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Sayfa I 
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153 
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1. — Darüleytamlar Müdüriyeti Uımu-

miyesinin 1340 senesi Mart ayına mahsus 
bütçe kanun lâyihası (1/455) 153 

Teklifler 153 

1. — Kayseri Me tan Doktor Halit Be
yin eczacılığımızın muhafazası ve himaye
si hakkında teklifi kanunisi (2/309) 153 

2. — Antalya Mebusu Ahmed Saki Be
yin, 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Uımu-
ımi Kanununa müzeyyel teklifi kanunisi 
(2/310) 153 

3. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin. 
Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin kazaya 
tahvili hakkında kanun teklifi (2/312) 194 

4. — Siird Mebusu Halil Hulki Mendi 
ile rüfekasmm, Bitlis ve Genç vilâyetleri
nin lağvı ile Muş vilâyetini teşkiline dair 
kanun teklifi (2/311) 194:199 

Mazbatalar 
Sayfa 
153 

1. — Evkaf Müdürü Umumiliğinin 1340 
senesi varidat ve masarifatı hakkında büt
çe kanunu lâyihası ve Muvazene! Maliye 
Encümeni mazbatası (1/405) 153 

2. — Ziraat Bankasının 1340 senesi va
ridat ve ımasarifatı hakkında bütçe kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
(mazbatası (1/400) 153 

Tezkereler 153 

1. — Mahkûmini giiyabiyenin emval ve 
ve emlâkinin sureti idaresine ıdair nizam
name lâyihasiyle Meni Müskirat Kanunu
nun bâzı ımevalddınm ve Usulü Muhakematı 
Cezaiye Kanununun yedinci ve sulh hâkim
leri hakkındaki kanunu muvakkatin üçün- . 
cü ve sekizinci maddelerine ımuadil ve Teş
kilâtı Mahakimi Nizamiye. Kanununa mü
zeyyel olan levayihi kanuniyenin iadesine: 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/241) 153 

2. — '23 Temmuz 1924 te Bürüksel'de ini-""' 
kadedecıek beynelmıljel parlâmentolar ti
caret konferansında Türkiye Büyük Millet , , 
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Meclisinin de tömsili için murahhas izamı 
hakkında unezkûr konferans kâtibi u/muani-
liğinden mevrut davetnameye dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 166 :156 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
rinci intihap devresi azalarına verilecek 
istiklâl Madalyaları hakkında Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi. 156:157 

4. — Bir veya müteaddit mekteplerde 
(muallimlikte bulunan zâbitan ve 'mensu-
bîni aksariyeye ne «suretle tahsisatı fev
kalâde verileceğinim tefsirine dair Başve
kâletten mevrut tezkere (3/332) 157 

3. — Azayı kiram muamelâtı 153 
1. — Azayı krkndan bâzı zevatın mezu

niyetlerine dair Divanı Riyaset kararı 153: 
155 

2. — Mezuniyetlerine tecavüz ettiren 

azayı kiram hakkında Divanı Riyaset ka
rarlan. 

Evrakı saire 
1. — Hilâfetin ilgası ve hanedanı hilâ

fetin hudut haricine çıkarılması dolayısiy-
le Artvin, Adana, Avanos, Erdenk, Elâziz, 
Ödemiş, İncesu, Babaeski, Bayburt, Bayın
dır, Tezcan, Çerkesköy, Haymana, Has-
mane, Ulukışla, Hasankale, Hınıs, Düzce, 
Dikili, Zonguldak, Saray, Söke, Şafşat, 
Şemdinan, Kars, Karaburun, Kangal, Ko
caeli, Mersin, Narman ve Yuısufelilden mev
rut tebrik telgrafları. 

4. — Müzakere edilen mevad 
1. — 1340 senesi Muvazenei umumiye 

kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası (1/296) 

A - Dahiliye Vekâleti bütçesi 

Sayfa 

155 
157 

157 
157 

157 
157 :lı6S, 
168:194 

BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerai; saat : 1,55 

REİS — Fethi Bey 
KATİPLER : Hakkı Bey (Van), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum, tzaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci ceJ&e 

Fethi Beyin taht» riyasetlerinde bilinikat 
zaptı sabıkhulâsası; kıraat ve tadilen kabul 
olundu. Evrakii varide aidolduğu mahallere ha
vale edildikten, sonra Muvazenei Maliye Encü
menine senei sabıkada, olduğu gibi yirmi âza 
İntihabı ve İktisat Vekâletini Ticaret ve Ziraat 
vekâletlefrine ayrılmasına mebni İktisat Encü
meninin mülga Adliye, Ticaret ve Ziraat encü
menleri içliıı şuibelerce ayrı ayrı intihabat icrası 
karargir oldu. 

Heyeti Velşilenin istifasına dair Riyaseticum-
hur tezkeresi okunduktan sonra ruznamei müza-

kerata geçildi. 
Yıkanmaya ihtiyaç gösteren mensucatta su

ni ipek istimalinin memnuiyetine dair teklifi 
kanuni biknüzakere kabul ve teneffüs için celse 
tatil edildi. 

ikinci celse 
Fethi beyin riyasetleriyle küşadedilerek bit-

tekrar Başvekâlete intihabedilen İsmet Paşa7-
mn teşkil ettiği Heyeti Vekilenin berayı tasvip 
Meclisi Âliye arz eylediğime dair Riyaseticum-
hur tezkeresi kıraat ve tasdik olunmak üzere 
araya müracaat edildi. Tasnifi ara neticesinde 
reye iştirak eden 145 azanın ittifakiyle kabine-
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ye beyanı itimadedildiği bittebliğ Cuımarted gü
nü içtima edilmek, üzere cebeye nihayet ve
rildi. 

REİS — Z a p t ı sabık hakkında bir itiraz var 
mı efendiler? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edildi. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Reis Bey! Ben
denizin Müdafaai Milliye Vekâletinden bir sualim 

Lâyihalar 

1. — Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi-
nin 1340 senesi Mart ayına mahsus ve Başvekâlet
ten mevrut muvakkat bütçe kanun lâyihası 
(1/455) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

Teklifler 

1. — Kayseri Mebusu Doktor IlaHt Beyin ec
zacılığımızın muhafaza ve himayesi hakkında tek
lifi kanunisi (2/309) (Lâyiha Encümenine) 

2. -— Antalya Mebusu Ahmed Saki Beyin 
26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umumi Kanu
nuna müzeyyel teklifi kanunisi (2/310) (Lâyiha 
Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — 1340 senesi Evkaf Müdürü Umumiliğinin 
varidat ve masarif atı hakkında bütçe kanunu lâ
yihası (1/405) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye alındı). 

2. — Ziraat Bankasının 1340 senesi varidat 
ve masarif atı hakkında bütçe kanunu lâyihamı ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (1/400) 
(Ruznameye alıyoruz.) 

Teskerebr 

1. — Mahkûmini giyabiyenin emval ve emlâ
kinin sureti idaresine dair nizamname lâyihası 
ile Meni Müskirat Kanununun bâzı mevaddmın I 

1. — Azayı Kiramdan bâzı zevatın mezu
niyetlerine dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Okunacaktır : 

vardır ki, iki haftadan beri cevap alamadım. Son
ra hesap memurları hakkında bir teklifi kanuni 
vermiştim. Ondan da cevap çıkmadı. Üç ay oldu. 
Lütfen bunların cevaplarının teşriini rica ederim. 

REİS — Peki efendim, gerek Muvazenei Ma
liye Enclimenindeki teklifi kanunideki ve gerek
se Müdafaai Milliye Vekâletinden olan sualinize 
biran evvel cevap verilmesini tekidederiz. 

ve Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun ye~ 
dinci ve Sulh Hâkimleri hakkındaki Kanunu 
muvakkatin üçüncü ve sekizinci maddelerini mu-
addil ve Teşkilâtı Mahakim Nizamiya Kanununa 
müzeyyel olan levayıhi kanuniyenin iadesine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/241) 

REİS — Okunacak: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Adliye Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp 
12 . 11 . 1333, 29 . 2 . 1339 ve 13 . 1 . 1340 ta
rih ve 6/1957, 6/615, 6/154, 6/617, 6/155 nu
maralı tezkerelerle arz ve takdim kılman mahkû
mini giyabiyenin emval ve emlâkinin sureti idare-
sine dair nizamname lâyihası ile Meni Müskirat 
Kanununun bâzı mevaddını ve Usulü Muhakema
tı Cezaiye Kanununun yedinci ve Sulh Hâkimleri 
hakkındaki Kanunu muvakkatin üçüncü ve se
kizinci maddelerini muaddil ve Teşkilâtı Muhaki-
mi Nizamiye Kanununa müzeyyel olan levayihi 
kanuniyenin berayı tetkijç iadesi vekâleti müşa-
rünileyhanın 2 Mart 1340 tarih ve Umuru Cezai
ye Müdüriyeti 55/1749 numaralı tezkeresinde 
işar kılınmakla icrayı icabına müsaadei devlet
lerini istirham eylerim efendim. 

3 Mart 1340 
Başvekil İsmet 

REİS — Nizamnamemiz mucibince iadesi ta-

I lebolunan işbu kanun lâyihasını Başvekâlete ve- ( 

riyoruj. 

Heyeti Umumiyeye 
At :de er.am:si muharrer, Azayı Kirama hıra

larında muharrer müddetlerle mezuniyet itası, Di
vanı RıyaseLn 4 . 3 . 1340 tarihli bınncı ıçtiinaın-

2. — EVRAKI VARİDE 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

— 153 
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da tensıbedilmiş' olmakla Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. M. Birinci Reisvekili 
îsmet 

'Hüseyin Rauf B. (İstanbul) üç ay (tabip 
raporuna istinaden) ve 1 Mart 1340 tan itiba
ren, 

Resul B. (Bitlis) üç ay (tabip raporuna müs
teniden) ve 1 Mart 1340 tan itibaren, 

Mustafa Şeref B. (Burdur) 20 gün (tabip ra
poruna müsteniden) ve 1 Mart 1340 tan itiba
ren. 

REİS — Esamisi okunan azanın mazereti sıh
hiyelerine binaen hizalarında gösterilen müddet
le mezuniyetlerini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Mezuniyetlerini tecavüz ettiren Azayı Ki
ram hakkında Divanı Riyaset kararları. 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyetlerine tecavüz ettiren merbut cetvel

de esamisi muharrer Azayı Kiramın hizalarında 
muharrer müddetlerin birinci senei içtimaiye zar
fındaki mezuniyeti kanuniyelerinden mahsubu, 
Divanı Riyasetin 4 . 3 . 1340 tarihli birinci içti-
mamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiye
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. M. Birinci Reisvekili 
îsmet 

Puad Bey (Konya) bir hafta, 28 Kânunusa
ni 1340, 15 gün, mazeretine mebni, 

Şakir Bey (Çatalca) bir hafta, 31 Kânunusa
ni 1340, bir hafta, pederinin rahatsızlığı dolayı-
siylc, . 

Vasıf Bey (Saruhan) İstanbul İstiklâl Mahke
mesiyle gitmiştir, 8 Kânunuevvel 1340, 23 gün, 

.ailevi mazeretine binaen, 
Ömer Şevki Bey S(ivas) Onbeş gün, 4 Şu

bat 1340,. 7 gün rahatsızlığına mebni ( tabip rapo
runa müsteniden). 

REİS — İsimleri hizasında okunan müddet
lerin, müddeti kanuniyelerinden mahsubunu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeye 
- Mezuniyet müddetlerini tecavuüz ettiren me-f 

but cetvelde esamisi muherrer Azayı Kirama ait 
muamelât, Divanı Riyasetin 4 . 3 . 1340 tarihli 

birinci içtimamdâ lede'ttetkik mumaileyhimin ge
çen senei içtimaiye zarfındaki birbuçuk aylık 
mezuniyeti kanuniyelerini istimalden sonra hi
zalarında muharrer müddetleri tecavüz ettirdik
leri anlaşılmış ve mezkûr senei içtimaiye zarfın
dan mezun adleri hususunun Heyeti Umumiyeye 
arzı ekseriyetle tensibedilmiştm 

T. B. M. Meclisi Reisvekili 
İsmet 

Mezuniyetlerini tecavüz ettiren Âzai Kiramın 
Halid Bey (Kângırı) Bir hafta 29 Kâ-

nuevvel 1339 kırk bir gün rahatsızlığına mebni 
(Tabip raporuna müsteniden) 

Şeyh Safvet Ef. (Urfa) Bir hafta 26 Kânu
nusani 1340, yedigün rahatsızlığına mebni (Ta
bip raporuna müsteniden) 

Hazım Bey, (Niğde), bir buçuk ay 15 Kânu
nuevvel 1339, on gün esbabı mübremeye binaen. 

Mehmed Emin Bey, (Karahisan Şarki) Bir 
buçuk ay 5 Kânunuevvel 1339, onsekiz gün Ra
hatsızlığına mebni (Tabip raporuna müsteni
den) 

Zamir ,Bey (Adana), Bir hafta 20 Kânunu
sani 1349, onbeş gün Esbabı meşruasma bina
en. 

Ağaoğlu Ahmed Bey, (Kars), Bir buçuk ay, 
9 Kânunuevvel 1339, yedi gün rahatsızlığına 
binaen. 

Recai Bey, (Ordu), Bir buçuk ay 8 Teşri-
sani 1339, yirmi gün, rahatsızlığına binaen 
(Tabip raporuna müsteniden) 

Necati Bey, (Bursa), Bir buçuk ay, 
2 Teşrinisani 1339, yirmi iki gün, rahatsızlıma 
binaen (Tabip raporuna müsteniden) 

Mehmed Bey, (Biga), bir buçuk ay 11 Teş
rinisani 1339, on gün tahavvülâtı havaiye ve 
yolların bozulması hasebiyle 

Avni Bey, (Canik), bir hafta 23 Kânunu
sani 1339, Oniki gün, rahatsızlığına binaen. 

Mehmed Fuad Bey, (Kastamonu), Bir buçuk 
ay, 19 Eylül 1339, on gün, rahatsızlığına bi
naen (Tabip raporuna müsteniden) 

Mithat Bey, (Maraş), bir hafta 22 Kânunu
sani 1339, yirmidokuz gün rahatsızlığına binaen 
(Tabip raporuna müsteniden) 

Hüsrev Bey, (Urfa), bir hafta 21 Teşrini
sani 1339, ondokuz gün, mazeretine katiyesine 
mebni. 
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Abdülkâdir Bey, (Maraş), bir buçuk aydan 
maada bir buçuk ay, 8 Kânunusani 1339, bir ay, 
havanın müsaitsizliğine mebni. 

REİS — Elendim geçen sene Heyeti Celi-
lenizin vermiş olduğu karar mucübince Azayı 
Kirama yalnız bir buçuk ay mezuniyet veril
mesi karangir olmuştu. Bu mezuniyetlerini is
timal ettikten sonra mazeretlerle mezuniyet
lerini tecavüz ettirmiş olan azanın isimleri 
okundu. Müddetlerle Azayı Kiramın mezun ad
dedilmeleri veya edilme emelleri Heyeti Celile-
nin kararına arz olunacaktır. 

ALI SURURt Ef. (Karahisarı Şarkı) — 
Söz isterim. 

REİS — Bu hususta müzakere açılmaz zan
nederim. 

ALÎ SURURt Ef. — Hayır müzakere değil, 
divandan kararı ekseriyetle çıkmıştır. Onu 
izah edeceğim efendim. Heyeti Celile tenevvür 
•etsin. 

Efendim, geçen sene Heyeti Oelileniz, itti
haz buyurduğu bir kararla mebus anı kirama 
1339 da verilen mezuniyetin âzami bir buçuk-
ay almasını tesbit ıbuyurmuştu. Şimdi isim
leri okunan arkadaşlar, Heyeti Celilenizce ka
rangir olan bir buçuk ayı, mazeretleri dala-
yısiyle tecavüz ettiren zevattı. Divanda bu 
mesele müzakere olunurken iki fikir tebellür 
etmiştir. Fikrin birisi - ki ekseriyet ona te
mayül etmiştir ve o veohile Heyeti Oelilenize 
sevk olunmuştur - Birbuçuk ayı tecavüz eden 
müddetin (1339) a mahsuben kalbulü zcminin-
dedir. Akailiyette .kalan arkadaşlarda madem
ki-Heyeti Celile, 1339 da verilen izin âzami 
foinbuçuk ay olsun demiş, Şimdi bu kararı mu-
hafazaten ve siyaneten bir ıbuçuk ayı tecavüz 
eden müddetin; 1340 da istimali talbiî olan müd-
ti kanumiyeye mahsubu daha muvafık olacağı 
kanaatindeyim. Onun için Heyeti Celileniz han-
ıgisini tercih buyurursanız o veçhile ittihazı ka
rar eder. Bu ciheti tasrih etmeyi lüzumlu ad
dettim. 

REİS — Efendim, Ali Sururi Efendi, me
seleyi izah ettiler. İki şık vardır. Her ikisini 
de reyi âlinize koyacağım. Evvel emirde mezu
niyetlerini mazeretlerine mefoni tecavüz ettir
miş alan âzanm 1339 senesine mahsuben me
zun addedilmelerini muvafık görenler lütfen 

ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Mu
vafık görmiy enler lütfen ellerini kaldırsın. 
1339 senesine mahsuben mezuniyetleri muvafık 
görüldü efendim. 

2. — 23 Temmuz 1924 de BürukseVde inika-
dedecek Beynelmilel Parlâmentolar Ticaret Kon
feransında Türkiye Büyük Millet Meclisinin de 
temsili için murahhas izamı için mezkûr kon
ferans Kâtibi umumiliğinden mevrut davetna
meye dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti Tez
keresi, 

Heyeti Umumiyeye 

11. — 23 Temmuz sene 1924 tarihinde Bü-
rüksel'de inikadedecek olan Beynelmilel Par
lâmentolar Ticaret Konferansında Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin de temsili için murahhas 
iızamı hakkında mezkûr konferans kâtibi umu
miliğinden mevrut ve sureti mütercimesi mer
but davetname Divanı Riyasetin 4 Mart 1340 
tarihinde münakit birinci içtimamda, ledette-
zekkür mezkûr konferansa biri reis olmak üze
re Meclisi Azayı Kiramından iki zatın izamı 
tensip ve Heyeti Umumiyece ikisi intihap bu-
yurulmak üzere dört zatın Divanı Riyasetçe 
namzet gösterilmesinin suhuleti intihabı mucü-
bolaoağı teemmül edilmiş ise de gerek murah
hasların adedi ve gerek namzet iraesi husus
larının evvel emirde müzakere ve tasvip buyu-
rulması zımnında keyfiyetin Heyeti Umumiye
ye arzı karangir olmuştur, efendim. 

T. B. M. Meclisi Birinci 
ReİBveıkili 

ismet 
REİS — Efendiler Divanı Riyasetin tezkere

sini rıS/i âlinize koyacağım. (Anlamadık sesle
ri) Anlamadınız mı? Ali Sururi Efendi, Lütfen 
izah buyurunuz. 

ÎKÎNCÎ REÎS VEKİLİ ALİ SURURİ EF. 
(Karahisarı Şarki) — Efendim 23 Temmuz 1924 
tarihinde Bünüksel'de inikat edecek olan Bey
nelmilel Parlâmentolar Ticaret Konferansında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de temsili için 
o konferans Kâtibi Umumiliği t a rd ından bir 
tezkere geliyor «Murahhaslarınızı dntihabediniz. 
23 Temmuzda orada bulunlsunlar ve onbeş Ma
yıstan evvel de murahhaslarınızın isimlerine 
biz vâfıf olalım deniyor» Bu teskere, Divanı 
Riyasete havale buyurulmuştu. Divanı Riyaset, 
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müzakere etti. Meclisi Âli namına ,Mcclisi Âli
nizi temsil etmek üzere iki arkadrçıın güımer,! 
ımünasip görüldü. Hattâ gelen evmk aı ajanın
da bir de liste var. Büyük devletler 'birer mu-
:ra'hlhaıs gönderiyorlar. Zannederim bir devlet 
var beş murahhas gönderiyor. Yani mütefer
riktir, Kaç murahhas gönderilmesi hakkında 
.müzakere edildi. Bâza arkadaşlar, iki ve bâzı 
arkadaşlar da üç gönderilmeisi muvafık olaca
ğını söylediler. Fakat iki gönderilmesi kâfi ola
cağı ekseriyetle takarrür etti. Şimdi bu iki ar
kadaş, tabiî Heyeti Celileniz tarafından intihap 
Duyurulacaktır .Heyeti Celileniz tarafından in
tihap buyurulaeağı tabiî olmakla beraber su
huleti intihabı temin için Divanı Riyasetçe mü
nasip arkadaşlardan iki mirli namzet iracoi de 
belki ımuvafık olabilir denildi. Fakat gerek 
namzet iraesi ve gerek gidecek murahhasların 
•adedi hakkında evvelemirde Heyeti Cdilenizden 
bir emir ve işaret almayı, Divanı Riyaset, lü
zumlu ve icabı vazife addetti. Binaenaleyh 
Heyeti Celilenizce teisbit edilecek mesele ikidir. 
Birisi, gidecek murahhasların adedi kaç olsun? 
ikincisi : Heyeti Geli'lenizce intihap yapılmaz
dan evvel namzet iaeei münasip olur mu, ol
maz imi, Birde bu noktayı tâyin ve tefrik et
melidir. Heyeti Celileniz, nasıl 'karar verirse 
icrayı icabı ı/'apılacaktır. 

ESAD EF. (Aydın) —Hariç ten olamaz mı 
efendim. 

ALI SURURI EF. (Devamla) — Parlâmen
toları temsil edecektir. Binaenaleyh Meclisten 
olması zaruridir efendim. 

• CELÂL NURİ B. J Gelibolu) — Efendim 
Belçika Hükümeti hâlâ muahedeyi tardik etme
di-Oraya gidebilir imiyiz, hükümetin bu babta-
ki noktai nazarı nedir? Bilmek isteriz. 

REİS — Efend'ım bunun Parlâımentolarara-
smda içtimai edecek elan bir konferans olduğu 
anlaşılıyor. Binaenaleyh hükümetin nektai na
zarını ayrıca almaya 'lüzum yoktur. Şimdi ev
velemirde Brüksel'de iniikadedecek olan bu 
konferans âza göndermeyi Heyeti Ceiile mu
vafık görmüyor mu, görmüyor mut Evvelâ bu 
noktayı tesbit edelim. Âza göndermeyi muva
fık görenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Âza gönderilmesi takarrür etmiştir. 

Âza adedini reyiâlinize koyacağım. Divanı' 

Riyaset iki veya üç âza intihabedilsin demiş. 
Bir clsun diye teklif vaıdır. Evvelemirde bir 
âza intihab'Cdilmesini reyiâlilerine koyacağım. 
Bir â.-̂ a gönderilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksinj reyiâlilerine koyacağım. Bir 
âza göndcrTmcsini muvafık görmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Bir âza gönderilmesi muvafık 
görülmedi. İki âza gönderilmesini reye koyaca
ğım. İki âza gönderilmcGİni muvafık görenler 
lütfen ellerini kaldırsın aksini reye koyuyorum. 
Muvafık görmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
iki âza gönderilmesi muvafık görülmüştür. Di
vanı Riyasetçe dört kh i namzet gösterilmesini 
muvafık görülüp görülmiyeceğini reyiâlinize 

arz ci, nm. 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim in

tihabı t cahil için namzet gösterilmek usulü, <cısa: 

sen muter.mil ve müteariftir. Ancak Meclis â^ası 
haricinden de namzet gösterilaln. Beis yoktur. 
efendim. 

REİS — Divanı Riyasetçe gidecek olan aza
lar için dört namzet... 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Altı namzet... 
REtS — Al ti namzet gösterilmesi kabul eden-

lor lütfen, eli pirini kaldırsın, aksini reye koyu
yorum. Muvafık görmiyenler lütfen ellerini kal
dırımlar. Divanı Kyanetçe • altı ncımaet gösteril
mesi kabul edildi efendim. 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Niçin Divanı 
Riyaset gösteriyor? Şubeler göstersin. 

BEİS — Efendim Divanı Riya-^tin •göstere
ceği altı namzet meyanmda Meclisi Âliniz iki 
zatı intihabedecektir. 

3. —Türkiye B'iyük Mîllet Med'si birinci 
intihar) devresi azalarına verilecek İstiklâl Ma
dalyaları hakkında Büyük Mîllet 31eclisi tez
keresi. 

Heyeti Uımumiycyc 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci dev-
rri intihabiyeci azasına itası muktazi maclalya-
nm devrei mezkûre esnasında mamuriyet ka'bu-
liyle veya esbabı saire ile istifa eden veya me
busluktan ıskadcdilenlerle, vefat edenlere de 
Verilip verilmiyecepindo tereddüt hâsıl oldu
ğundan bu bapta bir karar itası lüzumunu mu-
tazammm ba-şkitabetin tezkeresi ve meı'butatı 
Divanı Riyasetin 4 . 3 . 1340 tarihli birinci iç-
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timamda ledeltetMk, mıJbapta mukarreratı âtiye 
ittihat,edilmiş ve maımafMı keyfiyetin tefsiri ma-
niyetinde telâkki iolunabilmesi ihtimaline bina
en- [bir kere 'de Heyeti Umumiyenin nazarı tetkik 
ve; ta^ylfeinjden; gedmesi eşlem görülmüştür. 

1. —v İstiklâl Madalyası Kanununun «Dâvayı 
muMk-ve meşruamızı ihzar ve bunu müdafaa 
eden Büyük Millet Meclisi azalarına 'birer ma
dalya verilir» diye muharrer olan ikinci mad
desinin nüfat ve mazmoımuna nazaran h e l i s e 
iltîSiiak ve 'ifayı vazife ederek kanunu mezkû-
ran; neşrinden evvel veya ısonra istifa eden veya 
senede iki ay ve daha fazla müddet bilâmaze-
ret ye bilâfasıla Meclise devam etımediklerinden 
fbenmucibi kanun Heyeti Uımumiyece müstağni I 
addddilen ve 'biirinci devrei intiha'biyenin ©onla-
rınad 'Ogru. intihabodilip o (devrede Meclise ilti
hak idden azayı kirama itası tabiî görülmüştür. 

2; -..—= Birinci devrede Meclise itihak ve ifayı 
vazife .edip ;de kânunu mezkûrun neşrinden ev
vel Mçy^^onra y e f a k . ^ ıma/Myamn 
da. yedinci'maddenin son fıkrasına istinaden hâ
tıra ol^ışak veresesine itası muvafık olacağı, 

3. — Meclis âzasından iken hukuku mecleni-
yeden iskat ve cinayetle' mahkûm olanlara .ge
lince : Kanununyedinci maddesine göre 'bu su
retle to^hkûm bulunanların hakkı taliki olanı a-
•ması ve fakat madalya 'hâtıra olarak veresesine 
İntikal »etmesi lâzım geldiğinden bu kabil aza
ya |da maddei mezkûre Ihükmünün tatbiki yani | 

lrj—r 134Û senesi Muvazenei umumiye kanu-
nulâyikası ve Muvazenei Maliye Encümeni' maz-
baÇım» (10M) < 

A ?- BaMljye Vekâleti bütçesi (1) 

REİS'*— Bugü-R-kü Tuznamemizde 1340 sene
si 'Mavazenei umumiye kanunu lâyihasına mü-
taal l ik^lan -Dâhiliye Vekâleti blütcjeısi 'müzakere 
ol«naeaktırv 

Dahiliye Bütçesi hakkında söz iötivcn rü-
fekafim -sözlerini kaydettirmelerini rica ederim. 

(•£),-' Butça 4§bm zabıt •? ceridesinin samına 
merbuttur. 

. 1340 O r 1 

I 'hakkı taliki olmamak ve fakat hâtıra olarak 
veresesine intikal etmek kadiyle itası icabe-
deceği, 

4. — Ancak intihahedilip Meclise intikal et
meksizin istifa eden azaya verilemiyeceği te
zekkür edilmiştir. 

T. B. M. M, tkinei Reisvekili 
Ali Sururi 

REİS •— Efendim, Divanı Riyasetin tezke
resini «reyiâlinize koyuyorum. Kalbul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kalbul etoiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

4. — Bir veya mütaaddit mekteplerde mual
limlikte bulunan zâbitan ve mensubîni askeriye
ye ne suretle, tahsisatı fevkalâde verileceğinin 
tefsirine dair Başvekâletten , mevrut tezkere 
(3/322} (Kavanini Maliye Encümenine) 

Evrakı saire 

1..— Hilâfetin ilgası ve hanedanı hilâfetin 
I hudut haricine çıkarılması dolay isiyle Artvin, 

Adana, Avanos, Erdek, Elâziz, Ödemiş, Ulukış
la, İncesu, Babaeski, Bayburt, Bayezid, Tercan, 
Çerkesköy, Haymana, Cismane, Hasankale, Hı* 
nıs, Düzce, Dikili, Zonguldak, Saray, Söke, Sav
sat, Şemdinan, Kars, Karaburun, Kangal, Koca
eli, Mersin, N arman, Yusuf eli'den mevrut tebrik 
telgrafları vardır. Münasip görülürse Divanı 

I Riyasetçe münasip cevaplar yazılır. 

•KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Muhterem 
arkadaşlar Dahiliye Vekili Feııd Beyefendi il'e 
•aramızda öteden beri' mevzuu münakaşa olan 
bir meselesi müzımineye ve bu gidişle be'lki 
bir meseleyi müeyyideye .temas, etmek isterim. 
Muvazenei umumiye lâyihasının eöbalbı muci-, 
besi halkkında' arzı malûmat • eder'ken, Mersin 
hakkında Mersin'in müsta'k'ıllen idaresi hakkın
da taihs'fâan mevzu olan fıkraya itiraz etmiş 
ve bir gemide iki rüzgâr esmeız, demiştim. Va
kıa Mersin'in hakkıdır. Fakat bunun gfbi 
mül'hak 'olarak idare olunan daha başka vi-
lâvc'tler vardır. Binaenalleyh bu şekil, umu
mi bir madde olarak tedvin edilseydi mucibi 
şükran -olacağına kaani idim. Efendiler eii-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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mizde bulunan ve hali hazırda mer'i o'lan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda, üç dereceyi ida
riye vardır. Vilayet kaza,. nah/yo. Bugün Teş
kilâtı Esasiye Kanununda bu surette musar-
rah olduğu gibi Teşkilâtı esasiye tadilâtını 
ihtiva eden projede de aynı suretle mevcut
tur. Vilâyet demek, idarei umumJyei Vilâ-
yat Kanunu ile muayyen ve kâffei hukuk ve 
salâhiyete malik bir mmtakai i'daryo demek
tir. Halbuki bugün (on) vilâyet vardır k'>, bun-

, 1ar meclisi umumisiz bir şekilde idare edilmekte 
ve hükmen kaza mahiyetinde bulunmakta
dır. 

Tarihi idariyemizde emsalsiz 'olan bu bi-
aati> Ferit Beyefendi nereden ve ne suretle 
i'hraoet'ti. Bendeniz bunu keşfodem/yorum. Bu 
hususta Hey^i Vekile kararı olduğundan 
bahsettiler. Efendiler Teşkilâtı Esa/rye Kanu
nunun sarahati fevkinde H>yeti Vekile kararı 
olabilir m/ı ve böyle bir şnyi mevzuubahrotm^k 
doğru mudur? Bugün kendi dairci intihabi-
yem olan Ergani vilâyetinin yahut şimdiki 
şekle göre Ergani kazasının «230 bin:> varidatı 
umumiyesi «100 bin;> lira da masarif j umumi-
yesi vardır. 

TALÂT B. (Kângırı) — Nüfusu ne ka
dar? 

KÂZIM VEHBÎ B. (Devamla) —Nüfusu 
«103 bin» dir. Şimdi müntchipleri-m bana mü-
raoat ediyorlar ve d :yorlar ki, diğer vilâyet
ler müstakili olduğu halde sebebi nedir ki, biz 
kanunun,verdi ' ; ihsktan mahrum kalalım. 

Kendi yolumuzu yaptırmıyalım. Kendi mek
tebimizi a^tırmıyalım. BJ-ü'm bu varidatı uran-
miyemizin bize temin ettiği jnkrşafatı hrsu-
S'VTTÛZ/! ve ihtiyacatı mütckaddiırrıerm'zi ta
miri etmiyelim. iste bunlara p'fhpn n«dir di
yorlar ve soruyorlar. îtiraf cdel/m ki, ben 
bunlara sebep bulmak hususunda mantrkan 
â<\iz ve mütahavv'r bufunuvomm. fWVı e^on-
di/er H r ^ t i C-b'lonize t-vr/M hrtaVd.Vo-
rum ve diyorum ki, TrakPâtı Esasiye KSVVL-
nunun onuncu madd^ ' sarihtir. H'dematı ida-
riyp, .vlb^yat. kaza. nahiye olmak i r e re vaz' ve 
tertibfdMmi^tiv. Vüâynt kfl'ı-tcnirm rar t l îk 
mânasından bilistifade v/'bıyat, müsfnkirvifâ-
yet yeva mülhak vilây-t olarak iki kısma .ay
rılır, cVye bir itiraz vâki olsa dahi.. 

NÎYAZÎ B. (Mersin) — Olamaz;imkânı hu-
fcükîsj yoktur. 

. 1340 .0 : 1 
itÂZIM VEHBÎ B. (Devamla) — B u iti

barla yine Heyeti Celilenize aittir. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Olmaz, 

olmaz. 
KÂZIM VEHBÎ B. (Devamla) Teşekkür 

ederim. Bincnalcyh, Heyeti Celüeniz Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun nâzımı olduğu gibi aynı 
zamanda murakıbıdır, murkıbı âlisidir. Bu va
ziyeti izale etmenizi bilhassa istirham ederim. 
Yalnız • Teşkilâtı Esasiye Kanununun sarahati 
karşısında Pcrid Beyefendinin hiçbir hakları 
yoktur. G-erçi Ferid Beyefendinin pek meşhur 
ve kuvvetli mantıkları var ise de, fakat sara
hati kanuniye ve bedaheti mantıkiye ve akliye 
karşısında bu mantık da bir şey yapamaz. He
yeti Cel ileniz hakem olsun. Bu hususta bir tak
rir takdim edeceğim. KabulürJ'd istirham ey
lerim. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — İştirak ederiz 
Kâzım Bey. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim malCımuâliniz mülhak surette ida
re edilen on vilâyet hakkında bu müzakere 
ikinci müzakeredir. Daha evvelce bu hususta 
Heyeti Celilenize mâruzâtta bulunmuştum. Ni
çin bâzı vilâyetlerimiz... 

NİYAZİ B. (Mersin) — Yalnız bir istizah 
münasebetiyle. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERÎD B. (Devamla) 
— Bâızı vilâyetlerimiz niçin mülhak surette ida
re olunuyor? Bunu tafsilen Heyeti Celilenize 
arza lüzum yoktur. Malûmuâliniz varidat me
selesi, teşkilât meselesi idaremizin mazbutiyeti 
meselesi ilâh... Bir takım esastan dolayı bunum 

j bir müddet mülhak olarak idaresine ve Heyeti 
Celüeniz tarafından verilecek karara kadar bu 
variyetin idamesini Heyeti Vekilece Lüzum' gö
rüldüğünü arz ctmiş'tTiı. Fakat teşkili vilâyet 
hakkında verilecek karara kadar bu vaziye
tin idâmesi muvafıktır, dem'ntim. Mrrükran 
görüyorum ki, Heyeti Vekilenkı bu tarzda itti
haz etmİR 'OİdulTra* karara Muvnzenei Maliye 
Encümeri de iştirak etmiştir. «Mersin müstes
na solmak fecre» filhakika Mrr\a<zond..Maliye 
Encümeni 30 ncı madde olmak üzere diyor ki... 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Kabul et-
miyece^Tz efendim. 

FERlD B. (Devamla) — Müsaade buyu
runuz efendim. Ne söyliyeceğimi bilmiyorsu-

I nuz. 
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Muvazenei Maliye Encümeni, Heyeti Celile
nize takdim ettiği Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 35 ncı maddesinde... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kanunu 
mu, lâyihası mı? 

DAHİLÎYE VEKİLÎ FERİD B. (Devamla) 
— Lâyihası efendim. 1341 senesine kadar teş
kilâtı mülkiyenin nüfus ve vaziyeti iktisadiye, 
vaziyeti coğrafiye esaslarına göre tadil ve ıslâ
hına Hükümet mezundur. 

Efendim, bu kanun lâyihasına takaddüm 
eden mazbatada dahi 1341 bütçesinin hiyni tak
diminde Heyeti Celilenize bu tarzda bir Teş
kili vilâyat Kanunu takdimi Hükümete tavsiye 
olunuyor. Bu hususta ittihazı lâzımgelen karar, 
Heyeti Celilenize aittir. Teşkilâtı vilâyat hak
kında eğer Heyeti Celileniz Muvazenei Maliye 
Encümeninin §u maddesini kabul ederek... 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Hayır ct-
miyeceğiz. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
•— Kabul ederek mezuniyet verecekse bu mese
lenin şimdi burada tafsil en müzakeresine lüzum 
yoktur. Yok Heyeti Celileniz Muvazenei Ma
liye Encümeni tarafından takdim edilen bu 
38 ncı maddeyi kabul ve tasvibe mütemayil de
ğilse (Değildir sesleri) o zaman bendeniz de 
Kâzım Vehbi Beyefendi ile müştereken bu rac-
sebnin halledilmesini Heyeti Cclilenizdon rica 
ederim. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Kanun hal
letmiştir. Kanunun karşısında beyhude yere 
inada mahal yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Şimdi efendim; bu vaziyette 'Oİan en tane 
vilâyetimiz velevki idareten olsa dahi 1341 se
nesi bütçesine kadar bu tarzda idare edilmesi 
muvafıkı mantık değildir. Binaenaleyh, Heyeti 
Celilenizm bngünc kadar mülhak olmak üzere 
idare edilen bu on vilâyet hakkında bir karar 
ittihaz etmesi lâzımdır. 

