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REİS 

1. — ZAPTI SA 

' Birinci Celse / 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ede

rek Zaptı -Sabık hulâsası kıraet ve aynen ka
bul edildi. Burdur Mebusoı Hüseyin Baki, Kas
tamonu Mebusu Mehmet Fuad ve Sinob Me
busu Doktor Rıza Nur beylerin bâzı tememmi-
yatı havi takrirleri Başvekâlete havale olumdu. 
Ruzmamede bulunan ıŞehit Miralay İNazım Be
yin validesine tfîidematı Vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkımdaki kanun lâyihasının 
müstacelem ve takdimen müzakeresine dair 
Kayseri Mebusu Sadık Beyim takriri kıraet ve 
kabul edildi. Uzunköprü, Keşan dekovilinin 
inşası hakkımdaki teklifikamımisimim müsta
cel ruzmameye alınmasına dair Gelibolu Me
busu Celâl Nuri Beyin takriri kıraet ve red
dedildi. Müteakiben Şehit Miralay Nazım Be
yin validesine hidematı vataniye tertibimden 
maaş tahsisi hakkındaki lâyihai kamuniyemin 
müzakeresine geçildi. Bu esnada vukubulam 
teklif üzerine Şehit Miralay Süleyman Fethi 
Beyin haremine kezalik hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine mütedair teklifi ka-

Sayiâ 
üzere altı yüz bin liranın avans olarak 
itasıma dair muvakkat bütçesi hakkında 
kanun lâyihası ve Muvazenei (Maliye En
cümeni mazbatası (1/456) 293:294,297 

3.—Darüleytam Müdüriyeti Umumiye-
sinin 1340 senesi Mart ayma mahsus mu
vakkat bütçe kanun lâyihası ve Muvaze-
mei Maliye Encümeni mazbatası (1/455) 294: 

296,298 

müminin de bu meyamda müzakeresi karargir 
oldu., Ledel müzakere kamum lâyihaların birin
ci maddeleri tâdilen, diğer maddeleri aynen 
kabul ve heyeti umumiyeleri tâyini esamiyle 
reye vaz'edildi. Harekâtı millyenin ilk şehidi 
Üsküdarlı Tevfik Sükuti Bey merhumum aile
sine dahi hidematı vataniye tertibinden aynı 
miktarda maaş tahsisi hakkında Cebeli Bere
ket Mebusu İhsan Beyin takriri nazarı iti
bara alınarak Muvazenei Mal l/e Encümenine 
tevdi olundu, Badehu teşkilâtı Esasiye Kamu
mun müzakeresine iptidar edildi. Bir müddet 
heyeti nnramiyesi hakkında müzakere cereyan 
ettikten somra berayı teneffüs celse tatil olun
du. » 

İkinci Celse 

Fethi Beyim riyasetleriyle küşadedilerek 
Şehit Nazım Beyim valdesime maaş tahsisi hak
kımdaki lâyihânım 179 ve Şehit Fethi Beyim 
haremine maaş tahsisime dair lâyihai kanuniye-
min 159 rey ile kabul edildiği tebliğ olumdu. 
Teşkilâtı Esasiye Kamumumun heyeti mmıımiye-

»>•« 

BİRİNCİ CELSE 
Bedi Müzakerat : Saat : 1,40 

REİS : Ali Fethi Bey 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) Talât Bey (Kângırı) 

— Celseyi açayoruım, Zaptı Sabık hulâsası okunacaktır. 

t 

İIK HULÂSASI 
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si hakkında bir müddet daha müzakere cere
yan ettikten sonra usul ve şekli müzakere hak
kında Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
dinin vukubulan teklifi mevzuu müzakere ola
rak neticede bu husustaki müzakerenin kifa-
yetiyle usulü müzakere hakkındaki takrirler 
okunup reye vaz'edildi. Bozok Mebusu Süley
man Sırrı Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
ademi mürettebin sülüsanı ekseriyetiyle reye 
vaz'una dair takriri 67 kabul ve 1 müstenkife 

Teklifler 

1. — Fransızların Maraş'a ilk tecavüzünde 
Şehit düşen Yüzbaşı Selim Bey ailesine hıdematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında Ga-
zianteb Mebusu Ali Cenani Bey ve rüfekasının 
teklifi kanunisi (2/213) (Lâyiha Encümenine) 

Tezkereler 
1. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen 

Ümera, zabitan ve erkân hakkındaki kanunun 
üçüncü maddesinin tefsirine dair olup ruzna-
mede bulunan mazbatanın tekrar tetkik edilmek 
üzere iadesi hakkında Müdafai Milliye Encü
meni tezkeresi. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ümera. 

zabitan ve erkân hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair olup ruznamede mev
cut bulunan ve encümenimizce tekrar tetki-
kına lüzum görülen tefsiri kanuninin iade buyu-
rulmasını rica ederim efendim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Erzurum 
Rüşdü 

REİS — Efendim, encümenin talebi veçhile 
bu tefsiri kanuni Müdafaai Milliye Encümenine 
dade olunacaktır. 

Azayı Kiram muamelâtı 

1. — Azayı Kiramdan bâzı zevata mezuniyet 
itası ve mezuniyetlerini tecavüz ettirenin mahsu
bu hakkında Divan kararı 

karşı 79 rey ile reddedildi. Badehu kanunun 
ekseriyeti mutlakanın sülüsanı ekseriyetiyle 
müzakeresi karargir olarak Pazartesi günü 
içtima edilmek ve Dahiliye Vekâleti bütçesinin 
müzakeresine devam olunmak üzere celseye ni
hayet verildi. 

REİS — Efendim Zaptı Sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? Zaptı Sabık hulâsası 
aynen kabul edildi. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide esamisi muharrer Âzayi Kirama hiza

larında muharrer müddetlerle mezuniyet itası 
Divanı Riyasetin 9 . 3 . 1340 tarihli İkinci İç-
timaında tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

Ali Cenani Bey (Gazianteb), bir ay, (Tabip 
raporuna müsteniden). 

Bekir Sami Bey (Tokad), birbuçuk ay, (Ta
bip raporuna müsteniden). 

Cudi Paşa (Siverek), iki ay, (Tabip rapo
runa müsteniden). 

Mehmed Emin Bey (Karahisarı Şarki), bir
buçuk ay, (Tabip raporuna müsteniden). 

Ziya Gökalp Bey (Diyarbekir), iki ay, (Ta
bip- raporuna müsteniden). 

Ali Rıza Bey (Muş), birbuçuk ay. 
Hacı Mehmed Bey (Marasj, birbuçuk ay. 
Mehmed Kemal Bey. (Adana), birbuçuk ay. 
Avni Bey (Cebelibereket), birbuçuk ay. 

' . Akçüraoğlu Yusuf Bey (İstanbul), bir ay. 
Halid Paşa (Ardahan), yirmi gün. 
Zülfi Bey (Diyarbekir), birbuçuk ay. 

REİS — Efendim isimleri okunan azaya 
isimleri hizasında gösterilen müddetlerle me
zuniyet itasını Divanı Riyaset münasip görmüş
tür. Bu mezuniyetlerin itasını münasip görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyo-

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Okunacak : 
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rum.Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Heyeti Umumiyeye 

Mezuniyet müddetlerini tecavüz ettiren esa
misi aitde muharrer azayı kirama ait muamelât 
Divanı Riyasetin 9 . 3 . 1340 tarihli ikinci içti-
mamda ledet tetkik mumaileyhimin mezuniyeti 
kanuniyelerini istimalden sonra hizalarında mu
harrer müddetleri tecavüz ettirdikleri anlaşılmış 
ve serd ettikleri mazeretler dolayısiyle mezkûr 
müddetler için dahi geçen senei içtimaiye zar
fında mezun adleri hususunun Heyeti Umumi
yeye arzı tensibedilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

Samih Rıfat Dey (Biga) Birbuçuk ay, 1 Kâ
nunusani 1340, 10 gün rahatsızlığına binaen. 
(Tabib raporuna müsteniden.) 

Hüseyin Baki Bey (Burdur), Bir hafta, 
11 Şubat 1340 9 gün, rahatsızlığına binaen. (Ta
bib raporuna müsteniden.) 

Dr. Kâzım Bey (Denizli), Yirmibeş gün, 6 Kâ
nunusani 1340, 25 gün, rahatsızlığına binaen 
(Tabib raporuna müsteniden.) 

REİS — Efendim isimleri okunan âzanm te
cavüz ettirmiş oldukları müddetler zarfında 
kendilerinin mazeretlerine mebni mezun adde
dilmelerini Divanı Riyaset münasip gördü. He
yeti celilenin reyine arz ediyorum. Bu suretle 
tecavüz ettirdikleri müddet zarfında mezun ad
dedilmelerini münasip görenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeye 

Mezuniyetini tecavüz ettiren Canik Mebusu 
Cavit Paşanın sureti müsaddakası merbut tak
rir ve tabib raporu Divanı Riyasetin 9 . 3 . 1340 
tarihli ikinci içtimamda ledel tetkik müşarün
ileyhin haftalık mezuniyetini dokuz gün tecavüz 
ettiği anlaşılmış ve mezkûr müddetin geçen se
nei içtimaiye zarfındaki mezuniyeti kanuniye-
sainden mahsubu tensib edilmiş olmakla Heyeti 
umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
AH Fethi 

REİS — Efendim Canik Mebusu Cavit Paşa
nın tecavüz ettirmiş olduğu dokuz gün müdde
tin geçen senenin müddeti mezuniyetinden mah
subunu kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yalnız 
âza denilse kâfi değil mi? 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Lâf ol
sun değil mi? 

Tezkereler (devamı) 

2. — Brüksel'de inikat edecek beynelmilel 
ticaret konferansına izam olunacak iki kişilik 
heyet için altı namzet irae olunduğu hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacak: -

Heyeti Umumiyeye 
23 Temmuz 1924 tarihinde Brüksel'de inika-

dedecek olan beynelmilel Parlâmentolar ticaret 
konferansında Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
de temsili için iki âza izamı hakkındaki 
4 . 3 . 1340 tarihli Divanı Riyaset kararı He
yeti Celilece tensib ve kabul edilmekle bu kere 
Heyeti Umumiyeee ikisi intihab buyıirulmak 
üz.ere esamisi atide muharrer azayı kiramın 
namzet olarak iraesi Divanı Riyasetin 9.3.1340 
tarihli ikinci içtimamda tekarrur etmiştir. 

T. B. M. M. Reisi 
Ali Fethi 

Şükrü Bey İzmit, Şefik Bey Trabzon, Şükrü 
Bey İzmir, Mustafa Şerif Bey Burdur, İhsan 
Hamid Bey Ergani, Mahmud Esad Bey İzmir. 

REİS — Divanı Riyasetin münasip gördüğü 
namzetler; isimleri okunan azalardır. Bu âza 
arasından Heyeti Celileniz intihabeder veyahut 
hariçten intihabedebilirsiniz. Efendim şimdi mi, 
intihaba başlıyalım, yoksa yarın mı ? (Yarın, 
sesleri) Namzetler malûm, yarın intihap yapa
rız. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yarın 
Köy Kanunu var. 

REİS — Bugün de Bütçe Kanunu var. Her 
gün bir kanun vardır. 

3. — Meclis de temini inzibat için duhuliye 
varakası olmıyan zevatın Meclise ademi ithali 
ve hariçten hiçbir ferdin encümen ve şube odala
rına ithal edilmemelerinin usûl iddihazı hakkın
da Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
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REİS — Okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Samdin behemehal âza tarafından verilmiş 

duhuliye varakalariyle Meclise girmeleri ve 
hariçten hiçbir ferdin Meclis dâhilinde, encü
menlerde ve şube odalarında loturtulmaması lü
zumu Meclis dâhilinde inzibatın, temini için za
ruri görümüş ve keyfiyet 9 . 3 . 1340 tarihli 
İkinci Divanı Riyasetçe tekarrür etımiş oldu
ğundan 'bu hususa bütün azayı kiram tarafın
dan itina edilmesi Heyeti Umumiye arz olunur. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

REİS — Efendim Heyeti Ümumıiyeden rica 
olunur. Bâzı samiine duhuliye varakası verilme
den ithal olunuyonmuş, bâzıları da Encümen 

odalarına alımyormuş. Asayiş noktai nazarın
dan ibunun ademi cezası imalûmuâlilerinizdir. 
Buna meydan verilmemesi azayı kiramdan bil
hassa rica olunur. Bu suretle Divanı Riyasetin 
kararını Heyeti Celilenize arz ediyorum. Mü
nasip görürseniz bilûmum âza için mer'i olanak 
üzere rey alacağım. Divanı Riyasetin bu tezkeresini 
kabul edneler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul et -
ımiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kalbul edil
miştir. 

Evrakı saire 
1. — Hilâfetin ilgası ve hanedanı hilâfetin hu

dut haricine çıkarılması dolaytsiyle, Adana, Erzu
rum, Tekfurdağı, Havza, Seyitgazi'den mevrut 
telgraflar vardır. 

REİS — Muvafık görürseniz ımünasip cevap
lar yazılsın. (Muvafık sesleri) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1340 senesi Muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbaatsı. (î/296) 

(A - Dahiliye bütçesi) (1) 

REİS — Efendim, bugün ruznamemizde Da
hiliye bütçesinin bakıyei müzakeresi vardır. 

Meclisi Âli, tahattur buyurur ki, geçen gün he
yeti umuımiyesi hakkındaki müzakerat kâfi gö
rülmüştü. Fasıllara geçilmesini şimdi reyiâlinize 
vazedeceğim. Fasıllara geçilmesini kalbul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaze
deceğim. Kalbul etaniyenler lütfen ellerini kal- ,. 
dırsın. Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fasıl Madde 

125 

Nev'i Muüıassasat 

Muvazenei Maliye Encümenince 1340 senesi için 
teklif olunan 

Lira 

Birinci Kısım - İdareyi Merkeziye 
MAAŞAT 
Vekil ve müsteşar 
Memurini vekâlet 
Müstahdemini müteferrika 
Mülkiye müfettişleri 

Yüzyirmîbeşinci faslın yekûnu 

3 6Ö0 
16 716 
5 760 
13 920 

39 996 

REÎS — Efendim bu fasla dair bir takrir 
verilmiştir. 

(1) Dahiliye Vekâleti Bütçesi, altıncı içti
maa ait zabıt ceridesinin nihayetine merbuttur. 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye merkez müdüran maaşatma ait 

yüz yirmibeşinci faslın birinci, ikinci madde
lerindeki tahsisatın 127 nci faslın birinci mad
desine naklini arz ve teklif eyleriz. 

İzmit Mebusu Diyarbekir 
Ahmed Şükrü Şeref 
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Urfa 
Şeyh Saffet 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Kastamonu 
Fuad 
Bursa 

Osman Nuri 
Kozan 

Ali Saib 
Bursa 
Kefet 
Siird 

Halil Hulki 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Bozok 
Avni 
Urfa 
Alıi 

Gazianteb 
Kılıç Ali 
Artvin 

Hilmi 
Hakkâri 

Nazmi 
Van 

İbrahim 
Kırşehir 
Mahbub 
Kagiri 

Ziya 
Erzurum 

Halid 
Zonguldak 

Halil 
Afyon Karahisar 

İzzet Ulvi 
Erzincan 

Sabit 
Kastamonu 

Halil 
Trabzon 
Eahmi 
Kayseri 

Sabit 
Karesi 

Haydar Adil 

Ankara 
İhsan 

Denizli 
Yusuf 

Erzurum 
Rüştü 
Sivas 

Halis Turgud 
Diyarbekir 
Mehmed 
Mardin 

Abdülrezzak 
Gaziantep 

Şahin 
Dersim 

Feridun Fikri 
Konya 

Mustafa 
Gazianteb 

Ferid 
Menteşe 

Yunus Nadi 
Karahisarı Sahip 

Kâmil 
Aydın 
Tahsin 
Muş 

Osman Kadri 
Bolu 
Şükrü 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Van 

Mehmed Münip 
Lâziztan 

Esad 
Çorum 

İsmail Kemal 
Bursa 

- M u s t a f a Fehmi 
' Erzurum 

Kâzim 
Niğde 
Galib 

Gümüane 
Zeki 

Kayseri 
Halit 
Sivas 

. Zdya 

Kozan 
Ali Sadi 

Ergani 
İhsan 

Sivas 
Rahmi 

Elâziz 
Mustafa 

İHSAN B. (Ankara) — Efendim müzakere 
edilecek bu fasla bir mesele için nazarı dik
kati âlinizi celbedeceğim. Elli izmalı bir de 
takrir vardır. (İşitemiyoruz sesleri) Müzakere 
edilmekte olan bu fasıl hakkında elli imzalı 
bir de takrir takdim ettik. Kabul buyurmanı
zı rica edeceğim. Sair devairdeki mümeyyiz
lerin üçerbin kuruş maaşları olduğu halde si
cil ve muamelât kalemindeki mümeyyizlerin 
maaşı ikibin beşyüz olarak tesbit edilmiştir. 
Bunların vazifelerinin ehemmiyet ve ekseriyeti 
diğerlerinden hiç aşağı değildir. Emsali mi-
süllû bunların maaşlarının da üç bin olarak 
kabul edilmesini rica ediyorum; 

REİS — Maddeye, aynı fasla taallûk eden 
liğer bir takrir daha vardır. 

Riyaseti Celileye 
Hükümeti Cumhuriyenin muhtelif makama-

tı mühimmesi tahsisatları arasında tabiî bir 
tevazün temin kılınmak üzere otomobil masra
fı Hükümete ait olarak Başvekâlet tahsisatının 
mebusluk tahsisatiyle beraber şehri beşyüz 
liraya ve vekiller tahsisatının da otomobiller 
masrafı Hükümete aidolmak üzere kezalik 
mebusluk tahsisatiyle beraber şehri beşyüz 
Tira olarak teshiti ve iş bu umumi prensip dâ
hilinde bugünkü Dahiliye Bütçesindeki vekâ
let tahsisatının da o suretle kabulünü arz ve 
teklif eyleriz. 

Bozok 
Avni 

Malatya 
M. Hilmi 

Kütahya 
Ragıp 

Adana 
Zamir 

Karahisarı Sahib 
Ruşen Eşref 

Ertuğrul 
Rasim 

Şarki Karahıisar 
Mehmed -Emin 

Tokad 
Emin 

Cebelibereket 
İhsan 

Tekirdağı 
Cemil 

Konya 
Refik 
Dersim 

Feridun Fikri 

Kayseri 
Dr. Halid Mazhar 

Maraş 
Mithat 
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Çorum 
Ferid 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Sürt 

Mahmud 
Kütahya 
Receb 

Bolu 
Şükrü 

Aksaray 
Nüset* 
Van 
Hakkı 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Ordu 
Recai 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Bozok 
Salih 

Mardin 
Derviş 
İstanbul 
Ali Rıza 
Urfa 
Ali 

Rize 
Ahmed Fuad 

Malatya 
Mahmud Nedim 

Malatya 
Bedir 
Muş 
llyas 
İzmdr 

Osmanzade Hamdi 

Siverek 
Mahmud 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Sivas 

Rasim 
İzmit 

Saffet 

Denizli 
Yusuf Ziya 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

Mardin 
Abdülrezzak 
Ertuğrul 
İbrahim 

Urfa 
Yahya Kemal 

Van 
İbrahim 
Lâziztan 

Rauf 
Afyon Karahisar 

İzzet Ulvi 
Elâziz 

Hüseyin 
Mardin 

Abdülgâni 

Niğde 
Galib 

Malatya 
Reşid 

Elâziz 
Mustafa -
Erzurum 

Münür Hüsrev 
Ordu 

Halil Sıtkı 

Çorum 
İsmail Kemal 

Kângırı 
Rifat 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Siird 
Halil Hulki 

Zonguldak 
Ragıp 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim 
vekillerin tahsisatının Muvazenei Maliye En
cümeni 1340 bütçesinde zaten ikiyüz liraya ib
lâğ etti. Üçyüz de mebusluk tahsisatı, 500 ol
du. Bu takrirlerde deniliyorki otomobil mas
rafı ayrıca Hükümete aidolsun. Aradaki fark 
bundan ibarettir. Muvazene Encümeninin tes-
bit ettiği esas; otomobil veya araba bulundur
dukları takdirde otomobiller Devlete ait, fa
kat masrafı kendilerine aittir. Encümen, ve
kâlet tahsisatından verilmek üzere masrafı iki-
yüze iblâğ etti. Heyeti umumiyesi 500 lira 
oluyor. Masraf ayda elli olur, yüz lira ohm 
Hududu bulunmuyor. Onun için Muvazenei 
Maliye Encümeni bu ciheti nazarı dikkate ala
rak vekâlet maaşının mebusluk tahsisatın
dan başka iki yüz liraya iblâğına muvafakat 
etti. Binaenaleyh son hududu bulmuştur. Bu
nun için encümen başkaca zammı kabul ede
mez. (Kâfi sesleri) 

RAGIB B. (Kütahya) 
kında ne diyorsunuz? 

Başvekâlet hak-

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Başvekâ
let tahsisatında da aynı fark mevcuttur. Za
ten evvelce de fark mevcudidi. Onun içinde yi
ne ayrıca fark mevcuttur. Altıyüz liraya iblâğ 
edilmiştir. Otomobil masrafı dâhil olmak üze
re... 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Bütçesinin 125 nci faslının birinci 

ve ikinci maddelerini teşkil eden vekâlet müste
şar ve müdürlerine ait tahsisatın 127 nci faslı
nın birinci maddesine nakil ve ilâvesini teklif 
ederim. 

Giresun 
Hacim Muhiddin 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Vekâleti devairi merkezinyesinde-

ki mümeyyizlerin maaşatı üçerbin kuruş olduğu 
halde memurin müdüriyeti sicil ve muamelât mü
meyyizlerinin maaşatı ikibin beşyüz kuruş ola
rak tesbit edilmiştir. Halbuki mezkûr mümey
yizlere mevdu vazifenin kesreti vahameti diğer
lerinden aşağı değildir. Binaenaleyh memurin 
müdüriyeti sicil ve muamelât mümeyyizlerinin 
maaşatının dahi emsali ile müsavi olmak üzere 
üçerbin kuruşa iblâğı için 125 nci faslın ikinci 
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memurin vekâlet maddesine yüzyirmi ve 138 nei 
tahsisatı fevkalâdei şehriye faslına da kezalik 
yüzyirmi liranın ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Ankara 
ihsan 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Elâziz 

Hüseyin 
Kozan 

Ali Sadi 
Niğde 
Halid 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Hakkâri 
Asaf 

Çanakkale 
Mehmed 

İzmit 
Mustafa 
Aksaray 
Vehbi 
Maraş 
Mithat 

Saruhan 
Kemal 
Muş 

Osman Kadri 
Denizli 

Necib Ali 
Eskişehir 

Mehmed Emin 
Amasya 

Esad 
Gazianteb 

Şahin 
Urfa 

Şeyh Saffet 

Kırşehir 
Maih'bub 
Ergani 
ihsan 

Kângırı 
Ziya 
Van-

İbrahiım 
Zonguldak 

Halil 

Ankara 
Şakir 
Niğde 
Galib 

Denizli 
Kâzım 

İçel 
Tevfik 

Çanakkale 
Şükrü 

Antalya 
Ahmed Saki 

Karahisarı Şarki 
Mehmed 

Lâzistan 
Esad 

Diyarbekir 
Feyzi 

Diyarbekir 
Zülfi 

Çorum 
Mustafa 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Bursa 

Refet 
Kângırı 
Talât 

Mersin 
Besim 
İzmit 

Saffet 
Gazianeb 

Ferid 
Elâzığ 
Mustafa 

Kayseri 
Hâlid 

Kozan 
Ali Saib 
Trabzon 
Rahmi 
Maraş 

Ali Rıza 
Karahisarı Şarki 

tamail 

| Tokad tamât 
Emin Mustafa 

Artvin Ardahan 
Hilmi Talaıd 

tamir 
I Mustafa Rahmi 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu fas
lın ikinci maddesini teşkil eden (memurin vekâ
let arkadaşlarımın da nazarı dikkatini cel'bede-
rek takrir vermişler. Ben de burada görüyorum 

I ki bâzı müdürlerin ımaaşatınm da tenzilât icra 
edilmiş bâzıları haliyle ika edilmiş. Meselâ sîcil' 
ve memurin ve müdüriyeti için 75 lira teklif 
edilmiş. Muvazene! Maliye Encümeni bunu 65 
liraya tenzil etmiş. Diğerleri meselâ idarei ima-

I halliyei vilâyet (müdürlerinin 75 lira iken 65 li
raya tenzil edilmiştir. Sonra idarei Umuımiyei 
vilâyet müdürünün maaşı 75 liraya tenzil edil
miş sonra bâzı mümeyı/iz'ler sicil mümeyyizinin 
maaşı asilisi 30 lira iken 25 şe tenzil edilmiş. 
Malûmu âliniz An/kara memurlarının, gılayı 
asar dol^yisiyle maaşlarının tenziline dair he
men yüzü mütecaviz takrirler de vardır. Mec
lisi Âliniz de mağduriyeti terfiiye için takrir
ler mevcut iken aslından da (kesmek ısuretiyle 

I 'bu ımemurlann mağduriyetine müsaade etmek 
merhamet Meclisle kabili telif değildir. Arka
daşlarımın verdiği takrire iştirak ediyorum. 

