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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 10,35 

REİS : Reis Vekili Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim! Celseyi kuşat ediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtf sabık hulâsası okunacaktır: 

Ellisekizinci İçtima 

17 Şubat 1341 Sah 

Birinci Celse 
Refet Beyin Tahtı Riyasetlerinde inikad ederek 

Zaptı Sabık Hülâsası kıraat ve aynen kabul edildik
ten ve haftanın beş gününün bütçe müzakeresine 
hasrı ve aynı,zamanda sabahları da içtima akdi ka-
rargir olduktan sonra evrakı varide ait oldukları 
mahallere havale edildi. 

Tütün ve sigara kâğıdı inhisarı hakkındaki lâyi
ha! karîüniyelerin müstacelen müzakeresi kabul olun
du. 

İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey tarafın
dan elliyedinci içtimada irad olunan nutuk metninin 
neşir ve temimi hakkındaki takrirler kiraat ve kabul 
edildi. 

Merhum Halit Paşa hakkında validesi Hanım ile 
Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüf ekasının telgraf-
nameleri ve Afganistan Sefareti ile Rus Sovyet Cum
huriyeti Mümessilliğinin taziyetnameleri kiraat ve 
münasip cevaplar verilmesi kabul olundu. 

Osmanlı Bankası hakkında İzmir Mebusu Kâmil 
Beyle Yavuz Zırhlısı hakkında Bolu Mebusu Mehmet 

Vasfi Efendinin; suallerine Maliye Vekili Abdülha-
lik ve Bahriye Vekili İhsan Beyler tarafından verilen 
cevaplar istima edildi. 

Badehu vuku bulan teklif üzerine aşarın ilgası 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine geçile
rek üçüncü madde ile Muvazene! Maliye Encümenin 
teklif ettiği dördüncü madde aynen kabul olunduğu 
gibi bu maddenin ilâvesiyle beşinci olan madde dahi 
aynen kabul ve tenefüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Refet Bey tarafından küşad ve aşarın ilgası hak

kındaki lâyihanın müzakeresine devam olunarak al
tıncı ve yedinci maddeler tadilen, sekizinci ve doku
zuncu maddeler aynen kabul ve onuncu madde tay
yedildi. Mütebaki maddelerin dahi birisi tadilen ve 
diğerleri aynen ve kanunun heyeti umumiyesi (1) red
de karşı (151) rey ile kabul edildi ve çarşamba günü 
öğleden evvel saat on da içtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri). Zaptı Sabık Hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim! Zabıtlarda 
bazen ifademizi tanıyamıyoruz. Çok rica ederiz, za
bıtların muntazam tutulmasını temin buyurun. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 

1. — Tütün inhisarı hakkındaki kanun lâyihasının 
marttan evvel iktisabı kanuniyet edebilmesi meşkûk 
olmasına binaen inhisar usulünün bir müddeti muvak
kate için doğrudan doğruya Hükümetçe idaresi hak
kında (1/591) numaralı kanun lâyihası ve Tütün En
cümeni mahsusu mazbatası. 

REİS — Efendim! Encümen müstaceliyet teklif 
ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Takviyesine lüzum görülen ordunun bu hu
sustaki ihtiyacını tatmin ve bazı hidematın ifası için 
muktazi tahsisatın istihsali hakkında (1/617) numa
ralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvaze-
nci Maliye Encümenleri müşterek mazbatası. 
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REÎS — Efendim! Hükümet tarafından müstace
liyet teklif ediliyor, malûmuâliniz müstaceliyet de
mek bir defa müzakereye tabi olmak demektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! 
Hükümetin maksadı tercihan müzakeredir, zannedi
yorum. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Maksatları terci
han olacak. 

REİS — Efendim! Tercihan müzakeresini reye 
arz ediyorum. Tercihan müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Şu halde Dahiliye Bütçesin
den sonra 'bunu müzakereye başlayacağız. 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Reis Bey! Bu müs
taceldir. Geçen gün ittihaz edilen kararın neticesidir. 
Derhal müzakere edelim. Kısa ve bir maddeden iba
rettir. 

REÎS — Arkadaşlar kaibul ederse olur efendim. 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Şimdi müzakere 
edebiliriz. İki maddeden ibarettir. 

REİS — Efendim! Şimdi müzakeresini kabul edi
yor musunuz? (Kabul sesleri.) O halde müzakere ede
riz. 

3. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 bütçesinin tahsisatı fevkalade faslından 5 350 
liranın münakaleten memurini mazule maaş ve tahsi
satı fevkalade faslına ilâvesi hakkında (1/611) numa
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz, 

Takrirler 
/. — Hakkâri Mebusu Asaf Bey ve rüfekasmın; 

Hakkâri Vilâyeti Merkezi Belediye Reisi Halit Ağanın 
hidematı vatanpervarânesine binaen, mumaileyhe hi-
dematı vataniye tertibinden şehrî beşyüz kuruş maaş 
tahsisi temenniyatına dair takriri (4/157) 

REİS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Takviyesine lüzum görüleni ordunun bu hu
sustaki ihtiyacını tatmin ve bazı hidematın ifası için 
muktazi tahsisatın istihsali hakkında (1/617) numara
lı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri müşterek mazbatası : 

REİS — Efendim! Meclisi Âlinin şimdi müzakere
sini kabul buyurduğu kanun lâyihasının müzakeresi
ne başlıyoruz. 

ALİ ŞUURl BEY (Karesi) — Reye vazedildi mi 
efendim? 

REİS — Evet! Kabul edildi. Mazbatayı okuyoruz. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Takviyesine lüzum görülen ordunun bu husustaki 
ihtiyacını tatmin ve !bazı hidematın ifasını temin için 
muktazi tahsisatın istihsaline mütedair Müdafaai Mil
liye Vekâleti Celilesince tanzim olunan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 15.2.1341 tarihli içtimaında ledet-
tezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai ka
nuniye ve esbabı mucibe mazbatasıyle olbaptaki müf
redat cetveli leffen takdim kılınmıştır. Muktezasmın 
ifa ve neticesinin imhasına müsaade buyurulmasını 
rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde : 1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 

senesi bütçesinin fusul ve mevadına müfredatı mer

but cetvelde muharrer olduğu üzere 230 100 lira tah
sisatı munzamma ita kılınmıştır. 

Madde : 2. — İşbu tahsisat, orduda kadrodan 
fazla istihdam edilecek efrat masarifine karşılıktır. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 15 . 2 .1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Fevzi 

Ticaret Vekâleti Vekili 
Hasan Fehmi 
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Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Mazhar 

Fasıl Madde Nev'i Muhassasat Lira 

291 
294 

300 
301 
306 

Maaşatı Umumiye 
1 Tayinat 
3 Mahrukat ve tenvirat 

Nakliyat 
Harcırah 
Tahsisatı fevkalâdei şahriye 

610 
85 000 
12 050 

100 000 
30 000 
2 440 

230 100 

Esbabı Mucibe 
Hadisei malumei ahire münasebetiyle ordunun tak

viyesi için bir kısım kuvvet celp ve istihdamına ve ba-
zı hidematın ifasına zaruret görülmüş olduğundan iş
bu kuvvet ve hidematın 1340 senesine ait yirmi gün
lük tahsisatının bütçeye zammı iktiza eylemiştir. 
Cem'an «230 100» liradan ibaret bulunan tahsisatın 
itasına müsaade buyurulması maruzdur. 

Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye 

Encümenleri Mazbataları 

Takviyesine lüzum görülen ordunun bu husustaki 
ihtiyacını tatmin ve bazı hidematın ifası için muktazi 
tahsisatın istihsali hakkında Başvekâletten mevrut ve 
Encümenlerimize muhavvel lâyihai kanuniye Müda
faai Milliye Vekili namına Müsteşar Muavini Mira
lay Hüseyin Hüsnü Bey hazır Olduğu halde tetkik ve 
müzakere olunarak aynen kabul edilmiştir. Berayı 
tasdik Heyeti Celileye arz ve takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Kâtibi 

Konya 
Fuat 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbata Muharriri 

Rize 
Ekrem 

. Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata 

Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Müdafaai Milliye. 
Encümeni Reisi 

Namına 
Rize 

Ekrem 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Kâtibi 

Zonguldak 
Ragıp 

Muvazenei Maliye Encümeni Azasından 
Hakkâri Giresun 
Asaf Musa Kâzım 

İsparta 
Mükerrem 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Müdafaai Milliye Encümeni Azasından 
Bolu Kastamonu 

Cevat Abbas ' Halit 

Ertuğrul 
Rasim 

Ordu 
Recai 

Malatya 
Mahmut Nedim 

REÎS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş ve mad
delere geçilmiştir. 

Müdafaai Milliye vekâletinin 1340 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma itası hakkında Kanun. 

Madde 1. — Müdafaai Milliye vekâletinin 1340 
. senesi bütçesinin fusul ve mevadına, müfredatı mer
but cetvelde muharrer olduğu üzere, «230 100» lira 
tahsisatı munzamma ita kılınmıştır. 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz isteyen var 
mı- (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu tahsisat, orduda kadrodan faz
la istihdam edilecek efrat masarifine karşılıktır. 