Efendiler bu vilâyetler içerisinde müstakil 
bir vilâyet ıolmak üzere derakap idaresi tarizim 
edilemiyecek yerler vardır. Meselâ Beyoğlu ve 
üı;)küdaı\ 

ALI CENANI B. (Gaziantep) — Meselâ Ge
libolu. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Binaenaleyh, Heyeti Celilenizm bu meselede 

ittihaz edeceği kararı ilân etmek lâzımdır. Be
yoğlu, Üsküdar bunları da vilâyet yapmak arzu 
buyuruyor musunuz? (Hayır sesleri) buyuru
yorsanız bunu ilân etmek 1 açımdır. Arzu bu-
yürmadığmız takdirde mülhak >olmak üzere 

'idare edilen bu on vilâyetten - ikisi müstesna 
olmak üzere sekiz tanesi ki, bunlardan birkaç 
tanesi Edirne dâhilinde birazı Adana civarında 
bulunan vilâyetlerdir ikisi müstesna olmak üze
re diğerlerinin vilâyet suretinde idarelerini 
yani istiklâli idarelerini Heyeti Celilenin kabul 
ve tasvibetmesi meseleyi halle kâfidir. Bizim 
bugüne kadar takibettiğimiz usul, teşkilâtı vi-
lâyatm gerek idaresi gerek malî ihtiyacatı do-
layısiyle yapılması muvafık olacakı içindir. 
Fakat Heyeti Celileniz derse ki ; «Üsküdar ve 
B3yoğlu müstesna, diğerlerini biz müstakillen 
idare etmek istiyoruız ve bunda fayda göıiüyo-
ruz» bizim lrjçbir diyeceğimiz yoktur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Masrafını 
kim verecek? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Masrafı Heyeti Celileniz verecek... Masrafı 
tabii benim cebimden çıkacak demi... Binaen
aleyh, mesele basittir beyefendiler, bir kere 
Muvo..zenei Maliye Encümeninin bir maddesi 
var. Muvazenei Maliye Encümeninin maddesi
ne muvafık mıyız, de&il miyiz? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Zatıâliniz 
şahsan muvafık mısınız? 

DAHİLİYE VEKİLİ F E R İ Î B. (Devamla) 
—. Muvafıkım... 

FERİDUN FİKRİ B. (Ders'm) — Bu sözü
nüzü senc-t ittihaz cd'yorum. Dahiliye Vekili
nin ağzından çıkan bu sözü senet ittihaz edi
yoruz. ' 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) 
— Ne demek istiyorsunuz? 

FERİUN FİKRİ B. (Devamla) — Ne derneje 
istediğimizi kürsüde söyliyeceğiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) 
-— Söylerseniz ve onun da cevabını alırsınız. 
Şimdi efendim Heyeti Celileniz; Üsküdar ve Be-
yolu müstesna olmak üzere - ki bunların ida
relerinin İstanbul'a merbut olması zaruridir -
diğerlerinin müstakil bir surette idaresini ka
bul ediyorsa bizim hiçbir diyeceğimiz yoktur. 
Heyeti Celile, bunun masarif ine muktazi ta|}* 
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sisâti kabul etmiş olduğu cihetle bizim hiçbir 
diyeceğimiz yoktur ve' Heyeti CeMleriizin kara
rını takbik ederlfz.' 

CELAL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim bu 
bâbta bir takrir verdik. Beyölu ve" Üsküdar vİ-\ 
lıâyetleri müstesna olmak üzere Vekil Beyefen
di diğerlerini kabul ediyirlar. Bu takrir naza
ra'tasvibinize arz edilir. Mesele bitmiş olur. 
(Anlaşılmadı sesleri) * Efendim Üsküdar ve Be
yoğlu müstesna olmak üzere diğer vilâyetle
rin fekki irtibatı için bir takrir verdik. Vekil 
Beyefendi kabul ediyorlar. Mesele yoktur. Bit
miştir. 

İSMAİL KEMAL Bf (Çorum) — Bütçeye 
masraf efendimi 

BEİS — Celal'Nuri Bey! sözümüzü bitirdi
niz mi efendim. 

CELAL«=NUR1 Bî (Devamla.) ;— Bitirdim 
efendim. 

ALİ CENANİ B.' (Gaziantep) — Efendiler 
Dahiliye Vekili Bey :şimdiye kadar mülhak ida
re olan" on vilâyetin yâlnız ikisini istisna'ede
rek diğerleri hakkında Heyeti CelilenMn ve
receği •' karara ' kendisinin1 de' mUvafık görece
ğini söyledi. Berideniz bti • fikri? pek sarih göre
miyorum. : 

Efendiler,, bir vilâyet denildiği zaman onun 
nüfusuna, varidatı umumîyesine ve önün ayrı 
bir şahsiyeti mâneviyete'şkil edip etmiyeceğine 
bakmak lâzimdir." MuVâze^ei'Mâliye Encüme
ni mevzımbahsolan 36 ncı maddeyi teklif etti
ği zaman bâzı arkadaşlar, bu maddenin yerine 

.bâzıkuyut ve sürüt koyarak' başka bir madde 
teklif ediİmesîni istemişlerdi'. Yâni bîır kısım 
arkadaşlar ırT f i îarîerî ' şudur: Yüzbin nüfus
tan aşağı nüfusu cami olan taksimatı idâre-
nîn^vilâyet ' ol&Mı^Scâğl" egâsııii > koymak ve
yahut ikiyüz bin lfra- «varidat getirmiyen vilâ
yetlerin' 'ayrıcfa* bir- - şahsiyeti mâneviye teşkil 
edemiyeceğimedair bir^âkınfkuyiıt ve şürut ko
yarak o kuyut ve şurut dairesinde taksimatı 
muMîyenin' tanzimi' için Hükümete salâhiyet 
verilmesi şeklinde idi. Ekseriyet, açık olarak 
böyle bir"'mâddie ta1 ilziîii etti. Bendeniz; enöü-

*ml§rim%yeni âzalarının^ maddenin evvelce tek-
" li¥ 'ettî'lfVe^hıl'e enftünleft' nâmına müdâfaa edil
i r s i n ^ ' taraf ta t ' oimâdîklârinr görüyorum. Bi
naöffâleyh' mM&ei ; kanuniye " Öeyeti Celilede 
n î ü z ^ f r MiMiğİ ; zâmlan encümene yeniden ha

valesiyle tetkikini talebedeceğiz. Fakat efendi
ler, şimdiki halde mevzuubahsolan on vilâyetin, 
içinde öyleleri vardı ki bugün nüfusu mevcu-
desi bir nahiye nüfusundan fazla değildir. Me
selâ, Gelibolu. 

CELAL NÜRİB. . (Gelibolu) Neresi efen
dim-?. 

ALİ CENANİ B. (Gelibolu)..' 
CELAL NURİ B. (Gelibolu) — İyi .biliyor* 

musunuz, musir imisiniz? 
ABİ CENANİ B, (Gelibolu) — İsrar ediyo

rum. 

CELAL NUEI B. (Gelibolu) — Bugün fclli 
küsur bindir, Geleeek muhacirleri de ilâve «deH 
seniz herhalde daha ziyada olacaktır. * Gelecek 
muhacirlerle beraber otuz bin nüfusa v kadar 
istidadı vardır. ' Fakat bugün elli kûsîir* * bin
dir. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Bâzı vi lâyet 
ler vardır ki varidatı, kendi' masrafını * idare 
etmiyor. Bunların5 içinde tenkil .'edilecek' vilâ
yetlerde, mülhak idare edilen vilâyetlerden 
müstakil yapılaeâk , • olanları -• kendisine • lâzım 
olan parayı varidatı' mahâliyenin 'temin edip 
etmiyeceğini tetkik etmek lâzımdır. 'En-cümene 
gönderirseniz tetkik edilir. Heyeti Celile, eğer 
bu mesele üzerinde bir karar verecekse bunu 
her halde Muvazenei Maliye Encümenine gön
dersin. Muvazenei Maliye Encümenine gidip 
de orada tetkikat yapılmadıkça ve mülhak'ola
rak idareleri için iktiza eden varidatı cami 
olup olmadığı anlaşılmadıkça mülhak- olarak 
Mare edilip edilmiyeceğine bir karar vermek 
doğru olamaz. 

KAZLM VEHBİ B. (Ergani) — Fek doğru
dur, Kanun sarihtir. 

ALİ CENANIM. (Devamla) — Binaenaleyh 
bunun evvelemirde Dahiliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine havalesini teklif eylerim. 

(Ali Sururi Efendi Riyaset Mevkiine* geç
t i ) , 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Muhterem 
efendiler, bu mülhak livalarla, yahut şimdiki 
tabiriyle mülhak vilâyetlerle müstakil vilâ
yetler arasındaki münazaa; hakikaten eski bir 
münazaadır. Evvelce mülhak olarak idare edi
len livalar öteden beri istiklâllerini talebetmek-
tedir. Buna. mukabil merbut" oldukları vilâyat 

— 160 ~ 



1 : 6 8U3.134Û 0 : 1 

da bunları behemahal , mülhak bir surette Jida-
re^etnfek 'için fevkâlhâd çalışmaktadır. "Fakat, 
hakikat noktai nazarından J "d%ünecek, olur-
^ k : istiklâllerini talebeden livalara, istiklâli 
id^rikririi vermeMlefe içirt' hakikaten t£âkûl ve 
-«raftaki *bir sebep yoktur, itikadıMayım. t (JBra-
^a-geaMri,-alrkışlar) mademki vilâyet, naûıiyle 
•teVsim etâik^ başlarında vali vardır ve' onun
la--mTftenasiteşfâ^ idariyesi vardır. Ne.den 
•'dîi|er-1vilâyetlörle'< farklı bir surette idare olun-
•m«ı? BuKUn-mantÖri 'hiçbir şebefbi yoktur eîen-
^d#er. {Alkişlar) bunu itiraf etntek lâzıınge-
4ir. 

--MfiST&FA^ FEY^İ'Ef. (Konya) — Para 
Tstese&si. 

ALt FETHÎ B. (Devamla) —; Para mesele
si..^ Bunun bütçe Mile 'hiçbir alâkası yoktur. 
Ali Oenani ' Beyin" fikrine* hakikaten iştirak 
etibiyerum,- muvazenei umumiye'" ile katiyen 
'alâkası -yoktur. 'Yalnız unvan meselesidir. Yal-
-Mareı fcustisiyenin alâkası vardır. "Muvazenei 
iimumiyeııin bunda zerre kadar alâkası yoktur. 
Ali Cenani Beyin Muvazenei Maliye, Encümeni 
^Mazbata-'Muharriri <sıfatiyle bunu 'Muvazenei 
Maliyeye talebetmelerinin sebep. ye, hikmetini 
%ir türlü fifnlıyamıyorum. 'Muvazene! ;Maîiye; En
emeni bunların müstakil ve mülhak olması 
dtöbâriyle ne^beş para zam, ne de beş. para ten-
•kis edeeek%ir.v ©efendiler _ geçenlerde Adana'-
fcıft -k«rtu}uş' bayramını tebrik etmek: içitî'He
yeti Celilenin intihabettiğr heyetle Adana'ya 
'gittiğimiz.. zaaıaEir,bittabi f̂ Cıejsin êde • Tağramış-
tik*3,endeûîZf|le be^a&er |fep.%'e<-gitmiş olan 
önbeşi mütecaviz mebus arkadaşımı işhadede-

••rim *"Bütüö'Mersin v r Tarsus ahalisi bilâ istis
na bfedefi bir şey talebetti. «Bize istiklâli idari-
yeinizi vOr.mizr B|şka bir şey istmeyiz». Çün-
ikü "yüzyetmiş; biıö^liraya ya,km varidatı husu-
"siyşmiz yard.ırV Yüz, yetmiş bin lira ile mektep
lerimizi, bu gördüğünüz îiâli tedeniii^en hâli 
terakkiye 'isal edçöelç kabiliyet vç istidattayız. 
"Maatteessüf muvazeneyi hususiyeden bizim his
semize yalnız '50 - 60 bin Ura kadar bir para tef
tik olunuyoi':; Bu para ile mekteplerimizi, mi ıs
lah "edelim, yoksa yollarımızı mı yapalım?. Eğer 
biz vafidati. hujsüsjyenıizle işlerimizi kendimiz 
temin veldajç çdersek sizi teinin ederiz kî - bi
ze-îüahçup vaziyette söylediler - bu gördüğü-
îıüz rftektepler mamur ve muntazam olacaktır. 
İBu gömdüğünüz harap, çamuçlu yollar da şose-

yev1#hyil olunaçaMır 4ftÇ$§r., YerhaMk^%ge» 
rek .Mersin ahalisinin ..«erek Tar$uş> .ahalij&iain 
mnumunun ,olanKbu arzusu- ^ilgümle ^ar^^dftşla* 
rımızda fazja, «bir ijş^ir-bır^m^şiıri B-y^ssa ifeu 
mesele, 3|eçiiste «ıijzak;ere - .olunduğu : zaman 
Mersin'in ist,iM$U,için VPy. ̂ erjec^ğimi4;,der,|^§r-
sin ahâlisine taahhüdşttik, J3$jrikaten .^.mese
le, me^zuubahşolacatğı :., zaman Mersin^in^istik
lâli İçin rey vereceğim. O da taahhüdümtün__ ik
tizasındandır. Tabiî oraya beraber gittiğim ar
kadaşlarım da, rtaashhütlerigen idöinmiyfîcekler-
ddr. 

KİZIM VEHBKB.. £Eı?gani) wv©u mgmm. 
arkadaşların taahhüdüdür. 
. ALt FETHİ B,,(Devamla) -^Ergani de.müs-

takil olmak istiyor, J)iyorlarki varidatı , ypk-
tur. Varidatı az olan livaları, vilâyetleri müs
takil bir hale koymakta ne menfaat vardır? 
A»- varidatla, «ne mektep yapabilirten, -ne hasta-

''• ne -.vücuda ̂  g0i»ebiJlrleK"<ve; ner«de, âda-rei hasu-
siyenint keselilerinden t^lefeeyiediği; bir • hizme
ti "ifa* ^debâlfe^er.: Yegâne ŝ eaaslj itİFaz-bundaa 
ibarettir. A.eaba mSilhak hilt surette idare edilen 
velayetlerin varidatından ı Vadilerine kala
cak'hisse az- mıd^^i^fe-îa^dur? B«n*zaauifidi-
^.rijı^-;M'Di^rf}eMrf-;^lâfmtir^«i!>lıaideTr;B3!!ga-
aw^n iHleümle:i^0âatı > tosusi^esini ^mm&» 
yor.' "V-esâyor mu efefedüer ? • 

KAZIM "piHIBt B. (Ergani) —̂ Vermiyor 
jefendim. 

A i t FETHt ,B<..(Dejvainla) „— ^ajıai^Mer-
sin 'in bilcümle var^.^tpu - veremiyor., Biç Jps-
mını kendine alıyor. 

FERİDUN FÎKRt B. (Dersim) —, Muva
zenei Maliye Encümeni tetkik etmiş. 

ALt FE^Ht B. (DevamlaU-^BiL i§in MJuva-
zenei Maliyeye taallûkunu bendeniz, •görmüyo
rum. Teşkilâtı mülkiye itibariyle bâzı îfeâJftr 
fazladır., ÎLga .olunmakJâızımdır. Bı^na bir di
yeceğim yoktur. -pakikaten,. ilga olunma-lıdır. 
Teşkilâtı mülkiye daha muntazam,; daha ?mü-
k.emmel bir tarza^ .i^rağ .olunmalı ye .daha maz
but bir şekle konulmalıdır. Ftakat efenö îjer, 
bu, keşbi kanuniyet edinceye,kadar ^ugün,mev-
cudolan teşkilâtta. Jkililç |hdaş etmek dog.ru 
değildir., (Alkışlar) Heyeti \ÇeliJ;eniz teşkilâ
tı mülkiyeyi bir intizam galine k.oyacak , olur
sa ve bp,zı livaların, ilga;.ye l?âzı Tİlâyetleri k|za 

> halme ,J:§l|)edeç£kiaolursa _ ^„^§§bi,, kanuniyet 
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edecektir ve herkes buna mutavaat edecektir. 
(Bravo sesleri) Bugünkü teşkilât, bugünkü 
kanun cari oldukça bütün vilâyetlerin müsta
kil olması lâzımgelir. Yalnız Beyoğlu ve Üs
küdar livaları müstakil vilâyet haline ifrağ 
olunamaz. Çünkü bunların esasen livalıkları 
da pek mantiki bir şey değildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bunlar 
kaza olabilir. 

FETHİ B. (Devamla) — Bunlar ancak kaza 
olabilirler. Keza Hakkâri livası bilmem ne de
receye kadar doğrudur. Müstakil bir vilâyet 
olabilir mi bilmiyirum. 

İBRAHİM B. (Van) — Mevkiinin ehemmi
yeti mahsusası vardır. İki devletle hem hudut
tum 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Ehemmiyeti 
mahsusası vardır, gerek Cenuba, gerek Şarka 
karşı hudut üzerindedir. Van vilâyeti tara
fından idare edilmesi daha muvafıktır. Bundan 
başka Gelibolu'nun zannederim nüfusu pek mü
sait değildir. Mamafih, mademki arzu ediyor
lar, istild âli idariy el erini vermek lâzımdır. 
(Alkışlar) Bunlardan başka diğer vilâyetleri 
ben denizce biran evvel müstakil bir hale koy
mak ve kendi mesuliyetleri tahtında kendi hu
susi işlerini gördürmek daha muvafık olur. 
Gerek terakkisi, gerek o vilâyetlerin marifi 
için bu behcmahal lâzımdır. Bunu bir vazifeyi 
vicdaniye olarak telâkki ediyorum. Heyeti Ce
milenize arz ettim. (Alkışlar) 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis B» ye-
fendi bu mesele hakkında takririmiz vardır, 
reye konsun. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Efendiler en 
iyi kanun haddizatında iyi olmadığı halde tat
bikatına itina edilen kanundur ve en fena ka 
nun haddizatında iyi olduğu halde (işitmiyo
ruz sesleri) en iyi kanun; haddizatında iyi ol
madığı halde tatbikatına itina edilen kanun
dur, En fena kanun haddizatında iyi olduğu 
halde tatbik edilmiyen bir kanundur. Elde bir 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu vardır. Bunun için 
bir karara, lüzum yi.ktur. Hükümet bunun tat
bikiyle mükelleftir. «,Esasa girişmemek üzere 
bilâ karar bir işaretle Dahiliye Vekili Bey, 
merbut ve müstakil olan bütün vilâyetleri ida
re etmeye mecburdur. İşaretimiz kâfidir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT B. (Kütahya) 
—. Beyoğlu ve Üsküdar.. 

ALİ ŞUURİ B. (Devamla) — O da kanun
da dâhil, onu da düşünürler. Binaenaleyh bu 
mesele üzerinde ne takrire, ne teklife lüzum 
ve ihtiyaç vardır. Asıl meseleye gelince: Efen
diler biliyirsunuz ki elyevm yetmişyedi vilâye
timiz, üçyüzyirmialtı. kazamız, altıyüz altmış-
sekiz nahiyemiz ve 45 bin karyemiz vardır, yir-
miüç nahiyenin kura ve divanlarını teşkil eden 
ceza bu adette dâhil değildir. Bilhassa Tokat 
gibi harb ve darp görmemiş olan bir vilâyetin 
oniki nahiyesinin kurası mevcudolmadığmı tet-
klkatm neticesinde gördüm. Bunu ihmal cdilmi-
yccek bir vazife telâkki elerim. 

Efendiler bu 77 vilâyet içinde nüfusu yüz
lünden aşağı olan tamam yirmi bir vilâyıt var
dır. Arzu buyurursanız binilerini! okurum. Hay 
hay, okuyunuz sesleri) Artvin, kırkbeş bin kü
sü:1, Ardahan seksenbeş bin kûsür Erzincan 
doksanüç bin küsur Ergani yetmişdokuz bin 
kÛ'J-L *.. 

KAZIM VEHBİ B. (Ergani) — Sekscndört 
bindi.*. 

ALİ ŞUURİ B. (Devamla) — Bayczid GO bin 
küsur böndeniz bunu 1338 senesi nihayetindeki 
resmî istatistikten aldım. Bitlis otuz bin küsur, 
Burdur 80 b'n kıvS'ıv Tekirdağ 99 bin k sür 
Cebelibereket 68 bin kûsür, Çatalca 50 bin, Hak
kâri 31 bin kûsür, Dersim 50 bin kûsür. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Elli bin
den fazladır Dersim. Tahriri nüfus yapalım. 

ALİ ŞUURİ B. (Devamla) — öiird 89 bin 
kûsür, Siverek 61 bin kûsür, Kozan 68 bin kû-
oiir Kars 63 bin kûsür, Kırkkiliso 74 bin kûsür, 
Gelibolu 38 bin kûsür, Genç 67 bin küsur, Muş 
23 bin kûsür, Van 50 bin küsurdur bu, arz et
miş olduğum, vilâyetlerin içerisinde elli binden 
aşağı dört tane vardır. Efendim elimizde bir 
kanun olduktan sonra Gelibolu olsun, Muş olsun 
bunların hukuku temin edilmiştir. Hükümet ki 
icra ile mükelleftir. Bunları müstakilleri idare 
etmekle mükelleftir ve memlekete kanunun'hâki
miyetini ancak bu suretle temin edebiliriz. Me
selenin esasına gelince: Bendeniz Teşkilâtı mül
kiyenin bu suretle devamına imkân göremiyo-

> rum. Nüfusu arz ettim. Fakat bir memleketin 
teşkilâtı esasiyesi yalnız nüfus ecusı üzenine 
ifa edilemez. Bendeniz mazbatamda nüfus, va-
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riçlat, içtimai, coğrafi -.vaziyetleri, iktisadi cere
yanları nazarı dikkate almak şartı ile esaslı, mah
reçli ,.-. ki Anadolu'nun her tarafı denizdir. - Bir 
esacu ilmiye müstenidolmak üzere Hükümetin 
1340 senesi zarfında arlz ve amik tetk'kat • yap
masını yo 1341 bütçesinde ilme müstenit bir 
lâyiha ile Meclise gelmesini arzu ettim. Binaen-

> aleyh bu noktai nazarımda musırrım. 
36 ncı maddenin derhal lağvını talebederim. 
Dahiliye bütçea'nin miktarı emniyeti umu

miye ve jandarma dâhil olduğu halde yekûnu 
umumisi:: 16 581 313 küsurdur. Muvazene En
cümeninde dahiliye raportörlüğünü alan arkada
şım, vesaiki tetkika vakit bulamadığı içdn kıs
men kendi noktai nazarımı serd etmiş, kısmen-
da o arkadaşımın vazifesini tesriğ etmiş oluyo
rum. 

Efendiler melletin kendine göre bir nazari
yesi vardır/Hükümetten blediği: 

«Gölge etme başka ihsan istemem» 

(16 585 313) lira vakıa ehemmiyetli gibi gö
rünüyor bu 16 585 313 lira diğer memleketlerle 
mukayese edilirse bu azim gibi görülür. Fakat 
beyefendiler, bir memleket evvelemirde yalnız 
emniyeti dahiliye ve hariciyesini temin ile mü
kelleftir., Bu müstahsil bir bütçe değildir, sırf 
masraftır. Fakat mal, can ve ırzın muhafazası 
Ibu bütçe içerisinde dâhildir. Diğer istihlâk büt
çeleriyle de mukayese edilirse bunda nazara 
çarpacak hiçıbir fazlalık yoktur. Yalnız arzı lâ-
zımgelen mühim bir nokta vardır. Teşkilâtımız 
ncksandır. Velevki mükemmel olsa bile, teşki
lât, 'kendi kendine yürüyemez. Bu bir şey değil
dir. Teşkilât insanlar tarafından idare ediliyor. 
Bi'ziım memlc&ette memurinin hayatı istikbali 
temin edilememiştir. Bu büyük bir k;usuru içti-

' maiyemizdir. Bittabi her memur, halinden istik
balinden emin olmadıkça oraya tamamiyle ken
dini raptederek gidemiyor. Bendeniz te'tkikatım 
esnasında bu sene zarfından azlolunan kayma
kamlardan yalnız sekizinin mülkiye müfettişi 
raporuna istinaden onüç validen, yalnız üçü
nün mülkiye müfettişinin tahkikatına müsteni
den azlıoîunduğımu gördüm. Bunlar içerisinde 
talbil ingrcJİarda yok değildir. Fakat her ne 
olursa olsun, maksadım ortaya bir katiyeti riya
ziye .koymak değildir. Şu bizim idareyi devlet
teki haleti"ruhiyeyi anlatmak içindir. Ben bunu 
müfettişin raporundan aldım. Ferit Bey, belki 

«bunların hatasından bahsedebilirler. Yalnız Fe
rit Beyefendinin diğer Vekillerden daha müm
taz, daha tesliyetamiz azjllerde bir şekil taki-
bettiğini gördüm. Artık mucibi teslimiyet midir 
nedir? Bilmem. Merak ettim. Mezulü rüesadan 
birini gördüm. Ferid Beyle niçin geçinemediniz, 
hangi cürmü kanuniyi iıOkabettiniz de çıktınız 
diye sordum. Dedi ki, Ferid Bey ile aramızda 
hiçjbir şey yoktur, azledildim ama, bir de taltif-
narae aldım. Bu sureti aldım, size okuyayım. ' 
(Memurin ve sicilli ahvali müdüriyeti umumi-
yesindsn affmız tasdiki aMye iktiran etmiştir. 
Sadıkane vukubulan hidematı sabıkai vâlâları-
na teşekkürler ederim.) 

HALİL B. (Zonguldak) — Alâ, alâ... Enfes, 
enfes... (Anlıyamadık sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bir daha 
okuyunuz anlıyamadık... (Tekrar ckudu) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tarihini 
istiyoruz. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — 17 . 12 .1339 
(Şirk dahi kasdetmesi cana gülerektir) diyor. 
Hiç olmazsa Ferid Bey, böyle bir şey yapıyor. 
Diğerlerinin elinde mucibi tealiye böyle bir şey" 
var mıdır ? Her ne ise efendiler, bu, bir ceri'hai 
içtimaiyemizdir. Zaten DahJliye Encümeninde 
de memurinin hayatını tanzim edecek bir lâyi-
hai kanuniye vardır. Biran evvel bunun iktisa
bı kanuniyet etmesine cümlemizin taraftar ol
masını istirham ederim. Yaşadığımız asıl ma
lûm, ilân ettiğimiz inkılâplar da bugün kâina
tın meşhududur. Artık bugünde, eğer ihtisasın 
ilmin kaderükzymetini ibilmezsek hiç'bir şeyi
mizde muvaffak olamıyacağız şimdiden kati
yetle beyan olunabilir. Bendeniz yine yalnız 
vali, kaymakam, polis müdürü, tahrirat müdürü 
nüfus 'müdürlerine münhasır olmak üzere kuş 
'bfkışla sieillâlâtı tetkik ettim. Mazbatada arz 
ettiğim veçhile (569) zattan ikisinin darülfü-
nunlu (179) nun mülkiycü, (42) sinin hukuklu, 
(11) inin harbiyeli, (96) sının idadili, (108) rüş- \ 
tiyeli, (4) nün darülmualliminli, birinin bahri-

'yeli, ikisinin baytar mekteOinden, ikisinin ka
dastro, ikisinin kondektor, ikisinin polis mekte
binden birinin maliye tatbikat mektebinden, al
tısının iptidaili, onikisi medreseli cilupü müteba
ki 99 unun menşelerini meçhul gördüm, öyle 
valiler var ki, yarım milyon nüfusu idare'.ettiği 
halde ne menşei, ne musakkatı, ne tereümei hali 
meydanda değil. Vakıa bâzı mazeretler yok de-
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ğilcür!- Fakat bendeniz Ankara Valisini de ara
dım, bulamadi'm. Yani mesafenin buğdiyetinden 
Ibahsedeıilerse onu bilmem. Vakıa düne ve bugü
ne göre fazla ihtisastan bahsetmek biîûzum'ise 
de bendeniz behemehal her meslek müntediple
rinin o meslek mütehassısı olmasına ezelden ta
raftar olduğum için bilüzum olsa da bu mesele
yi yine arz ederim. 

Efendiler; müzmin dertlerimizden 'birisi de 
tevhidi inzibat meselesidir. Malûmu Devletiniz, 
hepimiz burada milletin vekiliyiz. Yani emanet
çiyiz. Bunlar namına idare! umur ediyoruz. Bü
tün aldığımız kuvvet bütün taşıdığımız haşmet 
o çarıklılarındır. Bu, gayrikalbili inkâr bir haki
kattir. Fakat Devlet teşkilâtında milletten o ça
rıklılardan aildığımiz kuvvet burada Heyeti. Ce-
lilenizin verdiği bir kararla onu biz tekasüf ede
rek altında durulmaz bir s akü alet^âparrz ki, 
ıbu, kânundur ve bunu yine biz, efradı milletten 
*birine tevdi ederiz.1 Meselâ : Bir 'maznunu ara
dığımız vakitte kanun o maznunu tutmak için 
bizi ce^retmiştir. Bizim yapmış olduğumuz ka-
hün'mucfbincö bu köyde bir cami aranırken o 
k ö y biraz alan talan odur. Yani bizim kuvveti
mizle çıtkan kanun yine oha aittir. Mâzlbatada 
arz ettiğim veçhile bu nazik bir âmeliyedir. în-

: cıtm/ederi yapılması lâzımgelen bir iştir. Milletin 
kemdi kuvvetini kendisine iade ediyoruz demek
tir: Bir' de bu işi gören, hâl'kla temas suretiyle 

'Devletin' kudretini küvVetini temsil eden Devlet 
kudretini "tecelli ettörten ''efradı müs'liha yani 

"jandarma," polis1 ve Bâzı askerler bu meselede 
;yanlış bir telâkk'iriiri ,bugüne kadar devam etti
ğini maalesef görüyorum. Yani'izafi küıvvet ta
şıyan emanetçiler, dernal malı benimsiyorlar ve 
kendi müvekkillerine, yani kuvvet aldığı' mem-
fbaa ulaştığı vakitte,v onu görmemeKİiğe' geliyor
lar. Onu yıpratıyorlar. Öyle bir hale geliyor ki, 
Hükümetin arzu ve emellerini ve meSkûrelerini 
'talhalİdküik ettirmeye memur ücretli bir hizmet
kâr kütlesi iken kalkıp arada aizâmetlerinden 
ışlıtlağan yağı akıtıyorlar. Bendeûiz hu meseleyi 
tetkik ettiğim valkit bü müseliâlh- kuvvetler, ef
radı millete tevcih edildiği vakit Talkı olan suiis-
m-alâti tetkik ettiğim sirada bir^dk memurların 

"yaptıkları suiistimalâtın I%ik*ün gayrı -anasır
dan ileri geldiğini -gördüm. J(AJkıslar, föravo 
sesleri) ; 

*-. 
Bu kuvvei müselliihadan yirmi vilâyetten 

yalni'z dört yüz memur «ki, îstan'buil hariçtir» 

bunları biz kendi aramızda tarif ettik. Türk 
harsını kaıbul etmiş adamlar demlekfir/ BfârÖm 
arz ettiğim bunlarin da haricindedir.5 $el'âm Ve
rinken kekeliyen »oyundandır. Merak edenîer 
için defter vardır. Cfösteririm. Şimdi etfeTi'cHler, 
Anadolu halikı ıbu inkilâlbı, 'bu zaferi^ îstîfrsal 
ettikten sonra kendilerinin kendi'siriitf* gayri 
tarafından idare edilmesine razı öttür mu? (Ha
yır sesleri) Efendiler, bendeniz bu nokta husu
sundaki mâruzâtımı da arz edeceğim.' Kurbanı 
kim kesmiş ise bayramıda o yapacaktır. Ana
dolu müstemleke halinde idare olunamaz. 
DahiTiye Vekâletinin nazarı dikkatini celbede-
rim. (Alkışlar) Dahilîye Bütçesinin hapsane-
1er kısmına geçildiği vakitte orada gardiyanlar 
talebesine sıtaj için muallim tahsisatı görüle
cek burası calibi dikkat 'bir noktadır. Fa/kat 
bendeniz bunu izah etmek için de kendimde 
kuvvet ve kudret farz etmiyorum. ?Bu,' m&ari-
fi umumiye meselesidir. Bittabi daha -vâkıf ve 
salâhiyettar arkadaşlarımız vardır. Bu «vazife
yi onlara terk ediyorum. Burada gardiyan ye
tiştirmek için bir mektep açıyoruz. Fafeat al
dığımız izahata nazaran bunu kabul 'etmekte 
İsendimizi musdar gördük. Yârın şefira'maneti 
teşkilâtı kuvvet 'bulur.' Mafhallelerde bekçi teş
kilâtına ehemmiyet vermek isterse "befeçi^mek-
fcelbi de açılacak ve sonra bizim maarifi ttrtm-
miyemiz terakki ve hayata ne sure t le ' tak ı 
yor? Bu muamma olarak- kaîa^&ktır. • Afttasrlı-
yor ki mektep görmüş efradımız hasis * ad
dedilen sanatları bile ifa edemîy'eeek lîere&ede 
hayati teçhizattan maıhrum bulunuyor. 'îîdha-
enaleyflı bu mesele benim ihtisasım hâTİöîttde-
dir. 

Efendim, Dahiliye Bütçesinde ;ÎTüMmetin 
teklifinden Muvazenei Maliye Encüttfeni' fak-
sir taraftarı olmak lâzımgelirfcen İ&l'İ023-"lira, 
Fazla vardır. Bu fazla Hakkında izahat Verir
sem bütçenin çıkmasını tesri etmiş olâcağlm. 
ilapsanelerin birer mukbel öldüğünü tfüm-
lehiz tasdik edersiniz. Oraya velevki" mtMâfai 
nefis kastiyle bir cürüm îrtikabederek "gel
miş olan bir adam, bir fenalığın mürtek'ibi'îken 
çıktığı vakit bütün mesavinin sahîbi ölârak 
çıkıyor. Bitta'bi bu zamanda tecviz edilir föir-
şey değildir bu meseleyi tanzanı edöeek şey, 
Dâihlliye Encümeninde bulunan Hapsaneler 
Kanunudur. Burada asriliğe, terakkiye ~dögYii 
ufak bir hafcfe atılmıştır, tzmir, İstanbul,' Si-
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lioıp. hapsaneleri riçin tahsisat kalbul edilmiştir. 
Bunların teşkilâtında oldukça terakki meş
huttur. Istambul'da '«Müessesatı Cezaiye idaresi» 
diye bir şey ihdas edilmiştir.- Bu Beyoğlu Hap-
saneşînin hapsanei umuminin bütün mekû-lât 
ve' lövazımatını, bir elden tedarik etmek için 
ve -kasdl tasarrufla yapılmış bir müessesedir. 
Bu da yeni bir ihdas addolunabilir. 
• Nüfus idarelerine verilen para da fazlalığı 

tevlidetmiştlr. Heyeti Celilenizin malûmudur 
ki -nüfus, mile tlin. ferdi demektir. Bendenize 
nazaran nüfus ummulvukuattır. Bütıün bu tek
lif atı ilâhiye ve kanunlar insana tahmil edil-

- itiştir. İnsanı göz önüne alarak yapılıyor. Hal-
't>aki' bizim taihriri nüfusumuz bile mazbut de-
^ğiMıir. Şu şedit ihtiyaç derpiş edilmekle bera
ber" -mnamelâtı medeniyeden madudolan ahzı 
-^asker muamelâtının da nüfus idarelerine alm
aması teklifi karşısında nüftıs müdür' ve kâ
tiplerine velhasıl kırtasiyesine biraz fazla para 
-Verdik ziyadelik bundan neşet etmiştir. 

Bundan sonra, ihtimalki valiler tara/fmdan 
nasbedildikleri için olacak, sicillerine rasıgele-
medim. Bütün nalhiye müdürleri bunlar bin, 
bin iki yüz kuruş maaş alıyorlar. Halbuki otuz 
ıbin nüfusa hâkimdir. Bunlar, Devletin iera kuv
ve t in i temsil eden şaihsiyetîerdir. Onların da 
derecelerini ÜÇ dereceye iblâğ ettik. Derecele-
ttni binj bin ikiyüz, binbeşyüz yaptık; Ziyade
lik bumdan - mütevellit'tar. 

Tahrirat kâtipleri, kavanini mevcudeye gö
re j<Fâesayı kaza diye addedildikleri halde altı 
lüfra-îm^aşla. çalışıyorlarmış. Bu maaş, .hem va-
siMeri ve hem de şerefleri itibariyle kâfi gö-
rüimdyerek onlarada biraz zam yaptık. Bu 
bütfedeki f aalalık bundan mütevellittir. De
min-de arz ettiğim veçhile bu bütçe diğer de-
vmr, bütçeleriyle mukayese edileeek olursa 
güöze batacak bir nokta yoktur .Sürat ive suhu
letlekabul duyurulmasını rica ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yine 
gayetle kısa söylemek vadinde bulunuyorum. 

'Mendiler! Mazbata Muharriri Ali Şuuri Bey 
arkadaşımız, gönlüme acî gelen bir meşhur mıs
raı zikrettiler. - Gıölge etine 'başka ihsan iste
mem - eğer Abduîhamit zamanında bunu zik
retmiş' olsalardı bana öyle acı tesir etmezdi. 
Takat efendiler, henüz ilân edilmiş olan mu-

köca, cumhuriyetin kürsüsünden söyle

dikleri. için -katiyen-, kendilerine-iştirak, edeme
dim. Evet, halkım yarası asırlardan beri devam 
edip. geliyor. Eğer biz bu yaraları biraz ewwel 
melihem ile kaıvuşturmıyacak olursak Allalh mu
hafaza etsin bu yükün altından (İlâ cehemmemü 
zümra) olacağımızdan korkuyorum millet, di
yelim ki böyle şikayetlerde bulunuyor. Sora
rım, ben ulu miletime. Meselâ- Mazibata -Muhar
riri Bey arkadaşımızın buyurdukları ıgibi me
murların, jandarmanın, bir neferin zulüm ve 
kahrından dolayı onlarım kendisine, karşı hür
metsizliğinden değil, hattâ .son derecede;'gad
darlığından dolayı mı ? Eğer böyle ise sorarım 
milletine -niye ona karşı isyan etmiyorsun? 
Kısa söyliyeceğim, Açık söyliyeceğim. Vaktiyle 
yazmış olduğum bir eserde büdarmiştim. Hattâ 
bir gizli cemiyet teşkil edercesine bugün bu 
Cumhuriyet Hükümetinden - resmî bir- surette 
serbestçe bir müsaade talebetmiyor.. Ve (Rüş
vet düşmanları- cemiyeti) diye -bir teşkilât 
vücuda getiremiyor.. Halbuki jandarmayı fala
nı, filânı o cemiyetin-teşkilâtı. sayesinde-genç 
Cumhuriyet Hükümetinin pençesine teslime 
muktedir olmak cihetini temin edemiyor. Ar
kadaşlar bemdenizce râşi ile mürtenşi birdir. 
Fakat ben ileri varmıyorum. Rüşvet alam bir 
ceza görecek olursa rüşvet, verenler on ceza 
görmelidir. Bu katidir. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Hü3sü-
* metin kapışıma düştüğürf yok gâlrbaw 

TUNALL HİLMİ B. (Devamla) — öyle k e 
benim Atalay arkadaşım! Buradan bu kürsü
den bağırmakla beraber inşalla'h fyirigun çarık
ları ayağıma takarım, köyden köye gezerim 
ve benim Ulu Milletimi uyandırır) canlandırı
rım. 