Saniyen mülkiye müfettişleri; vekil beye
fendinin nazarı dikkatini celbeder'ım. Meclisi 
Âliden çıkan kanunların tatbik edilip edilmedi
ği hakkında teftişat yapmıyorlar. Esasen mül-
•klıye müfettişlerinin usul teftişleri' hakkında 

I da bir talimat vardır. Mülkiye müfettişlerinin 
Meclisi idareler de, belediyelerde, zabıtalarda 
yapacağı teftişat bir talimatname ile tesbit edil
miştir. Halbuki Meclisi Âlinizden bu kadar 
kanunlar çıkıyor; Meselâ Men'i israf at Kanu
nu, bu kanun hiçbir yerde tatbik edilmiyor. Bu 
kanunun keyfiyeti tatbikini mübeyyin bir tali
matname yapmak hakkı Meclisi Umumilere ve
rilmiştir. Meclisi Uımumilerce yapılacak talimat 
aynı kanun mahiyetindedir. Hattâ arkadaşlar, 
bendeniz bir yerde 'buna şahit oldum Hitan Ce
miyetine davet ettiler. Hitan Cemiyetinde ale-
len söyledim. Bu cemiıyet memnu iken kanunun 
hilâfına bu gibi masraf nasıl yapılıyor dedim. 
Masrafın ehemmiyeti yoktur dediler. Halbuki 

I masraf yapan efendi bir tapu memurudur. 
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Sordum dedim ki senin dört beş yüz kuruş ıma-
aşın var. Altı aydır -maaş almadığından şikâyet 
ediyorsun. Binaenaleyh ikibin, ikibin beşyüz 
kuruş maaş alan memurlar.. 

TUNALI HÎLMt B. (Zonguldak) — Ziya-
fette bulundun -mu? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozolk) — Maale
sef bulundum ve bu itirazı da yaptıım. Sonra 
efendim, diğer bir yerde kaza »müddeiumumisi
ne rasgeldiim. Dedim ki, kanunun altında «îşbu 
kanunun icrayı ahkâmına Adliye Vekili me
murdur» Dediği halde sende adliye memuru bu
lunurken bu yolda kanunun tatbik edilmesin
den mütevellit israfa'tı ımen için niçin çalışmı
yorsun Meğer o da bir yerde müdavi imiş. Ce-
ım^/et bitince gideyim demeye başladı.. Hülâsa 
maruzatım; Vekil beyefendinin nazarı dikkati
ni celbedenim. Mülkiye Müfettişlerinin ıgittük-
leri yerlerde, her mahalde kavanin mecmuaları 
mevcuttur. Kanunun başından başlıyarak ihangi-
sinin tatbik edilip, hangisinin tatbik ediLmedi-
lini teftiş etsinler elbette Meclilsi Âliden çıkan 
bu gibi kanunlar ihmal ediliyor. Teftişata tabi 
tutulmuyor. Melisi Âlinin kanunlarının icrasını 
kendisime amade ittihaz eden vekil beyin bu 
mâruzâtını nazarı dikkate alırlar. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendm, bende
nizle altmışüç refikim tarafından verilen tak
rirden .maksat, vekillerimizin her halde bize 
nisbetle fazla ihtVanna mecbur oldukları 
masarife mukabil tahsisatlarına bir miktar 
zammı tazammumdur. Muvazenei Maliye En
cümeni vaka bu zammı yapmış. Fakat otomo
bil masrafını kendi üzerlerine yüklettiğinden 
dolayıdır ki, yapılan zam hem hiçbir şey ifade 
etımediği mahiyette olduğu anlaşılıyor. Çünkü 
otomobilin masrafı yüzelli liradan aşağı de
ğildir. Yüzelli lira ayda otomobil için masraf 
ihtiyar ettikten sonra müteb akılı elli lira, zam 
mahiyetinde değildir. Onun içindir ki, biz 
icra ed:ılen zammı yani ikiyüz lirayı, kendile
rinin makamları itibariyle fazla ihtiyar ede
cekleri masrafa mukabil tutarak kendile
rinin de her halde bir otomobile ihtiyacı oldu
ğundan dolayı bu otomobil masrafının dahi 
Hükümetten verileceği muvafık olur kanaa
tiyle bu teklifiı dermeyan ettik. Diğer taraftan 
efendiler; Başvekâlet dahi aynı vaziyettedir. 
Ootomobil masrafını; Başvekâlet makamına 

icra edilen zamimeten tenzil ettikten sonra bu 
zamimojten fazla bir şey kalıyor. Halbuki 
daha geçen gün Meclisi Âlinin bütçesi kabul 
edilirken Meclis Riyasetine zamdan maada 
otomobil masrafının da Meclis Bütçesinden te
diyesi kabul Duyurulmuştur. «O başka sesleri) 
Çok istirham elerim, Başvekâletin de ehemmi
yeti malûmuâlinizdıir. Gerek vekillerimize' ve 
gerek Başvekâlete tahmil edilen ağır vazife
ler cümlenizce maılûmdır. Bir dereceye kadar 
tevazünü temin için biz bu teklifi; yaptık; 
kabul, âdeimikabul Meclisi Âlinize aittir. 

EMÎN B. (Tokad) — Kabul buyurulursa 
takdirkârlık olur efendim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim ortada iki 
takrir var. Geçen gün arkadaşlardan birisi 
söylüyordu. Memlekette milletvekillerinin büt
çesi tetfcika başlandığından beri bütçe çıkar
ken mutlaka kamburu fazlalaşarak çıkmıştır. 
îişte daha birinci gününden birinci faslın bi
rinci maddesinden itibaren bu kamburun baş
ladığı görülüyor. Falan çok iş görüyor, fazla 
maaş verelim. Fakat hiç kimsenin hatırına va
ridat faslı gelmiyor. Nereden a/lacağız, nere
ye vereceğiz? Onu düşünmüyoruz. Vaziyeti 
malûm bulunan fedakâr bir milletin nasıl ve
killeriyiz? Onu düşünmeliyiz. Şimdi burada iki 
takrir var. Birisi dahilye merkez müdürleri
nin maaşatmı vilâyat faslına geçrlırmek, ikin
cisi velkillerin tahsisatına otomobil masrafı ha-
ricolmak üzere ikiyüz lira zammetmek. 

Birincisi, merkez müdürlerinin maaşatmı, 
hakikaten dahiliye merkez müdürleri, meselâ 
idarei mahalliyei vilâyat müdürü, idarei dahiliye 
müdürü ve daha bilûmum müdiram vilâyat üze
rinde âmir vaziyetinde bulunacak. Binaen
aleyh valiler arasında nazariye itibariyle en 
muktedirleri seçilip buraya getirilerek âmir 
yapılmak icabedecektir. Bu böyledir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Âmirler ve
killerdir Vehbi Bey. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim zatıâli-
nizde olacaksınız, bende ötekide, berikide. 
Geçen gün Kanunu Esasiye Encümeni mazba
ta muharriri Bey burada Meclisin her uzviye
tinin vekil olmasını kabul etti. Ve cereyan
da böyledir. Zaten meselâ Dâhiliye Vekili bir 
maliye mütehassısı olur, bir başka meslek mü
tehassısı olur, her şey olabilir. (Kur'a ile ses-
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l'eri) Binaenaleyh asıl âmiri verecek-, asıl işi 
idare edecek vekillerin müsteşarlariyle mer
kez müdürleridir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Çünkü onlar sabittir, kalmalıdır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet onlar sa
bittir. daimidir. Binaenaleyh bunların maaşatı 
yüksek olmak lâzımdır. Bu esasta müttefikim. 
Fakat bunu merkez bütçesinden alıp da vilâyat 
bütçesine geçirmek iki noktadan caiz değildir. 
Birisi, böyle bütçe tanzim etmenin imkânı yok
tur. Bütçede merkez maasatıı sarih ve bariz bir 
'surette görünmek lâzımgelir. Bunu bütçeci-
ler ve Maliye Vekili Beyefendi ile Muvazenei 
Maliye Encümeninin reis ve mazbata muhar
riri kabil olup olmadığını ve usulü muhasebe
ye girip girmediğini söylesinler. Merkez büt
çesinin Divanı Muhasebat müfret olarak ve 
vize eder, mülhakatın bütçesini topyekûn vize 
eder. Böyle müfredat yoktur. Binaenaleyh 
bunun nasıl kabiliyeti tatbikıyesi olacağını 
onlar söylesinler. Sonra ikinci bir zararı daha 
vardır. Şimdi böyle idarei merkeziye memur
larını vilâyat ile tevbid ettiğinizi, merkezde
ki maaşat farzediniz ki, sekizfoindir. Viılâyat 
maaşatıındaın vilâyatlar maaşatmdan mütema
diyen kesip merkeze vereceklerdir. Binaenaleyh 
belki de - ben yanlış zannediyorum - gitmekte 
olduğumuz şedidi merkeziyete doğru ve sağlam 
yoldan, gitmiş olacağız. Binaenaleyh bu yaınhs 
bir yoldur ve o vakit v;lâyat da muktedir me
mur aramıyoruz neticesi çıkacaktır ve vilâyat-
daki muktedir memurların maaşatmdan kesil
meyi intacedecektir. Mademki merkez müdürle
rinin maıaşatıının çok olması ve vali maaşı 
miktarı çoğaltılmasını kabul ediyoruz. Bu esa« 
da Heyeti Celile müttefik ise ve ellibeş arkadaş 
bu hususta musir iseler münakale yolunu tek
lif edeceklerine merkez müdürleri maaşatınm 
vali maaşı derecesinde olmasını teklif etmeli
dirler ve encümene gelmeliydi ve bu cihet 
tetkik edilmek ieahederdi. Makul olan budur. 
Yoksa vilâyatm zararına olarak, vilâyattan para 
kesmek ve vilâyatın maaşatının kısaltılması 
suretiyle merkez bütçesine nakletmek usule mu
gayirdir. Ve idari zararda mümteziç olarak böy
le bir teklif yapmak doğru değildir ve bende-
nizce şayanı kabul bir takrir değildir. 

Vekâlet maaışatma gelince : Efendiler. Hepi-, 
miz mümsifane hareket, edelim. Çok doğru ve 

çok iyidir. Vekillerimize biner lira da verelim, 
müreffeh yaşasınlar, fakat bu parayı verecek 
bütçenin varidat kısmını görelim de öyle vere
lim. Vekillerimizden fedakârlık, ben o takdirde 
fazla fedakârlık demiyeceğim... 

EMİN B. (Tokad) — Yekûna o kadar tesir 
etmez. 

VEHBİ B. (Devamla) — Yekûn bir şey de
ğil diyorsun. Arz edelim ki, yekûn bin lira tu
tacak olsa -soruyorum, bin lirayı kaç köyden alı
yorsunuz ? Soruyorum size. Binaenaleyh bir köy
den on lira alıyorsun, üç lira alıyorsun da bin 
lirayı ancak topluyorsun. Vergi diye... Vilâyet 
var ki, ceman yekûn varidatı yirmübeş bin lira. 
Böyle vilâyet var. Binaenaleyh Heyeti Vekile-
ye dâhil olacak arkadaşlarımızdan o yekûndaki-
leri ağır yük mukabilinde fedakârlık bekliyo
ruz. Tabiî oraya girenler esasen fedakârlığı ka
bul etmiş arkadaşlardır. Verilen iki yüz lira 
aralba veyahut otomobil veyahut kendi masarifi 
müteferrikaları olur - vekil diye birçok angarya 
işleri de olur - Onlara karşılık olmak üzere iki-
yüz lira kâfidir. Yoksa açık kapı bırakmak o'to-
molbil masrafını bütçeye yüklenmeye kalbim 
razı olmuyor, vicdanım kail olmuyor, binaen
aleyh. doğru bir teklif değildir. Ellibeş değil, 
yüzellübeş imza olsa da doğru bulmuyorum. 
Bendeniz buna taraftar değilim. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazian-
teb) — Efendim mer'kez memurlarının vilâyat 
faslına nakli hakkındaki teklifi bendeniz kabili 
tatibik görmüyorum. Vehbi Bey gayet güzel söy
lediler. Hattâ Heyeti Celilenin tetkik etmiş ol
duğu bütçe, füsul ve mevad üzerine Muvazenei 
Umumiyeden havalesi kesilerek merkezinki mer
kez muhasebesine, vilâyetinlki vilâyet muhasebe
sine ve defterdarlıklara tevzi olunur. Efendiler. 
Şimdi siz merkez memurlarını yani dahiliye de-
vairi müdüranmı vilâyet faslına naklettiğiniz 
zaman bittabi bunların maaşatının havaleside 
mülhakat maaşatı meyanında taşraya kesilecek
tir. Bir defa merkez maaşatı vize muamelesin
den hariç kalacak, sonra onlar maaşı1 vilâyetten 
alacaklardır. O devairde bulunan diğer müstah
demin maaşları o muhasebeden alacaklardır. Bu
nun için hesalbatta kan'şıklılk olacaktır. Sonra 
bundan failde nedir? Bendeniz bir faide görmü
yorum. Dahiliye Vekâletinin müdüranmı bura-
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ya naklettiğiniz gilbi tabiî Ziraat Vekâletinde de 
memurini vardır, onlar da mülhakata naklede
ceklerdir. Diğer vekâletlerde mülhakata naklet
meye çalışacaklardır. Eğer maksat bunların ma-
aşatını tezyidetmek ise bunları sarahaten söyle
melidir ve demelidir ki, Dahiliye Vekâletine ver
diğimiz maaşlar noksandır. Vilâyetlerimiz me-
yanında bunlara da fazla maaş verelim diyelim. 
Niçin dolambaçlı yoldan gidiyoruz? Dolambaçlı 
yoldan bir 'maksada varmak ise açıktan açığa 
niçin bu maksada söylemiyelim ? Yani bunlara 
verilen maaş azdır demek isteniyorsa nilçin açık 
söylem emeli? Açıkça bunların maaşına zamme
diniz demeli. 

Binaenaleyh böyle hesalbatı karıştıracak tek
lifte bulunmaktansa fikirleri ve maksatları ne 
ise bunu sarih olarak söylesinler ki, ona göre 
münakaşa edelim. Binaenaleyh doğru değildir. 
Bu takririn kabul edilmemesini rica ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim Ankara Mebusu İhsan Bey arkadaşımızdan 
itibaren Ali Cenani Beye kadar mütalâasını be
yan etmiş, olan arkadaşların mütalâasına taraf
tarım. Yalnız Süleyman Sırrı Bey gilbi hem zi
yafete gidip hem de aleyhinde söyliyenler baş
ka olmak üzere... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hem yi
yip hem söylemek başkadır. Bunu takdir eder
sin. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Evet ar
kadaşlar. 

ES AD Ef. (Menteşe) — Tunalı, ziyafet ha
tırı için söylemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ya öyle 
mi? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendi
ler bu Devlet kendisine henüz maaş için bir 
mikyas ittihaz etmemiş bulunuyor. Bunu zabit
lerin maaşlarının tezyidi vesilesiyle de söyle
miştim. Bir devletin elinde evvel emirde geçin
mek itibariyle bir mikyas olur. O mikyasın altı
na girmez. Fakat üstüne de çılkmaz. Yahut altı
na inmez, üstüne çıkar. Fakat biden bire de gök
lere çıkarcasına fırlamaz. Bunu o vakitte söyle-
ımiştim. Bir mülâzıma elli lira veriyoruz. Bir 
müşire (350) lira veriyoruz. Şimdi de bir valiye 
(150) lira veriyoruz, öbür taraftan da bir kâ
tibe sekiz lira yahut altı lira veriyoruz. Arka
daşlar 'bunun nisbet neresinde size soruyorum? 

Şuraya bakınız? Müdürü uimumi altmış lira de
niliyor. Üçüncü sınıf kâtip ise sekiz lira deni
yor. Maaş ne demektir anlıyamıyorum. Eğer 
«Zaten senin geçineceğin vardır. Bu da bahşiş
tir» diyorsanız o başka, yok eğer geçinmek için 
veriyorsanız ve bu bir maaş ise Devlettin elinde 
bir mikyas olmalıdır. Eğer sekiz liraki - ekseri
yetle maaşları (.8) lira olarak görüyorum - işte 
bu sekiz lira bir mikyas ise müdürü umumilere 
de on sekiz lira verelim ve bu onsekiz lira kifa
yet eder. Valilere de sekiz lirayı mikyas ittihaz 
ederek (onsekiz) yalhuıt 028) lira verelim. 
O zaman o kâtiplerin yani 8 - 10 liralık kâtip
lerin maaşlarımda müdürü umumiye yaklaştırı
rız. Meselâ buradakilere kırk lira deyiniz mü-
dürleride aşağı indiriniz. Sonra aşağıdakileri 
'biraz yukarıya çıkarınız. O zaman bir nisbet 
hasıl olur. Bu suretle bir mukayese hâsıl ola
bilsin. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Sen nasıl 
«300» lira alıyorsun.-

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ha. 
Şimdiden niçin (3O0) lira alıyorum. Neden? 
Evet o da bir meseledir. 

ZÜLFİ B. (Diyarlbekir) — Cevabını verme
din. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Cevabını 
vermek acı ona şüphe mi var? Çünkü para
nın yüzü tatlı imiş, geçilemez. Vaz geçilemez 
imiş «Handeler» arkadaşlar kıskanmayınız. 
Ferid Bey benim gözümde çok büyümüştür. 
Eğer Ferid Bey o Köy Kanunu ile benim kar
şımda yükseklere çıkmamış olsaydı geçen ki bir 
teklifimin bugün kati bir suretle kabul edil
mesi ricasiyle tekrar edecektim. Fakat istiyor-
dumki Ferid Beyefendi Köy Kanunu gibi lâ-
yihalariyle bu vekâletde bir müddet dalha bu-
lunsunda bir müddet hizmet etsin. (ISadede 
sesleri) Binaenaleyh Dabiliye Vekâletinin Baş
vekâlete kalbi teklifinde bulunmıyacağım. 

FERİD B. (Dahiliye Vekili) — Çok teşek
kür ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Lâkin ar
kadaşlar oldukça iyi düşündüğünü gördüğüm 
Ferid Beyden bir ricada bulunacağım. O da 
âcizane teklifimin - ki yıllardan beri kanaati
min mahsulüdür, işte yıllardan beri (Gürültü
ler) arkadaşlar çok kızdır^mayın Vekil Beyin 
maaşının aynını teklif ederim. Dahiliye Ve-
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ikâletinin işleri Başvekâlete raptedildiği tak
dirde bu Devlet bu vekilin maaşını kazanacak 
onun kalemi mahsus vesairesini kazanacak size 
bir kere para kazandırıyor, vakit kazandırıyor, 
asayiş kazandırıyorum. Hulâsa çok uzatmıya-
cağım. Takririmi takdim diyorum. (Red ses
leri). 

•MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
takrirlerin usulü mulhaselbe noktasından mu-
ıvafık olup olmadığını mazbata muharriri Ali 
Cenalbi Bey Vehlbi Beyefendi izah ettiler, Dahi
liye Vekâleti müdüranınm çok kuvvetli ve 
yüksek tahsil görmüş zevattan müntahiibolması 
vekil namına dahi olsa bile valilerinde amiri 
ibulunmak itibariyle lâzımdır, lâbüttür. Bundan 
hiç kimse içtibaıh edemez. Her halde bir merci 
telâkki olan müdüranm yüksek tahsil görmüş 

ve çok tecrübe görmüş zevattan intiha/bedilmesi 
lâzımgelir. Bundan hiç şüphe yoktur. Arkadaş
lar senelerdenberi bir bütçe tanzim edemedik. 
Muvazenei Maliye Encümeni bir bütçe tanzim 
ederek Meclisi Âlinize getirdiği. Uzun müna-
ıkaşatla zamaim, nekaisle \sakit geçirmiyerek 
bütçeyi çıkarmak memleektin menafime bugün 
için daha muvafıktır. Sonra prensibolarak, An
kara - Saırnsun Ihattının inşasını 'bir uımdei esa
siye olarak kabul ettiniz Şu, bu zamlarla vari
datı Devleti tenkis ederseniz ımeımurînin ımaaşını 
veremeyiz. Memurinin 'borçlu ıbırakmak olamaz. 
Memuriyete celbedilen zevat durmaz. İmar, in
şa, Anadolu halkının mubayaası gibi mesail çok 
korkarım naili dereceye düşer. Vaziyeti maliye
nin ıslahı için bir miktar malûm para kalbul 
•ediniz. Bu para da sarf edilemez bir 'haldedir. 
Memurini Devlet ordu ve saire ımaaş almadan 
'buralara para sarf etmek imkânı kalmaz. Bina
enaleyh, Heyeti Celilenizden çok rica ederim, 
premsifbolarak zamma taraftar olmayınız. Müm
künse tezyidine taraftar olunur. Ve bütçeyi âcil 
'bir surette tasdik ediniz. Heyeti Hükümetin 
eline veriniz. Münakaşası ımurakaibeai kolay ol
sun. Elli imzalı takrirler her gün gelebilir. Böy
le ımutacı terfi ve maaşlarına zam yapılacak 
'her hangi ibir vekâletde memurlar vardır ve 
çoktur. Bunu inkâra mahal yoktur. Fakat bu 
sene 'bütçesine vaz'ettiğimiz paralar ki, şimendi
fer inşaatı, Anadolu şimendiferlerinin mubayaası 
hakkında vaz'edilen paralan israf etmemek 
Meclis için bir hissiyat meselesidir. Buna dikkat 

etmek lâzımdır. Lâbüttür. Onun için zemaimân 
katiyen yapılması lâbüttür. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kendi
mize zeımaim yaparken İbir şey yoktu. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Onu başkala
rına söyleyiniz. Onda da ıböyle söyledim. Ben 
ona da taraftar değildim. 

SÜLEYMAN 'SIRRI B. (Bozok) — Memur
lara bunu soruyorlar. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Evet ha ka
tiyen caiz değildir. Sonra otcımdbil meselesine 
gelince : Arkadaşlar Muvazenei Maliye Encü
menin ki, mütehasıs bir Encümendir, bu mese
leyi tetkik etmiştir. Kâfi miktarda tahsisat 
vaz'etmiştir. Şoför ve masrafı saireyi 'de Ha-
zinei Devlete verdiğimiz takdirde çok korkarım. 
ki, ayda bin lira kadar 'bir masıraf yaparlar. 

EMİN B. (Tokat) — Vekillerin mevkii içti-
ımaiyelerini de düşündüğünüz takdirde bu zam
mı diri öder misiniz ? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Seni İde ve
kil yapalım da kurtulalım. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Otoımofbiller 
çok işler ve işledikçe masraf yapar. Binaen
aleyh, masraf, kabul ettiğiniz yekûnun fevkine 
çıkar. Onun için Muvazenei Maliye Encümeni
nin ka'bul ettiği şık doğrudur. Bu tahsisat fazla 
değildir, nakısta değildir, kâfidir. Efendiler. 
Bütçeniz mütevazin olsaydı 'bütçenizdeki mas
raf Devleti temin ettikten sonra bir miktar 
malûm imar için, iskân için paranız bulunsay
dı şu veya bu makama paranın sarfında bir mah
zur görmiyebilirdiniz. Bütçeniz gayrimütevazin-
dir. Varidatınız tahminidir. Daha fazla bütçe
nin açılması ihtimali varken zamaimden bahset
mek Meclis için gayricaizdir. 

FERID B. (Dahiliye Vekili) — Efendim, 
bendeniz kürsüye; bu fasla ait bulunan bir iki 
memurun ilâvesi ve diğer arkadaşlarımın arz et
miş olduğu veçhile 1, 2 memurun maaşatı hakkın
da lûtfunuzu niyaz etmek için çıkıyorum. Efen
dim; gerek müsteşar için, gerek memurlar için 
rüfekayi muhteremeden bâzıları tarafından He
yeti Celilenize vâki olan mâruzât tamamen ma
halline masruftur. Çünkü arkadaşlarımızın de
dikleri veçhile bir vekâletin esası, o vekâletin 
müdüranı vücuda getirir. Çünkü arkadaşlar, 
bugün vekil vardır, yarın yoktur. Bir başkası-

file:///sakit


1 : 8 10 . 3 . 1340 C : 1 

dır. Fakat idarenin selâmeti noktai nazarından 
hüsnüintihabedilmiş müsteşarlar ve müdürlerdir 
ki ve devairin, o vekâletin icraatında selâmeti 
temin eder. Diğer devairin müdüranma ve hattâ 
müsteşarlarına Dahiliye müdür ve müsteşarları 
kabili kıyas değildir. Malûmuâliniz valiler, rüe-
sayi memurini mülkiyeden olmak itibariyle kad
rolarımızda en yüksek maaşa maliktirler. Aynı 
sınıfa dâhil bulunan ve ifa ettikleri vazife itiba
riyle bütün valilerin fevkinde olması lâzımge-
len müsteşar ve birçoklarının fevkinde olması 
icabeden müdürler, devairi merkeziyeye tahsis 
edilmiş bulunan maaşla istihdam edilmek istene-
bilirse - şüphesiz takdir buyurursunuz - diğer 
arkadaşlarına riisbetle mağdur kalacaklardır, 
O zaman ne olacaktır? Altmış lira olmak üzere 
tâyin edilen maaş - ki valilerin dördüncü sınıfı
nı teşkil eder - şüphesiz ki; ya dördüncü sınıf 
bir vali derecesinde bir müdür istihdam etmek 
lâzıımgelecektir. Veyahut Ankara gibi esar cihe
tinden müşkül bir yerden kurtulmak için mü
dür derakap bir çaresini bularak, tâyini vekil
den rica ederek, hariçte bir vilâyete gidecektir. 
Şüphesiz onun yerine de dördüncü sınıf derece
sinde bir memur gelir veyahut kendi gayreti, 
kendi hizmeti, memlekete olan muhabbeti itiba
riyle bir zaman buna tahammül edecektir. Ni
hayet tabiî insandır efendiler. Sonuna kadar 
tahammülün ihtimali yoktur. Bu noktai nazar
dan, salâmet idare noktai nazarından öyle zan
nediyorum ki, gerek müsteşarın, gerek müdür
lerin hem sınıfı bulunan memurlarla hemayar 
•maaş almaları muvafıkı hak ve adalettir. Bu
nun için bir bütçe mahzuru ileri sürülüyor. Efen
diler, bütçe mahzuru ileri sürüldüğü halde bu
nu her daire müdürünün ve müsteşarının diğer 
arkadaşları ile kendi sınıfı dairesinde maaş 
almak suretiyle yine dairei merkeziye memu
rin faslında ika edilmek şartiyle muhafaza edil
mesi ve teklif edilmesi imkânı vardır. Heyeti 
Celilenize arz ettiğimiz şey bir esas meselesidir ve 
bunu idarenin selâmeti noktai nazarnıdan ve He
yeti Celilenize hakikaten gayurane bir surette 
ifayı vazife eden memurumuzun hakkı noktai 
nazarından arza mecburiyet hissediyorum. He
yeti Celilenizi tasdi etmek istemiyorum. Diğer 
devair mümeyyizleri hakkında, yani diğer vekâ
letler mümeyyizleri hakkında kabul edilmiş olan 
esasın memurin ve sicil mümeyyizi hakkında ka
bul edilmesi şüphesiz şayanı temennidir. 

