat Encümeni maz
batası müzaikeratmm içtimai âtiye talikini ta-
lebediyorum. Azayı kirama henüz terzi edilin iş 
re mütalâa olunmamıştır. < 

1. — Heyeti Temyiziye merkezinin nakline 
re teşkilâtının tevsiine dair (1/295) numaralı 
lâyihai kanuniye ve Adliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazi) at alan. 

T. B. M. M. Riyaseti' Celilesine 

Heyeti Temyiziye merkezinin Eskişehir'e 
nakline re teşkilâtının tevsiine dair Adliye Ve
kâletince tanzim kıl mi]) İcra Vekilleri Heye 
tinin 17 . 10 . 1339 tarihli içtimamda • Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden kanun .lâyihası iktisa
bı kanuniyet eylemek üzere raptan takdim kı
lınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe lâyihası 

Heyeti T eniyiz! yeye Sivas'ın merkez ittihazı 
vesaiti nakliyenin noksanı itibariyle işlerin te
raküm ve tehiri intacını ieabederek iktisabı be-
raetleri mümkün birçok maznunların da mev
kuf iyetl erini temdideylemekte, olduğu cihetle 
merkezin tebdiline lüzum hâsıl olmuş ve Eski
şehir'in vaziyeti coğrafiye ve hututu muvasalası. 
bu mahzurları ref'edecek bir kabiliyette görül
müş olduğundan birinci maddede tasrih kılın
dığı veçhile merkezi Temyiz olarak Eskişehir 
tercih ve intihap kılınmıştır. 

Kanunun neşri zamanındaki vaziyete naza 
ran Sivas'ın merkez ittihazmdaki isabet aşikâr 
ise de bilâhara memalüki Cfarbiyenin lehüllıamd 
istirdadına muvaffakiyet husulü Sivas'ın mer-

REİS — Efendim bendeniz de esasen onu 
arz ediyorum. Zaten encümen de 'bunun içtimai 
âtiye talikini teklif ediyor. 

O halele Heyeti Temyiziye merkezinin nak 
line dair olan Kanunun bugün müzakeresini re
yi âlinize raz'edeceğim. Bugün bunun müzake
resini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Muhtelif evrak 

1. — Cumhuriyet ilânı münmebeliyle Görele'
den mevruf telgraf, 

REİS — Efendim, muvafık görürseniz Diva
nı Riyasetçe münasip -cevap verilsin. 

keziyetini tebdil eylediği gibi bilhassa İstanbul, 
İzmir ve Edirne manatıkındaki mahalkimden su
dur eden mukarrerat diğer mahalkim kararları
nın mecmuundan fazla bir yekûna baliğ olma
sı intihaptaki isabeti teyideıtmekte ve bilhassa 
kış, Sivas yollarını setrederek irtibatı büsbütün 
kat'etfiği halde Eskişehir'de bu mahzur da mev-
cudolmamakla beraber meıkezi Hükümete her 
yerden karip bulunması yeni merkeze başka bir 
mevkii rüçhan vermekte* bulunmuştur. Tetkik 
olunan ihsaiyata nazaran teahhuratı vakıada 
bilhassa Hukuk Dairesine tahmil olunan raza-
ifin kesreti de bir âmil olduğu ceza, dâvalarının 
İstida re Ceza dairelerinde rüyeti imkân ve su
huleti .mukabilinde sulh,, hukuk ve ticaret mah
kemelerinden sâdır olan mukarrerata yalnız He
yeti Temyiziyenin Hukuk Dairesi merci' göste
rildiği cihetle derecatı mahakimin tesisinden 
matlubolan gaye tetkikatı ciddiye ifasına ralkit 
kalmamasından dolayı heder ve mevcut teşkilât 
ile heyeti teşkil eden azalardan, birinin maze
reti halinde teşkili mahkeme imkânı münselib 
olmasına binaen heyeti meveudeye ilâveten ikin
ci bir Hukuk Dairesi ile tetk'ikatta muavenet ve 
icabında, heyeti teşkil ile taahuratı vakıayı ber
taraf eylemek üzere her daireye birer âza ve yi
ne 'aynı sebep ve mülâhazata binaen Başmüddei-
iumumîlik Heyetine de bir başmuavin ve iki 
muavin ile Heyeti Temyiziyenin muamelâtı tali-
ririyesini tanzim ve tesri' zımnında icabeden mü • 
meyyiz ve ketebenin ilâvesine zaruret hissedil
miştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Heyeti Temyiziye merkezinin nakil ve teşkilâtı
nın tevsiine dair Kanun : 

Madde 1. -— Temyiz Heyetimn merkezi Eski
şehir'e nakledilmiştir. 

Madde 2. — Heyeti Temyiziyeye bir Hukuk 
Dairesi ve her daireye birer âza ile lüzumu ka
dar mümeyyiz ve ketebe ilâve olunmuştur. 

Madde 3. — Heyeti Temyiziye reislerinden 
biri reisievvel. olarak tâyin olunur. Reisievvel 
bulunduğu daire ile Heyeti Umumiyeye riyaset 
eder. 

Madde 4. — Başmüddeiumumrlik refakatin
de bir başmuavin ve dört muavinle heyeti tah
riri yesi vardır. 

Madde 5. — 'Muvakkat Temyiz Heyeti teş
kiline dair olan 7 Haziran 1336 tarihli Kanu
nun işbu kanuna mugayir olan ahkâmı mülga
d ı r . ' • • ' 

Madde 6. —• İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

:,4Maddç, J7\ ^Cj^tfbu kanunun-icrasına Umuru 
Adliye ¥^%v^ii(iurdü,r. •• 

*-'-7vlö.lG39-, 

Şer'iye .Vekili 
Mustafa Fevzi 
Adliye Vekili 

Seyid 
Haricİ3re Vekili 

Bulunmadı 
Maarif Vekili 

İsmail iSafia" 
iktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiye 
Umumiye Vekili 

Fevzi 
4 . 1 1 . 1339 

tcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Ali Fethi 
Müdafaa;! Milliye Vekili 

Bulunmadı 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekâleti Vekili 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
îetim'aiye Vekâleti 

Vekili 
Feyzi 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileyo 

Sivas'ta muvakkaten vücuda getirilen Heye
t i Temyiziyenin Eskişehir'e nakliyle teşkilâtının 
ikmali hakkında Heyeti Vekileden 'mevrut lâ

yiha! kaaıuniye encümenimâzce bittetkik işbu 
muvakkat heyet yerine Konya'da daimî bir 
Mahkemei Temyiz vücuda 'getirilmesi muvatfık 
görülerek o suretle tadil-ve -mevaddı sairesi de 
tadil ve ikmal edilerek Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. • - . . . . . : - • - • 

Reis Mazbata Muharriri 
'"-- Sinob • : ' '<| • iSaruhan 

Yusuf •• Kental-. Abidltft 
Kâti^., Âza 
Dersim 'Bayezid 

Birinci m'addenin ve ikin- Şefik 
ci maddenin bâzı noktala- • • 

rina muhalifim. ;,,."' 
Feridun Fikri 

Âza ' - - Âza 
Konya Bozok 
Refik Hamdi 
Âza Âza 

•Mersin Konya 
Besim ' Mustafa Feyzi 

Âza Âza 
Eskişehir . •>/•;< ' Çorrcm 

Birinci maddeye Mehmed Münir 
muhalifini. 

Abdullah Azmi 
Âza 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Mahkemei Temyiz teşkilâtına dair Kanun 

Madde .1. —Sivas ' ta teşkil edilen muvakkat 
Heyeti Tjemyiziyenm vazifesine 'hitam verilerek 
Konyağa bir Mahkemei Temyiz teşkil edilmiş
tir. . .... '•; ••••:.• 

Madde 2. — Mahkemei Temyiz Şer'iye, Hu
kuk, Ceza, istida ve Sulh Hukuk dairelerinden 
mürekkep ve vazaifi Teşkil M'Shakim- ve Usulü 
Muhakemat kanunlariyle muayyendir. 

Madde 3. — Her daire 'bir reisle dört aza
dan-teşekkül eder. Riyaseti ûlâ, ^reislerden bi
rine Adliye Vekâletince' tefviz ollınur. Reisiev-
vel bulunduğu daire ile1 Heyeti Umumiye riya
set eder. ' ' 

Madde 4. — Mâhkemer Temyizin üç ihtiyat 
âzası ve Başmüddeiumuniî 'refakatinde bir baş
muavin ile dört muavini''ve her dairenin lüzu-
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mu kadar miaşmümeyyiz, mümeyyiz ve ketebesi 
•vardır. 

Madde 5. — 'Mahakimi nizamiye teşkilâtı Ka
nuniyle muvakkat Temyiz Heyeti 'teşkiline müte
dair olan 7 Haziran 1336 tarihli Kanunun işbu 
kanuna mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

Madde 6. — İ ş b u kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'idir. 

Madde 7. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

•8.-Teşrinisani 1339 

Heyeti Temyiziyenin Eskişehir'e nakli ve 
teşkilâtın tevsii hakkında İcra Vekilleri He
yetince ıteklif olunan İâyihai kanuniye ve Ad
liye Encümeni mazbatası ledefcfcetikük Adliye 
Encüm'enince tâdilen tanzim kılman lâyiha, en-
cümenimizee muvafık görülerek kadro ve teş
kilâtı adliye vilâyat memurinine yapılan za-
maiımi müş'ir olarak başkaca 'derdesti tak
dim olan İâyihai kanuniyoyle merbutu müfre
dat cetvelinde tesıbit ve irae edilmiş olduğu ci
hetle müstaceldi müzakere ve tasdiki Heyeti 
Celileye arz olunur. 

Reis 
Sarakan 
Reşad 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

' Mükerrem 
. Âza 

Kâtip Sivas 
Fuad Mahkemei Temyizin Kon

ya veya Eskişehir'e nak
dine muhalifim. 

Râsim 
Aza Âza 

Eskişehir'e nakli daha Denizli 
muvafık olacağı ımüta- Mazhar Müfid 
lâasındayım. 

Şefik 
Âza Âza 

Kângırı 
Mustafa Abdülhâlık 

Âza 
Sivas 

Heyeti Temyiziyenin Eskişehir 
veya Konya'ya nakline muhalifim. 

Rahmi 

ABDULLAH AZMİ B. (Eskişehir) — Efen
dim mevzuu müzakere olan ve Mahkemei Tem
yize mütaallik, «lan kanunda calibi nazarı dik
kat olacak ve asıl müzakere, münakaşayı ica-
ibettirecek üç nokta vardır. Birisi muvakkat 
Mahkemei Temyizin vazifei muvalkkatasına ni
hayet verilmek meselesi, ikincisi teşkil oluna
cak mahkemenin lüzum görülecek mahalde teş
kili; üçüncüsüde Sulıh ve Hukuk namiyle bir 
dairenin ilâvesi meselesidir. Asıl mevzuu mü
zakere ve münakaşa ©İması lâzımigelen Mahke
mei Temyize mütaallik olan bu kanunun mad
delerindeki bu gibi mesaildir. Burulardan en 
ziyade mucibi münakaşa olacağını zannetiğim 
Hükümetçe lüzum görülecek mahalde teşkiline" 
taallûk eden keyfiyettir. Hükümet birinci mad
deyle Mahkemei Temyizin muvakkat vazaifine 
hitam vererek, yanii muvakkaten teşkil edilmiş 
olan Temyizin lağviyle bir de bir Mahkemei 
Temyiz teşkili teklif ediyor. Hükümet, teklifin
de Eskişehir'i gösteriyor. Encümen de Konya 
olmak üzere tesıbit etmiştir." Bütün memleketi
mizin Türkiye'nin eczasından olmak itibariyle 
hiçbir memleket hakkında menfi söz «söylemek 
şiarım değildir. Zaten bu hususta her memle
ketin izafî olarak kendisine göre bir meziyeti 
vardır. Bu bapta (memleket intihabetmekteki 
maksat maislalhata tesiri olmak itibariyledir. 
Binaenaleyh Hükümet merkezini nazarı dik
kate alarak gerek merkezi Hükümete olan kur-
biyetini ve gerek vilâyatı Şarkıyenin Kara
deniz tarikiyle kurlbiyetini nazarı dikkate ala
rak 'bilcümle şimendiferlerin iltisak ettiği, iç
tima ettiği bir noktayı intihabetmştir. Esasen 
bu gibi kavanmde sair mahakim müstesna ol
mak üzere memleket ismini zikretmek bende-
nizee doğru değildir. Bunu Hükümetin tensibe-
deceği mahal diye tesıbit etmek daha ensebolur. 
Çünkü şimdiye kadar mevcudolan Mahkeanei 
Temyiz mevaddında memleket ismi zikredilme-
ımiştir. Bu yalnız geçen sene muvakkat Mah
kemei Temyiz teşkil olunurken Sivas olmak 
üzere tasrih edilmişti. O tasrihe de zannederim 
lüzum görülmüştür. Halbuki bu lüzum mutlaka 
bu kanunda zikredilmekle tahakkuk etmez 
•«Hükümetin tenısıibedeceği mahalde ibaresiyle» 
bu tesıbit edilmiş olur. Meselâ falan yerde 
M,ahikcmei Temyiz teşkil edilsin demek daha 
doğru birgey değildir. Eğer zikredilmek ik* 
tiza ediyorsa, bu hususta memleketirnizin her 
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•tarafı münasiptir. Yalnız maslahata tesiri ol
mak itibariyle vicdanınıza ımüracaat ederek o 
suretle reyinizi yeriniz. Bendeniz Eskişehir'i 
medbedecek değilim. Kudreti fâtıra onu öyle 
bir mahalde tesbit etmiştir ki, hiçbir kimseye 
onu medhüsenaya ihtiyaç bırakmaz. Kudreti 
fâtıra onu merkezî bir noktaya getirmiş ve şi
mendiferleri orada iltisak ettirmiştir. Binaena
leyh evvelemirde kanundan memleket isminin 
kaldırlmasmı teklif ediyorum. Şayet tesbit 
olunmak iktiza .ediyorsa Hükümetin teklifi veç
hile kabul edelim. 

ŞEFİK B. (Bayezıd) — Efendim usul hak
kında söyliyeceğim. Yürütülen mütalâat mad
delere aittir. Heyeti Umumiyesi hakkındaki 
müzakere kâfi görüldümü ki, maddelere ait 
söz söyleniyor? 

REİS — Efendim! Rüfekadan bilhassa rica 
ederim. Kanunun heyeti umumiyesi müzakere 
olunuyor, lütfen evvelâ heyeti umumiyesi hak
kındaki mütalâatlarını söylesinler! 

REPÎK B. (Konya) — Efendim hemen dört 
seneye varan pek uzun bir müddetten beri refa-
ka'tlariyle şahsan iftihar ettiğim ve kendilerine 
derin hürmetler perverde ettiğim Abdullah Az
mi Efendi Hazretleriyle bir noktada aynTacağım-
daın dolayı bendenizi mazur görmelerini rica ede
rim. Hükümetin Heyeti Cellelerinin nazarı tet
kikine arz ettiği kanun, Efendi Hozretlerinin 
buyurduğu veçhile, üç esaslı noktayı ihtiva edi
yor. BiriM IsıtiMâl Mücadelecinin bidayetinde 
Anadolu halkının mıahakime mütaallik işlerini 
tahsil ve İstanbul 'da gaıyrimeşra bir surette ifayı 
vazife eden Hükümetle alâkanın tamamiyle zail 
olduğu bir zamanda bir Malhkeimei Temyiz teş
kili lüzum ve zaruretine biımaıen merkezi Sivas'ta 
olmaik üzere muvakkat ibir Mahkemei Temyiz teş
kil edillimişiti. Kanunun esaslı maddelerinden bi
r i budur. İkincisi; yine o zamanın zaruret ve 
iUcaâtına binaen teşkil edilen Mahkeme! Temyiz 
Heyetiiıriin merkezli neresi olması mütalâası idi 
k'i bu kanunla o mütalâalt 'bir başka nofetai na
zarla değiştiriliyor. Ve Heyeti Celilenizin nazarı 
tetkikine arz ediliyor. Üçüncüsü de mevcut Mah-
kemei Temyiz devairkıe yine beşinci olmaik üzere 
(bir heyet ilâve ediliyor. Şiimdi gerçi rüfekadan 
»bâzıları kanunun yalnız heyeti umumiyesi hak
kındaki noktai nazarın söylenmesi yolunda iti-
razaltta bulundularsıa da heyeti umumiye hakkın
da yürütülen mütalâat şüphesiz maddelere taal

lûk ectecekltlir. Bendeniz heyeti umumiyösi hak
kında söylerken maddelere de temas edeceğim. 
'Sivas'ta teşkil edilmiş olan Mahkemei Temyiz He
yeti niçin kaldırılıyor ve neden başka bir yere 
naklediliyor? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bravo, braivoL 
Birisi yapıyor, birisi bozuyor. Geçen sene bir ka
rarla yapltık, bu sefer de bozuyoruz, Çünkü para
sını kendisi vermiyor ki... Milletin Hazinesinden! 
veriliyor. 
• REFÎK B. (Devamla) — Biliyorsunuz ki, 

7 Haziran 1336 tarihinde Vilâyatı Garbiyenin 
kısmı mühimimi zâlim bir düşmanın Milâsı altın'-
da kalmış, İstanbul'da gayrianeşru bir Hükümet 
ve İngilizler icrayı hükümet etmeiklte bulunmuştu. 

O zaman tabiatiyle Anadolu'nun mutavassıt 
bir noktasında bir Mahekmei Temyiz teşkili zaru
ri idi ve bu itibarla 7 Haziran 1336 tarihiyle ka
bul. edilen Kanunun birinci maddesinde «Merkezi 
Sivas olmak ve Şer'iye, Hukuk ve Ceza dairele
rinden mürekkebolmak üzere bir Mahkemei Tem
yiz teşkil edilmiştir» denilmişti. Şimdi lehülhamd 
memleket düşman istilâsından kurtulduktan ve 
millet istiklâli tanımına kavuştuktan sonra Mah
kemei Temyiz Heyetinin Sivas'ta bulunmasını 
icabeden esbabı zaruriye zail olmuştur. Biliyor
sunuz ki, bütün memleketin muamelâtı adliyesi 
noktai nazarından Anadolu ile İstanbul işleri ya
rı yarıya ve nısfı nısfına, karşı karşıyadır. Sani
yen vilâyatı Garbiyenin istirdadından sonra ora
da teşkil edilen mahakimin evrakını Mahkemei 
Temyize göndermek ile iktifa edecek olursak ar
tık Mahkemei Temyizin Sivas'ta kalmasında ıs
rar edecek bir fert kalmamış olur. Evet Şark 
vilâyetlerimize aidolan mesaili ibat, Şarki vilâyet
lerimizin işi de aynı derecede ehemdir, hiç şüp
hesiz. Fakat burada mutavassıt bir noktayı dü
şünmek de Heyeti Celile için vazifedir. Bu cihet 
Adliye Encümeninde uzun uzadıya mevkii mü
nakaşaya konulmuş ve Adliye Vekili huzuru ile 
yapılan müzaekrede mahakim mukarreratı karşı
laştırılınca mahkemenin Sivas'tan kaldırılması ve 
yine Şarki vilâyetlerin menfaati ve Garbi vilâ
yetlerin işi karşılaştırılarak mutavassıt bir nokta 
olmak üzere Adliye Encümeni Konya'yı merkez 
olarak tesbit etmiştir. Adliye Encümeninden çı
kan bu karar, Muvazenei Maliye Encümenimiz ta
rafından da tasvibolunmuştur. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Milletin 
harcırah vermeye parası yok, 
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REFİK B. (Devamla) —•• İki encümenin işti
rakiyle hic şüphesiz isabet olan bu kararı Heyeti 
Celilenizin kabul edeceği kanaatini beslemekte
yim. Abdullah Azmi Efendi Hazretleri «Şimen
diferlerin içtima ettiği bir nokta olması ve İstan
bul'a yakın bulunması ve'kudreti fâtıramn Eski-
kişehir'e bahşettiği imtiyaza/ti tabiîye dolayısiyle 
Eskişehir'in kabul edilmesini Heyeti Cclilenizdeıı 
istirham etti. Farz ediniz ki, Konya da İstan
bul'a yakındır. Fakat bundan bir şey çıkmaz. 
Heyeti Vekileden gelen, kanunun esbabı mucibe-
sinde «Kanunun neşri zamanındaki vaziyete na
zaran Sivas'ın merkez ittihazındaki isabet aşikâr 
ise de bilâhara memaliki Garbiyenin lehülhamd 
istirdadına muvaffakiyet husulü Sivas'ın merke
ziyetini tebdil eylediği gibi» deniyor. Şimdi bu
rada en ziyâde nazarı ehemmiyete alınacak nokta, 
Sivas merkezinin tebdil edilmesidir. Bir defa 
Şark'tan uzaklaştırıldıktan "sonra bunun daha zi
yade Gai'ba getirilmesi mi muvafıktır? Yani İs
tanbul'un burnu ucuna getirilmesi mi muvafık
tır, yoksa Konya'da kalması mı muvafıktır? Ben
deniz bunun için uzunuzadıya esbabı mucibe ser-
dine lüzum görmüyorum. Çünkü Heyeti Celile-
niz Eskişehir'le Konya'nın merkezî ve coğrafî va
ziyetini bittabi takdir buyurursunuz, ikinci de
recede efendiler! Düşünmeliyiz ki, Eskişehir ay
nı zamanda yakıcı ve yıkıcı düşmanın istilâsından 
kurtulmuştur. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Orada 
ahalii asliyenin oturmasına müsait yer dahi yok
tur. Nerede kaldı Mahkemei Temyiz Heyeti? 

REFİK B. (Devamla) — İstirham ederim, siz 
de noktai nazarınızı bu kürsüden müdafaa edersi
niz! 

MUSTAFA. VASFİ B. (Tokad) — Söylerim, 
nasıl söylemem? Üç senedir orada oturıryor. Mil
letin parası yok ki. Yağma mı var? Millet beşyüz-
bin lira veremez. 

REFİK B. (Devamla) — Mustafa Beydir 
söyliyen. 

MUSTAFA. B. (Tokat) — Söylerim, söyle
rim. 

REFİK B. (Devamla) — Efendim! Buraya 
teşrif eder, söylersiniz. 

MUSTAFA B. (Takad) —• Söylerim, oradan 
da söylerim. Ne olacakmış? 

REFİK B. (Devamla) — Yine Eskişehir Me
busları ubrada memleketin imarı meselesi mev-
zuubahsolduğu vakit oranın harabisi^den bah-
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settiler. Hepimizin gözü önünde bulunan ve 
maalesef harabolmak bedbahtlığına mâruz kalmış 
olan Eskişehir'e getireceğimiz heyet - ne resmî 
ve ne hususî - kendilerine lâzım olan binayı bul
makta pek çok müşkülâta mâruz kalacaklardır 
ve sonra o memurları kış ortasında oradan oyna
tacaksınız. Eskişehir'e getireceksiniz ve o memur
lardan sükûneti fikirle, salim bir düşünce ile ka
rarlarında adaletin mânayı hakikisini istiyeceksi-
niz. 

ABDULLAH AZMt JSf. (Eskişehir) — Efen
dim! Eskişehir Dâvayı Millîde birbucuk milyon li
ra vermek suretiyle bu memlekete hizmet etmiş
tir. 

REFİK B. (Devamla) — Efendim! Abdullah 
Azmi Efendi hakikaten Meclisimizde itidal ve 
sükûnetiylc iştihar etmiş bir arkadaşımızdır. 
Kendilerinden çok istirham ederim. Kendileri 
söyledikleri vakit sözlerine bir kelime bile ilâve 
etmedim. Kendilerinden çok rica ederim, lüt
fen istical buyurmasın!ar; kabul etmedikleri 
yerleri burada tenkid ederler. Benim silsile! 
kelâmımı kesip de mütalâatımı ihlâl buyurma-
smlar. Şimdi arkadaşlar! Abdullah Azmi Efen
di Hazretlerinin noktai nazarlarına karşı mü
saade ile bendeniz diyorum ki, mahkeme, Eski
şehir'e getirilmekle evvelâ o heyeti müşkülâta 
koyacaklardır, bu bir. İkincisi; bunda daha baş
ka mütalâalar vardır. Mahkemei Temyiz Anado
lu'da teşkil edilsin diye konuşulduğu vakit en 
ziyade Heyeti Celilenin ruh ve fikrine bir dü
şünce hâkim olmuştur. Mümkün mertebe içe
rilerde olması... Bunun sebebini uzun uzadıya 
izah ve teşriha lüzum- görmüyorum. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) 
— Anlamak isteriz. 

REFİK B. (Devamla) — Adliye Encümeni 
ile Muvazenei Maliye Encümeninin müştereken 
kabul edip de Heyeti celileye sevk ettiği bir ka
nunu Heyeti Celileniz kabul eder de Mahkemei 
Temyizin Sivas'tan kaldırılmasına karar verir
seniz şüphesiz evvelemirde geleceği yer Kon
ya'dır. Bu noktayı burada bırakıyorum. 