Arkadaşlar bu irtişa meselelerini ve saireyi 
bırakalım. Bu noktai nazardan bence vekâlet
lerinin her memurundan ziyade Dahiliye Vekâ
leti • kendi memurları hakkında şiddetli davran
malıdır ve emretnıelidir. Eğer Dahiliye memur
ları metin ve ayrı zamanda muntazam olurlarsa 
emin olunuz efendiler, Adliyedeki suiistimal de, 
Jandarmadaki, askeriyedeki ve sairedeki suiîs-
timaller de daha ziyade zail olur. 

YAHYA G Â L Î B B . (Kırşehir) —Hepsini 
tenzih ederiz. Hiçbirisinde yoktur. 

TUNALI HİLMİ B, ! (Zonguldak) — Ben 
İrşattan bahsediyorum. • . - . . . . ' • • -
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MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Yani bü

tün memurlar mürtekip midir? 
TUNALI HİLMİ B. (Z3nguldak) — Hayır 

efendi, ben suiistimalden bahsediyorum. Suite-
fehhüme meydan vermiyelim. Arkadaşlar suiis
timalden bahsettiği için elbette ancak böyle 
söylenebilir. Çünkü bakınız ele aldığım darbı 
mesel tekrar edilsin. «Gölge etme başka ihsan 
istemem» Hayır efendim benim milletim, beyle 
demiyor. Benim milletimin karsısında falan ve 
filân yabancı hükümet değil, Türkoğlu Türkün 
kendisinden doğma kendisinden çıkma bir Cum
huriyet vardır. Arkadaşlar taksimatı mülkiye
den bahsederken ben zannediyorum ki pek hu
susi c'hetlere varıldı. Pek ufacık teferruattan 
bahsedildi. Meselenin üssül esası nedir? Evvel
emirde oradan işe girişecektir. Hattâ ve hattâ 
Meşrutiyetin iptidasından beri ğûya girişilmişte 
halledilememiş olan bir meselenin hiç olmazsa bu 
Cumhuriyetin ilk senesinde halledilmh olmasını 
görmemiz lâzımgclirdi. O halde buna da ola
bilirdi. Ancak ve ancak arkadaşlar! Taksi
matı mülkiye takibolunacak esaslarda bu sualin 
cevabı verilmek iktiza eder. Ben taksimatı mül
kiyenin taksimatı siyasiyeye tâbi olduğunu 
şimdi işitiyorum. Bir yaşıma daha girmiş oldum 
diyeceğim. Fakat pek yazık olacak ki ömrüm 
pek çok ilerlemiş olacak. Arkadaşlar taksimatı 
mülkiyede bence iki esas vardır. - O istipdada 
aidolan mesailden bahsetmiyeoeğim o ayrı bir 
meseledir - kendi aklımca birincisi! Memleke
timizin vaziyeti siyasiyesi itibariyle, birisi tak
simatı dahiliye, taksimatı idariyedir. Bunların 
ussülesası da ne nüfustur, ne kabil'ycti içti
maiye ve sairedir. Katiyen hiçbirinize iştirak 
etmiyorum zanmndayım. Ne nüfustur ve ne 
sairededir. Ancak bu memlekette vesaiti nak
liyenin fıkdanı dolayısiyle merkez itibariyle mer
kezden muhite olan mesafe kaç saat elmalıdır? 
Böyle taksim yapmalıyız. Yoksa bu vi'âyetin 
(33) bin nüfusu varmış, öteki parçada (178) bin 
nüfusu varmış, halbuki (33) bin nüfusluk bir 
parçayı alıyoruz. (48) günlük bir daire teşkil 
ediyoruz. Halbuki (178) binlik daire 8 - 1 0 sa
atten ibaret şu hakle hatamızın büyüğü burada
dır. Evvelemirde bu zavallı halkın mümkün 
olabildiği kadar süratle kolaylıkla gidip gelebi
leceği daireler teşkil etmeliyiz. Bendeniz görüyo
rum ki mazbata muharriri bey arkadaşımız, 
1341 senesinde Dahiliye Vekâleti taksimatı mül

kiye hakkındaki noktai nazarlarını tesbit ettik
ten sonra çilisin burada söylesin buyuruyorlar. 
Dcmckki şu halele bir sene daha sabredeceğiz. 
Mamafih biz inşallah bir çenede muvafafk ola
biliriz. Fakat bu gidişle hiç zannetmiyorum. 
Arkadaşlar zamana mütcvvakkıf olan bu taksi
matı idariyeden ve" saireden vazgeççrek mümkün 
olduğu kadar süratle bu idareyi tedvire medar 
olacak bir iki kanaatimden bahsetmek istiyo
rum. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Müstcfido-
luruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devlamla) — Evvel
emirde dahiliye memurlarının cidden muktedir 
olmaları diğer daireler memurlarından daha 
muktedir olmaları taraftarıyım. Fakat bu nok
tada bilmem uzlaşabilecek miyiz? İsterim ki 
bir mülkiye memuru evvelemirde sıhhiyata vâkıf 
olsun. Ondan sonra iktisadiyata. Eğer bu iki
sine vâkıf ise her halde idare işlerini katiyen 
becerebilir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Sıhhıyat 
Türkçe midir? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Çünkü 
biliyoruz ki bugün memleketimiz bomboş bir 
haldedir. Mümkün olduğu kadar sıhlryata 
ehemmiyet vermek lâzımdır. İktisadiyat itiba
riyle de ne kadar dar bir zaman içerisinde bu
lunduğumuz muhakkaktır. Yalnız bu da bir 
dilekten ibaret kalır. Acaba bunun için amelî 
bir tevrübem, düşüncem yok mudur? İstirham. 
ederim arkadaşlar, evvelemirde müsaadenizi ri
ca edeceğim. Gülmeyiniz! Bilmem bundan bir
kaç ay evvel Meclisimizin açılması münasebetiy
le takdim ettiğim beş lâyihanın dördüncü
sünden bahsedeceğim. Arkadaşlar dahiliye me
murlarına no kadar ehemmiyet verilmek lâzım-
gcldlğini söyliyen bu arkadaşınız elbette veri
len ehemmiyet derecesinde mühim ve nafiz ma
kamlar kudretler, salâhiyetler verilmesini de 
ister. Bir nahiye müdüründen tutunuz da vali
sine kadar ne kadar garip ve acıklı salâhiyet
sizlikler karşısında bulunurlar. Memurlar, ken
dilerine başka türlü bakarlar. Emirlerini icra 
ettiremezler ve saire ve saire... Bunu, bu has
talığı ortadan kaldırabilmemiz için bir çare 
var mıdır? Hattâ benim bu sua'ime karşı bir 
cevabolmasa bile benim senelerden beri esaslı 
bir kanaatim vardı. Meselâ, Ankara'da, bu 
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Cumhuriyet merkezinde Hükümet Reisi olarak 
İsmet Paşa Hazretleri kargımıza çıkıyor. Fakat 
nahiyeye gittiğimiz zaman Dahiliye Vekâletinin 
bir memuru olarak karşımıza ıjahiye müdürü çı
kıyor. Vilâyete gittiğimiz zaman bir vali çıkı
yor ki Dahiliye Vekâletine merbuttur. 

Arkadaşlar memleketin daha doğrusu Dev
letin onbir vekâleti var ise bunun ona dahilî, biri 
haricîdir. Şu halde demek oluyor ki İcra Ve
killeri Riyasetine bütün bu daireler vekâletler 
merbut olmak itibariyle vilâyetlerde kazalarda, 
nahiyelerde mutlak surette rüesayı memurini 
mülkiye doğrudan doğruya İcra Vekilleri Riya
setine merbut olmalıdır. Eğer bunlar İcra Ve
killeri Heyetine merbut olurlarsa kuvvetlerine 
doğrudan doğruya Devletin membaı olan bir 
membadan alacaklar ve onlar katiyen etrafında 
bulunan dairelerin birer nafiz nazaretçisi olacak
lardır. Fakat arkadaşlar, bunu mükemmel su
rette idare edeblmek üzere evvelemirde idare 
memurlarının gayetle ağır olan ve katiyen 
kendilerine aldolmıyan bir işten, bir vazifeden 
daha tecrit edilmeleri lâzımdır ki, o da asayişi te
mindir. Bence arkadaşlar, Müdafaai Milliye Ve
kâletinin hakiki ismi emniyet vekâletidir. Emni
yet iki türlüdür. Emniyeti dahiliye, emniyeti ha-
riciyodir- Emniyeti, dâhiliye ve hariciye itibariy
le biz Müdafaai Milliyeyi görüyoruz. Arkadaşlar, 
Müdafaai M lliyenin kanadı ikidir: Bir harice, bi
ri dâhile karşı... Jandarma, polis kuvvetleri Mü
dafaai Milliyeye devredilmelidir. Ve orası (Emni
yeti Umumiye Vekâleti) unvanını almalıdır. Bu 
itibarla doğrudan doğruya rüesayı mülkiyeden 
hangisi olursa olsun - adliye ve sair memurlar-
gibi - kendilerine nezaret hakkını haiz oldukları 
gibi onları kontrol hakkını haiz olurlar ve memle
ketin sıhhiyatiyle, iktieadiya tiyle meşgul olurlar. 
Yoksa nahiye müdürü bir jandarma neferi gibi 
bazan silâh omuzda ya Allah eşkiyamn arkasın
dan koşacak... Arkadaşlar bu idare memurluğu 
değildir, bu, sıhhiyat ve iktisadiyat memurluğu 
değildir. Bu, katiyen memleketi selâmete erdir
mek için çalışan bir memur değildir. Bu vazife
ler Müdafaai Milliye dediğimiz Vekâlete verilme
lidir. Valiler, mutasarrıflar, kaymakamlar, nahi
ye müdürleri, memleketin doğrudan doğruya ik
tisadiyat ve sıhhiyatı gibi en mühim ve kurtarıcı 
vazalfi ile meşgul olmalıdırlar. Bir de arkadaşlar, 
memlekete vermek istediğimiz kan, can itibariyle 
son bir teklifim vardır. Onu söylemeden inmiyece-

ğlm. Nüfus idareleri, kırtasiyecilik ve sair birta
kım müşevveş muamelât dolayısiyle katiyen Mü
dafaai Milliye Vekâletine devredilmelidir. Çünkü 
askerlikle ve saire ile alâkası vardır. Lâkin arka
daşlar, nüfus, def terini açtığınız zaman sorarım 
size ne görürsünüz, Tunalı Hilmi Ağa, Tunalı 
Hilmi Efendi. Tunalı Hilmi Bey, Tunalı Hil
mi Paşa... Bu nerede görülmüş arkadaşlar. Cum
huriyette, bu hakiki ve gerçek bildiğim Cumhuri
yette varsa yalnız tek bir unvan vardır. (Bey) 
dir. Bütün milletin her ferdi beydir( Alkışlar) 
bu (bey) e karşı - handan geldiği için hanım de
ğil - kadınlara da (blğlm) deniyor. Hattâ arka
daşlar merkum, yok, mumaileyh yok, müşarüni
leyh yoktur. Yalnız ve yalnız bunlar unutulmak 
için bir mezkûr vardır. Arkadaşlar! Koskoca ulu 
Mehmetçiğe merkum derseniz aynı zamanda ga
zeteler ve saireler geçen sözlerde (Vahidettin) e 
başka şeye lâyık görülmediği için böyle bir alçağa 
bile (merkum) denmiştir. Benim Mehmetçiğim 
deftll hiç kimse onunla beraber (merkum) ola
maz. (Bravo sesleri). 

EMİN B. (Eskişehir) — Bendeniz yalnız teş
kilâtı mülkiyemizin ıslahını rica edeceğim. Bâzı 
arkadaşlar bunun teksirini rica ediyorlar. Halbu
ki (800), bin nüfuslu kaza, (30) bin nüfuslu vi
lâyet varken artık bunun üzerinde bilmem nasıl 
lazla ısrar ediyorlar? Teşkilâtı dâhiliyenin cüzü-
tamlarına bir salâhiyet Verilmek, salâhiyeti kâmi
le verilmek lazımsa bu kazalarda, nahiyelerde ay
rıca düşünülebilir. Bu idarei hususiyelere ait 
bir meseledir. Fakat efendiler, bir taraftan mem
leketimize birçok muhaclm'leri, düşmanın istilâsı
na mâruz kalmış birçok insanları müstahsil bir 
hale getirmek, askerden dönenleri canlandırmak 
isterken hâlâ lüzumsuz teşiklâtları ipka etmek her 
halde muvafıkı nasafet ve adalet değildir. Bende
nizden evvel Ali Süruri Bey arkadaşımız pek iyi 
İzah ettiler. Her halde lâakal yüzbin nüfustan aşa
ğı bir vilâyet olamaz. Yüzblnden aşağı nüfuslu 
bir vilâyet olursa bunun için yapılacak masraflar 
beyhudedir. (Masraf yok sesleri) Efendim, vilâ
yet teşkil edilirse masraf olmaz demek kabil de
ğildir. Şu halde idarei hususiyelere münhasır ka
lırsa bu salâhiyeti kaza ve nahiyelere de verebi
liriz. İdarei hususiyelerde nahiyelerde dâhil ol
duğu kazaları da müstakil yapabiliriz. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Ne masraf olur lût-
îen söyler misiniz? 
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EMİN B. (Devamla) — Efendim bu-Celâl Nu

ri Beyin geçen defaki sualine benzedi. 

BEİS -
buyurunuz! 

Cevap vermeyiniz efendim, devam 

EMİN B. (Devamla) — Bâzı vilâyet merkezi 
vardı ki, varidatı mevcut memurin için bile ki
fayet etmez. Masraf az mıdır çok mudur, bilmem 
buradan böyle çıkın, çıkın vilâyatl Şarkiyeye pa
ra gönderiyoruz. Yani kendi varidatı idare etmi
yor. Dersim'i nazarı dikkate aldığınız takdirde 
evet bendeniz de bilirim ki, Dersim ki, Dersim'-
in ehemmiyeti mevkiiyesi vardır. Burada bir teş
kilât lâzımdır. Ehemmiyetine mebni vilâyet yapı
nız diyorsunuz halbuki oranın yolunu, jandarma 
karakollarını yaparsanız pekâlâ intizam ve asayiş 
temin edilir. Vilâyet olmasına lüzum yoktur. He
yeti Muhtereminizden ricam bilhassa budur. Şe
kavet ve saire gibi hoşnut olmadığımız şeylere 
sarf ettiğimiz paraları, ahaliye dağıtırsak açları 
doyurursak ortada mesele kalmaz. Binaenaleyh bi
zim her şeyden evvel düşüneceğimiz cihet memle
ketin müstahsil sınıfını canlandırarak şu halkı 
memleketi payidar etmektir. Arkadaşlar bugün 
benim memleketimdir diye senin memleketindir 
diye Mecliste birkaç liva hakkında bu gibi talep

leri mevzuubahsetmekten ise ye yekdiğerimize 
hürmet ve muavenet olsun diye yapılamıyacak 
bu işleri tervice gayret etmektense Dahiliye Vekâ
letine bir miktar bir nisbet verelim. Şu nisbet-
ten aşağısı, yukarısı vilâyet olacak yahut kaza 
olacak diyelim. Meselâ, yüzbin nüfustan aşağı 
vilâyet olamaz. Onbeşbinden aşağı kaza olamaz 
diyelim bu salâhiyeti Hükümete verelim. Eğer 
bunu Meclise bırakırsak haİledemeyiz arkadaşlar. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Hükümete bu husus
ta salâhiyet verilemez, imkânı yoktur. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim tekrar rica 
ederim. Bunda memleketin hiçbir nef'i yoktur. 
Varidatı kifayet edemiyen yerler için bilâsebep 
bir israf olur. Memleketin iktisadi, zirai inkişa
fını maarifin intişarını düşünerek salâhiyet ver
mek lâzımgelirse bunu nahiye merkezlerine bile 
verebiliriz. Efendiler, çok rica ederim. Bunu 
1341 senesine bırakmıyalım, şimdiden tesbit ede
lim. Bütçenin fusul ve mevaddma geçince bunun 
hakkındaki noktai nazarımı, ihzar edip arz edece
ğim. 

REİS•••-»• Efendim teneffüs için celseyi on da
kika tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,30 

ÎKÎNCÎICEİCSE 

Bed'i miizaketat; saat : 4,5 

REÎS taıei Reisvek'li Ali Sururi Efendi 

KÂTİPLER : Ragıb B. (Zonguldak), Talât B. (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, müza
kereye devam olunacaktır. Söz, Niyazi Beyin
dir. 

NİYAZİ B. (Mersin) —Efendim geçen 
içtimalarda arkadaşlarımız, Muvazene! Maliye 
•Encümenin mazlbatası münasebetiyle' Mersin'
den bahsettiler. Bendeniz encümeni tegfldl 
^den.arkadaşlarılmın müsaadelerine i'Miran bir 
noktayı arz etmek ve meseleyi tenvir etmek 
isterim Dahiliye Bütçesinin encümende elsnayı 
tetkikinde bendeniz Teşkilâtı Esasiye Kanu

niyle îdarei Vilâyat Kanuniyle, Tahsisat Ka
nuniyle-tezat teşkil eden anülhalk vilâyet usu
lünün bertaraf edilmesini ve ahkâmı kanunıi-
ye<nin tat Irkini teklif ettim. O ızaman encü
mende hazır bulunan Dahiliye Vekili Ferid 
Beyefendi, bâzı n'lkatı nazar dermeyan etti. 
Başlıca varidat ve nüfus esaisatmda toplana-
<bilen bu itirazata encümen azasının. Ekseri
yeti' de temayül etti. Neticede nüfus ve va
ridatı keBretli olan, fazla buhınan ve mevkii 
mühim olan yerlerjn ve ezcümle Mersin'in Js-

-*»m 
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tildâlinin misal şeklinde encümen .mazbatası
nın derci muvafık görüldü. Meselenin evveli 
ve âhiri budur. 

Bittalbi akalliyet de fikrinde ısrar ,etti Ke
za, Muvazene kanun lâyihasının 36 ncı maddesi 
nrüaalkere ediüirken. encümende akalliyet bu fik
rin muhalifi idi. Dahiliye bütçesinin rapor
törü olan Ali Şuuri Beyefendi de dâhil ol
duğu halde, teşkilâtı mülkiyeyi istediğiı, gibi 
tadil, eıtaıek salâhiyetinin Hükümete verilmesi
ne muarız idi. Fakat encümen azasının ekse
riyeti) . yine sırf bir meselei , içtihadiye olan 
hu fikri, 'kabul etmediler ve Hükümete 1340 
senesi zarfında teşkilâtı mülkilyeyi tanzim, et
mek . salâhiyetinin atasına dair. bir madde, vaz'-
ettiler ve . bunun Meclisin Heyeti) Umumiy esi
nin nazarı tasvibine vaz'ını kabul ettiler. He
yeti Umumiye, bunu kabul vieya , reddeder. 
Esas-itibariyle akalliyet meyanında olan ben
deniz. 3 6 ncı maddeye tamamen muarızum, ka-
vanini .muhtelife ile, teşkilâtı muhtelife ile, 
bütçenin.aksamı mııhtdif eşiyle alâkadar olan 
x& hukuku esatsiyeye- taallûk eden böyle bir 
meselenin de Hükümete salâhiyet verilmesi
ne muhalifim. Malûmuâlileridir ki : 36 ncı mad
de1, (1341 senesine kadar teşkilâtı mülkiyenin 
nüfus- ve vaziyeti5 iktisadiye = ve >; coğrafya esas
larına göre - t-eLdîl ve ıslfithina Hükümet tmezun-
4un). .şeklindedir, Şüphesiz bu maddenin es
nayı- müzakeresinde, , Muvazene Kanununun 
Esnayı > müzakeresinde biz bu husustaki, n-ck-

.tâi nazarımızı < daha etraflı ve< daha. vazıh 
- bda- surette anz ve izah edeceğiz 've. zannede-
dim ki, 'encümen ekseriyeti de Heyeti Jdi-
yenin nioktai nazarına temayül, ederek bu 
maddenin ıslahı fikrinde bulunuyorlar. Şu hal
de • mesele ikidir; Birisi kanunun,; kavanini 
ımevcudeniıi harfîjy^n tatbik ahkâmı, diğeri 
teşkilâtı mülkiyenin esaslı bir surette islahı, 
apkadaşlanmTz pek iyi- hatırlarlar ki, 6 Kânu
nuevvel 1339 tarihli 63 ncü idfeimada bu bap
taki sualim üzerine mesele oldukça tenvir ve 
edilmişti. Arz edeyim. Efendiler îdarei Vi-
lâya l Kanununun yedinci maddesi gayet .sa
rihtir.; Diyor ki. (vilâyetin umur ve menafi 
hususiyetini tedvir ve onu temsil, ve teşhis 
eden .yeisaiti idariye- valii vilâyetle meclisi 
uımumii vilâyet ve' encümeni vilâyettir.) Yetmiş 
yedinci madde yine .sarihtir. (Vilâyete ait bil
cümle umur ve vazaifi hü'susiiyede salâhiyeti 

icraiye mUnhasıraın valiye aittir.) Teşlşilâtı 
Esasiye Kanuniyle liva teşkilâtı mülga bu
lunduğundan ve muhtelif, tahsisat kanunla-
riyle ve elimizde bulunan Bütçe Kanuniyle 
yalnız vilâyet, kaza ve nahiyeden bahsedil
diğinden dolayı sancak teşkilâtı mevcut de
ğildir. O halde bir mıntakai idariye ya vilâ
yet, ya kaza veya nahiye veya karye ola
bilir.. Fakat vilâyetler,, müstakil ve mülhak 
diye ikiye ayrılamaz. Çünkü, vilâyet mefhu
munun icabı ve îdarei V'üâyat Kanununun sa-
rahatiyle vilâyet denilince, şahsiyeti hükmi-
yeyi. haiz mecalM umumiyeye malik ve doğ
rudan doğruya merkeze merbut cüz'ü idari 
kaisdedilir,,. Yoksa vilâyet, diye bir , teşkilât 
tanımak fakat fiilen mülhak .sancak tarzı ida* 
resini tatbik etmek katiyen ahkâmı kanuni-
yeye tevafuk edemez. Demin Eskişehir Me
busu Emin Beyefetndi arkadaşımız, bu teşki-
ılâtın yani mülhak ve müstakil vilâyet teşkî*-
lâtının masarif ürerine * müessir olduğu hak
kında beyanatta bulundu. Hâlbuki, efendiler, 
şurası katidir ki, bir vilâyetin müstakil veya 
gayritahiî olarak mülhak olmasından d-olöyı 
teşkilât arasında fark yoktur. Yani. bütçeye, 
muvazenei umumiyeye' taaMük masarif kısmın
da fark: yoktur. Eğer kazalar vilâyet yapılsay
dı tesir bittabi meşhut olurdu. Fakat efen-
dilör; bir kazanın vilâyetön-fekîı itibariyle 
diğer bir, vilâyete raptı, bir kanunu mahsusa 
mütevakkıf iken bunu açık' bir. şekilde* Hu* 
kü'mets vererek' «alınız, istediğiniz gibi teşki
lâtı mülkiyeyi yapınız.» demek: zannederim 
hukuku i teşriîyemizden pek büyük mikyasta 
fedakârilılk yapmak demektir. Diğer cihetten 
Hükümet esaslı tet'kikatta bulunur. 1340 se
nesi zarfında bu tetkikatı ikmal eder, bu hu
susta bizim de noktai nazarımız vardır. O za
man arz ederiz. Heyeti Celile, tetkik buyu
rur, ne şekilde yapmak lâzımgeliröe yapar. 
Fakat. böyle bir kanun, esaslı bir tetkikat ne-
ticesmde ihzar edilip Meclise getirilinceye..ve 
Meclisten tasdik edilinceye' kadar Hükümet, 
kavanini mevcude ahkâmının tatbikiyle mükel
lef tir. Bir İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar mese
lesi mevzııuhâhşoldu. Bendenizce bu istisnaya 
şimdiden mahal yoktur. Zaten. îstanibul'nn...is,-
tisiıai vaziyeti dolayisiyle Hükümet,, bize bir 

(kânun getirmeye mecburdur. O kanun ge'tii-
rildîğd zaman ahkaimmı "tetkik ederiz ve bâzı 

169 
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ahkâmı istisnaiye vaz'edebiliriz. Fakat yeni 
bir kanun le tadil edilinceye kadar kavanini 
mevcudenin ahkâmına mutavaat zaruridir. He
yeti Celilenin noktai nazarı da budur. Bunun 
için b'ilâşart, bilâkayıt, bilâ'ötisna mülhak 
vilâyat usulünün bertaraf edilmesini ve vilâ
yetlerin İdarei vil'âyat Kanun/'yle musarrah 
olan salâhiyetini iktisab etmesini zaruri görü
yorum. Heyeti Celilen'n de noktai muzarım 
burada buluyorum, Aynı zamanda Meısin 
münasebetiyle - ki, bir buçuk milyona yakın va
ridatı U'mumiyesıi, yüz yetmiş bin lira var,'-
datı hususiyesi vardır - Mevkiin eh Tnm'jy etini 
aıhal'nin meşru arzu ve teımryd'lünü bizzat 
tetkik ederek frymetli beyanatta bulunan ere
rek Fethi Beyefendiye ve gerek diğer rüfe-
kaya arzı teşekkür ederim. 

REŞÎD AĞA (Malatya) Usulü müzakere 
haJbkında söyliyecefyim, efendiler. Pimdi müza
kere ed'/en ve Dahi11'ye Vekâleti brıtrcsidir. 
Bi" v.V.ây>tin drr,^r vilpyote mülhak ol'ması ve 
ondan ayrılıp İFit'Jklâî p-yda rtme-u. zanne
derim bütçeye şümulü yoktur. No vakit o ka
nun gelirse o vakit müzâkere etımek lâzrrdır. 
Ş'ımdi müzakereye lüzum yoktur. Ferid Bey 
biraderimiz bir şey b".yurdular. Müsaade 
edersen'z bunun hakkında bir şey arz 
edeceğim. Fe^'d B ^ , M^vnzonei Ma1';™ Fneü-
imeni taıafmdan böyle bir kanun yapılmıştır, 
He-veti • Vekil^yî salâJv'yt verilmiştir hrv^r . 
dular. Rica edebim ge^ek encümenin, >re~ek Hü
kümetin, p-e~ek bir mebusun yaptığı bir kanun 
yalmz teklifi kanuni mahiyetindedir. Teklifi ka
nuni seklinde ve mahiyetinde olan bir kanunun 
sabık Hükümette can olan muvakkat bir ka
nun makamında olduğunu bir Dahiliye Vekili
nin bu kürsü muallâda söylemesine taaccübede-
rim.. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — öyle bir 
şey söylemedim. 

REŞİD AĞA (Malatya) — öyle söylediniz. 
(Usul hakkında mı? Sedefi) Evet usul hakkın
dadır. Fe~id Beyefendi böyle söyledi. Bugün bir 
Muvazeneı Maliye Encümeninin teklifi kanuni
si ile bir mebusun teklifi kanunisi arasında bir 
fark yoktur. IJsTe vakit Heyeti Celileniz bu tek
lifleri kabul ederse ondan sonra o vilâyetin teş
kilâtı mülkiyesi yapılabilir. Binaenaleyh zanne
derim, §imdi bunun müzakeresine lüzum yoktur 

ye bugünkü müzakeremize de şümulü yoktur. Ne 
vakit o teklif buraya gelirse o vakit müzakere 
ederiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. Yalnız Da
hiliye Vekili Ferid Beyefendiye de şunu arz 
ederim ki bir kanunun müceddeten ihdası, ta
dili Heyeti Celilenize aittir. Ne encümen yapa
bilir, ne de Heyeti Vekile. Cumhuriyet idaremiz 
zamanında Meclisi Âliden başka buna hiç kim
senin salâhiyeti yoktur. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Benden/z 
usul hakkında söyliyeceğim. Müzakere zannede
rim ki, en ziyade mülhak vilâyet veyahut müs
takil vilâyet hakkında cereyan ediyor. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun onuncu maddesinde şöy-
lo biv kayıt vardır : 

«Türkiye, coğrafi vaziyet ve iktisadi müna
sebetler noktai nazarından vilâyetlere, vilâyet
ler de kazalara münkasom olup kazalar da nahi
yelerden terekkübeder.» Şu hale nazaran müs
takil olniıyan vilâyet zaten yoktur. Eğer böyle 
idare edilmiyorsa Dahiliye Vekili vazifesini yap
mıyor demektir. Bunun üzerine müzakere gay-
ricaizdir. Biz esasen onu kabul etmeye mecbu
ruz. Binaenaleyh müstakilleri idare edilmelidir, 
müzakereye lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O kanu
nun ihmal edilmiş, maddesi çoktur. Daha bâzı 
ahkâmı vardır ki, tatbik edilmiyor. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Birtakım vilâyetlerin 
mülhak bir halde idaresi için cereyan eden mü
zakere zannederim ki, kâfi bir dereceye ermiş
tir. Şüphesiz ki, eldeki kanun mucibince bir kı
sım vilâyetlerin mülhak bir halde idaresine im
kân yoktur. Fakat bundan dolayı da vekili hâ
zırı mesul tutmak doğru değildir. Çünkü bu iki, 
üç seneden beri teraküm etmiş, gelmiş bir te
amülden başka bir şey değildir. Meclis, buna 
göz yummuş bu doğru mudur, değil midir, esa
sına da girmiyeceğim. Çünkü benim şahsi kana
atime göre gayrimülhak vilâyetlerin veyahut 
mutasarrıflıkların böyle fazla tezyidine taraftar 
değilim. 

Şimdi gelelim asd Dahiliye Vekâletine ait 
düşüncelerime: Malûmuâlinizdir ki, Dahiliye 
Vekâleti en mühim vekâletlerimizden birisidir, 
bu vekâlet dâhilde halka karşı Hükümetin mâ
na ve mevcudiyetini hakkiyle irac ve ihsas 
edecek bir vekâlettir. Halkımızın şimdiye ka
dar olan itiyadatı varestei arzdır, her fert en 
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önde idare memurlarını görüyor* her fert ümi
dini onlara bağlıyor ve cnlara müracaat edi
yor, halkın on önce işlerini de onlar yapar. Bi
naenaleyh bir vekâleti ne kadar nazarı dikkat
te tutar, ne kadar ihyasını kuvvetli bir su
rette teçhizine ve halka bu fikri vermeye ça
lışırsak o zaman ahaliye karşı vermiş olduğu
muz sözü tutmuş oluruz. Dahiliye Vekâletin
in bu vazifeyi hakkiylc ifa edebilmesi için ev
velemirde merkezde kuvvetli ve memleketi 
hakkiylc bilir ve ahalinin her taraftaki adat, 
ananat, ahlâk ve ananatım güzel kollar bir he
yeti merkeziyci müdireyeye malik olması lâ
zımdır. Bunu herçebat abat tanzim etmesi bir 
Dahiliye Vekilinin en mühim vazaifinden biri
dir. Malûmuâlilileri her şey baştan ıslah edi
lir veya baştan bozulur. Binaenaleyh bendeniz 
Dahiliye Vekâleti Celilesindcn en evvel me
murini merkeziyci idariyonin daha ziyade bu 
memleketi en iyi tanıyan ve ilmü irfaniyle yük
sek bir mevkiic çıkmış olan zevat mcyanından 
intihabını talebederim. Bunu da temin ede
bilmek için Dahiliye Vekili şüphesiz birtakım 
salâhiyete malik olmak mecburiyetindedir. 
Malûmuâlilileri dahiliyenin heyeti merkeziyc-
sinin maaşatı bütçe ile tâyin ve tahdidedilir. 
Halbuki vilâyetlerde mühim muvaffakiyet
ler göstermiş, tecrübesinden merkezde isti
fade edilebilecek bir kısım zevatı Dahiliye Ve
kilinin aynı maaşla buraya celbetmesine im-
kân kalmaz. Merkez daimî surette bir nur 
mcmbaı olmalıdır. Merkez, ne kadar kuvvetli 
olursa hariçteki Dahiliye memurları o kadar 
iyi vazifeye sevk olunurlar ve iyi idare eder
ler. Onlara direktifler verebilmek, iyi yollar 
gösterebilmek için merkezde bulunacak idare 
müdürlerinin her halükarda iyi adamlardan, 
merkezde çok bulunmuş, tecrübeye malik ko
şandan intihabı zaruridir. Bunun için bu mer
kez memurlarını, müdürlerini valiler sınıfına 
ithal edersek, Dahiliye Vekâleti vali maaşiylc 
buraya müdür getirmek salâhiyetine malik 
olacak olursa veyahut aksine olarak buradaki, 
merkezdeki istihdam etmiş olduğu bir zatı 
vilâyete göndermek ve vilâyetteki bir zatı 
merkeze almak salâhiyetine malik olacak 
olursa idareyi salim bir idare haline ifrağ 
eder. Sonra efendiler, Dahiliye memurları ma-
lûmuâliniz oldukça kesirdir. Dahiliye memur
larının, arz ettiğim esbaptan dolayı en güzide 

adamlardan tefrik ve intihabedebilmek için 
bunları yetiştiren bir müessese vardı. Bu ha-
yırkâr müessese, yalnız dahiliye hayatına de
ğil, diğer birçok nezaretlere gayet kıymetli ze
vat yetiştirmiştir. Gayet kıymettar pek çok 
arkadaş yetiştirmiştir., Maalesef memleketin 
inkişâfiylc beraber memlekete daha müfid un
surlar yetiştirilmesine çalışacak olan bu mü
essesemiz de metruk bir halde kaldı. O da Mek
tebi Mülkiyedir. Şu Meclis içinde bu müesse
senin yetiştirdiği kırk altı arkadaş mevcut
tur. Şimdiye kadar memleketin en ücra köşe
lerine kadar gidip köylü ile yanyana çalışan 
bu müesseseden yetişen efendilerdir. Binaen
aleyh hayatı irf onda bu kadar fedakârlık et
miş olan bir müessesenin şimdiki hal metruki
yette bırakılması hiç doğru değildir. Fakat 
her halde Abdülhamit zamanında bu müesse
seye verilen ehemmiyet ve bu müessesenin 
yapmış olduğu hizmet bugün görülüyor. Bil
hassa her halükârda Dahiliye Vekâletinden 
istirham ederim. Bu müesseseye daha ziyade 
ihtimam buyursunlar, muavenette bulunsun
lar. Sonra efendiler, yalnız Mektebi Mülkiye, 
hayatı idariyonin her sınıfına efendiler yetiş
tirmek için kâfi değildir. Şüphesiz ki dışar
dan birtakım efendiler almak lâzımdır. Maa
lesef ya maaşların kaltinden veyahut hayatı 
idaredeki istikrarın fıkdanından birkaç sone
dir vazifede bulunanların neticei memuriyeti 
gösteriyor ki bu tefrikte tamamen isabet gö
rülmüyor. Ben hiçbir vakitte bir müesseseye 
hususi imtiyaz şeklinde, gedikli bir surette me
muriyet hakkının tevcihini istemem. Ancak 
hariçten alınacak zevat her halükârda aynı 
müessesenin yetiştirdiği liyakatli efendiler ka
dar liyakate malik olduğunu imtihanla ispat 
etmeli ve hayatı idariyesinde onu göstermeli
dir. Teşkilâtı mülkiyenin ıslahı meselesine ge
lince : Teşkilâtı mülkiyeyi alelımıyya bir se
ne içinde zannediyorum ki ne ^Hükümet ne de 
Heyeti Celileniz ıslaha muvaffak olsun. Onun 

için o kadar çok ve müteferrik malûmata ihti
yaç vardır ki onu zamana terk etmek her hal
de hayırlıdır. Son söz\ olarak bugün madde 
şeklinde mevzuubahsolan şu mülhak vilâyetle
re nihayet verip kazaya ircaı zaruri bir halde 
bulunanların kazaya ircaı, bilhassa Mersin gibi 
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kendisini müstakrllefn idareye muktedir olanla
rım müstakillen idaresi lazımdır. 

KİZIM VEHBİ B,»(Ergani): — .Ne ile kaa* 
alisiniz beyefendi? Efendim öyle zannediyorum 
ki bu mesele hakkında cereyan eden müzakere 
usul fve • mecrasını kaybetmiştir. Ortada bir 
mülhak vilâyet meselesi vardır ve bu bütçeye 
dahilen. müteferri olsa bile bir meselei müsta
killedir. ihsan Hâmid Bey arkadaşım, Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun onuncu maddesinin sa
rahatinden-bâhsile böyle bir mesele mevzuu-
bMısolamıyaeağını söylediler. Filhakika usul 
ve^ınazariye sahasında böyledir. Fakat hakikât
te1 görüyoruz ki mülhak vilâyet diye usulü idâ
riye ̂ hâricinde bir. bM'ati idâriye mevcuttur, 
vâkîdıti •••<• Bumun 36- ncı madde ile alâkası - yofc-
tıîrir>Bxıg.üiikü .taksimatı ; mülkiyede muhtacı 
ısiıtblîCİhetier varmış. Bu ayri; bir mesele, fa-
kMö:bıagüftkü meseie ümmürkavaınkiHOİan Te§r-
kilatı Esamiye Kanununda mıusarrah bir maddej 
k&öuaıiyîeyd buradan:

 t kararla •. tatbik ve infaz 
ettirmek .ve bu suretle ortadaki ikiliği ref'ey-
lemok > mecburiyetinde, bulunmamızdır. Bina-
e&aieyh.'Heyeti Celilenizden istirham ederim; 
mülhak bütçe'»,ile. idare edüecek olan bu vilâ
yetler hakkında da Teşkilâtı Esasiye Kanunu. 
ve Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu ile . mu
ayyen/ve musarrah olan tarzı idarenin tatbiki
ne dair arkadaşlarımızla beraber .Makamı Ri
yasete bir takrir takdim ettik. Bu takrir okun
sun; Badehu bütçenin heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakerata devam olunsun. 

SÜLEYMAN SIRRI B> (Bozok) —Bütçeye 
taallûku var, herkes sözünü söylesin,.. 