Efendim, üçüncü bir maaş zammından daha 
bahsedeceğim, ki bu bahsetmiş olduklarım mühim 
olmakla beraber bu bahsedeceğim ehemmîdir. O 
da hukuk müşavirine tâyin edilen maaştır. Efen
diler, hukuk müşvirine kırk lira maaş tahsis 
edilmiştir. Halbuki bendeniz zannediyorum ki, 
muhtelif vekâletlerin hemen hepsinin - yalnız 
Dahiliye Vekâleti için söylemiyorum - hemen hep
sinin hukuk müşavirlerine olan ihtiyaç şiddeti 
ne Devletin muhtelif menakımın bu hukuk mü
şavirlerinin kıymeti noktai nazarından ya istifa
desi veyahut duşar olacağı zarar noktasından bu 
ımaaşı haddi lâyıkiye iblâğ etmek sureti aşikâr
dır. Bugün 40 lira ile Adliye memurlarının da 
kabul etmiş bulunduğumuz memuruna kıyas bu
yurunuz. Sonra on, oniki vekâletin hukuk müşa
virlerinin vaziyetini ve onların deruhde ettikleri 
hizmetin derecesini ve külfetini takdir buyuru
nuz. Binaenleyh bendeniz öyle zonnediyorum ki 
selâmeti muamele noktai nazarından ve Devletin 
idaresi noktai nazarından hukuk müşavirlerinin 
maaşlarının tezyidi demek lâzımdır. 

Kırk lira ile bulacağımız hukuk müşavirleri
ni - nitekim bulamıyoruz, müdürlerden birine 
vekâleten idare ettiriyoruz -

İHSAN B. (Ankara) — Tabiî bulamazsınız. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 

— Çünkü kırk lira ile gelecek adamı benim gö
züm tutmuyor ve aynı zamanda sahibi ihtisas 
bir hukuk müşaviri de kırk lira maaşla Ankara'
ya gelmeyi göze aldırmıyor. Bu noktai nazardan 
ihtimali yoktur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karasi) — İhtimali 
yoktur. Kırk lira cennete bile gitmez. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Heyeti Celileniz, idare noktai nazarından 
her halde hukuk müşavirinin maaşını tezyidet-
mek zaruretindedir. Bendeniz hukuk müşavir
lerine hiç olmazsa onbin kuruş maaş tahsis edil
mesini teklif ediyorum. Beyefendiler, hukuk mü
tehassıslarının mutavassıt derecede bulunanları 
bile onbin kuruş tahsisatı fevkalâdesi ile beraber 
vâsıl olacağı meblâğdan daha ziyade para ka
zanmaktadır. Binaenaleyh selâmeti idaremiz nok
tai nazarından hukuk müşaviri maaşının mik
tarı kifayeye iblâğını bilhassa rica ederim. 

Efendiler. Bunun haricinde olmak üzere bu 
Muvazenei Maliye Encümeni Âlisinden müzakere 
esnasında istirham ettiğimiz bir şey vardır ki, bu 
da idarei umumiye ve idarei mahalliyeye birer 
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mümeyyiz ilâvesini istirhamdan ibarettir. İdarei 
umumiyenin vazifesi mümeyyizlerin fıkdanından 
dolayı pek mütekelleşmiştir. Yalnız bir mümey
yizle olmuyor. İdarei mahalliyede keza malûmu-
âliniz, belediyeler teşkilâtı tensik ve tanzim edil
mek itibariyle yine bir mümeyyizle idare imkânı 
fevkalâde müşkül olmaktadır. Bu noktai nazar
dan bu iki idareye otuz liralık iki mümeyyiz ilâ
vesini lüzumlu görüp Heyeti Celilenize arz edi
yorum. Tabiî bir mümeyyizle de ifayı hizmet ka
bildir. Fakat tabiîdir ki, bir mümeyyizden edile
cek istifade tabiatiyle teehhür edecektir. İstifade 
kaabil olmıyacaktır. Muntazam idare esasını ka
bul ettiğiniz takdirde bu bir mümeyyizi fazla gör
memenizi rica ederim. 

. Efendim. Nihayet diğer bir müdüriyet için de 
istirhamda bulunacağım. O da Heyeti Teftişiye 
Müdüriyeti bu bütçede ilga edilmiştir. Müfettiş
lerden birisinin gelip o makamı işgal etmesi su
retiyle idare edilmesi teklif edilmektedir. Halbu
ki bende'niz öyle zannediyorum ki, aynı sınıftan 
bulunan müfettişlerin birini diğerine âmir yap
maktansa Heyeti Teftişiye Müdüriyeti makamını 
ihdas ederek o müdüriyet vasıta siyle onun di
ğerleri üzerinde hakkı teftiş ve idaresi daha doğ
rudur. Bu noktai nazarlardan evvelce bütçede, 
kadroda mevcut bulunan Heyeti Teftişiye Müdü
riyetini de kabul etmiş olursanız. Hem arz etmiş 
olduğum veçhile idaremizin intizamını temin etmiş 
olursunuz, hem de bendenizin istirhamatımı kabul 
buyurmuş olmak suretiyle lütuf buyurmuş olursu
nuz. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ EEİSİ 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Teşriniev
velde Muvazene Encümenine gönderilen bütçe, 
beş ay tetkikattan sonra gerçi bir ay, birkaç gün 
fasılaya uğradı. Fakat bütçe, istirdadedilerek 
tashih edilmek suretiyle değil bâzı ilâveler sure
tiyle Heyeti Vekilede yapılan tebdil ve doğrudan 
doğruya Muvazenei Maliye Encümenine arz et
mek suretiyle yapıla bâzı ilâvelerle beraber Muva
zenei Maliye Encümenine beş ay tetkikattan son
ra Heyeti Celilenize arz edildi. Burada her mad
de ve her fasıl üzerinde bir mümeyyiz ilâvesi, bir 
kâtip tenzili ve bir mümeyyizin maaşına zam 
icrası gibi esaslı ve geniş müzakereye girilecek 
olursa bendeniz de ümidimi keseceğim ki, bütçeyi 
çıkaramıyacağız. Beyefendiler. Hiç iddia edile
mez ki, ekmel bir bütçe yapıldı. Fakat tahsisat 

kanunlariyle avans kanunlariyle idare olunan 
usule nisbetle mükemmel bir bütçe yapıldığı her 
zaman iddia edilebilir. Eğer vekil bevler, her fa
sıl üzerinde ihtiyaçlarını Heyeti Celilenize arz 
ederek her yerde kâtip ve mümeyyiz zam ilâ
vesini ve aynı zamanda maaşlara zam ve tenzi
lât icrası gibi şeyleri doğrudan doğruya He
yeti Oelileye teklif edecek iseler; Muvazenei 
Maliye Encümeninin tetkikat için sarf ettiği beş 
aya yazık değil mi efendiler? 

DAHİLİYE VEKİLİ FEEİD B. — Muvaze
ne Encümenine arz ettik kabul buyurmadılar. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Efendi
ler. Memurlara çok maaş verelim. Pekâlâ.. Me
murlara az maaş mı veriyoruz? Bir kere altın 
para ile verdiğimiz maaşlarla bugünkü maaşı 
asliyi nazarı dikkate alalım. Paramızın kıymeti 
düştü, ne yapalım? Oniki senelik harb bu hale 
getirdi. Tabiî tedricen bu para kıymetini bula
caktır. Tedricen onların maaş olarak aldıkları 
paranın kabiliyeti iştirakiyesi artacaktır. Dahi
liye Vekili Beyefendinin; Maaşlarına zam tek
lif ettikleri idarei Umumiyei Vilâyat, idarei ma-
halliyei vilâyat memurları yani Dahiliye Vekâ
leti müdüran maaşını, 1234 senesine gelinceye 
kadar dört bin, beş bin kuruş maaşı asliden 
ibaretti ve tahsisatı fevkalâdede yoktu. Efendi
ler. Ankara'da idarei milliye tesis ettiğinden iti
baren 1329 senesi ikinci altı aylık tahsisatı ka
nuniye gelinceye kadar bunların maaşatı dört 
bin, beş bin âzami altı bin kuruş idi. Muvazenei 
Maliye Encümeni; daha dört ay evvel ikinci altı 
aylık tahsisatı tevzi ederek bunların bir kısmı
nın maaşı aslilerinin 7 500 kuruşa bir kısmının 
6 000 kuruşa çıkardı. Demek ki, maaşı asli üze
rine zamimeten mümkün olan bir kısmını yap
mıştır. Vaktiyle valiler 10 000, 12 500, 15 000 
kuruş maaş alırken idarei umumiye müdürü, 
idarei mahalliye müdürü ve ilga Dahiliye Nazı
rının diğer müdüranm maaşları beşer bin kuruş 
idi. Böyle değil mi idi efendiler? Valileri .>evk 
edecek olan vekâletlerdir ve nihayet vekâlet 
nâmına müsteşarlık makamıdır ve efendiler, ay
nı zamanda merkezdeki bir müdür ile bir va
linin vaziyeti nasıl oluyor da bir tutuyoruz ve
yahut onun âmiri diyoruz. Vali bulunduğu ye
rin dahiliye vekilidir, maliye vekilidir, nafıa ve
kilidir, maarif vekilidir, müdafaai milliye veki
lidir ve bütün vekillerin mümessilidir. Fazla ola
rak idarei mahalliyeye ait birtakım vazaifinde 
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doğrudan doğruya âmirimsulüdür. Merkezdeki 
müdürler o şubeye ait yazılacak evrakın esasını 
tesbit etmek hakkına mâliktir. Binaenaleyh 
efendiler, vali ile merkez müdürlerinin vaziye
tini müsavi tutmaktan bendeniz bir şey anla
madım. Mümeyyizlerin maaşına zam teklif edi
yorlar. Yine encümeni muhteremeleri, üç sınıfa 
ayırdı. Bunların maaşı aslisi 2 000, 2 500, 3 000 
kuruştur. Her vekâlet bütçesine lüzumu kadar 
birinci ve ikinci, üçüncü sınıf mümeyyiz teklif 
etti. Vekâletler bu mümeyyizlerin mevkiine gö
re, şubesine, vazifesine göre bâzısı kısmen birin
ci, kısmen ikinci sınıftan ayırdı. Mümeyyizler, 
bir derece üzerine hepsi üç bin kuruş alsın. Bu 
doğru değildir. Kademesiz bir şey olamaz. Ma
sa kâtipleri terfi edince mümeyyiz olur. Dere
ce, derece ve icabına göre iki binden üç bin ku
ruşa kadar seneden seneye terfi suretiyle maaş 
alır. Muvazenei Maliye Encümeni bir sene evvel, 
altı ay evvel zam görmiyenlere en çok bir zam 
yapmıştır. Zam görmemiş olanlar varsa beheme
hal yakında bir zam almış memurdur ki, buna 
zam icra etmemiştir. Yoksa mümkün olduğu ka
dar memurların terfihini ve bu Jmtçe ile maaş
lara birer miktar zemaim icrasını nazarı dikka
te almışlardır. 

Hukuk müşavirinin maaşının azlığından şi
kâyet ettiler efendiler. Hariciye hukuk müşaviri 
için 4 000 - 5 000 kuruş maaş elbette vardır. 
100 liradır. İcabederse daha fazla da verilebilir. 
Fakat ; Dahiliyede esas itibariyle hukuk müşa
virine lüzum var mıdır efendiler1? Bir noktadan 
lüzum vardır. Memurinin evrakı tahkikıyesi üze
rinde mütalâa yapmak bu noktai nazardan bü
tün, bütün, tayyedilmedi. Yoksa belli başlı dev
letin hukukuna ait birtakım muamelât üzerine 
mütalâatı hukukiye yazacak bir şekil ve mahi-
yetde ve vazife görmediği için Dahiliye hukuk 
müşavirinin maaşı 4 000 de bırakıldı. Yoksa di
ğer hukuk müşavirleri gibi muayyen yezaifi olsa 
idi elbette bunu da dört bin kuruşda bırakır
dık. Meselâ, Ticaret Vekâletinin hukuk müşavi
ri her hangi bir mukavelename üzerine - maden 
Mukavelenamesi gibi Nâfıanın Demiryol Muka
velenamesi gibi - Devletin noktai zararına bir
takım neticeler tevlidedecek esasatı tetkik ile 
mükellef. Hukuk müşavirleri ile dâhiliyenin hu
kuk müşavirine verilecek vezaifi encümen mü
savi görmedi ve burada yalnız hukuktan anlar 
bir memurun vücudunu tanıdı bu da memurun 

evrakı tahkikiyesi üzerinde mütalâa serdeder 
ve sonra orada verilecek karar bir kararı katî 
değildir. Muhakemat Encümenine gidecektir. 
Vaziyet bundan ibarettir. Onun için maaş az 
kaldı. Heyeti teftişiyeye set kalan müdür veril
medi ve birinci sınıf müfettişlerin en kıdemlisi 
merkezde müdür vazifesini ifa etsin denildi. 
Buna, vekâletlerde muvafakat ettiler. Eğer 
merkezde heyeti teftişiye müdüriyeti ihdas et
mek lâzımgelirse her vekâletin müfettişi vardır. 
Binaenaleyh onbir tane heyeti teftişiye müdürü 
ihdas etmek lâzımgelecek halbuki; bâzı vekâlet
lerin yirmi, otuz, kırk kadar müfettişi vardır. 
Bâzı vekâletlerin iki, üç müfettişi vardır. Düşü
nüldü. Zaten heyeti teftişiye müdürü olacak 
zatı, esasen behemehal teftiş ve vazifesiyle tev-
gil etmiş zevattan ve bittabi birinci sınıf müfet
tişlerden ayrılmak lâzımgelecek. O halde vekâ
let; birinci sınıf müfettişlerden her kimi müna
sip görürse heyeti teftişiye müdüriyetinde mer
kezde istihdam eder. Fakat müdür olmakla be
raber ve müdüriyet vazifesini ifa eder. Müddeti 
zamanında merkezde de teftişat icabeder ise 
onu dahi yapar. Bu mülahaza ile dâhiliyenin de 
maliyenin de, maarifin de ve diğer vekâletlerin 
de heyeti teftişiye müdürleri kaldırılarak birinci 
sınıf müfettiş olarak müfettiş kadrosuna ithal 
ve kabul edilmiştir. Bunun için de esbabı mu-
cibesi budur. Binaenaleyh bir heyeti teftişiye 
müdüriyeti açarsak tekmil vekâletlerde heyeti 
teftişiye müdüriyeti ihdas etmek lâzımgelecek. 
Bunuj biluzum gördük. Binaenaleyh efendiler. 
Netice olarak arz ediyorum ki, encümenimiz 
mümkün olduğu kadar çalışarak beş ay tetki-
kat neticesinde bu bütçeyi heyeti celilenize arz 
etmiştir. Heyeti Celilenizden bunun müfredatı 
üzerinde zam ve tenzil hususunda karar alırsak 
çok korkarım ki, bu sene de bütçeye çıkarmıya-
cağız. Dünyada hiçbir şey hatasız olmaz. Ufak, 
tetkik hataların mevcudolduğu farz edilse dahi 
bunları 1341 bütçesinde ıslah ederiz. 

EEİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rir var efendim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Yüz yirmibeşinci faslın 

aynen reye vaz'mı teklif eylerim. 
10 .. 3 . 1340 

Ordu Mebusu 
Hamdı 
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REİS — Efendim, evvelâ fasıl hakkındaki I 
müzakerenin kifayetini reye koyacağım. Müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti ka
bul olundu. 

Efendim, burada verilmiş olan takrirlerden 
evvelemirde dâhiliyeniz maaşatma ait bir tak
rir vardır, izahat da verilmiştir. Muvazenei Ma
liye Enucümeni; bu fikirde değildir; tasvibet-
miyor. 

(İzmit Şükrü Bey ve rüfekasmm takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takriri reye koyacağım. 127 nci 
faslın birinci maddesine naklini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın. Kabul olunmadı, 
efendim. 

(Ankara Mebusu İhsan Beyin ve rüfekasmm 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu elli imzalı takriri reyi 
âlinize koyacağım. Bu takriri kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi 
efendim. 

(Kütahya Mebusu Ragıb Bey ve rüfekası-
nm takriri tekrar okundu.) 

REİS — Reyi âlinize koyuyorum. Bu teklifi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmedi efendim. Bir takrir daha 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin müfredat cetvelinde muhar

rer kalemi mahsusa ait teşkilâtın fazla olması 
hasebiyle bu baptaki teşkilâtın ilgasiyle tahsi
satının bütçeden tayymı arz ve teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Reis Bey, 
müsaade buyurunuz. Takririmi izah edeceğim. 
Efendim Muvazenei Maliye Encümeni; Devletin 
bütçesini tetkik ederken vekâletlerdeki kalemi 
mahsuslardan bâzılarını fazla görmüş, çünkü 
vazifeleri olmadığına kaani olmuş. Bendeniz, 
hariciye Vekâleti müstesna olmak üzere, diğer 
vekâletlerdeki kalemi mahsusları fazla görüyo
rum. Hattâ Muvazenei Maliye Encümeni, «Adli- I 

ye Vekâleti kalemi mahsusu fazladır.» Demiş ve 
bütçeye ithal etmemiş. Adliye Vekâleti, mühim 
bir vekâlettir. Fakat vekili sabıkda, «muvafık
tır», demiş ve bütçeden kalemi mahsusun tay
ymı kabul etmiş, fazladır demiş. 

Şimdi Dahiliye Vekâletinde altı, yedi kadar 
müdür ve bunun bir misli kadar mümeyyiz ve 
bir müsteşar var. Kalemi mahsusu vekâletin şif
resini ve mahrem muhaberatı temin eden bir 
teşkilâttır. (Gürültüler) 

REİS — Müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir efendim. Ahmed Hamdi Beyefendi, tak
ririni izah ediyor. 

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Vekil, 
müdürlerden istediği birisine bunu tevdi edebi
lir. Bendeniz İkinci Büyük Millet Meclisinin 
küşadmdan evvel şimdi mülga bulunan vekâ
letlerin birisinde bir kaleme gittim. Orada ka
lemin bir reisi var, bir başkâtip ve masada iki 
memur vardı. O kalemin âmirine sordum «Sizin 
kaleminizdeki iki tane mi kâtip var» dedim. 
«Evet iki tane dedi» «İşleriniz nasıl görülüyor» 
dedim. «Pek alâ görülür» dedi üç dört ay son
ra tekrar o kaleme vardım. Memur sekiz olmuş. 
Âmirin yanına oturdum ve tekrar sordum. «Me
murunuz ve ilşeriniz çoğalmış, tabiî günü gününe 
çıkıyor» dedim. O da «Hayır. İki memur var
ken işlerimiz günü gününe görülüyordu. Kâtip 
sekiz tane oldu. İşler teraküm etti, işler görül-

I müyor» dedi. Bendeniz de kailim ki memurun 
teksiri ile mesalihin sureti temin edilemez. İnti
zamın teminidir ki mesalihin ruyetini teshil ve 
tesri etsin. 

Bendeniz hariciyeden maadasının kalemi 
mahsuslarının fazla görüyorum. Dahiliyenin 
kalemi mahsusunu fazla görüyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kalemi 
mahsus tahsisatı kaç liradır ? 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Umum ve
kâletlerin kalemi mahsus teşkilâtının mecmuu, 
elli bin lira tutuyor. Yalnız Hariciye Vekâleti 
müstesna olmak üzere... 

HALİL B. (Zonguldak) — Dahiliye Vekâ
letini lağvetseydiniz daha iyi olur. 

REİS — Buyurun efendim. Encümenin nok-
tai nazarlarını dinliyeceğiz. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazian-

| teb) — Dahiliye Vekâleti kalemi mahsusunu 
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kaldırmak için encümeniniz eğer ufak bir çare 
bulmuş olsaydı hakikaten kaldırırdı. Her han
gi bir vekâletten kalemi mahsus kaldırılabilir. 
Fakat Dahiliye Vekâletinin kalemi mahsusunu 
kaldırmak imkânı var mıdır? (Doğrudur ses
leri) Dahiliye Vekâleti; Şifre muamelâtını, 
vilâyetin bütün muhaberatını o kalem vasıtasiyle 
idare edecektir. Diğer muamelât, diğer müdü-
ran vasıtasiyle olur. Fakat şifre muamelâtı, ha
kiki surette cereyan edecek muamelâtı kamilen 
kalemi mahsusiyle olur. Bunun için müzakereyi 
bilezait addederim. 

REÎS — Hamdi Beyin teklifini nazarı iti
bara alınıp almmıyacağmı reye koyuyorum. 
Nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Nazarı itibara almıyanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. O hal
de 125 nci faslı aynen kabul ederek (1) 126 ncı 
fasla geçilmesini muvafık görenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Muvafık 
görmiyenler lütfen el kaldırsın. Muvafık görül
müştür efendim. 

Fasıl Madde Nev'i muhassasat Lira 

1 
2 
3 
4 

5 

tDU 

Levazım 

Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı 
matbua 
Hademe melbusatı 
îcarat 

126 ncı faslın yekûnu 
N FİKRÎ B. (Dersim) — 

100 
500 

3 000 

2 000 
400 

0 

6 000 
Efendim, 

burada bir mefruşat meselesi vardır. Malûmuâli-
niz yalnız burada değil, bütün bütçelerde var
dır. Bu mefruşat meselesini halletmek lâzımdır. 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) — Nakliye pa
rasıdır. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Nakliye 
parasını da düşünelim. 

Efendiler, İstanbul'da birçok eşyalar mevcut
tur. Bunların nakliyesini dermeyan ediyorlar. 
Dahiliyenin mefruşatının nakliyesi beşyüz lirayı 
tutmıyacaktır. Binaenaleyh mefruşaıt meselesi 
tetkik olunurken Muvazenei Maliye Encümeni 

(i) Büâhara işbu fasla 1 300 lira ilâve edü-
mi§tir. Cilt 8, 8. 973 e müracaat. 

bunun heyeti umumiyesi hakkında bir fikir der
meyan etmeliydi. Bugün İstanbul'da birçok mef
ruşat haralbolmaktadır, çürümektedir. Bu mef
ruşat zaten Muvazenei Maliye Encümeninin rapo
runda da mecvuttur. Binaenaleyh efendiler, 
İstanbul'da bundan evvelki nezaretlerin mefru
şatı ne olacaktır, bunlara kim bakacaktır1? Bütçe
ye de daima 500 - 600 lira koyuyoruz. 

Fakat efendiler, bu mefruşat muhafaza olu
nursa, emvali âmiriyeyi muhafaza etmemiş olu
yoruz. Her sene böyle beşyüz lira mefruşat pa
rası diye koyacağız, öbür vekâletlere de koruz. 
Fakat nihayetülnihaye mefruşat, katiyen muha
faza olunmaz. Efendiler, memlekette Osmanlı 
Hükümetinden kalma, Meşrutiyet zamanında vü
cuda getirilen birçok eşya mahvolmaktadır. Bir
çoğu da mahvolmuştur. Binaenaleyh Muvazenei 
Maliye Encümeni yine mefruşat meselesi hakkın
da Meclisi Âliyi tenvir etmelidir. 500 Ura kabul 
ederiz. 1 500 ederiz, hattâ 5 000 lira kabul 
ederiz. Fakat memleketin mefruşatı mahvolmak
tadır, çürümektedir. Binaenaleyh - tekrar ediyo
rum - Muvazenei Maliye Encümeni bizi bu hu
susta tenvir etsin ve Meclisi Âliniz de bu meseleyi 
tenevvür etmedikçe mefruşat faslını katiyen ka
bul etmesin. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
antep) — Efendim, mefruşat meselesi için maz-
batai umumiyede mufassal izahatta bulunduk. İs
tanbul'da bulunan mefruşat devairi merkeziye ta
rafından buraya naklolunuyor. Geçen senelerde 
bu mefruşat tahsisatı bundan 3-4 misli fazla idi. 
Biz İstanbul'dan nakledilecek mefruşatın nak
liye ücreti olmak üzere buraya ufak bir miktar 
koyduk. Mefruşatın muhafazasına gelince : Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanununda bunun için 
maddei mahsusa vardır. Her vekâyet, bütün 
devairi resmiye, mefruşatın bir - envaine - müf
redat defterini tanzim ederek bir suretini Divanı 
Muhasebata vermekle mükelleftir. 

FERİDUN FÎKR1 B. (Dersim) — Verilmiş 
midir? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Şimdive ka
dar yapılmamıştır. Mazbatada bunun için bir 
fıkra koyduk ve- buna binaen ded;ık ki bu sene 
zarfında demirbaş eşya defterlerini vermiven 
daire badema mefruşat tahsisatı verilmiyecektir. 