Sonra ikinci derecede kanunun en ziyade 
bir fıkrası nazarı dikkati celbedecektir. O da 
Sivas'ta teşkil edilen muvakkat Heyeti. Temyi-
ziyenin vazifesine hitam vererek Konya'da bir 
Mahkemei Temyiz teşkil edilmesidir. «Hitam ve
rilerek» sözü neden burada tekrar ediliyor? 
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Efendiler burada en ufak şüphe ve tereddüde 
dahi lüzum yoktur. Çünkü 7 Haziran 133'6 da 
Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kanunda 
«Muvakkat Temyiz Heyeti teşkil edilmiştir.» 
deııiy r «Muvakkat Temyiz Heyeti teşkil edil
mişti'» fıkrası vardır. Onun için Adliye En
cümeni bıı hususta uzun uzadıya düşündü. O 
(Muvakkat) kaydını kaldırmak lüzumuna kail 
oldu. (Muvakkat) kelimesi baki kalırsa tabi-
atiyle o kanunun vaz'mda mâna kalmıyacaktır. 
O itibarla bu maddenin bu suretle tashihine lü
zum görülmüştür. Üçüncü olmak üzere Mah-
kemei Temyiz Heyetine bir dairenin ilavesidir. 
Bu husustaki esbabı mucibe hakkında istatisti
ğe müsteniden Adliye Vekili Muhteremi Heyeti 
Celilenize uzun uzadıya tafsilât verecektir. Ben
deniz son söz olmak üzere diyorum ki, Sivas'
tan kaldırılmasına karar verildikten sonra Şark 
ve Garbın İstanbul işlerinin merkezini teşkil 
edecek olan Konya'ya gelmesi lâzımdır, zaru
ridir. Bu lüzum ve bu karar, gerek heyet hak
kında gerek zatı maslahat hakkında müessir 
olacaktır. Ve en ziyade verilecek kararın isa
beti de bu şekilde tecelli edecektir. Efendiler! 
İtimat buyurunuz! Konya değil, bir Mahkemei 
Teniyiz Heyeti, ondan daha yüksek heyetleri 
kabul için teşnedir. Bunun lüzumunu müdrik 
ve bu hakikati idrak etmiştir. Sonra misafir
lerini hürmetle karşıhyacaklardır. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Her taraf, her 
taraf. Şimdiye kadar mükemmel Sivas'ta yaşı
yorlardı. Herkes fikrine geleni yapsın! 

RAHMİ B. (Sivas) — Efendiler! 7 Haziran 
1336 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sivas'ta bir Mahkemei Temyiz teşkil etmek üze
re bir kanun ısdar etmişti. Maatteessüf bugün 
müzakeresi için elimize aldığımız bu lâyihai ka
nuniye, Sivas'ta açılmış olan Mahkemei Tem
yizi ilga ediyor. Yani Büyük Millet Meclisinin 
SİVPS için verdiği bir şerefi bugünkü Hükümet 
nez'etmek istiyor. Binaenaleyh, dairei intihabi-
yem namına bunu protesto ederim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kimi? 
RAHMİ B. (Devamla) — Kabineyi, Hükü

meti. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) —- Sonra Encümeni... 
RAHMİ B. (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım; Saltanat Hükümeti zamanında Hü
kümet bir tesisat, teşkilât yapacağı ve bir ima-
rat vücuda getireceği zaman Türkiye haritası

nı bir çerçeve içinde görür ve İstanbul civarı
na hasrederdi. Vaktaki bu teşkilât ve imarat 
için muktezi paranın istihsali sırası geliyor; 
o zaman da Vilâyatı Şarkiycye göz dikerdi. 
Yani demek istiyorum ki, Vilâyatı Şarkiye her 
nevi tekâlif ile mükellef tutulur. Fakat imar
dan, refah ve huzurdan mahrum bırakılırdı. 
Varını, yoğunu vere vere vatan için birçok fe
dakârlık ihtiyar ede ede son derece sefalete 
duçar olan Vilâyatı Şarkiye ve onun... 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Vilâyatı 
Şarkiye, Garbiye yoktur. Rica ederim, şarkiye, 
garbiye diye vakit geçirmiyelim. 

RAHMİ B. (Devamla) — Ve onun evlâtları 
Harbi Umumîyede ve bilhassa inkılâp ve ihtilâl 
devrinde tarihi millîmize şerefler veren feda-
kârlıklariyle iftihar eder. Arkadaşlar! Hükümet 
teklifi kanunîsinde Mahkemei Temyizin Si
vas'tan, Eskişehir'e ve Adliye Encümeni ise Kon
ya'ya naklini musip görüyorlar. 

Binaenaleyh esbabı mucibe lâyihasını bera
ber tetkik edelim ve gösterilen sebeplerin ne de
rece muvafık olduğunu görelim. 

Birinci sebep olmak üzere vesaiti nakliyenin 
noksaniyeti gösteriyor «Vesaiti nakliyenin nok-
saniyeti işlerin tehirini muciboluyor; binaena
leyh iktisabı beraetleri muhtemel birçok maz
nunların temdidi mevkuf iyetlerin i müstelzim 
oluyor» deniyor. Efendiler! Vilâyatı Şarkıyede 
vesaiti nakliye noksan ise kabahat oranın mı
dır? Vilâyatı Şarkiye ahalisi her sene milyon
larca lira Tarik Bedeli Nakdîsi vermiş, yol pa
rası vermiş, fakat -daima yolsuzluğa mâruz kal • 
mıştı. Malûmuâliniz bugün Sivas'tan geçen yol
lar Anadolu'nun en işlek anahatlarıdır. Anado
lu'nun en mükemmel yolları Sivas yollarıdır. 

Saniyen: Vesaiti nakliye dediğimiz zaman 
yalnız karayolları ile denizyolları anlaşılmaz. 
Bir de bugün tariki havai vardır ki en emin ve 
en salim yol budur. Avrupa'da bugün en yiya,-
de vesaiti havaiyeye müracaat ediliyor, nakli
yat tayyarelerle yapılıyor. Hükümetimizin de 
bu hususta bir teşebbüsü vardır. Binaenaleyh 
tayyareler vücuda gelince bittabi' bu vesaiti 
nakliyenin fıkdanı o vakit mevzuubahsolamaz. 

İkinci bir sebep olmak üzere deniyor ki : Ay
nen okuyorum «Kanunun esnayı neşrindeki va
ziyetine nazaran Sivas'ın merkez ittihazmdaki 
isabet aşikâr ise de bilâhara memaliki Garbiye-
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nin lehülhamd istirdadına muvaffakiyet, Sivas'
ın merkeziyetini tebdil etmiştir.» Bendeniz es
babı mucibe lâyihasında böyle bir sebep görmek 
istemezdim. Demek ki Sivas'ta Mahkemei Tem
yizin küşadı inkilâp ve İhtilâl devrinde olabili
yormuş. Sükûn ve huzur devrinde orada bir 
Mahkemei Temyiz küşadma ihtiyaç yoktur. Tek
rar ediyorum ve teessüf ederim ki böyle bir se
bep buraya konmuştur. 

Bir sebep de, kışın orada fazla olmasıdır. 
Binaenaleyh yolların karla kapanmış olduğu ve 
irtibatı inkıtaa uğrattığı zikrediliyor. Halbuki 
'efendiler! Sivas'ta vakıa kış ziyade olur, fakat 
yolların kapandığı ve irtibatın münkati' olduğu 
pek ender olarak vâkıdır. Bu karların yolları 
kapatması yalnız oraya mahsus bir keyfiyet de
ğildir. Gazetelerde daima görüyoruz, memaliki 
medeniyede bile daima yolların irtibatı münkati 
olur. Ne hacet, Haydarpaşa - Ankara hattı üze
rindeki yolun defaatle münkati' olduğuna şahi-
dolduk. Sonra efendim, bir sebep de, Sivas 
merkeziyetini kaybetmiş deniyor. Eskişehir ve 
Konya merkez imiş. Bendeniz coğrafya müte
hassısı değilim. Fakat şurasını söyliyebilirim 
ki, Eskişehir veya Konya Türkiye'nin merke
zinde değildir ve hattâ hududu millîmiz Avus
turya, Macaristan'la iltisak peyda ettiği zaman 
bile Eskişehir merkez değildi. Nerede kaldı ki, 
şimdi merkez olabilsin. Esbabı mucibe lâyihası 
üzerinde maruzatım bu kadardır. Heyeti Muh
tereminizi fazla rahatsız etmek istemem. Yalnız 
maddeler üzerinde de, metni kanun hakkında 
da bir dereceye kadar mâruzâtım vardır. Onu 
da ayrı söyliyeceğim. Şimdi söyliyeceğim. Efen
dim! Birinci maddeyle Sivas'tan Heyeti Tem-
yiziye ilga ediliyor. Yeniden Konya veya Eski
şehir'e ihdasına lüzum gösteriliyor. Mademki 
efendiler! Mahkemei Temyiz lâzımdır. Niçin 
Sivas'ta lâğvediliyor? Mademki Mahkemei Tem
yiz lüzumsuzdur. Niçin yeniden Konya'da veya 
Eskişehir'de küşadediliyor ? Şüphesiz ki bu iyi 
bir şey değildir. Malûmuâliniz, hükkâm, lâyena-
zildir. Mahkemei Temyiz hükkâmını teşkil eden 
zevatı muhtereme de lâyenazildir. Bunları böy
le defaten teşkilâtını lâğvederek açığa çıkarmak 
bilmiyorum ki ne dereceye kadar muvafık olur? 
Bundan böyle gerek Mahkemei Temyiz ve ge
rek diğer mahakimi adliyeye girecek olan me
murlar da zannediyorum ki, düşüneceklerdir. 
Kendilerinden bu lâyenazillik sıfatı alınmış olu

yor. Binaenaleyh efendiler! Bu bapta daha söy
lenecek sözlerim vardır. Fakat Heyeti Celileni-
zin fedakâr Sivas'a karşı yapacağı müzaherete 
emin olduğum için şimdilik bu hususta sükût 
edeceğim, ilerde icabederse tekrar söz alacağım. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim bendeniz evvelemirde gerek mebus 
beylere ve gerek Sivas ahalii muhteremesine 
arzı şükran etmek için kürsüye çıktım. Kendi
lerinin bu baptaki hissiyatı hakikaten pek muh
terem ve pek neciptir. Ahalii muhteremenin 
Mahkemei Temyizin kadir ve kıymetini takdir 
ederek kendi memleketlerinde kalması için gös
terdikleri tehalük hakikaten şayanı iftihar ve 
takdirdir. Bundan dolayı Sivas ahalii muhtere
mesine - bu kürsü muallâyı milletten - alenen 
arzı şükran ederim. Fakat malûmuâliniz, mese
le memleket veya şeref meselesi değil, menafii 
umumiye meselesidir. Menafii umumiyei mem
leket olmasa idi Mahkemei Temyizin Sivas'ta 
kalmasını maaşşükran kabul ederdik. Fakat arz 
ettiğim gibi mesele, sırf menafii umumiyei mil
let meselesidir. Muktezayı maslahat ne ise onu 
ifa etmektir. Adliye Vekâletinin en birinci va
zifesi, az zamanda mümkün olabildiği kadar te
mini adalet kaziyesidir. Bu Adliye Vekâletinin 
vazifei asliyesidir. Temini adalet kaziyesi ise 
- malûmu ihsanınız - kanunların muntazam bir 
surette tanzim ve tedvin edilmesiyle ve usulü 
muhakemat kanunlarının kezalik bu sürati te
min edecek şekilde olmasiyle mümkün olabile
ceği gibi vesaiti nakliyeyi nazarı itibara alarak 
ve sâdır olan ilâmatm ihsaiyatı itibariyle hangi 
mmtakalarda daha çok olduğunu düşünerek, 
ilâmatı sâdıramn biran evvel Mahkemei Tem
yize sevk edilmesi ve az bir zamanda Mahke
mei Temyizden çıkarılarak eğer tasdik edilmiş 
ise mahkûmun lehlere teslim edilmesi, nakzedil
miş ise mahkemei aidesine iade olunmasıdır. Bi
lirsiniz ki, mevaddı cezaiyede Mahkemei Tem
yize gitmiş olan bir ilâm, Mahkemei Temyizden 
çıkıncaya kadar maznunların hapsanede kalma
sını icabeder. Değil üç - dört ay, bir gün bile bir 
masumun hapsanede kalması, en büyük günah, 
en büyük zulüm ve adaletsizlik demektir. Hal
buki her şeyden evvel bunu nazarı dikkat ve iti
bara alması Adliye Vekâletinin vecibei zimme
tidir. Halbuki - maalesef - vesaiti nakliye hase
biyle, meselâ; Edirne'den, İstanbul veya İzmir'
de sâdır olan bir ilâmın Sivas'a kadar gitmesi 
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V6 tekrar mahalline iadesi - hele kış zamanla
rında - altı aya mütevakkıftır. Altı aydan evvel 
Sivas'tan bir ilâm gelemez. Evet Mahkemei 
Temyiz Eskişehir veya Konya'ya veyahut Garp 
cihetlerinde başka bir yere naklolunduğu za
man vilâyatı Şarkiye mahakiminden sâdır olan 
ilâmat hakkında da aynı mütalâa ve mülâhazat 
varittir denilebilir, doğrudur. Lâkin ihsaiyat 
itibariyle, efendiler! Yalnız istanbul ile izmir'in 
ilâmatı bütün vilâyatı Şarkiye ilâmatmdan faz
ladır. Ihsaiyata bakabilirsiniz: Vilâyatı Şarkiye-
de dâva azdır. Vilâyatı sairede de az olmasını 
temenni ederiz. Ilâmatm, deavinin kesreti iyi 
bir şey değildir. Keski bütün vilâyatta az olsa 
da mahkemelerde bu kadar iş olmasa. Malûmu-
âlinizdir ki, vilâyatı Garbiyede nüfus tekasüf 
etmiş, işler tekerrür etmiştir. Oralarda türlü, 
türlü muamelât cereyan etmektedir. Bundan do
layı vilâyatı Garbiyenin, ezcümle, İstanbul ve 
İzmir'in dâvaları pek çok muhtelif ve mütenev
vi şekildedir. Bunların kâffesi Mahkemei Tem
yize gidecektir. Bunun için Mahkemei Temyizin 
vilâyatı Garbiyeye ve aynı zamanda vilâyatı 
Şarkiyeye de merkez olacak bir mahalle nakli 
lâzimedendir. Bu zaruri bir keyfiyettir. s 

Binaenaleyh, Adliye Vekâleti Mahkemei Tem
yizin - istanbul veya izmir'e demiyorum vilâ
yatı Şarkiye ile vilâyatı Garbiye arasında müto-
vazin bir mevkie, bir merkezi düşünerek oraya 
naklini teklif etmiştir. 

RÂSlM B. (Sivas) — Reis Beyefendi bir 
sözüm var. 

REİS — Efendim, sual sırası geldiği zaman 
arz ederim. 

Devim buyurunuz Seyykl Beyefendi! 
ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B, (Devam-

le) — işte bu mülâhazata mebni Mahkemei 
Temyizin Sivas'tan kaldırılması lüzumu derkar-
dır. Aynı zamanda malûmuihsanmız, Mahkemei 
Temyiz, Sivas'ta teşkil olunduğu zaman, daimî 
bir Mahkemei Temyiz olmak üzere teşkil oluna
mamıştır. Yine Meclisi Âli'den - bidayeti teşek
külünde - çıkan bir kanunla «zarurete bina
en Sivas'ta muvakkaten1» denilmiştir. Mâni zail 
olursa hali aslisine avdet edeceği derkârclır. 
(Zaruretleri kendi miktarlarmca takdir olunur), 
binaenaleyh bugün hali sükûndan maksat, odur. 
Rahmi Beyefendinin telâkki ettiği mâna da de
ğildir. Harb zamanında Sivas merkez olarak ta

savvur edilmiş, binaenaleyh (orada bîr Mahkemei 
Temyiz teşkil edilsin) denmiş. O vakit bile Si
vas'ta daimî surette Mahkemei Temyiz olamıya-
cağı düşünülerek o suretle bir kayıt konmuştur. 
Bundan dolayı şimdi bu lâyihai kanuniye o mu-
vakkatiyeti kaldırıyor. O muvakkatiyeti kaldır
makla beraber - kendi fikrimce - Türkiye'ye en 
münasibolan bir, mevkii teklif ediyorum. Bunun 
için mesele bir şeref meselesi değildir. Bundan 
dolayı Konya ve Eskişehir mebusu muhteremle
rine ve ahalisine aleni arzı şükran ederim. Mah
kemei Temyizin kendi memleketlerinde olması 
için bendenize cümlesinden telgraflar geldi. 
Hattâ Mahkemei Temyiz olacak binaların ve 
mahkeme erkânı için tahsis edilecek evlerin fo
toğraflarını bile gönderdiler. Her taraftan bü
yük bir tehalük gösteriliyor. Bu şayanı şükran ve 
şayanı iftihardır. Buna teşekkür ederiz. Fakat 
Adliye Vekâleti hiçbir vakit bir memleketi fa
lan memlekete tercih etmek gibi bir fikir düşün
memiştir, falan memleket filân memlekete mü
reccahtır dememiştir, işi düşünerek, sırf iş nok-
nai nazarından bunu teklif ediyor. Emri adalet 
bunu icabettiriyor telâkkisinde bulunuyor. Me
sele budur. Sonra hükkâmm lâyenazilliği mese
lesine gelince evet, oradan, buradan işitiyorum : 
(Bugünkü Mahkemei Temyizin vazifesine niha
yet vererek mülga addediliyor. Mahkemei Tem
yiz vazifesine hitam vermek demek, bu meseleyi 
lâğvetmek demektir. Binaenaleyh vazifelerine ni
hayet verilince bunlar açıkta kalacaktır. Hük-
kâm ise lâyenazildir. Hususiyle bunların hakkı 
müktesepleridir, ihlâl olunamaz) deniliyor. Fa
kat efendiler, muvakkaten teşkil olunan şeylerde 
hakkı müktesep yoktur. Muvakkaten yapılmıştır. 
Kanunda sarahat vardır. Binaenaleyh hakkı mük
tesep yoktur, eğer muvakkat denmeseydi hakkı 
müktesep olurdu. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Merkez 
muddeimumîeri de oraya âza olmuştur. Bu na
sıl oluyor? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla — 
Sonra - vazifelerine nihayet verilmiştir - demek, 
açığa çıkarılmış demek değildir. Adliye Vekâ
leti bu zevatı açığa çıkaracak değildir. Tabiatiy-
lo yine aralarında kıdemi olan zevatı ipka ede-
cektiir. Ancak kıdemi olmıyanlar için, kendisin
den kıdemli olanlar arasında mülga Temyiz âza
sından enısepleri varsa yerlerine geçirilecektir. 
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RASlH Ef. (Antalya) — Vaktiyle geleydi
ler. 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYYlD B. (Devamla) 
— Bu Adliye Vekâletinin vazifesidir efendim 
(Kaıtliyen, hayır sesleri) (Gürültüler) Efendim! 
Gürültü ile hakikat meydana çıkmaz. Bilâkis 
hak setrolunur iptal olunur. (Hayır sesleri) 

MUSTAFA VASFI B. (Tokad) — Milletin 
parası yok. Millet parasını ehline vermek isti
yor. 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYYÎD B. (Devamla) 
— Onu, Adliye Vekâleti bilir, düşünür ve tak
dir eder. Maksat, hak ve hakikati îlâ etmek 
tir. Binaenaleyh erbabı namustan en değerli 
adamları seçmek mecburiyetindeyiz. Bunu yap
mazsak... 

ES AD Ef. (Menteşe) — Borcunuzdur, bor 
cunuz! 

SEYYlD B. (Devamla) — Evet! Bunu yap 
mıyacak olursak beni o vakit muahaze etmelisi
niz. O vakit beni ıskat etmeli ve vazifeni yap 
madm diye tekdir etmelisiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Harekâ 
ti Milliyeye iştirak etmek şartiyle... 

SEYYlD B. (Devamla) — Harekâtı Milli
yeye iştirak edeni var, etmiyeni ve mazuru da 
var. Onları Adliye Vekâleti düşünür. Harekâ
tı Milliye; o mesele, ayrı bir meseledir. Bu eh
liyet ve ilim meselesidir. Mahkemeli Temyiz, 
malûmuihsanmız hakem mahkemesi değil, içti
hat mahkemesidir. Mahkemei Temyiz dununda 
bulunan mahakimin muallimi, müderrisidir. 
Mahkemei Temyiz öyle olmalıdır ki, ondan sâ 
dır olacak mukarrerat, mahkemei saire için ma-
bihülâmel olmalıdır. Kanunen de öyledir. Bi
lirsiniz ki, - Mahkemei Temyizin mukarrerat] 
ilân olunur. Yine mukarreratı, dâvavekillerinin 
ellerinde (Mabihüliçtiihat bir nassı kaatıdır). 
Hücceti kaatıa addolunur. Onun içindir ki 
Mahkemei Temyiz, müntehayı mahakim ve ay
nı zamanda âli ve içtihadı -bir mahkeme oklu
ğundan, bütün mahakimin ietihadatmı bir nok 
taya temerküz ettirmek vazifesiyle muvazzaf ol
duğundan onların en ziyade âlim ve en ziyade 
tecrübedîde ve en ziyade kıdem peyda etmiş ve 
bu kıdem hasebiyle ayrıca bir mümarese kes 
betmiş, en değerli güzide zevattan müteşekkil 
olması lâzımgelir. Ta ki, onun mukadderatı, 

mahakimi sairede mabihülâmel olduğu için yan
lış bir içtihada gidilmiş olmasın! îşte Adliye Ve
kâletinin vazifesi bunu bulmak ve vücuda getir
mektir. Islahatı adliye meyanmda iyi bir Malı 
kemei Temyiz vücuda getirmek, iyi bir kanun 
yapmak demektir. İstediğiniz kadar mükemmel 
bir kanun yaparsınız. Değersiz ellere verdiniz 
mi ondan fenalıklar çıkar. İstediğiniz kadar 
fena kanunlar olsun, değerli ellere tevdi' edi
lirse gayet iyi neticeler verir ve gayet güzel hü
kümler ısdar ettirilir. Bunun için ibu, nazik bir 
meseledir. Bunu bu vazife ile muvazzaf olan 
adama terk ediniz, onun mesuliyetine tevdi' 
ediniz. Hiçbirisi kendisine nazaran haizi rüç-
han değildir. Hepsi, Adliye Vekâletinin evlâ
dı mertebesindedir. Adliye Vekâleti, bütün 
hükkâmma karşı aynı şefkat ile mütehassistir ve 
hu hissile meşbu'dur ve arzu ederiz ki, cümlesi 
memnun olsunlar. Ve cümlesi daima terakki 
etsinler. Biz onu arzu ederiz. Fakat aynı za
manda masalihi milleti ve umuru adaleti düşü
nerek en ehlini ondan biraz dun olana takdim 
etmek dle vazifemizdir. Bunun için bendenizi, 
yaptığımdan dolayı değil, yapmadığım için mu
aheze edersiniz. Mesele bundan ibarettir. Yok
sa hiçbirinin 'bana intisabı yoktur. Onları hiç
bir zaman açığa çıkaracak değilim ve hiçbir za
man da onları, mağdur edecek değilim. Bili
yorsunuz ki, bugün müstaceliyet karariyle He
yeti Âliyenizden alman Tahsisatı Munzamına 
Kanunu var. Bugün Mahkemei Temyiz âzala 
rınm aylığı 75 lira iken 110 lira oluyor. Yani 

35 lira zammolunuyor. Reislerinin daha fazla 
olacak. Binaenaleyh onları başka bir yere nak
ledersem her halde bugünkü aldığı maaşı Vinç 
alacaktır. Onlar mağdur olmıyacak ve etmiye-
ceğim. Çünkü benim evlâdım demektir. Her
kesten ziyade onları düşünmek benim vazifem
dir. Onun için rica ederim, hissiyatı hiç naraa-
rı itibara almayın! Bir şeref ve haysiyet me 
selesi yapmayın! Memleketimizin hiçbirinin di
ğerine rüçhanı ydktur. Hepsi muazzez ve muh
teremdir. Nitekim alenen arzı teşickkür ediyo
rum. Bendeniz cidden müteessir oldum. S'ivas 
ahalisinden aldığım telgrafta, bir hamal ve bir 
araiba vermeyiz diyorlar. Pek takdir ettim. Çün
kü bu, şayanı şükrandır. Kendilerine arız ve 
amîk yazacağım. Eskiden böyle bir şey yoktu. 
Bunlar, yeni peyda olmuş, işte memleketin aha-
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liisi böyle şeyleri takdir etmekle terakki eder., 
dolayısiyle iftihar (ederiz. 

BASİM B. (Sivas) — Bırakırsanız daha zi
yade memnun olurlar. 

RAHMİ B. (Sivas) — Beyefendi! Buyur
dunuz ki, İzmir, istanbul, Edirne'de mahakim 
işleri her taraftan fazladır. Demek ki, ihsaiya-
tmızı sırf sudur eden hülkümlere karşı yapı
yorsunuz. Bendeniz, bu ihsaiyatm varideler 
üzerinde yapılması fikrindeyim. Vilâyatı Şar
kiye'delki işlerin az olması, mahakim teşkilâ
tının noksanlığmdandır. Bugün gidip Anado
lu'yu araştırınız, Anadolu'da mahkemelerin do
lapları evrakla, işlerle doludur. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Öyle değil. 