REİS — Efendim, Dâhiliye Bütçesinin neye* 
ti* "umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere 
dölöyısiyle > şimdiye kadar mülhak olarak idare 
olunan» vilâyatın müstakillen; idare olunmasa hak-
kinda-bâzı arkadaşlar- tarafından mütalâa be* 
yan olunmuştur ve diğer arkadaşlar da bu hu
sustaki reylerini .^zhar etmişlerdir. Müzakere de
vam > etmektedir. Bütçenin heyeti umumiyeti hafe 
'klndaıeereyan eden , müzakere Heyeti Celile.ta-
ra&fıdan kâfi görülmedikçe bu takririn reye .kon-* 
maşına imkân, yoktur. (Yoktur sesleri) , 

DAHİLİYE VEKİLİ FERID B; — Reis Bev 
y«lö!ndi, söz istiyorum. 
.- BEÎS t u - jy&h^öz-İstif(m^0kl^Mıâîitkt' 

DAHİLİYE VEKİLİ FERID B: — En sonra 
söz" istiyorum. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Muhterem efen
diler, umuru dahiliyede hizmeti mesbuk bir âciz 
arkadaşınız olmak sebebiyle bu müessese ile de
rinden, bir alâka ile merbutum. Hürmetle müte-, 
hâssisi olduğum Dahiliye Vekili Muhteremi Fe-
rid Beyefendiye, tevcih edecek mâruzâtım ara-, 
smda tenkidkâr bir lisan olsa bile ne yapayım ,ki 
bu memlekette bugüne kadar gizli kalmış .olan 
bâzı hakayıkm, tercümesinden ibarettir ve hiç' 
şüphe yoktur ki memlekette gizli, hâkayık açılıp 
saçılmadıkça memleketlerin derdine derman ;bül->; 

maAin imikânı yoktur. Dertler açjlsm ki ona, gö-v 
re derman ihzar edilsin. Teşkilâtı, Esasiye Ka
nunu memleketleri üç tab.akai idariye taksini. 
etmiştir. Vilâyet, kaza, nahiye rüesayı idare, 
bulundukları mahallerde bütün Heyeti Hükü
metin mümessilleri olduğu halde mevcudiyeti 
regmiyeleri yalnız kçndi zihniyetjerindeiı ve 
dimağlarının kuvvet ve kudretinden ibaret, kalı-, 

TIJNALÎ THILMI B r (Zonguldak) -^rÇMfilf 
Başvekâlete merbut değildirler^, 

OSMAN KADRİ B. (Devamla).— B.endejıfe. 
kendi dairei intihabiyemde, ahalinin kanâatine, 
müsteniden hikâye ve cidden arz ve temin, edepi-
lirim ki, . bugüne kadar birkaç zatın ancak kud-1 
reti idariygsine kaani olmuş ve tarihi, idarele-; 
rinde ancak . birkaç isim zikredebilmişler. Mese
lâ Diyarbekirli Said Paşa, Enis Paşa onu taki-
beden Servet Bey ve son zamanlarda da Halet 
Bey; memleketin en ziyade hürmet ettikleri şa
hıslardır. Blınlârı memleketin hürmetine lâyık' 
bir dereceye çıkaran bugün meveut kanunlar de
ğil, hayatı idaredeki iktidarları seviyei irfanları
dır. idare öyle «bir iştir ki kelime ile tavsif edi
lemez. Bâzı ahval vukuat gelir ki, bir kelime 
ile bütün memleketin istirahati temin edilmiş" 
ölür ve bir kelime ile istirahati, saadeti ihîâV 
edilmiş olıüv Rüesayı idarenin bugünkü salâhi
yetlerini bendeniz hemen yok derecesinde görü
yorum. Gönül arzu eder ki, valiler temsil ettik* 
leri vilâyetlerin her hangi bir mmtakada cklden 
vamif i ifada gayet-' serbest*ve hakikatte maföv»-
klndân yüksek bir cüret almış bulunsun. Âcî--
zane bulunduğum mahallerde her hangi bir fört* 
elittde1 istidâsiyle beraber gelmiş ve -ben -osu <ci--
hfeti ;adliyeyevtevdi arzusunu izhâr -eyîemiş/iisö^ 
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dir. Hemen ekseriyetle o vilâyetlerde idareler 
çok defa kanuni olmaktan ziyade keyfî oluyor. 
Bilhassa Siird dâhilinde Garzan kazasında (ismi
ni zikretmeye hacet yok) birisi el'an mevkuf
tur. Takibat münasebetiyle bir müsademede bir 
iki asker ölüyor. O vaktin fırka kumandanı bu 
zattan ölen askerlerin diyetini alıyor. Diyet, 
meşru olsa bile Hükümetin şu şekilde alması ga
riptir. Bu mesele, memlekete suitesir hâsıl et
miş. Denilmiştir ki, Hükümet kuvvetli bir ka
biledir. Biz bir zayıf kabileyiz, öyle ise bun
dan sonra biz onlardan vurur isek biz onlara 
diyet verelim. Onlar bizden vurur ise biz onlar
dan diyet alalım. O zihap hâsıl olmuştur ki, 
Hükümet başka, halk başka. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FEEİD B. (İstanbul) 
— Eski, tarihte değil mi beyim! 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — BsıM, es
ki evet. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Harekâtı 'milliye 
bidayetinde Hükümet olmadığı zamanda olan 
bir şey, bunu şimdi niye bahsediyorsun1? 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Memle
ketin derdini teşrih ediyorum, çare istiyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Şimdi olmıyan şey
lerden bahsediyorsunuz. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — 1336 senesin
de olmuştur efendim. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — 1336 .senesinin bu
rası ile alâkası (yok (Elyevım vâki /mıdır sesleri) 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Maalesef bâ
zı keyfi idareler bugün de vardır. Memleketin 
idaresi tmevzuubahsolunca ışu veya bu vekâletin 
mümessilleri yoktur. Hepsi birdir. Her hangi 
bir kavmin her hangi bir mmtakada mevcu
diyetinden istifade edilmelidir. 

İki sene evvel birçok rica ve minnete rağ
men ancak 'kendi dairei intihabiyeme bir tabur 
asker gönderilebildi. Askerin mevcudiyeti idi 
ki memlekete sükûn ve istikrar temin edildi. 

bırakmış, terk etmiş gitmiştir. Ne vakit ki işe 
vazıyed edeceğimi anlamış, durmuş, iki gün, üç 
gün mütevali günler de beklemiştir. Bu vaziyet 
en çok kanunun verdiği kuvvet, salâhiyetten 
ziyade şahsi hatırlara istinadetmiştir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Onun için
dir ki bu millet berbat olmuştur. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Evet, onun 
içindir ki bu millet bugüne kadar arzu olunan 
saadetlere vâsıl olamamıştır. Çok taaccübediyo-
rum ki bir kaymakamın maaşı vaktiyle binbeş-
yüzden başlıyordu. Bugün de ondan çok farklı 
değildir. Bir polis memuru bin kuruştan başlı
yor. Mahkeme âzası ikibin, üçbin, bir müddei
umumi dörtbin, bir ceza reisi beşbin, muhterem 
efendiler, memleketin hakikaten büyük adamı 
olması lâzımgelen bir valinin, bir kaymakamın, 
bir nahiye müdürünün bunlardan az maaş al
ması cidden düşünülecek iştir. Sonra bir vali 
anemi ekette ciddî bir sükûn temin etmek istedi
ği zaman her hangi bir vasıtadan istediği vakit
te istifade edemez. Bir jandarmanın bir mmta-
ıkadan diğer bir mmtakaya tebdiline kaadir değil
dir. İktiza ettiği takdirde hangi fena birisine 
bir dayak vuramaz. (Gürültüler, aman vurma
sın sesleri) Ben de iyilere dayak vurulmasına 
taraftar değilim. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Dayak yok
tur. Sözünü geriye al! İştirak etmeyiz. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — İktiza etse bir 
ferdi tahtı nezarete aldıramaz. 

EMİN B. (Tokad) — Zabıtai adliye mf atiyle 
aldırır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Beyleri 
yine aldıramaz. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Başka ka
naatlere malik değilim ki onlardan bahsedeyim 
Hilmi Beyefendi. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Atamaz, 
diyorsun ya. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Âni icra
at için kanuni salâhiyet istiyorum. Ne şekilde 
olursa olsun kanuni salâhiyet versin. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İtiyat 
zaten vermiş, bir de kanun verirse hayyalesselâh 
bu millete!.. 

REİS — Hilmi Bey, rica ederim susunuz. 
OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Hayatı 

idariyede çok zaman bulunduğum mahaller dai
rei intihabiyemdir. Bir miktarda Van vilâyeti-

RÜŞDÜ PAŞA (Erzurum) — Yaşasın as
kerler!.. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Benim 
de gönlüm arzu ederdi ki uımuru dahiliyede ils-
tihdam edilecek her hangi bir memur Mektebi 
Mülkilyöden yetişsin. Fakat yoktur. Vâsi bir 
mmtakıaya mektebin şüphesiz ki ısahai tesiri 
kâfi gelemez. Bunun için hariçten almak mec-
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burüyeti de vardır. Umuru dahiliyeyi 'bâzıları 
sefinei nuh di|ye tasvir ederler. Bunda eczacı 
'bulunur, doktor bulunur, asker bulunur, (mali
yeci bulunur, ve ısaire ve saire. Bendeniz (bunla
rın kanaatlerine iştirak etmiyorum. Çünkü ida
re, her hangi kuvvetli 'bir dimağın kuracağı 
esaslardır. Heyeti Uımumiyesi itibariyle 'matlu-
bolan, yalnız saadeti ımenılekettir. Keşke Mek
tebi Mülkiyenin tesisatı da kâfi olup adliye, 
Müdafaai Milliye gibi kendi (mütelhaıssısların-
dan başkasını kendi idaresine iştirak ettirıme-
seydi ve bu arzumu şiddetle (müdafaa ederken 
Mülkiye mektebinin bu dereceye yetişmesini de 
hulûsu kalbimle arzu ederim. 

Taksimatı mülkiye meselesine geliyorum. 
Hakikaten vilâyetlerin vilâyetlere merbut 'bu
lunmasında bendeniz de garabet görüyorum. 
Fakat ıaferin Niyazi Beye, memleketine ne ka
dar hararetle merbutiyeti .şiddet temasiyle di
ğer manatıkı ihmal ettirerek (yalnız Mersin'i is
tisna ettirerek kanuna da dercettiriyor. Tak
dir ederim. Fakat diğer ımanatık da bu hakkı ta
biî ve kanuniden istifade etmelidir. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Bendeniz de demin 
bunun için izahat verdim. Diğer manatıkı ka
tiyen ihmal 'etmedim, bilâkis gerek Dahiliye 
Vekili Bey, gerek encümendeki arkadaşlarım 
şahittir. Bendeniz sonuna kadar prensibi mü
dafaa ettim, fakat encümen azasının ekseriyeti 
nüfus ve varidat esasında ısrar ettiler. 

OSMAN KADEİ B. (Devamla) — Dahiliye 
meslekinde hattâ bugüne kadar kati bir memur 
bidayeten mövezzi, mubeyyiz, mukayyit ve ni-
'hayet tahrirat müdürü olursa orada kalır. Bir 
türlü yukarıya çıkmasına ilhtimal yoktur. Bin 
müşkülâtla kaymakam olanlara pek az tesadüf 
olunabilir. Bugün mektebi mülkiyeden yetişmiş 
memurini idariyeye mUhtaeolduğumuz şu za
manlarda kıymetli tahrirat müdürleri yok de
ğildir. Bunlardan istifade edilmesini Vekil Be
yefendiden çok rica ederim. 

ALİ SAİB B. (ıKoizan) — Tahrirat müdür
lerinin mutasarrıf olmasını mı istiyorsun? (Vali 
sesleri). 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Memle
kette bir de tevhidi inzibat esası vardır. Mem
lekette iki kısım teşkilât vardır. Birisi Jandar
ma diğeri polistir. Memleketimden aldığım bir 
telgrafta polis teşkilâtının ilga edildiği ve ha

riç bir vilâyete verilip verilmiyeceğini soruyor
lar. Bendeniz Ferid Beyefendiden soruyorum. 
Hakikaten o mıntakada polis teşkilâtını ilga 
ederek Jandarmaya mı kalbettiler ve bugün 
açıkta bulunan müstahdemini ne suretle ikdar 
buyuracaklar? Eğer hakikaten polis teşkilâtını 
ilga ederek Jandarmaya kaibetmek ve Jandar
mayı da memleketin rulhiyle mütenasip bir su
rette faaliyete ıgetirmek arzu ediyorlarsa ke
mali hürmetle takdir ederim. Bir arkadaşı
mız bu kürsüden bahsederken vilâyatı şarkı-
yedeki nüfustan bahsettiler. Efendiler, Saltanatı 
Osmaniye kuruldu kurulalı o muhitteki mevcu
diyeti lâfzi muradoılmuştur. Memleketin diğer 
her hangi bir derdini kendi vekâletlerinin büt
çesine bırakıp onlardan şimdilik sarfı nazar 
ederek yalnız Hükümet için ve bugün için bir 
siyaset olması lâzımgelen tahriri nüfus mesele
sinden bahsetmek istiyorum. Tahriri nüfus me
selesi muhiti içtimıaiyemizde son derece ihmal 
edilmiş bir iştir. Bu talhriri nüfus işi de ha
tır sahasını geçemiyen işlerdendir. Beytüşşe
bap, Çölemerik, Gever, Sasun, Mutki, keza daha 
birçok yerler bugün talhrir edilmemişlerdir. 
Bugün için elli kûsurlerin zükûru nüfusu irae 
eden dairei intihabiyemde şüphe etmiyorum ki, 
daha fazlası da vardır. Fakat bunu tesbit ede
bilmek için Hükümetin cebren uğraşması lâ
zımdır. Memleketin bugünkü diğer ve daha 
mühim bir derdi de hapsaneleridir. Bu esasata 
da yanaşılmakta ve bu da ıslah edilmekte ol
duğunu kemali şükranla işitiyorum ve İnşallah 
bu himmetin sahası tevsi eder de her tarafta da 
güzel hapsaneler vücuda getiririz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hepsi. 
ni boşaltalım ondan sonra duanıza âmin diye
lim. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Beyefen
dinin sözlerine istinadederek hakikaten o dert
ten de bahsetmek istiyorum. 

REİS — Hilmi Beye vereceğiniz cevaptan 
sizi menediyorum devam buyurunuz. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Af taraf
tarlığım anlaşıldığı için birçok mektuplar ve 
telgraflar alıyorum. Birisinden bir mektup al
dım, bundan da biraz bahsedeyim. Mektubun
da .şöyle diyor. Müebbet küreğe malhkûm ol
muştum, iki çocuğumla bir refikam vardır. Bu 
mahkûmiyet münasebetiyle refikamdan ayrıl
mak veyahut mucibi idam olacak bir diğer cü-
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rüm yahut bir hal ihdas etmek halindeydim. 
Cenabıhak Meclisinize ve Cumhuriyetinize 
zeval vermesin beni bu derkten kurtardınız. Ben 
'bundan sonra memleket için nafi bir uzuv ola
cağım. Geçenlerde de bilmünase/be bahsetmiş
tim ki, muhiti içtimaimizde bu af meselesi cid
den müzmin bir derttir. Bugünkü mevkuflar 
birçok şerait ve sebeplerle mevkuftur ve böyle 
tevali ettikçe memlekette sükûn ve istirahat 
imkânı yoktur. Meclisi Âliden ve Vekili Muh
tereminden çok rica ederim buna çare bulsun
lar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler celsenin küşadmdan beri Meclisi Âli teşki
lâtı mülkiye meselesiyle meşgul olmaktadır. 
Buna da ibâis olan Muvazenei . Umumiyenin 
36 ncı maddesidir. Bu hususta arkadaşlar He
yeti Celileye kâfi derecede mâruzâtta bulun
dular. Filhakika Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
onuncu maddesi sarihtir. Mülhak surette vilâ
yet idare etmek hiçbir veçhile caiz değildir. 
Mersin olsun, şu olsun, bu olsun.. Binaenaleyh 
bu suretle mugayiri kanun olarak yani Teş
kilâtı Esasiye Kanununa mugayir olarak vilâ
yet idare etmek her halde Cumhuriyet idaresi 
zamanında şayanı arzu ve takdir olımıyan bir 
harekettir. Sarih bir kanunsuzluktur. Ferid 
beyefendi daima Üsküdar'ı ileri sürüyorlar. 

Efendim Üsküdar'dan ve Beyoğlu vi
lâyet olmaya lâyiktir, veya değildir diye
rek memleketin Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nu Dahiliye Vekili Beyin bot bebot nazarı dik
kate almamasını kabul edecek olursak kanun
suzluğun en büyüğünü kendimiz yapmış olmaz 
mıyız? Efendiler kanunlar, mantıkî veya gay-
rimantikî olabilir. Fakat şu veya bu noktai 
nazara göre mantıkî veya gayrimantikî olmak 
hiçbir suretle o kanunun tatbik edilmemesini 
icabetmez. Mevcut kavanine hürmet ve riayet 
hissinin Dahiliye Vekili Muhtereminde hüsnü 
inkişaf etmesini samimî surette temenni ede
rim. (Amîn sesleri) Efendiler emin olunuz ki, 
Dahiliye Vekilimiz de hissi kanuni inkişaf ve 
taazzuv ettiği ve mesaisi sahai kanuna dâhil 
olduğu zaman Meclisli Âli bütün kuvvetiyle 
ona beyanı takdirat ve ifayı müzaharet eder. 
Cenabı Haktan temenni ederiz ki Dahiliye Ve
kilimiz icraatı kanuniyesiyle Meclisi Âlinin tak
dirine kesıbi istihkak etsin. Efendiler Dahiliye 

Vekili Muhteremi, sabık Muvazenei Maliye En
cümeninin kaibul ettiği 36 ncı maddeyi kabul 
ve tasvibettiğini bu kürsüden beyan buyurdu
lar. Efendiler, bu maddeyi lütfen bir kere oku-
maklığıma müsaade buyurunuz. 

Madde 36. — 1341 senesine kadar teşkilâtı 
mülkiyenin nüfus ve vaziyeti iktisadiye ve coğ
rafiye esaslarına göre tadil ve ıslahına Hükü
met mezundur. 

Efendiler Heyeti Celilenize sorarım. Şu 
memleket için teşkilâtı mülkiye kadar mühim 
bir mesele var mıdır? Olabilir ki, teşkilâtı esa
siye meselesi mühimdir. Fakat efendiler meımlıe-. 
ketin bütün hayatına hâkim olan esasat, gay-
rimühim midir? Elbette ki, mühimdir. Gf-ayri-
mühimdir demek hiçbir vakit caiz olamaz. Efen
diler, eğer teşkilâtı mülkiyenin tanzim ve tes-
bitind Hükümete bırakırsak Meclisi Âlinizin bu
radaki vazifesi nedir? Meclisi Âlinizin milletten 
takaıbbül ettiği vazifei vekâletle böyle bir mad
de teklif kaibul eder mi? Böyle bir maddeyi ka
bul ettiğimiz talkdirde Meclisi Âli hukuk ve sa
lâhiyeti esasiyesini terk ve âhara ferağ etmiş 
olmaz mı? 

BİR MEBUS — Onun için geldik zaten... 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nasıl olu

yor ki, böyle hukuku esasiyei millete sarih ve 
bariz surette muhalif olan ve Başvekil Muhte
rem İsmet Paşa Hazretleri tarafından Heyeti 
Celileye arz edilmiş bulunan bütçeyi vücuda ge-
tinmelk için 1340 senesi esnasında vilâyet ve ka
za lağvı gibi tedabire tevessül edilmedi denilen 
ve şu taahhüdü katı Heyeti Celilenizce telâkkii 
bilkabul edilmiş olan ve oümlemizce makbul bu
lunan bu esası müşterekeye Dâhiliye Velkili 
Muhteremi Beyefendi nasıl revayı muvafakat 
gösterirler ve şu kürsüden doğru olduğunu der-
meyan buyururlar? 

FİKRET B. (Ertuğrul) — Hükümetin tek
lifi değildir, Hükümetin böyle bir tekliften ha
beri yolktur. 

FERİDUN B. (Devamla) — Efendiler Da
hiliye Vekili Beyefendinin bu fıkradan haberi 
olmadığını Ertuğrul Mebusu Fikret Bey derme-
yan buyurdular. Hayret etmem ve hakikaten 
vekillerimizin birbirinin işlerinden haberi olma
dığına kaaniim. (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar neyi alkışlıyorsunuz, etmeyin. 
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FÎKRET B. (Ertuğrul) — Yanlış anladık ı 
Feridun Bey! Bu encümenin teklifidir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendi- j 
ler yanlış anlamadım. Teklif Muvazenenindir. 
Fakat Dahiliye Vekili Beyefendi, bendenizin su
alim üzerine tamamen iştirak ettilklerini ve ta-
mamiyle kendilerine mal ettiklerini bütün ka-
naatleriyle, bütün samimiyetleriyle, bütün hüs
nü kanuniieriyle bu maddeye taraftar oldukla
rını dermeyan buyurdular. Bendeniz de zapta 
geçen ve senet halinde bulunan bu ifadelerine 
müsteniden maruzatta bulunuyorum. Efendiler, 
muhterem arkadaşımız Ali Şuuri Beyefendi, cid
den Meclisi Âlinizin takdir edeceği bir irfan ve 
ihtisas ile ve hepimizce mucibi talkdir olan bir 
gayretle takdim ettikleri mazh atanın kürsüde 
de tekrar buyurdukları bir fıkrasında «1339 se
nesi zarfında azledilen 34 kaymakamdan yalnız 
8 ve OTDÜC validen ya'lmz üçünün azlinin mül
kiye müfettişleri tahkikatına müstenidolarak 
taibiî inizalllere mâruz kalanlardan maadasının 
velev miüstalhakkı ıkab olsalar bile azilleri bir 
tevidi kanuniye mukterin olmadığı için bâzicei 
kevMma:! arı» ndan bahis buyuruyorlar. Efendi
ler ildarei Cumhuriyede memurların bittabi is-
tilklballerinden emin olmaları lâzi'mıgelir. Yoksa 
Edirne Valisini Trabzon'a, Bursa Valisini şura
ya daha yeni mahalli memuriyetine vâsıl olduğu 
Söylenilen Bitlis Valisini de yerinden kaldırmak 
suretiyle mütemadiyen her gün mülkiye memur
larında tahvilât, taeyirat yapılacak olursa efen
diler, hangi memuru mülkiye meslekine girer ve 
gençlik için bundan kötü ve bundan acıklı mi-
ısal olur mu? Görülürse ki, her gün kaymakam
lar, vadiler şurada burada raksıediyorlar, oradan 
oraya gidiyorlar. (Handeler) efendiler bu raksı J 
idari devam edecek olursa kimde mülkiye me
muriyetine, meslekine duhul hevesi olur ve ce
saret kalır? 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Harcırah verirler. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bendeniz 

Şülkrü Beyefendinin mütalâalarını anlamıyo
rum. Maksat harcırahın behemehal sarfı lâzım 
ise o haslka... 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yeni 
tâbirlere göre raks değil, danış. 

FERİDUN FİKRİ B. — Efendiler Muhterem 
Ferild Beyefendinin azliyatmda vahidi kıyasiyi 
anlamak için imali fikretmek lâzımdır. Heyeti 
öelilenizin bu vahildi kıyasiyi bulmak hususun

da tenevvür etmesine cidden ihtiyaç vardır. 
Benden sonra söz söyliyecek arkadaşlar ve biz
zat Dahiliye Vekili Muhteremi Beyefendi Haz
retleri, bizi kendilerinin naslbiyat ve azliyatı hu
susundaki vahidi kııyasiler halkkında tenvir bu
yursunlar. Azil hususunda ne gilbi bir usul kul
lanıyorlar? Meselâ Traibzon Valisi azledilmiştir. 
Neden dolayı azlolunuyor? Bu aziller, idarei ka
nuniye tesis etmek istediğimiz memurların hu
kuku için Şûrayı Devlete müracaat gilbi müsta
kil, kuvvetli bir vaziyeti kanuniye vücuda ge
tirdiğimiz bir sırada sabılk idareleri andırır bir
takım azillerin temadi ettirilmem esi için bu Da
hiliye Bütçesinden müsait fırsat bulamadım. 

HALİL B. (Zonguldak) — Saat rakkası gilbi 
cazilbe kanununa tâlbidir. 

FERİDUN B. (Devamla) — Efendiler Da
hiliye Vekili Mühterememiz böyle birçok zevatı 
kiramı yerlerinden oynattığı halde Urfa'da hu
sule gelen mühim bir vaka nazari1 dikkati âlile
rinden kaçmıştır. Urfa Mdbusu Muhteremleri1 

Heyeti Oelilenizi tenvir edebilir. Urfalda idare 
memurlarımızın dikkatsizliği veya her hangi bir 
vaziyetleri yüzünden şayanı esef ahval husule 
.gelmiştir. Birtakım âşair biıMri arasında elîm 
vaziyetlere badi olmuşlardır. Böyle olduğu hal
de Dahiliye Vekâleti bu bapta vazifesini katiyen 
yapmamıştır. Elimde vesaik vardır. Hükümeti 
cedidemizin, înkilâp Hükümetinin, Hükümeti 
Cumhuriyemizin, bütün nüfuzunu, bütün kudret 
ve kuvvetini göstermek lâzımgelinken Dahiliye 
Vekili Beyefendi, orada bir Sükûneti mutlaka 
.'kesilmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Vali az
ledilmiştir. 

FERİDUN B. — Teşekkür ederiz, onu da 
şimdi işittik, 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Bu raksı 
'beğendiniz. 

FERİDUN B. — Efendiler bendeniz mâru
zâtımı uzatacak değilim. Temenni edeceğim ki, 
Dahiliye Vekili Mühterememiz daha ziyade ka-
nunperver olsun. Kavanine daha ziyade hüsnü 
hürmetle ilerlesinler. Bu suretle kendilerinin 
faaliyetinden, gayretinden memleket için daha 
âzami hizmet görmek muhakkaktır. Fakat bu 
müddet zarfında kendilerinin böyle bilâsebep 
rakkas hareketlerine meydan vermemelerini ve 
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hareketlerinde idare esasatma hâkim olan iti
dali rehber etmelerini rica edeceğim. Maruza
tım bundan ibarettir. 

HASAN FEHMt Ef. (Kastamonu) — Affı
nıza iktiraren bir noktayı arz edeceğim ve na
zarı müsamaha ile görülmesini rica edeceğim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Nazarı mü
samaha ile görmeye biz alışkınız. Buyurun. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Heyeti 
Aliyeniz, bilâkayduşart hükümran olan Heyeti 
Aliyeniz, dairei intihabiyeniz endişesinden uzak
laşarak memleketin Heyeti mecmuasını düşünür
seniz zannederim o gün memleketin selâmetine 
ilk adımı atmış oluruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hay 
Allah senden razı olsun, koca havacem benim!... 
(Handeler) 

HASAN FEHMt Ef. (Devamla) — Bu müs
tehlik bütçenin karşısında içi sızlamıyan zan
nederim tek bir arkadaşımız yoktur. Bunun es
babını araştırırken gördüğümü arz edeyim. İm
paratorluk devrinde, otuziki vilâyetin idaresini 
deruhte ettiğimiz bir günde, jandarması dahi dâ
hil olmak üzere o günün sadrazamından hapsa-
ne gardiyanına kadar memurlarımızın adedi 
doksan sekiz bin kusurdan ibaretti. Bugün on 
beş vilâyeti ki, yetmiş küsur vilâyete parçala
mışız, ayırmışız. Memurların adedi, Muvazenei 
Maliye Encümeni Mazbata Muharriri Ali Cena-
ni Beyden öğrenebildiğime nazaran jandarma 
haricolmak şartiyle yetmişiki bin küsurdan iba
rettir. (Allah bereket versin, sesleri) Doksan se
kiz bin, otuz üç vilâyette jandarma haricolmak 
üzere.. Bugün yetmiş iki bin Kırk bin de jan
darma yüz küsur bin memur (Tekâmül, sesleri) 
Yani acaba şu müstehlik bütçenin yekûnu kar
şımızda neden böyle büyümüş diye birçok se
bepler aranır, fakat başlıca sebep budur mese
lâ, beyefendiler, görüyoruz Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilk Meclisi ki : O şerefli Meclis, 
bu vilâyetleri böyle küçültmüştür. Belki küçült
meye ihtiyaç vardı. Fakat esbabı mucibede be
yan ve izah olunduğu veçhile ciheti iktisadiye, 
siyasiye, maliye, içtimaiye nazarı itibara alına
rak bu taksimat yapılmış olduğuna Heyeti Ali

yeniz kaani midir? (Hayır, sesleri) Hayır, yani 
bu dört veya beş mühim esasa istinadederek bu 
taksimatın icra olunmadığına ekseriyetimiz ka
ani olduktan sonra Hükümetten başta ve birinci 
derecede teşkilâtı mülkiye hakkında^ taksimatı 

mülkiye hakkında esaslı bir lâyihanın ihzariyle 
Meclise şevkini istemeliydik. Yalnız istihlâf et
tiğim hutabadan söz söyliyen zevatı bir nokta
da pek haklı görürüm. Böyle vilâyatm her han
gi esbap ve avamil tahtında ya mecmuu müsta
kil olacak veyahut da mecmuu mülhak. (Nere
ye, sesleri) Yani birisini vilâyet yaparız, diğeri
ni de hep oraya ilhak ederiz. (Merkeze, sesleri) 
Meselâ diyorum. Binaenaleyh elde mevcudolan 
kanuna nazaran madem ki, vilâyet unvanını 
Heyeti Aliyeniz bahsetmiştir, öyle ise İzmir vi
lâyeti gibi Mıersin de, Muş da hepsi müstakildir 
benim kanaatime göre. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Zaten kanu
nen müstakildir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Benim 
kanaatim 'böyledir. Müstakildir. Yalnız onbeş 
veyahut _ yirmibin nüfustan ımüteşjekkil bir vi
lâyetin varlığını Heyeti Â üyeleri tasvip buyu
ruyor mu? (Hayır sesleri) Yani blin ve otuzlbin 
nüfuslu vilâyet, koca İbir valii valâran. (Geçti 
onlar sesleri).Alay kumandanı, ısıöihi'ye müdürü, 
taibur ağası (Handeler) (TaJbur ağası yok ses
leri) ve foeş (mektepten ibaret 'bir muhitte koca 
bir maarif ımüdlürü, uımurnı 'baytariye müdürü, 
ziraat memuru... 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yol
suzluklar içinde Nafia müdürü... 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Simidi 
rica ederim efendil&r, vakaa taksimatı mülkiye 
esasını kararlaştıracak olan sahibi makaım He
yeti Âliyenizıdir, Onda 'hiç şüplhe yoktur. Fa
kat acaba Heyeti Âliyenize şu vazife toplu ola
rak verilecek olursa bu işi ne derece 'başaraca
ğından maalesef bendeniz biraz ışlüpıheliyim... 
Ben o zaman dairei intihabiyemin fair kaza ma
hiyetinde idare olunan ve eısbaibı muiceib mazba
tasında misal olarak gösterildiği gibi seksense-
kiz bin küsur nüfusa malik olan İnaJbolu'nun 
vilâyet klimasını 'bihakkin istiydbilirilm. Şimdi 
böyle sıeksendokuz, doksan 'bin nüfuslu olan ve 
varidatı da müsai'dıolan bir yer kaza halinde 
idare olusun ve yinmibeş bin nüfuslu olan diğer 
bir yerimiz de vilâyet halinde idare olunsun. 
Filvaki (biz memleketimizi toplu olarak heyeti 
mecmuası itibariyle düşüneceğiz. Onda hîç şüp
he yok, fakat böyle düşüneceğiz. Taksimatı 
mülkiyenin yolunda yapılmadığına kaani olan 
Heyeti Aliyeniz, 1336 senesi yeldi, sekiz mebus 
arkadaş - O günün arkadaşları - Ibir teklifte bu-
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lunarak dana ıseksen kazanın vilâyet haline gir-
ımeısli kabul edilseydi bugün ne yapacaktık ? Ya
ni seksen kaıza da bugiün vilâyet haline igelmiış 
olsaydı ve yüzelli vilâyet yapılmış olsaydı ne 
olacaktı? Yalnız bendeniz diyaruım ki, Dahi
liye Vekâleti yani müstesna zekâsına 'benim gi
bi birçoklarınızın kaani olduğunuz Ferid 
Beyefendi 'bugünü yarına bırakmamak suretiyle 
ilmî, iktisadi, içtimai, siyasi, ımalî, coğrafi esas
ları muhtevi olimak üzere 'bir lâyiha getirip He
yeti Âlinizin karşısına çıkarmalı Mi. Efendi
ler benim söylediğim gibi birçok temenniyat şu 
kürsüden serd ediliyor. Zabıt ceridelerine geçi
yor. Samimin hafızalarında bâzı şeylerin bâzı 
aksamı yer tutuyor. Ben zannediyorum, bütçe 
(mJüzakeresi esnasında onbeş, 'onyedi seneden 
ber aynı teımenniyat su kürsülerden ileri, öne 
sürülmüştür, fakat fiiliyata geçmiş yüzde beşi 
yoktur. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) *— Kellem kel
lem lâvenfa'... 

İHSAN B. (Cebelibereket) — 'Ne buyurur
sunuz kendinizi öyle ise?... (Handeler) 

HASAN FEHMİ E l (Devamla) — Yormu
yorum. Yani yürüyoruz diyoruim. (Handeler) 
Şiimd'i H°yeti Vekile azasının geçid 'günleri büt
çe günleridir. O günler aktıktan sionra iş bira17 

kolaylastır. (Handeler) Bu yeni değildir, eski
den 'böyledir. İmtihan günlerini geçirmekte bi
raz müşkülât var. Simdi biz bütçenin earesrni 
nasıl bulacağız? Doksansekiz 'bin •melmura mu
kabil, yüzon hin 'memur istihdam 'ediyoruz. Neden 
acaba, ne oluj^or da bu kadar memurumuz ço
ğalmıştır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — İş çok... 

HASAN Ef. (Devamla) — Heyeti Âliyeni-
zin tasvip ve intihab'iyle Şûrayı Devletin mül
kiye dairesi makamına kaim olan 'Muhakemat 
Encümeninde bir ımüddet bulundum. Beraber 
çalıştığımız kâtip bey buyurdular ki, vazifenin 
sıklet ve kesretini görüyorsunuz. Eslhabı ımuciV 
ile yazınız da bir, iki kâtip daha verilsin. Düşü
nüyorum biz esaslı bir 'mahkemenin vermiş ol
duğu ilâm mahiyetinde 'bütün teferruatı câımi 
bir ilâm vermiyoruz. Dört, beş satırlık ya fesih 
veyahut tasdik kararını yazıp imza ediyoruz. 
Bir kâtibin mesaisi gayrikâfidir diyorz. Neden ? 
Sonra bir günde her hangi bir evrakın ya tas
dik veya feshi hakkında bendenize sekiz tane 

kâğıt imza ettiriyor. Evet aynı kâğıt veya aynı 
muamele için sekiz yere imza ettiriyor. Müsved
de, birinci beyaz, ikinci beyaz diye birtakım 
muameleler yapılıyor. Maattesısıüf bendeniz bu
nun sebebini öğrenemedim. Ancak bir kâğıda 
aynı muamele için sekiz defa imza edildiğini 
öğrendim. Demek ki, dairenin 'bütün ımuaımelâ-
tmda böyle otelden beri sadayı şikâyetimizi 
yüselttiğimiz halde henüz bir netice elde ede
mediğimiz kırtasiye imuamelâtı azalmakta de
ğil çoğaltmaktadır. Binaenaleyh 'bu gidişle 1341 
senesini idrak edeceğiz. Yine şu eıslhap dolayı-
siyle bu muamelât yapılamamış, olamamış deni
lecek inşallah lâfzından ibaret olan temenni ve 
ricamızı bu sene de tekrar ederiz. Yani bu ke
limelerin istim vazifesini görüp \de şu Devle
ti yürütebileceğine kaani misiniz? 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Yok 
değilim efendim. (Handeler) Yani bu derde ma
haret ve hazakat ashabı olan zevat deva bul-

.makta artık gecikilmesin ve bu derdin ilâcını ver
sin. Yoksa maalesef bendenizin mâruzâtım da 
bir yer tutacak değildir. (Alelusul sesleri) 
(Handeler) 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Beyanatınız zapta 
geçiyor. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) Hiç ol
mazsa hepimiz fedakârlık edelim. Yalnız muhi
ti intihabimizi düşüneıcek değiliz. Memleketin 
sureti idaresini icabatı dairesinde yapalım. 
Eğer memleketinizi iyi bilen insanlarımız var-
sa esaslı ve ilmî 'bir taksimatı mülkiye ihzar et
sinler, daha öbür seneye bırakmamak şartiyle... 

HALİL B. (Zonguldak) —' İnebolu vilâyet 
olsun. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Onun 
hakkımız olduğunu zannediyorum. Çünkü yir-
mibin nüfuslu vilâyetimiz olursa hin nüfuslu 
bir kazamız tabiîdir ki, evleviyetle vilâyet ol-
mıya kesibi istihkak 'öder. Meselâ bendenize/e 
kemdi muhiti intihabiyemin içinden uzaklaşa
rak, memleketin heyeti umumiyeısi güzden ge
çirilerek ona göre bir harekette 'bulunulması 
ve bu esasın düstur olarak kabul edilmesi lâ
zımdır ve bu hususta Iherbirimize feragatli ne
fisten birer hisse isabet edeceğini söylemeyi bir 
vazife bilirim. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
uzun söyliyecek değilim. Hasan Fehmi Efendi 
hocamızın en çok doğru gördüğü son sözünü te
lâkki bilkabul eylediğim için bendeniz de uzata
cak değilim. Yani burada ne söylenecek olursa 
hatırlarda kalacak değildir. Belki kısa söylersek. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Çaresini söyleyin 
efendim. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Çaresini söyliyece-
ğim efendim. 

REİS — Müsaade buyurülursa muhavere ol
masın efendim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Uzım mu 
söyLiyeceksini z. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Hayır fosa söyli-
yeceğim. Bendeniz 'evvelâ bu memlekette dahili
yenin bir meslek halinde teessüsü taraftarıyım. 
(Bravo sesleri) Bu memlekette doktorluk nasıl 
bir meslek ise, mühendislik nasıl bir meslek ise 
dahiliyeoilik de, idare adamlığı da bir meslek 
olarak telâkki edilmezse bu memleketin felah 
bulması imkânı yoktur. Memlekette her şey 
idare memurlarından belklenir. Her vazifenin 
başında sıhhi komisyonun reisi, inzibati komis
yonun reisi, imar komisyonu reisi, malî komisyo
nun reisi hulâsa yetmişyedi komisyonun re
isi ve nihayet bütün bu hasaisi cami olmak lâ-
zurrugelen bir adamdır. Bir adama sorarsınız, 
hiçbir şey olamadığı halde ben bir kaymakam 
da mı olamam der. Mühendis olmak için mü
racaat eder. Mühendis mektebinden elinizde şa
hadetname var mı diye sorarlar. Doktorluk et
mek istese elinizde bir şahadetname, diploma 
var mı derler. Hangi mektepten çıktınız, tıbbi
yeden mi çıktınız, yoksa hariçte mi tahsil etti
niz diye sorarlar. Adliyeye gittiniz mi? Mektebi 
Hukuktan mı mezunsunuz, yahut imtihan mı 
verdiniz diye sorarlar. Dahiliyeye geldi mi bu 
eşraftandır, bu falan adamın adamıdır. Bu fa
lanın filânıdır. Falan mektebi âliden mezun
dur. Ama hangi mektepten mezun olursa olsun. 
Doktordur, mühendistir, baytardır, her şeydir 
ve her şey mülkiye memurudur. 