FERİDUN FİKRİ B. — Bu seneden tatbik 
edeydiniz. 
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ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Müsaade bu-
yuralım efendiler. Devairi merkeziyenin bugün 
ne halde olduğunu \ görüyorsunuz. Ankara'da 
Hükümeti Milliye tesis ettiği zaman kırık san-
dalyalar, çürük masalar üzerinde iş görülüyor
du. Devairi resmiye tabiî bu halde bulunamaz. 
Onun için İstanbul'da lâğvedilen devairin mef
ruşatı buraya nakledilmektedir. Bu eşyanın 
orada kalması çürümesini muciptir. Binaenaleyh, 
bu eşyanın celbi için ufak bir tahsisat konmuş
tur. Yalnız İstanbul'da mefruşat ne kadardır, 
buraya ne kadar nakledilmiş ve orada ne kadarı 
kalmıştır, zayiat var mıdır? (Bunların tetkiki için 
Maliye Vekâleti, maliye müfettişlerinden birini 
memur etsin. Aidolduğu dairenin levazım mü
dürü ile birlikte tetkikatta bulunsun diye maz
bataya bir fıkra dahi dereettik. Tabiî bunu Ma
liye Vekili Bey nazarı dikkate alacak, # tetkikat 
yaparak Heyeti Celilenize arz edecektir. Binaen
aleyh buradaki nakliye masrafının kabulü her 
halde lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Buraya 
konulan nakliye masrafı mıdır? 

ALİ CENANİ B. — Evet. 
FERİDUN FİKRİ B. — O halde niçin koy

madınız. 
ALİ CENANİ B. — Bu bir defaya mahsus

tur. Mefruşat maddesi bütçede daimî olarak lana 
bir şevdir. Binaenaleyh efendiler, tanzim olunan 
bütçelerde muayyen olan mevad ve fusülü aynen 
muhafazaya mecburuz. Çünkü, bütçede yeniden 
bir fasıl, bir madde açacak bilâbara bütçenin 
intizamını ihlâl eder. Bir sene, arzu ederse
niz, tahsiast korsunuz, bir senede arzu eder
seniz, talhsisat koymazsınız. Sıfır olarak kalır. 
Binaenaleyh belki ihtiyaç hâsıl olur ve yine 
o maddeye bir şey koymak lâzımgelir. Onun 

...için ayrı madde açmak. . Maruzatım bundan 
ibarettir. 

REİS Buyurun Süleyman Sırrı Bey! -

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bende
deniz, sözrüm'ü aşağıdaki fasla bıraktım : 

REİS — Buyurun Vehbi Bey! 

VEHBİ B. (Karasi) — Efendim (Hepimi
zin gayesi memleketin iktisadiyatıdır.) Diyoruz. 
Şurada sarfiyat kısmında hademe melbulsatı 
diye bir şey vardır. Bunu hademe olarak arz 
ediyorum. Maarif Vekili muhtereminin, Mü-. 
dafaai Milliye Vekâletinin bütçesi geldiği za

man onlardan da meibusat için sarf edilecek 
parayı, memleketimizde mevcut fabrikalar
dan kumaş alarak bu fabrikalara veririz diye 
red isteriz. Şimdi Dahiliye Vekili muhteremi 
rehber olsun. Mademki, bize ilk olarak bu ve
kâletin bütçesi gelmiştir. Meibusat için konu
lan bu parayı, harice mi, gönderecek, yoksa 
dahilden kumaş tedarik ederek dahilde mi bı
rakacak ? 

Elimizde bir Teşviki Sanayi Kararnamesi 
vardır. Bu kararname mucibince yüzde yirmi 
fazla bile olsa memleket dahilinden alınmak 
icaibeder. Eğer her çıkan kanuna itaat edey
dik birçok işlerimiz daha iyi düzelmiş olur
du. Bu kararnamede şimdiye kadar tetkik 
©dilleydi memleketimizde onbeş fabrikamız 
'olmuş ve Müdafaai Milliyenin, Maariftin her 
sene harice verdiği milyonlar memleket dahi-. 
linde kalmış olurdu. Bendeniz, şimdi Dahiliye 
Vekili Muhtereminden ( Herek enin, İzmit'in, 
Uşak'ın fabrikalarından birisine vereceğıiım) 
Diye söz almak istemiyorum. (Çok doğru ses
leri. ) 

REİS — Müzakeernin kifayetine dair takrir 
var. Zaten başka söz istiyen yoktur. Müzake
renin kifayetini reyi âlinize koyacağım. 126 ncı 
faslın müzakeresini kâfi görerek ve faslın ye
kûnu olan altı bin lirayı kabul ederek 127 nci 
fasla... 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi!;) — Reis 
Beyefendi! Dahilde sarf edeceklerine dair Da
hiliye Vekili söz vermiyecekler mi? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Şüphesizki, hepimıiız o arzudayız efendim. 

REİS — 126 ncı faJslm yekûnu olan 6 000 
lirayı kabul ederek 127 nci fasla geçilmesini 
muvafık görenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Muvafık görmiyenler lütfen 
e'l kaldırsın. Muvafık görülmüştür, efendim. 

127 nci faslı okuyoruz : 

İkinci kısım - Vilâyat 
Fasıl Madde Nev'i talhsisat Lira 

127 Memurin maaş atı 
Vilâyat memurin maa-
şatı 178 500 
Kaza memurin maaşatı 214 596 
Nevahi memurin maaşatı 96 360 

Yokun 489 456 
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TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — (Ayak 
patırdıları) )Arkadaşlar, muameleniz dolayısiyle 
burada millet namına teessüf ederim. Benim ne 
söyliyeceğimi bilmezden evvel bana, bir mebusa, 
karşı böyle bir muamelede bulunmaik, onun, o 
mebusun müekkillerine karşı ne demek olduğunu 
bilemedim. 

Arkadaşlar; bu Devletin halledeceği mühim me
selelerden biri de maaş farkı meselesidir. Dahiliye 
Vekâleti âcizane teklifimi tetkik ve kabul ederse 
netice diğer vekâletlere de rehnoîur. Ve büyük 
bir hizmet eder. Bir kaymakam, 25 liradan baş
lıyor, 40 liraya kadar terfi ediyor. Fakat bunun 
terfisi, arkadaşlar, mevkiinin değişmesi ile ola
mıyor, bir memur bir mahalle gider, orada ne 
kadar çok kalırsa o mahall'n her türlü ahvaline, 
hakkaniyetine, ısrarına o nisbe*te vâkıf olur. Bi
naenaleyh o nisbette kolay seri hizmet eder. Şu 
halde fikrimce, birçck devletlerde yapıldığı giibi 
maaşın tenkisi esasının birinci ye hizmet esası 
kabul edilmelidir. Meselâ bir kaymakam... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Öyle
dir, öyledir. Arzunuz yerine gelmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. — Mahallinde ifa ediyor 
musunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Elbette... 

TUNALI HİLMİ B. — O halde çok teşekkür 
olunur. Nüfus meselesine gelelim. En esaslı bir 
lâyihamı takdim ediyorum. Burada nüfus dairesi 
vesilesiyle bir noktayı arz edeceğim. 

REİS — 127 nci faslı müzakere ediyoruz 
efendim. 

'TUNALI HİLMİ B. — Arkadaşlar o vilâyat 
da nüfus müdürlükleri var. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersin) — Nüfus 
idareleri 132 nci fasıldadır. 

REİS — Efendim, başka söz istiven yoktur. 
127 nci fanim yekûnu olan 489 456 lirayı kabul 
ederek 128 nci fasla geçilmesini muvafık gören-
len lütfen el kaldırsın. Aksini reve koyuyorum. 
Muvafık görmiyenîer lütfen el kaldırsın. Muva
fık gröülmüştür efendim. 

128 nci faslı okuyoruz : 

Fasıl Madde Nev'i tahsisat Lira 

128 Müstahdemini müte
ferrika 

1 Vilâyat müvezzi ve 
odacıları 56 040 

2 Kaza ve nevahi odacıları 86 664 
İmam ve müezzin 0 

128 nci faslın yekûnu 142 704 

'SÜLEYMAN SİRRİ B. (Bozok) — Evvelce 
vilâyetlerde yetmişyedi müvezzi varmış ve bunla
rın beherine yirmişer lira maktu ücret veriliyor^ 
muş. Şimdi bu müvezziler ona tenzil edilmiş, ma
aşları da yirmibeşer liraya çıkartılmış. Acaba bu 
tenzilin esbabı nedir? Vekil Beyefendi bunu izah 
ederler mi? Yetmişbes müvezızii .ona ten-zil edi
liyorlar. Şu halde >o vilâyetin evrakında müvezzi 
bulunacak altmışyedi vilâyette ; buîunmıyacak. 
Diğer vilâyetlerde müvezziye aidolan vazife ne 
suretle ifa edilecektir? (Odacılar tarafından sesr 
leri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Odacılar 
okuma - yazma bilmez. 

REİS — Vn-kil Beyefendi, cevap verecek mi
siniz sual sordular. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Meşgul
düm, işitemedim efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
owele3 yetmişbeş vilâyette evrak müvezdi var
mış. Bunlara yirmibeşer lira maktu ücret verili
yormuş. Şimdi bu müvezzilerin adedi ona tenzil 
edilmiş şu halde altmışvedi vilâvetten müvezzi 
kaldırılmış. O vilâyetlerdeki evrakı kim tevzi 
edec-frt'T'? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Hade
meler tevzi edecek. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Hangi fa
sılda hu?... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozck) — 128 nci 
faslın hademe kısmada... 

AHMED MAHİR Ef. C Kastamonu) -i- Her 
odanın hademesi vardır, müvezzie ne lüzum var? 

SÜLEYMAN STRRI B. (Bozok) — Hademe 
her venİR okumaz, hocam!... 

SEFtK R. (Ba-f^Vn — Efend'm MuvaTerei 
Maliye Encümeni Âlisi bütçenin tensikatı, tenzj-
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lâtı iç'n son dereceye kadar say ve gayret sarf 
etmiştir. Binaenaleyh bendeniz, 128 nci fasılda 
imam ve müezzin için gerek Hükümetçe teklif 
edilen ve gerek 1339 senesinde olan tahsisatın 
Muvazene Encümenince kaldırıldığını görüyo
rum. Bu başka fasla mı nakledilmiş, yoksa büs-
Ibütün kaldırılmış mıdır? Bunu anlamak istiyo
rum. 

İkinci maddeye gelince : Kaza odacıları, üc
retleri maktudur, ne kadar? Ayda oniki varakai 
nakdiye... Sonra nevahi odacılarına beg varakai 
nakdiye veriliyor. Rica ederim bu oniki ve beş 
varakai nakdiye ile bir odacı değil, bir çocuk 
ibile istihdam edilmez. Bunu ya külliyen kaldır
mak, lüzum yoktur demek, yahut bir dereceye 
kadar işe yarar, emniyetli bir hademe bulabile
cek bir para vermek lâzımdır. Yoksa beş vara
kai nakdiye ile dilenci bile gelmez. Bu hususta 
Encümenin mütalâatmı soruyorum. 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) —• Efendim! 
Bu fasılda mevcudolan imam ve müezzin tahsisa
tını buradan çıkarmaktaki maksadımız, bilûmum 
•imam ve müezzinlerin maaşı gibi bunların tahsi
satının da Evkaf bütçesinden tesviyesi içindir. 
Bunu Dahiliye Vekâleti bütçesinde münasip gör
medik. Binaenaleyh bunu buradan çıkardık. Ev
kaf Müdüriyeti versin dedik. 

AHMED MAHİR Ef.'(Kastamonu) — Evkaf 
Müdüriyeti bununla mükellef mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Her Hü-
ikümet dairesine imamı Evkaf mı tâyin edecek? 

.ALÎ CENANÎ B. (Gaziantep) — Eğer orada 
müesses bir cami varsa tabiî tâyin eder. Bâzı 
vilâvrıtta mesacid vardır. Odacılara gelince, oda
cıların kaza merkezlerinde, nevahi merkezlerin
de daha ucuz bir ücretle tutulmasına imkân var
dır diye bövle koyduk. Ankara'da 18 lirava oda
cı bulunabildiği halde bir nahiyede tabiîdir ki 
ibeş lirava hizmet edeçnk bir çocuk bulunur. Bi
naenaleyh bunun için fazla maaş vermeye ihti
yaç yoktur zannediyoruz. 

DAHİLÎYE VEKİLÎ FERİD B. — Efen-
d'ım, bu vilâvet ve kara hademeleri meselesini arz 
edeceğim. Tvrnvp^ne Encümeni bu nüansta müm
kün olabildiği kadar müsavatı temin edecek ımı-
karre^at ittihat o!",mif,tir. le^a elVVftiz tahkikata 
rva^nrn.n V>n müsavatın h â ^ l o ^ a d ı ğ ı anlaşılıyor. 
Meselâ vilâyet ve kazalarda adiliye odncilan baş
ka alıyor, maliye başka alıyor dahiliye başka 

alıyor. Öyle zannederim ki vilâyet odacıları 
hangi dairenin olursa olsun aynıdır. Kazanın-
'kiler de keza aynıdır. Bu noktai nazardan bir 
esas kabul edilecek olursa bundan sonra gele
cek bütçelerde aynı esas üzerinden, gidilir ve 
zannederim doğru olur. Meselâ vilâyet odacı
ları yirmi mi kabul edilecek, yirmibeş mi, ka
za odacıları oniki mi, onbeş mi kabul edilecek. 
Maliye odacıları enbeştir, sonra kazadaki kay
makam odacısı oniki liradır. İkisi yanyana hiz
met edecek, tabiî bu münasip değildir. Bu nok
tai nazardan esasta bir karar ittihaz edereik 
meselâ kazalarda (15), vilâyetlerde (25), mer
kezde (30) lira, alelûmum odacıların müsavi 
maaş akmaları lâzımdır. Çünkü diğer suretle 
olan ihtilâf muhtelif devair odacıları arasında 
karışıklığı mucibolur. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Corum) — Beyo^u 
ve ÜıTîüdar'm vaziyeti hususiyesi dclayısiyle büt
çesinin yeniden tanzimi lâzımgelir. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı Ferid 
Bev buvundugu^uz teklifat bütçedeki rakam üze
rinde ne gibi tadilâtı muciboîacak? 

DAHİLÎYE VEKİLÎ FERİD B. — Efen
dim, Muvazene Encümeni bu tad'lâtı kabul 
odecök olursa o zaman oncümen diğer fasla ge
linceye kadar bu fasıldaki erkamı teabit eder. 

REİS — Encümen ne divor efendim? 
ALÎ CENANİ B. (Encümen Mazbata Mu

harriri) — Bütçede tebeddülat olmasını bütçenin 
çıkması için mahzurlu addediyoruz ve kabul et
miyoruz. 

REÎS — Muvaznnei Ma.live E-"c"n^n' bu ta
dilâtı kaıbul etmivor. Maamafih Vekil Beyefen
di maaşların tevh'di edasını teklif ediyor. 

HASAN FEHMİ B. (Mnvazenei Maliye En
cümeni Reisi) — Rcvs Bev! Ep-er buldan sonr/ı 
müzakere edeceğimiz bütçelerde odacı ücreti 
o\nra;k fa.^a bir nara konmuş ise bu dereeeve 
ten"/li nazarı dikkate alırı7. Bu e^n kabul cdi-
TıVlir. Bendeniz bıun-ıridrMan ffibi bir şey ol-
dup'u^un farkımda de^il'm. B'l-mivorurn. mali-
VR od^cdarı daha fazla aMm. d'ğerleri d°ha az 
rS«nn di ve finoümen'n hövüe h<r RTV trHMt et-
t".«V-ni bn-d^ni7 b^mi^o-nım. Saved bövle bir 
fn.̂ la zuhur edf^e bu fazlayı aynı dereceye ge-
tirımevî •pfrn-r'i îtiba'-n alırım. 

HALİS TURGUT B. (SivaO _ Fe^rd Beyin 
noktai nazarım bendeniz encümende iddia ve 
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serd ettim. Esas itibariyle kabul edilmişti. Maz
bata Muharriri Beyefendi bilirler, bütün de-
vairde istihdam edilecek odacılar aym işi gö
receklerdir. Aralarında fark olmak doğru de
ğildir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Taşra odacı
ları 15 lira ile 20 lira arasında merkez odacı
larının maaşı otuz liradır. Zaten buyurdukları 
muadelet bütçede mevcuttur. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. — Hayır 
efendim, değildir. Muhtelif dairelerde ayrı ay
rıdır. Meselâ vilâyat ve kazalardaki adliye oda
cıları ayrı maaş alırlar. Hattâ adliye odacıları 
vilâyat D3 lira alır, 30 lira alır. İktisadın. 20 -
25 tir. Maliyenin 25, 30 ,dur. Maarifin 25 tir. 
Dahiliyenin 12, 20 dir. 12 lira bu ücrettir, maaş. 
değildi:*, zammı yoktur. 

REİS — Bir takrir vardır okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
128 nci faslın 2 nci maddesinde mündericolup 

Heyeti Vekileden teklif edilen (1 152) lira tah
sisatın kabulü arz ve teklif eyleriz. 

Elâziz Bozok 
Naci Ahmed Hamdi 

. REİS — Efendim, 1 152 lira tahsisatın ka
bulünü teklif ediyorlar. Ve bir nevi tahsisata 
zamdır. Bu Hükümetin teklifi olduğu için Ve
kil Beyo sormak istiyorum. Bu noktai nazarda 
musir mıdırlar? 

. DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Anlama
dım efendim. 

REİS — Yani 1 152 lira.. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 

(bendenizin arzum muadelet olsun. 

REİS — Aynı faslı okuyorum. Hükümetçe 
1340 sonesi için teklif olunan 1 152 lirayı Mu
vazene Encümeni tayyetmiştir. Daha doğrusu 
diğer bir bütçeye nakletmiş tir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Evkaf 
Bütçesindedir. Evkaf Bütçesinde lâzımgelen tah
sisat verilir ve bu tarz daha doğru olur. 

HAMDİ B. (Bozok) — Hayır, öyle bir nakil 
yoktur. Oraya atmışlar. 

REİS — Nakledildiğini söylüyorlar efendim. 
iler halde bu zam teklifi mahiyetindedir. Bina
enaleyh elli imzalı bir takrir verilmek lâzımgelir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Kabul ederler diye 
bendeniz söylüyorum. 

REİS — Kabul etmiyorlar. 
HAMDİ B. — Kabul olunmıyacak bir şey yok? 

' tur. 
REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 

128 nci faslın yekûnu olan 142 704 lirayı kabul 
ederek 129 ncu fasla geçilmesini muvafık gören
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Muvafık görmiyenler ellerini kaldırsın. 
Muvafık görüldü efendim. 

Fasıl Madde Nev'i muhassasat Lira 

129 Vilâyat levazımı 
1 İcarat 8 000' 
2 Mefruşat 14 000 
3 Tenvir ve teshin 30 000 
4 Kırtasiye ve evrakı 

matbua 30 000 
Nüfus evrak tab 'iyesi 

82 000 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
gerçi tasdik ediyoruz. Fakat mesleke taallûk et
tiği için ve bir de tecrübe devresinde bunlara 
vâkıf bulunduğumuz için affınızı rica ederim, 
bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

Bu fasılda tenvir ve teshin ve kırtasiye mad
deleri vardır. Dahiliye Vek;leti bunları vilâyata 
tevzi ediyor. Vilâyat kendi doyuncaya kadar al
dıktan sonra artanı kazaya gönderiyor, el ucu 
bir şey veriyor. Bendeniz de kazanın birisinde 
bulunduğum vakit 400 kuruş mahrukat bedeli 
verdiler. Cevap verdim, dedim ki; «Meclisi ida
re, tahrirat kalemi, nüfus, iki de nahiye, beş so
ba yanacak. Bu 400 kuruşu beşe taksim edersek 
80 kuruş tutar, halbuki odunun yükü 50 kuruş
tur. İki yük odun yakılsa 100 kuruş eder. Bu 80 
kuruşla bir kaza nasıl idare olunur?» Cevap 
verdiler; «Tahsisatın tezyidine imkân yoktur. 
Ona göre idarei maslahat olunması..» dediler. Gel 
de idarei maslahat et bakalım. Binaenaleyh bu 
tevziatı vilâyetlerin eline bırakmamak, beheme
hal kazaların kırtasiye ve ihrakıye hissesini müm
kün ise buradan temini çaresini bulsunlar. Va
liler yaldızlı mektuplarla şöyle derler, böyle der
ler. İşte bendeniz mahzuru arz ettim. Valiler 
kırtasiyeyi muhaberatı hususiyeye hasreder. Ka
zalarda memurlar kesesinden kâğıt alır, 
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v HALİS TTJRGUB B. (Sivas) — Odacılar da 

burada, merkezde israf ediyorlar. 
REİS — 129 ncu faslı 82 000 lira olarak ka

bul ile İ30 ncu fasla geçilmesini muvafık gören
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 

1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi-
Hm tasdikine kadar 1340 senesi Mart - Nisan 
aylarına mahsus olmak üzere altıyüzbin liranın 
avans olarak itasına dair kanun , lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (1/456) 

. REİS —TT Ruznameye alıyoruz. 

2. — Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi-
nin 1340 senesi Mart ayına mahsus ve Başve
kâletten mevrud Muvakkat bütçe kanun lâyiha
sı ve Muvazenei Maliye encümeni mazbatası 
(1/455) 

REİS •— Ruznameye alıyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, müsaade buyurur musunuz? Evkaf ile Da-
rüleytamların Mart tahsisati için Heyeti Vekile-
den gönderilen muvakkat bütçe Muvazenei Ma
liye Encümeninde tetkik edilerek Heyeti Celile-
riize takdim edildi. Cibayet varidata mülkiye 
usulüne muvafık olmıyan bir surette devam edi
yorlar. Heyeti Celilenizden rica ederim, bunu -
yarınki ruznameye alalım ve evrakı varideyi mü-
taakıp bu iki muvakkat bütçeyi çıkaralım. Hiç 
olmazsa kanunsuzluğa sebebiyet vermiyelim. Bu 
îkı bütçe zaten muvakkattir, birisi bir aylıktır, 
diğeri iki aylıktır. Arzu buyurursanız şimdi çı
karalım. 

Kabul etmiyenler el kaldırsin. Muvafık görül
müştür efendim. 

Efendim, on dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı celse, saat : 3,20 

REİS — Efendim, reyi âlinize arz ediyorum. 
Dahiliye Bütçesi bittikten sonra bunun müza
keresini devama ve vakit kalmadığı takdirde 
yarınki ruznameye ithaline itiraz var mı efen
dim? (Hayır sesleri) O halde o suretle müza
kere ederiz. 

Efendim, Dahiliye Bütçesinin müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Fasıl Madde Nev'i muhassasat Lira 

130 Masarifi mütenevvia 
1 Memurin harcırahı 70 000 
2 Müfettişler harcırahı 25 000 
3 Devir harcırahı 35 000 
4 Tahsisatı muhtelife 20 280 

130 ncu faslın yekûnu 150 280 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
burada müfettişlerin harcırahı vardır. Bendeniz 
bu münasebetle müfettişlerin daha faal bir şekle 
ircaı nı rica edeceğim. Çünkü teftiş vazifesi ihmal 
edilmiştir, öyle kazalar var ki senelerce teftiş 
görmemişlerdir. Hattâ diyeceğim ki, birçok vi
lâyet merkezleri de teftiş görmemiştir. İdarede 
teşevvüş, ihmal ve terahi alabildiğine gidiyor. 
Şu muhakkaktır ki memurlarımız iyi idare edil
dikleri takdirde vazifelerini hüsnüifa ederler. 

»»• w > « « ^ +-

İKtNOİ CELSE 
Bed'i müzakerat, saat : 4,00 

REİS — Fethi B. 
KÂTİPLER : Hakkı B. (Van), Kâzım Vehbi B. (Eragni) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. 

1. — MAZBATALAR 

^-27e — 
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Birçoklarının kabiliyetleri vardır. Memurlarımız 
son derece vazif eperverdir. Ancak teftişsiz .her 
hangi bir idare, her hangi bir makina ihmal ve 
terahiye gider. Teseyyübe gider, vazifesizliğe gi
der. Mülkiye müfettişleri, hiç olmazsa senede 
(bir defa lalettayin bir zamanda her «kaza merke
zine ğelecak olur ve idarenin muhtelif şuabatım 
teftiş ederse, memurlar üzerinde gerek maddi ve 
gerek mânevi çok iyi tesirler yapar. Her hal
de idarade lâzımgelen faaliyet ve intizam istih
sal edilebilir. Bir de devir harcırahı var. Keza 
o devir harcırahı da valilere, kaymakamlara ve
rilecek bir tahsisattır. Bu da çok ziyade lâzım
dır. İdarei Vilâyat Kanunu mucibince bir vali, 
senede birkaç defa her kaza merkezine uğra
mak mecburiyetindedir. Birçok vilâyetlerde bu 
ihmal edilmiştir. Kaymakam; kazasında bulunan 
köylerin hepsini behemehal senede bir defa tef
tiş edecektir. Bâzı yerlerde teftiş ediyorlar. 
Hattâ bâzı kaymakamlar bir sene oturmuştur. 
Fakat bir defa olsun nahiye merkezine kadar 
gitmemiştir. Bunun vâki olduğunu haber al-

• dım. Halbuki efendiler, bu çok mühimdir. İnkı
lâbımızda bu hususun çok mühim rolü vardır. 
Vali, gider kaymakamlarla temas eder. kayma
kamlar, nahiye ile köylülerle temasta bulunur
larsa bundan müfid neticeler hâsıl cüur. B'na-
enaleyh bunu çok rica ediyorum. Dahiliye Ve
kili; gerek valilerini, gerek müfettişlerini, bil
hassa teftiş itibariyle, devir itibariyle faaliyete 
sevk etsinler. Tahssatı muhtelfe diye bir mad
de görüyoruz. Bu tahsisattı muhtelif enin ne de
mek olduğunu lütfen izah buyursunlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim, bu tahsisatı muhtelife Şeyh Sunuoi 
Hazretlerine verilecek 1 600 lira ile Şam Şeyhül-
meşayihinden Ferhan Başa zade Hamid Beyin 
biraderine verilecek paradan ibarettir. Harcikâtı 
Milliye esnasında yardım etmişlerdir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Helâl olsun. 
REİS — Başfca söz istiyen var mı efendim? 