RAHMİ B. (Devamla) — Öyledir efendim! 
Filhakika oralardaki kesafeti nüfusu inkâr 
etmem. Kezalik muamelâtı iktisadiyenin de 
ehemmiyetini inkâr etmem. Fakat zatıâllniz 
de bilirsiniz ki, işin çokluğu, bunlardan ziyade 
cehalete ve mahrumiyete mütaalliktir. Anado
lu halkı, hassaten vilâyatı Şarkiye cehalete mah
kûmdur. Orada refah vie huzur yoktur. Bina
enaleyh orada, İş daha ziyadedir. İkinci sua
lim de: Beyefendi! Buyurdunuz ki, Temyiz 
Mahkemesi muvakkattir. Mahkeme, muvakkat 
ise âzası da muvakkat midir? Âzası bittabi' mu
vakkat olamaz. Bahusus öyle bir âza ki: Hepsi 
müctehittir. öyle muvakkat olan azanın hük
mü, kanunî olabilir mi? İikfinei sualini de bu
dur. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim! İkinci sualiniz kısa oklumu için evve
lâ ona cevap vereyim. Mahkeme d-mrk heyet 
demektir. Bir bina domek değildir. Şahıslar
dan terekkübeden heyet demektir. Bunun ce
vabı budur. Mahkeme 'başka, heyet başka de
ğildir. O, erkândan teşekkül eder ki, ona mah
keme denir. Yoksa binaya mahkeme denmez, 
mahkemenin mânası budur; binaenaleyh mu
vakkat olan o heyettir. Burada iniz al mese
lesi yoktur. O "heyet muvakkat olduğu için 
onun vazifesine hitam veriliyor. (Hüklkâm lâye-
nazil) kaidesine mugayirdir diye bir sual vâ-
ridolamaz. Sonra onlar, müctehittir buyurdu
nuz. înşaallah öyle olur. Yine kendilerinden 
çok istifade edeceğiz ve yine bu memleket on
lardan istifade bekliyor ve yine kendilerini va

zifeye, hizmete davet edeceğim. Hem ne için 
onların hepsini bırakacağımız zannolunuyor? 
Hayır, öyle bir şey yoktur. Mesele yalnız kı
dem meselesidir, onun için hatıra bir şey gel
mesin! Ehil bulunanlar yerlerinde kalacaklar
dır, İnşallah hepsi de ehildir. Daha tetkik et
medim. 

'Birinci suale gelince; dâvaların kesreti mese
lesi. Bu aeaip bir meseledir. Yalnız nüfusun 
kıllet ve kesretine göre değildir. Söyletmek iste
mem ; tabiî anlarsınız. Dâvalar başka şeylerden de 
çoğalabilir. Onun için memlekette dâvaların az 
olması matluptur. Bir memlekette 'dâva ne ka
dar az olursa o kadar şayanı arzu ve takdir
dir. Fakat bugün hakikati söylemek lâzumgelir-
se; Vilâyatı Şarkiyede dâvalar azdır, sebebi ise 
muhteliftir, sebebi; oralarda mahkemelerin yal
nız azlığı da değildir. Orada dâvalarını halk 
baz an kendi aralarında hallederler, silâhla mı? 
Hayır! Hakem usulü vardır. Bir şehirde bir 
muhterem şahsa gidiyorlar. «Siz nasıl takdir 
cderaeriiz kaıbul ediyoruz» diyorlar. İşte bu ha
kem usulüdür ki, pelk ımüstalhsen bir usuldür, bu 
suretle hukuk dâvaları aralarında hallolunu-
yor. Orada mahkemeye giden dâvalar nikâh, 
talâk ve nafaka dâvalarıdır. Hukuk dâvaları
nın mahkemeye gitmesi enderdir. Sonra nüfu
sun kılleti hasebiyle daha geçenlerde oradan bir 
hâıkitaı ıgeldi. Dedli ki : «Ben giideli yedi ay 
oldu. Anodk bu müddet zarfında sekiz tane iş 
ıgeldi.» Bu günâhtır. Bunu kadı efendi kendisi 
takdir ediyordu. Her yerde bir kadı bulunması 
lüzumuna binaen - ki nikâh ve talâk meselesi 
için - onu orada 'bulundurmaya ımeeburum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Keski bu 
işleri de müftülere tevdi etseriiz o vakit kadıyı • 
kaldırırsınız. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamıla) 
— Birecik yerlerde hukuk ve ceza işlerini de ka
dılara veriyoruz. Şimdi bültün bunları tahkik 
ediyorum. Ve tahkikat, ile meşgulülm. Bundan 
sonra bunu daha ziyade yapacağız. Her tarafa 
tamim ettim. Nerelerde iş az ilse anli'yaeağım. 
Zira ona göre teşkilât yapmak istiyorum. 

E'ASÎM B. ('Sivas) — Kışın, bir ilâmın altı 
ayda. Sivas'a gittiğini buyurdunuz. Altı ayda bir 
ilâm Sivas'a giderse, acafba Siiviastam. Eskişehir'e 
veya Konya'ya sevk için ne kadar zaman geçe
cek? Binaenaleyh mahkemenin yüz küsur me
muru ve birçjdk evrak ve defatiri vardır. Bun-
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ların nakli için lâakal yüz, yüzelli araba lâzım
dır. Halbuki bu sırada Sivas'ta bu kadar araba 
bulunmaz. Bu mahkemenin Sivas'tan Konya'ya 
veya Eskişehir'e naildi için de lâakal iki ay lâ
zımdır. Sonra bu mevsimde yüz liraya giden ara
balar, üçyüz liraya çıkar. O da başkadır. Daha 
sonra da, iki ay kadar da mahkemenin tesisatı, 
teşkilâtı devam eder. Binaenaleyh şu suretle za-
tıâliniz mahkemenin üç ay iptalini tecvifc buyu
racak mısınız? 

ADLİYE VEKÎLÎ SEYYİD B. (Devamla) 
— Efendim! Bu ciheti pek çok düşündük. Birçok 
efendilerle, mebus beylerle bu meseleyi konuştuk. 
Şimdi Teşrinisani nihayetine kadar yollar ta
mamen açıktır. Katiyen hiçbir arızaya uğramaz. 
Hele Samsun tarikiyle olursa her valkit için1 ge
linebilir diyorlar. Yalnız kânunlarda kış ba
şarmış, orada bir dağ varmış; o dağı kar İhata 
ederce o vakit yol kesilirmiş. Halbuki eski Teş
rinisaninin daha biri olmamıştır. Daha bir ay 
güz mevsiminin içindeyiz. Onıbeş gün de Kâ
nundan alacak olursak binbuçulk ay zarfında bun
ların naklolunabilecefclerine birçok zevatın şa
hadet ve itiraflariyle kanaat (hâsıl olmuştur. 
Onun için o cihet Vekâlete aittir. Yol bulacak, 
her halde getirecektir. Tabiî Kayseri tarikiyle 
değil, Samsun tarikiyle getirecektir. 

RASİM B. (Sivas) — Erzurum Mebusu ar
kadaşlarımız da pekâlâ bilirler. Teşrinisaninin 
bugün onikiısidir, Erzurum'dan Sivas'a kadar 
'kar yağmıştır. Bu mevsimde ne Çamiıbel'den ve 
ne Kayseri'den mürur ve ubur imkânı yoktur, 
yalnız postalar gider gelir. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYÎD B. (tamir) — 
Posta gitti mi o da gider. 

RASİM B. (Devamla) — Saniyen memurla
rın1 havalesi verilecektir. Bu suretle onbeş gün ge
çecektir. BinaenaHeyh Maihkemiai Temyizin üç ay 
tatille uğraması doğru değildir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Masarifi 
nakliyesini Konya verecektir. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYÎD B. (îzmir) — 
Hayır efendim; meteele, buna lüzum var mı, yok 
mu? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yok. 
(Gürültüler) 

MEHMED EMÎN B. (Karaihisaırı Şarki) — 
Reis Bey! Bendeniz dalha evvel söz istemiştim. 

REİS — Hayır efendim! Zülfü Bey sizden 
daüıa evvel söz istedi. 

RAHMİ B. (Sivas) — Lütfen söz sırasını 
okuyunuz. 

REÎS — Efendim! Söz sırası değil, sual sı
rasıdır. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Adliye Vekilinin' 
teklifinde Mahkemei Temyiz âzalarının ilgasına 
dair bir kayıt olmadığı gibi, hukukşinaslardan te
şekkül eden Encümeni Adlî azayı kiramının maz-
bataisında da böyle bir sarahat yoktur. Ümmül-
mahakim 0laın Mahkemei Temyiz azalarını Adliye 
Vekili nasıl kaldırabilir? 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYYÎD B. (îzmir) — 
Malhikemei Temyizi kaldıran Adliye Vekâleti de
ğil, Meclisi Âlidir. Çünkü onu Sivas'ta tesis 
ederken muvakkat demiştir; daimî dememiştir 
ve ona hakkı müktesep vermemiştir. O zaman 
Ljtanibul işgal altındaydı, Sivas'ta Malıkemei 
Teiniyiz muvakkat konmuştur. ('Gürültüler) Efen
diler! Yani Meclis karariyle oraya gitımiştir, Mec
lîs karariyle gelir. Adliyeye bu salahiyet veril
miş değildir. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Efendim! Mu
vakkat diyorsunuz; ben muvakkat değildir diyo
rum. Mahkemei Temyiz vardır. İçtihadı vardır. 
Esası duranken nasıl kaldırılıyor? Esası muvak
kat olursa nasıl olur? 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Hayır öyle değildir. Mahkemei Temyizin 
Sivas'ta muvakkaten teşkili kanunda sarahaten 
mezkûrdur. Hâlâ bugün bu muvakkatiyet o mad
dede mezkûr Ve musaırralhitır. Zaten işin daha 
doğrusunu isterseniz; Malhkemei Temyiz şurada 
oMcakîtır, burada olacaktır demeye lüzum da 
yoktur. Mahkemei Temyiz bütün meımalikin ne
relinde olursa olsun doğrudan doğruya Adliye 
Vekâletinin takdirine aittir. (Çok doğru, bravo 
sesleri) 

MEHMED EMÎN B. (Karahisarı Şarki) — 
Müsaade buyurunuz efenditm! Eğer mâni zail ol
duktan sonra memınuun avdeti iktiza ediyorsa ne
den Maihkeîmei Temyizi İstanbul 'a nakletmiyorsu
nuz? Eğer ihsaiyat; nakil meselesinde esas ittihaz 
ediliyorsa - itirafınız veçhile - neden yine Malı
kemei Temyiz İstanbul'da bulunmuyor? Kaldı 
ki Vilâyaitı Şarkiyemin postaları İstanbul 'dam ge
çecek, ondan sonra bu havaliye gelecek? Bu hu
sufta tenevvür etmek isterim. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYÎD B. (Devamla) 
— Pclk vâriıtltir bu sual. (Doğru; doğru sesleri) 
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Açık izahat versem bu sualin doğru olmadığım 
anlarsınız. Bendeniz açık izahat vermek istemedi
ğim için «varittir» dedim. Adliye Vekâleti bunu 
düşünmemiş değildir. Yani Ma'hkemei Temyizin 
haltta burada olması da caiz değildin*. 

MUSTAFA VASFI B. (Tokad) — Sivas'ta, 
Sivas'ta!... 

ADLİYE VEKİLİ SEYYID B. (Devamla) 
— Yani bilgim Ankara'da bulunması caiz değil
dir, istanbul'da bulunması da gayrieaizdir. Açık 
söylüyorum. (En iyi yer, Sivas'tır sesleri) 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Reis Bey! Mü
zakere kâfidir efendim. 

RE IS — Müzakerenin kifayetine dair müta-
addiıt takrirler aldık. Başka sual sormak isitiyen1 

arkadaş var mı? 
FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Kifayeti 

müzakere aleyhinde söz işitiyorum. (Gürültüler) 
RAGIB B. (Kütahya) — Kifayeti müzakere 

aleyhinde söz isterim efendim. 
REFlK B. (Konya) — Reis Bey şimdi onbeş 

imzalı bir celsei hafiye teklifi vereceğiz. Ondan 
evvel kifayeti reye vazı' buyurmayınız. 

Riyalseffci Celileye 
"Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müna

kaşa kâfidir. Müzaikerenin kifayetiyle maddelere 
geçilmesini teklif eylerim. 

Bursa 
Osman Nuri 

Riyaseti 'Celileye 
Müzakere kâfidir. Kanunun reye vaz'mı tek

lif ederim. 
Kastamonu 
Ali Rıza 

Riyaseti CeTileye 
Mahkemei Temyiz teşkilâtına dair Kanunun 

heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifa
yetiyle maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Karesi 
Haydar Âdil 

REFtK B. (Konya) — Reis Bey ondan evvel 
takririmizin reye vaz'mı teklif ederim. 

Riyaseti Oelilıeye 
Heyeti umumiye hakkındaki müzakere kâfi

dir. Mazbatanın kalbulü ile maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müza-
keralt kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ey
lerim. 

Erzurum 
Rü§dü 

Riyaseti Celileye 
Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerat kâ

fidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Denizli 

Haydar Rüşıdü 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında cere

yan eden müzakere maddeler hakkında derme-
yan edilecek mütalâattan farklı olmıyacaktır. 
Şu halde bir mütalâanın hem kanunun heyeti 
umumiyesi ve hem de maddeleri hakkında ser
di vaktin izaasım mucibolacağmdan heyeti 
umumiye hakkında müzakere kâfidir. Madde
lere geçilmesini teklif ederim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim kifayeti müzakere aley
hinde Feridun. Fikrî Bey söz almıştı. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Vazgeç
tim efendim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Muhterem arka
daşlar! Mahkemei Temyiz ümmülmahakimdir. 
Bunun şurada veya burada olmasiyle kâffei 
memleketin alâkası vardır. Milyonlara, milyar
lara baliğ olan dâvaların, müddeilerin, müd-
deiialeyhlerin her tarafın ve her şahsın mem
lekette Mahkemei Temyiz ile alâkası vardır. 
Binaenaleyh bu alâka nispetinde ve bu alâka ile 
mütenasip bir merkez lâzımdır. Onun için bu 
mesele üzerinde müzakere kâfi değildir, tenev
vür edelim. Çünkü mesele son derecede mü
himdir. (Çok doğru sesleri) Ezcüml Mahkemei 
Temyizin falan veya filân yerde olmasını bir
kaç arkadaşımız söylemiş olmakla beraber daha 
münasip yerler olduğunu söyliyecek arkadaş
lar da vardır. Belki esbabı tercih olmak üze
re pek kuvvetli maddeler serd ediliecektir. 

ALI SAlB B. (Kozan) — En iyisi Adana'dır. 
RAGIB B. (Devamla) — Binaenaleyh mem

leketin en son mercii mahakimi olan Mahkemei 
Temyize ait mesail böyle bir iki arkadaşımızın 
söz almasiyle ve yalnız Adliye Vekili Muhtere
minin onlara cevap vermesiyle halledilecek bir 
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düşünülmemiştir. Binaenaleyh müzakere kâfi 
değil. (En münasibi Adana'dır sesleri) 

BEÎS — Müzakerenin kifayetini reyi âlizine 
vaz'edeceğim. Maddeler hakkında da hafi celse 
takriri vardır. Maddelere geçtiğimiz zaman 
onu da reye vaz'ederim. (Hafi celse yok ses
leri, gürültüler) 

RAHMİ B. (Sivas) — Hafi celseye ne lüzum 
vardır? Açık görüşelim. 

REİS — Müzakerenin kiyafetini kabul eden
ler el kaldırsın. Kifayeti müzakere kabul edil
miştir. On dakika istirahat etmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,45 

(İkinci Celse Hafidir.) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,15 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTÎPLEîfc : Busen Eşref Bey (Earahisarı Sahib), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Celse alenidir. j ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ YUSUF KE-
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ YUSUF KE- MAL B. (Sinob) — Arkadaşlar tabı' ve tevzi 

MAL B. (Sinob) — Efendim! Encümen namı- edilen kanun lâyihasında Hükümet tarafın-
na ilci kelime arz edeceğim. j dan falan yerdeki mahkemenin filân, yere nakli 

REİS — Kifayeti müzarekeyi reyi âlinize ' Seklinde bir kayıt görünüyor. Adliye Encüme-
vaz'etmiştim ve kabul buyurmuştunuz. Birinci n i tarafından tanzim ve takdim edilen lâyihada 
maddenin müzakeresine geçiyoruz. ! da «Sivas'taki muvakkat Mahkemei Temyizin va-

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Efendim! En- zif esine hitam verilerek Konya'ya nakledilmiştir» 
cümen namına iki kelime söylemek istiyorum. j şekli görülüyor. Bu şeklin zahirine göre Sivas'-

REİS — Efendim; evvelâ madde okunsun. I taki muvakkat Mahkemei Temyizin vazifesine 
Ondan sonra söylersiniz.. j hitam vermek meselesini; doğrudan doğruya 

ı re'sen Adliye Encümeni düşünmüş gibi görünür 
Heyeti Temyiziye merkezinin Eskişehir'e nakline ' y o r H a l b u k i M e c l i s i Â l i n i z c e h e r şey> a y â n > 

ve teşkilâtının tevsiine dair Kanun j a ç ] k o l m a h d ı r . B a s k a t ü r l ü b u m e s e le ler in 
ı 

Madde 1. — Sivas'ta teşkil edilen muvakkat ! k-mden sükûn ve huzur içinden çıkamayız. Ad-
Heyeti Temyiziyenin vazifesine hitam verile- Liye V e k i l i Beyefendi Encümene gelmiş ve de-
rek Konya'da bir Mahkemei Temyiz teşkil edil- ; min burada biraz kapalı olarak Meclisi Âliye 
mistir. i vukubulan mâruzâtı hakkında Encümene 

mesele değildir. Bendeniz müzakerenin kifa
yeti aleyhindeyim. Meselâ Kütahya düşünülme
liydi. (Handeler) 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Ben de 
isterim Tokad düşünülsün! 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Meselâ; Bolu olmalı
dır. (Gürültüler) 

REİS — Efendim kifayetin aleyhinde söyle
yiniz ! 

RAGIB B. (Devamla) — Aleyhinde söylü
yorum efendim. 

MUSTAFA B. (İzmit) — İzmit daha iyi
dir; İzmit'e gönderelim. 

RAGIB B. (Devamla) — Fakat efendiler 
ne Kütahya'nın, ne Bolu'nun, ne Eskişehir'in, 
ne Konya'nın esbabı tercihi üzerinde lâyıkiyle 
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uzunuzadıya izahat vermişi ve ısrar etmiştir. 
Bu cihet malûm olsun. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Meclisin 
reyini istihsal etmeden.... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efendim 
birinci maddede : «Sivas'ta teşkil edilen mu
vakkat Heyeti Temyiziyenhı vazifesine hitam 
verilerek Konya'da bir Mahkemei Temyiz teş
kil edilmiştir» deniliyor. Evvel emirde bu bapta 
iki hüküm vardır. Birisi - Mevcut mahkeme
nin, Mahkemei Temyizin vazifesine hitam ver
mek; ikincisi : Konya'ya nakil meselesi. 

Vazifesine hitam vermek meselesini; Heyeti 
Aliyenizin kabul edip etmiyeceğini bilmiyorum. 
Benim söyliyeceğim başkadır. Beyefendiler! Bu
gün Mahkemei Temyizde, Kürt Mustafa Mahke
mesinde müddeiumumilik vazifesini ifa eden 
bir adam vardır. Efendiler! Bugün Mahkemei 
Temyizde, iki sene evvel davet edildiği zaman, 
«Gayri/meşru Hükümete hizmet etmem» diyen 
adamlar vardır. 

MUSTAFA VAiSFİ B. (Tokad) — Hâlâ mı 
böyle adamları kollıyacağız1? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ve yi
ne Mahkemei Temyizde, Ferid Paşa zamanında 
İzmit tehcirine memuren gönderilen heyetin re
isi olan, İzmit tehcirinin aleyhimde ve Hüküme
tin aleyhinde bulunan ve bilhassa kulunuzun, 
bendenizin idamını talebeden zat vardır. Benim 
idamımı talebetmiştir. Bu mesele şahsidir. Bun-

_ dan bahsetmiyeceğim. O benim şahsıma aittir. 
Ben o zaman nahak yere pâk Ermeni kanı akıt
mışım. O benim kendi intikamımdır, şahsıma ait
tir. Zamanı gelir, ben onu alırım. Binaenaleyh 
ondan bahsetmiyeceğim. Fakat beyefendiler bu
gün bana elyevm Mahkemei Temyizde âza bulu
nan bir zattan bir mektup geliyor. Halid Bey 
arkadaşıma da Mahkemei Temyizde âza bulunan 
bir arkadaşından mektup vardır. Bu mektupla
rın münderecatı nazarı dikkate alınırsa elyevm 
Mahkemei Temyizin muhtacı ıslah olduğuna ka
naat getiririz. Bu adamı Rasih Efendi tanıyor. 
Müsaade buyurun! Celse hafidir. İsmini söylemi-
yeceğim. (Gürültüler) (Celse alenidir, sesleri) 
Evet efendim! Celse aleni olduğu için ismini söy-
lemiyeceğim. Yalnız bu mektubu yazan ve Mah
kemei Temyiz âzasından bulunan bu zatın is
mini Rasih Efendi bilir ve tanır ve erbabı na
mustan olduğunu Rasih Efendi de teslim eder. 

O şahittir. Halid Beyefendi de bu zatın yalan 
yazmadığına şahittir. 

Binaenaleyh; bu zat diyor ki: «Bugün Mah
keme! Temyizden sâdır olan mukarrerat Kürd 
Mustafa Divanı Harbi mukarreratmın aynı ol
maya başlamıştır.» 

.SÜLEYMAN SIRRI B. (ıRozok) — Sanki 
ismini sakladın!... 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ve yine 
diyor ki, «İki sene evvel davet edildiği zaman, 
meşru Hükümet değildir, gelmem diyen İhsan 
Beyin Başmüddeiiumumî bulunması kâfi değil
miş gilbi reis yapılmıştır.» Ve yine diyor ki: «Rü-
fefeamm içinde memnun olan kimse yoktur. Rü-
fokami'n menfuru olduğunu söylersem mübalâğa 
etmediğime itimat buyurursunuz.» Ve yine di
yor ki: «Bu zattan inhilâl eden Başmüddeiiumu-
miliğe, Kürd Mustafa Divanı Harbinde vazife-
dar olan ve Temyiz âzalığmm mertebeten dûnun
da bulunan Dersaadet İstinaf Ticaret Reisi Bey 
tâyin edilmiştir.» Bu kimmiş ve ne mertebede 
imiş bilmiyorum. 

ZİYA B. (Sivas) — Ne vakit olmuş beyefen
di sorunuz, bir aylık meseledir. (Yeniden, yeni
den sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B .(Devamla) — Şimdi 
bendenizin mâruzâtım ve iddiam budur. Sonra 
namusuna itimadettiğim bu adam diyor ki: 
«Mümkünse bizim tercümeihallerimizi yoklayı-
nız!» Mahkemei Temyiz mahakimin en yüksek 
derecesidir. Mahkemei Temyiz bu şekille sizin yü
zünüzü ağartmaz. Bizi ıslah edin. İsterseniz bizi 
de kovun! Fakat Allah rızası için tercümeihalle
rimizi ve bu vazifeyi ifaya muktedir olup olma
dığımızı tetkik ediniz! Vebali sizin boynunuza-
dır.» diyor. Bu adamın namusuna çok itimadım 
vardır. Biz istiyoruz ki, Mahkemei Temyizin 
içinde bu gibi adamlar varsa... 

ZİYA B. (Sivas) — Yoktur. Bundan başka 
yoktur. Hepsini ithal etmek doğru değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Onla
rın içinde benim de on tane arkadaşım vardır. 
Bendeniz Mıahkemei Temyizin Heyeti Umumiye-
sinden bahsetmiyorum. Bu zevatın isim tayiniy
le gösterdiği iki zattan bahsediyorum. Evet! Mah
kemei Temyizin içinde; Fıerid Paşa zamanında 
İzmit Heyeti Tahkikiyesi Reisi olarak İzmit'e ge
len İhsan vardır. İşte bu İhsan, elyevm Çorum '-
•da bulunan ve o zaman benim merkez memurum 
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olan Süleyman Beye demişti ki: «Bunu idama 
mahkûm etmek için bir mesele icadet.» Ve yine 
bu reisin yanında âza bulunan Yorgaki isminde
ki Eum ona demişti ki: Ayıptır. «Kıraldan ziya
de kıral taraftarı olma.» Bu söz üzerine, «Taraf
tar olacak bir şey yoktur» demiştir, İşte bu adam 
bugün Mahkemei Temyizin Reisidir. Artık be
ni söyletmeyiniz. Bu şahsıma ait bir meseledir, 
bundan bahsetmiyorum dedim. 

ZİYA B. (Sivas) — O da güzel adamdır. 
MAZHAR MÜFID B. (Devamla) — Sizce 

güzel olabilir. Siz de çıkar, güzel adamdır diye
bilirsiniz. Fakat benim için sâf Ermeni kanı dök
müştür diyen ve Hükümetin aleyhinde gazete
lerde beyanatta bulunan bir adama ben güzeldir 
diyemem (Gürültüler) (Söyle, söyle sesleri) Bey
efendiler! Şahsıma aittir diyorum. Ben bundan 
bahsetmiyeceğim, bırakınız! (Söyle, söyle sesleri) 
Zorla söyleteceksiniz beyefendiler! Demin kapalı 
geçtim. Fakat şimdi hepsini açıkça söylettiniz.. 
Dahası var. Fakat söylemiyeceğim. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Şahsi ama. Yine 
yarın idamınıza hüküm verirler. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — İkinci 
defa yalnız değilim. Erzurum'da beraberdik, be
raber asarlar elhamdülillah yalnız değilim. Kor
kum yoktur. 