Bu böyle oldukça bu memlekette idarede in
tizam da aramak hata, ender hatadır. Bunda da 
Dahiliye Vekili Beyefendinin çok münsif olma
larını memleketin selâmeti ve halâsı namına rica 
ederim. Buriların azline gelince : Zaten evvelce 
düşünerek adam alınırsa azline lüzum kalmaz. 

Azilleri tetkik ederseniz görürsünüz ki, bir me
mur tâyininden üç ay sonra bu, iş görememiş, 
kabiliyeti idare gösterememiş diye azledilmiş
tir. MiRletin sırtı tecrübe tahtası mıdır? Tecrübe 
etmişler yapamamış, azletmişler. Sonra düşüne
rek alsalar, düşünerek azletmeye mecbur olurlar. 
Düşünmeden adam aldıkları için düşünmeden 
azlediyorlar ve azil kelimesi Türkiye Cumhu
riyetinin kanunlarından çıkmalıdır. Azil ne 
demektir. Düşünüyorum, düşünüyorum, bir tür
lü aklım azli almıyor ve ermiyor düşünüyorum, 
azlin mânası nedir? Bir adamı bütün mesalik-
ten atmak demektir. Halbuki sonra cevazı is
tihdamına karar veriyoruz. Tekrar iş başına geti
riyoruz. Efendiler, evvelce azleden hata etmişse 
azledeni tecziye edelim. Değilse neden cevazı is
tihdam kararı verelim ve bir de mazuliyet maaşı 
diye milletten ayrıca bir para veriyoruz. Bina
en aleyh azil yalnız idare memurluklarında değil 
bütün Devlet siyasetinde azil kelimesi kalkma
lıdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) 
— İhraç değil mi? 

VEHBÎ B. (Devamla) — Meslekinden ihraç- -
etmeli. Sen yaramazsın, seni meslek haricine çı
kardık demeli. Tenzili sınıf veya maaş icra olu
nur. Şurada yapamamış öbür tarafa giderse 
belki orada yapar diye meslek içinde tenzili sınıf 
olur. Ceza olarak maaşından tenzil edersek ak
lım erer. Fakat azlet sonra oturduğu yerde maaş 
ver. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — İhraç için tak
dir kime ait? 

VEHBÎ B. (Devamla) — Efendim, onu ka
nuna koyduk. Dahiliye Memurin Kanununda 
hangi mevadda ihracolunur. Bazan hükmen ih-
racolunur ve bâzı mesailde idareten ihracedil'ir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — İdareyi koydu
nuz mu? 

VEHBÎ B. (Devamla) — Başka türlü ola
maz. 

MUSTAFA B. (Çorum) — İdareten azli de 
kaldırınız. 

VEHBÎ B. (Devamla) — İdareten azil yok
tur. Bendeniz meslekin, teşkilâtı haziranın ten
kidine falan geçecek değilim. Geçsek dahi 1340 
senesinde 1340 bütçesi tetkik edilir de ne tatbik 
edilir. Ona aklım ermez. Esas itibariyle kabi-
litatbik olan budur. Şimdi gelelim mülhak olan 
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vilâyetler meselesine, saatlerimizi işgal eden şu 
meseleyi hulâsa edelim. Kendi kanaatim. Ben
deniz münsıfane olarak hareket edilmesi ta
raftarıyım. Kimseye bir şey yök. Besim Bey 
biraderimiz böyle mülhak vilâyet olur mu di
ye bir sual sordu. Dahiliye Vekilli Muhteremi 
de Heyeti Gel ileniz huzurunda cevap verdiler. 
Kâfi görmediler, istizah takriri verdiler. He
yeti Celileniz Dahiliye Vekili hakkında isti
zahı kabul etmedi. Şu halde Dahiliye Vekili
nin yapmakta olduğu muameleyi tasvibetti 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — O mâna çık
maz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
bendeniz kanaatimi arz edeyim. 

DAHÎLİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) 
— Parlâmentoda öyledir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Eğer değil idiyse 
derhal istihzahı kabul eder ve bir karar alabi
lirdi. Şimdiki hale gelince : Arkadaşlarımız tek
lif edivor. Dahiliye Vekili kabul ediyor. Mü
zakere devam ediyor, üzerine (müzakere devam 
edivor. Demek ki, müzakerenin devamı evvelki 
karardan başka Meclisten yime bir karar al
maktır. Çünkü Dahiliye Vekili divor ki, tatbik 
edeceğim. Niçin daha ısrar ediliyor Dahiliye 
Vekili kürsüye çıkarak taraftarım, dedi ve 
dedi ki, Üsküdar, Beyoğlu'ndan başka diğer mül
hak yerler için Heveti Ceii'le ne 'kadar verirse 
yani evvelce böyle bir şey için istihzahı redde
den Heveti Celile şimdi kabul eder ve bunun 
hakkında cereyan edecek müzakere yalnız He
yetin vereceği karardan ibarettir. Teşkilâtı Esa
siye Kanununa istinadetmek hatadır Çünkü 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bize gösterdiği vi
lâyetler tefrik ediliyor. Coğrafi vaziyetleri 
iktisadi vaziyetleri nazarı dikkate alınacak vilâ
yetlerdir. O vilâyetler âtiye muallâktır. Yalnız 
mademki prensip olarak, esas olarak vekâlet 
bütün vilâyetleri müstakil kabul etti. Bunları 
da yapması lâzımgelirdi. O kanuna istinaden 
bunların da müstakil olması lâzımgelirdi. Sual 
vâki oldu. O suale verilen cevap kâfi görülme
di. Şimdi Meclisi Âli bir kararla derhal sekiz 
vilâyet yahut on vilâyeti de gayrimülhak vilâ
yetler arasına geçirebilir. Fakat beyefendiler 
isterseniz yirmi .vilâyeti de gayrimülhak vilâyet 
haline ifrağ edin, bununla idare yürümez 90 bin 
nüfuslu Uşak bir kaza halinde idare edilirken, 

öbür tarafta onbeş bin nüfusla, yirmi bin nüfus
la bir vilâyet idare etmek ve Meclisi Âlinin 
«böyle devam edecektir» demesi kimsenin ha
tırından geçmez ve böyle idare de olmaz. Mem
leketin idaresi için şimdiye kadar geç kalmış 
olan idarei umumiyei vilâyatı biran evvel ıs
lâh etmek ve teşkil etmek lâzımdır. Vilâyet teş
kil etmek için nüfus, varidat mesai sathiye esas 
olmak icabeder. Bunların yekdiğerine iltihak ve 
irtibatı için iktisadi münasebet ve coğrafi 
vaziyetleri nazarı dikkate almak lâzımdır. 
Bir vilâyetin sehpası bunlardır. Evvelemirde 
nüfusu olacaktır. Varidatı olacaktır. Mesahai 
sathiyesi de kâfi miktarda olacaktır. Yoksa his
se tebaan falan yerde vilâyet olsun, falan yer 
de olmasın. Demek doğru değildir. Bugün o 
vilâyetlerin olmaması olmasından daha hayırlı 
idi. Çünkü onların varidatı hususiyeleri kütle 
teşkil ettikleri zaman darülmuallimîn ve darül-
muallimat açabilirlerdi, şoseleri yapabilirlerdi, 
seyyar baytar, seyyar tabip istihdam edebilir
lerdi ve mektebi sanayi açabilirlerdi, kondoktör-
7eri istihdam edebilirlerdi. Revirler, numune 
bahçeleri hulâsa bütün bunları yaptırabilirler
di. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Vehbi Beyefendi, 
bunlar İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
vardır. 

VEHBİ B. (Devamla) — İdarei Vilâyat Ka
nununu her halde zatiâlinizden öğrenecek deği
lim. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Hatırlatıyorum. 

VEHBİ B. —• Hatırımdan çıkmaz, mesleki
me ait şeydir. 

Binaenaleyh bunları yapamıyorlar. Çünkü 
ellerinde (170) bin liralık varidat var. Bunları 
tahakkuk ettirmek için memur istihdam, ederek 
20 bin lira da onlara verecektir. Meclisi Umu
minin üzerinde oynıyabileceği lâakal 600 bin li
ra, beş yüz bin lira yarım milyon lira olmıyan 
bir vilâyet hiçbir işe girişemez. Vilâyet teşkil 
ederken bu esası nazarı dikkate alarak teşkil 
etmelidir. Bundan idarei mahalliyeler istifade 
edecektir. Bugün memleketin, halkın nef'ine 
olan kısımlar idarei mahalliyelerdir. İşte hem 
bunlar tekemmül edecektir. Hem idarei umu
miye istifade edecektir. Yani halkın verdiği pa
ralar müsmir noktalara sarf edilecektir. Bende
niz bunu söylerken Dahiliye Vekilinin her şey-
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den evvel ^kendisini müdafaa etmesi ve bu ciheti 
nazarı dikkate alması lâzımgelir. Ümidederiz 
ki Dahiliye Vekili Ferid Beyefendi bu hususu 
nazarı dikkate alır. Dahiliye Vekâleti Meclise, 
Köy Kanunu, Belediye Kanunu, Belediye Rüsu
mu Kanunu gibi memlekete nafi ve ihtiyacımıza 
muvafık olan kanunları getirdiğinden dolayı 
kendilerine teşekkür etmiştim. İnşallah bunu 
da getirirler. Bundan dolayı da teşekkür ede
rim. 

REİS — Efendim söz almış daha 8 - 9 arka
daş vardır. Müzakerenin kifayeti hakkında da 
takrirler vardır. Sonra Dahiliye Vekili Beye
fendi de cevap vermek istiyorlar. Müsaade bu
yurursanız Vekil Bey istima buyurulsun. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — K â f i değil hep 
söyliyeceğiz. 

TALÂT B. (Ardahan) — Memleketin en 
büyük meselesidir bu. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim Heyeti Celilenizi hakikaten meşkûr 
bir gayretle bütçemizin tekâmülü hususunda vâ
si müzakere açmıştır. Bu müzakerelerin en ba
şında Dahiliye bütçesi gelmiş olduğu için tabiî
dir ki heyeti umumiyesi hakkındaki mütalâat da 
Dahiliye Vekiline müteveccihtir. İhtimalki tev
cih edilen itirazların her birisi hüsnüniyete ve 
memleketin müştereken hüsnü idaresi esasına 
müstenit bulunmuştur. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — İhtimal de
ğil muhakkak. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Muhakkak bâzıları hakikaten bendenize tev
cih edilmemesi iktiza eden hususattır. Evvel
emirde teşkili vilâyat ve mülhak vilâyetler hak
kında iki kelime arz etmekliğime müsaadenizi 
rica ederim. 

Efendim bu hususta evvelce âriz ve âmik taf
silât arz ettiğim için şimdi yeniden Heyeti Celi
lenizi tasdi' etmiyeceğim. Rüfekadan bâzılarına 
çok teşekkür ederim. (Hepsine değil mi sesleri) 
Tabiî değil mi efendim. Söz söyliyen ve bende
nizin bu hususta âcizane ifayı vazife ettiğim ka
naatinde bulunan arkadaşlarıma bilhassa teşek
kür ederim. Buyurdular ki bu mesele haddiza
tında Heyeti ÂliyePeri .muvacehesinde izah edil
miş ve Heyeti Celilerinin tasvibine iktiran etmiş 
(Tasvip yok sesleri) Yalnız müsaadenizi istir
ham ederim sonra tenkid buyurursunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu sükû
tumuzdan da tasvip çıkarırsınız!.. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Efendim tabiî Heyeti Celilenizin malûmudur 
ki mülhak bütçe vilâyet halinde idare edilen 
teşkilât üç seneden beri bu tarzda idare edilmiş
tir. Yani bizim tarafımızdan yeniden yapılmış 
bir şekil değildir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Zarar ka
dîm olmaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Yalnız rüfekayı muhteremeden bâzılarının 
pek güzel söylemiş oldukları veçhile vilâyetleri
miz teşkilâtının ıslahı, tensikı, zaruri bulunduğu 
ve buhususta Heyeti Celilenizin kabul ettiği, 
edeceği şekil taayyün edinceye kadar bir m'üddet 
daha o şekilde devam veya âdemidevam mevzuu-
bahsolmuştur. Bunun için Kâzım Vehbi Bey 
refikimiz ve Niyazi Bey arkadaşımız gibi haki
katen idarei intihabiyelerinin müstakil olması
nı, idarei hususiye cihetinden müstakil olmasını 
— zannederim idarei umumiye cihetinden itiraz
ları yoktur - arzu eden ve arzuları gayet meşru 
olan refiklerimiz bendenize bir sual iradetmiş'ler-
dir ve bu suali tafsil etmiyorum, Bu sual Heyeti 
üelileniz muvacehesinde tafsi'lâtiyle dinlenildik
ten sonra yine heyetiniz bunun bir istizaha, kal
bi, - çünkü istizah takriri verilmiştir - verilmiş 
olan istizah takririni reddetmek suretiyle Hükü
metin bu tarzda teşkili vilâyat hakkında kati bir 
karar ittihaz edinceye kadar bu zaviye tin muha
faza ve idamesini tasvip buyurmuştur. (Asla ses
leri) Çünkü aksi suret eğer Heyeti Celilen'izin 
ekseriyeti tarafından kabul edilmiş olsaydı o za
man istizah kabul edilerek, o istizah üzerinde bir 
karara, ruznamenin üzerinde bu müzakerenin 
müncer olması icabederdi. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Mevzu baş-
. ka idi. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Hiç başka bir şey değildi. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Cevap ve
receğim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz efendim. Mesele şu suret
le mevzudur. Fakat, Teşkili Vilâyat Kanunu 
bugünkü müzakereden anlaşılacağı üzere muhte
lif cihetten, son derece mühim olan Teşkilâtı Esa
siye Kanunundan sonra belki en mühim kavanin-
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den birisi olduğu için tabiîdir ki, bunun hakkın
da ariz ve amik tetkikat ioabeder. Yoksa vilâyet
lerin yekdiğerine münasebat ve irtibatı eihetiyle 
bir teşkilât yapılıp bir kırmızı kalemle çizip He
yeti Oelilenize takdim edilmiş olsaydı bu şimdiye 
kadar suhuletle yapılabilirdi. Fakat bendeniz 
öyle zannediyorum ki, vilâyet teşkili meselesinde 
gerek Teşkilâtı Esasiye Kanununun madde! mah-
susatmm ve gerek milletin menafi! iktisadiyesi
nin, faaliyetinin ve aynı zamanda idarenin selâ
metini temin etmek için yalnız, vilâyetlerin hu
dudunu gösterir bir şekil değil, belki kazalarını 
da bu suretle tesbit edecek, ihtimal ki, lüzumsuz 
bulunan yani itiraf ederim ki, bu tetkikat netice
sinde lüzumsuzluğu tebeyyün edecek yirmi, 
otuz, kırk kaza bulunacaktır. Bu tarzdaki teşki
lâtı ceffel kalem bir anda yapmanın imkânı yok
tur. İşte bu nokta!" naazrdan Heyeti Celilenizi te
min ederim ki, Dahiliye Vekâletince, tetkik edil
mekte bulunan ve hazırlanmakta olan bâzı esa-
sat mevcuttur. Hattâ rüfekâyı muhteremeden 
bâzıları bunu reyyülayn görmüşlerdir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Maatteessüf 
görmedik. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Tabiî efendim, zatıâliniz teşrif edip sormadı
nız, sorsaydiniz sizinle müdavelei efkâr ederdim. 
Siz yalnız Ergani'yi sordunuz, Ergani meselesıi-
nin, ne suretle mevzuubahsolduğunu şimdi arz et
tim. O mesele, mesele! ahardır, bu mesele değildir. 
Efendimi malûmuâlinlz Muvazenei Maliye Encü
men! Âlisi yine bu meselenin ehemmiyeti azîme-
sini müdrik bulunduğundan dolayı bir şekil tav
siye etmiştir. O şekil 1341 senesi bütçesinin esna
yı takdiminde Heyeti Hükümetin - o zaman han
gi Heyeti Hükümet bulunursa - o Heyeti Hükü
metin bu hususta bir Teşkili Vilâyat Kanunu ih
zar etmesi esasıdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — (Mezun
dur) diyor. Bütün teşkilâtı yapacaktır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz efendim. Madde, buyur
dukları veçhile (mezundur) diyerek salâhiyeti ka
tiye vermiştir. Fakat gerek Mazbata Muharriri 
Muhtereminin burada vâki olan izahatı, gerek en
cümen tarafından ilâve edilmiş bulunan bâzı es
babı mucibe lâyihasındaki mukarrerat ve takyi-
dat bu salâhiyetin 1341 senesi zarfında verilmesi 
suretindedir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) *- Madde sa
rihtir efendim. «Tadil ve ıslahına Hükümet me
zundur» diyor. Maddenin sarahati karşısında es
babı mucibe dinler miyiz! 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim söyledim, dedim ki, madde böyle söy
lüyor. Fakat esbabı mucibe başka türlü söylüyor. 

İSMAİL CANBOLAT B. (İstanbul) — Han
gisi mühiktir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Onu tabiî 
Muvazene Encümeni izah eder. Bendenizden sor
mazsınız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) -— Buyurdu
ğunuz akalliyetin fikridir, ekseriyetin değil. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim affmızı istirham ederim, bu tarzda 
Heyeti Celileniz muvacehesinde arzı malûmata 
mecburum. Hattâ Feridun Bey, Fikret Beyin vâ
ki sualine karşı istiğnap buyurdular. Vekillerin 
icraatından biribirinin haberi yoktur, buyurdu
lar efendim. Mesele, vekillerin icraatı arasında 
fark ve mübayenet meselesi değil, Muvazene En
cümeni Heyeti Celllenin bir karariyle vekilin o 
karar hakkındaki ilmi veya cehlidir. Efendim 
Heyeti Celilenize arz ediyorum, Muvazene Encü
meninin bu husustaki maddesini, mazbatasının ta
bından sonra okudum ve vâkıf oldum. Çünkü bu 
madde müzakere edildiği vakit encümen bendeni
zi davet etmedi. Binaenaleyh Feridun Bey re
fiki muhteremim, bu husustaki cehlimi mazur gö
rürler. 

FERİDUN B. (Derslim) — Demek kabahat 
bizde! 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Esteğfurullah maksadım bu değildir. Fakat 
her halde zatıâlileri gibi biaman bir münkite kar
şı kendi elimde bulunan bütün vasıtalarla mü
dafaa etmek mecburiyetindeyim. Daha bekleyi
niz, daha var. (Handeler) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müdafaa! 
meşrua mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Evet 
Müdafaa! meşrua. Efendim bendeniz dedim ki, 
yalnız Üsküdar ve Beyoğlu İstanbul gibi büyük 
bir şehre irtibatı cihetle,.. 

HALİL B. (Zonguldak) — Üsküdar öyle de
ğil-

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Üsküdar da şüphesiz dairei belediyesi dâhiline 
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girmek itibariyle .aynı hal ve vaziyettedir. Bunla
rın ikisini istisna buyurursanız makûl ve muvafık 
olur. Fakat bunun haricindeki vilâyetlerimiz için 
Heyeti CeKleniz ne emir buyurursa o tatbik edi
lecek. Niçin?.. Müsaade buyurunuz arz edeyim. 

Niçin?.. Çünkü efendiler, biz Heyeti Celile-
nize vekâleten ifayı hizmet ederiz. Heyeti Oeli-
lenizin temayülünü nazarı dikkatte bulundur
mak ıztırarmdayız. Bendenizin vaktiyle bir 
suale cevap verdiğim zamaınki mâruzâtımı ta
hattur buyurmanızı istirham ederim. 'Orada de
miştim ki teşkili vilâyat hakkında kararı katî 
ittihaz buyuruluıncaya kadar kadîmeaı devam 
eden bu şeklin idamesini Heyeti Vekile muva
fık görmüştür. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Yani hi
lafı kanun! 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Hayır efendim, tatbikatta tamamen hi
lafı kanun bir şey yoktur. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda mevzuubahsolam mevad, istikbalde 
iktisadi, içtimai, coğrafi esaslar üzerinde. (Ha
yır sesleri, gürültüler) 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Ulemayı 
sarf ve 'nahvin insafına müracaat ediyorum. 
«yapılacaktır» istikbale muzaftır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Efendim hiçbir zaman karşınızda bulu
nan Heyeti Hükümet, Heyeti Celilemizde mu-
karreratı katiyesi demek olan kanunum hilâ
fında hiçbir hareket cesaret edemez. Yalnız 
arz ettim ki bu, Teşkili Vilâyat Kanuınu hak
kında ittihaz buyurulacak karara kadar devam 
etmek icabeder. Fakat bu karar, bu kanunun 
tanzimi için geçecek zaman dolayısiyle tâ ge
lecek senenin Teşrinlerine kadar devam ede
cek olursa tabiîdir ki vilâyetleri mülhak vilâ
yet, müstakil vilâyet şeklinde o vakte kadar 
idame etmekten ise Heyeti Celileniz karar ver
diği takdirde bunların müstakil olarak yek-
diğerinden fekkedilmiş olması isabet olur. He
yeti Celilenizin vereceği karara itaat edileceği
ni daha ilk hatibin mütaakıp arz ederek mü
zakerenin uzamasına da çalıştım. Binaenaleyh 
tekrar ediyorum. Heyeti Celileniz Üsküdar ve 
Beyoğlu'nun bir kaza haline ifrağını kabul bu
yuracak olursanız isabet olur. Bumun haricin
de Heyeti Celileniz vilâyetlere vâsi surette is
tiklâl vermek arzu ederse istiklâl vermek ka

bul edilir. Etmediği takdirde Heyeti Celileni-
zin tasvibedeceği karar muta olur ve tatbik 
edilir. 

İHSAN iHÂMİD B. (Ergani) — Yeniden 
karara hacet yok. Kanun sarihtir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devam
la) — Efendim burada iradı kelâm eden rü-
fekayı muhteremeden bâzılarının vâki olan 
tenkidatından, bâzılarına cevap vermek iste
rim. Ali Suuri Bey refiki muhteremimiz ve di
ğer bâzı arkadaşlarımız, memurinin hayatının 
tanzimi lüzumumdan bahis buyurdular. Efen
diler memurinin hayatı memuriyetlerinin tan
zim edilmiş olması şüphesizdir ki efradı mil
letten olan ve hepsi kardeşlerimiz bulunan bu 
sınıf memurinin saadeti, sebat ve gayreti nok-
tai i&'âzarından son derecede elzemdir. Hattâ 
bunun içindir ki bize takaddüm eden Heyeti 
Vekilei muhtereme, memurinin azil ve naspı 
hakkımda bir lâyiha tanzim ederek Heyeti Ce-
lilenize arz ve takdim etmişti ve bu lâyiha Da
hiliye Encümeni tarafımdan da müzakere edil
miştir. Binaenaleyh o kanunun esnayı müza
keresinde bu meselenin asıl umkuna nüfuz ede
rek vaziyeti idariyemizin, memurlarımızın va
ziyetinin tesbit edilmesini yine Heyeti Âliye-
nize arz mecburiyetindeyim. Aynı zamanda o 
memurlarımıızın idare ettiği halkımızın saade
tinin bu esnada düşünülmesi lâzıımgeldiğini ta
biî tetkik edeceğiz. Efendiler bir itiraz daha vâ-
ridoluyor ki, .o da : Memurların azli meselesidir. 
Onların halikı kanunisi verilmelidir. Cürümleri 
teslbüt edilmelidir. Yalnız bir muhakeme netice
sinde azledilmelidir, buyuruluyor. Doğru hem 
de çok doğru ve pek mantıki. Fakat mazbata
da onun iki satır aşağısında bir şey manzuru-
muz oluyor. Yaptığımız tetkikat neticesinde gö
rüyoruz ki, sathi tetkik edilen sicillâtta, 569 za
tın ikisi darülfünunlu, «11» i bahriyeli, «2» si 
tılbbiyeli «108» i rüştiyeli,. üçü baytar, üçü ka
dastro mektebinden mezun ve ilâh. ilâh. en ni
hayet «99» nun neşeti meçhuldür. Efendiler me
murin bu tarzda mevcut ise bunun mesuliyeti ne 
dört aydan beri bunun idaresini düşü mesuli
yetine alan arkadaşınız da, hattâ ne de onun 
istihlâf ettiği Hükümette ve hattâ ne de belki 
birkaç sene zarfında vâTn olan idarenin ounuzla-
rmdadır. Efendiler hepimiz arzu ederiz ki, bu 
hususta ihtisasa riayet edilsin. 
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Mektebi mülkiyeden 'bahis buyurdular. Şük
rü Bey Refifki muhteremim bilhassa bu cihetten 
hahis buyurdular. Evet efendiler hakikaten ben
deniz de bunun meslek erbabına tahsis edilmesi 
lüzumunu nazarı dikkate aldığım için Muvaze-
nei Maliye Encümeninin karşısına giderek: He
yeti Vekilenin muvafakatini istihsal ettikten 
sonra mektebi mülkiyenin dahi bu gibi memu
rinin yetiştirilmesi için amelî bir hale kalbedil-
mesi için mâruzâtta bulundum. Fakat Muvaze
ne! muvafık bulmadı ve dedi ki : Me'ktebl mül-
!kiye idarei dahiliye memurlarına muhassas de
ğildir. Haricî, malî, birtakımı mesleklere de men-
şedir. Binaenaleyh bunun heyeti mecmuasını 
'bir kere de Dahiliye Encümeninde müzakere 
ediniz ve ona göre görüşelim ve karar verelim 
dediler ve reddettiler. Fakat Heyeti Celilenize 
şunu da arz edeyim ki, ihtisas dâhilinde memur 
yetiştirmek azim ve arzusiyle takdim etmiş ol
duğum bütçede bu sene mektepten çıkacak efen
dilerin maiyet memurluğunu yeniden ihdas su
retiyle idareye alınmaları esasını müdafaa et
tim. Rica ettim ve lütfen kabul ettiler. (Çok iyi 
sesleri) demek ki, efendiler meslek: ve ihtisas 
noktasından memurlammızın ıslahı lâzımdır. 
Şuuri Beyefendinin yalnız onlbeş talebe çi'kara-
calk olan melktep için onlbeş kalem tahsisat mev
zuudur, demeleri halklı değildir. Şuuri Beyefen
dinin buyurdukları diğer bir mesele daha var, 
Dediler ki : Memleketimiz dâhilinde memurinin 
intihabı hususunda - intihap demeyiniz çünkü 
memurinin intihabında kendilerinin teklif ettik
leri nazariyenin haricinde bir intihap mevcut 
değildir. Fakat hiç şüphesiz ki, bu memleketin 
Türk milleti olduğu ve bu memleketin Türkiye 
olduğu nazari dikkatte tutulacaktır ve tutulma
lıdır. (Bravo sesleri) Şu halde bilfarz Cenup hu
dutlarımızda bulunan iki Arap memurunu azlet
miş isem hata mı addedeceiksiniz? (On tanesini 
azlediniz sesleri) Efendiler bu gibi 'şeylerde 
umumi ve derakap bir tasfiye icrası - elimizde 
mevcut bulunan vesaik itibariyle - kabil değil
dir. 

ŞÜKRÜ B. (tamir) — Ankara öyle yapar. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. (Devamla) 

— Tetkiksiz bir şey yapmak pek muvafık ve 
münasip değildir. Her halde acele etmek de mu-
isip değildir. 

MUSTAFA B. (İzmit) — inkılâbı idari ace
le olur. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. (Devamla) 
— Şimdi bütün bu teşkilâttan bütün bu karışık 
suretle neşetleri görülen bu memurlar içerisin
de 'bâzıları eş/kiya takibindeki kudretsizliğinden 
dolayı ve gerekse idareldelki faaliyetsizliğinden 
dolayı eğer ad edilmiş iseler bu ıslahata doğru 
'bir adım mıdır? Yoksa kanunen, mantıikan şöy
le olmalıdır, böyle olmalıdır, her halde bir cür-
mü kanunisi olmalıdır diye beklemek: mi lâzım
dır1? Eğer beklersem Heyeti Celilenizden kaçı
nız bundan memnun olur? Binaenaleyh efendi
ler, vâki olan azillerin her halde her biri hak-
Ikında ayrı ayrı bahis buyurulacak olursa sebep
lerini ayrı ayn arz edebilirim. Hepsi hakkında 
arzı malûmat edebilirim. Bunlar, memleketin 
idaresinin, inzibatının, selâmetinin, asayişinin 
ve burada teeissüs etmiş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ve onun prensiplerinin tatbiki 
nolktai nazarından ifa edilir. Yoiksa hiçbir me
murlarımız bâzicei keyf ve heves olmamıştır. 

Şükrü B. (îzmir) — Samsun Valisi neden is
tifa etti? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. (Devamla) 
— Efendim Samsun Valisinin neden istifa etti
ğini anlatayım. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Ce
vap vermeyiniz sözünüze devam ediniz. Sual so
racak: arkadaşların isimlerini kaydediyorum, 
Daha birçıolk arkadaş vardır. Hepsi birlikte so
racaklardır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Müsaade buyuru
nuz efendim. Söylesinler, bu takyilda't ne olu
yor ? 

ŞÜKRÜ B. — (İzmir) — Reis Beyefendi; 
'kendileri cevap verilyorlar. Müsaade buyurunuz 
efendim. 

DAHİLİYE VEKÎLÎ FERÎD B. (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz sıonunda cevap vereyim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
az evvel zatıâliniz. Reis Beyden daha ziyade se-
malhetkâr bulunuyorsunuz. (Handeler) 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Her halde Reisin vâki olacak ihtaratına ita
at mecburiyetindeyim. (Handeler) 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim 
memurinin memleket ihtiyacı asayişi no'ktai na
zarından hem öyle tasavvur edileceği gilbi vâsi 
'bir surette değil, gayet mahdut bir surette Hü
kümetin Dahiliye Vekâletini idare ettiğim za-
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'mandan itilbaren vâlkı olan mulhtelif sınıfların 
adedi parmalklarmıızla sayalbileceık kadar mah
dut bir surette olan bu gibi şeyleri Feridun Be
yefendi zannediyorum ki, lâfzî bir surette vâlkı 
olan izahatımdan fou ifadenin mahalline masruf 
^olmadığını kalbul ederek geri alırlar. Ydksa ta
biîdir ki, bu hususta tevsii maruzat mecburiye
tinde kalınım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Devam 
efendim.,Tevsii mâruzât buyurun. (Handeler) 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devam
la) — Efendim bu meselelerden maada diğer 
bâzı hususattan bahis buyuruldu. Urfa vali
sinden bahsedildi. Urfa valisinin azil edildiğini 
Heyeti Celilenize arz ettim. Bu da bir azildir 
ve idari azildir ve böyle icabetmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Azlin 
teahhurundan bahsettik. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efen
dim insaf, insaf memur azlediliyor. Niçin te-
ahhur eder? Çünkü iki müfettiş gider vaziyeti 
takdir eder. İnsaf ediniz beyler! 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Zatıâli-
niz vakayı iyi biliyor musunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devam
la) — Efendim muhtelif meselelerden bahis bu
yurdular. ıŞükrü Beyefendi memurini merkezi-
yenin, bilhassa Dahiliye memurlarının, ken
dilerinin dâhil bulundukları sınıflar içerisinde 
müsavat olmadığı için bütçede lâzımgelen fas
la ithal edilmesi lâzımgeldiğini beyan buyur
dular. Bendeniz de, buna tamamen iştirak ede
rim ve zaten Muvazenei Maliye Encümeni âli
si huzurunda aynı mâruzâtta bulunmuştum ve 
istirham etmiştim. Çünkü efendiler merkeze ge
tirdiğimiz bir müdürü umumi, bir memur va
zifesini tamamiyle kavradıktan sonra, bir - iki 
sene hizmet ettikten sonra işlerin bütün hur
da teferruatına vâkıf olduktan sonra o da in
san olması dolayısiyle elbette terakki etmek is
tiyor. O da terakki arzusundadır. Fakat bu
nun terakki edebilmesi imkânı olmadığı için, 
kendi bulunduğu memuriyet dâhilinde onu va
liliğe sevk etmek dolayısiyle hem onun merke
zindeki hizmetlerinden istifadeden mahrumiyet 
neticesi hâsıl olmakta ve hem de yeni bir me
mur gelmek dolayısiyle tabiîdir ki üslerin ak
saması neticesi husule gelmektedir. Bu husuta 
Şükrü Beyefendinin gayet hakikata mutabık 

olan mütalâatımn Heyeti Celilenize mazharı 
tasvip buyurulmasmı bendeniz de ilâveten is
tirham ederim. Evet, menşe hakkında da aynı 
şey varittir efendim. Meseleyi uzatmıyorum. 
Katiyen âdetimdir. Yani vâki olan tenkidattan 
bir harf kaçırmak istemem. Dahiliye memuri
ninin umum memurinden çok olduğundan ba
his buyurdular. Kastamonu Mebusu Muhtere
mi, evvelce (98) bin memur varmış, şimdi (70) 
bin varmış buyurdular. 'Efendim ihtimaldir, ev
velce (98) bin memur varken şimdi yetmiş bin 
memur olabilir. Bilmiyorum. Fakat bildiğim 
bir şey varsa o da vaktiyle yani harbten evvel 
(8 170) Dahiliye memuru varmış, şimdi (3 099) 
Dahiliye memuru vardır. Yalnız tabiîdir ki bu 
yekûnun üzerine hizmetçiler de ilâve edilmiş
tir. Malûmuâliniz, hizmetçiler eskiden yoktu. 
Hattâ şimdi nahiyelere kadar kapısının önünü 
nahiye müdürü süpürmesin diye bir hizmetçi 
veriyoruz. Tabiîdir ki bunların adedi bu yekû
nun içerisinde dâhildir. 

Efendim ahzi asker meselesinden bahis bu
yuruldu. Faslı geldiği zaman arzı malûmat ede
ceğim. Tevhidi inzibat meselesinden de bahis 
buyuruldu. Malûmuâliniz bu polis ve jandar
ma bütçelerine ait bir şeydir. Arzu ederseniz 
orada arzı malûmat ederim. (Muvafık sesleri) 
Efendim bunun haricinde yalnız iki mesele ka
lır. Biri memurinin sicillerine aidolan kısım, 
ikincisi de azletmiş olduğum memurun birisine 
yazmış olduğum tezkerenin müeddasıdır. Efen
dim siciller meselesi : Sicililerin tanzimi şüphe
siz son derece elzemidir. Fakat harb esnasın
da ve Ankara'da Hükümetin teessüsünden beri 
cereyan eden müddet zarfında şüphesiz ki, 
sicilleri arzu edilen mükemmeliyette yapmak 
imkânı hâsıl olmamıştır. Bununla beraber ke
mali şükran ile arz ederim ki, hattâ burada 
Hükümetin teessüsü anında bile bu hususta 
bir teceddüt adımı atılmak isteniılmiş ve bu 
teceddüt adımı da nahiye müdürlerinin bile 
sicillerini burada toplamak suretiyle başlamış
tır. Şuuri Beyefendi mazbatalarında şu ka
dar nüfusa hâkimi bulunan nahiye müdürleri
nin sicilleri mevcudolmadığından bahis buyur
dular. Efendiler, 660 şu kadar nahiye mü
dürlerinden beş yüz yetmişinin sicilleri mev
cuttur. Yine aynı zamanda hakikaten ga
raipten olmak üzere buyurdular ki, Ankara 
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Valisinin sicili yoktur. İşte buradadır efen
dim, Efendim bir kelime ile maruzatıma ni-
'hayet vereceğim : Yine ifadelerinde daima 
nükte sarf etmek istiyen ve1 hakikaten bunda 
muvaffak olan Şuuri Bey refiki muhteremimiz 
azlettiğim her hangi' bir memurun memuri
yetine nihayet verdiğim zaıman kendisine im
zam ile yazdığım mektuptan bahis buyurdu
lar. Evet efendiler, böyle bir mektup var
dır. Ve kiime yazdığımı da söyliyeyim : Me 
rirarin ve sicil ahval müdürü umumili sabıkı 
Salih Beofendiye yazdığım şudur : (Memurin 
ve Sicilli ahvali Müdİriyeti Umumiyeisinden af-
fininiz tasdiki âliye iktiran etmiştir. Sadıka
ne vukubul'an hidematı sabıka! valilerine tefek
kür ederim) Efendiler, Memurin Müdürü sa
bıkı Salih Beyefendi arkadaşları'mızm çoğu 
bilir. Şayanı hürmet ve son derecede sadıkane 
hüsnü hizmet etmiş bir adamdır. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastam'onu) — İy ; 

adamdır. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (De 

vamla) — İyi adam olduğunu bendeniz de şv 
suretle tasdik ederim. Fakat sorarını : Me
murin Müdüriyetinde bırakabilir miydim? 
Efendiler, dairenin her bir noktasının maki-
na gibi islemesini Hoyeti Celileniz bizden ta-
iebetmeli. Bu hususta eğer1 bir kusurumuz varsa 
o zaman Heyeti Celileniz bize itiraz etmeli. 
muayene buyurtnalı. Fakat sadıkane hizmet et
miş, fakat sinninden dolayı, vaziyetinden dola 
yi gidin istirahat ederek devlete, millete dua 
etmesi lâzımjgelen bir zatın, şu suretle Dahili
ye Vekâleti tarafından bir ifadei nazigâne ile 
gönderilmiş olmasına istiğrap buyurmaksınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozıok) — Şilini
nin büyüklüğünü sakalından mı istidâl buyur
dunuz ? (Ha nd eı1 er) 

DAHİLİYE VEKÂLETİ FERİD B. (De
vamla) — Efendiler memleketimizde selâmeti 
idareyi temin etmek için memur olmak üzere 
intihap buyurduğunuz arkadaşlarınızın hakika
ten bâzı hareketleri şedit ise onun yanında yi
ne Heyeti Celileınizin namına izafeten bu tarzda
ki hidematı sabıkaya müstenit bu gibi taltifleri 
de Heyeti Celileniz tasvip feuyurımalıdır. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Hidematı sabıka an
laşılır. Fakat hidematı sadika anlaşılamaz. Bu 
(memleketin her evlâdı, her çocuğu sadıkane 
hizmetle mükelleftir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Bendeniz başka bir şey söylemedim. Sonra 
Samsun Valisi ne için istifa etmiştir buyurdu
lar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ona ne 
yazdınız ? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (De
vamla) — Yazılan şey bir müddeti muayyene 
zarfında kendi vilâyeti dâhilinde bulunan şe-
kâvetin izalesi idi. Bu zatı muhterem de şah
sına hürmet ettiğimiz, hizmet etlmiş bir zat
tır. Verilen bu emri şedit bulmuş. Efendiler 
merhamet buyurunuz bâzı cihetlerde ve yine 
Heyeti CeMlenizin mazharı takdir ve tasvibi 
olmak arzUsiyle ibrazı şiddet eden Dahiliye 
Vekilinin hizmetinin nihayete gefldiğr'ni Vehbi 
Beyefendinin buyurdukları gibi yeniden bir 
hizmet beklemesi lâzım'geldiğini ima etmek isti
yen bir memura şu tarzda hideımatı sabıka ve 
sadikasından dolayı teşekkür etmeisl zanne
derim ki, vazifesini ifa noktai nazarından bir 
vecibedir. Medeni memleketlerin heyeti mec
muasında artık hizmeti erinden istimna hâsıl 
olan memurlara ibu tarzda muamele yapılır. 
Başka türlü muamele edilmez. Binaenaleyh 
son sözlüm. Heyeti Celilenizden bütçenin bi
ran evvel ve süratle tasdik buyurulup bütün 
bunların tatbik edilmek üzere bize verilmesi
ni istirhamdan ibarettir. Heyeti Celilenizin 
bu husustaki kararınızın bütçenin tasdik ve 
tasvibi suretiyle vâki olacağına hiç şüphe et* 
miyorum, 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Bey efen* 
di Heyeti Vekile namına bize verdiğiniz prog* 
ramda 1340 senesi zarfında teşkilâtı mülkiye 
icra edilmesinden sarfınazar edileceği yazılmış. 
Elimize verilen Muvazene! Umumiye Kanunun
da 1341 senesine değin taksimatı mülkiyenin 
tadil ve ıslahına Hükümet mezundur diye bir 
madde gördük. Bunda bir tenakus var mıdır, 
yok mudur'? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. Devamla) 
— Hayır yoktur. Çünkü programda... 