REÎS — Efendim! Söz isteyen var mı? Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun neşir tarihinden muteber
dir. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim! Kanunun Heyeti Umumiyesini tensip 
buyurursanız öğleden sonraki celsede reyinize vaze
deriz. (Kabul sesleri). 
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FERlT BEY (Kütahya) — Söz istiyorum efen
dim! Muhakemat Encümeni Raporunun Heyeti Ce
hle derhal müzakeresini kabul buyurmuştu. Fakat 
dünkü müzakerede aşar Kanununun ona tercihen 
müzakeresi karargir oldu. Heyeti Celileden rica edi
yorum. Bugün öğleden sonraki celselerden birisinin 
olsun buna tahsis edilmesini teklif ediyorum. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Mevadı saire-
nin pazar ve salı günleri müzakere edilmesi kabul 
edilmişti. 

Bundan mada günlerde Bütçe Kanununu müzake
re edeceğiz. Ondan başka bir şey müzakere edeme
yiz. 

FERİT BEY (Kütahya) — Efendim! Evvelce der
hal müzakeresini tasvip buyurmuştunuz. Dün diğer 
bir karar ile bunun aşarın müzakeresi hitam bulduk
tan sonra-müzakeresini kabul ettiniz. Aşarın müzake
resi ise hitam buldu. Binaenaleyh Heyeti Celilenin ev
velki kararına tebaan bunun müzakere edilmesi lâ
zımdır. Bendeniz şimdi istemiyorum. Öğleden sonra
ki celselerden birini buna tahsis edersiniz efendim. 

REİS — Öğleden sonraki celselerden birinin bu 
müzakereye tahsisini Ferit Bey teklif ediyorlar. Re
yinize arzediyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Öğleden sonra 
ikinci celsede... 

REİS — Bugün öğleden sonraki celselerden birin
de müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş-. 
tir efendim. 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506). 

A) Dahiliye Vekâleti Bütçesi 
REİS — Efendim! Dahiliye Vekâleti bütçesinin 

müzakeresine devam ediyoruz. Buyurunuz Mazhar 
Müfit Bey. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Dahiliye Bütçesinin Heyeti Umumiyesi hakkında be
yanı mütalaa eden rüfekadın bazılarının mütalaatına 
tamamen iştirak ederim. Fakat bazı arkadaşların mü
talaatına iştirak değil, tamamen muarızım. Muarız 
olduğum noktaları, kendi düşüncelerime göre, izah 
edeceğim. 

Sabit Beyefendi arkadaşımız asayişten bahis bu
yururken, birtakım vakayîden bahis buyurarak asa
yişin henüz bizde tamamen takarrür etmediğini beyan 
buyurdular. Efendiler! Bu memlekette asayiş hakkın
da bir mukayese yapmak lâzım gelirse yalnız bugünü 

değil; on seneden beri belki bugünkü asayişi görme
diğimizi de itiraf etmek lâzım gelir. (Bravo sesleri). 
(Doğru sesleri). Sabit Beyefendinin insafına müracaat 
ediyorum. Gerek Sabit Beyefendi Hazretlerinin ve 
gerekse bu âciz arkadaşın vilâyatı şarkıyede Valilik
lerimiz vardır. Acaba zamanı vilâyetimizde biz bu
günkü kadar asayişi temin edebilmiş mi idik? Acaba 
zamanı vilâyetimizde asayiş vilâyatı şarkıyede bugün
künden daha müemmen, daha müstakar mı idi? Efen
diler! Rica ederim asayişin hiç bir zaman fena olma
ması şayanı temennidir. Bunda hepimiz müttefikiz. 
Fakat iki sene evvel bugünkü asayiş mevcut mu idi? 
Binaenaleyh bugünkü asayişin derecesini tayin için 
lütfen zamanı sabık ile bir mukayese yapmak lâzım 
gelir. Mamafih bendeniz belki yanlış düşünüyorum, 
bilmiyorum. Asayiş meselesinde Dahiliye Vekili Es-
bakı Ferit Bey, asayişin istikrarını mefkure addetmiş 
ve o şekilde çalışmıştır. Ondan sonra Recep Bey de 
aynı isri takip etmiştir ve hiç şüphesiz bugün Dahili
ye Vekili bulunan Bey de aynı isri takip edecektir. 