(Yok sesleri) 130 ncu faslın yekûnu oları 150 280 
lirayı kabul ederek 131 nci fasla geçilmesıini mu
vafık görenler lütfen el kaldırsın. Muvafık gör-
miyenler lütfen el kaldırsın. Muvafık görülmüş
tür. 
Fasıl Madde Nev'i muhassasat Lira 

131 Masarifi müteferrika 17 500 

REİS — Söz istiyen-var mı-efeıadim? (Hayjr 
sesleri) Masarifi müteferrika yekûnu olan 
(17 500) lirayı kabul ederek 132 nci faslın mü
zakeresine geçilmesini muvafık görenler lütfen 
el kaldırsın. Muvafık görmiyenler lütfen el kal
dırsın. Muvafık görülmüştür efendim.. 

Fasıl Madde Nev'i muhassasat LirsaF 

132 Nüfus idareleri masrafı 
1 Nüfus kuyudunun ıs

lahı masrafı 500 
2 Nüfus evrakı t:;;b'iyesi 10 000 
3 Ahzı asker muamelâtı 10 000 
4 Tahriri nüfus masrafı 0 

Yüz otuzikinci faslın yekûnu 25 000 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
bu fasıl hakkında Heyeti Celilenize bâzı mâ
ruzâtta bulunacağım. Burada birkaç madde 
vardır. Birinci madde; nüfus kaydının ıslahı 
masrafı olmak üzere beş bin liradır. Bu madde, 
bundan yirmi sene mukaddem yapılıp o zaman
dan beri tecdldedilmiyen ve yirmi settedir isti
mal dolayıs'yle gayet pejmürde bir hale gelen 
defterlerin tecdid ve tecildi ve bir dereceye ka
dar tanzimi masrafıdır. Bu birinci madde buna 
aittir. İkinci madde nüfus evrakı tab'iyesidir ve 
bu#ün nüfus idarelerince vukuat hakkında imlâ 
edilip verilmesi lâzımgelen vukuat ilmühaber
lerinin ihzarı için İkonmuştur. Malûmuâliniz 
ef emdiler, sicilli nüfus idarelerinin vazaifi hazı-
rası mümkünse on senede bir tahriri nüfus yap
tırmaktır. Malûmuâllnıiz bu yapılmamıştır. Üç-
yüzde, üçyüzyirmide iki tahrir yapılmıştır. İkin
cisi; ahvali medeniye slcillâtım tanzim etmek 
yani (etat - civil) muamelesi, üçüncüsü de, nüfus 
defterleri, yani kütük defterleri dediğimiz def
terleri yapmaktır. Tahrir muamelesi esasen nü
fus muamelesi değildir. Tahrir muamelesi is
tatistik muamelesidir. İstatistik Müdüriyeti 
Umumiyes'ne - ki, memleketimizde teşkil ve 
tesis edilmesi en ehem bir idaredir - ait bir va
zifedir. Binaenaleyh nüfus daireleri tabiî bu 
vazife ile tavzif edilemezler. Ve yapmalarının 
da imkânı yoktur. Bunu yapmak için tabiî bir
çok masraf ihtiyarı lâzımgelir. İkincisi, (etat -
civil) > tesmiye edilen vukuat defterleridir. Bu
na ahvali medeniye s'cllâtı da diyebiliriz. Şük
rü Beyefendi bunun unmn^vmüzatee; eaftftSMÛ a 
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düşünülmem lâznngeld iğini irad buyurmuş
lardı. Efendim, buna ait kanun selefi muhtere
mim zamanında hazırlanmış ve Heyeti Celile-
nize takdim edilmiştir. Dahiliye Encümeninde-
dir. Binaenaleyh müzakeresi itmam edildikten 
sonra medeni bir surette bu sicillâtı tanzim et
mek ciheti tabiî derpiş edilecektir. 

u,-,.,-Efendim, diğer bir kanunumuz vardır ki: O 
da Muvazenei Maliye Encümenindedir. Bir tah
sisat kanunudur. Beşyüz bin lira tahsisat isti
yoruz. Muhtarık olan 120 kazanın nüfuslarını 
kaydetmek içindir. Hiçbir esas kalmamıştır. Hiç
bir esas kalmadığı için yen'den gerek defter
lerini, gerek kütüğünü ve gerek vukuat defter
lerini . ve s'cillâtını tanzim etmek lâzımgelir. 
Bunun için beşyüz bin lira kadar masraf ihtiyarı 
zaruridir. Bu lâyiha Dahiliye Encümeninde 
kabul edildikten sonra Muvazenei Maliye Encü
menine takdim edilmiştir. Muvazenei Maliye 
Encümeni bunu tasviıbettlği anda; ne zaman tas
vip buyurursa lâzımgelen istihzarat ile bu nok
sanımızın telâfisine gayret edilecektir. 

Efendı'm, bu fablda bundan evvel meverıdol-
mı^art üçüncü maddenin ilâve edilm'ş olduğunu 
gorüvoraunuz ki, o da ahzı asker şubeleri mese
lesidir. Muvazenei Malive Encümeni muhteremi 
ahzı .asker şubelerinin bahusus harb esnasında 
yaptıkları muamelâtı* derpiş ederek ahzı a.sker 
mr^Tn^^f-r'ni de nüfus idarelen'ne vantırmak ar
zusunu ileri sürmüştür. Binaenaleyh bunu vücu
da rpeıtirmrık üzere nüfus idarelerinin bu sene ic'n 
yalnız on dairede berayı tecrübe bu vazife ile 
tavzif ed'jlmes'.nıi... 

MÜKERREM R. (î«™»rta> — On vilâvette. 
DAHİLÎYE VEKİLİ FERÎD B. — Evet, 

on vilâvette böyle bir tecrübeyi kabul etmesi tek
lif edildi. 

REFtK B. (Konya) — inşallah her tarafta 
muvaffak o1 ursunuz. 

DAHÎLÎYE VEKÎLÎ FERtD B. (Devamla^ 
••-— Efendim, ta.biîdir ki bu. cr<avet ehemmiyetli bîr 
hı'zmet. Fakat birçok müşkülâtla muhat olan bir 
hizmettir. Bu noktai nazardan devairi m ütebil i-
ka«n vani bu is\ sahibi ihtisas olarak, Dahiliye 
Vekâletinde idare eden müdüriyet bu vaziyetten 
tevahhuş edıiyor. 

MAHMTTD B. (Sürd) — Hakkı vaıdır. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERtD B. — Şüphe

siz İıaÜda vardır. Tevahhuş ettiği için siz de bu-
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nu datia amik bir tetkik ile gelecek seneye tehir 
buyurursanız itirazımız yoktur. 

NlYAZÎ B. (Mersin) — Hayır olamaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERlD B. — Fakat 
Muvazenei Maliye Encümeni bu noktai nazarı
nı şoy edecdk olursa, o halde bunu tatbik et
mek üzere bu on bin lira kâfi değildir. Efen
dim, ahzı asker muamelâtında, ahzı asker şube
lerinin ifa ettikleri h-idematı müteaddide, mü-
tenevvia vardır. Bir kere şurada is'mleri ya
zılı bulunan onbeş tane defter tutmak mecbu
riyetindedir. isterseniz defterlerin isimlerini de 
sıöyliyeylm. Tabiîdir ki, nüfus idareji bu işi 
üzerine aldığında bu defterleri tutmak ıstıra-
nndadır. Filhakika muayencû iptidaiye ve ne-
tehaiyeler gibi zaten mecalisi idarelerde yapılan 
muameleler vardır. Sonra efrad celb ve şevki 
gibi vazaif vardır ki bunlar ahzı asker şubeleri
nin idarei mülkiyeye vâki olan -tebliğiyle jan
darmalar tarafından ifa edilir. Bunun haricinde 
«rerek hayvanata, gerek erzaka, gerek yol1 ara ait 
birtakım lâzımgelen muamelâtın cem'i ve telfiki 
vazaif i mevcuttur. Bundan maada belki birtakım 
askerî vaz'feler vardır ki, tabiî o askerî vazi
feleri ve bir de mütokald'ni eytam ve eramili 
askeriyenin maaşatınm tevziine mütaail'ik vaza-
ifi tabiî maliyenin deruhde etmesi lâzımgelir. 
Hin nüfus idaresiyle taallûku olan bir mesele 
değildir. 

ALI CENANI B. (Gaziantep) — Hiç taal
lûk eder mesele değildir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERÎD B. ~ Efen
dim, bunu Dahiliye Vekâletinin muhakkak yap
masını arzu buyurursanız (yapamaz imkânı yok 
senleri) (yapar sesleri) şu vilâyetlere tatbik et
mek istiyoruz ki, merkezî vilâyetlerdir.. Anka
ra, Kângırı, Horum, Amasya, Bozok, Kırşehir, 
Aksaray, N"ğde, Kavsori, S'-as yani merkeze 
daha yakın, binaenalevh teftişi daha kolay ve bu 
suretle ifa ettikleri hizmeti daha yakından göre
bilen daireler teşkili suretiyle bu hiznteti eğer 
emir buvuracak olursanız deruhde etmek meebu-
rivetindeyiz. Fakat tekrar ediyorum ki, kemafis-
sabık bırakacak olursanız tabiî bizi fazla külfet
ten kurtarmış olursunuz ve size arzı şükran ede
riz. 

BİR MEBUS — Dahiliye Vekili vazifeden 
kaçmaz. 

^28<H-
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DAHİLÎYE VEKİLt FERİD B. — Evet 
kaçmaz, her halde zannederim, Şuuri Bey ben
den daha iyi benzer Balina balığına. Efendim, 
Heyeti Celileniz emrederse yaparım. (Bravo ses
leri) Yalnız tabiîdir ki, bu hizmeti ifa etmek 
iğin lâzımgelen memurini vermek icabeder. Ba
kınız efendiler,- Ankara'da bir ahzı asker kale
mi kadrosu vardır. Bir kalem reisi vardır, Mira
lay, 150 lira maaşı, vardır. Bir Binbaşı vardır, 
maaşı 100 liradır. Bir Yüzbaşı vardır 80 lira 
maaşı vardır. Bir hesap Memuru vardır, 62 lira 
aylığı yardır. Tabur Hesap Memuru, 57 lira 
aylığı vardır. (Zamla beraber değil mi sesleri) 
Evet efendim zamla beraberdir... 25 000 tane de 
efrat vardır. Şimdi mecmuunu arz edeceğim ci
hetle cemetmek iç'n ibrazı külfet buyurmayı
nız. Sonra bîr de ahzı asker şubesi vardır ki, bu 
şube; muhtelif kazalarda mevcut bulunan şube
lerden birisidir. Bu şubede bir şube reisi;. Binbaşı 
vardır. Maaşı yüz liradır. Bir Yüzbaşı vardır 
(90) lira, Muamelât Memuru vardır, 57 lira, ya
zıcı ve efrat kadroda dokuz neferden ibaret ise 
de, Ankara Şubesinin merkezde olması ve mua
melâtının kesreti hasebiyle Vekâletten ita bu-
yurulan salâhiyete binaen diğer kadrolardan 
tenkis olunarak yazıcı efrat yirmibeşe iblâğ 
edilmiştir. Ben dokuz kabul edivorum. Bu do
kuzla beraiber yalnız şunu arz edeyim ki hesabı 
yaptığım zaman zabıtanın aldığı maaşlarla he-
sabediyorum. Fakat efradı tabiî efradın aldığı 
maaştan hesabetmiyoruım. Hiç olmazsa bir po
lis neferi kadar yani 40 kâğıt yani on lira maaş 
konmazsa olmaz, on lira maaş aldığım tasavvur 
ediniz. Filhakika efrada maaşı az verildiği za
man onun muavyenatı memleket de hizmet'nden 
cüda olmak suretiyle vtabiî masrafı ve saire lâakal 
kırk liradır. Daha aşağı hesabetmenin imkânı 
yoktur. 

Binaenaleyh bunları kırk lira ile hesabettiğim 
takdirde (-25) değil otuz nefer ki diğerleriyle 
seyyanen olmak şartiyle hesabettiğim takdirde 
bunların senelik masraflarfı (8 724) lira eder. 
Şimdi ben şubenin masrafı olan bu sekizbin ye-
divüz virnrdört lira yedine ben beli er şube için 
ü^b'n l'fa istivoram. (Çok sesleri) Ook ise yapı
lamaz. Binaenaleyh vazgeçersiniz. Bunun için 
yani bütün bu onbeş defteri tutmak, muamelâtı 
tutmak esasını kabul ederek her kazav?, altı kâ
tip ilâye etmek mecburiyetindeyim, yirmi kuruş

tan, (mevzuubahsettlğiniz efrat hademedir ses
leri) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) .— Onlar 
bağlarını kazarlar, kazlarını güderler. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERID B. — Onlar 
ihtimal bağları zabıtanın hademesi bunda dâhil 
değildir. O da ayrıdır. Bu doğrudan doğruya ya
zıcı ve efrattır. Bu noktai nazardan... 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — İşleri ne kadar, onu 
tarif buyurur musunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Henüz vaziyet etmediğim için işleri bilemem. 
Yalnız bildiğim bir şey var ki o da orıbeş tane 
defter tutulacaktır ve bu defterler tutulduktan 
sonra hayvanat ve saire hakkında da lâzımgelen 
malûmat cemed İlecektir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Ferid Bey, bu 
noktaya vâsıl olmak iç'n aynı defterler mutlaka 
tutulmalı mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Bakınız efendim, defterleri okuyayım, İhtiyat 
ve müstahfız defteri... 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — O defterler burada mı 
of endim? 

FERİD B. (Devamla) — Burada yoktur 
efendim, isimlerini okuyorum, eğer bu kadar kü
çük bir defter olsaydı pek kolavdı. Fakat maat
teessüf, değil. Ademi icabet defteri, bakaya def
teri, mezun ve tebd'lhava defteri, firar« defteri, 
istisna defteri, tecil defterî, muhaceret defteri, 
muamelei iptidaiye, intihaiye, ihbar defteri, mu-
avenei 'ipt'daiye teabit defter, istatistik defteri, 
hesap defteri, sevk defteri, muhtacı muavenet aile 
defteri ilâh... 

ZEKİ B. (Gümüşane)—Bunların ismi var... 
FERİD B. (Devamla) — Şimdi efendim, bu 

birtakım kavanin .ve nizamata müstenit bir şe
kildir ki bu kavanin ve nizamat tadil edilme
dikçe bunların aynen tatbik edilmesi ve tutul
ması zaruridir. İşte bu noktai nazardan buna 
ilâve olunmak üzere, bu biner kuruşluk altı me
murun ilâvesi ve bu on vilâyetteki nüfus me
murlarının da tevsii hizmetleri noktai nazarın
dan vaziyetlerini ıslah zarureti ile maaşlarının 
tezyidi sureti vardır. 

Keza k.a.Ta rüfus memurlarının da tevsii, hiç 
^^na^sa ikib'n kuruş bir maaş alması lâzımdır; 
ikibin kuruştan fazla demiyorum. Ayın zamançla 

^ * - 2 8 X - ^ 
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iBü memurların bu vazaifi hakkiyle ifa edebile
cek: adamlardan intihabedilmesi lâzımdır. Efen
diler bir vazife eski şeklinden belki memnun ol-
mıyan bir şekilden daha iyi bir şekle ifrağ edile
bilecek diye alınıp da onun daha iyi bir hale if
rağ edilmemesi hakikaten mucibi hacillet olur. 
Bu naktai nazardan bendenizi mazur görmenizi 
istirham ederim. 

FUAD B. (Rize) — Yalnız para meselesi mi, 
ihtisas meselesi yok mu?.. 

FERİD B. (Kütahya) — ihtisas meselesi de 
ikinci bir meseledir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Bu bap
ta' Müda.faai Milliye Vekilini dinlemek isteriz. 

HALlD B. (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar, Muvazenei Umumiye Kanununun 18 nci 
maddesine şöyle bir fıkra ilâve edilmiştir. «He
yeti Vekilece tens'.bedilecek on vilâyette 1340 se
nesi zarfında ahzı asker muamelâtı nüfus ida
releri tarafından idare edilecektir. 132 nci fas
lın 3 ncü maddesindcıki ahzı asker muamelâtı, 
için kabul edilen onbin lira tahsisat da bu esasa 
göre vaz'edilnr'ştir.» Arkadaşlar, bütçe tetkik edi
lecek olursa Hükümetten gelen bütçrde böyle bir 
teklif yoktur. Bunu Muvazenei Maliye Encü
meni vaz ve teklif etmiştir. Müsaadenizle ben
deniz de tecrübelerime atfen bu mesele hakkında 
Heyeti Celilenizi biraz tasdi edeyim. 

Bendeniz Harbi Umumi seferberliği 'bidaye
tinde Sekiz'nci Kolordunun doğrudan doğruya 
seferberliğini idare ettiğim içr,n bilhassa ahzı as
ker muamelâtının ne kadar mühim olduğuna He
yeti Cel'lenizin nazarı dikkatini celbetmeık iste
rim. Ahzı asker şubelerinin iki vazifesi vardır. 
Birisi ha^nnln,. d imri seferde; lha?ar'1aki'mıiırv,ne-
lâtı, şimdi Vekil Beyefendi birçok defterler oku
du, meselâ tebdilihava, firari efradı derdest et
mek bunların muamelâtını yapmak, kur'a ef
radının muamelâtını yürütmrJk, sevk etmek ve 
mire, ve saire... Bunlardan ibarettir. Bu hazeri 
mnnmelevi nüfus memurları belki yanabilir, fa
kat seferberlik istihzaratı ve seferberlik 'âlân edil
dikten sonr-"*, ve seferberlik ecnaismda efradın fevki 
ve s-ıire cribi seferberlimin tatbikatını, nüfus 
îdn^eler'nin, halihazırdaki şekli ile. yapabilecek
lerine bendeniz katiyen kaani değilim. 

Mnlrimuâliniz arkadaşlar, vakm zamanda iz
mir'de bir harb oyunu ovnandı. Tabiî bu her 
türlü ihtianalâta karşı Erkânı Harbiyei Umumi-

yenin seferberlik plânı hazırlaması içindir. Çün
kü hiçbir şey olmasa bile her türlü ihtimalâta 
karşı hazır bulunmak lâzımdır. Esasatı en makûl 
bir şekilde düşünmek ve hazırlamak lâzımdır. 
Bu seferberlik istihzaratmda ahzı asker şubeleri 
mühim rol oynamaktadır. Malûmuâliniz bizim 
teşkilâtımıza göre her kazada bir ahzı asker şu
besi vardır. Ve zannediyorum on, oniki şube de 
ahzı asker kalemine raptedilmiştir. Bu kalemler
de ahzı aske ^heyetlerine merbut idi. Fakat 1340 
kadrosunda bu heyetler lâğvedilmiş ve ahzı as
ker kalemleri ipka edilmiştir. 1340 bütçesinde 
onsekiz tane de ahzı asker kalemi vardır. Şimdi 
Ferid Beyefendinin izahatından da anladığıma 
göre burada bir ahzı asker kalemi vardır. Belki 
ahzı asker şubeleri nüfus idarelerine verilebilir. 
Fakat bilhassa bu zamanda ahzı asker kalemleri 
hiç lâğvedilemez. Çünkü kalemlerin şubelerden 
daha ziyade vazifesi vardır. Erkânı Harbiyei 
Umumiye seferberlik plânını hazırlarken kıtaatı 
nasıl seferber edecektir. Meselâ farzedelimi An
kara'da bir alay var ve bu alay ikmal efradını 
hangi şubelerden hangi kazalardan alacrk, buna 
lâzım olan hayvanları ki bunlarında cinsleri var
dır, makinalı tüfek hayvanı, mekkâre hay
vanı, binek hayvanı topçular seferber olur
ken topçu hayvanı ve emsali bunları ve 
bunun gibi bütün bu ihzaratı Erkânı 
Harfoiye tenbit eder, ve meselâ buradaki falan 
ayın filân kadar efradı seferberliğin ilânının fa
lanca günü f >lân yerde toplanacak ve alayada fi
lân günü falan yerde iltihak edecek, keza hayva
nat şu suretle falan yere sevk olunaealk diye emir 
verir. Eğer bu şubeler şimendifer üzerinde ise 
irkâp istasyonlarında bu hayvanat ve efrat hangi 
tren ile ne zaman gönderilecek g'lbi ve ipne ile 
kuvu kazarcasma erayet ince ince hesribedilir. Ri
ca öderim, bu kadar ince hesaibatı, bilhassa şim
di ki vazivete sröre - ki burada nüfus memurlarının 
maaşına bakarsanız p-örüroünüz - Altı yedi l'ra 
maa^ı aslisi olan nüfus memurlarının yapacağı
na kativen kaani degil'm. Bes bin kuruşta maaş 
verirseniz bu bir ihtisas meseles:dir. Bunu kati
yen vapamazlar. Ahzı asker şubeleri hakkında 
şuradan buradan bâzı suiistimalât işitjlmiştir ve 
bu ahzı asker şubeleri aleyhine bir cerevan tıyan-
Ip'-yor. binaenaleyh bütçeve neden bâr olsun, bu

nu nüfus idarelerine verelim, bu ahzı asker şu
belerini lâğvedelim buyuruluyor. Halbuki mas-
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• •*&{ bütçesini şteıtü v^ i t i Muhterem Heyeti Celi-

knize arz etti, meselâ 1339 kadrosuna göre büt-
• çede sek'zbin küsur lira masraf var. 1340 kadro

suna göre bu masraf daha azJır, çünkü burada 
20-25 nefer gösteriliyor. Halbuki Müdafaa! Mil
liye Bütçesini Abcjülhalik Beyefendi ile boraber 
tetkik ettik, hattâ bir yüzbaşı koymuşlardı, çok 
cidal ettik iki yüzbaşıya iblâğ ettik. Şimdi kad
roda bir binbaşı, iki yüzbaşı altı tanede nefer 
vardır. Binaenaleyh bu masraf çok azalacaktır. 
Beş bin lirayı geçmez, büyük bir fark yoktur. 
iş noktai nazarından ise herhalde işi bozmak 
ihtimali vardır. 

Diğer suiistimalât meselesine gelince, bu da 
bir his meselesidir. Yalnız şubelerde olmamış
tır, İstanbul'da bir iaşe meselesinden dolayı 
gazetelerde yenilen ekmekten şundan, bundan 
yapılan şikâyetleri hepimiz okuduk, her şubei 
idariyede bu gibi şeyler olabilir. Evet, belki iler
de bunu yapabiliriz. Bendeniz en ziyade masraf 
noktai nazarından bunu düşünüyorum, ilerde 
belki yaparız, fakat evvelâ bunun için iyi me
murlar yetiştirmeliyiz, alıştırmayılız. Ondan 
sonra belki buna teşolbfoüs edebiliriz. Arkadaşlar, 
bugün Cumhuriyetimiz yeni teessüs etnik
tir. Onun bütün istinadgâhı Ordumuzdur, önü
müzde halledilecek birçok mesail vardır. Me
selâ bir seferberlik ilân olunsa ve Erkânı Har
biye buradaki alayın seferberlik ilânının onun
cu günü Ankara istasyonunda irkâba hazır ol
masını ve falan yere gideceğini emretse, evvelâ 
alay irkâba hazır olabilmek için mevcudiyetini 
almak ve hayvanını, her türlü levazımını o güne 
yetiştirmek lâzımdır. Binaenaleyh bunu ancak 
bu ehemmiyeti müdrik ve asker silkinde büyü
müş, bunları anlamış bir heyet yapabilir. Bir 
sivil Tnrrrmr - vaka a efradı yine jan'darma top
lar. Bu efradın takibini karadan hangi yollardan 
gideceğini, hangi istasyona ve ne suretle sevk 
edileceğini bilemez ve yapamaz, birçok nüfus 
memurlarımız vardır ki henüz harita mütalâası
nı bilmez, kftometrevi bilmez, bu ancak Almanya 
giM yetişmiş bir millette olabilir. 

FUAD B. (R ize )— Almanya'da da ahzı as
ker teşkilâtı vardır.» 

HÂLÎD B. (Kastamonu) — Hay hay orada 
da mevcuttur. Binaenaleyh bilhassa bizim gibi 
bir millette bu, katiyen mahzurdan salim değil

d i r «ufikâd^a^-Soai^a %JKk̂ iM?dti; ve Bırkalarin, 

bilhassa merkezî kolordu vfef(rkdanrtlı«p«mjn 
ikmali muamelâtı vesairesi için ahzı asker deva-
iri vardır. Meselâ bir kolordu şu kadar zaman
da seferberlik istihzaratım ikmal edecekse bu 
şe&il belki onun seferber olmamasını ve sevk 
edilmemesini mucibolur ki bu da fena tesir ya
par. Memleketin selâmetiyle alâkadardır, çok 
ince düşünüp ince elemek lâzımdır. Onun için 
bu hiç olmazsa 1341 senesinde nazarı dikkate 
alınsın. Sonra vekil Beyefendi, söylediler ki bir
çok yerlerde daha nüfus kayıtları yoktur. Hal
buki ahzı asker defterlerinde meselâ kura efradı 
iç'n her sene tevellüdü için bir defter tutulur. 
Sonra seferberlik zamanında onların 'künyelerini 
gavet seri bulabilmek için her sene tcvellüdatı 
için ayrı ayrı defter tutuluyor. Falan sene efradı 
hepsi bir döfterde, filân senesi efradı bir def
terde, gerçi Erkânı Harbiye der ki falan tevel
lüttü efrat silâh altına alınacaktır. Onun için 
bunları Ikolayca bulmak ve onları sevk etmek ve 
nmıamelâtmı muntazaman yürütnb'lmek iç'n böy
le birtakım defter tutmak zaruridir. Halbuki bu 
vazifevi bir üki sivil memurun yapabileceğini 
ben taıhmin etmem. Bilhassa yetiismemişlerdir. 
Ne kadar çalışsalar başaramazlar, anlamazlar. 