KÂZIM VEHBİ B. — Şu halde T340 da tak-
'sinuatı mülkiye yapıyorsunuz demektir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— O programda mevzuubahsolan mesele malû-
muâlileri bütçenin tanzimi esnalarında her 
cihetten tasarruf meseleleri mevzuubahsolur-
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ken bâzı vilâyetlerin teşkilâtı üzerinde, onla
rın âdeta liva veya kaza halinde idaresini 
gaye •ittihaz ederek: tasarruf yapmak arzusu
nu vâki •olmuş ve bu esasat üzerine müza-
(kere cereyan etmiştir. Bunu Heyeti Celileniz-
den birçokları tah'iî duydular ve mevzuubah-
soldu. Fakat bu tasarrufun yani o suretle 
vâki olacak tasarrufun doğru olmadığı nazarı 
dikkate alındığı için bütçenin takdimi esnasın
da tasarruf noktai nazarından bu tarzda bir 
teşkilâta mübaşeret edilmiyeceği mevzuuba-
histir. Yoksa hiçbir zaman memleketin - muh
telif cihetlerinde - teşkilâtı idariyes'ni tanzim 
ve ıslah edecek: bir umumi teşkilât kanunu mev-
zuulbahistir denmemiştir. 

KÂZIM VEHBİ B. — ikinci suai, diyor
sunuz ki.. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERÎD B. — Er
gani müstakil olduğunda kail olacaksınız. 
(Handeler) 

KÂZIM B. — Diyorsunuz ki, Hükümet me
zundur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Biz de
miyoruz beyim, encümen diyor. 

AHMED ISÜREYYA B. (Karesi) — Haklı
sın Dahiliye Vekili... 

'KÂZIM VEHBİ B. — ıSonra lütfen isti-
ma buyurunuz gerek Ali Şuuri Beyin, gerek 
ızatıâlinizin ifadelerinize nazaran bu tadilât, 
ıslah mahiyetinde olmayıp ve Hükümete bir 
mezuniyet verilmesi mealinde değil, bilâkis 
Hükümet yapacak bize bir proje getirecektir. 
Meselenin son tavazzuh eden mahiyeti bu ol
mak lâzımgeliyor. Halbuki Hükümet, her hangi 
bir zamanda istediği teklifi kanuniyi bize ge
tirmeye salâhiyettardır. Bunu böyle bir madde 
ile hususi surette takdim etmekte mâna nedir 
ve bu snrette tesbit etmekteki maksat nedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Benden 
sormayınız, encümene sorunuz efendim. 

EMİN B. (Tokat) — Kanunun müzakeresi 
esnasında mevzuubahsolsun. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — tstirda-
dediyorlar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — M ü h i m 
deniyor. Takibedilmesini rica ederim efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERlD B. — Şüphesiz 
efendim, âdetimdir, bilirsiniz. 

İHSAN HÂMID B. (Ergani) — Müsaade 
ederseniz bendeniz de bir şey soracağım. Efen
dim 'Teşkilâtı Esasiye Kanununun onuncu mad
desinin hale değil âtiye muallâk olduğunu ifa
de buyurdunuz. Müsaade buyurursanız oku
yayım. «Türkiye, coğrafi vaziyet ve iktisadi 
vaziyetler noktai nazarımdan vilâyetlere vilâ
yetler, kazalara münkasem olup...» Bendeniz.. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Bugün 
bu halde midir? 

İHSAN HÂMİD B. — ıMüsaade buyurunuz, 
arz edeyim, «olup» kelimesinin istikbale aido-
lacağıını bendeniz «Türkçede» ve hiçbir yerde 
görmedim. Bu yeni bir karar mıdır? Bunun is
tikbale aidolacağıına Heyeti Vekilece, yahut 
zatıâlinizce bir karar verilmiş midir? 

ABIDİN B. (Saruhan) — Meni ıŞekavet 
Kanununun Meclisten hangi tarihte çıktığı ma-
lûmuâlinizdir. Makamı vekâletiniz tarafından 
vilâyata ne zaman tebliğ buyurulmuştur ? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Tabiî 
derakap. 

ABIDİN B. (iSaruhan) — Müstakil olan vi
lâyetlerden bâzısı asayiş temini noktai naza
rından bâzılarına ilhak" edildiğini haber al
dım. Bunlar hangileridir ve ne kadar doğru
dur? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efen
dim buyurduğunuz mevzu üzerinde Jandarma 
bütçesi müzakere edildiği zaman ariz ve amik 
müzakereye hazırdım. Emrederseniz şimdi öy-
liyeyim. 

ABIDİN B. — O zaman da karşılaşırız. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Ne za
man istiyorsunuz? 

ABIDİN B. — Şimdi Cevap veriniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efen^ 
dim malûmuâliniz - Yine teşkilâtı mülkiye me
selesine rucu ediyoruz - teşkilâtı mülkiyemiz 
mahdut birtakım sahaları vilâyet haline kalb 
ve bunlar, mahdudolmak itibariyle harita üze
rinde kırmızı, mavi çizgilerle tahdidedilmiş-
tir. Fakat hiçbir zaman memleketin asayişini 
ihlâl eden şakiler, bizim harita üzerinde bulu
nan bu hududumuza riayet etmemektedirler. 
Çok isterim ki : Eşkiya da vilâyet hudutlarını 
mutaassıbane müdafaa etsinler. (Handeler) Fa
kat bu hâdisenin çıktığı bu vilâyetin içerisin
den daha henüz zabıtanın haberi olup arkasun-
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darı zabıta takibedinceye kadar eşkiya öbür 
hududa tecavüz etmektedir. O zaman ne yap
sınlar? Birbirlerine telgrafla mı haber versin
ler? Falan vilâyetten diğer vilâyete eşkiya bi
zim hududu geçti, şunu yaptı, takibediniz mi 
desin? O hazırlanıncaya kadar eşkiya öbür hu
duda geçsin. Hayır efendiler, bu son derece 
yanlış bir usuldür. ıDu noktai nazardan, işe 
başladığını günden beri takibettiğim gaye bu
dur. Her vali, kendi dairesi dâhilinde hadis 
olmuş bir vakayı diğer bir vilâyetin hududun
da hattâ birkaç vilâyete gidecek olsa dahi o 
vilâyetlerin de muavenetini rica etmek suretiy
le ve onlarla tevhidi mesai etmek suretiyle ta-
kibetmek, memlekette ihlâl edilmiş bulunan 
asayişi düzeltmek ve ihlâl edenlere yetişip ken
disini tutmaktır. Efendiler memleketimizde da-
ima şikâyet ederiz. Kırtasiyecilik havalecilik 
deriz. Eğer takibat bu tarzda icra edilmeyip 
de vilâyetten vilâyete sevk edilmiş, tevdi edil
miş olsaydı. İşte orada da havaleciliği yapmış 
olurduk ve neticesinde bugün lehülhamd vâ
sıl olduğumuz asayişe vâsıl olmazdık. İftihar 
ederim beyefendiler. Heyeti Celileniz muva
cehesinde ve Heyeti Celilenizin muvafakati ol
mak üzere arz ederim. Bugün memleketimizin 
içerisinde eşkiya çetesi kalmamıştır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kış da 
Dahiliye Vekiline yardım etmektedir. 

RÜ1ŞDÜ Pş. (Erzurum) — Beyefendi bugün 
daha bir kazadan diğer kazaya silâhsız kimse 
gidemiyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devam
la) — Efendiler müsaade buyurun. Buyurdu
ğunuz doğru olabilirdi. Eğer o eşkiya çeteleri 
bugün dağlarda dolaşıp da yalnız icrayı faa
liyet etmemiş olsaydı. Hayır efendiler mevzu-
bahisolan ve eşkiya çeteleri ya hududumuzdan 
tamamiyle çıkmıştır. Veyahut bugün bunların 
maverası hapsanedir. Hangisini isterseniz kar
şınıza getireyim, dikeyim. İşte şudur diye. 

ÂBİDİN B. (iSaruhan) — Valileri valilerin 
maiyetine verdiniz diye sual sordum. 

FERİD B. (Devamla) — Hayır efendim. 
Zatıâliniz takibat noktasından buyurdunuz de
ğil mi efendim ? 

ÂBİDÎN B. (Saruhan) — Evet efendim. , 

FERİD B. (Devamla) — Bakınız mesele 
teşkilâtımıza ve icraaatımıza taallûk eder. Fa
kat arzı cevap etmekten hiç çekinmem. Efen
diler memleketimizde meveudolan eşkıya çete
lerini tenkil etmek için yine lâzımgelen jan
darma müfrezelerini lâzım olduğu kadar kuv
vetlendirerek onlarla takibat yapmak lâzım
dır. Her vilâyet bugün elinde mevcut bulunan 
jandarma itibariyle her eşkıya çetesini takip 
kudretine malik değildir. Binaenaleyh üç, 
dört vilâyetin yani membaı şekavet olan 3, 4 
vilâyetin jandarmalarından tasarruf edilen 
kuvvetler toplanmış, bir araya getirilmiş, bir 
kuvvet yapılmış ve onunla eşkıya takibedil-
miştir. Bu esmada o vali ki, şüphesiz bir tanesi 
o harekâtı idare etmek mecburiyetindedir. O 
vali de bendenizin verdiğim talimat dahilinde, 
diğerlerinin de kendilerine yardım etmesini 
bendenizin emrim suretiyle ve bendenizin vâ
ki olan tebliğim suretiyle talebetmiştir. Bu, 
maiyete verilmek değildir. Fakat meselenin 
tanziminde yekdiğerine arkadaşça, kardeşçe ve 
hakikaten vazifeleri olması itibariyle birbirine 
muavenet etmeleri lâzımdır ve muavenet et
mekten ibarettir. 

ABtDİN B. (Saruhan) — iSon bir sual da
ha. Malûmu ihsanınız istiklâl mahkemesi He
yeti Celilenizden intihabedilmiş ve gönderilmiş
tir. Kanunda mevkufların mahkûmiyetleri mu
ayyen değil iken vilâyetlerin birisinde gazete
ciler için orada mahal tedarik edilmesine dair 
bir emir tebliğ edilmiş midir, edimemiş midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devam
la) — Müsaade buyurunuz. Memleketimizde 
mevcut bulunan mahakimin ittihaz ettikleri 
karar neticesinde... 

ABİDÎN B. — Neticeden evvel. 
FERİD B. (Devamla) — Müsaade buyuru

nuz karar neticesinde hapsedilmesi icabeden 
bütün vatandaşlarımızın istenilen mahalde, lü
zumlu nafi görülen mahalde hapis ve tevkif edil
mesi Dahiliye Vekâletinin salâhiyeti dairesinde-
dir. 

ÂBİDÎN B. (Saruhan) — Yani böyle bir 
emir verdiğinizi itiraf buyuruyorsunuz. 

FERİD B. (Devamla) — Evet vermişim ine 
çıkar % 

ÂBİDİN B. — Görüşürüz. 
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FERİD B. (Devamla) — Yalnız rica ede

rim kablelmahkûmiyet değildir. 
FERİDILN" FİKRİ B. (Dersim) — Bir o ek

sikti. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devam

la) — Badelmahkûmiyettir. İşte o kadar. 
ÂBİDİN B. — Mahkûm olmadılar ki.. 

EMİN B. (Tokad) — Usulü muhakemede 
sarahat vardır, sözünüz doğrudur. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Şurada Millet Kür
süsünden pek beşaretli bir ifadede bulundunuz. 
Dediniz ki memleketimizde eşkiya kalmamış
tır. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. — Hayır, 
çeto kalmamıştır dedim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Eşkıya 
dediniz. (Bravo sesleri) Çete demediniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Şükrü Beyefendi, hiç oyuna gelmek âde
tim değildi'.'. Onun için çete dedim. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Eşkıya kalmadı dedi
niz. 

FERİD B. (Devamla) — İşte arkadaşları 
işhadederim. Ne dedim? 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Eşkıya de
diniz. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — İki üç eşkıyanın bir
letmesi ile çete olur. Binaenaleyh (çete kalma
mıştır) demiş olcani'Z bile şu halde eşkıya kal-
cnamış demektir. Yani pek kaçınacak bir yer 
değildir. Halbuki bazetelerde bazan temizlik, 
baaan şakilerin tathiratı, bazan şu nem altında 
neşredilen bir listeyi daha dün gazetede oku
dum. Bu verilen beşaretli havadisle.;. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dercim) — Yarın da 
gazetede vardır efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu verilen beşa
r e t i havadisle gzaete havadisi arasında bir te-
zad vardır. Bu bir. İk inc i l olabilir (ki, ihtimal -
Iki gazetelerde âdi zabıta vukuatı olur. Efendi
ler eğer böyle ise Dahiliye Vekili Beyefendi, 
ımemldketim'izi bütün Dünyaya karşı eşkıyalar 
memleketi olduğunu göstermekte devam ediyor 
demektir ki bu bir tehlikedir, bu kalkmalıdır. 
Binaenaleyh eğer bunlar âciz adamlar ise bun
lar takibediknez. Eğer eşkıya iseler biraz ev
vel r^ylendlğl veçhile bu gazetede görülen (mev
cudat arasında bir tezad vardır. 

. 13İ0 0 : 2 

I DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Bitti mi 
efendim? Müsaade buyurunuz, arz edeyim. Şim
di efendim falan 'tutulmuştur diye gazete i/azar, 

I ımoml ek e timizi şekavet mcmbaı gösteriyorsanız 
çete 'kalmamıştır diye huzuru âlinizde beya-

! natta bulunurum. 
, ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Hayır kalmıştır de

medim. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Hangi 

Peygamberin kulu olayım? Kalmamış derlem 
kalmıştır dersiniz, kalmış dersem kaimnmış der
siniz. Hangi Peygamberin kulu olayım? 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Ferid Beyefendi çok 
zdlddir, sualime cevap isterim.. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Cevap 
vereceğim. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Kaçmayınız. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Daha bi-
tirmedim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — O sua
lin cevabını Allah kulu olurlarsa o vakit vere
cekler, Peıygamber kulluğundan bir kere kur
tulsun. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim. 
bidayet (mâruzâtımda demiştim ki bu meşe1 e 
jandarmaya aittir. Bu, uzun tafsil edilmek lâ-
z:mgelir. Tabiî Heyeti Celilenizi tasdi etmemek 
için uzun tafsilâtın bütün teferruatını Heyeti 
Celilenize arz etmedim. Vâki olan cuallere bi
re -•, birer cevap veriyorum. Bu noktai nazardan 
mâruzâtım nâkııs olursa kabahat benim değil 
Heyeti Ceirenizi fuzuli 'tu;:di etımamck arzusun-
dur. Buyurdular ki gazetelerde bu tarzda vâki 
olan neşriyatı nedir. Efendim çete diye öyle bir 
heyete denir ki, bu heyet hiç olmazsa birkaç 
kişi - bir kişi olmaz değil miya, 6, 7, 8, 9, 10, 15 
kişi ne ise, bu tarzda memleketin bir yerinde 
ahaliye zulmedecek bir surette icrayı faali
yet eder. Edendiler bu vazi/etta çete kal
mamış olduğunu Heyeti Celilenize tekrar tebşir 
ederim. 20 - 23 khilik mühim çetelerden bakı-
yetüHüsyon olarak bir veya iki kişi bir yerde 
ahtüfa etmiş. Aylardan beri hiçbir faaliyet gös
termedikten maada vukubulan takibat ile yı
lan deliğinde bulmak derecesinde taharriyat 
icra edildiği halde bulunamamıştır; Zannede-
derim, Dahiliye Vekiliniz. - muvacehe,! millete, 

j bütün dünya muvacehesinde - bu vaziyeti meş-
I kûkeyi Heyeti Celilenize arz etmekte hata çÇ-
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miş olmaz. Efendiler memleketimizde eşkıya 
(başka şeydir, çete başka şeydir, mücrimin, yi
ne başka şeydir. Efendiler mücriminin heyeti 
mecmuası tutulmuş mu? Hayır efendiler, harb 
senelerinden beri binlerce ve binleree, teşki
lâtımızın muntazam olmaması yüzünden adli
yemiz, emrettiği halde takiibedilmiş ve tutula-
ımamıış, birtakım mücrimlerdir; Bunları soru
yorsanız, bunlar vardır ve az değildir. Bun
lar bir müddet daha devam •edecektir. Adedle-
rini rica ederim sormayınız. 

ŞÜKRÜ. B. (İzmir) —Sual ime cevap veri
niz. 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — Ne isti
yorsunuz ? 
ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Gazetelerin neşriyatiy-

le bugünkü ifadeniz arasında bir tezat vardır 
omu soruyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Eğer 
isiz Köy Kanununu çıkarırsanız hepsi mahvo
lur. 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — Efen
dim Heyeti Celilenizi fazla tasdiata lüzum 
(görmemekteyim. (Kâfi sesleri). 

HALİD B. (Kastamonu) — Vekil Beyefen
di buyurdunuz ki çete kalmadı. Eğri Ahmed 
Çetesinin tutulduğunu gazeteler yazmıştı; 
Halbuki bendeniz aldığım malûmata nazaran 
Eğri Ahmed Çetesi tutulmamıştır. Bu çete 
17 - 18 kişiden mürekkep bir çetedir. Hattâ 
Çerkeş ka.zasmda 5 - 10 köy bunun idarei in-
hisarındadır, âdeta bir naJhiye teşkil etmiştir, 
ibu çete tutulmuş mudur, tutulmamış mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — Efen
dim şimdi Eğri Ahmed çetesi namiyle hir çete 
yoktur. Eğri Ahmed ayağımıza kadar jandarma 
kumandanı tarafından getirilmiş olduğu hal
de saJbık Kangırı Valisi İzalei Şekavet Kanu
nunun altıncı maddesine tevfikan dalha gelir 
gelmez artık senbest kalması lâzımgelec-eği ka
naatiyle bırakmış, gitmiş, Kânıgırı Valisi de 
işte o sdbepten azledilmiştir. 

HALİD B. (Kastamonu) — Fakat her hal
de o çete yaşıyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — Çete yok
tur. Yalnız bir Eğri Ahmed'den ibarettir, bir 
ikisidir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Eğri Ahmed 
azılı bir çete, mühim bir heriftir., Nazarı dik
kati âlinizi celbederim. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir-)' — Koca Mustafâ'nın 
bakayası elan dolaşıyor diyorlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — Hayır, 
katiyen.. Koca Mustafa'nın bakayasından bir 
Murtaza, bir de Mustafa vardır. İki kişidir. 
ıBütün beş vilâyetin içerisinde beş kişiden iba
rettir. 

HALİD B. (Kastamonu) — Buyurdunuz ki 
Heyeti Celilenin yapmış olduğu kanuna icra 
ile mükellefim. Başka türlü edemezdim. Mec
lisi Âli henüz Meni Müskirat Kanununu lâğve
den 'bir kanun yapmamıştır. Meni müskirat 
Kanunu eldedir. Fakat maalesef 'buıgün Ankara'
nın her tarafı meyhanedir. Niçin bunları me-
netmiyorsunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — Efen
dim bunlar dâhilde evler içerisinde vâki olan 
şeylerdir. Hariçte görülürse tabiî kanun tat
bik edilir. 

(SÜLEYMAN SIRRI B. (Bıozok) —' Hattâ 
Meclisin önünde bile.. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Zeki 
Beyin sözü vardır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim maalesef 
nazarı hayretle görüyorum ki, Rumlar tehcir 
edildiği halde Trabzon ve Gümüşane arasında 
müthiş surette icrayı şekavet ediyorlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — O eski 
zamanda idi beyim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) :— Hayır efendim, 
bugün orada mevcuttur. 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — Müsaade 
buyurunuz. Üftalidis çetesi Trabzıon Valisine 
arzı teslimiyet etmiştir. Santalilerle beraber 
'gönderilen Rumların içerisindedir. TraJbzon 
Valisi bunları ne yapacağım diye sordu. Ken
disine cevap verdim. Bunların icraatı eğer Lo
zan Konferansından mukaddem vukuata şâmil 
ise, bunları mübadeleye tabi adamlarla bera-
îbev - fakat muhafaza tahtında olmak üzere -
Istanlbul'a sevk edeceksiniz, eğer öyle değilse 
yani muahede kabul edildiği tarihi mütaakıp 
vakaları varsa hapsaneye atacaksınız dedim. 
Üftalidis çetesini dağdan indirmeli için ve 
Santa denilen arazide ve sizin dairei intinabi-
yenizde mevcut bulunan Rumları tehcir ettir
dim. Bunlar gitmiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Maatteessüf git
memiştir. Giden namı müstaarla bir başka çe
tedir. 
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DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Sizin 
dairei intihabiyeniz dâhilinde esasen Rum yok
tur, 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Rum yoktur. Rum 
çetesi vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — O da 
yoktur. (Kâfi sesleri). 

' ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Efendim Ferid 
Beyefendi, pek uzun izahat verdiler. Bugün 
Ferid Beyefendi, bilmem dün taze itimat alın
dığından mıdır, nedir? Sizi tamamiyle keşfede
mediğim mütlhiş bir kuvvetle mücehhezdir, Yal
nız bendenize karşı olan cevaplarının üçüne 
muhtasar 'olarak mâruzâtta bulunacağım. Me
murinin hayatının tanzimi l/üzumundan bahse
derlerken bunların birçoklarının zamanı vekâ
letinde olmadığını buyurdular ki, hakları var
dır. Fakat Meclisi Âli şu şahsı, şunu, bunu ten-
kidedemez. Biz, bir senelik vukuatın tenkidiy-
le meşgulüz. Başkası tarafından yapılırsa buna 
söz söylenmemesini Heyeti Celileniz tecviz eder 
misiniz ve sonra azlin adını tasfiye koydular. 
Eğer gösterdikleri misal gibi ise mahal yoktur, 
biz de taraftar oluruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Yarın 
teşrif buyurursunuz, hepsini gösteririm. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Bendeniz uzak
lardan değil hattâ yakınlardan Ankara Valisi-" 
nin bile sicilinin mevcudolmadığmı gösterdim. 
Burada izhar ettiği kerametin hayranıyım. 93 
kadar memurinin sicilleri mef kuttur. Bunlar
dan yalnız Murad Beyin sicilini buraya getir
mesi şayanı hayret bir keramettir. Fakat ben
denize verilen cetvelde - ki, suretini gösteririm -
Ankara Valisi Murad Beyin, meskatı, menşai 
meçhuldür. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Vereyim 
de okuyunuz. 

İHSAN B. (Ankara) — 1317 senesinde mek
tebi hukuktan mezundur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Ankara 
Valisi bizim sicilde mukayyettir. 

ALİ ŞUURİ B. (Devamla) — Salih Beye 
yazılan tezkereye gelince: Zannettim Heyeti Ce
lileniz kanaatimi tasvip buyurursunuz. (Sinnü 
salikiniz şu mertebeye vâsıl olmuştur, Devlete 
yaptığınız hizmet sezavan şükrandır, şu kanun 
mucibince affedildiniz. Millet sayesinde müste
rih olunuz.) demek daha doğru değilmiydi. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Yaptığı
nız her halde idare tenkidi değil, edebiyat ten
kididir. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — O benim iktida
rım haricindedir. 

ALİ FETHİ B (İstanbul). — Efendim V ^ i l 
Beyefendi, tenkidatta bulunurlarken bâzı husu-
satm yalnız bu Heyeti Vekileye aidolmayıp da
ha evvelki Heyeti Vekilede cari olduğunu tasrih 
ederek bendenizi de dâhil etmişlerdir. 

Müsaade ederseniz şahsım mevzuubahsoldu-
ğu için iki kelime ile cevap vereyim. 

Efendiler kanunsuz bir mesele diye bahset
mek istediğim şey, teşkilâtı mülkiyeye dair bun
dan evvel açılmış olan mülhak vilâyet ve müs
takil vilâyet üzerinedir. Eğer bir muamele ka
nunsuz ise, kanunsuz bir surette vâki olan bu 
muamelenin esnayı tenkidinde tevcih edilecek 
olan hatayı kabul etmekle beraber, bir kısmını 
da bundan evvelki Heyeti Vekileye tevdi ve teş
mil etmesini bendeniz muvafık görmedim. Ka
nunsuz bir muamele cereyan ediyorsa - ve el'an 
bu zamanda devam ediyorsa - bu mesuliyetin 
bu zamanda ifayı vazife etmekte olan Heyeti 
Vekileye aidolması lâzımdır. O yükü bir derecıe 
tahfif etmek kasdiyle bundan evvel icrayı vazi
fe etmekte olan Vekiller Heyetine de biraz his
se ayırmak bence doğru değildir. Fakat esas iti
bariyle bu mütalâayı arz ettikten sonra asıl 
maddeye geçmek istiyorum. O da bu müstakil 
vilâyetlerin veyahut daha doğrusu mülhak vilâ
yetlerin ne gibi tesirat altında bugün bu şekil 
altında idarelerinin devam etmiş olmalarım arz 
etmekten ibarettir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun o maddesi çıktıktan sonra bu mülhak liva
ların - o zaman mülhak livalardı - müstakil-
olması için hepsi hakkında öteden beri ayrı ayrı 
Heyeti Vekile kararı alınmıştır ve yahut ayrı 
bir kanun çıkmıştır, muamele muhteliftir. Bi
naenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanunu çıktıktan 
sonra her hangi mülhak bir livanın müstakil bir 
liva olması için eğer Meclisten bir kanun çıkmış 
ise ve bu kanunu o zamanki Meclis tasdik etmiş 
ise demek ki bâzı mülhak livaların mülhak su
rette idaresine zımnen muvafakat etmiş demek
tir. Sonra yine bir muamele vardır ki bâzı mül
hak livalar Heyeti Vekilenin karariyle müstakil 
olmuştur. İki şekli muamele vardır. Efendiler 
bundan evvelki teşkilâtımız malûmuâlinizdir. 
Vekiller doğrudan doğruya Meclis tarafından 
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intihabolunur ve Meclisin arzu ve temayülâtma 
ve veçhesine göre ifayı vazife ederdi. Ondan 
sonra gerek Meclise bir kanun sevk etmek için 
ve gerekse Heyeti Vekile de bir karar almak 
için birtakım kuyud ve şurut vardı. Bilcümle 
vekillerin aynı.noktada itilâf etmesi lâzımgelir-
di. İtilâf hâsıl olmazsa, ihtilâf halinde Mec
lise gelmek iktiza ederdi. Heyeti Vekile kara
rının her halde mamulünbih olabilmesi için bil
cümle vekillerin ittifak-etmiş olması icabederdi. 
Bunu arz etmekten maksadım bir suali mukad
dere aynı zamanda cevap vermektir. Bundan 
evvel bendeniz Mersin'in müstakil olmasını bu
rada müdafaa ettim; diyebilirsiniz ki : «Siz 
vaktiyle Dahiliye Vekili idiniz ve Heyeti Vekile 
Reisi bulundunuz. Ne için - o zaman Mersin'i 
müstakil bir hale koymadınız H Efendiler ere
rek Mersin için ve gerek bilcümle livalar için 
tabiî Beyoğlu, Üsküdar hariçtir - Heyeti Veki-
leye o vaMt teklifatta bulundum. Fakat buna 
karar verilmesi için evvelce de arz ettiğim gibi 
Heyeti Vekilenin ittifakla karar vermesi lâzım
dı ve bu ittifak hâsıl olamadığından maattees
süf Mersin eski sekili idarede kalmıştır. Yalnız 
bendeniz Dahiliye Vekâletinde bulunduğum za
man birkaç livanın müstakil olabilmesine do, na
sılsa Heyeti Vekilenin umumunun muvafakatini 
istihsal edebildiğim için muvaffak oldum. Bu 
meyan da zannedersem Dersim, Siverek kazaları 
müstakil olmuştur. /Gene livası sesleri) Hayır 
Genç öteden beri müstakildir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Genç kanu
nu mahsusla müstakil olmuştur. 

ALÎ FETHİ B. (Devamla) — Yani eski 
Sekli idaremizde vekiller doğrudan doğruya Mec
listen müntehin ve mansup olduğu için ve Mec
lis beyle bir temayül izhar etmediği için ve bi
lâkis bâzı mülhak livaların müstakil olması için 
Meclisten avn^a kanun gcetiği için ve bâzı liva
ların Heyeti Vekile karariyle müstakil olmasına 
Meclis malûmat hâsıl ettikten sonra sükût ettiği 
için yandan muameleye Mealisin Malûmatı ve 
muvafakati inzimam otmh olduğuna biz kaaniiz 
ve bendeniz o kanaatte idim, Binaenaleyh bu 
hususta esasen bir kabahat ol°a bîlo bu o zaman 
bize aitdolmak lâ^ımgelir. Çünkü Meclis o za
man buna muvafakat etmiştir. Bendeniz zan
nediyorum, bu muamele^ itibariyle bu zamanda 
da bir kabahat yoktur. Bendeniz ne-bugünkü 
Heyeti Vekilenin kabahatli olduğuna kaaniim ve 

ne de bugünkü Heyeti Vekilenin bu tezahürat 
karşısında kendisini kabahatli görmesine ve 
kabahatin bir kısmını da başkalarına atfetme
si lüzumuna kaani değilim. (Alkışlar) 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da mütaaddit takrirler vardır. (Hayır kâfi de* 
ğildir sesleri) 

Riyaseti Cellleye 

Müzakere kâficldr. 
Teşkili Vilâyat Kanununun tadiline kadar 

vilâyatm vaziyeti hâzırasiyle devamı idaresi 
hususunun reye vaz'edilmesini teklif ederim. 

8 Mart 1340 
Aydın 

Tahsin 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
müzakere kâfidir. Mevzu ehemmiyetlidir. Mü
saade buyurursanız kalan arkadaşlarımız müta
lâalarını serd" etsinler. Hakikat elbette meyda
na çıkar, vekâlet de istifade eder. 

REİS — Efendim bu ciheti reyinizle izhar 
buyurunuz. Dahiliye bütçesinin heyeti umumi-
yesi hakkında müzakerenin kifayetini reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kifayeti müzakereyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kifayeti kabul buyurmıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti ek
seriyetle kabul buyurulmuştur. Takrirleri oku
nacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Takrir
ler bütçenin nihayetinde okunur efendim. 

Riyaseti Celileyc 

Dahiliye Merkez Müdiran maeşatma ait 
125 nci faslın birinci ve ikinci maddelerindeki 
tahsisatın 127 nei faslın birinci maddesine nak
lini arz ve teklif eyleriz. 

8 . 3 . 1340 
İzmit 

Ahmed Şükrü 
, Ankara 

İhsan 
Kastamonu 

Fuad 
Ur fa 

Şeyh Saffet 
Diyarbekir 

Mehmcd Nuri 

Diyarbekir 
Şeref 

Erzurum 
Rüşdü 
Denizli 
Yusuf 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Kozan 

Ali Saib 
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Siva3 
Halis Turgud 

Gazianteb 
Şahin 
Mardin 

Abdürrazak 
Konya 
Mustafa 
Dersim 

Feridun Fikri 
Urfa 

Ali Fuad 
Gazianteb 

Ferld 
Aydın 
Tahsin 

Karahisar Sahib 
Kâmil 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 

Muş 
Osman Kadri 

Hakkâri 
Nazmi 

Çorum 
ismail Kemal 

Kângırı 
Ziya 

Kırşehir 
Mahbub 
Erzurum 

Câzim 
Erzincan 

Sabit 
Karabisarı Sahib 

İzzet Ulvi 
Trabzon 
Rahmi 

Kastamonu 
Halid 
Karesi 

Haydar Âdil 
Kayseri 
Sabit 
Ergani 
İhsan 

Burca 
Osman Nuri 

Siird 
Halil Ilulki 

Bursa 
Refet 

Kayseri 
Ahmed 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Menteşe 

Yunus Nâdi 
Bozok 
Avni 

Artvin 
Hilmi 

Gazianteb 
Kılıç Ali 

Bolu 
Şükrü 
Van 

İbrahim 
Van 

Münib 
Zonguldak 

Halil 
İzmir 

Mustafa 
Rize 
Esad 

Erzurum 
Halet 
Bursa 

Mustafa Fehmi 
Gümüşane 

Zeki 
Niğde 
Galib 
Sivas 
Rasim 
Kayseri 
Halid 
Elâzız 

Mustafa 
Sivas 
Rahmi 

Kozan 
Ali 

Riyaseti Celileye 

Üsküdar vilâyeti, Istanbulve Beyoğlu vilâyet
lerinden tabiaten ayrıdır. İstanbul Boğazı bu 
vilâyeti her türlü şek ve tereddütten âri olarak 
müstakil bir halde bulunduruyor. İnzıl-uti ve le-
delesbap, tâli ve ciddiyetten âri şeylerden iba-
rottir. Bu sebepler, Üsküdar vilâyetinin İstanbul 
ve Beyoğlu ile merbut kalmasını değil, Lilâkİ3 ay
rılmasını istilzam eder. İstanbul şehremaneti, Üs
küdar'a dalma evlât muamelesi yapmış ve bildiği
miz derkei harab'.de bırakmıştır. Esbabı maraza
ya binaen Üsküdar'ın diğer vilâyetler gibi müs
takil addedilmesini ehemmiyetle arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak 
•' %y* i*^*" . • Halil 

Rİyaseti Celileye 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince vilâ
yetler muhtariyeti mahall iyeyi haiz olacakların
dan şimdiye kadar mülhak suretiyle idare edi
lenlerin müstakil olarak idare edilmesinin tahtı 
karara alınmasını teklif ederim. 

Diyarbekir 
Zülfü 

Riyaseti Celileye 

Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle ş!mdiye kadar 
kabul edilen tahsisat kanunlarından vo elyevm 
mevzuu müzakere olan Bütçe Kanununda mez
kûr (Vilâyet) tâbiri İdarei Viİâyat Kanuniyle 
şahsiyeti hükmiyesi tanılan, mcoalisi umumiye 
malik ve doğrudan doğruya merkeze merbut taksi
matı mülkiyedir. Halbuki elyevm mahdut bâzı 
vilâyetler, sair vilâyetlere mülhaik bir surette ve 
meclisi umumlsiz idare olunmaktadır. Binaenaleyh 
bu vazivete bir nihayet verilerek Üsküdar ve Bey-
oğlu'ndan maada mezkûr vilâyetlerin d'ğer vilâ
yetler gibi müstakillen idare edilmesinin tahtı ka
rara alınmasını teklif ederiz. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Mersin 
Be3İm 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Siird 
Halil Euiki 

Mersin 
Niyazi 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Muş 
Osman Kadri 

. Ergani 
İhsan 
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Ergani- Sivas 
.: İhsan Hâraid Rahmi 
. K ı r ş e h i r Kırkkilise 

Ali Rıza Fuad 
Rize Kozan 
Esad Ali 

-. , Ertuğrul 
Ahmed İffet 

Riyaseti Celileye 

Hakkâri vilâyeti iki hükümetle hemhudut ve 
ahalisi tamamen gayrimücerrettir. Ehemmiyeti 
mevkiiye ve siyasiyesi o muhitin ahvalini bilen-
lerce malûm olduğundan ve böyle yerlerde vari-
dait meselesi mevzuubahsolamıyacağmdan teşki
lâtı haziranın za'fa uğratılmamasını arz eylerim. 

8 Mart 1340 
Hakkâri' Van 

, Nazmi t • İbrahim 

.•" 3l '__ Trabzon Mebusu Muhtar Beyin, Beyoğ
lu ve Üsküdar vilâyetlerinin kazaya tahvili hak
kında kanun teklifi (2/312) 

• ' " Riyasete 

Dahilice Vekilinin verdiği izahatla da tebey-
yün eylediği veçhile berveçhi âti maddei kanu-
îiiyenin kabulünü teklif ederim. 

'Mad.de 1. — Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetleri 
kazaya tahvil olunmuştur. 

(Madde 2. — tş/bu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir; • 
• Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye 

Vekili memurdur. 
Trabzon 

•••'•'••'r , Ahmed Muhtar 

KjLZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Efendim, 
Feridun Fikri Beyin takriri daha âm ve şâmildir. 