Sonra Erzurum Mebusu Muhteremi Ziya Efendi 
Hazretleri beyanatında memlekette ahlâk kalmadığını 
diniiı lâubalilik şeklini aldığını teşevvüşe uğradığını ve 
buna da misâl olarak muhadderatı islâmiyenin, hatta 
ve hatta çocukları da kucaklarında olduğu halde mey
hanelere girerek rakı içtiklerini... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim! 
Onlar muhadderat değil... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ve sonra 
dans mahallerinde sabaha kadar dans edildiğini; fuh-
şiyatın bulunduğunu, şöyle olduğunu, böyle olduğunu 
beyan ediyorlardı. Bu beyanatı pek mühim idi. Ehem
miyetle dinlediğim bü mütalaadan evvel işin ehemmi
yetine binaen zabtı bekledim. Efendi Hazretlerinin 
beyanatı pek mühim olduğundan ve hiç şüphesiz isti
mal buyurdukları cümle ve kelimelerin derin bir vu
kuf ve derin bir itimatla söylendiğine kani olduğum
dan zabıttaki her kelimenin manası üzerinde bende
niz tevakkuf etmek isterim. 

Meselâ Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki : Emni
yet ve asayişin temini ne derece lâzım ise, ahlâk ve 
maneviyatı sarsan birtakım ahvali elimenin de izale
si çaresine bakılmalıdır. Maalesef şimdiye kadar bu 
cihete katiyen atfı ehemmiyet edildiği yoktur. Efen-
d.Jer' Katiyen tabirine dikkat buyurunuz. Maneviyat 
sarsılmış, hissiyatı diniye gevşemiş - ifadelerine naza
ran - bu cihete katiyen atfı ehemmiyet edilmemiş, bu
yuruyorlar. Efendi Hazretleri müsaade buyururlarsa, 
şu «katiyen» kelimesinden pek tevahhuş ettiğim ci
hetle, kendilerinden sormak istiyorum. 
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Maneviyatın sarsıldığı, hissiyatı diniyenin gevşe
diği zaman dün müdür? Bir hafta evvel midir? Hükü
meti Cumhuriyenin teessüsünden beri midir? Yoksa 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti zamanından beri mi
dir? Yoksa çok eskiden beri midir? 

ALİ BEY (Rize) — Maziye irca etmek lâzımdır. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hissiyatı 

diniyenin gevşediğinden bahis buyuruyorlar. Acaba 
Hulefayı Emeviye zamanında, malumları olan cari
yeyi sarhoş olarak imamete geçirip te arkalarında na
maz kılmayı emreden Hulefayı Emeviye devrinde ah
lâk daha mı iyi idi? Din daha mı kavi idi? (Gürül
tüler). 

REİS — Rica ederim, hatibi serbest bırakın 
ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Gevşemiş, gev

şememiş bunları bırakın, söylemeyin! 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bendeniz de 

söz isterim Reis Bey! 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendiler! 

İsterseniz söylemiyeyim. (Devam sesleri). 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hiç bir za
man vaki olmamıştır. Ziya Efendi öyle söyledi ise 
yanlış söylemiştir. Muhadderatı islâmiye böyle şeyler 
yapmaz. Reddederiz o sözleri, muhadderatı islâmiye 
böyle hezeyan yapmaz. Ebediyen münezzehtir.. ' 

REİS — Yahya Galip Bey, müsaade buyurun! 
Size de söz yazdım. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendiler! 
Uzak zamandan bahsetmeyelim. Acaba Abdülhamit 
zamanında akait kitaplarımız yakıldığı... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Allah be
lâsını versin o zamanın, yere 'batsın. Zamanımızı o 
zamanla kıyas etmeyin. Allah için efendiler! Böyle 
bir şey ka'bul etmeyiz. Kim böyle şeyleri kastederse 
kafasını koparırız. Değil Hacı Ziya Efendi. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Kasdetmemiştir 
böyle bir şey. 

REİS — Müsaade buyurun rica ederim. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hiç unut

mam, taşrada 'bulunduğum zaman gazetenin birinde 
hastalıktan dolayı «sayei srhhatvayei cenabı hilâfet 
penahide mündefi olmuştur.» diye yazıldığı zaman din 
daha mı kavi idi? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Dünya o za
man mı mamur ve abadan idi? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Acaba o 
zaman niçin ağzımızı açıp da dinle !bu derece istih
za edildiğini, dinin asıl o zaman gevşek bulundu
ğunu kimse söylemiyordu? Efendiler! Dindeki bu te