Şimdi şu ikinci zattan bahsediyorum. Baş-
müddeiiumumî olan Nihad Beyden bahsediyo
rum. Bu zatın ne şahsını tanırım, ne de kendisi
ni bilirim. Filhakika bu adam Kürt Mustafa. Di
vanı Harbinde vazifedar mı idi? Vazifedar ise 
bu adamı nasıl getirdik? Saniyen Dersaadet İs
tinaf Ticaret Riyasetinin Mahkemei Temyiz âza-
lığının dununda olduğunu bilmiyorum. Bunu alâ
kadar arkadaşlarımız söylesin. Sonra bir zattan 
bahsediliyor. İsmini söylemiyeceğim. Yalnız ben 
Bitlis'te Vali iken bu zat, İstinaf Müddeiiumumî-
si idi, ismini söylemiyeceğim. (Söyle, camın söy
le ısesleri) 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokan) — Celse 
alenidir, söylenmez, kim olduğunu biliyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ne ya
payım. Celse hafi olmadı ki, söyliyeyiım. Binaen
aleyh encümenin birinci maddede, «vazifesine 
hitam verdik», demesini kabul ediyorum. Mah
kemei Temyiz içerisinde - benim de memuriyet 
dolayısiyle evvelce beraber bulunduğum - çok 
namuslu ve kıymetli zevat vardır. Yedi, sekiz ka
darını tanırım. îeabederse isimlerini tadadede-

rim. Hakikaten ilmen, ahlâkan yüksek, namusu 
mücessem zevat vardır. 

Fakat emin olunuz efendiler! Bunların için
deki fenaları ayıklamak için eğer azil müm
künse ve azil için söz verirlerse diyeceğim yok. 
Fakat eğer azil mümikün değil ise birinci mad
deyi kabul etmekle yalnız fenalar çıkar. Bu 
bildiğimiz erbabı namusu katiyen kimıse çıkara
maz, kimse tonlara birşey yapamaz. Benim on
dan korkum yoktur. Mahkemei 'Temyizin vazi
fesine bugün hitam verdik demekle bunları 
kolundan tutup atmaya kim muktedir olabi
lir? Bundan korkum yoktur. Onları atamazlar. 
(Onlardan biç korkma sesleri) Fakat içlerin
deki iki, üç, dört, beş kişi haklarında vâki olan 
bu iş'ar; badettahkik muvafıkı hakikat ise de
rakap azillerini taJİebederim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Bu malûmatı 
Adliye Vekiline bildirdiniz mi ? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — İşte 
bildiriyorum. 

HALİL B. (Zonguldak) — İlk defa olarak 
mı? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — İşte 
söylüyoruz efendim! Geçen sene de biraz söy
ledik. İhsan Bey için Refik Bey için Refik 
Şevket Beye söyledim. «Adam isen de şahsi şey
den vazgeç» dedi. Ben de vazgeçtim. Onun için 
binşey demiyorum. Onu Hükümet düşünsün. 
Böyle iki türlü düşünen ve iki türlü hareket 
eden ve her Hükümette (Hacıyatmaz) gibi 
dört ayak üzerine düşen bir adamın Mahlkemei 
Temyiz Reisi olamıyacağmı Hükümet düşün
sün. Binaenaleyh bu maddeyi bendeniz kabul 
ediyorum. Çünkü Mahkemei Temyiz muhtacı 
ıslahtır. Bununla beraber içerisinde çok değer-1 

li zevat vardır. Onlar için endişe yoktur. Ad
liye Vekilinin değerli zevatı vazifesinde ipka et
meye 'mecburiyeti vardır. Binaenaleyh bendeniz 
maddenin kabul edilmesi taraftarıyım. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müntehayi mercii ma-
hakim olan Mahkemei Temyizin teşkilinden 
sonra, onun merkezinin şurada veya burada 
olması, Hükümete ait bir meseledir, diyorum. 
Bendenizin kanaatim budur. Hükümetin lâyi-
hai kanunisinde Temyiz Mahkemesinin mer-
tkezi Eskişehir olarak tâyin edilmesi Mahkemei 
Temyizin daimî surette teşkili ve Sivas Heyeti 
Muvakkat esinin vazifesine nihayet verilmesi 
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gibi bir esbapdan neşet ettiğini zannediyorum. 
Faıkat fikrimce Hükümet, Mahkemei Temyizin 
tâyin .merkezi meselesinde hata etmiştir. Mec
lisi Âlinin icra salâhiyeti dolayısiyle sırf idari 
ve ierai olan Temyiz Mahkemesinin merkezini 
kanunda zikre lüzum olduğu fikrî vâridihatır 
olabilirse de bu lüzum ve ihtiyacı, Hükümet 
esıbabı mucibe lâyihasında ve encümeni aidi de 
mazbatasında göstermek suretiyle tatmin ve te
min edebilirdi. Şu halde yalnız kanunda daimî 
vaziyeti iktisalbeden Temyiz Mahkemesinin teş
kilât ve tevsiata mütaallik ahkâınıı muhtevi 
olması icabederdi. Halbuki Hükümet kanun 
lâyihasında Temyiz Heyetinin merkezi Eskişe
hir'le nakledildiğini beyan etmiş ve bunun ne 
gibi esbabdan tevellüdettiğini esbabı mucibe 
mazbatasında göstermiştir. Bu kanun lâyihası 
Adliye Encümeninde tetkik ve müzakere edil
diği zaman Sivas'taki Mahkemei Temyiz He
yetinin vazifesine hitam verildiği ve Konya'da 
ıbir Mahkemei Temyiz teşkil kılındığı gös
terilmiştir. Fakat Hükümetin muvazzah esbabı 
mücibesinde (beyan ettiği esbabda Eskişehir'i 
tercih etmesine ' mukabil merkebi Konya'ya 
tahvil ve orayı tercih eden encümen bu tahav-
vülün masalihi âmme noktasından Eskişehir'
den daha ziyade ne gibi menafi ve fevaidi 
olduğunu izah etmiyerek sâkit kalmıştır. En
cümenin bu sükûtu haddizatında manidardır. 
Encümenin - zamanıma göre - bu manidar sü
kûtunun bütün azayı kiramın kendi dairei in-
tihabiyeleri merkezinde veya etrafında teşkili 
arzusunu izhardan inbias ettiğine hükmediyo
rum. Bendeniz de diyorum ki, (Bolu veyahut 
İzmit'te olsun.) Diğer ıbir arkadaş da (Burası 
benim memleektime uzaktır. Muamelâtta su
hulet olsun) diye Kayseri'de olsun diyor. Öteki 
arkadaş da Eskişehir'i istiyor. Her dairei in-
tihabiye mebus beyleri kendi dairei intihabiye-
sinde sakin ahalinin ımazharı suhulet olacak bir 
surette yakınında olsun diye istiyor. Şimdi bu 
talepler tam 286 defa taaddüdetse ne diyece
ğiz? Binaenaleyh Heyeti Celile böyle sac akla
nan ve bir ihtilâf tevlidini mucibolacak bir 
şeydıe; vakti Saadette Haeerülesvedi, kendi ka
bilesine vaz'ettinmek ve bu şerefi kendi kabi
lesinde tecelli ettirmek istiyen rüesaya karşı, 
hareketi Peygamberi gibi yapacak ve bunu 
ona tatbik edecek olursak mesele kalmamış 
olur. 'Biz 4e ıbu idari meseleyi itimadımızı haiz 

olan Heyeti Vekileye bırakacak olursak çok 
muvafık hareket etmiş oluruz ve iş halledilmiş 
olur. Bunun için takrir veriyor ve kabulünü 
rica ediyorum. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Her şeyi 
oraya bırakırsak nasıl olur 1 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim ilk devrei içtimaiyede Meclisi Âli teşek
kül ettikten üç ay sonra mevcudolan Mahke
mei Temyizin yerine Anadolu'da ifayı vazife 
etmek üzere muvakkat bir Temyiz Heyetinin 
teşkili mevzuübasoldu. O vakit memleketin 
her tarafı düşmanla muhat idi. Mıahkemei 
Temyizin bulunduğu mahal ele düşmanın yed
di işigalindeydi. Tabiî bu mahkemeye ait va-
zaifi ifa için bir heyetin teşkili zaruri idi. 
Merkezi Ankara yapmıyarak Sivas'ı tercihte 
bir hikmet vardı. Geçen devrede bulunan ar
kadaşlarımı pek iyi hasırlarlar ki madem ki, 
Meclisi Âli ve Hükümeti Milliye buradadır, 
Mahkemei Temyizin de burada olması lâzım
dır diye uzun mütalâat serd edildi. Birtakım 
münakaşadan sonra, salim bir fikir ile icrayı 
•muamele için Sivas'ı tercih ettiler. Bugün le-
hülhamd İstanbul kurtuldu, binaenaleyh 'mâni 
zail oldu ve yeddi hâkimiyetimize geçti. Ben-
denizce istanbul'a gitmesi lâzımdır. Madem ki, 
İstanbul'a gitmiyor, Sivas'ta kalması zaruri
dir. Ankara'ya gelirse dört sene .evvelki malı-
zuh vardır. Eskişehir'e gitmekle de bu mah
zur zail olmaz. Çünkü Eskişehir'in yolu An
kara'dan geçer. 

RASİH Ef. (Antalya) — İstanbul'un nere
den geçer? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — O da 
Eskişehir'den geçer. Binaenaleyh ogünkü sebep
ler el'an bakidir. Yalnız Mahkemei Temyiz He
yeti muvakkattir. Bugün o muvakkat heyetin 
Sivas'ta tesisinde bendenizce fayda vardır, zarar 
yoktur. (Doğru sesleri) Sonra Adliye Encüme
ni, esbabı mucibe yazmamıştır. Hükümet esbabı 
mücibesinde mahkemeyi ıslah ve tevsi ediyor ve 
«Sivas, vesaiti nakliyeden mahrumdur. Evrak 
teahhur ediyor ve birtakım masum kimselerin 
mahkûmiyet ve mahpusiyeti devam ediyor. Vesa
iti nakliyesi mevcudolan bir yere gelirse muamele 
daha sehil cereyan eder» diyor. Bendeniz Adli
ye Vekili Muhteremi Beyden soruyorum. Yolların 
mefkudiyetinden, evrakın teahhurundan dolayı, 
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Malıkeınei Temyiz evraksın, işsiz mi kalmıştır? 
Ne vakit şu .sebepten işsiz kaldık diye bir şikâyet 
gelmiş de feryadetmişler? ihtimal ki, bugün Mah
keme i Temyiz boğanına kadar evrak içerisindedir. 
Eğer vazifelerini göreeekicrse orada istedikleri gi
bi ifa ederler. Bendenizin hatırıma gelen budur. 
Şunu arz edeyim ki. Hükümet merkezinin Anka
ra olduğu mevzuubahsoldnğu gün. burada Hükü
met namına beyanı mütalâa eden İsmet Paşa Haz
retleri elemişti ki, merkezin Ankara ile S'ivas 
aracında temdidedilecek bir hatıimüstaklmiıı va
satında olması icaheder. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — ismet 
Paşa böyle beyanatta bulunmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) - - Öyte 
hatırımda kalmıştır. Şu halde madem. ki. hattı
nı üstakim Sivas ile Ankara arasında temd'ldodi-
liyor - Denıiryorum. ki, Yozgat olsun - İşte o hat-
tımüstaklmin üzerinde bulunan Sivas - kh, tam ine-
maliki milliycnin vasatıdır - orada böyle vesaiti 
medeniyenin ve vesaiti âliyeıün bulunma siyi e mu
hitinin tenevvür etmesi Meclisi Âlice de daha zi
yade müstelzemdir. Binaenaleyh birinci ıımdds-
nin tadili lâzımdır. Çünkü heyet muvakkattir ve 
heyetin bu kayıttan azade kalması icaheder. Bi
naenaleyh bendeniz birinci maddenin «Muvakkat 
Temyiz Heyetin İn. vazifesine hitanı verilerek ye
rine Sivas'ta bir Temyk; Mahkemesi ikamesi 
şeklinde tadilini teklif ve takririmi takdim ediyo
rum. Mahkeme! Temyizin Sivas'tan kalkması ve
yahut Konya, Eskişehir'e nakli denmk Mahkeme! 
Temyizi teşkil eden zevatın sırf şahsi hususunu 
düşünmek demektir. Yoksa memleket ve millet 
namına bunun katiyen, bir faydası yoktur. Siz 
kuru tahtalar üzerinde satanı kurtardınız, onlar 
da o kadar yokluğa katlanıversinler. 

KAS İH Er. (Antalya) — O zaman selâmet 
muhakeme olmaz. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dor-ıhu) — Muhte
rem arkadaşlar! Kanunun heyeti umum iyesinde 
söz almıştım. O zaman bu kanunun heyeti umu 
nüvesinin ehemmiyeti ve bilhassa Türkiye adale
tinde vahdeti içtihat meselei mülılmmesiyle olan 
irtibatı ve maatteessüf bu kanunun bu en mühim 
meseleyi halledemediğini arz ve izah edecektim 
Çünkü Heyeti (ki il eniz muvakkat Heyeti Temyi-
ziyeye hitam vererek, yeni bir Mahkeme! Temyiz 
vücuda getirirken bandan, maksadı memlekette 
vahdeti ietihadolduğu şüphesiz idi. Vahdeti içti
hadı bihakkin temin edecek ve Mahkeme! Temyiz-
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den sâdır olacak ilâm atın aynı mesele ve aynı 
esaslar üzerinde aynı suretle verilmesi kaidei kül
liyesini temin, eyliyeeek bir kanun çıkarmak la-
zımgelirdi. Halbuki maatteessüf efendiler! Bu 
kanun bu mühim meseleyi halledememiştir ve ben
deniz o kanaatteyim ki, heyeti merkeziyei adliye
miz bu meselenin gayet amelî surette halli esba
bını istikmal edememiştir'. Bendeniz bu husus
taki mütalâa t ve mâruzâtımı Heyeti Celilenize 
ikinci maddenin müzakeresinde arz edeceğim. Onun 
için şimdiki mâruzâtını diğer noktalara inhisar 
edecektir. Efendiler! Evvelemirde Mahkemei 
Temyiz azasının tâyini hakkı meselesi mevzuuba-
histir. Mialûmuâliniz bâzı memleketler bunu ma-
büveti idariyedon do addetmişler ve mahiyeti icra-
lyeden de addetmişler ve kısmen Kuvve! İcraiye-
ye bırakmışlardı.r Binaenaleyh mahiyeti icraiyo-
de bir karar ile, namıâiinize icrayı Hükümet et
mekte oları Heyeti Vekile de bu vazifeyi takabbül 
edebil İr. Fakat bizde muvakkat Heyeti Temyi-
ziyeıün tâyini hakkı mahiye!:.! kanuniyeye ifrağ 
edilmiş olduğundan her hakle bu bapta Heyeti 
Temyiz i yen i.ir nakli, için Heyeti Çöldeniz tarafın
dan bir kanun vazi lâzımgelir. Binaenaleyh bu 
cihet hiçbir suretle tereddüdü nıucibolmamalı
dır. Bu bir mahiyeti idariye değildir. Adliye 
Vekili ve Heyeti Vekile 'bunu yapamiaz. Bu hak 
'ancak ve ancak Heyeti Celilenizindir. Efendi
ler! İkinci nokta... Heyeti Celilenizin esasatı 
kanuniye ve esasatı hukukiye nokta! nazarın
dan böyle bir kanun vaz'na yani 'mahkemei tem
yizi nakle salâhiyeti var 'mıdır1? Şüphesizdir ki, 
Heyeti Oelileniz memleketin vâzıı kanunu ve bi
lûmum kuvasının merkezi olmak itibariyle iste
diği gibi vaz'ı kavarıinde muhtardır. Fakat şüp
hesizdir ki, esasatı hukukiye biaşka, esasatı ka
nuniye başkadır. Bir devletin mahkeme! temyi
zinin hodbehod - hodbehod sözünden maksadım. 
Meclisin bir kararı ile hir kanuniyle - devletin 
ve müesses olan 'bir uzvunun hir yere nakledil
mesi doğru mudur, değil midir? öyle zannedi
yorum ki, efendiler! Esasatı hukukiye nokta! 
nazarından mahkemei temyizi hir yer'den hir 
yare suhuletle ve kolaylıkla alıp nakletmek 
kuvve! teşriiyeler için mümkün olduğu kadar 
hiç yapılmaması lâzım hir o'laıı şeydir. (Kim ya
pacak sesleri) hiç yapmamalıdır ve mümkün ol
duğu kadar mahkemei temyizin bulunduğu ma
hal değiştirilmemelidir. Bu, esasatı hüku'kıye-
dendir. (Bravo sesleri) Efendiler! Esasatı hu-
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ıksükıye şudur ki bir memleketin mahkeme! tem
yizi aMferv bit kanun öle bugün buraya, ya
ran şuraya nakille dama taşına döndürülemez. 
Memeleket ahalisinin hukuku tabiyesine muha
lif bir harekettir. Mahkemei Temyizin esnayı 
naklinde bu kadar insanın muamelâtı hukuki-
yesi, muamelâtı 'hayatiyesi ne olacaktır? Bu 
adamlar muallâkta kalacaklardır. Memleketin 
adliye makinesinin böyle her »gün teşevvüşe tâ-
<ht tatuhnas.1 doğru değildir. Fakat efendiler! 
Meclisi Âliniz meseleyi tetkik etmiştir. (Bu bap
ta meseleyi tetkik etmişizdir. Hakkı vairdır. Ya
ni kanunen hakkı olduğu gibi hukukan da hak
kı vardır. Çünkü bu bapta yapılmış olan ka
nundan muvakkat heyeti temyiziye diye tas
rih edilmiştir. Binaenaleyh bu heyeti temyizi
ye elyevm mevcudolan heyeti temyiziyedir. He
yeti Celilenizin bu suretle Mahkemei Temyizi 
bir taraftan diğer tarafa alması esasatı hukıı-
kiyeye mün'afi değildir. Efendiler! Hiçbir mak
sat 'altında söylemiyorum. Fikrimi nokta! naza
rımı tâlkibediyorum. Mahkeme! 'Temyiz nerede 
bulunmalıdır meselesini halletmezden evvel 
Mafhkemei Temyizin terkibi meselesini hallet
meliyiz. 

Efendiler! Bugünkü Heyeti Temyiiziye hak
kında bâzı tenkidat dermiyan 'edilmektedir. 
Meselâ 'Mazbar Müfid Bey Heyeti Temyiziye 
âzasından bâzıları hakkında tenikidat dermiyan 
etmişlerdir. Bendeniz öyle zannediyorum ki, 
%u mes«le tenevvür etmelidir. Çünkü Efendiler 
bu mesele hakkında Adliye Vekili sarih ve va
zıh bir kanaat dermeyan edememiştir. Adliye 
Vekili bugünkü Heyeti Temyiziye vazifesini ifa 
eder mi,, etmez mi? Bunu izah etmelidir ve He
yeti Celileniz kastı ve vazıh surette tenevvür et
melidir. (Söyliyecek sesleri) 

Şimdiye kadar bizi tenvir edememiştir, de
mdeki beyanatından da maksat hâsıl olmamış
tır. Efendiler! 'Memlekette kurulmuş ve Müca-
hedei Milliye haklarında mücadele etmiş, çalış
mış, hakkı müktesep sahibi olmuş birtakım in
sanları bir ilci kişinin hatiatmdan ve kifayetsiz
liği yüzünden yerinden oynatmak ve onları bir 
karar ile, bir kanunla hukuku müktesebelerin
den mahrum etmek demek, bu memlekette hu-
tolî esaslarını tehlikeye düşürmek demektir. 
Adlîye Vekilinden soruyoruz; Mahkemei' Tem
yiz âzamisi kaçta 'ka»çı liyakatsizdir ki, haliha
zırdaki mahkemeyi ilga ile yeniden tesis edi

yorlar? (Hepsi sesleri) Hepsi kelimesi doğru 
delildir. Eğer erbabı liyakat ekseriyette ise bu
nun çaresini başka türlü temin buyurmalıdır. 
Eğer Adliye Vekili Beyefendi derlerse ki, He
yeti 'Temyiziye içerisinde kâfi derecede erbabı 
liyakat mevcut değildir, bu takdirde de rica 
ederim, şimdiye 'kadar gelen Adliye Vekilleri
nin göstermediği iktidarı şimdiki Adliye Veki
linin bihakkın ibraz edeceğine neden kanaati
miz olsun? Binaerialeyh - Muhterem üstadım 
olan. Seyid Beyefendi hakkînda söylemiyorum -
bendeniz bunu hiçbir Adliye Vekilinin yapaca
ğı kanaatinde değilim. (Ne olacak sesleri) iSöy-
liyeceğim. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 
(Handeler) Efendiler! Bugünkü Heyeti Temyi
ziye kâfi değilse ve diğer bugünkü Heyeti Tem
yiziye memleketin vazaifi ilmiyesini ifa edemi
yorsa bunun ıçaresi gayet basittir. Bendeniz 
şöyle düşünüyorum. Mademki şimdi daimî bir 
Mahkemei Temyiz, sağlam bir Mahkemei Tem
yiz vücuda 'getiriyoruz, o halde kendimizi top-
lıyalım. Tam bir Mahkeme! Temyiz yapalım. 
(Nasıl sesleri) 'Söyliyeceğim efendim, acele et
meyiniz! Yapılacak Mahkeme! Temyiz yine bir 
rüzgârla yıkılmasın, sağlam bir Mahkemei Tem
yiz olsun, (Söyle sesleri) Söyliyeceğim efendim. 
Bunun bir çaresi vardır ve takririm de cebim-
dedir. 

Şimdiye kadar bu Devlette Mıahkemei Tem
yiz vazaifinde bulunmuş ve liyakiati, ehliyetli ta
hakkuk etmiş kimselerin ve bunlardan gayrı 
Mahkemei Temyiz âzası olmaya lâyık olan kim
selerin listesini Adliye Vekili yaparak, bu liste
yi Meclisi Alinize arz eder ve Meclisi Âliniz 
bunların içerisinden muayyen adedde kimsele
ri - eğer mümkün ise lâyenazil olmak üzere -
intihabeder ve şu suretle memleket daimî ve 
hakiki bir Mahkemei Temyize mâlik olmuş olur, 
efendiler! Bunun emsali vardır. Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzu almış olduğumuz İsviçre Mah
kemei Temyizi bu suretle milletvekillerinin ku 
vayi mümeyyizesinin içtima' ettiği Millet Mec
lisi tarafından in tihabolunmuştur. 

VÂSIF B. (Saruhan) —Biz Teşkilâtı Esasi
ye Kanununu İsviçre'den almadık. 

FERİDUN F tKRIB . (Devamk) — Az - çok 
aldık. Az - çok İsviçre Hükümetine müşabihtir. 
Onu ayrıca müzakere ederiz. (Gürültüler) 

AHMET SAKİ B. (Antalya) — Teşkilâtı Ad
liye Kanunu. 1 
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FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Kesmeyin 
sözümü!.... (Handeler, devam sesleri) Sözümü kes
meyiniz! Efendiler! Ben kudreti fikriyem da
iresinde söz söylüyorum. Benim sözümü kese
cek adam, benim teklifimden daha müspet bir 
teklif dermiyan eder. Efendiler! İsviçre'de, 
Lozan Mahkemei Temyizi bu suretle terkibedil-
ıniştir. Heyeti Celile bunu böyle yapmalıdır. 
Eğer bunu böyle yapmıyacak ve Mahkemei Tem
yizi Adliye Vekilinin kararma bırakacak olur
sak veyahut Adliye Vekiline değil de Heyeti 
Vekileye bırakacak olursak Mahkemei Temyiz 
alâlâde bir mahkeme vaziyetinde kalacaktır 
Teşkilâtı Esasiye Kanununu vücuda getirirken 
veyahut Teşkilâtı Esasiye Kanununu itmam 
ederken Heyeti Vekile veyahut kimler tarafın
dan Mahkemei Temyiz azasının tâyin edileceği 
meselesi mevzuubahis değildi. Bendeniz, Tür
kiye yeni hayatına girerken, yeni esasatı huku
kiye kurarken memleketin münevverlerinden 
mürekkebolan milletvekillerinin, bu bir tek 
mahkeme olan ve memleketin vahdeti içtiha
dını temin edecek bulunan şu Heyeti Aliyeyi 
kendisinin intihabetmesini ve kendisinin vücuda 
getirmesini münasip görüyorum. Böyle âli he
yeti başka hiçbir kimse vücuda getiremez. Ne 
muhtelif hissiyat hâkim olacaktır ve ne de efen
diler muhtelif noktai nazarlar hükümferma ola
caktır. Fakat erbabı liyakati Adliye Vekili bir 
liste yaparak Meclisi Âlinize arz edecek olursa 
o liste üzerinde burada uzunuzadıya müzakerat 
cereyan ederek ve bu suretle arkadaşlar arasın
da iş tenevvür ederek meşveretin feyziyle arka
daşlar birbirlerini feyizlendirerek şanı adlîsine 
muvafık ve sağlam bir Mahkemei Temyiz vücuda 
getirilmesini bu meselenin halli için bendeniz en 
mâkul ve en doğru bir kaide addediyorum. Ben
denizin mâruzâtım bu kadardır. Mahkemei Tem
yizin nakli hakkında encümende Konya lehinde 
rey verdim. Binaenaleyh reyimde musırrım. 
Heyeti Celileniz ne karar verirse biz de o karara 
nıutıiz. (Bravo sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Minareyi 
çalmışsın, ama kılıfını hazırlıyamamışsm!. 