Onun için bu, memleketin\selâmetivle alâka
dardır. Bu^ün on vilâvette yaparsak beVri bir iki 
kolorduya ikmal efradı ve saire verecektir. Bin-
nefc'ce memleketin selâmetini ihlâl etmiş oluruz. 
Blha^sa Müdafaai M*llive Encümeni, ki en sa-
lâhiyettardır. Bu o encümene de gitmemiştir. 
Erkâ-nı Harbiven'n de Fiütaîâası alınmamıştır 
ve Hükümet de bu teklifi yapmamıştır. Fakat 
Müdafaai M'ü'^e Vekili Pasa ihtimal ki, encü
menin gösterdiği tezahürat ürerine hissî olarak 
esaslı tetkik etmeden muvafakat etmişlerdir. Fa
kat ben zannetmivorum ki. VaYl Pasa Ha^ret-
leri, Ordu Dairesi ile ve Erkânı Harbiyei Umu
miye RQ'si ile görülerek buna 'karar versinler. 
T-iPTÜn Fovzi Pasa Hazretlerim bnrava oa^ralım. 
Eminim kî, tamamen bunun aleyhinde sövliyecek-
lerdir. Erkânı Harbivei Umumiye "Reisvekili 
Asım Paşa Hazretleri buradadırlar. Eminim ki, 
aleyhinde sövlivecDklerdir. Onun için rica ede
rim, bu onbin liranm tayyı hakkında bendeniz 
bir takrir verd'm. Bilhassa önümüzde halledile
cek birçok mcıaM vardır. Bu onbin lira tayyedil
sin. (DoŞru sesi eri Y 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) >—• Efen
diler, (Patırtılar) patırtıaıza ; cevabım rtıt$iS-
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lar; (Gürültüler) ben Cumartesi günü fevkalâde 
bir mecburiyetten dolayı İstanbul 'da bulunmak 
lâzımgelirken sırf bu kanun dolayısiyle burada 
kaldım. Teşkilâtı Esasiye Kanununun bilâ.miba-
kere kabul cdecoğ'nlz bir maddesinde deniyor ki, 
«Türkler kanun nazarında müsavi ve bilaistisna 
kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü zümre, 
sınıf, aile ve ferd imtiyazları mülga v."» memnu
dur.» Bu 70 nci maddeve ilâveten bir de 91 nci 
maddeyi okuyayım : «Münderis Osmanlı salta
natı devrine ait bilcümle mülkî ve tariki ilmiye 
mahsus rütbeler ve elkabı, nişan ve m ;ı dal yal ar 
mülga ve istimalleri memnudur.» Arkadaşlar, nü
fus kuyudu ıslahattan bahsol umuyor. B'ı Martta 
takdim etmok istediğim lâyihanı Teçkilâb Esa
siye Kanununun bu maddelerine bırakmak isti
yordum. Fakat madem ki bugim nüfus kuyudu-
nun ıslahından bahsediyorsunuz. O halde evvel
emirde nüfus kuyudunun illetinden, ailenin il
letinden bahsedeyim arkadaşlar... 

Nüfus kayıtlarına bakacak olursanız Hilmi 
Ağa, Hilmi Bey, Hilmi Paşa, yahut Tsmail oğ
lu diye bir şey görürsünüz. TJfckln bizim Avru-
pa'ya^ çoktan asırlarca evvel taş çıkartan madenî 
müesoesrmiz vardır. Bunlardan başhc^sı aile is
mi, nasıp meselesidir. Biz buna riayetsizlikle 
akıbeti aile lâkabı ortadan kalkmış gibidir. Ar-
ıkadaşlar mesele, o kadar mühimdir ki bir hatı-
racığımı na.kledevim. (Gürültfier) Ben"m Avru
pa'da bulunduğum b'r îîün bir muamclei resmi-
yeden dolayı (Gürültüler) pekâlâ vazgeçeyim. 
Şu halde'arkadaşlar, madem ki ailen'n lâkabı yok
tur. Müh!ımd:r. Nüfusa mutlak surot^ıî aile lâ
kabı yapılmalıdır. îkine'si muhtelif isimlerden, 
muhtelif kelimelerden (Gürültüler) 

t REÎS — Hilmi Bey, Nüfus Kanunrnu müza
kere etmivoruz. Dalrliye Bütçesinde nüfus kuyu
dunun ıslâhından bahsolunuyor. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Bahsolu-
nan ıslahat sathi midir? En esaslıs:dır. Mutlak 
surette herkese yalnız bir unvan verilmel'd:r, is
ter paşa deyiniz, ister ağa deyiniz. Bu Cumhuri-
lyet halkının her ferdine ben, bey d:r^ornn. her 
kızma, her kadınına biğ'm diyorum. Arkadaşlar, 
•sonra arikada^ar. nüfus kâğıdı ile. yüz para ve
rilip de Türklük satın almamaz. Yüz para alm-
mıvaçaktır arkadaşlar. Herkes için bir geçmiş 
imeskûr denilecek, müşarünileyh ne oluyor, mu-

mailyeıh ne oluyor, merkum ne oluyor! Şimdi is
tediğiniz gibi patırdı yapın. 

MUHTAR B. (Trabzon) •—. Efendim, bu Mec
lisin müsaadesini suiistimaldir. Dün de aynı me
seleyi sövlodi. 

NURİ B. (Kütahya) — Efendim, Dahiliye 
bütçesinin nüfus idareleri masarifi meyanında 
ahzı askerler için de onbin lira konulmuştur. 
Bu teklifin' Halid Beyefendinin de buyurdukları 
gibi doğrudan doğruya Muvazenei Maliye En
cümeni tarafından ileri sürülmesinin elbette 
esbabı vardır ve bir lüzum derpiş edilerek bu 
teklif vâki olmuştur. ^Binaenaleyh biz bunu Mü-
dafai Milliye Encümeni namına ve askerî nok-
tai nazardan, müdafaai memleket noklai naza
rından bunun hakkındaki mütalâat'mızı söy
lemezden evvel, evvelâ Muvazenei Maliye Encü
meni muhteremi ne gibi bir lüzum ve faydaya 
ve ne gibi bir ihtisasa veyahut ehemmiyete binaen 
bunu teklif buyurmuşlardır. Evvelâ bunu izah 
buyurmalarını rica ederim. Ondan sonra sözü
müzü ve mütalâatımızı ilâve ve arz ederiz. 

RE IS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Kângırı 
Talât 

NURÎ B. (Kütahya) — Müzakerenin kifayeti 
aleyhinde söyliyeoeğim. Beyefendiler. Bu noktaya 
dair müzakere elbette gayrikâfidir. Çünkü iza
ha ve esbabını arza lüzum yoktur. Mesele tenev
vür etmom'ştir. Muvazenei Maliye Encümeni 
tarafından bövle teklif vâki olmuştur. Bundan 
dolayı ne Müdafaai Milliye Encümeni, ne Mü
dafaai Milliye Vekili, ne Heyeti Vekile ve ne de 
E:1kâm Harblyei Umumiye böyle bir teklifi Mec-
1LR3 arz etmemiştir. Bütçede böyle bir mesele 
yoktur. Mesele nüfusun şeklini, tarzı tahlilini, 
bilmem neyi tadil etmek gibi ve zannoluna.bile-
csği kadar ehemmiyetten âride değildir. Gayet 
esa^ı, gayet mühim 'bir meseledir bu mesele te-
n^vvü" ermelidir. Hattâ gerek Dahiliye Vekili 
Bevefendi, gerek Halid Beyefendi; bu sene Tnas-
raf ve sair memurinin ademi k'fayesi esbabı tah
tında bu tehir edi]mel:dh\ 1341 senesinde belki 
krb'lliyeti tp.f;bikiyesi bulunabilir dediler. Bu da 
doğru değildir. Bunun doğru olmadığını ancak 
hazır bu fırsat tahtında, bu mesele üzerinde bu 
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inüzatkere açılmış olduğundan bu müzakere tevsi 
edilir, ve tevsio bu nokta da girer. Bihakkm 
tenviri için birkaç dakika daha sarfa değer bir 
meseledir. 

Bunun için 1341 de değil, hattâ 1381 de dahi 
olmıyacağı ispat edilecek bir meseledir Binaen
aleyh müzakere gayrikâfidir ve devam etmelidir. 
Tekliflim veçhile Muvazenei Maliye Encümeni, 
ıbunu ne gibi esbap ve mantık tahtında teklif bu
yurmuştur. İzah buyurmalarını rica ederim. Me
sele tavazzuh ve tenevvür etisin. 

REİS—- Kifayeti müzakereyi reyi âlinize 
vazediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kardırsın. Aksini reye koyuyorum, kal» al etin i-
yenler lütfen el kaldırsın. Müzakereniiı kifayeti 
ikabul-edilmemiştir. Söz Niyazi Beyindir. 

NİYAZİ B. (Mersin)— Efendiler... (Encü
men namına mı sesleri) 

NİYAZİ B. (Mersin) — Encümen namına 
dinlemek arzu ediyorsanız Encümen Mazbata 
Muharriri Ali Cenani Bey izahat verir. 

REİS —- Encümen namına değil efendim. 
'Söz aldılar, söyliyeceklerdir. Mutlaka Encü
men namına söylemeleri lâzım değil. 
T NİYAZİ B. (Mensin) — Efendim, bu me
sele filhakika Muvazenei Maliye Encümenin
de hadis oldu.. Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri Encümende hazırdı, diğer bâzı.vekil
lerde, mevcuttu. Zannederim, müsteşar muavi
ni Hüonü Beyde . vardı. Uzun uzadıya tetkik 
edildi ve bizzat Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerine söz verildi..Paşa hazretleri Harbi 
Umumi esnasında bu mesele Heyeti Ve&ilece 
de tetkik edilip edilmemiş midir denildi. Paşa 
Hazretleri, dediler ki, 'Harfû Umumi esnasın
da ahzı asker muamelâtının nüfus dairelerine 
tebdii, ahzı asker muamelâtınnı, ahzı askerden 
alınıp alınmaması meselesi mevzuubahsoldu. 
Faıkat harb devam ettiği cihetle harlb içinde 
bunun halli münasip görülmedi. Harb hitamın
dan sonra <bu esasın tezekkür edilmesi kabul 
edildi. Şu halde o zaman Heyeti Vekilede dâ
hil olan Eı<kânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa 
Hazretleri bu esasa muvafakat etmişler ve ahzı 
asker şubelerine ait vazaifin ciheti mülkiyece 
kabili idare olduğuna kaani olmuşlar demek
tir. Eğer icabeder.se o zaman Heyeti Vekileyi 

- teşkil vjeden z&vat izahatı - -lâzimeyi verebilir. 

Yalnız bir mesele vardır: Ahzı ask'e'r'muame
lâtı • bütün memleketde birden mi tatbik •edil
meli, yoksa kısmen ve teerijbeten-mi tatbik 
edilmeli? Şüphesiz ki, gerek Müdafaai Milliye 
Vekili Paıa Hazretleri; gerek Encümen âzası 
bu kadar mühim meseleyi birden bire halletmek 
ve memleketin - müdafaasına taallûk eden büyük 
vazifeyi birden bire neticesi malûm olmıyan 
şekli ahara ifrağ etmek mesuliyetini - deruhte 
edemediler. Yalnız bunun esamisi Heyeti Veki-
lece tesbit edilecek olan on vilâyette tatbiki 
esasını kabul ettiler. Eğer bu tecrübe muvaffa
kiyete iktiran edecek olursa şüphesiz ki,, diğer 
vilâyetleıde de tatbik edilir. Yok eğer muvaffa
kiyete iktiran etmiyecek olursa diğer vilâyet
lerde tatbik değil, hattâ tatbik edilenlerden 
de vaz geçilir. Nitekim Aşar için de bu usulü 
tabbik ediyoruz. Denilebilir ki on vilâyette tat
biki bile müdafaai memlekete taallûk 
eden bir meseledir. Bu hususta şüphesiz ki, 
Müdafaai Milliye Encümeni daha salâhiyettar-
dır. Yalnız malûmualileri ahzı askerin en mü
him vazifesi icabeden kuyudun tanzimi ve sin-
ni askeriye dâhil olan efradın tesbitidir. 

NURİ B. (Kütahya) — En basittir, yani ço
cuğu. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Hayır anası budur. 
Efendiler, esasen asker olan efradın esamisini 
verecek olan nüfus daireleridir. Asker olan ef
radı icabeden yere celp ve sevk edeeeık olan 
makam jandarma dairesidir, şu halde esasını 
nüfus daireleri veriyor. Tatbikat ve icraatı jan
darma yapıyor. Bunun diğer birtakım muame
lâtı var ki onu ciheti askeriye ifa ediyor, Fa
kat daha ziyade salâhiyattar olan arkadaşlar 
izahat verdiler. Ahzı asker muamelâtının da o 
daire tarafından icrası zaruridir dediler. En
cümen zabıtlarında mukayyettir. Encümen bu
nu kendiliğinden yapmamıştır. Şüphesizdir ki, 
efendiler, herkes takdir eder ki: Nüfus muame
lâtı, etasyuyel muamelâtı doğrudan doğruya 
nüfus idaresine ait muamelâttandır. Evet, Ha-
lid Beyefendi arkadaşımız ve diğer bâzı zevat 
bir noktai nazar dermeyan ediyorlar. Nüfus me
murları bu seviyede bulundukça bu vazifei mü
himine bunlara tevdi edilemez buyurdular. Bu 
hakikattir. Lâfım bizde nüfus dairelerini•" bu 
halde bir kumk fikrinde değiliz. Bizde nüfus 
devairini bu vâ^ifei-mühimmeyi ifaya fcâdaj-Mr 
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geîtle-koymak Mecburiyetindeyiz. Yalnız ahzı 
asker muamelâtı dolayısiyle değil, bizatihi nü
fûs dairelerinin deruhde ettikleri vazife . itiba-
riylede bu zaruridir. Memleketimizde nüfus 
ve tapu muamelâtı tanzim edilmezse halkın ta
birine e bu iki kütük sağlam yapılmazsa, diğer 
bütün umur ve muamelât da teşevvüşe uğrar. 
Bu katidir. Şüphesiz ki altıyüz kuruş maaşlı 
bir nüfus memuru ile ne nıüfus muamelâtı rted-
vir edilir, ne de ona zamimeten verilecek ahzı 
asker muamelâtı. Bunu kabul ediyoruz. îki bin 
kuruş maaşlı ledelicap nüfus memuru. Üç'bin 
•kuruş maaşlı nüfus müdürü istihdam edile
cektir, ve icabederse kıymetli bir erkânı harb 
zabitide alırız. O da bu sivil vazifeyi ifa ede
bilir. Sonra başka bir cihet daha var efendim. 
Müsaadenizle arz edeyim. Muayene meselesi; 
Ledelicap seyyar heyet tarafından görülebilir 
ve bunda erkânı askeriyede bulunur. Bir mâni 
yoktur. Sonra seferberlik başlıyaea'ği zamanda 
fevkalâde istihzarat yapılır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Hazarda ihzaratı 
mükemmel olmıyan bir teşkilât seferberlikte 
ne yapar? 

NİYAZİ B. (Mersin) — Eğer efendiler, açık 
görüşelim ve açık düşünelim ve memleketimizde 
mevcudolan ahzı asker şubeleri biliriz. 

'MUSTAFA B. (İzmit) — Nüfus idarelerini 
de biliriz. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Onüda biliriz; O 
şekilde eğer matlubise onu bu şekildeki nüfus 
daireleride yapar. Sonra mükemmeliyeti mev-
zuubahis ise onu mükemmel bir nüfus dairesi-
de yapabilir. İmkânı vardır. Sonra efendiler, af
fınıza iktiraren bir noktayı arz edeyim. Aske
ride emir, çok kuvvetli, kanun mevcut iken - es
ki tatbikatı arz ediyorum - bir ferdi emre isti
naden şiöyle yapar ve bunun sureti salimeye rap-
tıda müşküldür/Fakat bir mülkiye memurunun 
bu tarzda hareketi ile onun mecrayı salime raptı 
kolaydır. 
•'•• NURİ B. (Kütahya) — Seferberlikte yine 

şimdi tenkidettiğimiz gibi olacak, başka türlü 
olamaz. 

NİYAZİ B. (Mersin)-r-Bendeniz bâzı mem
leketlerde cereyan' eden usule binaen, hem za
tı maslahata, hem halkın hürriyetine binaen bu 
yazafenlnv doğrudan doğruya on vilâyette hiç 

olmazsa tecrübe için alsan , nüfus, idarekrme 
verilmesine taraftarım. 

REİS — Buyurun Süleyman Sırrı Bey. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) - , Efendi

ler, bendeniz gerçi asker değilim. Fakat dahili-
yecilerin askerlerle daimî teması olduğu için 
bunun mümkünüt tatbik olup olmadığı hakkın
daki mütalâatımı arz edeceğim. Efendim, geçen 
devrede ahzı asker dairelerinin ilgası hakkında 
İzmir Mebusu Hamdi Namık Bey bir teklif yap
tılar. Bu teklif, Mecliste uzun uzadıya müna
kaşayı muciboldu. Neticede bunun mülkiyede 
tedvir edilemiyeceği anlatıldığından reddedildi. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) 
nında idi. 

Harb zama-

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Evet, 
harb zamanı idi, şimdi sulh zamanına geliyoruz. 
Zannederim ahzı asker şubelerinden en ziyade 
şikâyet edilmesinin başlıca sebebi harb esnasın
da yazıcıların bilhassa oynamış olduğu roldür. 
Yazıcı neferlerin hattı hareketi yüzünden ahzı 
asker dairelerine âdeta bir şey isnadedikniş olu
yor, bendenizce evvelemirde bu yazıcılık mesele
si halledilmiş olursa, ahzı asker muamelesi halle
dilmiş olur. Çünkü ahzı asker şubelerindeki zâ-
bitan kim ise orada olsa da maaşını alır, olmasa 
da alacaktır. Bu yüzden Hazinenin tasarrufu 
yoktur. Meselâ bir ahzı asker dairesinde burada, 
Müdafaai Milliye Vekâletinde olduğu gibi mu
vazzaf bir iki kâtip istihdam edilirse kendilerine 
terettübeden mesuliyetten korkarak vazifei ka-
nuniyelerini yaparlarsa, orada istihdam edilen 
noferleri harbde kullanırlar ve efradın adedine 
de> zarar gelmez. Binaenaleyh muamele de inti
zama girer. Sonra, Dahiliye Vekâletine on vilâ
yette tatbikat için tahsisat verilmek isteniliyor. 
Bendeniz diyorum ki; evvelemirde Müdafaai Mil
liye Bütçesi müzakere edilmelidir. Çünkü Mü
dafaai Milliye Bütçesi yarın gelecek orada ahzı 
asker muamelâtı içinde tabiî tahsisat var, red-
dedemiyeceğiz. Acaba orada Dahiliye Vekâleti 
ön vilâyette tatbikat yapacak şu senin bütçenin 
falan faslından onbin lira tenzil edelim mi diye
ceğiz. Hayir onu da tenzil edemiyeceğiz. Bina
enaleyh bu da mükerrer olacaktır. Şu halde ben
deniz kaaniim ki ciheti mülkiye bunu katiyen 
idare edemez. Çünkü mesele nüfusun tesbiti me
selesi değildir. Firarisi, bakayası, vukuatı gûna 
gün muamelâtı yardir. Yalnız, arz. $$lginı gibi 
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ahzı askerde ıslah edilecek yazıcılık meselesidir. 
Orada umuru tahririyeyi muvazzaf memurlara 
verdiğiniz gün alızı asker muamelâtı düzelmiştir. 

ZÜLFÎ B. (Diyarbekir) — Efendiler, elimiz
deki nizamnamenin seksenyedinci maddesi bütçe 
müzakere edildiği zaman Heyeti Hükümetin 
kamilen (burada bulunmasını omredıiyor. Dahi
liye bütçesi müzakere edilirken Dahiliye Veki
li muhteremi ile Maliye Vekili muh
tereminden gayrı diğer vekillerin bulun-
ımaısma ımâni oluyor. Halbuki bütçe fasıl, fasıl 
<mıüzakere edilirken Meclisi Âlinizin kendilerini 
ne suretle takyidettiğini bizzat işitmek ve Mec
lisi Âlinin verdiği veçheyi tâyin etmek içindir. 
Böyle memleketin en esaslı bir ım-e«elesi müza
kere edildiği zaman 'maatteessüf Heyeti Vekile 
ve Müdafaai Milliye Vekili burada ibulunmuyor. 
Onlar da bulunmalı ve ondan sonra müzakere 
edilmelidir. 

KEŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler, /bende
niz zannediyorum ki, hu ahzı asker muamelâ
tını, nüfus im «nurları ve kâtipleri yazara az, ya
pamaz, 'bilmem şöyle olur, böyle olur -demek içliğ
ini değildir. Çünkü 'beyefendiler, hu ahzı asker 
şubelerinin teşekkülünden evvel 50 000 'nüfuslu 
<bir kazada 'bir redif yüzbaşısı vardı. Bir de ça
vuşu vardı. (Beyefendiler, ahzı asker şubesi
nin vazifesi efradı celp ve sevkden ibarettir. 
Kendileri bir künye defteri tutuyor. Neferi tu
tuyor. Kaymakama veriyor. Sonra jandarmaya 
VAVTTÎ '" Mmdâ kendileri r>n nef^ S'oıvk 'etmiştir. 
hir tahrirat yazıyor. Sevk defterine kaydedi
yordu. Dahiliye Vekili Beyefendinin elin
deki kanun mudur, defter 'midir? 5 -10 - 20 tane 
defter sayılı. Halbuki bunların ücü veyahut dör
dü mevcuttur. Muayenei iptidaiyede nüfustan 
Ibi-r defter çıkıyor. O deftere kargılık dörtyüz 
defter, be^yüz defter, her ne ise hir defter tutu
yor. 'Şevkini ona yazıyor. Ka ra r m -ona yazıyır. 
(Eski zamanda öyle idi sesleri) Elyevım mevcut
tur. Beyefendiler, kararını o künyenin halâsına 
şerh veriyor. Sevk ettiği vakit yine o kürtve-
nin 'balâsına kaydcldivrvr. Umıum meşruhat kün
yesi halâsındadır. Yalnız 'bir de künye defteri 
vardır. Bu o kadar izam edilecek 'bir mesele de
ğildir. Bir nüfus 'memurunun maiyetine kaza
larda 'birer kâtip verirlerse kâfidir. Bu murme-
lenîn içerisinden çıkılıyor. Ahzı asker şubeleri
nin vazifesi zaten kayıttan ibarettir. Neferi sevk 

ettiği vakitte jandarmaya teslim 'edip hir vesi
ka almaktır. Beyefendiler, getiren jandarma
dır, mülkiyedir. Vesaiti nakliye vazifesini gören 
esasen mülkiyedir. Defteri yapıp kendileri ve
riyorlar. Ahzı asker şubelerinin karşılığı yoktur. 
O kadar tazim edilecek 'bir mesele değildir. Nü
fus memurları pekâlâ yapabilirler. Zaten nüfus 
memurlarını tecrübe edeceğiz bu muvafıktır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Hiç muvafık de
ğil. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Daha z»*yalde mu
vafık olur. Hiç katiyen öyle değildir. Ahzı 
asker şubesinin vazifesini Ibir sıevkden (bir kabul
den ibarettir. Bu teklif çok muvafıktır, kabulü 
lâzım gelir. (Alkışlar) 

HALİD Pş. (Ardahan) — Arkadaşlar, lüt
fü istimaatmızı suiistimal etmezsem m'esleğjlme 
ve tecrübeme taallûk eden bir şeyden bahsede
ceğim. Ben kimsenin sözünü kaTniyoruım. Arka
daşlarımdan kimsenin sözümü kesmemesini ri
ca ederim. Binaenaleyh, silsilei kelâmım bozul
masın kim ne söyliyeeekse 'bu kürsüye çıkar, 
noktai nazarını müdafaa öder. Şimdi arkadaşlar, 
ahzı askerin vazifesi hepinizce ımalûmıdıusr.. Çün
kü hepiniz Anadolulusunuz. Ahzı askerler hir-
çok 'defterler tutarlar. Gerçi m°ım!baım nüfus 
dairesinden alırlar. Fakat bu 'defterlerle Erkâ
nı Harbiye! Umumiyenin bir vazifesini ifa eder ve 

bu vazife gayet ilmîdir, gayet askerîdir, gayet dakik 
bir vazifedir. Erkânı Harbivei Umumiye Dairesi. 
ahzı asker dairelerinden almış olduğu 'bu esaslı tet-
kikat neticesine göre seferberlik lâyihalarını, se-
f rborl'k plânlarını tahşit mıntakalarını harskâ-
tı harbiye lâyihalarını ve sairelerini tanzim eder. 
Binaenaleyh, yapılacak olan her hangi bir hare
kette düşmanların karşısına hazırlıklı olmak üze-
ro çıkar. Binaenaleyh, rica öderim. Türk Ordu
larının bundan snnra yapacağı hu gibi rlakik ha-
ı^kâtı harbiye, hesaba müstenit harekâtı harbiye 
lâyihası nüfus dairelerinden alınacak defterlere 
istinadedebilir mi? Efendiler, seferberlik deyip-
te geçmeyiniz. Seferberlik o kadar ince hesap-
arla müstenittir ki, bunlardan gafil olan bütün 
milletin mukrJlderatını ayaklar altına alır. Bu
nun b'ır numunesi, Balkan Muhardbesidir. Efen
diler, biz, tahşit mmtakasım Ergene havzasında 
yap'mak lâzıım gelirken, dünmanlarm bize -müte-
fevvik seferberliğini düşünerek bunlara karşı 
tefavvuku ve tecemmuu temin odeoek kaidar ge-