Riyaseti Celüeye 

Vilâyetimiz dâhilinde Daday kazasının Azda
vay nahiyesinin (Azdavay, Zarı) .namiyle iki 
nahiyeye tefriki her noktai nazardan elzem ve za
ruridir. Bu kaza 45 bin nüfusu havidir Kazanın 
iyegâjıe nahiyesi olan Azdavay nahiyesinde 85 
köy vardır. (Umum kaza 176 köydür) İBir müdür 
ile 85 köyün idaresi mustahildir. Vilâyet Meclisi 
Umumisi <İe 39 ncu içtimaında bir mazıbata ile 
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Dahiliye Vekâletinden Azdavay nahiyesinin iki
ye tefrikini rica etmiştir. Binaenaleyh mezkûr 
kaza için Dahiliye bütçesine fazla bir nahiye kad
ro ve masrafının ithalini rica ederiz. 

I Kastamonu Kastamonu 
Hasan Fehmi Mahir 

Kastamonu Kastamonu 
Halid Neomeddin 

Kastamonu 
Fuad 

4. — Siird Mebusu Halil Hulki Efendi ile 
rüfekasmın, Bitlis ve Genç vilâyetlerinin lâğviyle 
Muş vilâyeti teşkili ' hakkında kanun teklifi 
(2/311) 

Harbi Umuminin muhiti ietömaımızda açtığı 
rahneler mühim olduğu kadar şayanı endişedir. 
Evvelemirde Heyeti Celileye ve bittobliğ Heyeti 
Vekilıeye teveccüh edecek vazaifin hüsnü ifa
sında ümitvar olacak âti temenniyatı ve mevad-
dı kanuniyenin 'kabulünü arz ve teklif ediyo
ruz. Harbi Umuminin şedaedine en çok mâruz 
olan ve mevcudiyeti içtimaiyesini hayal ve ha
tıra gekniyecek surette tadil eden Van, Bitlis, 
vilâyetleri altı, yedi sancağı ihtiva, eden bu iki 
vilâyet B irinci Büyük Millet Meclisinin âm ve 
şâmil bir kararı münasebetiyle ş'mdiki vilâyet 
şeklinde kalmıştır. Bu sebeple bütçede mühim 
bir masraf kapısı açılmıştır. Gönül arzu ederdi 
ki, iktisadi inkişafatiyle varidatı mahalliye, 
maaşatı, masarif atı temin etsin. Bunda mühim bir 
âmil taksimatı mülkiye olduğunu düşünüyoruz. 
Coğrafi vaziyet itibariyle, Genç vilâyetleri Muş 
vilâvetini dairen medarı muhat olduktan başka 
B'tlisin Hizam kazası Siird'e Ahlat kaızası Van 
vilâyetine irtibatı muhafaza etmesi lâzımgolen 
muhtelif işkâlde teoellisidir ki, vaziyeti idare 

ve maıliyede pek büyük müşkülât çıkarmıştır. Bu 
"".ribepıten Bitlis, Genç vilâvetlerinin lâğvivle mer
kezi Muş olmak üzere bir vilâyet teşkili Hizan 
kazasının Siird, Ahlat kazasının Van vilâyetleri
ne raptiyle mülkî taksimatın tanzimini bir za
ruret olarak düşünmek ve Heyeti Celileden bu 
kanunun kabulünü rica Gitmekteyiz. 

Madde 1. — Bitlis, Genç vilâyetlerinin lağvı 
ile merkezi Muş'ta olmak üzere Muş vilâyeti teş
kil edilmiştir. , , 

Madde 2. — Sabıkan Bitlis'e merbut olan 
,, Mutki kazası Bitlis kazasiyle maan Muş'a ve sa-
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bıkan Genç vilâyetine merbut Kulb ve Çapak-
çur kazaları kezalik Muş'a ve Hizan kazası Siirt, 
Ahlat kazası Van vilâyetlerine raptedilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 4. — işbu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

Siird 
Halil Hulki 

Mu*. 
Osman Kadri 

Muş 
Ali 

Van 
Hakkı 

Muş 
İlyas Sami 

Van 
İbrahim 

Siird 
Mahmud 

Van 
Mehmed Münib 

RUŞEN. EŞREF B. (Karahisan Sahib) — 
Müzakerenin kifayetine karar verildi. Bu tak
rirleri reye mi vaz'ı.buyuracaksınız1? 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Feridun 
Fikri Beyin takriri umumunu camidir. Evvel
emirde o reye vaz'olunsun. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Efendim mesele 
gayet kolaydır. Üsküdar ve Beyoğlu'nun kaza
ya talıviline dair bir maddei kanuniye tanzim 
edilir. Ondan sonra mevcudolan kanun siyanen 
tatbiki edilir. Mesele bundan ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
bizim teklifimiz buna yakın bir şeydir. Reis 
Bey. 

REİS — Efendim fasıllar reye vaz'olunacağı 
vakit mütalâa dermeyan buyurursunuz efendim. 
Kozan Mebusu Ali Sadi Bey ve altmış refikinin 
bir takriri vardır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 

Hükümet tarafından münteşir mesai prag-
ramında 1340 senesi zarfında teşkilâtı mülkiye
nin tebdil kılmmıyacağı taahhüdedilmişti. Bina
enaleyh 36 ncı maddenin tayyını teklif ederiz. 

5 Mart 1340 
Kozan 

Ali Sadi 
Maraş 

Abdürkadir 
Karahisan Sahib 

Kâmil 
Saruhan 
Âbidin 

Mersin 
Besim 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Karesi 
Mehmed 
Ertuğrul 

Dr. Fikret 

• Tekirdağı 
Cemil 
Ordu 

Recai 
Sivas 

Ziyaeddin 
Edirne 
Faik 

Kastamonu 
Fuad 

Ertuğrul 
Halil 

Mardin 
Abdülgani 

Aksaray 
Mustafa Vehbi 

Dersim 
Ahmed Şükrü 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Ertuğrul 
Ahmed İffet 

Denizli 
• Necib Ali 

Ergani 
İhsan 

Ordu 
Hamdi 
Giresun 

Musa Kâzım 
Malatya 
Reşid 

Van 
Hakkı 
Malatya 
Mahmud 

Canik 
Süleyman Necmi 

Mardin 
Devriş 

Zonguldak 
Yusuf 
Karesi 

Ahmed Süreyya 
Ertuğrul 

Rasim 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Karahisan Sahib 

Sadık "" 

Aksaray 
Neşet 
Ergani 

İhsan Hâmid 
Ordu 
Halil 

Menteşe 
Esad 

Aksaray 
Besim Atalay 

Amasya 
Nafiz 

Giresun 
Ali 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Konya 
Mustafa 

Siird 
Halil Hulki 

Ordu 
Faik 

IKâgırı 
Ziya 

Karesi 
Haydar Âdil 

Ordu 
İsmail 
Malatya 
Bedir 
Siverek 

Mehmed 
Niğde 
Halid 
Elâziz 

Mustafa 
Kayseri 
Sabit 

Erzincan 
Sabit 

Artvin 
Hilmi 

Karahisan Şarki 
İsmail 
İzmir 

Mustafa 
Mersin 
^ Niyazi 
Antalya 

Ahmed Saki 
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Niğde Ardahan . 
Gaub : . t 'i'aiat 

Saruııan EsKıgeüir 
Kemal Abduuau Azmi 

Giresun 
Hacim lu-unıddin 

R E İ S — Efendim malûmuâliniz mevzuu mü
zakere 3o ncı maıtue ae0ııdır. î u ııaıue lensıp 
buyurursanız tahriri muuaıaza euerız. Utuzaı-
tıiıeı maddenin müzakercs^nue reyi illinize arz 
ederim. (Muvaıık ses-erı) 

(Feridun Fikri Bey ve rüfekasmm takriri 
tekrar okundu.) 

ALİ F-üTıı! B. (İstanbul) — Hakkâri'nin 
de buna ilâvesi lâzımgelir. Nitekim buna dair 
Van, Hakkâri mejusiarının da Dır takriı i var
dır. 

BİR MEBUS — Hakkâri müstakil olamaz 
efendim. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Beyefendi usul 
: hakkındaki izahatınızdan sonra söz istiyorum. 

ZÜLFÜ B. (Dlyarbekir) — Takriri izah 
edeceğim. 

REİS — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin de 
bir takriri vardır. (Zülfü Beyin takriri tekrar 
okundu) 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Affınıza mağruren ek
seriyetimiz kalmadığını arz edeceğim. (Ekseri
yet var sesleri) 

REİS —- Efendim şimdi müsaade buyurur
sanız mülhak olan vilâyetlerin müstakil olarak 
idaresini evvelemirde esas itibariyle reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Müstesnaları sonra ayrı ayrı re
yi âlinize yaz'ederim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim takrirlerin 
reye vaz'ı usulü hakkında söyliyeceğim, müsaa
de buyurunuz. Müzakere ettiğimiz Dahiliye büt
çesinin masarif fasıllarıdır. Buradaki takrirle
rin bir kısmı 36 ncı maddeye mutaallik idL Talik 
edildi. Bir kısmı Dahiliye bütçesinin vilâyet 
faslının hiçbir suretle maaş ve masarifini tadil 
etmiyecek surette doğrudan doğruya mülhak 
olarak idare edilen vilâyetlerin gayrimülhak 
olarak idaresi için vâki olan tekliflerdir. Bina
enaleyh bu, ne Dahiliye bütçesinin yani masraf 
cetvelinin vilâyet fasıllarının tadiline taallûk 
eden bir tekliftir ve ne do heyeti Umumiyesinde 
müzakere edilecek bir tekliftir. Bu sırf Dahili
ye bütçesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
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münasebetiyle vukubulmu:. bir tekliftir. Bunun 
sureti umumiyede reyi âlilerine sureti vaz'ı ve bu 
hususta karar ittihazı için usul vardır. Bina
enaleyh ne bütçenin heyeti' umumiyesine muta
allik olduğuna ve ne de bütçenin vilâyat fasıl
larında tadilât vücuda getirmiyeceğine nazaran 
bu teklifleri Dahiliye Encümenine vererek... 
(Hayır öyle şey yok sesleri, gürültüler) (Doğru 
sesleri) 

Müsaade buyurun efendim. 
KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim 

teklifi kanuni değil ki. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Karardır, 

karar... 
İSMET B. (Çorum) — Müsaade buyurunuz 

efendim. 
FETHİ B. (İstanbul) — Reis Bey usul hak

kında söyliyeceğim. 
İSMET B. (Devamla) — Rica öderim efen

dim /müsaade buyurunuz. Bunlar, ^mülhak vilâ
yetlerin Teşkilâtı Esasiye Kanununa tevfikan 
gayrimülhak olarak idaresi hakkında teklifler
dir. Bu teklifler, muhteliftir. Bir kısmında is
tisna vardır, diğer bir kırmında istisna yoktur-
Binaenaleyh, bunların mülhak olarak idare edil-
mesılnin tefriki zannederim ki, salim bir usul
dür ve reye vaz'edildiği zaman salim bir karar 
ittihazına vosile olur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Meclisi 
takyidcdcoıezsiniz. 

RECAP B. (Kütahya) — Bendeniz usul hak
kında arz edeceğim. Efendim her hangi bir büt
çenin heyeti umumiyesinin müzakeresi, elimiz
deki nizamname mucibince, tıpkı her hangi 
bir kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi 
gibidir ve Muhaseb-ci Umumiye Kanunu muci
bince her hangi bir bütçenin fasılları, her hangi 
bir kanunun maddeleri cnakammdadır. Bizim 
buglin burada 'müzakere ettiğimiz Dahiliye 'büt
çesinin heyeti umumiycaidir ve hiçbir vakit •enas-
lı bir CTvro'ı!;e kanunun maddeleri mr/camma kaim 
olan Dahiliye bütçesinin fasılları hakkındaki 
mütalâat müspet olarak beyan ve ifade edilmiı 
değildir. Yalnız Dahiliye bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında muhtelif mütalâalar dermeyan 
edilmiştir. Nasıl ki, her hangi bir kanunun he
yeti umumiyeti hakknıdaki 'müzakere kâfi gö
rülüp maddelere geçilmesi kabul edilmedikçe 
o kanunun her hangi bir maddeolnin tadili hak-
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kında takrir verip de ımüspet netayice vâsıl ol
mak doğru değil ise, bir bütçenin de heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi görüldük
ten sonra fasılların müspet müzakeresine başla
mandan evvel fasıllara aidolan mevad hakkın
da müspet netayice vâsıl olmak, o suretle usu
len doğru değildir. Bu, yalnız fbir usul nazari-
yesidir. Bundan başka bu meselede bir de mas
lahat vardır, işin ehemmiyeti vaıdır. Biz, bu
gün/müzakere ettiğimiz Dahiliye bütçesinin he. 
yeti umumiyesıi münasebetiyle bâzı vilâyetlerin 
ilgası ve hattâ bâzı arkadaşların teklifine naza
ran şimdiye kadar bir vilâyete merbut olan bir 
kazanın, diğer bir vilâyete merbutiyeti ve sair 
İbuna müşabih birtakım muğlâk ve 'birbirine 
ımurtabıt mesail hakkında birçok teklif atta bu
lunuyoruz. Bu tekliflerin vakit ve zamanı ser
di ve reye vaz'ı ancak asıl kanunun vilâyata 
aidolan masarif faslının müzakeresi anıdır. Usul 
budur. Bu usulden başka olarak bir de-maslahat 
emreder ki muhtelif ve murtabıt teklifler bir 
İhtisas Encümenine gitsin. Encümende bir defa 
daha gözden geçirilmiş olur. Bu takrirlerin he
yeti umumiyesi, Encümenin teklifi iie dahi te-

.yiedilir ve usulen bu madde burada 'müzakere 
edilirken Encümenden gelir. Müzakere edf.lir ve 
bu suretle bir karara iktiran eder. Bunun aksi 
suretiyle yapılıma hem yanlış hareket edilmiş 
olur ve hem de aynı zamanda alelfevr verilecek 
fbir karardan -maslahat müteessir olur. Bendeniz 
bu kanaatteyim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ben de 
Zonguldak vilâyetinin vekâlete tahvilini teklif 
ederim. 

ŞÜKRÜ B. (izmir) — Reis Bey kifayet reye 
konuldu zannederim. 

REİS — Usulü müzakere hakkında söylüyor
lar. 

ŞÜKRÜ B. (izmir) — Demek ki, herkes usul 
hakkında söz söyliyebllir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim ben
deniz takrirlerin reye sureti vaz'ı hakkında tıöy-
liyeceğim. Efendim bu hususta Beceb Beyin fik
rine iştirak edemiyeceğim. Mevzuu müzakere 
olan bütçenin heyeti umumiyesi olmakla'bera-
foer kanunen gayrJmülhak ve müstakillen ida
resi lâz?ragelen bâzı vilâyatın, kanun veçhile 
müstakillen idare edilmesinin tahtı temine alıri-
ıması I toa&r. 

Heyeti Vekile, muhtelif tarihlerde ittihaz et
tiği bâzı mukarrerat ile mülhak bulunduğu vi
lâyetlerin bir kısmım müstakillen ve bir kısanı
nı da mülhak olarak idare etmiş ve bütçe ona 
göre tertibedilmiştir. Bütçenin vilâyat fasılla
rında, Muvazenei Maliye Encümeni mülhak bul
duğu vilâyat için müstakil gibi bir şey vaz'e-
demez. Binaenaleyh, müstakil veya mülhak ol
ması esası, burada takarrür etmedikçe fasıllar 
hakkında ne Muvazenei Maliye Encümeninin ve 
ne de başkasının beyanı mütajâa etmeye hak 
ve salâhiyetleri yoktur. (Bravo sesleri) Esaspren-
sibelarak vilâyat namı altında mevcudolan vi
lâyatın hepsinin istiklâli mevzuubahsolur ve bu
na göre para vaz'olunur. Bir prensibolarak ka
bul edilmek lâzımgelir. Ancak Üsküdar ve Bey
oğlu gibi İstanbul vilâyetinin eczayı gayrifari-
kasım yani 'bir kül teşkil eden ve bizzarure 
bir liva veya kaza halinde idaresi lâbüt olan bu 
ikKı- müstesna olmak üzere clviyei sairenin 
yani ımülhak idare olunan vilâyetlerin müsta
killen idaresi gayet tabiîdir. JBunun fazla kal
masına lüzum yoktur. Bu, bir prensibelarak hal-
ledikten sonra fasıllar, ona göre tensik edilebi
lir ve ona göre Muvazenei Maliye Encümenine 
verilebilir. Yoksa bu halde Muvazenei Maliye
ye verirseniz gittiği bir gündür. Evvelâ buna 
karar vermek lâzımdır. 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Efendim Da
hiliye bütçesi mevzuu müzakere olduğu zaman 
momlektin teşkilâtı mülkiyesinden bahsetme
mek 'mümkün değildir. Behomehal bahsoluna-
caktır ve hihakkin bahsoluramuştur. Bâzı anül-
'hak vilâyetlerin müstakillen idaresi, umuru da
hiliye noktai nazarından pek mühim bir mesele 
olduğu için !bihakkin mevzuUbahsolmuş ve buna 
dair de takrirler verilmiştir. Bu takrirlerden, 
mülhak vilâyetlerin müstakil olması için veril
miş olan takrirlerden birinin iki, üç saat evvel 
derhal reye konulması için arkadaşlardan biri 
tarafından bir teklif verilniiişti, bu teklif mu
vafıktı. Çünkü o zaman muhtelif hatipler, aynı 
bahis üzerine mütaaddît defalar söz söylemişler
di. işte Heyeti Celile o teklif üzerine buna ka
rar vermiş olsaydı, birçok zait sözlerin önüne 
geçilmiş ve vaktin ziyama da sebebiyet yeril
memiş olurdu. Mamafih Makamı Riyaset başka 
türlü içtihatta bulunduğu için o takriri reyej 
koymadı. Şimdi vakaa heyeti uaHimiyesi hak* 
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kındaki müzakere kâfi görülm'üştür. Fakat fa
sıllara geçilmesi meselesi (hakkında^ esas itiba
riyle daha 'henüz 'bir karar verilmıeımiştir. Fasıl
lara geçilip geçilmemesi de ayrıca reye kona
cak 'bir meseledir. Eğer Heyeti Celile, teşkilâtı 
»mülkiye hakkında bir karar alımaidan, buna bir 
karar verilmeden fasıllara geçilmesine muva
fakat etmiyorsa 'behemehal (bu şekli bir defa re
ye vaz'etmek icaibedecektir. Bunun ayrıca En
cümene gitmesine lüzum yoktur. Yalnız Bey
oğlu ve Üsküdar livaları mevzuübahiıtir. Ben
deniz Hakkâri hakkındaki teklifimi de katiyen 
geri alıyorum. Hakkâri'nin de ımıüstakil olması 
lâziımldır. Binaenaleyh, Üsküdar ve Beyoğlu li
vaları müstesna olmak şartiyle diğer livalar 
hakkında bir karar almak ve Dahiliye Vekâle
tine, Heyeti Vekileye bir veçhe vererek ondan 
sonra fasıllara geçmek muvafık ve doğru olur. 
Vilâyat fasıllarının tana taallûku yoktur. Çün
kü vilâyat masarifinde, 'bu kararın alınması ile 
alınmaması arasında 'bir tehalüf olımıyacaktır. 
Efendiler bugünkü şekliyle mülhak livalar, müs
takil olacaklardır. Ve kemdi ıhusıusi ''bütçelerine 
ımüstakillen vazıulyed olacaklaıÜH*. Mcnele bir 

•prensip .mraelesidir. Birçok, livaların şikâyet et-
tikleri ademi"istiklâle karşı çare 'bulmak 'mesele
sidir. Muvaaenei uımumiyede (bir masrafı muci-
foolmıyaeaktır. Şu halde .evvelâ prensibi halle
derek ondan sonra fasıllara geçilmesi lâzırrJdır 
ve en münasibi de 'budur. 

REİS — Efendim usul (hakkındaki (müzake
renin kifayeti hakkında takrir vardır, ŞinJJi 
onun aleyhinde söylenirse tesellül edecektir. 

Riyaseti Öelileye 

Usul hakkında müzakere kâfidir. Reye vaz'ını 
teklif ederim. 

Ergani ı 
İhsan Hâmi'd 

REİS — Usul hakkındaki müzakerenin kifa
yetini kabul 'buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka-
feul etımiyeriler lütfen el kaldırsın. Müzakerenin 
kifayeti kaıbul / ölündü" efendim. " 

Mülhak vilâyetlerin müstakil surette' idare
si 'hakkındaki teklifleri Divanı Riyaset, Naza.m-
naımeye muvafık görmemiştir ve heyeti umuımi-
yesi hakkında cereyan eden müzakenin sonun
da reye konulması nizamnameye ademiriayet 
«öıahiyetMe- değiBir; Çünkü fasıldaki erkami ta

dil 'mahiyetinde değildir. (Bravo sesleri) De
min de arz 'ettiviım veçhile ımüsaalde buyurursa
nız istisnaları teklif olunan livaları ziikretmiye-
rek esas itibariyle esası bir kere reıyiâlinize 
vaz'edeyim de sonra istisna tekliflerini ayrı ayrı 
reyinize arz edeyim. 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Bey yanlış 
bir hattı hareket takibettiğiniz zannında bu
lundum ki, bunu lütfen izah 'buyurunuz. Usul 
hakkında lehte ve aleyhte 'müzakere cereyan 
etti, şu veya bu şekilde ihtiyar edilmıesi 'hakkın
da Heyeti Celilenin reyine ımüracaat (buyurul-
madan Makamı Âlinizden vukubulan (hükmün 
vazifesiyle meseleyi hal buyuruyorsunuz. Madem 
ki söz verdiniz, iki şekli hareketten hangisinin 
doğru olduğuna dair Heyeti Öelileye müracaat 
ediniz, ona göre bir şıkkı ihtiyar ediniz. 

REİS — Meselenin Nizamnameye taallûk et
mesi itibariyle Divaını Riyaset tarafından da 
söz söylenmesini zannederim, zatıâliniz de bili
yorsunuz. 

RECEB B. (Kütahya) — Sözlerinize itiraz 
etmiyorum efend;m. Söz verdiniz, . söz, söylen
di, reye müracaat etmediniz, re'seu hakem olu
yorsunuz. 

REtS — Müsaade buyurunuz. Riyaset ha
kem olmuyor, Heyeti Celilenin reyine bırakı
yor, şimdi arz edeceğim. 

RECEB B. (Kütahya) — Usule muhaliftir, 
reye koınamaz teklifinde bulundum. 

REİS — Zatıâlini'zce muhalif diye Heyeti 
Ce'lilenJn telnayülâtıraa mâni olmak istiyorsanız 
o başka. Efendim, Riyaset yaptığı muamele
yi Nizamnameye tamamen muvafık görüyor. 
Binaenaleyh Heyeti Celilenin tekiden bir daha 
kanarını almak ıstırarmdayTm. Bu takrirleri, 
yani mülhak surette idare olunaın vilâyetlerin 
müstakil olarak idaresi hakkındaki teklifleri 
şimdi reyi âlinize arz etmeyi muvafık görenler 
lütfen el kaldırsın. Bu tekliflerim .hiç reye vaz'
ını kabul etmiy enler... 

RECEP B. (Kütahya) — Hiç değil, faslında 
reye vaz'edilmesi.., 

R E İ S — Müsaade buyurunuz. Bu takrirlerin 
şimdi reye vaz'ını muvafık görmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Müsaade buyurunuz, bu takrirle
rin reye vaz'ını kabul buyuranlar lütfen ayağa 
kalksın. Aksini reye koyuyorum. . B u . takririn 
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şimdi reye vaz'ım muvafık görmiyenler lütfen 
ayağa kalksın. Bu takrirlerin şimdi reye vaz'ı 
kabul edilmiştir. 

Şimdi, mülhak suretle idare olunan vilâyetle
rin müstakillen idaresini esas itibariyle kabul 
'buyuranlar lütfen el kaldırsın. İndiriniz efen
dim, mülhak vilâyetlerin müstakillen idaresi esa
sını kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Ekalliyeti 
ekalli... < 

REİS — Ekseriyetle kabul olunmuştur. (Al
kışlar) Şimdi efendim, iki takrir var. " Zongul
dak mebusu Halil Bey, Üsküdar'ın da müstakil
len idaresini teklif ediyorlar. (Geri alıyor ses
leri) 

HALİL B. (Zonguldak) — Hakkıdır efendim, 
Üsküdar'ın hakkıdır. Vallahi hakkıdır, billahi 
hakkıdır. 

. REİS — Efendim, Beyoğlu'nun kabul olunan 
esastan istisnasını kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. İstisnasını kabul buyurmıyanlar lüt
fen el kaldırsın. Ekseriyetle istisnası kabul edil
miştir. (Beyoğlu yalnız mı sesleri) Efendim, 
ayrı ayrı reyi âlinize arz ediyorum. Üsküdar'
ın demin takarrür eden esastan istisnasını ka-
tbul edenler lütfen el kaldırsın. (Anlamadık ses
leri) Efendim, müsaade buyurun. Beyoğlu'
nun esas itibariyle müstakillen idare esasından 
istisnasını kabul ettiniz. Şimdi de Üsküdar'ın 
aynı esastan istisnasını arz ediyorum. Üsküdar'
ın da müstakillen idare esasını kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Üsküdar'ın da istisnası ka-
îbul edilmiştir. 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Bey yani İs
tanbul'a mülhaktır. 

REİS — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin tek
lifi kanunisi var. Üsküdar ve Beyoğlu'nun kaza
ya tahvil ve tenzili hakkındadır. (O ayrı mese
le sesleri) Müsaade buyurunuz efendim. İsti
cal buyurmazsanız hem vakitten kazanacağız, hem 
karardan kazanacağız. Bu teklif maddei kanuni
ye şeklinde yazılmıştır. Teklifi kanuni mahiye
tinde addederek Lâyiha Encümenine usulen tev
di ederiz. Efendim, Siird Mebusu Halil Hulki 
Efendi ve rüfekasmın teklifleri de lâyihai ka
nuniye şeklindedir. Tasvip buyurursanız bunu 
da Lâyiha Encümenine gönderelim. Kastamo
nu Mebusu Halid Bey ve rüfekasmm bir teklifi 
vardır. Bir nahiyenin ikiye- taksimine dairdir. 
Eğer müsaade buyurursanız faslı mahsusuna ta
lik edelim, o zaman müzakere olunsun. Çünkü 
erkamı tadil mahiyetindedir ve faslı mahsusa 
aittir. Bunun hilâfına mütalâa var mı efendim? 
(Hayıs sesleri) 

İSMET B. (Çorum) — Teşkilâtı tadil eden 
teklifi kanuni mahiyetindedir. 

REİS — Hakkâri Mebusu Nazmi ve Van Me
busu İbrahim Beylerin, Hakkâri vilâyetinin za'fa 
uğratılmaması hakkında bir teklifleri var. 

NAZMİ B. 
geri alıyoruz. 

(Hakkâri) — Kabul edildiği için 

REİS — Efendim, başka bir takrir kalmamış
tır. Fasıllara geçilmesini reyi âlinize arz edece
ğim. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Fasıllara ge
çilmesi kabul edilmiştir. Vaktin gecikmesine bi
naen yarın bermutat içtima edilmek üzere cel
seye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 7,15 
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1310 Senesi 

DAHİLÎYE BÜTÇ3SÎ 

Dahiliye bütçesinin miktar ve müfredatına geçmezden evvel encümeniniz âtideki' temenniyatı 
serd eylemeyi bir vazife addetmiştir. 

1. Milletin hâkimiyet ve istiklâlinden ahzi kuvvet eden Devlet idaresi, umum milletin haricî* 
dahilî menafü müştereke! âliyesini idare ve himayeye hadim bir teşklât olduğuna göre bunun in
tizam ve ademi intizamının şahsiyeti mâneviye ve kudreti mahalliyeyi haiz olan vilâyetler üze
rinde ne kadar müessir olacağı şüphesizdir. Bu itibarla icra edilen tetkiıkat esnasında mevcut vi
lâyetlerden birçoklarının 88 260 nüfusu havi olan İnebolu kazasından gerek nüfus ve gerek vari-
datiyle dûn olduğu ve yine bu vilâyetler içinde 27 723 nüfusa mâlik o'Ian Perşembe nahiyesinden 
aşağı kalanlarının mevcut bulunduğu görülmüş ve bütçeye tesirinden mâada teşkilâtta da hisse
dilmiş olduğundan hiçbir esası ilmiye istinadetmiyen teşkilâtı haziranın, nüfus ve varidatına içti
mai, coğrafi vaziyetlere ve iktisadi cereyanlara g'âva tanzim ve ıslahı müemmen bir teşkilâtı müU 
kiye Kanununun - Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 36 ncı maddesinde gösterildiği veç
hile - blihzar 1341 bütçesiyle birlikte Meclise takdimi. 

2. Vatan nasıl nüfus ile kaim ise milletin huzur ve refahını istihdaf en ihdas edilen teşkilât da 
iyi memurlar müsmer ve daimdir. Halk umurunun âzami' süratle intacı fâal, muktedir, müstakim 
bir silsilel1 memurinin usul ve kamın dairesinde iş görmesine mütevakkıf olduğu ne derece anla
şılmış ise nasp ve azilleri salâhiyet ve mesuliyetleri, masuniyet ve taltifleri tekâfülü kanuni tah
tında bulunmadıkça huzuru bal ve emniyeti istikbal ile vazifelerine vakfı nefs edemiyecekleriı de 
o dereee anlaşılmış ve 1339 senesi zarfında azledilen 34 kaymakamdan yalnız sekiz ve onüç vali
den ya^ıız üçünün azlinin mülkiye müfettişleri1 tahkikatına müstenidolara'k tabiî üni'zallere mâ
ruz kalanlardan maadasının velev müstahakki âkab olsalar bile azilleri bir teyidi kanuniye muk-
terln olmadığı için bazlçei keyf olmaları bu hakikati bir daha nazarlara çarpmış olduğundan Me
murin Kanunu lâvihasımn bir an evvel iktisabı kanuniyet eyliyerek idareten denilip geçilen örfi 
muamelât yerine kanunun hâkim kılınması. , 

3. Münevveran memleketten ve merall'lıi muhtelife erbabı ihtisasından şuabatı umuru devlette 
eti nafi bir surette istifade edilmek Hükümetin umdesi ve ifdare memurluğu da ayrıca bir meslek 
olup salüklne muktazi bilûmum malûmat ve mü levvenatı asri usullerle talim eden mektebi mül
kiye binası bunun tahaccür -etmiş bir bünyesi ol luğu halde el'yevm re'sü idarede bulunan vali, 
kavmakamlarla polis, tahrirat ve nüfus müdürlerine münhasır olmak üzere sathice tetkik edilen 
sicillâtta (569) zattan ikl's'n'ln darülfünunlu yüz yetmişdokuzunun mülkiyeli, kırkiıkisinin hukuk
lu, onbirlnin harbiyeli, doksanaltısmm idadili1, yüz so'kl'zinln rüştiyeli, dördünün muallîminli', 
birinin bahriyeli, ikisinin baytar mektebinden, itişinin kadastro, ikisinin kondoktör, ikisnin po
lis mektebinden, birinin Maliye Tatbikat mektebinden, altısının iptidaili, onikisi medreseli olup mü
tebaki doksandokuzunun neş'ani meçhul veyahut kendi ifadelerine nazaran güya hususi1 tahsil er* 
babından oldukları görülmüş vs milliyetleri de şayanı nazar bulunmuş olan ve icabında otuz b'ln 
nüfus üzerinde devletin hâkimiyetini temsil ve kanunları tenfiz kudreti bahşolunan nahiye mü
dürlerinin sicillerine maalesef desteres oltınamamıştır. Vakaa ilim inhisar altına alınır ve yalnız 
bir sakaf altına devamla iktisabolunur bir meziyet olmayıp hususi tedris ve şahsi tetebbulariyie 
mekâfibiı âlivs mezunlarını bile kendilerine sitaylljhavan eden muktedir nl'ce zevatı muhtereme 
malûmunuz ise de bu gibilerin iptidai1 duhulde m^sleke alt derslerden imtihan vererek şahadet
name alması güç bir şey olmadığından badema idare meslekine intisabedeceklerin evvelemirde 
mekteplerine bakılmak suretiyle ancak ihtisas mektebinden neşet etmiş, olanlara hasrı ve bir po
lisin terakkisi için behemahal t>olis mektebinde tahsili rneeburiı gören bir devletin mahalline göre 
yarım milyon nüfusun mukadderatında nafiz ve müessir olacak bir zat hakkında hiçbir kayıt 
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aramamak gibi garibelerden münezzeh kalarak cehil ve iltimas yerine ilim ve ihtisasın kaim ol
duğu bir devreye dahilî olduğumuzun âlemle beraber bizleri istihlâf edecek yeni nesle fiilen tel
kini. 

4. Efradı milletten alınan kuvvetlerin tekasüf ederek devlet kuvveti şeklini aldığı ve bu mü
terakim kuvvetin kesif bir halde yine bir ferdi millete maddeten temas etmek suretiyle tevcih ve 
davet ettiği malûmdur. Ferdin kendinden tenean eden. kuvvetin yine kendine daha şedit bi'r hail
de isaiü mühim ve nazik bir ameliyedir. îşte biz de bu vazifeyi en mahsûs ve b âri'z bir surette ifa 
eden kuvvei müsel'leha (Jandarma ve polis) müstesnalardan sarfınazar bu dakikai içtimaiyeden 
gafil oldukları içindir ki, her memur gibi kendilerinin ücretli birer millet hizmetkârı olduklarını 
unutacak âmir olan milleti memur ve kendilerini hadim addedecek yerde hâkim zanniyle yedine 
mevdu, millet kuvvetini suiistimal etmekte, ve Hükümet halkın emel ve mefkurelerini tahakkuk et
tirmeye memur bir heyet iken halle ile hükümeti yekdiğerinin zıt tamı birer teşekkül telâkki et
tirmektedirler. Bu zihniyetin husulünde gayritürk memurunun dehil ve tesiri de meşhut bulun
makta oüduğundan bu kuvvetin gayet iiyi ve yeknesak bir terbiye ve intizam dâhilinde yetiştiril
mesi ve1 milliyet hususundaki müsamahakârlıktan attık sarfınazar olunması lâzımdır. Bundan mâa
da bi'r maksadı istihdaf eden kuvvetlerin bir merkezden idaresi suretiyle bir noktada teksif ve teş
didi muktazayı maslahat iken. teinini asayiş ve tenfizî kavamin kaziyelerini halen jandarma ve 
polis gibi ayrı ayrı merakiz ve teşkilâta merbut' sınıflara gördürmek mahaziri marazadan israfı 
nüfus ve nukutu da müeddi olacağından' vaktiyle hükümet tarafından1 teklif okunup aidolduğu en
cümende tetkik edilmekte bulunan tevhidi inzibat kanunu lâyihasının bir an evvel iktisabı kanu-
nliyöt eylemesi suretiyle tevhit ve teksifi kuvadam: millet ve hükümetçe istifadeye şitabohınması. • 

5. Tedrisataı gaye, asri! usullerle efradı gerek şahsi ve gerek içtimaa hayata hazırlamaktan 
ibaret olmak iJâzımgelirken bütçede gardiyanlar için velev küçük da olsa bir mektep tesisatının 
mevcudiyeti nazarları1 rencide edecek bir teşekkül ise de bunun maarifi! umumiınizle alâkası pek de
rin ve az - çok tahsil görmüş gençlerin hayat müeadelesindeki mahrumiyet ve mağlubiyetleri cüm
lemizi tedhiş edecek mahiyette hüzün olduğundan milletin hayatı umumiy esine ait bu derdin lâyık 
olduğu ehemmiyet'le1 nazam dikkate alınarak maarifimize ferdi teçhiz edecek hayati bir istikamet 
verilmesi lâzımdır. Maarif bütçesiı esbabı mucibesi'nde dahi: arz ve temas eylediğimiz işbu ıslahı 
tedrisat maddesinin temenniyat] salifemizl'e birlikte hükümetçe ehemmiyetle nazarı dikkate alınma
sını ricaı eyleriz. 

Bütçeye gelince : 1339 senesi son altı aylık tadilâta göre senenin yekûnu (3 741 022) lira olup 
Hükümete (3 401 290) lir;a teklif edilmiş ye encümeninizee aidolduğu fasıllarda verilecek izaha
ta m üsteb an buyurulaeağı üzere (161 923) lira fazlasiyle (3 563 213) lira olarak tesbite mecbu
riyet hâsıl olmuştur. 

Fasıl 125. — Idarei merkeziye maaşı olup cüzi tadilâtla Hükümetin teklifi veçhiLe kabul edil
miştir. Yalnız vekil vesaiti nakliye masrafı mukabili! olarak verilen yüz lira tahsisat emsali gibi 
ademiklf ayetine binaen ikiyüz liraya iblâğ edilmiştir. 

Fasıl 126. — Idarei merkeziye levazımı olup tekliften (2 400) lira noksaniyle kabul olunmuş
tur. 

Fasıl 127. — Vilâyet, kaza ve nevahi memurin'j maaşatı olup maaşları mevkileriyle1 mütenasip 
bir derecede bulunmıyan tahrirat müdür 1 eriyle nahiye müdürlerinin maaşatı ve keza nüfus ida
relerinin ıslahı ve bu idarelerin ahziasker muamelâtını ifa edebilecek bir şekle temini ifrağı için 
nüfus müdür ve memurlarının maaşları, encümence tezyidediimiş ve bu sebepten işbu fasıl teklif
ten (25 482) l i ra fazlasiyle (489 456) lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl 128. — Müstahdemini müteferrika ücuratı olup bâzı tadilât ile kabul edilmiştir. 
Fasıl 129. — Vilâyet levazımı olup tekliften on bin lira noksaniyle kabul edilmiştir. 
Nüfus evrakı tabiiyesi masrafı olarak bu fasıldan teklif edilen beş bin lira 132 nci nüfus idare

leri faslına yaz'olnnmuştur., 



Fasrl 130. •— Bu fasıl masarifi mütenevvia faslı olup harcırah maddesinden yirmi bin lira ten
zili suretiyle (150 280) lira olarak kabul edilmiştir. Memurinin biİâlüzum tebdil' ve tahviliyle har
cırah. sarfiyatının tezyidine meydan1 verilini omesini encümen, Hükümetten bilhassa taleb eyler. 

Fasıl 131. —- Masarifi mütef cı r-ika olup teklif veçhile kabul edilmiştir. 
Fasıl 132. — Nüfus idareleri masrafı oiup 1340 senesinde on vilâyet nüfus idaresince deruhde * 

olunacak ahziasker muamelâtına muktazi kuyu dun temini tesisi için tekliften on bin lira fazl'a-
siyl'e1 kabul olunmuştur. 