ABİDİN B. (.Saruhan) — Çok muhterem 
olan ve aynı zamanda encümen arkadaşımız 
'bulunan Feridun Fikrî Beyefendi bu kürsüden 
encümenin tanzim etmiş olduğu mazbataya mu
halefette kalmi'ş olmasından aldığı kuvvet ve 

kanında mevcudolan hararetle kendisine has 
bir belâigat ibraz ederken ortayerde en kuvvet
li bir hakikatin heder ,olup gittiğini gördüm. 
En kuvvetli hakikat, en kuvvetli belâigat er
kânım ifade etmiş olduğu hakikat ve belâgat-
tir. İşte size erkam: 1338 senesinde Heyeti 
Temyiziyenm Ceza Dairesine 3 779 tane evrak, 
Hukuk Dairesine 5 384 evrak, Şer'iye- Dairesine 
1 210 evrak, İstida Dairesine 2 751 evrak gel
miştir. 1339 senesinde Ceza Dairesine 2 302, fa
kat beyler! Altı aylık, dikkat buyurun! Hukuk 
Dairesine 5 672, Şer'iye Dairesine 1 254, İstida 
Dairesine 1 943 evrak gelmiştir. Müsaade buyu
rursanız bir mukayese yapalım. 1338 senesinde 
Ceza Dairesine 3 379, Hukuk Dairesine 5 384, 
bu sene altı ayda Ceza Dairesine 2 302, Hukuk 
Dairesine 5 672, Şer'iye Dairesine 1338 de 1 210, 
bu sene altı ayda 1 254, İstida Dairesine 1338 
senesinde 2 768, bu sene altı ayda 1 943 evrak 
gelmiştir. Bu fark ve tahavvül dikkat buyu-
rulacak olursa görülür ki, Sivas'ta müteşekkil 
muvakkat Heyeti Temyiziyeye gelmiş olan ev
rakın adedi ile altı aylık evrakın adedi ara
sında bir nisbeti tamme vardır. Yani hemen 
yekdiğerine müsavidir. Fakat orta yerde geçe
cek tam bir altı aylık daha vardır ki, 1338 se
nesinde Mahkemei Temyizin göreceği işlerin 
bir mislini daha ıgörmesi lâzımdır. Sivas'ta mü
teşekkil Muvakkat Heyeti Temyiziye için yapı
lan kanun, esasatı hukukiye ve kânuniyeden 
veya her hangi meribadan alınmış olursa olsun 
sureti mutlakada ihtiyaeattan, hâdisattan ta-
hassul eden bir kanundur. O zaman orada mu
vakkat bir Heyeti Temyiziyenin teşekkül et
mesine lüzum hâsıl olmuş ve Sivas'ta bir Heye
ti Temyiziye teşekkül etmişti. Efendiler! Şimdi 
görüyorsunuz ki, Sivas'ta teşekkül edecek bir 
Heyeti 'Temyiziyeye İstanbul'dan, İzmir'den ve 
sair sevahilden gelebilecek olan birçok evrakı 

bugünkü Heyeti Temyiziyenin tetkik edebilme
sine ne bugün kudreti ilmiyeleri ve ne de tay-
yımesafe için zaman ve mekân müsaittir. Bu 
hakikati nazarı itibara alan ve bu hakikatler 
karşısında bulunan encümenimiz bunun içindir 
ki... 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Sivas'tan 
o tarafı say. Bitlis, Muş, buraları say bakalım, 
mesafeleri ne kadardır? Madem ki hakikati süy-
lüyorsun, o mesafeyi de say! 

370 

TBMM KUTUPHANESI



i : 52 12 . 11 . 1339 C : 3 

ABİDttN B. (Devamla) — Bu ihtiyacatı na
zarı itibara alan encümeniniz ve Adliye Vekâ
leti; vesaiti nakliye itibariyle evrakın şevkini 
tesri' ve teshil edebilecek ve aynı zamanda hâ
kimin ihtiyacatı hayatiyeden, her bir kuyuttan 
ve her bir mizahından azade, her nüfuzdan be
ri', tam mânasiyle ve Feridun Fikrî Bey arka
daşımızın istediği gibi vahdeti içtihadı temin 
eyliyecek şekilde Mahkemie Temyiz teşkil ede
bilmek içindir ki, Mahkemei Temyizi oradan 
nakletmek mecburiyetinde bulunmuştur ve bun
dan da vesaiti nakliye itibariyle merkezî mem
leketlere daha yakın olan yerleri tercih etmiş
tir. Bayezid ile, yani vilâyatı Şarkiye ile İstan
bul'un daha yakın olup uzak olması meselesi
ne de cevap vereyim. Arkadaşlarım vilâyatı 
Şarkiyede temyiz edilmiş kaç tane dâva göste
rebilir? Ben size gösteriyorum ki, İstanbul'dan, 
İzmir'den temyiz edilmiş binlerce evrak vardır. 
Binaenaleyh encümen bütün bu ihtiyacatı na
zarı dikkate alarak Mahkemei Temyizin Kon
ya'ya nakline karar vermiştir. Bu kararı tas-
vibetmek Heyeti Celilenize aittir. Adliye Veki
linin şu veya bu gibi şeylere tabi olacağı hak
kındaki söz bendenizden ziyade Vekile. aittir. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendiler, mevzuu-
bahsolan madde birinci maddedir. Birinci mad
de iki şıkkı ihtiva ediyor. Birisi; Muvakkat 
Mahkemei Temyizin vazifesine nihayet verildi
ği ve yerine bir Heyeti Temyiziye teşkil edil
diği meselesi; ikincisi de Mahkemei Temyizin 
merkezidir. Zannediyorum ki, maddede şahıs
lardan bahsedilmemiştir. Şahıslar mevzuu'bahis 
değildir. Hususiyle Mahkemei Temyiz azaları 
kimler olsun ve ne gibi şeraiti cami olsunlar? 
Bunun hakkında zannediyorum ki, mcvzuubah-
solacak hiçbir şey yoktur. Bu, idari bir mese
ledir. Şimdi mevzuubahs'olan mesele Muvakkat 
Heyeti Temyiziyenin vazifesine hitam verilmiş, 
yerine yeni bir Mahkemei Temyiz teşekkül et
miş... Bu Mahkemei Temyizin mahalli, merkezi 
neresi olacak ? Bu mevzuubahistir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Eskişehir olacak. 
ARİF B. (Devamla) — Tabiîdir. Bu merke

zin neresi olması lâzımgeleceğine dair elimizde 
gayet mantıki esbabı mucibeli lâyihalar vardır. 
Hükümet, bütün heyeti icraiyenin imzaları tah
tında mukni' esbaba istinadettirmek şartiyle 
nerenin merkez olması lâzımgeldiğini burada 
yazmış ve teklif etmiştir. Esbabı mucibe oku

nacak olursa bunun içerisinde Eskişehir'i tercih 
ettikleri meydandadır. Yazılan şeyin müsaade 
ederseniz kısacık iki satırını okuyayım: «Eski
şehir'in vaziyeti coğrafiye ve hututu muvasa
lası bu mahzurları ref'edecek bir kabiliyette gö
rülmüş olduğundan birinci maddede tasrih kı
lındığı veçhile Merkezi Temyiz olarak Eskişe
hir tercih ve intihap kılınmıştır.» Bu, Adliye 
Encümeninde tadil edilmiştir. Fakat ne üzerine, 
ne gibi bir sebeple tadil edildiğine dair mazba
tada sarahat yoktur. Eskişehir'in Merkezi Tem
yiz olmasını takviye eden diğer bir cihet daha 
vardır ki o da, Adliye Vekili Beyefendinin ga
zetelerdeki mütaaddit beyanatıdır. Adliye Ve
kili Bey Eskişehir'i bu hususta tercih buyur
muşlardır. 

REFİK B. (Konya) — Efendim! Adliye En
cümeni esbabı mucilbesini uzunuzadıya ve şifa
hen Heyeti Celileye arz etmiştir. 

ARİF B. (Devamla) — Adliye Vekili Beye
fendi Yenigünde uzunuızadıya Eskişehir'i ter
cih ettiğini izah etmişlerdir. Konya Meibusu 
Refik Beyefendi buyurmuşlardır ki : Eskişe
hir yanmış, yıkılmıştır, Eskişehir'de bina yok
tur. Halbuki efendiler, zannedersem, Adliye 
Vekili Beyefendi birçok telgraflar almıştır. 
Bunlar da, oraya geleceik Mahkemei Temyiz 
için mükemmel yerler hazırlandığını uzunuza
dıya arz ve izah etmişlerdir. Eskişöhir tasav
vur buyurulduğu gilbi öyle büsibütün haraibol-
muş ve harap kalacak değildir. Eskişehir'in 
çalışkan halkı az zaman zarfında, Konyalıları 
hayrette bırakacak birçok îmarat yapacaklar
dır. (Bravo sadaları) 

REFİK B. (Konya) — Biz de bütün kalbi
mizle temenni ederiz. 

ARİF B. (Devamla) — Adliye Vekili Beye
fendi buyurdular ki; eşjhas tâyininde en ziyade 
emanatı ehline tevdi etmek prensibini tâkiıbede-
ceğim. Bâzı arkadaşlarımız da tâyin kılman 
azalar hakkında şöyle böyle sözler söylediler. 
Binaenaleyh bendeniz Adliye Vekili Beyefen
di tarafından istirham edeceğim ki ; irfanı na
zarı dikkate aldıkları gibi biraz da vicdanla
rını düşünsünler! (Bravo sadası) Sonra, Ad
liye Vekili Beyefendi Mahkemei Temyiz ne 
Ankara'da ve ne de İstanlbul'da olabilir buyur
dular. Zannedersem Adlî Mahkemei Temyiz 
için vâki olan bu mütalâa, Temyizi Askerî için 
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de olmak lâzımgelir. Halbuki Temyizi Askerî 
bugün İstanbul'da oturmuş ve vazifesine baş
lamıştır. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Onların evrakı 
meyanında daha mahremleri bulunabilir. 

ARİF B. (Devamla) — Efendiler! Hulâsa 
olarak arz ediyorum; mademki Hükümet tek
lif etmiştir ve mademki Adliye Vekili Beye
fendi de beyanatiyle tercih ettiklerini söyle
mişlerdir, Heyeti Celileden merkezin Eskişehir 
olmasını tekrar rica ediyorum, 

BASIH Ef. (Antalya) — Efendim! Bende
niz en ziyade mevcut heyet hakkında bahse
deceğim. Vekil Beyefendi Hazretleri buyurdu
lar k i ; mahkemenin orada muvakkaten teşek
külü o heyete dâhil olan azaların da muvak
kat olmasını icabettirir. Binaenaleyh mahke
me, yeniden teşkil kılınacaktır. Mazhar Müfid 
Bey arkadaşımız burada vâki olan beyanatla
rında bâzı mesaile temas ettiler. Bunun üzeri
ne,. bendeniz Adliye Vekili Beyefendi Hazretle
rinden bir şey istizah etmek istiyorum. Bun
dan dört sene evvel bu memleketin bütün mu-
kadderatiyle ve bütün tehlikeleriyle alâkadar 
olarak Anadolu'da vazife başında geceyi gün
düze katarak çalışan zevatı yerlerinden ko
vup da onların yerine Mazhar Müfid Beyin 
isimlerinden bahsettiği adamları getirdikleri 
gibi yeni heyeti teşkil ederken yine öyle adam
ları mı getireceklerdirf Binaenaleyh Adliye Ve
kâleti; intihapta her halde daha iyilerini se
çecektir demeleriyle olamaz. Zira burada iki 
isim- mevzuulbahsolmuştur ve o ilki isim hakika
ten öyle ise - çünkü madde tasrih edilmiş, ef'al 
ve vakayı zikredilmiştir - intihapta bir isabet
sizlik vardır ve bu isalbetsizlik devam edecek 
olursa Maıhkemei Temyizden bundan dört sene 
mukaddem işe başlayıp bugüne kadar ilmiyle, 
namusiyle, iffetiyle çalışmış olan adamlar çıka
rılacaktır. Bu memleketin aleyhinde çalışanlar 
da buraya getirilecektir. (Nasıl olur sadası) 
Efendim! Burada bizzat iki misal söylenmiştir. 
Binaenaleyh intihapta dikkatsizlik var demek-
tr. Arkadaşlar! Mahkeme! Temyiz demek bü-
tüıi mataakime karşı nâzındık edecek bir heyeti 
âliye demektir. O heyet, hepimizin daima göz
bebeği ve daima hürmetkarımız olması lâzımge
lir. Biz, bu kürsüden hiçbir vakit ne onların 
isimlerini, ne şahsiyetlerini ve ne de hareketle
rini mevzuubahsetmemekliğimiz icabederdi. Fa

kat bizim vekâletimizi ihraz etmş olan Vekâleti 
Celile hakkı vekâletini bu suretle istimal edecek 
olursa bütün muhakemesini tanzim edecek ve 
bütün mahakimimizden çıkan ilâmatta yolsuz
luk ve suiistimal var mı, yok mu diyerek, malıak-
ke vuracak olan bir heyeti tesadüfe bırakmış 
oluyoruz. Onun için bu bahsolunan zevat gayet 
âlim, gayet fâzıl ve gayet yüksek tahsil görmüş 
olabilir. Lâkin bu memleketin aleyhinde Nem
rut Mustafa gibi bir herifin Divanı Harbinde 
müddeiiumumüik etmiş olan bir adanı bu mem
leketin Mahkemei Temyizinde Başmüdeiiunıumî 
olamaz. (Bravo sadaları) 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Öyle bir şey yok. 

RASİM Ef. (Devamla) —; Burada ilk Mah
kemei Temyiz teşekkül ettiğinde Başmüddeii-
umuHii olarak tâyin kılman zatın yerine Adliye 
Vekâlttince İzmit'te Ermeni tehcirinde siz şöy
le hareket ettiniz, siz böyle hareket ettiniz diye
rek aleyhinde bulunan bir kimsenin getirilme
mesi icabederdi. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Hayır öyle bir şey yoktur. Anlatacağım, anla
tacağım. 

RASİH Ef. (Devamla) — Onun için Adliye 
Vekâleti Celilesinden çok rica ederiz ve bilhassa 
Vekili Muhterem Beyefendi Hazretlerinden çok 
rica ederiz. Şahısları seçerken çok dikkat ve 
itina isteriz. Eğer çok dikkat ve itina edilmiye-
cek olursa arkadaşlar! Bize memlekette ihtilâl 
olmıyacağım kim temin eder? Onun için maha-
kim böyle, vaktiyle bizim aleyhimizde çalışmış 
olan adamların elinde bulunursa, artık bu mem
lekette inkılâp ve saire tehlikeleri olamıyacağmı 
kim iddia ve temin eder? (Nefsimizi düşünme
liyiz sadaları) Nefis değildir, memlekettir. Onun 
için bundan dört beş sene evvel Sivas'ta teşek
kül eden mahkeme, bu memleketin ve bu Devle 
tin ebediyete kadar Mahkemei Temyizidir. Bu
gün mevzuubahsolan o Mahkemei Temyizin nak
ledilip edilmemesidir. Ve bunların içerisinde 
yolsuz ve usulsüz gelmiş olanlar varsa, ehliyet
siz olanlar varsa ve o mahkemeye şeyin verenler 
varsa Adliye Vekâleti onları ne için tâyin etmiş
tir? Onları Meclis mi tâyin etmiştir? Bundan 
dört sene evvel fedakârlıklariyle, ilimleriyle, 
fazıllariyle kendilerini tanıttırmış olan o arka
daşlar kapıdışarı edilecekler ama, tekrar alma-
caklarmış. Bu Meclisi Âli hiçbir vakit kendi 
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namına Mahkemei Temyizde âzalık yapmak sure- I 
tiyle çalışan arkadaşlarını kapıdışarı etmeyi hiç
bir zaman bu Meclis kabul edemez. Onun için -
Adliye Encümeni her halde encümen reisi beye
fendinin de burada izah buyurdukları veçhile 
müsamaha göstermemeleri icabederdi. Bu mad
dede ısrar etmeleri icabederdi. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD .B. (İzmir) — 
Efendini rica ederim. Meseleyi itidal ile müza
kere edelim. Bir kere bu maddelerde şahıslar 
mevzubahis değildir. Onların namusları cümle
mizin namusu gibi muhteremdir. Burada şahıs I 
meselesi mevzuubahis değildir. Ehliyetten bah
settim ve bu husus bir kere bendeniz evvelce iza
hat vermiştim ve başka bir şeyden bahsetmedim. 
Ehliyetten bahsettim. Bunlar izafi şeylerdir. 
dedim. Bugünkü Mahkemei Temyizin muvakka
ten teşekkül ettiğinden bahsederek kendilerinin 
de, muvakkat olduğundan dolayı bir hakkı mük-
tesebolamâz dedim; mesele bundan ibarettir. I 
Mahkemei Temyizi beyana hacet yoktur. Arka
daşlarımdan bâzılarının dedikleri gibi ümmül-
mahakiııdir, bütün mahakimin muallimidir, I 
içtihat mahkemesidir. İlim mahkemesidir. İçti
hadı mahkemelerce düsturülâmel ittihaz; edildi
ği için âdeta kanun mahkemesidir. Bütün ma-
hakimi bir noktai ktihada celbedecek ve kavanî-
ni ınevcudenin hüsnü tatbikini temin edecek bir 
mahkemedir. O maksatla tesis edilmiştir. Ondan 
dolayıdır ki, Mahkemei Temyiz derecatı nıaha-
ki'mden m-dut değildir! Derecatı mahakimdeıı : 

addedilmez. Bidayet mahkemesi, istinaf mahke
mesi iki dereceyi teşkil eder. Temyiz Mahkemesi 
bir üçüncü derece değildir ve onların fevkinde 
içtihat mahkemesi, ilini mahkemesidir Vazifesi I 
pek mühimdir, mahakimi saireden sâdır olan 
ilâmatı temyiz edecektir. İsmi ile müsem- I 
madır. Mahakimdeıı sâdır olan kararların I 
ve hükümlerin mfhalifi kanun olup olma- I 
dığım tefrik ve temyiz edecektir. Mahakime, 
doğru mahalli irae edecek, onları daima bir tari
ki ilmîye sevk edecektir. O itibarla bu mahkeme
de en ziyade aranılacak şey ehliyet ve ilimdir. I 
Bendenizin maksadı âeizanem memleketime; 1 
milletime elimden geldiği kadar hizmet etmek
tir. Bundan başka hiçbir emelim yoktur. Ne ev
velki mahkemedeki mevctidolan hükkâm ve ne 
de bugünkü hükkâm hiçbirisi akrabamdan değil
dir. Hiçbirisini diğerine tercih edecek, benim 

j için bir sebep yoktur. Benim için yegâne sebebi 
tercih hükkâmm iktMar ve meziyeti faziletidir. 

1 Bandan başka hiçbir şey düşünmediğimi bü-
I tün rüfekayı kiram arkadaşlarım bilirler, zan

nediyorum. İkibuçuk aydan beri hepinizle ko
nuşuyorum, resmî, gayri'resmî müdavelei efkâr-

I da bulunuyoruz. Görüyorsunuz ne kadar mûşi-
kâfane hareket eyliyorum, ne kadar tetkik edi
yorum. Maksadım Türkiye'de de mahkemeler 

I vardır, dedirtmektir; hâkimler vardır dedirtmek
tir. Yar, ağyara karşı, ecnebilere karşı, dâ-

I hile karşı bir hissi emniyet iika ettirmektir. 
İnşallah bu maksadıma nail olurum. Malû
mu ihsanınız memleketin. Devletin ilk temel taşı 
adalettir. Bu temel taşını sağlam kurmak iste
rim. Bittabi hasbelbeşer yaratacak değilim, mev
cut hükkâm içinden intihabedeceğim, mevcutlar 
içerisinden yapacağım ve hiçbir zaman Rasih 
Efendinin dediği gibi muhterem bir hâkim bir 
kapıdan kovulmaz. Hâşâ. Bunu neden böyle tâ
birler kullanıp da söylemiyorlar. Onu anlamıyo
rum. Burada bugün kimsenin hiçbir hâkim hak
kında bir hissi mahsusu yoktur. Âdilâne, ehliyet-
kârane hareket eden hükkâm, cümlemizin ser-
tacı ibtihacımızdır. Bilirsiniz, Cenabı Hak biize 
bunu emrediyor. (İnnlalâhe ye'mürüküm en tü-
eddül emanati ilâ ehliiıa) Bu Emri İlâhinin al
tındayım. Yük ağırdır. Mesuliyet azimdir. 
Yalnız dünyevi değildir. Uhrevîdir. Bu mesu
liyet benim şu âciz omuzlarımın üzerine çökmüş
tür. Feridun Fikrî Beyin dediğini yapsanız çok 
memnun olurum. Bütün o mesuliyet sizin üzeri
nize biner, tamamen benim üzerimden kalkar. 
Siz mahkemeyi teşkil edecek olursanız o kadar 
memnun olurum ki, tarif edemem. Bunlar gece 

J saat dörtlere, beslere kadar düşündüğüm mese-
I Merdi r. Uykumu kaçırdığım vakitler oluyor. 
I Bunu söylemek ayıptır. Temedduh olmasın. Fa

kat sizi temin ederim ki, Vallahi uykumu kaçır
dığını geceler var, mesele gayet ağırdır. Yalnız 
sizin mesuliyetinizden korkmuyorum. Vicdan me
suliyetinden de korkmuyorum. En büyük mesu
liyet Allah'ın mesuliyetidir. (Bravo sesleri.) Onun 

I için rica ederim, eşhas hakkında tenkidatta bu
lunmayınız. Bendeniz Mahkemei Temyizden şim
diye kadar kimseyi kovmadım. «Yalandır, bunu 
kim söylemiş ise» İhsan Bey denilen zat pek de
ğerli bir hâkimdir. Tâyin eden başkasıdır. Ben
den evvel olmuştur. Pek muhterem bir zattır. 
Bendenizin Başmüddelumnmi yaptığım zat Yu-
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suf Nihad Beydir ve yine .yapacağım. Bak şim
diden söylüyorum, sonra bir şey demeyiniz. Eğil
mez, bükülmez bir zattır. Onmilyon lira rüşvet 
verseniz yüzüne bakmaz. Onbin tane Ferid Paşa 
gibi adamların emrine kulak vermez ve hiçbir za
man Divanı Harbde bulunmamıştır. (Bulunmuş 
mu, bulunmamış mı onu söyleyiniz sesleri.) Bu
lunmamıştır. Nice memuriyetler teklif edilmiş
tir, reddetmiştir, kabul etmemiştir. Ben öyle bir 
şey olduğunu bilsem onu katiyen ve derhal çıka
rırım. Nitekim şimdi yine böyle olduğu halde bu 
şekil kabul edilirse, yeniden intihap ve tâyin bize 
aittir. Fakat benim bildiğim Yusuf Nihad, bugün 
eğilmez, bükülmez hükkâmı, iki farz ederseniz o, 
bu ikinin birisidir, bin hükkârn farz ederseniz 
yine o bunların içindedir. Onun içindir ki, bunu 
oraya Başınikldeiumumi yaptım ve vaktiyle de 
başmüddciumumilikler yapmıştır. İzmir'de mü-
taaddit seneler oturmuştur. Ceza Riyasetinde, İs
tinaf Riyasetinde bulunmuştur. En büyük me
seleler geçmiştir. En büyük meselelerde alnına 
katiyen ufak bir şaibe sürülmemiştir. Öyle bildi
ğim için Başmüddeiumumi yapmışımdır. Emin 
olnuz efendiler! Sizi bütün meşgul eden endişe
ler, bendenizi bütün, bütün meşgul etmiş, uyku
mu kaçırmıştır. Hattâ Feridun Fikrî Beyin tek
lifini kabul ediniz. Memnun olacağımı arz ediyo
rum. Maahaza yapamazsınız, göreceksiniz ki, geti
receğim listelerin karşısında şaşırıp kalacaksınız. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Şaşır
mayız, hepsini tanırız biz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Erendim bu, İlâhi bir meseledir. Lâkin maat-' 
teessüf arz ediyorum ki, mevcuttan yapacağım. 
İhtimal yaytığım zaman muahazenize duçar ola
cağını. Fakat yine şunu arz ediyorum ki, bugünkü 
Heyeti Hâkimei Temyiziye, muhteremdirler. Hiç
bir zaman onların namusunu lekeliyeeek bir şey 
göremedim ve bilmiyorum. Binaenaleyh arkadaş
larımdan da rica ediyorum. Şahsiyattan bahso-
lunmasm. Onlar; cümlesi bizim evlatlarımızdır. 
Ve aynı zamanda hukuku ibadf kendilerine tev
di ettiğimiz ve edeceğimiz zatlardır. Onun için
dir ki, bu gibi meseleler pek. naziktir, her işitilen 

. söze inanmayınız, erbabı itiraz, asbabı iftira çok
tur. Hâkimlik meselesi acaiptir. Bir hâkimin hük
münden mutlaka biri memnun, diğeri gayrimem-
nun olur. Biri mahkûmunleh, biri mahkûmunaleyh-
tir. Mahkûm nnaleyh memnun olmaz zemmeder, 
mahkûmunleh memnun olur, metheder. Bu, pek 

tabiîdir. Onun içindir ki, hükkârn hakkında 
söylenen sözlere birden bire inanmamalıdır. Tet
kik, tahkik etmeli, sonra söylemeli. Onları renci
de etm.emeli. Benliklerine fütur, haysiyetlerine 
halel gelmemelidir. Onlar kendi mâneviyetlerin-
den, hâkimliklerinden emin olmalıdır. Biz mah
kemei Temyizi naklediyoruz diye Feridun Fikrî 
Beyin dediği gibi her gün bir yerden kaldırıp başka 
yere oradan da kaldırıp diğer bir mahalle götür-
müyoruz. Evvelce muvakkaten teşekkül etmiş, 
şimdi de yeniden teşkil ediyor ve naklediyoruz. 
Bu, bir kere olacaktır ve inşallah hiçbir vakitte 
memleketimizde Mahkemei Temyizi bir taraftan 
diğer tarafa kaldırmaya bir sebebolmaz. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Sivas'ta 
kalsa fena mı olur? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Beyim, efendim! Sivas'ta kalmak için vesait 
meveudolsa maaşşükran kabul ederiz, maalmem
nuniye kalsın. O da bizim memleketimiz, o da bi
zim vatanımızdır. Ahalinin gayretini, şevkini, 
tehalükünü de gördüm, takdir ettim, teşekkürler 
ederim. Mesele gayet basittir. Bu tarafta nüfus 
tekasüf etmiştir. Birçok işler vardır, bunlara bir
çok mevkuflar ve saireyi de inzimam ettirirseniz 
Mahkemei Temyiz meselesi kesin nezaket edi
yor. Meselâ bir mevkuf beraet edip çıkacak, Mah
kemei Temyizden bir ilâmın çıkması için üç ay 
mahpus kalacaktır. O adam, Mahkemei Tem
yizden ilâmını mevkufen bekliyecek efendiler. 
Beşyüzbin liralık dâvalar var, ashabı ticaretten 
ilâm bekliyen binlerce tüccar vardır efendiler! 
Onların itibarı malîlerini temin edebilmek için 
mümkün olabildiği kadar az bir zaman azrfında 
ve mümkün olduğu kadar yakın bir yerde onun 
eline ilâm geçmelidir. Onun işi görülmelidir. Bi
zim düşündüğümüz budur. Başka bir şey düşün
müyoruz. 