>m~~ 
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ride tahşidât yapmak- icabederken, bizim o za
manki rüesai askeriyemiz -o vaa'yetin ica'batma 
tenfik hareket etmemiş, tahşit mmtakasım Edir
ne ve Kırkkilise hattına nakleylemiş, işte bu 'ha
tadır ki, efendiler, Balkan Muharebesini b/ke 
kaybettirmiştir: (Bravo sesleri) Efetidiler, hisci 
fbir hareketle *bu memleketin, Türk'ün tarihine 
böyle bir leke IUII, böyle bir siyah satırlar.• mı 
yazmak istiyordunuz ? Nereye gidiyoruz ? Efen
diler, seferberlik meaele'si o kadar mühimdir ki, 
foir Devlet, diğor devletlerle harb edeceği vakit 
de en evvelâ seferberlik müddetlerini nazarı iti
bara alır. Buna göre hareket öder. Harbi Umu-
mJle Almanlar da bu 'Csnş üzaririe hareket et
mişlerdir. 'Almanlar (da Belçika, Fransa kuv-
vo+l^^nîn v^+i-tn."nin';!en mukaddem Belçika ka
lelerini yıkabilmek için, lij'e, Nrraura otomo-
bilîe-rl" r s k T sevk -ctnırler ve bu kaleleri devir-
ımişleıdir. Efendiler, hep bunlar,? iVm.- askerî bir
takım ince hesaplara istinadetmistir, Binaen
aleyh. biz böyle asken C'saslarjmi"i, Rihdiye tah-
r.ilî gömmüş, 'bu tahlili görmemiş ef^rdder, fr-
ferberlik esaslarını veremeyiz efendiler. Ahzı 
mker şubelerinde' fenalık olabilir ve ben de söy-
l ü y ^ r v i vardır. Fakat bu, böyledir rrrvıbaı 
askerîyi tutup atmayı icabettirmez. Menelâ jan
darma. polis de'fenalık y^k mudur? Vrrdır. Bir 
fenalık vardır diye jandarma ve p^Vni silkip 
atarak mıvız? Havır ıslah edeceğiz. Bize düsen 
vazife budur. Binde ah/i asker şubeleri ıslah 
'edeeepiz. Arkadaşlarımız (Nüfus dairrlpırini ıslah 
edeceğiz) diyorlar. Ordu, daha kandirdir ve ıs
laha daha muktedirdir. (Bravo sesleri) Yalnız 
(bir sr-v arz edeeeğ'm. !Bu dâvanın, yani Muva^e-
nei Maliye Encümeninin ahzı asker vazifesini 
nüfus dairelerine vari l ler i hakkındaki tekli
finin müzakeresinin; Müllafarv Milliv> Vekili 
Kâzım Paşa Hazretlerinin huzuruna talikini tek
lif ediyorum. Bu mosele için Kâzım Paşrdan sor
dum. Dedim ki,, Paşa, sen 'buna bir asker sı.f.n-
tivle nasıl müsardeet t in ?, Kendisi bana demişti 
ki, ben !b.ir teerK'ıNe için 'bir vilâyete mi'narde et
tim. Sonra efendiler, ben,'bir mdbuıs sıfatiyle 
fihVKry'M'um. Biliniz, emin ••elunuz ki, Ibir asker 
şif atiyle bunu müdafaa etmek istemiyomn. Bir 
meibus gibi ımrmleketin menafii âllye-sini na
zarı itibara alıynırrm. Yalnız diyorum ki, Kâ-
m Pasa Hasretlerinin sözüyle <mn^ Tek etin mu
kadderatına* taallûk edea .bu mesajl- zir ve zir 

'edilmemelidir. (Bravo, sesleri) Eğer efendiler, 
raesai askeriyemiz, bunu arzu etmiş, oba idiler, 
1340 ısıcnesindeki bütçeye bu ahzı asker şubele
rini ithal -edipte, getirmezlerdi. Müldafaai Milliye 
Encümeninde ben de vardam. 1340 kadrosundaki 
zabitlerin fazlalığını Ibende gördüm. Biz ahzı as
ker şubelerinden zabit tenzili ûle nüfustan bir 
memur ilâvesini terviçettik. Efendiler, 'bu mem
lekette (ideal) olmak üzere şunu söylüyorum. 
Yine asker arkadaşlarımızın, askerî memurları
mızın riyaseti al tır I la, onların nüfuzu nazari al
tında ilerde memleketin terakki arında (id'al) 
olmak üzere böyle bir şeyi bizde düşünürüz. Fa
kat bugün için efendiler, orduyu taîhrib'deeek 
ve memleketin menafii âliyesini, esasından zir 
ve zir edecek bir kararı kativen ven ev in iz . Mâ
ruzâtım burdan ibarettir. Binaenaleyh, bu me
sele gavet âlidir, hayatidir, ırneslekidir. iVrVjr, 
ihtısa^idir. Çok istirhrm erlerim, hkriyata uy-
mıvalıım. Bunu rcıd Vdel'm. Ordu lâzımı^den ı'n-
kılâbı, tekamülü çoktan yanmıştır ye gö^ay-ır-
'nıınuz ki, fevkalâde. il ergimiştir -ve 'bu m'hı bü
tün dünya ile ha^bedeeek bir krdrottedir ve 
*bu kuvvetini membaı olan Devletinden ve mil
letinin seciyesinden ve bunları tezyin tezy'de-
den ilim ve irfanından almıştır efendiler. (Bra
vo sesio-H) (A]kışlar) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rir vaır •orfendirY. •.. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) —Aleyhinde 
süyliyeccğim. 

REİS — Siz aleyhinde mi siöyliyeccksiniz'. 
SaibBey? ' ' '"' "'•'':; ' "*' 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Evet efendim. 

REİS — O halde sizden evvel Halis Turgut 
Bey söz almıştır. " '" 

A l i SAİB B. (Kozan) —Ben drJha,evyel şöz 
istrmistim,, efendim, orduya mütaallik olan bit* 
mesdeyi müzakere ediyoruz. Nasıl ki,, memleket-
te Maliye Vekâleti, maliye .drüroni.,para. tahlil 
için ta/nsi^lara ihtiyaç ihi^sediyojrlarsa31;Vnfaai 
Milliye Vekâletinin de, Ordunun da tahsildarla
rı, ahzi askerdirler efendiler. Emin. olunuz ki, 
rıhzı asker devairini lâğvettiğiniz gün -ordu, lü
zum olduğu kadar, lüzum gördüğü kadar aske
rini bulamaz, efendiler,, bunu birçok. defa. gör
dük. Ordunun mühim olan,'bir sc6ekrr,ini mühim 
olan bir mombaını nüfus dairelerine teslim ede? 
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ımeyiz. Binaenaleyh, ben müzakerenin kâjfi ol
gu kanaatinde değilim. 

• REİS — Efendim, usul hakkında söz, aldı
nız. (Aleyhinde söyledi sesleri) 

HALÎS TURGUT B. (Sivas) — Efendiler. 
mesele gayet naziktir. Müzakere gayrikâfidir. 
Çünkü ehemmiyetli ibir. ımeceleye temas ettik. 
Lehinde, aleyhinde söz söylenmelidir. Mahiyeti 
ımesele tenevvür 'etmeden bu, ımeoelcyi alelimiy-
yâ geçmek doğru, değildir. Muvazenei Maliye 
Encümeni İbir noktai nazarı Heyeti Celilenize 
tevdii etti, 'bunda 'birtakım esbap vardır. Bun-
lann hiçbirisi izah olunımamıştır. 

'SAIB B. (Kozan) — Kifayet aleyhinde ol
muyor. 

HALİS TURGUT B. (Devamla) — Bende
nizde ricaları g'bi bir ricada (bulunacağım. Her
kes hakkı keılâma maliktir, Iburada gelir söy
ler. 

Efendiler, ahzı asker şubelerine lüzum yok
tur. Bunun iki vazifesi vardır. Birisi hazeri; 
diğeri seferi; 

SAÎB B. (Kozan) — Kifayet aleyhinde söz 
aldınız. 

HALÎS TURGUT B. (Devamla) — Aleyhin-
• de söylüyorum. Bunlar edbcbı 'mucibedir. Bun
lar hazeri vazifelerini nüfus dairelerinden alır
lar. Binaenaleyh nüfus' daireleri varken şubeler 
zaittir. Efrada mü'taallik tolan aksamı Şöyledir. 
Vesaiti nakliyeye, yo'llarâ, uzak erzak vasaire-
ye mütealDk >olan aksamını devair cairei Dev
letten alırlar. Yalnız şubciler tavassut etmek
ten ibaret (kalıyor. Şubelerin seferi vazaifi yok
tur. Çünkü sefer ilân edildiği zaman menzil teş
kilâtı vücuda ge'lir, nokta 'kumandanları, konak 
kumandanları, 'bu vazifeyi deruhte ederler. 

REİS — Rica ederim kifayet aleyhinde eöy-
üeyiniz. 

HALÎS TURGUT B. (Devamla) — Bunlar 
kifayet aleyhinde esbabı mucibedir. 

NURÎ B. (Kütahya) •—; Siz doğrudan doğ
ruya esas mesele hakkında söylüyorsunuz. 

HALÎS TURGUT B. (Devamla) — Kifayeti 
müzakereden maksat, aynı zamanda erbabı 
onucifoeden bahsederek neticeyi tenvir etmektir. 
Binaenaleyh seferdriki vazifeleri nokta kuman
danlarına menzil kumandanlarına intllkal eder. 

NURÎ B. (Kütahya) —- Reis Bey, bu uzu
yor. 

HALÎS TURGUT B. (Devamla) —Efendi 
ler, şubelerin ibir maksat ve bir vazifesi vardır 
ki - 'bunu bendeniz tasdik ederim. Heyeti ACiye-
nizde iştirak eder - yalnız zabit deposudur. Se
ferberlik için zabit saklıyaıbilir. Vazaifi saireGİ-
ni devairi devlet ifa eddbilir. Bugün efradın 
sinlerini' nüfus dairesinden alır, Ibundan sonra 
'bunun ayrıca mükellefiyeti askeriye dâhilinde 
olan aksanımın isimlerini jandarma dairesine 
yazarlar. Jandarma daireleri 'or/arı takT>sder-
ler; kıtalara gönderirler, vesaiti nakliyesi de yi
ne böyledir. Binaenaleyh ahzı asker şubelerinin 
vazaJfi. haseriye: ve seferiyesi yoktur. Arz etti
ğim g'bi hazarda nüfus daireleri yaparlar, se
ferde de menzil mmtakaları yaparlar ve orduya 
da ciheti taaMûku yoktur. Ordu; seferberlik va-
zaifini ikmal eder. Binaenaleyh müzakere gay
rikâfidir, daha oöylene'cek çok şeyler vardır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kif ay e tini 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen e'l kaldır
sın. Müzakere kâfi gör','/memiştir eferjdim. Fa
ka;*; efendim, Heyeti Aliyenize bir şey hatırlat
mak istiyorum. Nizamname! Dahilînin 88 nci 
maddesi, «Hükümet ve Muvazene Encümeni ta
rafından alelusul tadilname itası suretiyle Me-
'busan canibinden tadili talcbolunmıyan bütçe 
fası'lları münhasıran müzakere edilir. 

Her ibir hatip bir fasıl hakkında iki defadan 
ziyade bir çeyrek saatten faala iradı ıkelam ede
mez. Alelûsul verilen tadilname hakkında söyli-
yecek ÖÖZ haricinde fasılların müzaikeratı aynı 
münhasır kaideye tabidir» diyor. Binaenaleyh 
bü'bçe fasılları müzakere edilirken ibu maddeye 
riayet olunmasını rica ederim. ' 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENÎ REÎSl 
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efendim, 
böndeniz görüyorum ki, Muvazene Encümeni
nin teklif ettiği tecrübe usr.ılüile burada beyanı 
mütalâa eden rüfekanın fikirleri arasında hiç
bir münasebet yoktur. Arkadaşlardan 'bâzıları 
diyorlar ki, ahzı atfker şubelerine lüzum yoktur. 
Bunların vazifeleri gayet basittir, bunu devairi 
mülkiye idare edebilir. Bâzı zevatta buyurdu
lar ki : Bu bir meselei esasiyedir. Ordunun esa
sını tenkil eder. Behemehal ahzı arlker muame
lâtı, ahzı asker tcgkilâtiyle ifa edilmelidir. 

Efendiler, biz teşkilâtı umumiyemizi asri bir 
hale getirmek için her gün muıhtelif kesiklerle 
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kanunlar yapıyoruz. Kaideler vaz'ediyoruz. Teş
kilâtımızı tadil ediyoruz, ıslah ediyoruz. Ahzı 
asker teşkilâtı ıbizden 'başka ordu hediyen Garb 
devletlerinin hangisinde vardır? (Hepsinde ses
leri) hiçbirisinde yoktur. Yalnız Almanya'da 
vardır. Fakat o da bizdeki gl'bi değil, orada da
ha basit bir usul vardır. Devletlerin hiçbirisin
de yoktur. 

SAİB B. (Kozan) — Hepsinde vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Giimüşane) — Hiç bi
risinde yoktur. Sonra rica ederim efendiler, 'bir-
denibire ıbu ahzı asker teşkilâtını kaldı ra'bilir-
miyiz? Hayır kaldıramayız efendiler. Fakaii ya
pılan muamele 'bir tecrübedir, meselâ on vilâ
yette tecrübe edilsin denjldi. Niçin bunda telâş 
edildi. On vilâyette olmazda ıbeş vilâyette olur. 
Devairi mülkiyenin ibu vazifeyi daha az masraf
la daha sükunetle ifa edip edemi'yeceğini tecrü
be neticesinde anlarız ki bir senelik bir tecrü
bedir - Bundan ne zarar ediyoruz? Bunun Bal
kan Harbinin ziyaı ile ordunun şurada burada 
tahşidetmesi veya etmemesi gibi esaslarla ne 
münasebeti var? Ahzı asker şubeleri Erkânı 

, Harbiyei Umumiye vazifesini yapmazlar. Efrat 
gönderirler. Bununla ne münasebeti vardır. 
Bunun alışılmış bir teşkilât acaba birden bire 
büyük bir açıklık verir mi? işte Muvazenei 
Maliye Encümeni de bunu düşündüğü için esa
sının hallini tekıif etmedi de Müdafaai Milliye 
Vekilinin de muvafakatini aldıktan sonra on 
vilâyette yapalım dedi. Heyeti Aliyede beş vi
lâyette tecrübe yapalım der. Ne olur? 

REFİK B. (Konya) — Bu Meclis altı asır
lık teşkilâtı değiştirmiştir. Ahzı askeri değiş
tirirse ne çıkar efendim? Ahzı asker şuabatmı 
değiştirir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu arzu 
için neden bu kadar telâş ediyorlar? Neden te
lâş ediyoruz ? 

MUSTAFA B. (izmit) — Telâş edilecek şey 
efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Hiç de 
telâş edilecek şey değildir. Efendiler, müsaade
nizle bundan kısaca bahsedeyim. Ahzı asker 
şubelerinin muamelâtının nüfus dairelerine nak
li hakkında eskiden beri ara ara gerek Meclisi 
Âlide ve gerekse Heyeti Vekilede bu mesele mev-
zuubahsolmuştur ve muhtelif suretlerle bu me
sele mevzuu müzakere ve münakaşa edilmiştir. 

Fakat haliharb devam ettiği ve ordu seferber 
olduğu için - tecrübe dahi olsa - Bu mesele
nin halline seferberliğin nihayetine kadar do-
kunulmaması, icabetti ve o sırada buna temas 
edilmek istenilmedi hattâ Heyeti Celilenizden 
Heyeti Vekileye birçok havaleten tevdi buyu-
rulan takrirlerde vardır ki - Eski zabıtları ka
rıştıracak olursanız orada görürsünüz - bunun 
dahi katî bir neticeye isali tehir edildi. Muva
zenei Maliye Encümeni bütçeyi tetkik ederken 
dört seneden beri Mecliste ara sıra mevzuubah-
solan ve müzakere edilen bu meseleye temas et
meden geçmezdi ve geçmedi. Temas etti ve bu 
temas da ne yaptı? Onu arz edeyim. Müdafaai 
Milliye Vekilini davet ederek rey ve mütalâa 
ve fikrine müracaat etti. Efendiler, Kabinenizde 
mesaili askeriyeden mesul olan Müdafaai Mil
liye Vekilidir. Artık Müdafaai Milliye Vekili
nin mesuliyeti haricinde Asım Paşanın, şu efen
dinin, bu beyin mütalâası mevzuubahsolamaz. 
(Bravo sesleri) Ve bizim için esas olamaz. Ama 
vekili mesulünün müracaatını Heyeti Celileniz 
kabul etmez imiş o başka meseledir. Fakat efen
diler, arz ettiğim gibi vekili mesulünden başka 
ne merci ve nede makam tamyamayız. O halde 
efendiler, ne devlet teşkilâtı ve ne de mesuliyet 
esası kalıyor. Mesaili askeriyeden mesul olan 
bir Müdafaai Milliye Vekili vardır. Onun ise 
Encümen mütalâasını almıştır. O halde mesele 
tamamdır. Ama Heyeti Celileniz bu mütalâamı 
muvafık görmez o da başka meseledir. 

ALI SAİB B. (Kozan) — Sizin mütalâa-
anızı aldıktan bir kerede onun mütalâasını ala
lım. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Alabilir
siniz, hakkınızdır. Fakat Müdafaai Milliye Ve
kili kabul etmese de falan falan ordu kumandan
larının nazariyesi, fikri alınmak lâzımgelir na
zariyesi gerçektir veyahut Erkânı Harbiye He
yetinin mütalâası alınır. Bunların devlet teş
kilâtında yeri yoktur. Tensip buyurursanız bu 
faslı tehir edelim. Çünkü bütçenin kesbi kati
yet etmesi, zaten bütün bütçelerin tasdikinden 
sonra Muvazenei Umumiye Kanununun müzake
resinden sonra tasdiki Âliye iktiran etmesiyle 
kesbi katiyet edecektir. Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri de teşrif etsinler.. Bu hu
susta onunda mütalâasını dinleyiniz. Ondan 
sonra «3» veya «5» vilâyette tecrübe icrasına 
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Heyeti Celile taraftar olursa - zaten ona göre 
tesbit edilmiştir - Ona göre kararınızı verirsi
niz. Bendenizce bu faslın şimdilik tehiri mu
vafıktır. Zannederim. (Tehir sesleri) 

HALİD Pş. (Ardahan) — Efendim, bir ma
ruzatta daha bulunacağım. Şimdi müzakere et
tiğimiz bu mesele askeri mesail olduğu için 
Müdafaai Milliye Vekili gibi mesul olan zevatın 
huzuriyle müzakeresi elzemdir. Yalnız bende
niz deminden ' söz söylediğim için bir noktayı 
izah etmek mecburiyetindeyim. Bugün Müda
faai Milliye Vekâleti ile Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinin vaziyetini nazarı dikkate alır
sanız ehemmiyet itibariyle yani memleketin mü
dafaai âliyesiyle, memleketin esasatı âliyesini 
kim asga eder? O zaman bunu böyle bilirsiniz. 
Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekâleti ordunun 
muharebeye kadir bir hale gelebilmesi için lâ-
zımgelen vesaiti ihzar ile mükelleftir. Fakat 
memleketin müdafaası esaslarını Erkânı Harbi
yei Umumiye Dairesi yapar. Binaenaleyh bun
dan mesul olan doğrudan doğruya Erkânı Har
biyei Umumiyedir. 

MEHMED FUAT B. (Kastamonu) — Mec
lisle Müdafaai Milliye Vekâleti temas eder. Er
kânı Harbiyei Umumiye temas edemez. 

HALİD Pş. (Devamla) — Binaenaleyh ben 
bu meseleyi Müdafaai Milliye ile görüştüm. Gel
diği vakit kendileri de söyliyecektir. «Bu tec
rübe yapılsın. Fakat on vilâyette değil. Bir 
vilâyette müsaade etmiştim» demişti. Bende" 
Anadolunun merkezinde on vilâyette bunu der
hal tatbikine aleyhtarım. Esbab budur. Efen
diler, elimizdeki memleketleri birçok hatalar 
yüzünden kaybettik. En son Anavatana gel
dik. Bu Anavatanın her tarafı dairen mader 
düşmandır. Bunların ihtiyat kuvvetlerini mer
kezi Anadolu'daki vilâyetler teşkil eder. Yani 
siz on vilâyete müsaade edeceksiniz. Oradaki 
seferberlik ihzaratı nüfus dairelerine verilecek. 
İşte bu on vilâyet; esas kuvvetlerimizin ihtiyatı
dır.^ Binaenaleyh asker arkadaşlarınızın telâşı 
bundan mütevellittir. Müdafaai Milliye Vekili 
Paşaya telefon ederiz, gelir. Onun huzuruyla 
bu gayet mühim ve dakik olan münakaşayı bir 
daha yaparız. Heyeti Celileniz neye karar 
verirse o icra edilecektir. Yalnız bir daha rica 
ediyorum. Bunun münakaşasında hissiyata ka-
pılmıyalım. Sizin içinizde mütehassıs arkadaşlar 
vardır. O ihtisasa da hürmet ve riâyet etmek 

mecburiyetindeyiz. Eğer memleketi ileri götür
mek istiyorsak mutlak ihtisasa kıymet ve ehem
miyet vereceğiz. Ben şahsım itibariyle şimdiye 
kadar askerliğe mütaallik olmıyan hiçbir mesail-
de söz almadım. Niçin efendiler? Ben de söyli-
yen arkadaşlar gibi ifadeye muktedirim. Fakat 
ihtisasım dâhilinde olmadığı için, Meclisi Âlini
zin kıymetli zamanlarını israf etmek istemedim. 
Gerçi her Mebusun her şey hakkında söz söyle
mesi hakkıdır. Bunu itiraf ediyorum. Fakat be
nini nefsime ait bir prensibolarak arz ediyorum 
ki; ben, ihtisasıma taallûk etmiyen mesaile karış
mam. Fakat benim meslekime taallûk eden her 
türlü hususatta efkârı umumiyeyi, Heyeti Celile-
yi tenvir ve ikaz etmek vazifem olur. Ben bu
nu bu kürsüden arz ediyorum. 

EMİN B. (Eskişehir) 
kirdeyim. 

Doğru, ben de bu fi-

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Müda-
'faai Milliye Vekilinin gelmesine tehir edelim. 

ZAMİR B. (Adana) — Paşanın huzuriyle 
müzakere edilmesini encümen kabul etmiştir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — B u te
hir edilsin. Müdafaai Milliye Vekili Paşanın 
huzuriyle müzakere edelim. 

REİS — Efendim, 132 nci faslın müzakeresi; 
Müdafaai Milliye , Vekilinin huzuriyle yapılması 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh 133 ncü faslı oku
yoruz : ' 

Muvazenei Maliye 
Encümenince 1340 

senesi için 
teklif olunan 

F. M. Nev'i muhassasat Lira 

133 Üçüncü kısı«m 
hapisanelef ma-
aşatı 
Alelûmum hapi-
ısaneler maaşatı 149 460 

REİS — Efendim, söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) 133 ncü faslın yekûnu olan 149 460 
lirayı kabul edip 134 ncü fasla geçilmesini muva
fık görenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenier lütfen elle
rini kaldirsm. Kabul edilmiştir. 
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F . M. Nev'i muhassasat 

134 Levazım 
1 İcarat 
2 Tayinat 
3 Müteferrika 
4 Muallecat 

Muvazenei Maliye 
Encümenince 1340 

senesi için 
teklif olunan 

Lira 

10 000 
750 000 

70 000 
15 000 

134 ncü faslın yekûnu 845 000 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 

sesleri) 134 ncü faslın yekûnu olan 845 000 lira
yı kabul ederek 135 nci fasla geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümenince' 
teklif olunan 

F . M. Nev'i muhassasat Lira 

135 Hapisaneler in
şaatı 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Reis Bey, 
135 nci fasıl sıfırdır. Ayrı bir kanun ile dörtyüz-
bin lira verdik. 136 nci faslı okuyacağız. 

REİS —: Efendim, niçin 136 nci fasıl oku
nacak? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendim, 
135 nci fasıl için bir kanunu mahsusla dörtyüz-
bin lira verdik. 

REİS — Niçin öyle ise buraya yazdınız 
efendim? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Hayır efen-' 
dim, o fasıl yoktur, sıfırdır. 

REİS — Efendim ,13Ş nci fasıl sıfırdır. 136 
nci faslı müzakere edeceğiz. 