Fasıl 133. — Hapsantâlcr nıemurin ve müstahdemini maaşati olup yapılan ufak tefek tasar
ruf aıtla beraber (149 460) lira olarak kabul edilmiştir. Teklife nazaran' görüleni fazlalık maaşla 
istihdamı -teklif olunan bâzı müstahdemine encümence ücreti maktua itasının kabulünden müte
vellittir. / . . . - • • 

Fasıl 134. — Hapsanel'er tâyinatr olup teklif edilen (600 0O01) liranın ancak dokuz ay kifayet 
edeceği anlaşıldığından (750 000) liraya iblâğ edil'miş ve bu suretle faslı tekliften bu fasıl meya-
nmda mahpusîn tâyinatı için (150 000) lira fazla olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl1 135. — Hapsanel'er inşaatı için gayriez sarf miktarı 1340 senesinde de istimal olunmak 
üz>ere Şubat 1340 tarihli Kanunla 133'9 senesi Dahiliye bütçesine (300 000) lira tahsisat veriTmi'ş 
olduğundan 1340 senesi için ayrıca Hükümetçe lüzum gösterilmemiştir. 

Fasıl 136. — Hapsaneler masarifi tamiriyesi olarak Hükümetçe teklif edilen (35 000) lira ay-
nenı kabul okunmuştur. , 

Fasıl 137. — Mücrimin, mahkûmîn ve mevkuf in. masarifi sevkityesi olup (7 500) lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Fasıl 138. — Memurin tahsisatı fevkalâde! şehriyesi olup tesbit edilen kadrosuna göre 1 449 30'6 
lira olarak kabul olunmuştur. 

Fasıl! 139.- — Elyevm mevcut 492 mazuJİ memurun maaş ve tahsisatı fevkalâdesi olup mevcut 
memurini mazul'e miktar ve maaşlarına göre (124 011) lira kabul1 ve bu baptaki kadronun hulâsası 
berveçhi zir arzı edilmiş olmakla kabulünü Heyeti1 Celileden rica eyleriz. 

9 Şubat 1340 

Muvazeneî Maliye Ericümeni Na. 
Karesi 

Ali Şuuri 

Müsteşar 
îdarei Hmumiyei Vilâyat Müdüriyeti 
Idarei Mahalliyei Vilâyat Müdüriyeti 
Memurin've-Sicil Müdüriyeti 
Nüfus Müdüriyeti 
Heyeti Teftişiye 
Hapsanel'er Idarei Umumiyesi Müdü
riyeti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Evrak Müdüriyeti 
Hukuk Müşavirliği 
Mülga nezaret .evrak-dosyalarmı mu- . 
hafaza iie muvazzaf memurin 

Aded 

1 
7 

• 7 

11 
7 
4 

9 
6 
9 
4 

Tahsisatı 
fevkalâde 

1 230 
3 561 
3 426 
5 094 
3 426 
1 824 

4 758 
2 868 
3 798 
1 974 

Maaş 

1 200 
2 016 
1 836 
2 544 
1 836 

864 

2 688 
1 488 
1 668 
1 044 

Yekûn 

2 430 
5 577 
5 262 
7 638 
5 262 
2 688 

7 446 
4 356 
5 466 
3 018 



Müstahdemini müteferrika 
Müfettişler 

Merkez yekûnu 
Vilâyat yekûnu 

Yekûnu umumi' (492 mazul memur 
bu yekûndan hariçtir.) 

Berveçhi balâ merkez yekûnu 
1337 gayesmdeki vaziyet 

16 
24 

109 
5 457 

18 360 

52 011 
1 397 295 

5-760 
13 920 

5 760 
32 280 

37 596 89 607 
781 620 2178 915 

5 565 1 449 306 819 216 2 268 522 
Merkez memurini 

109 52 011 37 596 89 607 
42 18 944 12 544 31 488 

İl 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

Nev'i muhassasat 

Fazlası 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 
Maaşat 
Vekil ve müsteşar 
Memurini vekâlet 
Müstahdemini müteferrika 
Mülkiye müfettişleri 

125 nci faslın yekûnu 

Levazım 
Meremet 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Hademe melbusatı 
Icarat 

120 nci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci kısım - Vilâyat 
Memurin maaşatı 
Vilâyet memurin maaşatı 
Kaza memurin maaşatı 
Nevahi memurin maaşatı 

67 33 067 25 

1339 senesi 
bütçesi 
Lira 

\ 2 260 
14 033 
2 803 

12 240 

31 391 

300 
500 

1 075 
1 500 

320 
500 

4 195 

35 856 

129 212 
171 295 
71 304 

1339 senesi' 
bütçesindeki 

tadilâta 
göre sene-
ljk miktarı 

' Lira 

2 400 
10 428 
4 320 

13 920 

37 088 

300 
500 

1 075 
1 500 

320 
500 

4 195 

41 263 

145 896 
211 116 

07 600 

052 58 119 

Hükümetçe 
1340 senesi 
için teklif 

olunan 
Lira 

2 400 
18 924 
4 320 

13 920 

39 564 

300 
500 

4 000 
3 000 

600 

8 400 

47 964 

163 218 
213 276 

84 480 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 
1340 senesi 
için teklif 

olunan 
Lira 

3 600 
16 716 
5 760 

13 920 

39 906 

100 
500 

3 000 
2 OCO 

400 

6 000 

45 996 

178 5C0 
214 596 

9G 360 

127 nci faslın yekûnu 371 811 444 612 463 974 480 456 
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F. M. 

128 

130 

131 

132 

133 

Nev'i muhassasat 

Müstahdemini müteferrika 
1 Vilâyat müvezzi ve odacıları 
2 Kaza ve nevahi odacıları 

îmanı ve müezzin 

1339 senesi 
bütçesi 
.Lira 

28 236 
88 077 

1 152 

1339 senesi 
bütçesindeki 

tadilâta 
göre sene
lik miktarı 

Lira 

38 736 
88 224 

1 152 

Hükümetçe 
1340 senesi 
için teklif 

olunan 
Lira 

56 040 
86 664 

1 152 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 
1340 senesi 
için teklif 

olunan 
Lira 

56 040 
86 664 

128 nci faslın yekûnu 117 465 128 112 143 856 142 704 

L29 Vilâyet levazımı 

1 îcarat 
2 Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 
4 Kırtasiye ve evrakı maktua 

Nüfus evrakı tabiîyesi 

9 800 
14 000 
27 000 
28 400 

5 000 

9 800 
14 000 
27 000 
28' 400 
5 000 

8 000 
14 00O 
•40 000 
30 000 
5 000. ; 

8 ÖÖO 
14 000 
30 000 
30 000 

129 ncu faslın yekûnu 84 200 84 200 97 000 

Masaıritff miitenevvia 

1 Memurun' harcırahı 
2 Müfettişler harcırahı 
3 Devir harcırahı 
4 Tahsisatı muhtelife 

13 200 13 200 17 500 

Nüfus idareleri masrafı 

1 Nüfus kuyudunun ıslahı masrafı 
2 Nüfus evrakı tabiîyesi 
3 Ahzilasker muamelâtı 

4 Tahriri nüfûs masrafı 

132 nci faslın yekûnu 

İkinci! kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım - Hapsaneier 
Maaş/at 

1 Alelûmu'm hapsaneier maaşatı 

10 000 

749 356 

92 388 

832 804 

92 388 

10 000 

902 610 

146 382 

82 000 

90 000 
30 000 
22 400 
20 280 

90 00O 
30 ÖÖO 
22 400 
20 280 

90 000 
25 000 
35 000 
20 280 

70 000 
25 000 
35 0OO 
20'280 

130 ncu faslın yekûnu 162 680 162 680 170 280. 150 280 

Masarifi! müteferrika 17 500 

5 000 
10 000 
10 000 

25 000 

906 940 

149 460 
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Muvazene! 
1339 senesi1 Maliye En-

bütçesindeki Hükümetçe cümenince 
tadilâta 1340 senesi1 1340 senesi 

1339 senesi göre sene- için teklif için' teklif 
bütçesi lik miktarı olunan olunan 

Nev'i mulıassasat Lira' .Lira .L i r a Lira 

10 000 
929 000 

88 800 
22 300 

10 000 
929 000 

88 800 
22 300 

10 000 
600 000 

70 000-
15 000 

10 000 
750 000 

70 000 
15 000 

T/evazım 

îcaıret 
Tâytaat 
Müteferrika 
Mualecat 

134.neü fashn yekûnu 1 050 100 1 050 100 695 000 845 000 

Hapsaneler inşaatı 

Hatpsaneler masaTİfi tamiTiyesi 46 000 46 000 35 000 35 000 

Müerknfoı, mahkûmîn ve mey kufin 
masarifi1 sevkiyesi 10 000 10 000 7 800 ' 7 500 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Dördüncü kısım 
Tahsisatı1 fevkalâdei şenriye 

Mazulib maaşı 

Mazulito tahsisatı fevkalâdesi 

139 ücu faslın yekûnu 

İntihabı mebusan masrafı 

Dördüncü kısmın' yekûnu 

1 198 488 

1 341 823 

70 000 

100 OOO 

1 511 823 

1 198 488 

1 498 467 

70 000 

100 000 

1 668 467 

884 182 

1 442'517 

52 882 

71 135 

124 017 

1 566 534 

1 036 960 

1 449 306 

52 881 

71 130 

124 011 

1 573 317 

, YEKÛNU UMUMÎ 3 495 253 3 741 022 3 401.29a 3 563 213 
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Unvanı memuriyet 

îdarei merkeziye 
Vekil 
Müsteşar 

Yekûn 

Memurini vekâlet 
Idarei Umumiyei Vilâyat Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 

1. Sınnf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Idarei Mahallîye! Vilâyat Müdüriyeti1 

Müdür 
Mümeyyiz 
1. 9nuf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Memurin ve Sicil Müdüriyeti 
Müdür 
Muamelât Mümeyyizi 
1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Sicil' Mümeyyizi1 

1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Nüfus Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 
1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Heyeti Teftigiye Müdüriyeti 
Mümeyyiz 
1. Smıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
Hapsanteîer Idarei Umumiyesi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Ihsaiyat ve Hesap Memuru 

KaMeltadilât 
1339 sene&i maaşatı 

Aded 

1 
1 

2 

1 
1 
0 
1 
2 
2 

1 
I 
1 
1 
2 

I 
1 
1" 
2 
2 

"1 
1 
İ l 
1 

1 
1 
"t-
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
0 

Belleri 
Lira 

12 
10 

ıö 

10 
8 

10 
8 

Şehrisi 
Lira 

100 
80 

180 

60 
25 
0 

15 
24 
20 

50 
25 
19 
12 
20 

50 
25 
12 
20 
16 
2 5 ' 
12 
10 
8 

40 
25 
12 
20 
16 
60 
25 
15 
10 

35 
0 
0 

Badettadilât 
1339 ısenesi maaşatı 

Aded 

12 
10 

22 

1 
1 
0 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

1 
1 

"2 

Beheri 
Lira 

10 
10 

12 
10 

12 
10 

10 

12 
10 

15 

: « 

Şehrisi 
Lira 

100 
100 

200 

/ 60 
25 
0 

15 
24 
20 

60 
25 
15 
24 
20 

60 
25 
10 
24 
20 
25 
15 
12 
$0 

60 
25 
15 
24 
20 
60 
25 
30 
12 

60 
25 
40 



Hüfciiçâ OiŞ 1340 senesi için 

ı:.ı : i: r.r>Şeneri Şehnsi 
,Âûe& -:. ,• Lfca/: Lira 

Muvazeneli Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunanı 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

.Aded Lira Mm--•_-••, •• L i r a Mülâhazat 

A 100 
; 100 

200 *2 

200 
100 

300 

102,5 

102,5 

1 
1 
1 
1 
4 

•t 
\%-
1 
4 

1 
1 
1 
4 

1 
. £-• 
3 

1 
1 

.. ... 1.. .. 
4 

1 
h 
2 

a- • x 

î "" 
1 
2 

- -v ' 

12 

,. 
V 

-12 

.V' 

14 

12 

.>,,.• 

12 

,. 

15 

- *-~*̂-""-

20 

,. 75 : 
30 
20 

- , 15 ı 
48 

\ 75 
v 30 v, 
, 15 .; 
•'••;• 4 8 

.:; 75 
30 
15 
48 

;.:: 30 
,;;;• 15 . , 

36 

60 
.,,30 
15 
48 

75 
. ,30 ,,: 

30 
itvi12 

60 * 
30 
40 

1 
1 

1 
4 

1 
1 
1 
4 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
3 

1 
1 
1 
4 

1 
2 

i 
" ı 
1 
2 

12 

12 

12 

12 

12 

15 

20 

75 
30 

15 
48 

60 
30 
15 
48 Î 

60 
25; -, 
15 

M : •,• 

• # • . . , • 

15 
36 

60 
30 
15 
48 

30 
30 
12 

60 
30 
40 

83,75 
50 

35 
138 

72,50 
.50 
35 
128 

•72„Ş0 
45 
35 

. M 

,45 
30 
96 

' 72,50 
50 
35 
128 

50 
70 
32 

72,50 
50 
80 
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F. M. Unvanı memuriyet 

1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Mimar 
Ressam 
Kalemi! Mahsus 
Müdür 
Mümeyyiz 
1. Sınıf Kâtip 
1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Evrak Müdüriyeti 
Müdür 
1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Müvezzi 
Hukuk Müşavirliği 
1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Levazım ve Evrakı Matbua ve 
Müdürü 

Daire 

Mülga Nezaret Evrakim Muhafaza ile 
Muvazzaf Me. 
Sicil Kaile'm Mümeyyizi 
Kâtip 
Nüfus Dairesi Evrak Muhafızı 
Mülga Nezaret binasiyle mevcut Evrak 
Dosya Muhafızı 

3 Müstahdemini müteferrika 
Müvezzi (Maktu) 
Odacı (Maktu) 

Yekûn 

KafoleltadÜât 
1339 sıenesi maaışatı 

Aided 

1 
1 
1 
0 
0 

1 
0 
2 
0 
1 
2 

1 
1 
1 
4 
3 
1 
0 
0 
1 

1 

1 
2 

0 

61 

8 

Beheri 
Lira 

15 

10 

8 
5 

13 

18 

Şerhlisi 
l i r a 

12 
10 

8 
0 
0 

35 
0 

30 
0 

12 
20 

25 
12 
10 
32 
l ö 
40 

0 
0 

10 

15 

20 
26 

0 

1 034 

144 

Badettadilât 
1339 «enesi maaşsatı 

Adedi 

1 
1 

. 1 
1 
1 

1 
0 
1 
2 
1 

ı 
1' 
1 
2 
5 
0 
1 
1 
0 
1 

1 

1 
2 

1 

70 

30 
12 

(Belheri Seferisi 
Lira Lira 

15 
12 
10 
30 
25 

40 
0 

20 
15 30 

12 
10 

30 
15 

12 24 
10 50 

0 
40 
15 
0 

10 

20 

20 
13 26 

15 

1 369 

120 
20 240 

Yekûn 144 16 360 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira-

r .' 
V. 
, i'. 

• ' " • '.-

: • . • - ' . 

-:&v-.-: 

.-."t 

-;• 

: v 

••' 

1 
• '?. 
i 
1 

r -.,-..-: 

1 
2"' 

- % 

1 
1 
7'-

•4. 

1 
1 
İ 

12 

' : • -

15 

12 

12 

'8 

15 
24 

: 30 
25 

50 
25 

'•'•" 3 0 

••'•'•;-24 

40 
15 

: 84 

32 
40 
15 
12 

Muvazcnıei Maliye Mncümenhi'ee 
1340 senesi için tekM olunan1 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira Lira Lira 

15 

12 

12 

15 

30 

24 

35 

50 

50 
20 
30 

65 
40 
70 

64 

40 
15 
84 

40 
15 

57,50 
35 
224 

57,50 
35 

Mülâhazat 

20 20 40 
r-t 

1 
1 

1 

;!^ • 7 5 

. t 

12 

" 12 

30 

20 
13 
13 

15 

1 577 

•360 

360 

1 
1 
1 

r 
68 

4 
12 

16 

30 
30 

20 
13 
13 

15 

1 393 

120 
360 

480 

40 
33 
33 

35 

2 701,75 



P. M; Unvanı memuriyet 

Mülkiye müfettişleri 
1. Sınıf Müfettiş 
2. Sınıf Müfettiş 
3. Sınıf Müfettiş 

127 1 Vilâyat Memurini 
1. Sınıf Vali! 
1. Sınıf Vali 
2. Sınıf Vali' 
3. Sınıf Vali 
4. Sınıf Vali 
5. Sınıf Va l i 
İstanbul Vaclii- Muavini 
Tahrirat Müdürü 
Mümeyyiz1 

1. Sınıf .Kâtijp 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Evrak Memuru 
1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâti!p 
3. Sınıf Kâtitp 
3. Sınıf Kâtiip 
Meclisi idare 
1. Sınıf Kâtip 
1. Sınıf Kâ$p 
2. Sınıf Katıp 
3. Sınıf Kâtip' 
3. Sınıf Kâtip 
Umuru Hukukiye Müdürü 
Umuru Hukukiye Mümeyyizi 
1. Sınıf Kâtip 
1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf "Kâtip " 
Nüfus Müdürü 
1. Sınıf Kâtip 

Yekûn 

Kableitadilât 
1339 senösi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aıded Lira Lira 

1 
7 
8 

19 
19 
21 

1 
1 

Badefltaıdiiât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aidödi l i r a Lira 

6 
8 

10 

24 

50 
40 
30 

300 
320 
300 

920 

• • • • • e 

8 
10 

»24 

W 
50 
40 

360 
400 
400 

1 160 

1125 
80 560 
70 560 
60 1 140 
50 950 
40 840 

40 
20 

S 
14 

7 
15 
15 

6 
10 

15 

10 
30 

15 

10 
7 

20 

'2 
13 
3 

17 
20 
27 
1 
1 
1 

150 
125 
125 

80 
60 
60 

300 
375 
375 
360 
200 
350 

75 
40 
20 

8 
14 
7 

15 
15 

8 
6 

10 

15 

10 
7 

10 
30 

15 

10 
7 

30 
15 
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F. M. Unvanı memuriyet 

Kalbleitadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şenrisi 
Aded Lira l i ra 

BMeMadilât 
1339 senesi maaşatı 

ÜMıeri Şehrisi 
Aıded Lira Lira 

1. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Nüfus Memuru 
Nüfus Memuru 
Nüfus 2. Sınıf Kâtibi 
Nüfus 2. Sınıf Kâtibi 
1. Sınıf Tahrirat Müdürü 
2. Sınıf Tahrîrat Müdürü 
3. Sınıf Tahrirat Müdürü 
4. Sınıf Tahrirat Müdürü 
Tahrirat Kalemi 
1. Sınıf Kâtip 
1. Sınıf Kâtip 
2. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
3. Sınıf Kâtip 
Evrak Memuru 
Evrak Memuru 
Evrak Memuru 
Evrak Memuru 
Evrak 1. Sınıf Kâtibi 
Evrak 2. Sınıf Kâtibi 
Evrak 2. Sinif Kâtibi 
Evrak 3. Sınıf Kâtibi 
Evrak 3. Sınıf Kâtibi 
Vilâyat müvezzM'eri 
Meclisi İdare 1. Sınıf Kâtibi 
Meclisi İdare 1. Sınıf Kâtibi 
Meclisi İdare 1. Sınıf Kâtibi 
Meclisi İdare 2. Sınıf Kâtibi 
Meclisi idare 2. Sınıf Kâtibi 
Meclisi İdare 3. Sınıf Kâtibi 
Mecüîsi İdare 3. Sınıf Katini 
Nüfus Müdürü 
Nüfus Müdürü 
Nüfus Müdürü 
Nüfus Müdürü 
Nüfus Müdürü' 
Nüfus 1. Sınıf Kâtibi 
Nüfus 1. Sınıf Kâtibi 
Nüfus 2. Sınıf Kâtibi 
Nüfus 3. Sınıf Kâtibi 

1 
2 
7 
5 
7 

• 7 - • 

15 
38 
21 

4 
73 
4 

53 
1 

21 
32 
21 

6 
75 
17 
4 

32 
40 

2K 

17 
36 
21 

1 
2' 
5 

14 

5 
8 
8 
6 
6 

15 
12,5 
10 

8 
7 -
7,5 
6 

8 
7 
6 

6 
4 
8 
7 

7 
6 
5 

9 
8 
7 

S 
6 
7 

"'• 6 

10 

m 
40 

:' 4â 
42 

225 
475 
210 

32 
510 
3Q 

318 
20 

168 
224 
126 

36 
300 
130 
28 

224 
240 

10 

153 
288 
147 

7 
16 
30 
98 

"'"'i' 
2 

•"• • •7 

- • • $ • • • - - • 

7 
:T::': 

14 
24 
36 

24 

76 
15 
16 
44 
r i 
12 
•24 
36 

6 

14 
24 

50 
38 

1' 
13 
24 

36 
1 

13 
14 
'58 

•5 

10 
8 

•f 
6 

25 
17,5 
m • 

ltf;. 

ıö 
8 
8 
7 

10 
8 
7 

fi 

15 
10 

8 
6 

15 
10 

8 

8. 
7 
6 

6 
10 
70 
40 
49 
42 

350 
420 
540 

210 

760 
120 
128 
308 

20 
120 
192 
252 

36 

210 
240 

400 
228 

• 
25 

195 
240 

288 
10 

104 
98 

348 



MM». I j B -afili 

Mırvaızenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 

teklif olunan 

Aded 

1 
2 

13 

13 

14 
29 
30 

14 
73 

*:• 29 
44 

14 
29 
30 
14 
14 

102 

14 
29 
30 
14 

29 
10 
1 
7 
6 
9 
50 
1 
8 
10 
54 

Beheri 
Lira 

7 

8 

7 

17,5 
15 

15 
10 
8 
7 

15 
10 
8 
10 
8 

7 

15 
10 
8 
8 

7 
7 

20 
15 
12 
10 

10 
8 
7 

Şehrisi 
Lira 

10 
14 

104 

91 

350 
507,5 
450 

210 
730 
232 
308 

210 
. 290 
240 
140 
112 

714 

210 
290 
240 
112 

203 
70 
25 
140 
90 
108 
500 
12 
80 
80 
378 

1340 

Aded 

1 
2 

13 

13 

8 
21 
30 
14 

13 
73 
29 
44 

13 
26 
34 

13 

13 
99 

13 
26 
34 
13 

26 

1 -
12 
26 
34 

13 
59 

• 74' 
14 

senesi içi*n teklif olunan 

Beheri 
Lira 

7 

10 

T . 

30 
25 
20 
15 

15 
10 
8 
7 

15 
10 
8 

10 

8 
7 

15 
10 
8 
8 

7 

20 
17,5 
15 

12 
10 
8 
7 

Tahsisatı 
Şehrisi fevkalâde 
Lira Lira Mülâhazat 

10 30 
14 54 

130 390 . 

91 351 

• 240 400 
525 945 
600 1 200 
210 490 

195 455 
730 2 190 
232 783 
308 1 188 

195 455 
260 780 
272 918 

130 390 

104 351 
693 2 673 

195 455 
260 780 
272 918 
104 351 

182 702 

25 45 
240 480 
455 .' 975 
510 . 1 190 

156 416 
590 1 770 
592 1 998 
98 378 



F. M. Unvanı memuriyet 

Nüfus 3. Sınıf Kâtibi 
Nüfus 2. Sınıf Kâtibi 
Nüfus 3. Sınıf Kâtibi 
Nüfus Evrak Kâtibi 
Nüfus Vu'kuat Kâtibi 
Umuru1 Hukukiye Müdürü 
Umuru Hukukiye 1. Sınıf Kâtiîp 
Umuru Hukukiye 2. Sınıf Kâtip 
Umü'rui Hukukiye1 3. Sınıf Kâtip 
Pasaport Me. 
Pasaport Kâtibi! 
Mektebi Mülkiyeden alınacak efendilerin 
maaşatı 

Yekûn 

Kaza Memurini maaşatı 
1. Sınıf Kaymakam 
2. Sınıf Kaymakam 
31. Sınıf Kaymakam 
Tahrirat Kâtibi 
Tahrirat Kâtibi 
Tahrirat Kâtibi • • •• 
Tahrîrat Kâtibi Refik 

-••".Ealblefltadilât 
1339 senetsi maaşıatı 

Beheri Şetfırisi 
Aıded Lira l i r a 

53 

761 

Badetfcadiîât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aıded Lira - L i r a 

318 

'9 346 762 

2 
2 
:4<-
4 
4 
4 
3 
3 

6 
6 
30 
15 
10 
7 • 
15 
10 

12 
12 

1120 
60 

SW 
28 
45 
30 

• 2 

2 
4 
4 
4 
4 
3 
3 

G 
6 
30 
15 
ao 
7 

•1@-
10 

12 
12 
120 
60 
40 
28 
45 
30 

12 158 

40 
64 
231 
144 
189 

30 
25 
20 
6 
5 

1 200 
1 600 
4 620 
864 
945 

55 
85 
186 
159 
167 

40 
35 
30 
8 
'7 

2 200 
2 975 
5 580 
1 272 
1 169 

Nüfus Memuru 
Nüfus Memuru' 
Nüfus Kâtibi 

Nevahi Memuriyeti 
1. Sınıf Nahiye1 Md. 
2. Sınıf Nahiye Md. 
3. Sınıf Nahiye Md. 

128 Müstahdemini müteferrika1 

1 Viiâyat müvezzilleri (Maktu) 
1 Viiâyat müvezzilleri1 (Maktu) 

Viiâyat odacıları (Maktu) 

Yekûn 

Yekûn 

144 
189 
333 

Yekûn 1 334 

667 

96 

96 

6 864 159 
5 945 167 
4 1 332 326 

12 370 1 304 

4 972 

5 1 2 7 2 
7 1 169 
6 1 956 

17 593 

153 
179 
385 

10 
8 
6 

l 530 
1-İ32 
2 010 

210 
478 

12 
10 

2 520 
4 780 

7 300 

18 

18 

'' '* 

İ 728 

1 728 

•75 

96 

171 

20 

ıa 

1 500 

1 728 

3 228 
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M. Unvanı memuriyet 

2 Kaza odacıları (Maktu) 
Nevahi1 odacıları' (Maktu) 

îmanı ve müezzin 
imam ve müezzin. 
îmam ve müezzin 

1 Alel'ûmum hapsaneler maaşatı 
Müessesatıı Cezaiye İdaresi* 
Memur 
Hesap Me. 
Kâtip 
idare Memuru1 ve Mutemet 
Arabacı (Maktu) 
Şoför (Maktu'> 
Elektrik Memuru (Maktu) 
Elektrik' Memuru (Maktu) 
Makinist 
Sıhhiye Me. 
Sıhhiye Me. 
Hademe (Maktu) 
Muallim (Maktu) 
Staj Gardiyan 
Memurini! Ruhaniye 
Hapsanei Umumi! Müdür 
İnzibat Me. 
Sergardiyan 
1. S. Gardiyan' 
2. S. Gardiyan! 
Nesa Gardiyan (Maktu) 
Ambar Memura ve Vekilharç 
1. S, Kâtip 
Kâtip «îlâmatl» 
Kâtip 
Tabip (Operatör) 
Tabip (Dahilî)' 
Eczacı 
Tımarcı veya Asistan 

Yekûn 

Yekûn 

Kablelitadilât 
1339 senesi maaşatı 

Aded 

333 
667 

1 000 

3 
4 

29 

36 

Beheri. 
Lira 

12 
5 

6 
5 
2 

ıŞefhrisi 
Lira 

3 996 
3 335 

7 331 

18 
20 
58 

96 

Badetftadilât 
1339 ı 

Aded 

326 
688 

1 014 

3 
4 

29 

36 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira 

12 
5 

6 
5 
2 

Şehrisd 
Lira 

3 912 
3 440 

7 352 

18 
20 
58 

96 

1 

1 
1 
1 
2 

I 
1 

2 
1 

1 
1 

2 
22 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

6 

18 

10 
8 
8 
6 

20 

15 

.8 
35 
40 
12 

40 
10 

36 
12 

10 
20 

20 
'224 
96 
12 
14 
12 
12 
8 

40 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
1 

1 

2 
40 

Q 
1 
1 
1 
1 
2 

18 

ao 

20 

ao 

15 
12 

35 
40 
6 
6 

40 
10 

72 
12 

20 

20 
820 

12 
14 
8 

12 
8 

40 

10 



19 

Hüküjnetçe 1340 senesi için 
..•x: ..•;;',; teklif olunan 

JBeheri Şehrisi 
vAdjied ..-; Lira •';. Lira. 

3 
30 

3 
1 
1 
2 

10 
20 

2 

f! 

• f ' : 

ı; 
t. 
r 

35 
6 
15 

12 
10 
8 
25 

* « 

,30 
20 

•••12 

15 
; -8 
• 20 
15 
10 

.; 30 
12 
10 
30 
105 
180 

;45 
25 
18 
24 
100 
160 
5 50 
V.İ4 
15 
12 
10 
20 
20 
10 
10 

Muvazeneâ! Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olun'an 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira Lira Lira 

?L 326 
? \, 662 

;;; 988 

3 
P: 4 

29' 

36 

12 
'•5 

6 
5 
f2 

3 312 
3 310 

7 222 

18 
'̂20 

< 58 

96 

26 
62 

88 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

30 
3 
1 

2 
10 
20 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mülâhazat 

12 
5 

35 
6 

15 

12 
10 
8 

25 

3 912 
3 310 

7 222 

/ 

25 
+ 17,5 

12 
15 
30 
60 
50 
40 -
70 
12 
10 
30 
105 
180 
45 
22,5 

24 
100 
160 
50 
14 
12 
10 
20 
20 
20 
10 
10 

45 
37,5 
32 
35 

22 
30 
30 

540 

42,5 

64 
300 
540 

34 
32 
30 . 
40 

40 
30 
30 
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M. Unvanı memuriyet 

KalbMıtadilât 
1339 senesi maaş atı 

Beheri ıŞefhrM 
Aded Lira Lira 

Hastane İdare Memuru 
Tathirat Me. 
Hamamcı, çamaşırcı ve ahçı 
İmatai! 
Harici ve hastan'e hademesi 
Tevkifhane 
Müdür 
Muhasebe1 Me. 
İnzibat Me. 
Sergardiyan 

il. S. Gardiyan» 
2. S. Gardiyan 
Nisa Gardiyanı (Maıktu) 
Ambar Me. ve Vekilharç 
1. S. Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Tabip 
Tımarcı 
Asistan 
Hastane İdare Memuru 
Tathirat Me. 
Hamamcı, çamaşırcı ve ahçı 
İmanı 
Memurin Ruhaniye 
Harici ve hastane hademesi 
Üsküdar Şubesi1 

Şube Memuru 
İnzibat Memuru1 

Sergardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Nisa Gardiyanı (Maktu) 
Ambar Memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Tabip 
Hastane İd. Me. 
Çamaşırcı, hamamcı ye ahçı (Maktu) 
Çamaşırcı, hamamcı ve ahçı (Maktu) 
Çamaşırcı, hamamcı ve ahçı (Maktu) 

1, 
1 
2 

4 

1 
1 

•• 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
2 

. 1 ' 

2 
1 
1 

'22 

18 

10 

25 

10 
W 

: m. 
n 
20 
15 

.10 
8 
8 

20 
10 
12 
10 
15 

15 

8 
20 

20 

50 
22 
18 



, Muvazeneli Maliye Eneümenihce 
Hükümetç e 1340 senesi için 

teklif olunan 

Aded 

1 

3 
1 
4 

Beheri 
Lira 

8 

25 

Şehrisi 
Lira 

12 

24 
25 

100 

Aded 

1340 

1 

3 
1 
4 

senesi 

. Beher 
Lira 

için teklif olunan 

L 

30 

25 

Şehrisi 
Lira 

12 

90 
25 

100 

Tahsisatı' 
fevkalâde 

Lira 

32 

Mülâhazat 

25 22,5 42,5 

1 
2 

10 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.2 
10 

8 
25 

18 
24 

100 
160 
50 
14 
15 
12 
10 
20 
10 

2 
10 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
10 
8 

25 

24 
100 
160 
50 
14 
15 
12 
10 
20 
10 

64 
300 
540 

34 
35 
32 
30 
40 
30 

12 12 32 

3 
1 
3 
4 

1 
1 
2 
5 

10 
2 

8 

15 
25 

12 
10 
8 

25 

8 

24 
25 

- 45 
100 

20 
• 18 

24 
50 
80 
50 
12 

? 12 
10 
8 

* 15 
12 
24 

2 
5 

10 
2* 
1 
II 
1 

1 
1 

30 

25 

12 
10 
8 

25 

90 
25 

100 

20 40 

24 
50 
80 
50 
12 
12 
10 

15 
12 

64 
150 
270 

32 
32 
30 

35 
32 

?o 90 
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F. M. Un vahi memuriyet 

imam (Maktu) 
Harici ve hastane hademesi 
Beyoğlu Şubesi 
Şube Memuru -
Sergardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Nesa Gardiyanı (Maktu) 
Kâtip 
Ambar Me. 
Dahilî ve harici hademe (Maktu) 
Nesa hademesi 
istanbul kazaf.ar gardiyanı 
istanbul Nesa gardiyanı 
izmir Hapsanesi 
Müdür 
inzibat Me. 
Sergardiyanı 
Gardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Hesap ve Ambar Memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Tabip 
Eczacı 
Hastane Me. 
imam 
Nesa Gar. Mak. 
Hastane hademesi 
Ahçı 
SJnop Hapsanesi 
Müdür 
inzibat Me. 
Sergardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Ile^ap ve Ambar Me. 
Kâtip 

Kableltadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badet'tadilât 
İ339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

1 
6 

40 
4 
1 

29 
2 
4 
4 

1 

1 

10 

8 
6 

13 
18 
6 
4 

15 
60 

320 
24 
10 

522 
38 
24 
16 

12 

6 

1 
6 
40 

4 
1 

29 
2 
4 
4 

10 
8 

G 

18 
18 
6 
4 

15 
60 
320 

24 
10 

522 
36 
24 
16 

25 

12 

6 

25 



Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Ad.ed Lira Lira 

1 
4 

1 
2 
2 
8 
2 
1 
1 
2 

5 
4 

I 
1 
1 
2 
4 
4' 
1 
1 

i-t 
1 
I 
1 
1 
2-
4 
1 

1 
1 
1 
2 
4 
6 
1 
1 

25 

12 
10 
8 
25 

25 

8 
25 

10 
8 
6 

24 
.... 20 

10 
8 
6 

25 
100 

20 
24 
20 
64 
50 
10 

•• 8 
50 

•: 40 
100 

20 
18 
12 
20 
32 
24 
15 
10 
8 
15 
10 
10 
20 
48' 
«o • 
8 

20 
15 
12 
20 
32 
36 
12,5 
10 

—•2&-~, 
Muvazene! Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan» 

Tahsilatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded ı Lira 

1 
2 
4 
4' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 

25 

12 
10 
8 

25 

25 

8 

Lira 

25 
100 

20 
24 
20 
64 
50 
ıo-
8 
50 

Lira 

40 
64 
60 
216 

300 
27-

Mülâhazat. 

-
;." 

• » 

10 
8 
6 

24 
20 

10 
8 
6 

40 

20 

20 

135 

40 

12 
20 
32 
24 
15 
10 
8 
15 
10 
10 
20 
48 
80 
30 

32 
60 
108 
72 
35 
30 
27 
35 
30 
30 

40 

12 
20 
32 
36 
12,5 
10 

32 
60 
108 
108 
32,5 
30 



F. M. Unvanı memuriyet 

Kâtip 
Tabip 
E'czacı (tınıarcıllk (vazifesiyle) 
Hastane Mel 

. tmanı« (Maktu) 
Nesa1 Gardiyana (Maktu) 
Haricî hastane hademesi (Maktu) 
AJıçı 
Konya Hapsahiesi Md. 
Sergardiyan 
Gardiyan 
Nitea' Gardiyanı 
Kâtip 
Tabip 
Hapsane' Md. leri 
Hapsane Md.••leri 
Hapsane! Md. leri1 

Hapsane kâtipleri' 
Hapsane kâtipleri' 
Hapsane kâtipleri1 

Sergardiyan 
Sergardiyan 
Gardiyanlar 
Gardiyanlar 
Tabip 
Tabip 
Nesa gardiyanları 
Kaza gardiyanları 
Kaza nesa gardiyanları 

Yekûn 

KaMeltadilât 
1339 senesi maaişatı 

Aided 

1 
1 

2 

1 

5 
•2 

1 
1 

23 
22 
24 
23 • 
46 

45 
24' 

181 
48 
23 
40 

, 92 
335 
125 

1 272 

Beheri! 
Lira •> 

3 

5 
3 

12 
8 
7 
6 

• 6 

6 
5 
5 
4 
5 
3 
3 
6 
3 

Şehrisi 
Lira; 

6 
5 

6 

12 
6 

25 
6 
6 
5 

276 
176 
168 
138 
230 

270 
120 
905 
192 
115 
138 
276 

2 010 
375 

7 «699 
• — • - — ' 

Badettadilât 
1339 'senesi nıaaşıatı 

Adeki 

:28 
22 
24 
26 

m 
48 
24 

196 
448 
26 
46 
98 

335 
129 

1 272 

(Beheri Şehrisi 
Lira Lira 

12 312 
8 176 
7 168 
6 156 
5 230 

•6 288 
5 120 
5 980 
4 192 
5 130 
3 138 
3 294 
6 2 010 
9 375 

7 699 



Muvazeneii Maliye1 Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 

teklif olunan 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 

Beheri 
Lira 

8 

24 
20 
-j 

Şehrisi 
Lira 

16 
20 
10 
10 
20 
48 
80 
8 

Aded 

1340 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 

senesi 

Beheri 
Lira 

ıçi'n teklif olunan 

i 

8 

24 
20 

Şehrisi 
Lira 

16 
20 
10 
10 
20 
48 
80 
30 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

54 
40 
30 
30 

Mülâhazat 

20 
15 
34 
20 
15 
34 
38 

15 
12 
10 
7 
6 
5 
6 

300 
180 
340 
140 
90 

170 
228 

20 
15 
34 
20 
15 
34 
38 

15 
12 
10 
7 
6 
5 
6 

300 
180 
340 
140 
90 

170 
228 

700 
480 

1 020 
540 
270 
612 
684 

300 1 500 300 1 500 5 400 

69 
350 
150 

20 
5 

18 

1 380 
1 750 
2 700 

69 
350 
150 

1 320 12 198,5 1 311 

20 
5 

18 

1 380 
1 750 
2 700 

12 455 

6 300 

21 507 