MUSTAFA VASIF B. (Tokad) — Van'ı, 
Bitlis'i düşünmüyorsunuz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— İzmir, işi çok bir memlekettir. Ben de İzmir 
Mebusuyum, İzmir'e nakledilsin dedim mit De
medim. (Konya'ya getirdin sesleri.) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Beyefen
di! Yeni Mahkemei Temyizi vücuda getirmek me
suliyetini kabul ettiğinizi sureti katiyede söyle
menizi isteriz. Katî surette söylemelisiniz, mü
tereddit bir lisan kullanıyorsunuz, yani bir Mah
kemei Temyiz teşkil etmek, mesuliyetini Meclise 
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karşı tekabbül ediyor musunuz, etmiyor musunuz? 
Kati surette söyleyiniz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Beyim, efendim! Adliye Vekili, Dahiliye Veki
li, her hangi vekil olursa olsun, Heyete karşı su 
içmekte bile mesuldür. Nerede kaldı ki, bu me
selede mesul olmasın. (Bravo sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN SIRR B. (İstanbul) — Vekil 
Beyefendinin izahatlarından anlaşılıyor ki, Mah
kemei Temyiz için mümkün mertebe vesaitin te-
nevvüü noktasından merkez intihabı icabediyor. 
O halde vesaiti nakliye ne ise vesaiti muhabere de 
odur. Buna müessir olan ikinci bir sebep daha 
buyurdular ki, o da merkezin işi en çok olan yer
lere ve en çok iş gelen yerlere yakın olmasıdır. Ta
biîdir İri, bunda en çok müessir olacak yerler ti
careti olan ve nüfus itibarîyi© tekasüfü haiz olan 
yerlerdir. Memleketimizi şöyle göz önünden geçi
recek olursak görüyoruz ki, memleketin nüfusça 
ımütekâsif ve ticaretin daiha ziyade revaç buldu
ğu yerler Marmara Denizi havzası,, Karadeniz 
havzası ve İzmir civarıdır. 

REİS — Suallerinizi mümkün mertebe kusa 
irat buyurdunuz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Peki 
efendim, buna göre merkez intihabı lâzımgelir-
se her halde bu merkez Eskişehir'dir, Konya ola
maz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
O halde İzmir'e nakledelim. (İstanbul olur ses
leri) 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Sivas, Si
vas!... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (İstanbul) — İstan
bul olamaz mı? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bende
niz demin Nihıad Bey hakkında bâzı şeyler söy
lemiştim. Elyevm Mahkemei Temyiz âzasından 
olan bir zattan gönderilen bir mektuba atfen 
Nihad Beyin Kürd Mustafa'nın mahkemesinde 
bulunmuş olduğunu söylemiştim. Mademki zatı-
âliniz Nihad Bey Kürd Mustafa'nın Divanı 
Harbinde bulunmamıştır dediniz, bendeniz zatı-
âlinizin sözünüzü tercih ettim ve kabul ettim. 
Fakat Nihad Bey mertebe cihetiyle atlatılaraktan 
mı bu mevkie irtika ettirilmiştir, yoksa, birden
bire mi terfi ettirilerek buraya getirilmiştir? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim Ticaret Reisi idi, yani İstanbul Tica
ret Reisi idi. Bendeniz İstanlbul Reisliğinden al-

I dun, Başmüddeiumumi yaptım, Meclisi Âlinin 
Sivas'ta teşkil etmiş olduğu bu Heyeti Temyizi-
ye hakkındaki beş - altı maddelik olan bu kanun-

I da Mahkemei Temyize kimlerin âza olabileceği 
tasrih edilmiştir. Hattâ bidayet hâkimleri bile 
burada tasrih edilmiştir. Ben istinaf ticaret re
isini yaptım. Bidayet ve ceza hâkimlerini de Mah-

I kemei Temyize alabilirim. O salâhiyet baına ve
rilmiştir. Ben fazla olanak istinaf ticaret reisi 
iken bu zatı aldım ve bu zat fazla olarak sekiz, 
on sene evvel Mahkemei Temyizde muavinlik ve 

I başmuavinlik etmiş bir zattır. En kıdemli me
murini adliyemizdendir. Kanunun verdiği salâhi-

I yete istinaden kendisini aldım, Başmüddeiiumu-
mi yaptım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Kanuna 
muvafık ise pekâlâ. 

RÂSİM B . (Sivas) — Efendim malûmuâlinis 
Mahkemei Temyiz teşkili tarafeyn etmez... 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Sual sorduk, cevap vermediniz, tenevvür etme
dik. 

REİS — Sualiniz nedir efendim? Lütfen söy-
I 1er misiniz? 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
I Efendim sualim şudur: En çok gelen evrakın 

merkezi ne Konya'dır ve ne de Eskişehir'dir. İs-
I tanbul olması lâzımgelir. İstanbul niçin tercih 
I edilmedi? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
I İstan/bul merkeze bütün bütün uzaktır. (Öyledir 
I doğrudur sesleri) 

RASİM B. (ıSivas) — MalûmuâMriiz Maflıke-
mei Temyiz derecatı mahakimden madudolma-

I dığı cihetle tarafeyn ile rüyeti dâva etmez. Ev-
I rakı daya üzerinde tetkikatta bulunur. Binaen

aleyh alâkadarının Sivas'a kadar gitmesine lü
zum yoktur. Evraka gelince, kış günlerinde pos
talar muntazam olmak şartiyle altı günde gider. 

I Binaenaleyh postaların intizamsızlığından dola
yı mahkemeyi mi nakletmek, yoksa postaları mı 
tanzim etmek lâzımdır? Sonra Mahkemei Tem-

I yizin Konya ve Eskişehir'e nakli Mahkemei Tem
yiz muamelâtının üç ay talikini mucilbolacaktır. 

I Buna nasıl muvafakat buyurulacak? 
ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 

Üç ay demedim. Biribuçuk ay kışa vakit vardır 
dedim. 

RÂSİM B. (Sivas) — öyle söylediniz, fakat 
I bendeniz üç ay tatil edileceği kanaatindeyim. 
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ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Konya Mebusu muhteremleri otomobilleri hazır
ladık diyorlar. (Evet evet sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Olursa... Rey ve
recek biziz. 
' . ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Elendim Râsim Beyefendinin ikinci suallerine 
asıl meselenin izahı meyanmda cevap verdim. 
Yalnız birinci suallerine cevap vereyim. Malû-
muâliniz Mahkemei Temyiz teşkili tarafeyn üze
rine icrayı tetkikat etmez. Fakat Ashabı masalih 
bizzat evrakını takipten memnu değildir. Hattâ 
bir zamanlar MaJhkemei Temyiz; dâvasını taki.be-
dip de doğrudan doğruya mahkemeye şifahen 
izahat vermek istiyen olursa bunu celbedip şifa
hen mahkeme huzurunda müddeiyatmı dinlerdi. 
Bilâhara bu usul lâğvedildi. Belki bendemiz tek
rar o usulü ihdas edeceğim. (Müzakere kâfi ses
leri) 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Bize 
sual sırası gelmiyecek midir? 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Vekil Beyefendi! 
Nihad Beyin Nemrud Mustafa'nın teşkil ettiği 
mahkemede bulunmadığını zâtıâlileri söylüyorsu
nuz.... 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Tabiî yeniden de tahkik edeceğim. 

ALİ SAİB B. (Devamla) — O halde eğer 
bu ihbar doğru çıkmazsa sıfatı hâkimiyetle ka
bili telif olmıyan bu iftirasından dolayı mektu
bu yazan bu âzanm tecziyesi lâzımdır. Binaena
leyh bunu .tecziye edecek misiniz? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ali Saib 
JBeye teşekkür ederim. Ben de bunu sual edecek
tim. Çünkü bu kürsünün serbestisinden istifade 
eyliyen Mazhar Müfid Bey bu mektuba inanarak 
tarziye verilmesi lâzımgelen sözler söylemiştir ve 
o mektubu yazan zat da Mazhar Müfid Beyi iğ
fal etmiştir. Binaenaleyh bence bu, memleketin 
adliyesinde istihdamı caiz olmıyan bir kimsedir. 
(Alkışlar, bravo, sadalan) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Bey
efendi Tunalı Hilmi Beyin sözlerine cevap ve
receğim. 

ZEKİ B. ((TÜmüşane) — Bir mebus tarziye 
vermez. (Oürüîtüler) 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Mahke
mei Temyizin nakli zatı maslahatın temini için
dir diyorsunuz. Şu halde Mahkemenin... 

ZEKİ B? (Gümüşane) — Efendim, istirham 
ederim, müzâkere kâfidir. Mesele teneıvvür et-
anişitir. Reis Bey reye müracaat ediniz. Bu hal 
nedir? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Ma
demki siz İstanbul'a naklinde mahzur vardır di
yorsunuz, vilâyatı Şarkiyeye nakli daha muva
fık değil midir? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Esbabını arz ettim efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Nizam-
namei Dahilî mucibince bir möbusun şahsından 
bah'solununoa o mebus söz istediği vakit Reis söz 
vermeye mecburdur. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki • 
takrirleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'mı tek

lif ederim^ 
12 . 11 . 1339 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif eylerim. 

İzmir 
Mahmud Celâl 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'mı tek

lif ederiz. 
12 . 11 . 1339 

Konya Niğde 
Fuad Halid 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Birinci maddedeki Konya kelimesi yerine Es

kişehir'in kabulünü arz ve teklif eylerim. 
12 . 11 . 1339 

Eskişehir Mebusu 
Mehmed Arif 

REİS — Birinci maddenin müzakeresini kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür 
efendim. Şimdi birinci madde hakkında tadil tak
rirlerini okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddemin berveçhi âti ikmalini teklif 

ederim : 

— 3?« — 

TBMM KUTUPHANESI

http://taki.be-


i : 52 12 . 11 . 1339 C : 3 

İşbu Mahkemei Temyiz âzası şimdiye kadar 
Temyiz âzalığmda bulunmuş ve sair bilumum er
babı liyakat Adliye Vekâletince Meclisi Âliye arz 
olunarak Meclisçe ekseriyeti âra ile inti'habolu-
nur. 

Dersim' Dersim 
Feridun Fikrî 

Riyaseti Celileye 
Mahkemei Temyizin Merkezî Hükümet olan 

Ankara'ya nakH mümkün olmadığı takdirde ge
rek vesaiti nakliye itibariyle vasatta bulunmak 
ve gerek her cihetçe suhulet ba'hş olmak suretiy 
le istanbul'a naklini teklif eylerim. 

12 . 11 . 1339 
Ercurum 

Câzim 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim : 

«... hitam verilerek Eskişehir'de bir Mahke-
mei Temyiz teşkil edilmiştir.» 

Karesi 
Mehımed Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin son fıkrasaiîidaki, «Konya» 

kelimesinin yerine Hükümet tarafından teklif 
olunduğu veçhile, «Eskişehir» kelimesinin ika
mesini teklif ederiz. 

12 Teşrinisani 1339 
Eskişehir Antalya 

Abdullah Azmi Ahmaıed Saki 
Eskişehir 

Mehmed Emin 
Riyaseti Celileye 

Mahkemei Temyizin Sivas'tan nakli tecviz 
«daMiği ve Konya kaibul okuımadığı surette Mah
kemei Temyizin memleketâmiziîiı vasatında olma
sa masalMn sürati intaç ve irsalini temin edece
ği Heyeti Ceütoee tafeaarür etmiş olmasına ve 
&iva&'taa naklin suhuletle biran evvel icra ve ik
mali lüzuma da dfir&lr balamasına binaen Edir-
»e'dteû Kars'a kadar festidadeden mernkfesetimiada 
tam vasatında bulanan ve mesken ve maişet ve 
istisahati fikir ve vicdan Boktasmdan her ma
halden ziyade istidada olan Bozok vilâyetine nakH 
«daha m&nasibolacağı cihetle maddenin (Konya'

da) yerine (Bozok'ta) kelimesimin ikamesi sure
tiyle tadilini teklif eylerim. 

Bozok 
Afrmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 
12Teşrinisani 1339 

Bolu 
Şükrü 

Madde 1. — Sivas'ta teşkil edilen muvakkat 
Heyeti Temyiziyenin vazifesine hitam verilmiş 
ve daimî bir Mahfeemei Temyiz teşkil'edilmiştir. 
Mahkemei Temyizin merkezlini tâyin Hükümete 
aittir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçjhi âti tadilini teklif 

ederim. 
Konya 

M. Ragılb 
Madde 1. — Sivas'ta teşkil edilen muvakkat 

Heyeti Temyiziyenin vazifesine hitam verilerek 
Kütahya'da Mahkemei Temyiz teşkil edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin son fıkrasındaki, «Konya» 

•kelimesi yerine, «Hükümetin tenıaibedeceği ma
halde» cümlesinin ikamesini teklif ederiz. 

Eskişehir Antalya 
Abdullah Azmi Ahmed Saki 

Riyaseti Celileye 
Merkezi Hükümetin tâyininde Heyeti Umu-

miyece müzakere edilen bâzı esasat nazarı dik
kate alınırsa Heyeti Temyiziye merkezinin An
kara'da butaması en münasibolacağından He
yetti Temyiziye merkezinin Ankara olmasını arz 
ve teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüşdü 

Riyaseti Celileye 
Merkezî Hükümetin Ankara olması bütün şu-

abatı Hükümetin burada bulunmasmı ieabeden 
mühim bir sebeptir. Buna vesaiti nakliyenin bin-
nisbe kifayeti ilâve edilecek olursa Mahkemei 
Temyizin de evlâbittarik Ankara'ya. nâMd bir za
ruret halini alır. Binaenaleyh birmm maddenin 
şekli âtide tadilini teklif ederim. •: 

Madde 1. — Temyiz Heyetinin -merkezi An
kara'ya nakledilmiştir. 

thsan Bünaid 
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Riyaseti CeMleye 

Kanunun birinci maddesinin berveçhi âti ta
dilini teklif eylerim. 

12 Teşrinisani 1339 
Bozök (Yozıgad) 
iSüleymaın Sırrı 

Sivas'ta mukaddema teşkil edilmiş Muvakkat 
Temyiz Heyetinin vazifesine hitam verilerek ye
rine bir Temyiz Mahkemesi ikame edilmiştir. 

Riyaseti CeMleye 
Mahıkemei Temyiz teşkilâtına dair kanunun 

birinci maddesinin berveçhi âti tadilini teklif 
ederim: 

Madde 1. — Sivas'ta teşkil edilen muvakkat 
Heyeti Temyiziyenin vazifesine nihayet verilerek 
Sivas'ta bir Mahkemei Temyiz teşkil edilmiştir. 

iSivas Mebusu 
Rahmi 

Riyaseti Celileye 
Mahkemei •Temyizin Kütahya'da teşkili talep 

ve teklif eyleriz. 
Kütahya Kütahya 

Cevdet 

Riyaseti Celileye 
Mahkemei Temyizin Sivas'ta bulunmasın

dan vilâyâtı Garbiye nasıl duçarı müşkülât ol
duğu beyan olunursa Sivas tan diğer mahalle 
nakli halinde de vilâyâtı Şarkiye duçarı müş
külât olacaktır. Sivas'ta bıralkılmasnıı, müm
kün değilse Ankara'ya naklini teklif ederim. 

Muş Meibusu 
Osman Kadri 

Riyaseti Celileye 
Mahkemei Temyizin Sivas'tan Konya veya 

Eskişehir'e naklini gereik esas ve gerek zaman 
itibariyle muvafık görmedipmizden mahkemei 
müşarünileyhanın kemakân Sivas'ta kalmasını 
arz ve teklif eyleriz. 

12 Teşrinisani 1339 
Sivas Mebusu 

Râsiim 
Sivas 

Rahmi 
Elâziz 

Mustafa 
Mardin 

Aibdülgani 

Amasya 
Esad 

Tokad 
Mustafa 
ıSivere'k 
Malhmud 

Van 
Halil İbrahim 

'Siverek . 
Cûdi 
Bitlis 
Resul 

Artvin 
Hilmi 

Malatya 
Hacı Bedir 

Çorum 
Dr. Mustafa 

Karahisarı Şarki 
İsmail 
Van 

Mehmed Münib 
Elâziz 

Muhiddin 
Urfa 
Ali 

Kângırı 
Mehmed Rifat 

Zonguldak 
Halil 

Diyarbekir 
Mehmed 

İzmit 
İbrahim 

Karalhisarı Şarki 
Ali Süruri 

iBayezid 
Süleyman Sudi 

(Dersim 
Ahmed Şükrü 

Gaziamteb 
Şahin 
Tokad 
Kâmil 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin tâyini esami ile reye vaz'-

mı teklif eyleriz. 
Erzincan 

Sabit -
Erzurum . 

Raif 
Erzurum 

Câzim 
Diyarbekir 

Zülfü 
Sivas 

Râsim 
Sivas 
Ziya 

Elâziz 
[Mustafa 

Kara'hisarı Şarki 
Mehmed Emin 

Ordu 
Faik 

Artvin 
Hilmi 
Ordu 

Hamdi 
Kozan 

Ali Saib 
Diyarbekir 

Şeref 
Elâziz 

Hüseyin 
Sivas 

Rahmi 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Bidayet ve istinaf hükkâmı, Adliye Vekâ

leti ve devair müdiranından müteşekkil bir en
cümen tarafından inti'haıbokmmaktadır. Bu 
suretle yapılan intihabatta isabet olamıyaca-
ğı aşikârdır. Evvelce olduğu gibi intihabatm 
hükkâmm ehliyet ve ikitdarını tetkik ettiği ilâ-
matla takdir etmiş olacağı tabiî olan Mahke
mei Temyiz rüesa ve âzasından mürekkep en
cümen tarafından icrasını teminen daimî Mah
keme! Temyizin Merkezi Hükümet olan Anka
ra'da vekâlet nıezdinde teşkilini ve binaenaleyh 
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'birinci maddenin ikinci satırdaki (Konya) 
kelimesi yerine (Ankara) kelimesi konulmak 
suretiyle tadilini .arz ve teklif eylerim. 

Ankara 
(İhsan 

Riyaseti Celileye 
Mahakimin bulunacağı mıntaka ve şehrin 

deavinin en ziyade bulunduğu ve en çok yer
lere yakın olan bir şehirde bulunması, vesaiti 
nakliyeye göre vesaiti ve muhabereye nazaran 
merkez olabilecek bir yerde teşkili lâzımgeldiğin-
den birinci maddenin berveçhi âti tâdilini tek
lif eylerim : 

Madde 1. — Sivas'ta teşkil olunan muvak
kat Heyeti Temyiziyenin vazifesine hitam verile
rek İstanbul'da bir Mahkemei Temyiz teşkil 
edilmiştir. 

istanbul Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Müessesetı ilmiyenin makam Hükümette bu

lunması düveli mütemeddinece kabul olunmuş 
bir esas olmakla beraber Temyiz Mahkemesinin 
merkezi Hükümette bulunmasiyle hükkâmın se
lâmeti intihabına pek ziyade hadim ve menafii 
tecrübeten sabit olan ve hâkimleri hâkimlere in-
tihab ettirmek gibi bir esası mühimme taallûk 
edip ancak Mahkemei Temyizin merkezde bulun
mamasından naşi zarureten mevkii meriyette bu-
lundurulamıyan Teşkili Mahakim Kanunu mu
cibince vücuda muktazi İntihabı Hükkâm Encü
meninin teşkili de imkân tahtına girmiş olacağı
na mebni Mahkemei Temyizin (Ankara) ya nak
lini ve maddenin bu dairede tadilini teklif ede
rim. 

Saruhan 
Kemal 

REİS — Efendim! Takrirler ekseriyetle 
(Konya) kelimesinin yerine (Eskişehir) yahut 
(Ankara) veyahut (İstanbul) yahut (Kütahya) 
veyahut (Yozgat) kelimelerinin ikamesine dair 
tadilâtı muhtevidir. Binaenaleyh diğer iki ar
kadaşımız, yani Bolu Mebusu Şükrü Beyle Es
kişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin, Mah
kemei Temyizin Hükümetin tensibedeceği ma
halle nakli hakkındaki takrirleri vardır. 

RÂSİM B. (Sivas) 
d;i;r de takrir vardır. 

Sivas'ta kalmasına 

REİS — Evet efendim .Sivas'ta kalmasına 
dair de takrir vardır. Bir de Dersim Mebusu 
Feridun Fekrî Beyin takriri vardır. Bundan 
başka... 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Sivas'ta 
kalmasına dair kırkdört mühürlü takrir vardır. 

(Dersim Mebusu Feridun Fikrî Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Takriri
mi geri alıyorum efendim. 

REİS — Geriye almıştır efendim, o halde 
evvelemirde Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 
Efendi ile Bolu Mebusu Şükrü Beyin takririni 
reyiâlilerinc arz edeceğim. Bunlar Konya keli
mesi yerine Hükümetin tensibedeceği bir mahal
de... (Ret sadaları)' (Gürültüler) Bu teklifi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyet 
vardır, diğer takrirler reddedilmiştir. (Ekseri
yet yoktur sadaları, gürültüler) 

REFİK B. (Konya) — Ekseriyet yoktur. Ri
ca ederim, ekseriyet yoktur!... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tâyini 
esami ile reye vaz'edilsin. Ekseriyet yoktur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Mah
keme teşkilâtını Kabineye veremeyiz efendim, 
bu olamaz. 

REİS — Birden tâyini esami ile reye vaz'-
edemem. Bundan başka türlü yapamam efen
dim. Takrirleri reye vaz'edeceğim. Fakat tadil 
takrirlerinin hepsini birden tâyini esami ile na
sıl reye vaz'edeblirim ? Binaenaleyh tereddüdü 
büsbütün izale etmek üzere «Konya» kelimesi
nin yerine «Hükümetin tensibedeceği mahal
de kalması» cümlesinin ikamesini teklif eden 
arkadaşların fikrini kabul eden arkadaşlar aya
ğa kalksınlar. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Sayılsın 
efendim. Reis Bey! Bu madde hakkında tâyini 
esami takririmiz var. (Gürültüler) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O takrir sonradan ve
rilmiştir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey 
tâyini esami takririmiz var. 

REİS — Efendim! Kabul etmiyenler ayağa 
kalksın, rica ederim... (Gürültüler) Feridun Fik
rî Bey! Zatiâliniz, hem kabul için, hem de ademi-
kabul için ayağa kalkıyorsunuz. (Handeler) 

MUSTAFA VASFI B. (Tokad) 
yeti azîme var. (Hayır, hayır sesleri) 

Ekseri-
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FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Karan biz 
vereceğiz, Hükümete bırakamayız. 

REİS —• Efendim kabul edilmemiştir. 
AHMED SÜRAYYA B. (Karesi) — Yaşa

sın Meclis Hâkimiyeti!. 
REİS — Efendim bir de Mahkemei Temyizin 

Kütahya'da teşkiline dair teklif vardır. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

Efendim Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin takririni reye vaz'edeceğim. (Konya) ke
limesi yerine (Bozok) kelimesinin kabul edilme
sini teklif ediyorlar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey sükûnet yok 
ki. Kimin ne dediği anlaşılmıyor. 

REİS — (Konya) kelimesinin yerine (Bozok) 
kelimesinin vaz'ma dair olan teklifi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın! Kabul edilmemiş
tir. 