Muvazenei Maliye 
» Encümenince 

kabul edilen 
F . M. Nev'i muhassasat Lira 

136 Hapisaneler ma
sarifi tamiriyesi 35 000 

REİS — 136 neı fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? 35 000 lirayı kabul ederek 137 nci fas

la geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

137 nci fasıl : 
Muvazenei Maliye 

Encümenince 
kabul edilen 

F . M. Nev'i muhassasat Lira 

137 Mücrimin, mah-
kûmin ve mev-
kufin masarifi 
sevkiyesi 7 500 

REİS — 137 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? 137 nci faslın yekûnu olan 7 500 lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

138 nci fasıl : 
Muvazeneir Maliye 

Encümenince 
kabul edilen 

F. M. Nev'i muhassasat Lira 

138 Tahsisatı fevka-
lâdei şehriye 1 449 306 

REİS — 138 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? 138 nci faslın yekûnu 1 449 306 lirayı 
kabul edip 139 ncu fasla geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
cmiştir. (1) 

139 ncu fasıl : 
Muvazenei Maliye 

Encümenince 
kabul olunan 

F. M. Nev'i muhassasat Lira 

139 1 Mâzulin maaşı 
2 Mâzulin tahsi

satı fevkalâdesi 

52 881 

71 130 

139 ncu faslın yekûnu 124 011 
REİS — Söz istiyen var mı? 139 ncu faslın 

yekûnu 124 011 lirayı kabul edip 140 nci fasla 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın: 

(1) Bilâhara işbu fasla 2 250 Ura ilâve edil
miştir. Cilt 8, sayfa 973 e müracaat. 
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Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

F . M. Nev'i mühassasat Lira 

140 İntihabı Mebu-
san masrafı ./ 

EEİS — Efendim, 140 ncı fasıl sıfırdır. 132 
nci faslın müzakeresinden sonra yekûnu umumi
yi reyi âlilerine vaz'edeceğim. Heyeti Celilenizin 
şimdi müzakeresini tasvibettiği Evkaf Kanunu 
Muvakkatiyle Darüleytâmlar Kanunu Muvakka
tinin müzakeresine başlıyacağız. Gelecek müzake
reye Jandarma Bütçesini, ondan sonra Emniyeti 
Umumiye Bütçesini müzakere edeceğiz. 

2. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi
nin tasdikine kadar 1340 senesi Mart ve Nisan 
aylarına mahsus olmak üzere altıyüzbin liranın 
avans olarak itası hakkında lâyihai kanuniye 
(1/456) ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

1 B. M. M. Riyaseti Oelilesine 
8 . 3 . 1340 

Evkaf Bütçesinin tasdikine değin Mart ve Ni
san aylarına mahsus olmak üzere altıyüzbin li
ra avans itası hakkında Evkaf Müdüriyeti Umu-
miyesince tanzim olunup İcra Vekilleri Heye
tince Meclisi Âliye arzı tensip kılman lâyihai 
kanuniye bu baptaki esbabı mevcude ile leffen 
takdim kılınmıştır. Muktazasmm tesrii ifasına 
müsaade buyurulmasını arz ve istifham eylerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabnnucibe lâyihası 
1340 senesi için tanzim ve Meclisi Âliye arz 

ve takdim kılınmış olan Evkaf Bütçesinin Mu
vazenei Maliye Encümenince tetkikatı ikmal 
edilmiş ve mazbatası tanzim olunarak Heyeti 
Umumiyeye sevk olunmak üzere yollanmış ise de . 
teşkilât itibariyle bâzı tadilât ve tahsisatın icra
sına lüzum görülmüş olmasına mebni hidemat 
tadile uğramamak üzere iki aylık avans alınma
sı zaruri görülerek kaleme alman lâyihai kanu
niye ve esbabı mucibesi leffen arz ve takdim kı
lınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümenince tesbit edilmiş 
bütçeye nazaran işbu iki ay için talebedilen 
avans bir miktar fazla görülmekte İse de işbu 
fazlallık bilhassa Ramazanı Şerifte tediyesi lâzım, 
ve zaruri olan bâzı masariften ve kezalik kaydi-
yesiyle icrası muktazi bulunan inşaat ve tamirat 
masraflarından mütevellidolup sair masarifi nak-
diyeye şâmil değildir. İkinci madde alelûsul arz 
edilmiş ve üçüncü madde dahi anifen arz edilen 
esbaba binaen tahsisatın en ziyade lüzum gö
rülerek füısul ve mevadda ımüessiriyeti temin 
için arz ve teklif kılınmıştır. Dördüncü ve be-̂  
şinci maddeler alelûsul va.z'edilmiş oldukları ci
hetle muhtacı izah görülememiştir. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi için 1340 senesi 
Mart ve Nisan aylarına mahsus olmak üzere al
tıyüzbin liranın avans olarak sarfına dair me-

vaddı Kanuniye 

Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi-
nin 1340 senesi Mart ve Nisan ayları neması 
umumiyesi için Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesine mahsus olarak tesbit olunan mu-
hassesatı umumiyesine (600 000) lira tahsisat 
verilmiştir. 

Madde 2. — Müdüriyeti meskûre bu müddet 
zarfında kavanini mahsusatı mevzua dairesinde 
k-îffei varidatı vakfiyenin tahsiline devam ede
cektir. 

Madde 3. — İş bu tahsisatın Muvazenei Ma
liye Encümenince tesbit edilmiş f olan fusul ve 
mevadda tevziine Başvekalet memurduç. 

Madde 4. — İşbu kanun 1340 senesi Martın
dan itibaren meriyül icradır. 

Madde 5. — İş bu kanunun icrasına Başvekâ
let memurdur. 

Başvekil ve Hariciye Müdafai Milliye 
Vekili Vekili 
İsmet Kâzım • 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Necati Ferid 

Maliye Vekili . Maarif Vekili 
.M. Abdülhalik Vasıf 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Süleyman Sırrı Zekâi 
Ticaret Vekili Sıhhiye Vekili 
Hasan Hüsnü Dr. Adnan 

Mübadele İmar ve İskân Vekili 
Mustafa Necati 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Evkaf bütçesinin tasdikine kadar 1340 senesi 

Mart ve Nisan aylarına mahsus olmak üzere altı 
yüz bin lira avans' itası hakkında Evlfaf Müdiri-
yeti Umumiyesince tanzim ve Encümenimize ha
vale buyurulan Lâyihai Kanuniye mütalâa ve 
müzakere olundu. 

1340 senesinden itibaren avans suretiyle tah
sisat itasına nihayet verilmesi encümenimizce 
kabul edildikten ve teşkilâtı cedide dolaynsiyle 
Evkaf Bütçesinden, yapılacak tadilât ve tashih/atın 
Mart gayesine kadar meşkûk ve bütçe çıkıncaya ka
dar evkaf hiıdematının tatile uğramaımasını temin 
muktazi bulunduğundan Mart ve Nisan ayları
na mahsus olmak üzere iki aylık muvakkat büt
çe tanzimi muvafıfk görülmüş ve Ramazanda te
diyesi muktazi bâzı masarif ile inşaat ve tami
rat için senelik bütçenin altıda birine 40 959 
lira ilâvesi suretiyle muvakkat bütçe yekûnu
nun teklif veçhile 600 000 lira olarak tesbiti ka
bul edilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Trabzon 

Şefik 
Âza 

Ertuğrul 
•Dr. Fikret 

Âza 
Çorum 
Ferid 
Âza 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Ali Cenani 

Âza 
Niyazi 

Âza 
Diyarbekir 

'Zülfü 
Âza 

Easim 
» 

Âza 
Ergani 

İhsan Hamid 

REİS — Evkaf Bütçesinin heyeti ümumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
Heyeti umumiyesini kabul edip maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz''edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 Mart ve 
Nisan aylarına mahsus muvakkat Bütçe 

Kanunu 

Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi
nin -1340 senesi Mart ve Nisan ayları hidematı 
ümumiyesi için Muvazenei Maliye Encümenince 

1340 senesine mahsus olarak tesbit olunan mu-
hassesati umumiyesine mahsuben 600 000 lira 
tahsisatı muvakkate verilmiştir. * 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sesleri) Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ede
ceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Müdüriyeti meskûre bu müddet 
zarfında kavanin ve nizamatı mevzua dairesin
de kâffei varidatı vakfiyenin tahsiline devam 
edecektir. 

REİS —• İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) İkinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ede
ceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka-
'bul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu tahsisatın Muvazenei Ma
liye Encümenince tesbit edilmiş olan fusul ve 
mevadda tevziine Başvekâlet memurdur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı.?. (Hayır, sesleri) Üçüncü maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İş bu kanun 1340 senesi Mar
tından itibaren meriyülicradır. 

REİS —• Dördüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reyinize vaz'edeceğim.-, 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

4* 

Madde 5. —• İşbu kanunun icrasına Başvekâ
let memurdur. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim, kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul- edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyösini tâyini esamiyle re
yinize vaz'edeceğim. 

Efendim, Darülleytamlar hakkındaki mu
vakkat Bütçe Kanununu müzakere ettikten son
ra ikisini birden tâyini esamiyle reyinize vaz'-
edeyim. 

3. — Darülleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi
nin 1340 senesi Mart ayına mahsus muvakkat 
Bütçe kanun lâyihası (1/455) 
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B. M. M. Riyaseti Celilesine 
5 . 3 . 1340 

Darülleytamlar Müdüriyeti Umumiyesinin 
1340 senesi Mart ayma mahsus olmak üzere İc
ra Vekilleri Heyetince Meclisi Âliye arzı tensi-
bolunan müdüriyeti mezkûre muvakkat bütçe 
lâyihai kanuniyesiyle bu baptaki esbab bütçe su
reti musaddakası leffen takdim kılınmıştır. Muk-
tezasınm ifasına müsaadei Riyaset Penahilerini 
arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
Darülleytamlar Müdüriyeti Umumiyesinin 

1340 senei Maliye Bütçesinin Muvazenei Mali
ye Encümeninden henüz Meclisi Âliye takdimi 
mümkün olmadığından Darülleytamlar hidema-
tınm sfikteden vikayesini teıminen 1340 Mart 
ayma mahsus olmak üzere muvakkat bir bütçe 
tanzimi zaruri görülerek müdüriyeti meskûre-
nin senei merkume hidematı için Muvazenei Ma
liye Encümenince tesbit olunan muhassesatı 
umumiyenin onikide biri olan yüz sekiz bin do
kuz yüz liralık muvakkat tahsisat talebolun-
muştur. Ancak Vekâlete merbut darülleytamlar 
1339 senesinde bizzarure iki şekilde idare edil
miş ve bu şekil idare mehazir adediyeyi daî gö
rülmüş olduğundan Hükümetçe idare edilecek 
bilûmum darülleytamlar muamelâtının şahsiyeti 
hukukiyeyi haiz Darülleytamlar Müdüriyeti 
Umumiyesince idaresi tensik ve idare ve iktisat 
terbiye noktai nazarından daha müfidolacağı 
bittecrübe sabit olmasına mebni müfredat kad
roları üç sınıf üzerine tertip ve tesbit edilmiş ve 
ona göre 1340 senesinde bütçe tevhid kılınmış
tır. Maahaza 1340 Bütçesi Meclisi Âlice henüz 
tasdik edilememiş olduğundan yeni şekle göre 
kadrolar tatbik edilemiyeceğinden senei merku
me bütçesindeki, zamaim ve tenzilâtın Mart ayı 
maaşat ve ücuratma teşmiline imkân görüleme
miş ve ikinci madde bu esas dairesinde tahrir 
kılınmıştır. Darüleytamlarca cibayet • edilmekte, 
olan varidatın envamda bir tebeddül ve tahav-
vül mevcudolmadığmdan yalnız devamı tahsili 
tesbit edilmiş ve darüleytamlar bütçesi mülhak 
olduğundan ve şahsiyeyi hukukiyeyi haiz bir 
müdüriyeti umumiye tarafından idare edilmekte 
bulunduğundan istihsal kılınacak tahsisatın fü-
sul ve mevadda tevzii vekâleti acizeye ait bu
lunmakla üçüncü ve dördüncü maddeler ol^veç-

hile tanzim edilmiş olduğunu arz eder ve iş bu 
esbabı mucibe lâyihasını bittanzim takdim eyle
rim efendim. 

Lâyihai kanuniye 
Madde 1. —• Darüleyetamlar Müdüriyeti 

Umumiyesinin 1340 senesi Mart ayı zarfındaki 
hidematm ifasına mahsus olmak üzere müdüri
yeti moskûrenin senei merkume hidematı için 
Muvazenei Maliye Encümenince tesbit olunan 
muhassesatı umumiyesine mahsuben 108 900 lira 
tahsisatı muvakkate küşadedilmistir. 

Madde 2. — 1340 senesi Bütçesindeki zama
im ve tenzilât Mart ayı maaşat ve ücuratma şâ
mil değildir. 

Madde 3. — Kavanin ve nizamat ve usulü 
mevzuasma tevfikan cibayet edilmekte olan en
vai varidatın 1340 Mart ayı zarfında dahi istifa
sına devam olunacaktır. 

Madde 4. — Birinci madde mucibince istih
sal olunacak tahsisatı muvakkatenin darüley-
tamlarm 1340 senesi Bütçesi için Muvazenei 
.Maliye Encümenince tâyin ve tesbit olunan fü-
sul ve mevadda göre tevziine Maarif Vekili me
zundur. 

Madde 5. —• İşbu kanun Mart 1340 iptidasın
dan itibaren meriyül icradır. 

Madde 6. —• İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maarif Vekili mezundur. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Seyid 

Hariciye Vekili 
ismet 

Maarif Vekili 
Bulunamadı 

iktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

v Dahiliye Vekili 
Ferid 

Maliye Vekili 
M. Abdülhalik , 

^ .Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 
Sıhhiye Vekili 

Dr. İrfan 
Mübadele İmar ve İskân 

Vekili 
Mustafa Necati 

Riyaseti Celileye 

Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesinin 
1340 senesi Mart ayma mahsus olup encümeni
mize havale buyurulan muvakkat bütçe lâyihai 
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kanuniyesi bilmüzakere aynen kabul edilmekle 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

10 . 4 . 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi . Mazbata Muharriri 
Gümüş ane Gaziantep 

Hasan Fehmi Ali Cenani 
Kâtip Âza 

Trabzon Ertuğrul 
- Şefik Dr. Fikret 

Âza Âza 
Çorum * Sivas 
Ferid Rasim 

Âza Âza 
Istanibul Diyarbekir 

Ahmed Hamdi 
REİS —• Kanunun heyeti umumiyesi hakkın

da söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) Kanunun 
heyeti umumiyesini kabul edip maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vazedeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 
senesi Mart ayma mahsus muvakkat Bütçe 

Kanunu 

Madde 1. — Darüleytamlar Müdüriyeti Umu
miyesinin 1340 senesi Mart ayı zarfındaki hide-
matmın ifasına mahsus olmak üzere müdüriyeti 
meskûrenin senei merkume hidamatı için Mu
vazenei Maliye Encümenince tesbit olunan mu-
hassasatı umumiyesime malhsuben 108 900 lira 
tahsisatı muvakkate küşadedilmiştir. 

REİS —• Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.^ Aksini reye vaz'ede
ceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 1340 senesi bütçesindeki zamaim 
ve tenzilât Mart ayı maaşat ve ücuratma şamil 
değildir. 

REİS —• İkinci madde hakkında sözl istiyen 
var mı? İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Kavanin ve Nizamat ve usulü 
mevzuasına tevfikan cibayet edilmekte olan en
vai varidatın 1340 senesi Mart ayı zarfında dahi 
istifasına devamolunacaktır. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyinize vaz'edeceğim. Kabul 
'etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. —• Birinci madde mucibince istih
sal olunacak tahsisatı muvakkatenin Darüley-
tanılarm 1340 senesi bütçesi için Muvazenei Ma
liye Encümenince tâyin ve tesbit olunan fusul 
ve mevadda göre tevziine Maarif Vekili Mezun
dur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka'bul edil
miştir. 

Madde 5. — İş bu kanun Mart 1340 iptida
sından itibaren merüyülicradır. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul et
miyenler lütfen «1 kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

> Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maarif Vekili memurdur. 

REİS — Altıncı madde hakkında söz istiyen 
var rnı? Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ei'öndiim, gerek Darüleytamlar hakkındaki, ge
rek evkaf hakkındaki muvakkat bütçeleri tâyini 
esamiyle .reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey pusulası 
verecektir, (Kırkkilise daire! intihabayesinden is
tihsali araya başlanıldı.) 

REİS —• Efendim, henüz reylerini istimal et-
m'iyien rüfeka varsa lütfen istima'l etsin. (İstihsa
li âra hitam bulmuştur) Netice! arayı arz ediyo
rum. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi 
Mart ve Nisan aylarına mahsus Evkaf muvakkat 
bütçesi liçdh reye iştirak eden âzanm adedi (140) 
dır. Muamele tamam değildir. 

Darülıeyıtamlar muvakkat bütçesinde reye iş
tirak eâ'en âzanm adedi 138 dir muamele tamam 
değildir. Efendim, yarın saat 1,5 ta Köy Kanunu 
müzaekresine devam etmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat saat dakika 
6 dan sonra 

*>&<{ 
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Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi Mart ve Nisan aylarına mahsus muvakkat bütçesi 
hakkındaki netîcei ara 

Reye iştirak 'edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

(Nisabı ekseriyet hâsıl olmamıştır.) 

140 ' 
140 

0 
0 

Artvin: (Hilmi B.), Ardahan: (Halid P§.), 
(Talât B.), Adana: (Safa B.), Aksaray: (Musta
fa Vehbi B.), Amasya: (Ali Rıza Ef.), Antalya: 
(Murad B.), (Ahm'ed Saki B.), Ankara: (İhsan 
B.), Aydın: (Tahsin B.), Edirne: (Hüseyin Rıfkı 
B,), Ordu: Ahmed Mamdi B.), (Faik^B.), (İsma
il B.), (Reoai B.), (Halil E l ) , Erzincan: Sabit 
B.), Erzurum: (Cazim E l ) , (Rüştü Pş.), (Halid 
B.), (ZiyaB.), Er tuğru l (Ahmed İffet B.), (Ha
lil B.), (Dr. Fikret B.), (Rasim B.), Ergani: (Kâ
zım Vehbi B.), (İhsan Hâmid B.), İzmir: (Mü-
kerrem^B.), (Hasan Hüsnü B.), İstanbul: (Ali 
Fethi B.), Eskişahir: (Emin B.), Elâziz: (Musta
fa B.),' ürfa: (Ali B.), İçel:" Fikret B.), İzmit : 
(Şükrü B.), (İbrahim B.), (Mustafa B.), Baya-
zıt: (Şefik B.), Bursa: (Mustafa Fehmi E l ) , 
(Refet B.), Burdur: (Hüseyin Baki B.), Bozok:' 
(Salih B.), (Hamdı B.), (Süleyman Sırrı, B.), 
Bolu: (Şükrü B.), (Falih Rıfkı B.), Biga: (Meh-
med B.), (Şükrü B.), Tekirdağ: (Cemil B.), To-
kad: (Emin B.), Canik: (Cavit Pş.), (Süleyman 
Neemi B.), Çatalca: (Şakir.B.), Çorum: • (Ferid 
B.), (İsmet B.), (Mustafa B.), Hakkâri: Asaf B.), 
(Nazmi B.), Dersim: (Feridun Fikri B.), Deniz
li: (Yusuf B.), (Haydar Rüşdü B.), (Kâzım B.), 
(Necip Ali B.), (Mazhar Müfid B.), Diyarbekir: 
(Feyzi B.), (Mehmed B.), '(Zülfü B.), (Şeref 
B.), Rize: (Rauf B.), (Esad B.), (Fuad B.), 
Zonguldak: (Halil B.), (Yusuf Ziya B.), Siirt: 

(Mahmud B.), Sivas: (Ziya B.), (Halis Turgut 
B.), Siverek: (Mahmud B.), (Kadri Ahmed B.), 
Sarühan: (Kemal B.), Trabzon: (Şefik B.), (Ah
med Muhtar B.), (Rahmi B.), »Gazianteb: (Ali 
öenani B.), Karesi: (Ali Şuuri B.), (Osman Ni
yazi B.), (Haydar Adil B.), (Mehmed Vehbi B.), 
(Mehmed Oavi't B.), (Ahmed Süreyya B.), Kara-
hisarı Şarki: (İsma;il B.), Karabasan Sahib: (Ru
şen Eşref B.), (Sadık B.), (Musa Kâzım B.), 
Kastamonu : (Ahmed Malhid Ef., Hasan Fehmi 
Ef., Halid B., MaJhmııd Fuad B.), Kozan : (Ali 
Saib B., Ali Sadi B.), Konya : (Naim Hazım 
Ef., Eyüıb Salbri Ef., Musa Kâzım E l , Musta
fa Feyzi E l , Refik B.), Kırşehir : (Mahufbub 
E l ) , Kayseri : (Ahmed Hilmi B., Nuh Naci B., 
Dr. Halid B., Saibit B.), Gelibolu : (Celâl Nuri 
B.), Gürnıüşane : (Hasan Fehmi B., Zeki B.), 
Kângırı : (Mustafa Abdülhalik B., Rifat B.), 
Kütahya : Ragıb B.), Meihmed Nuri B., Ahmed 
Ferid B.), Giresun : ((Kâzım B., Şevket Ef., 
Haikkı Tarik B.", Hacim Muhiddin B.), Mar
din : (Abdüljgani B., Devriş B.), Mıersin : (Be
sim B., Niyazi B.), Maraş : (Tahsin B., Abdül-
kâdir B., Mithad B.), Malatya": (Dr. Mehmed 
Hilmi B., Reşid Ağa) Menteşe : (Hoca Esad 
E l ) , Muş : (Osman Kadri B., Rıza B.), Niğde : 
OOalilb B.), Van : (iMinib B., Hakkı B., İbra
him B.), 

*>&<{ . - < . . . , 
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Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi Mart ayma mahsus Muvakkat Bütçesi hak
kındaki neticei ara : Nisap : Ekseriyet hâsıl olmamıştır. 

Reye iştirak edenler : 138 
Kalbul edenler : 138 
Reddedenler. : Ö 
Müstenkifler : O 

(Kalbul edenler) 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan : (Halid Paşa, 
Talat B.), Adana : (ıSafa B.), Aksaray : (Mus
tafa Vehbi B.,),. Amasya : (Ali Rıza E l ) , An
talya : (Alhmed Saki B., Murad B.),, Ankara : 
(İhsan B.), Aydın : (Tahsin B.), Edirne : (Hü
seyin Rıfkı B.), Ordu : (Faik # . ) , Hamdi B., 
İsmail B., Recai B., Halil E l ) , Erzincan : (Sa
bit B.), Erzurum : (Ziya B., Oazim E l ) , Halet 
B.), Ertuğrul : (Rasim B , Ahmed İffet B., Ha
lil B., Dr. Fikret B.), Ergani : (Kâzım Vehbi 
B., İhsan Mamid B.), İzmir : Şükrü B., Osman-
zacle Hamdi B.)> İsparta : (Hüseyin Hüsnü B., 
Mükerrem B.), Istan'bul : (Fethi B.), Eski
şehir j (Emin B.), Elâziz : (Mustafa B.), Ur-
fa : (Ali B., Şeyh Saffet E l ) , İçel : Dr. Tev-
fiik B.), İzmit : (Şükrü B., İbrahim B., Mustafa 
B., Saffet B.), Bayezid :' (Şefik B.), Bursa : 
(Refet B., Mustafa Fehmi Ef.), Burdur : (Hü
seyin Baki B.), Boızok : (Hamdi B., Salih B., 
Süleyman Sırrı B.), Bolu : (Şükrü B., Falih 
Rıfkı B.), Biga : (Mehmed B., Şükrü B.), Te
kirdağ : (Cemil B.), Tokat : (Emin B.), Caııik : 
(Cavid Paşa, Süleyman Necini B.), Çatalca : 
(.Şakır B.), Çorum : (Ferid B., İsmet B., Mus
tafa B.), Hakkâri : (Asaf B., Nazmi B.), Der
sim : (Feridun Fikri B.), Denizli : (Haydar 
Rüştü B., Yusuf B., Mazhar Müfid B., Kâzım 
B., Necib Ali B.), Diyarbekir : (Şeref B., Fey

zi B., Zülfi B., Mehmed B.), Rize : (Fuad B., 
Rauf B., Esad B.), Zonguldak : (Yusuf Ziya 
B., Halil B.), Siird : (Mahmud B.), Sivas : Zi
ya B., Halis Turgud B.), Siverek : (Mahmud 
Ef., Kadri Ahmed B.), Saruhan : (Kemal B.), 
Tralbzon : (Rahmi B., Ahmed Muhtar B., Şefik 
B.), Gazianteb : (Ali Cenani B.), Karesi : (Ah
med Süreyya B., Ali Şuuri B., Mehmed Caıvid 
B., Mehmed Vehbi B., Haydar Âdil B., Osman 
Niyazi B.), Karahisarı Şarkı :, (İsmail B.), 
Karalhisarı Sahib : (ıSadık B., Musa Kâzım B., 
Ruşen Eşref B.), Kastamonu : Mehmed Fuad 
B., Halid B., Ahmed Mahir E l , Hasan Fehmi 
E l ) , Kozan \: (Ali Sadi B., Ali Saib B.), Kon
ya : ((Mustafa Ef., Naim Hazım Ef., Musa Kâ
zım Ef., Refik B., Eyüb Sabri Ef., Mustafa 
Feyzi Ef.), Kırşehir. : (Mahbu'b E l ) , Kayseri : 
(Ahmed Hilmi B., Dr. Halid B., Sabit B., Nuh 
Naci B.), Gelibolu : ('Celâl Nuri B.), Grümüşa-
ne : (Zeki B., Hasan Feftımi B.), Kângırı : (Ri-
fat B., Mustafa Abdülhalik B.), Kütahya : 
(Ahmed Ferid B., Nuri B., Ragılb B.), Giresun : 
(Hakkı Tarik B., Hacim Muhiddin B., Kâzım 
D., Şevket B.), Mardin : Devriş B., Bbdülıgani 
B.), Mersin : Niyazi B., Besim B.), Maraş : 
(.Mithat B., Abdülkadir B., Tahsin B.),' Ma
latya : Reşit Ağa, Dr. Hilmi B.), Menteşe : 
(Esad Ef.), Muş : (Osman Kadri B.,Rıza B.), 
Niğde : (Galib B.), 