Merkezi Hükümet Ankara olması dolayısiyle 
Mahkemei Temyizin Ankara'da teşkiline dair 
olan teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. (Nerede sesleri) Ankara'da. (Yer yok ses
leri) Kabul edilmemiştir. 

İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı Beyle Câ-
zim Efendinin Mahkemei Temyizin İstanbul'da 
bulunmasına dair takrirlerini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — İstanbullular iste
miyor. 

REİS — Kemafissabık Sivas'ta kalmasına da
ir olan takriri reyi âlinize koyuyorum. Mahke
mei Temyizin Sivas'ta kalmasına dair 46 imzalı 
takrir vardır. Mahkemei Temyizin Sivas'ta bu
lunmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmemiştir efendim. (Ekseriyet 
var sadaları) 

Birinci maddedeki «Konya» kelimesinin ye
rine «Eskişehir» kelimesinin vaz'mı teklif edi

yorlar, Kabul edenler, lütfen ellerini kaldırsın. 
Bfcseriyetle kabul olunmuştur. (Şiddetli alkış
lar) 

Efendim birinci maddeyi şu suretle reyi âli
nize vaz'edeeeğim : 

Madde 1. — Sivas'ta teşkil edilen muvakkat 
Heyeti Temyiziyenin vazifesine hitam veril e-
T*ek.. 

REFİK B. (Konya) — Usul hakkında bir 
•şey arz edeceğim. Bir arkadaşımız, Nizamnamei 
Dahilînin bahşettiği salâhiyete istinaden Adliye 
Encümeni mazbatasının - ki Mahkemei Temyizin 
nereye naklolunacağına dair sarahati camidir -
tâyini esami ile reye vaz'ını teklif etmiştir. Ni
zamnamei Dahilînin sarahati mucibince o tek
lifin reye konması zaruridir ve mecburidir. Rica 
ederim... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bizim tâ
yini esami takririmiz vardır. 

REİS — Müsaade buyurur musunuz? Tâyini 
esami takrirlerini reye vaz'etmeye lüzum kalma
dı Nizamnamei Dahilîde sarahat vardır. Evvel
emirde tadil takrirleri reye konur. Ondan son
ra maddei asliye reye konur. Tadil takriri veç
hile birinci maddenin şekli şu oluyor : 

Madde 1. — Sivas'ta teşkil edilen muvak
kat Heyeti Temyiziyenin vazifesine hitanı veri
lerek Eskişehir'de bir Mahkemei Temyiz teş
kil edilmiştir. 

REİS — Şekil budur efendim. Bu birinci 
maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Ekseriyetle Mahkemei Temyizin 
Eskişehir'de teşkili kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat bir buçukta içtima, et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı muzakerat; saat : 5,50 
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D E V R E : H C Î L T : 3 ÎÇTÎMA SENESt : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
)>Q*U •• -<•— 

Elliikinci İçtima 

12 Teşrinisani 1339 Pazartesi 

» e < e - <•-

Münderecat 

1. — Zaptı sa'3ik hulâsamı 

2. — Sualler, cevaplar 

• 1. — Ergani Mebusu İhsan Hâmid Be
yin, İstikrazı dahilîye (G/38), 

2. — Ergani Mebusu İhsan Hâmid Be
yin, Rusya'dan buğday ithali menedildiği 
halde karar hilâfına verilen vesikaya dair 
Maliye Vekâletinden sual takrirleri (6/37) 

3. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid 
Beyin, Maa^ alamıyan bâzı mahaller ipti
dai mektepleri muallimlerinin grev ilân et
tiklerine dair suâline Maarif Vekili İsmail 
Safa Beyin şifahi cevabı (6/21) 

3. — Evrakı varide 

Teklifler 

1. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşa ve 
rüfokasının, Mübadele, İmar ve İskân Ka
nununun sekizinci maddesine zeyil kanun 
teklifi (2/217) 

• 1 . 

Ma^a ta l a r 

Ta'jocakları Nizamnamesinin 28 

Sayfa 

344 

345 

345 

345 

315 

345 

345 

345 

ııci maddesinin tefsiri hakkında (3/50) 

Sayfa 
numaralı İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi ve İktisat Encümeninin, madde
nin tefsire muhtacolmadığı gibi İktisat 
Vekili tarafından da iadesi talebedilmek-
te olduğuna dair mazbatası 345:346 

2. — Harekâtı Milliye sırasında İstik
lâl mahkemelerince Dâvayı millînin neti
cesine kadar bâzı muayyen manatıkta ika
mete memur edilenlerin serbest bırakılma
ları hakkında bir karar ittihazına dair 
(3/162) numaralı İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası - 346:347 

3. — Adliye Vekâletinin 1339 senesi 
bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair (1/293) numaralı lâyihai • kanuniye 
ve Adliye ve Muvazcnei Maliye encümen
leri müşterek mazbatası 

Tezkereler 

347 

347 

1, — İstanbul vilâyetinin Şehremane-
tiyle tevhiden idaresi hakkındaki (1/39) 
numaralı lâyihai kanuniyenin iadesine dair 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi 347 
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2. — 1340 bütçesini tetkik edere* O< 
.Uuvazenei Maliye Encümeni azasın,n ne 
zuu addine dair Encir>u u l?i;-, a sel i • tç'/< > • 
resi 

Takrirler 
i, — Zonguldak M. e busu Haki Üevu,, 

ruznamenin dokuzuncu maddesini te$kjj 
eden Konya ovası İskası hakkındaki |i\yjr 

ha ve teklifi kanunînin müstac-'. i'u^ita-
•::ı<--y. alınmasına dair takriri 

'.', — Karesi Mebusu Alımed Süıa j yn 
1 yiıı, ruznamei müzakeratm (jtuziiHvu 

,ıddesini teşkil eden, Nizamnameı Dulu 
ı;iün 98 ııci maddesinin tadili hakk avdaki 
teklifi kanunînin müstacel ruznameye u]|u 
masına dair takriri 

,fa 

47 
48 

48 

;48 

• M M I {•• 

! kızıştan M.'ebusu Ekrem. Bey.,» 
ı.;i:m, ruznamenin oııaltıncı m ad 
•a.k! eden ki i la:-''.ye muamelâtını 
nai< .ondaki takririnin muştaca 

ir yırım İv, r imza 
« • S - k S : ; 

Muhtelif evrak 
taamhuriyet ilanı münasebetiyh 

•'••İ:.ML mevrut telgraf 

| Müzakere edilen maddeler 
| jj'eyeti Temyiziye merkezinin nak-

l,s,; * , teşkilatının tevsiine dair (1/295) 
Tıi|!iiiij-il layihai kanuniye ve Adliye ve 
Mjjv.'jkH li''i Maliye encümenleri mazbata-
Uf\ 352:364,361 

;)52 
352 

:38ü 

LİPLEİt 

Bed/i mtUftjcer&tj f^o| . 3,10 
EEtÖ '~~- Tethi $fjpıtıU 

Ruşen Eşref Bey (Karalar} f̂ fibib), Mahmud Bey (Siirt) 

REİS — Efendim! Celseyi aen-ınun. •< • ı'tl sabj}» liulaaas; okunacak 

1. 

Binrc 

Fethi Beyefendinin tahtı Kiyasetlerindi* i|Û-
kadederek zaptı sabık hulâsası kıtaat ve a .t nen 
kabul ve evrakı varide aidoidLiklan eneiinıen-
h re havale olundu. Mahkeme! T-eayU tefckjjti-
1.ına ve muhtaeîni zih'eaa verilecek tnhiiHijftk 
ya üiâtı ziraiyeye diaa levayilü kanuniyisin 
müstaeelen müzakere:', ii kabul edüdİ. ^jüjjja-
kıbeıı Garbi - Trakya e .Makceka>ya'dak|'f%k-
ku1 yunanlılar taraf ,.dan yapılmakta oİnı) vne-
/..'ilim hakkında Menteşe Mebusu Esa<t E;fcndi 
ile refikinin Hükümetten izaha' idftbîtm dair 
:uau takriri müzâkcı edilerek im.. ba|4n «ÜZ 
alan azanın ve Başvekil. IsmctPasa Hazretleri
nin beyanat ve izaha n istima' v? 1 enet i l* M11 

("el.s e tatil olundu. 

ZaFİT SABIK H1HJU3ASI 

İkinci celse 
İVijd beyefendinin Riyalsetleriyle küşadedı-

l u İ» su(ilıt;K-îni zürraa verilecek: tohumluk kak 
ktjj.i.ihi jâ'ihanrıı hemen müzakeresi için IkıJsac 
VFHİM MU^ tarafından vukuıbulan teklif kabul 
ejj-jfn i }ii/:a,keresine iptidar olundu. Cereyan eden 
'U İ̂̂ fVJ.vi'n' neticesinde maddeleri aynen kabı ; ;•,-

! U l i %jyi4f i(}uunHyesi tayini îsaımiyle reye VE 
<fl|pîi£ (İ) müstenkife kargı (147) reyle kain;; 
t^ıjııia 
(:k'A.;5 

îlv •Paz'aıitesİ günü 
IÎ ü lka\d verildi. 

•Reis 
\H / • '» • / /> ı 

K.'ı 
Zoüa 

içtima 

•!P 
Jdak 

edilmek 

Kâtip 
Saruhan 

Vâsıf 

üzere 

Rug%p 
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>r 2. — ŞtJAj^W--:r,^ 

lt — Ergani Mebusu İhsan Hâmid Beyin; 
istikrazı dailîye (6/38), 

2. — Ergani fllehum Hâmid Beyin, Rusya'
dan buğday ithali menedildiği halde karar hilâ
fına verilen vesikaya dair (6/37) sual takrirleri 
Maliye Vek&letine havale edilmiştir. 

3. — Benizli Mebusu Mazkar Müfid Beyin, 
maaş alamıyan bâzı mahaller iptidai mektepleri 

muallimlerinin grev ilân ettikleri hakkındaki sual 
takririne Maarif Vekili İsmail Safa Beyin, şifahi 
cevabı (6/21) l -.- . 

REİS — Zaptı salbık hulâsası hakkında bir 
.-mütalâa var mı efendim? Zaptı saibık hulâsasını 
reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
öllerini kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 

1. — Erzurum Mebusu Rü§dü Paşa ile rüfe-
kasının, Mübadele, İmar ve İskân Kanununun 
sekizinci maddesine zeyil kanım teklifi (2/217) 
(Mübadele, İmar ve İskân ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine) 

Mazbatalar 

1. — Taşocaklan Nizamnamesinin 28 nci mad
desinin tefsiri hakkında (3/50) numaralı İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve İktisat En
cümeninin, maddenin, tefsire muhtacolmadığı gi
bi İktisat Vekili tarafından da iadesi talebedil-
mekte olduğuna dair mazbatası 

REİS — Okunacak. 

T.BM.lVk Riyaseti Celilefcine 

19.1.1339 

Yalova civarındaki araziden kuta ve çakıl ta
şı ihracı için beş sene müddetle M lata ruhsat
name 'ita edilen Müdaifaai Milliye Vekâleti mü'ta-
aihlhitlerinden Hüseyin Efendi tarafından bâdöti-
da vâki olan m'üraoaatlta fazla masrafla tesisatı 
cesîme yapmak istedikleri cihetle ruhsatname 
müddeti'n;in yirmi 'Seneye iblâğını istirham eyle-
'mekte olchığu ve halbuki Taşocakları Nizaımname-
sinin yirmisekizinci maddesinin fikrai ahiresirıde 
temdidi müddetin ancak rnhsaitnalm'e müddetinin 

inlkızalsı ve malhzur olmadığının tahakkuku halin
de ita edilebileceği musarrah bulunduğu cihetle 
ya maddei mezkûrenin j-eniden tefsiri veyahut 
ruhsatname müddetinin hitaimında t-eımdidi müd
det olunacağına dair müstediye bir taahhütna
me itasına müsaade buyurulmaisnra dair iktisat 
Vekâletinin 20 Mayıs 1339 taıüh ve Maadin Mü-
diri'yeti Umumiyesi 8641/15 numaralı tezkeresi 
İcra Vekilleri Heyetinin 19.8.İ339 tarfiîıli içti-
ınamda lcdet'tezekikür Taşocakları Ndzamn'amesi 
İkamın mahiyetinde görüldüğünden keyfiyetin be-
raıyı tefsir Meclisi Âliye arzı takarrür eltmekle ic
rayı ica'bma müsaadei devletlerini istirham, eyle
rim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
'." ".J;:';. " Ali Fethi' : 

Riyaseti, f^eljleye 

8.11.1339 

Taşocakları ' Nıizamnanıesinln yirmıseilfliızın'eı 
maddesinin tefsiri İcra Vekilleri,- [Riyasetinin 
1.9.8.1339 tarifti ve 2679 numaralı tezkeresiyle ta
lep ve mezkûr ; tezkere encünıeni4niz:e,rha.vale. bu-
yurulmuşjtu. Encümenimizin yedinci-, -içtilmaınçla 
İktisat Vekili Hasan Beyefendinin J^ızuriyle me
sele tezektir olundu. Maddei rmezkûrjeniın' tefSsi.re 
'muıhtıacollmadığı Vefeili Müşarünileyh tarafından 
ifade ve iadesi talebedilımijğoye. encümen .heyeti 
ıımumiyesince bermucibi talep;iadesi karargije ol-

— 345 — 
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muş ıbıüunmakla Heyeti Umumiycyc arz ve tak
dim olunur efendim. 
iktisat E ne iim 

Malımud 
eni Reisi 
Colâl 

Kâtip namına 

Âza 
Zdki 

Mazbata Muharriri 
Yusuf 
Âza 

Karahisarı şarki 
ismail 
Âza 

Maraş 
Abdülkaadir 

REİS — Efendim! iktisat Encümeninin Taş-
ocnkları Nizr'irna'mcoinTn 28 nci maddesinin tef
sire muhtıacolmr.dığma dair olan mazbata TI okun
du. Mazbrl:a.yı aynen reyi âlilerine vaz'edeceğim. 
Kabul d e n e r lütfen ellerini kaldırım. Kabul 
edilmiştir ve îktbat Vekâletine gönderilmiştir. 

2. — Harekâtı Milline esnasında, İstiklâl mah
kemelerince Dâvanı Millinin neticesine kadar bâ
zı muayyen man atıkta ikamete memur edilenlerin 
serbest bırakılmaları hakkında bir karar ittiha
zına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 
(3/152) numaralı tezkeresi ve D adiliye Encü
meni mazbatası var; ruznameye alıyoruz. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Reis 
Bey! Şimdi okunuversin. Çünkü bunlar, sıra 
numarasiyle nızna-meye girecek olursa bire .k 
adamlar bigünah olarak kalacaklardır. Lütfen 
bir ,kere okunsun! Bu, şayanı müzekere bir.jey 
değil. 

T.BMM. Riyaseti Gailesine 
Harekâtı Milliye sırasında İstiklâl mahke

melerince tahtı muhakemeye alman bâzı cjhas 
hakkında beraet kararı vermekle beraber r,ıc:n-
leiketi asliyelerine avdetlerine de müsaade 
olummayıp Dâvayı Millînin neticesine kadar 
'bâzı muayyen manatıkta ikametlerine lüzum 
gösterilmekte ise de muahede! sulaiycnin Bü
yük Millet Meclisince tasdik edilerek art k 
Dâvayı Millîmbin hüsnüsuretle noticepemr ol
masına nazaran bu kabîl manat'.kı muayyene de 
ikamete memur olanların serbes bırakılmaları 
muvafık olacağından bu bapta bir karar itti
hazı hakkında Dâhiliye Vekâletinin 3, 23 Eylül 
1339 tarih ve Emniyeti Umumîye IvLÜüiı.;yjü 
29315/6610 ve 32679/7341 numaralı teskereleri 
İcra Vekilleri Heyetinin . 17 . 10 . 1339 tarihli 
ihtimamda ledelkırae İM celbi Âlinin karar vc-
vereceği mesailden olmakla keyfiyeti Licelisi 

müjarünileyhaya arzı takarrür etmekle ifayı 
muktezasına mitsaadei devletlerini .istirham ey
lerim efendim. 

18 . 10 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Ali Fethi 
10 . 11 . 1339 

Riyaseti Celileye 

Harekâtı Millîye sırasında İstiklâl mahke-
melejince tahtı muhakemeye alman bâzı eşhas 
haikkında beraet kararı verilmekle beraber 
memleketi asliyelerine avdetlerine de müsaade 
olunmay.p Dâvayı Millînin neticesine 'kadar 
bâzı muayyen manatıkta ikâmetlerine lüzum 
gösterilmekte ise de Muahcdci Sulhiyenin Bü
yük Millet Meelisince tasdik edilerek artık Dâ
vayı Millîmizin hüsnü suretle neticepezîr ol
masına nazaran bu kabîl manatrkı muayyen c-
de ikâmete memur olanların serbest bırakılmu-
ları muvafık olacağından bu bapta bir karar 
ittihazı hakkında Dâhiliye Vekâletinin 3, 26 
Eylül 1333 tarih ve Emniyeti Umumiye Müdi-
riyeti 2C315/6610 ve 32679/7341 numaralı tez
kereleri İcra Vekilleri Heyetinin 17 . 10 . 1339 
tad'di iet'mamda Meelbi Âlinin karar vere
ceği mejaiidcn olduğundan Meclisi Âliye tevdi 
kılınarak Heyeti Celileden encümenimize ha
vale edilmiş olmakla 6 Teşrinisani 1339 ta
rihli ir-timamda tetkik ve müzakere olundu. 

Dâvayı Millîmizin sulhun akit ve tasdiki 
ile hüsnüsuretle netice pczîr olmasına mebni 
bu kabîl manatıkta ikamete memur olanla
rın ikametgâhlarına lüzum görülmemekte ol
duğundan bu gibi eşhasın serbest bu »kılma
ları encümenimizce müttefikan kabul edilmiş 
olduğundan Heyeti UmumiyenJn tasvibine arz-
cylcriz. 

Dahiliye Encümeni Rebi 
Niğde 

Hazım 
imzada hazır bulunmadı 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Canik 

Mazbata Muharriri 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Âza 
Tekirdağ 

Faik 
Âza 

Canik 
Süleyman Necmi 

346 — 
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Âza Âza 
Karahisarı Sahib Niğde 

İzzet Ulvi Galip 

Âza 
Çatalca 
Şakir 

(Muvafık, muvafık sesleri) 

REİS — Efendim Encümenin mazbatasını 
reyi âlilerine vazediyorum. Kabul edenler lûtfcoı 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir elendim. 

.9. — Adliye Vekâletinin 1339 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair (1/293) nu
maralı lâyihai kanuniye ve Adliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerinin müşterek mazbatası (Raz-
nameye) 

Adliye Vekili Seyyid B. (izmir) Müstaceliyet 
talebediyorum efendim. 

REİS — Adliye Vekâletinin 1330 senesi büt
çesine tahsisat İlâvesine dair Adliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerinin müşterek mazbatasının 
müstacel ruznameye alınmasını, Adliye Vekili 
B3yefendi Hazretleri teklif buyuruyorlar. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın! Müstacel ruz
nameye alınmıştır efendim. 

Tcz.ıereler 

1. — îstanbıd Vilâyetinin şehremanetiyle tev-
hiden idaresi hakkındaki (1/39) numaralı lâyihai 
kanuniyenin iadesine dair Dahiliye Vekâletinin 
tezkeresi 

REİS — Okunacak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

istanbul Vilâyetinin Şehremanetiyle tevhiden 
idaresi hakkında tanzim ve 2-4 Kâmunusaiii 1339 
tarihli (6/267) numaralı tezkere ile Başvekâlet 
canibi sâmisinden Meclisi Âliye takdim olunan lâ
yihai kanuniye ile erbabı mubice lâyihasının iade
sine müsaade buyurulması arz olunur efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

REİS — Kanun lâyihasını Dahiliye Vekâ
letine iade edeceğiz efendim. 

MEHMED EMÎN B. (Karahisari Şarki) 
— Lâyihayı çabuk Meclisimize versin! Çünkü 

istanbul'da Hükümetsizlik hâkimdir efendim. 
Onu temenni ediyorum efendim. 

2. — 1340 bütçesini tetkik edecek olan Mu
vazenei Maliye Encümsni azasının mezuniyeti
ne dair encümen Riyaseti tezkeresi. 

RE IS — Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 

Muvazenei Maliye Encümeni 1340 senesi
nin bütçelerini tetkika karar verdiği cihetle 
yannrlan itibaren her gün öğleden sonra dahi 
akşama kadar içtima, ve iştigal edeceğinden 
encümene mensup âzanm mezun ad Duyurul
masını encümen karariyle arz ve rica eylerim 
efendim. 

12. Teşrinisani 2339 
Muvazonei Maliye 

Encümeni Reisi 
Saruhan Mebusu 

Reşad 

(Ne kadar müddetle sesleri.) 
RElS — Muvazenei Maliye Encümenine 

mensup azayı kiramın buradaki Meclis içti-
malarına iştirak etmemelerine dairdir efen
dim. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Reis 
B?y bunu Divanı Ryaset de nazarı itibara 
alabilir ve o suretle bir şey yapar. Yalnız bi
zim rica edeceğimiz bir şey varsa o da, sene 
nihayetine kadar tetkikata devam etmemele
ridir. Bütçeyi âzami bir ay zarfında Meclisi 
Âliye getirmelerini teklif ediyorum. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Bir 
ay da sürer, jki ay da... 

REÎS — Efendim; Muvazenei M aliye Encü
meni Riyaset"nin tezkeresini reyi âiilerine vaz'-
odeeeğim. Muvazenei Maliye Encümeni âza
larının bin üçyüz kırk senesi bütçesinin hita
mı tetkikatma kadar mezun addedilmelerini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın! Kabul edil
miştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bunun 
emsali yoktur. , 

RAGIB B. (Kütahya) — Yalnız Divanı Ri
yasetçe Muvazenei Maliye Encümeni azasının 
yirmi kişiden ibaret olduğu nazarı itibara alın
sın. Mezuniyet mesaili tetkik edilirken bu cihe
te dikkat olunmalıdır. 

— 347 — 
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Takrirler 
1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin, ruzna

menin dokuzuncu maddesini teşkil eden, Konya 
ovası İskası hakkındaki lâyiha ve teklifi kanu
nînin müstacel ruznameye alınmasına- dair tak
rirleri. 

Riyaseti Celileye 

Ruznanıei müzakeratm (8) numaralı madde
sinde Konya ovasının irva ve İskasına mütedair 
bir teklifi kanunî görülmektedir. Mahiyet 
ve kıymeti tatbikıyesi itibariyle pek mühim ol
ması lâzımgelen işbu teklifin müstacel ruzna-
meye alınmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Efendim Zonguldak Mebusu Ha
lil Beyin takririni reye vaz'edeceğim. Bu tak
rir mucibince Konya ovasının İskası hakkında 
lâyihai kanuniyeniıı müstacel ruznameyc alın
masını kabul eden arkadaşlar lütfen el kal
dırsın. (Müstaceliyete lüzum yok sesleri) Ka
bul edilmemiştir. 

2. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin, 
ruznamenin otuzuncu maddesini teakileden, Ni
zamnamei Dahilînin 98 nci maddesinin tadili 
hakkındaki teklifi kanunînin müstacel ruzname
ye alınmasına dair taknri. 

Riyaseti Celileye 

Ruznanıei müzakeratm (29) ncu maddesin
de mukayyet bulunan Nizamnamei Dahilînin 
•(98).nci maddesinin tadili hakkındaki kanun ve 
Nizamnamei Dahilî Encümeni mazbatasının 
muamelâtı huzmerreye şiddeti taallûku iti
bariyle müstacel mevad meyanmda alınmasını 
teklif ederim efendim. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

REİS — Efendim Ahmed Süreyya Beyin tak
ririni reyi âlinize vaz'edeceğim. (Kabul ses
leri) Ruznamenin (98) nci maddesinin tadili 
hakkındaki... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
Uhiılü müzakere hakkında söz söylcnıe.kliğime 
müsaade buyurulur nur? Bir takdimeıı müzake
re var; bir de müstacel müzakere vardır. Arka
daşımızın maksatları - zannederim - takdimeıı 
müzakeredir. 

REİS — Hayır efendim, kendileri, müsta
cel ruznameye alınmasını teklif ediyorlar. Bu 
teklifi kanunîsinin, müstacel ruznameyc alınma
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın! Bu
nu kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar! Kabul 
edilmiştir. 

3. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyle arkadaş
larının, ruznamenin onaltıncı maddesini teşkil 
eden, kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkındaki 
takririnin müstacel ruznameye alınmasına dair 
takriri 

Riyaseti Celileye 

8 Teşninişani 1339 
Kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkında ruz

namenin 15 nci numarasında mukayyet takririn 
menafii umumiyeye taallûkundan dolayı bir an 
ewrel müzakeresi için müstacel ruznameye alın
masını teklif ederiz. 

Lâzistan 
Ekrem 
Siird 

Malımud 
Kırşehir 

Ali Rıza 
Tokat 

Mustafa 
Bolu 
Şükrü 

I-h'zurum 
Raif 

Karesi 
Haydar Âdil 

Van 
Hakkı 

Karahisar 
Ali 

Kâgırı 
Ziya 

Amasya 
Esad 

İstanbul 
Ali Rıza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Ahmed Fuad 
Kozan 

Ali Sahil» 
K;\ resi 

Mehmed Felıbi 
Dersim 

Feridun Fikrî 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Eskişehir 

Mehmed Arif 
Sivas 
Ziya. 

REİS — Bu takriri reyi âlinize vaz'edeceğim 
efendim. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın ! Kabul edilmemiştir efendim. 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekâletinden olan sualimin Mecliste 

mevzuübahsedildiği sırada Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunduğum cihetle müzakere-
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sinden usulen sarfınazar edilmiştir. Halbuki 
sualimde ısrar eder ve tekrar aynı suali irat 
ile şifahen cevap verilmesini rica ederim efen
dim. 

20 Teşrinievvel 1339 
Denizli 

Mazhar Müfid 
MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Ada

na) — Efendim bundan iki ay evvel idarei hu-
susiyelerin vaziyetleri çok sıkıntılıydı. Maale
sef muallîmlerimiz, maaş alamamışlardı. Çünkü 
idarei hususiyelerin, kendilerine tevdi' edilen 
Aşar hissesinin henüz taksit müddeti hulul et
mediği için ellerine para geçmiyordu. Saniyen 
İptidai Tahsil Vergisi olarak almakta oldukla
rı paranın tevzi' muamelesini son zamanlarda 
ve geç yapmış olduklarından dolayı bundan 
da tahsilat yapamıyorlardı. Salisen Maliyeden. 

- alacaklarını '• alamadıkları için, vaziyeti maliye
leri müşkül bir vaziyete girmişti. Fakat bu son 

; ! i günlerde 'eski buhran zail olmuştur. Bizhassa 
Mazhar Müfid Beyin, takririnde kaydettiği An
talya ve Kayseri muallimleri maaşlarını almış-

••'•' :lardır..tMüsaade buyurursanız maaşlarını aldık-
• ; larina :dak* * .gelen telgrafları' okuyayım: 

•'•«#' 11 i Teşrinisani 1339 ve 122/412 tele. Kay-
'-'•'* seri''vö'"mülhakatı .Teşrinievvel^ gayesine kadar 
' ' ; I "m'ualltoîri; •'üiâaşatım- ^vermiştir. Bankadan ya

pılan 'istikrazla tımum müstahıhkîni hususiye 
ve nıltallim^nin Eylül ve kifayet ederse Teşri-
niervvel maaşlarının Çarşamba günü tamamen 
tesviye" edilip tedrisata devam ettirilmekte ol
duğu ve muhasebei.hususiyenin pek sarih olan 

; matlubunun düyun ilmühaheri de yirmi gün 
•'•'••• mukaddem • güMeıiIdiği halde ' Maliye Vekâle-
1 ' tirieerhenmntesvdyesine>emir verilmemesi vilâyet 
' • idarei: hüsusiyesinin^ şayanı teessür bir surette 

'" ; tezebzüMmi' v iıi'taceîylediğ-i ve istikraz edilen 
meblâğ^iMaliyfedeiı ,r;matlubtmıuz olan paraya 

. karşılıknt'&tulıip tesviyesine emir verilmezse bu 
' tezefbzT&fi âetşm edeceği cihetle Maliyeye tedi-'. 

ye emdniiii ih'ir'an etyvelita '• buyurulnıası müs-
tephamdıol; n;:î , •': . .'/;.• 

"./ • - ' . r i - ' wr-r\' •"•, Kayseri Valisi 
"•; .- ;••- ' '' i - : ' ; Ali. Vefa» 

Şimdi efendim; bâzı yerlerin, henüz Maliye
den matkıbııî yaıldiı^ Aralarında ihtilaf da var
dır. Rî\m$\\ywlm&&\ .bu matlubatın miktarları 
hakkındaridanröi-htısusiyeleTİn gösterdiği raka-

.. mı Maliye kabul etmiyor. Bu cihet müzakere 

ve muhaberededir. Bâzı yerlerin Maliyedeki 
matlûbu tahsil edilmemiştir. Bunlar tamamiyle 
alınırsa zannederim kir her tarafta muallimleri
mizin maaşatmı vermek tahtı imkâna girer. 
Antalya'daki merkez iptidai muallimlerinin 
maaşları tamamiyle verilmiştir. Yani mütedahil 
maaşatı kalmamıştır. Mülhakattan alınacak ce
vaplar ayrıca 'bildirilecektir. Fakat arz ettiğim 
bu telgraf bir aylıktır. Kastamonu'dan gelen 
telgrafta, «MüteraJpm altı aylık maaşlarından 
üçer, dörder aylığı tamamen tesviye edilmiştir. 
Diğerleri de peyderpey tesviye edilecektir.» de
niliyor. Hamdolsun iki ay evvelki vaziyet bu
gün yoktur. Çünkü idarei hususiye tahsilat yap
mıştır ve Aşardaki taksitleri de ellerine geçmiş 
olduğu için muallimlerin maaşlarını 'vermişler
dir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Reis Be
yefendi, müsaade buyurursanız yalnız bir nok
tayı arz ve tashih edeceğim. Vekil Beyefendi 
Kayseri'den bahis buyurdular. İzah edeyim 
efendim, Kayseri'de idarei hususiye maalesef 
muallimlere para vermemiştir. Oradaki hami
yetli tüccarlar bir araya gelerek 2 000 lira ik
raz etmek suretiyle muallimlerin: maaşatı ve
rilebilmiştir. Yoksa maalesef Maliyen Vekâleti 
vermemiştir. ' ''-• rv)iûV>\v..:. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizlijf — ['Men
dim sualime temas etmezden evvel müsaade bu-
yurulursa bir hakikati tekrar edeceğim. Zira 
bir muharririmizin dediği gibi; bâzı hakikat
ler vardır ki, kendilerinden beklediğimiz fevai-
de destres olabilmek için onlar tekrara muhtaç
tırlar. Malûmunuzdur ki, halkın ve memleke
tin refah ve saadeti için biz burada ne .gibi tc-
şebbüsatta bulunursak ve ne gibi kavanîni mü
nakaşa, mübahase ve müzakere edersek binne-
tice o refah ve saadete destres olmak,, nail ol
mak için behemehal bütün mesainin, bütün te-
şebbüsatm karşısında maarifi 'görürüz ye daima 
tekrar ediyor ve diyoruz ki> Her şeyde maarif, 
her şeyde maarif! Evet her şeyde maarif, me
selâ hatırı âlilerindedir ki, tzalei Şekavet Ka
nunu müzakere olunurken muhterem bir arka
daşımız da maariften bahsetmişti İktisadiyatı
mız olsun, içtimaiyatımız olsun m-.ye dair olur
sa olsun, nâfi' bir teşebbüsata girişmek, nâfi' 
bir kanun yapmak, hulâsa her ne olursa olsun 

. münakaşaya girdiğimiz zaman maarifin inkişa-
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fınm elzem olduğuna kanaat getiriyor ve bu hu
susta ittifakı efkâr hâsıl oluyor ve yine malûmu-
âlileridir ki bizim iktisadiyatımızı, mevcudiye
timizi asiyişimiz kemiren bir hastalık ve yegâne 
bir âmil vardır ki o da cahildir. Şimdi bu has
talığın menbaını bildikten sonra bunu tahtı te
daviye alacak ve tabip vazifesini deruhte ede
cek olan Hükümettir. Acaba bu hastalığa kar
şı tabip vazifesini deruhde eden Hükümetimiz 
ne gibi tedabir ittihaz etmiştir? Bendenizin 
aklı kasîranemce bu meseleyi iki kısma ayırıyo
rum. Birisi mekâtibi âliye, yani âli tedrisat di
ğeri, mütevassıt tedrisattır. Bir de tahsili ipti
daî meselesi vardır. Arkadaşlar! Filhakika âli 
ve mütevassıt tedrisatımızda, (Orta tedrisat ses
leri) âli ve orta tedrisatımızda asrın ihtiyacatı-
n.ı tamamen muvafık bir surette tekemmül etti
ğimizi iddia edemeyiz. Fakat yüksek ve orta 
tedrisatla da az - çok alâkadar olan zevatın sâ-
rifi himmet olduğunu da inkâr etmiyoruz. Fakat 
efendiler! Her şeyin bir ruhu, bir lübbü, bir üs-
sülcsası olduğu gibi zanm hakîranemco maarif
ten bahsedilince maarifin de, üssülesası zanne
derim ki mekâtibi iptidaiyedir. Efendiler! Bir 
ay, bir buçuk ay evvel gördük ki Kayseri mual
limleri altı ay maaş alamadıkları için grev ilân 
etmişlerdir. Ve yine işittik ki Kastamonu mu
allimleri altı ay maaş almadıkları için grev ilân 
etmişlerdir. O halde efendiler! Mevcudolan bu 
hastalık Kangren halini alıyor ve bunun teda
visine mecbur olan Hükümet bir ilâç veremiyor 
Efendiler! Ne elim bir va-iyettir ki bir Hükü
mette muallimler maaş alamadıkları için grev 
ilân etsinler! 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Grev ilânı yoktur. 

MAZILAR MÜFİD B. (Devamla) — Vardır 
efendim, evet Kayscri'de muallimler grev ilân 
etmişlerdir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Cricv değil, terki vazifedir Beyefendi!.. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Terki 
vazife deyiniz, ne derseniz deyiniz. Hattâ ne 
gariptir ki Kayseri muallimleri bankaya müra
caat ettikleri vakit bankanın kapısına bir kâğıt 
yapıştırıyorlar: «Burada muallimlerin parası 
yoktur. Müracaat etmeyiniz:> deniyor. Bittabi' 
bunların müfredatı malûnıuâlinizdir ve çirkin 
şeylerdir. Hulâsa şimdi üssülcsas olan mual
limlerin maaşatı verilmiyor. Buna Maarif Ve

kili Beyefendi üç sebep dermiyan buyurdular. 
Bunların birincisi Aşar Hissesi; taksitleri müd
deti hulul etmediği için idarci hususiydim para
sı yokmuş. İkincisi: İptidaî Tahsil Vergisinin 
vakit ve zamaniylc tevziatı yapılmadığı: üçün
cüsü ise idarei hususiyenin Maliyedeki alacak
larını vakit ve zanamiyle alamamaları imiş. 
Edendiler! Bunlar Hükümete ait işlerdir. Ben
denizin itirazatım, Hükümetin vazaifini hüs-
nüsurctlc ifa etmediği merkezindedir. Hükü
met bu üç şeyi tamamiyle ve vaktü zamanır-da 
ifa etmediği için zavallı muallimin maaş ala
mamışlardır. Bunda biçare mualliminin ne 
taksiratı vardır1? Tevziat yapılamamış, taksit 
hulul etmemiş diye beni altı ay aç bıraktıktan 
sonra benim ne kusurum vardır? Efendiler! 
Tekrar ediyorum ki, üssülcsas olan mekâtibi 
iptidaiye muallimlerine şu saydığım esbabdan 
dolayı aylarca maaş verilmemiştir. Zannede
rim ki bir muallim veya bir memur bir vazife 
deruhde ettiği zaman böyle bir mukavelesi 
yoktur. (Taksit zamanları hulul etmedikçe, aşar 
zamanı gelmedikçe sana maaş veremiyceeğiz) 
diye Hükümet ile memurlar arasında böyle bir 
mukavele akdediimemiştir. Bu Hükümete ait 
bir vazifedir. Ne olursa olsun niçin maaş ve
rilmiyor? Efendiler! Bendeniz zannediyorum 
ki, meclisi umumiye bütçesini tanzim ederken 
kaç mektebi vardır, yeniden kaç mektep aça
caktır., kaç muallimi vardır, bunlara ne ka
dar karşılık konacaktır. Bunlar düşünülmüştür. 
Zannediyorum ki, varidattan biraz fazla da 
tahmin ediliyor ve bu mesele yalnız idarci hu-
susiyclcr memlekette çok mektep açtığını, çok 
mektep idare ettiğini göstermek için daima bu 
tahminde biraz mübalâğa ediyorlar. Kayse
ri muallimleri maaş almış deniliyor. Hayır 

efendiler! Kayseri muallimlerine idarci husu
siye para vermemiştir. Muhterem refikim Kay
seri Mebusu Ahmed Beyefendinin buyurduk
ları gibi Kayseri muallimlerinin haline acıyan 
ve onların perişan halini görüp de müteessir 
olan; Kayseri eşraf ve tüccaramdır efendiler! 
Yoksa Hükümet maaş vermemiştir. Zaten bir 
ekmek tedarik edebilecek ka.dar muhassasatı 
olan iptidai muallimlerine altı ay maaş veril
memiştir. Fakat onların o zamanki hallerini 
gören ağniya şu ve bu maaşlrmı vermişlerdir. 
Yoksa idarei hususiye vermemiştir. Ve yine 
Maarif Vekili Beyefendinin . buradaki beyana-
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tmdan anlıyoruz ki, Kastamonu'daki mütera
kim maaşlrdan ancak şimdilik üçü verilmiş, 
bakınız hepsi kaç maaş imiş ki, şimdilik daha 
üçünü vermişler. Demek ki daha üç, beş, altı 
maaş vardır. Ve yine anlıyoruz ki, yalnız 
merkez maaşı verilmiştir. Mülhakattan daha 
cevap alınmamıştır. Mülhakat muallimlerinin 
maaş alıp almadıkları hakkında henüz cevap 
yokmuş. Onları ancak Haktaâlâ bilir. Efen
dim! Bendeniz diyorum ki, mekâtibi iptidaiye 
muallimlerinin maaşatmm tesviyesinde cidden 
birinci derecede mesuliyet Maarif Vekâletine 
teveccüh etmez. Mekâtibi iptidaiye kimin ta
rafından idare olunuyor? Bunu biliyoruz. Fa
kat yalnız bendenizce mühim'olan bir hakikat 
vardır 'ki , , terbiye!, umumiyeyi ve iptidaî tah
silini ihmal eden Hükümet yalnız kendisini 
değil efendiler! İdare ettiği muhiti ve halkı 
sarsar ye memleketin istikbalini bir nevi' inkı
raza sevk eder. Onun içindir ki Hükümetimiz 
bunu pek iyi bilir. Memleketi refah ve saacle-' 
te nail,etmek için ,b,u vazaifi ibrazı hamiyetle 
tekabbül ettiklerine de eminim ve kendilerin
den bunu çok beklerim. Fakat memleketi sar
san, memleketin istikbaline çok halel getire
cek olan bu mektep muallimlerine, terbiyei 
umumiye meselesine âli ve mutavassıt tahsil de-
recesinde. lütfen, ehemmiyet ibraz buyursunlar. 

Bu hususta nazarı dikkatlerini celbediyorum. 
«Taksit zamanı 'hulul etmemiş, tevziat geç 
kalmış, yok bilmem M aliye parayı vermemiş:» 
deniyor.! Ipa,ha... ne istiyorsunuz? İta emrini 
Maliye Vekâleti vermezse idarei hususiye buh
ran içinde, teze.»}zap içinde < kalır, deniyor. Şu 
halde mqrkezj;n dfiMgöreceğİ birçok işler oldu
ğunu bugün;, fo.kunan resmî' telgraflardan da an
lıyoruz. Binaenaleyh ;b endeniz kaaniim ki : 
Heyeti Vekjlemizi, merhleketi sarsmak için de
ğil, memlekfitiye halki: refah ve saadete sevk 
için o vaz^leyi \ kabul ( buyurmuşlardır. İşte o 
vazife icabatı Qİaajak lütfen memleketin refah 
ve saadette ye, memleketin yükselmesinde, mem
leketin terbiyesinde büyük bir rol ifa edecek 
olan iptidari muallimlerini lütfen ihmal etme
sinler ve bu ümidi vâsikle bendeniz tekrar 
ediyorum. (Pek iyi sadaları) Pek iyi, buyur
dunuz ama bendeniz,-, diyorum ki : Bu ümidi 
vâsikle bu defa- sual. ile'geçiyorum, ikinci defa 
istizah yaparız, beyefendi! Ben Hükümete iti-
madederek ve bu mühib" meseleyi benden ziyade 

nazarı dikkate alacağına meni olarak tekrar 
ediyorum. Yalnız bendeniz değil, böyle sekiz 
ay muallimlere maaş verilmediği takdirde bü
tün rüfekam da mazeret kabul etmezler ve isti
zah yaparlar. (Bravo sadaları) 

EEİS •— Efendim, bugünkü ruznamemizde... 
I. MEHMED VASFİ Ef. (Bolu) — Efendim, usul 
I hakkında söz istiyorum. Bir takrir meselesi 

var, o takrir için söz istiyorum. 

p.EÎS —. Han.rri takrir için? 
MEHMET VASFİ Ef. (Bolu) — Efendim, 

bir takrir takdim etmiştim. Bu takdim etmiş 
olduğum takrir için bir iki.soz söyliyeceğim. 

BEİS — Takrir ruznameye dâhil değildir. 
MEHMET VASFİ Er.'(Devamla) — Arz 

edeyim de hiç olmazsa Heyeti Aliye peydayı 
ıttıla ctaln. 17 Eylül tarihli; ...ağnamın Nisan
da tadadedilmeslne dair Lâzistan Mebusu Ali 
Bey ve rüfekasiyle bir takrir'vermiştik*. Bu 
takrir 2 Teşrinievvel tarihinde tekidedildi, yi
ne cevap yok. 21 Teşrinievvel .tarihiyle tekrar 
tekidedildi, yine cevap yok. 31 Teşrinievvel 
tarihinde yine şifahî tekidettim, yine cevap yok. 
Bugün yine bu takririn ne olduğunu.soruyor-um. 
Bu takrir ne olmuştur? Rica ederim, bu takrir 
mcnal'ii millete taallûk eden bir takrirdir. Bu
nun böyle Hükümet tarafından ..sükût; ile ge--r 
çiştirilmesi doğru değildir. Acaba Nizamn^mel 
Dahilînin 109 ncu ve onu takibeden madçTesi 
ahkâmı mülga mıdır? Bunu anlamak. istiyo
rum. Mamafih bir takrir daha veriyorum. 

BEİS — Efendim, Maliye Vekâleti Vekili 
Beyefendi buradadır. Kendilerinden rica ede
riz, bu takririn cevabını bir an evyel versinler. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Efendim, öyle bir takrirden ha
berdar değilim. Mebusu Muhterem . arkadaşı
mın ifadesinden böyle bir takririn. • olduğunu 
anladım. Gittiğimde tahkik eder ve lâzımgelen 
cevabmı süratle arz ederini. 

RE 13 — -Efendim mümkün olduğu kadar 
süratle cevap vermenizi rica ederim. 

Efendim ipeği havi mensucatın Gümrük 
Ra-ani hakkında (2/G3) numaralı teklifi. k;anu-

. ı • 

nî ile istihlâk Reani Kanununun tefsirine ait 
(3/103) numaralı teskereye-'İktisat Encümeni 
mazbatası vardır. Bu mazbata henüz ; ' tevzi 
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olunmuştur. Zannederim azayı ki;•.•>•• -mnu 
mütalâaya vakit bula mim ıslan ir- A':.-> * ta
raftan da Adliye Vekili Seyyhl A; ver. a*.• He
yeti Tmuyiziye merkezinin nakli • d. olan 
Kanunun, müzakereci id teklif e« I i>« İte-
yeti celilenizce müstacel ruzuam<.,. h um
muştur. Bunun t akdi men rmAakt M.VÜ|J reyi 
âlinize vaz'edeceğim. 

İSMAİL B. (Karahisarı ŞarJ-d) jj, j„ Bey, 
bendeniz de ipeği havi mensucatın {jujat ük Bos. 
mi halkkmdaki teki il:i kanuni ili: lahjdatt ^a*1^ 
Kanununun tefsirine ait İktisat MnmVmmu' ırças-
bat ası. müzaıkcratımu içtimai âtiye ffîljİyj'-i ta-
lebediyorum. Azayı kirama, koni e/, ),:pj edilmiş 
ve mütalâa olunmam ist ir. 

4, — JV(J}M^iîjRE 3 

1. — Heyeti T<'-nı/iziye v.url;e.n;n-H \\,k\ine 
ve teşkilâtının terbin1', dair (A/Ak^ı \uiı-ıarah 
lâyihai kanuniye m Ad*i;t? re 1/ure • /jr; Ma
line encümenleri })n/.va.\Vd(/r.-

T. B. M. h. Kiyaset! ('•Ah ,,, 

Heyeti Temyizde merkezinin .. AzhirA 
rmkline ve teşkilât ium tevsiine dair .VI!i.A Ve
kaletince tanzim kıbnp> İfra \ Akilli ı\ [lAye 
linin 17 . 10 . 1Adf> tarihli ediamııH'! '^eolisi 
Aliye arzı takarrür öden kanun tavik;! .| iktisa
bı kanuniye! eylemi A üzere rapUj»'' ja!<a|dıı kı-
i inmiştir efendim. • 

fcl'a. VeiAlI••Tİ ijr,; r i j JM.Sİ 

Al- M İ | j " 

Esbabd mucibe lâyiha^ş 

Heyeti Temyizıyeye Sivas ha n, , . , • lAüıazı 
vesaiti nakliyenin nnfcnnt itibari. |( pjıuin \i' 
i Aküm- ve tehiri i.aUeım ieab-aduvk ji | } ^ hı 1>e-
raetleri mümkün A'v ok mamanla; in »ja îuev 
kufiyetlcrini t cm d AA A emekte olduğu ailıeth; 
merkezin tebdilin' Azma hâsı! qb pı.'j ' . Kski-
.şi?hir'in vaziyeti coğrafiye ve kuU(i,j pan r^lası 
bu mahzurları rciA-decek bir kzintivAir Sürül
müş olduğundan birinci madde, lo' b e r k kılın
dığı veçhile merkezi Temyiz o!aı..k j ; ,|üşehir 
tercih ve intihan i, ,i.ı;.u^!,' 

Kanunun neşri zamanında A \ ap^mc naza 
.an Sivas'ın merAez ittihazın d-eki ı,i|! 11 aşikâr 
tse.de bilâhara ımn.mbki U:,<A'.v,jjü bdodlıamd 
istirdadına muvaAAkıye-t hasadı t*lj adpı iner 

C : l 

;S ildendim bendeniz de csa-.cn onu 
,\ ornın. Zaten encümen de bunun, içtinm! 
Adcını teklif ediyor. 

mide Heyeti iYaıyiziye merkezi dn uak 
ar (ilan Kamumu bugün müzaik-avsihi re-

. , .ıi ,,ue vaz'edeceğim, Bugün'bur.vın mazak"-
,, .ini kabul buyuranlar lütfen el k d elman. Ka-
| Hl' .•.'jıimiştir. 

Muhtelif evrak 

• ('umhuriuet ilânı münasebetiyle Görele'-
.i, , ,(.•••»/ ielrp-af, 

nj,|A — Efendim, muvafık görürseniz Diva
nı J||_ asetçe münasip cevap verilsin. 

\\^H MADDELER 

mavMİni A'bdil ey.A iiği gibi bilhassa İstanbul, 
\ . , j . ve lldiıne m a ita takılıdaki roahaikimden sır 
İ\-,:.\> . Um mukarreraı. diğer mahakim karaıiai'i 
• .... ...«'.-'murından fazla, bir yekûna ba.lm" olnm-
tM ra ılmptaki isabeti tevidetmekte w, biliıassı 
jiı ' Sivas yollarını Netrederek irtihatı biisbütii:: 
j.aj ı.-ıtig' e 'de .Eskişehir'de İn mahzur da mev-
M.inn.; i ' dda. beraber merkezi Hükümete her 

• .j'.p ..arip buiıunin.isı r e , ; merkeze başka, b.ı 
; i . , i 'Aiehan \miir :;tc :s'dunmuştur. l'eiklk 
aiMî,.,p dnsaiyata m;./.rU"-.'ü Av^hhuratı \hkıada 
JPPM <H Hukuk Oairı.'sım; tahmil olunan v-r/a-
jj'ju iu-si'eti de bir âmil okluğu ceza dâuıAnmz 
|;apjji ve Ceza dait-elcnnde rüyeti imhan ve ;A 
jııjl, ıj mukabilinde ^a.lh, hukuk ve ti<ar i jıia.-
;. ,:,, k risalen sadır oia.u mu'karrerata y.-dnız ÜV 

vqjj 'j\an,viziyeniit liukuJlc Dairesi merci' pas: 
rijdn.d cihetli' ı]ereea,tı malıakimin tı-isinü..-:. 
jiı,(J!!,boian ga.ye relkikatı ciddİ3re ifasına . vaka t 
kaİiı'i.-ima5nndan dolam heder ve mevc:;! teşkil a t 
İbApiHaîl tenkil edin azalardan birin d, ma,-e. 
I|4ı İndinde reddli ;;iahkeme imkânı iia/ızAil 
nb.roina binamı heyeti mevcudeye ilâ\ç!en .ikin-
ı-j j•)i' Hükıfe Dairesi ile tetkl'fcatta muavenet . . 
p'!.i|ida, heyeti tedkil ile taahuratı 'vâlaayı b -
i r c r;. iiMiidk ü/ere her daireye birer âz;a w } • 

-.w ;eAep -.e eahdıazata binaen Ba'-mnidd •• 
A'.'ik Ib ' le bîy lıasm'i" '.; ' •' >'•'' 

jMüıvin ile Hc;-•'•'• i. 'Te-myiziyeHin nii'm;.n;iâtı tak 
iij h . Ani tanzim ve tesri' zımnında icabedca mü-
iupyM;', \"e ketelıeniu ilâvesine zarur1''1 hbsşedil-
i|p\nr. 
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