şevvüşü gören genç neslin, münevver neslin, müte-
ceddit neslin yaptığı inkılâp işte onun saikasıdır. Ge
ne efendi Hazretleri buyuruyorlar ki; Garbın mede
niyeti denildi mi, bütün mânası ile Garbın levsiyatiy-
le garplileşmek istiyoruz. Garbin ilmini, marifetini, 
sanayini, ümran cihetini almıyoruz. Ya ne yapıyoruz? 
GarJbın ya tamamen ahlâkî levsiyatını ve tamamen 
rezaili içtimaiyesini alıyoruz, buyuruyorlar. Efendi 
Hazretlerinin munsif olduğuna kaniim. (El insafı nıs-
füddin) Rica ederim, Efendi Hazretleri! Garibin ke-
malâtından hiçbir şey almadık mı? Yalnız rezailini mi 
tatbik ediyoruz? Çok rica ederim Efendi Hazretleri! 
Bugünkü ordumuz nedir? Bugünkü ordumuzun tekem
mülü, Garbın fennî harpte husule getirdiği ilmin mem
leketimizde tatbiki değil midir? Rica ederim Efendi 
Hazretleri. Bizde bugün bir ta'babet vardır. Tababeti
mizin bu derece terakkisi işte zatıâlinizin de bu ka
dar istihsan buyurduğu ilim ve fazıl cihetini mem
lekete ithal ettiğimize delâlet etmiyor mu? Rica ede
rim Hoca Efendi Hazretleri! Memleketimizde 'bugün 
bir hukuksinasan zümresi vardır. Bunun ilmi, fazlı 
Garbın ilmi değil mi? 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Türk seci
yesi, Türk ruhu, Avrupa medeniyetinden daha yük
sektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Türk ruhu, 
Türk seciyesi çok yüksektir. Aynı zamanda muhare
be ilim ve fendir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Mazhar Mü
fit Bey! Muharebelerde ilim ve fennin durduğu yer
de Türk harikalar yarattı. Nazarı dikkatinizi celbe-
derim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Elbette 
Türk harikalar yaratır. Fakat ilim ve fen de Türk 
harikasına inzimam ederse elbette önüne durulmaz. 
Yalnız Halis Beyefendi, gerek Ziya Efendi - zabıtla
ra bakınız - onlar söylerken bir söz 'bile söylemedim. 
Sonra siz de söylerken bendeniz de iz'aç ederim. Mü
saade 'buyurun sözlerimi söyleyeyim. 

Sonra efendim! «Memlekette yalnız Garbın lev-
siyatı tamamen tatbik olunuyor.» Sözünü bendeniz 
kabul etmedim. Ziya Efendi Hazretlerinin de insafı 
vardır. O da kabul etmeyeceklerdir. Zannederim. Son
ra Efendiler! Gene Ziya Efendi Hazretleri aşağıda 
diyorlar ki : Fuhuş memlekette salgın bir surettedir. 
Binaenaleyh İslâm kadınlarını bundan menedeceğimiz 
yerde vesikalarla temettü mukabilinde fuhuşa sevke-
diliyor. Bunun üzerine Başvekil Beyefendi Hazretleri 
de diyorlar ki : Öyle bir şey yoktur. Bu esnada ben-
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denizin en müteessir olduğum şey, (Doktor an druva) 
yani Hukuk Doktoru olan hakikaten münevver bulu
nan Feridun Fikri Beyin de 'burada «yalan değildir» 
sözü geçiyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sözüm yan
lış zaptedilmiş (Yalan değildir.) demedim, yanlış de
dim efendim. I 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Çok teşek
kür ederim. (Yalan değil) dememiş Feridun Bey, 
çok teşekkür ederim. - Efendi Hazretleri de lütfen I 
tasdik buyururlar - Biz ehli İslâm, hüsnü zanla me
muruz. Yoksa sen kâfirsin, sen melunsun, sen bil
mem fahişesin, zannederim şeriati İslâmiyede suizan-
nın yeri yoktur. Bunu Hoca Efendi Hazretleri tasdik 
buyurursunuz değil mi? Şu halde iffeti umumiyeyi le- I 
kedar etmek, böyle para ile fuhşa sevkolunuyor de- I 
mek insaf ile kabili telif değildir ve maksadı âlisi de 
bu olmasa gerektir. Öyle değil mi Hoca Efendi Haz
retleri... I 

ZİYA EFENDİ (Erzurum) — Evet öyledir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Çok te
şekkür ederim. Hoca Efendi Hazretleri buyuruyor- I 
lar ki; Filorya'da hamamlar açılmış, o hamamlarda I 
kadın erkeğin beraber girip yıkanmasına müsaade 
edilmiş ve hattâ memaliki hıristiyaniyede bu usul I 
yokmuş... Memaliki hıristiyaniyede şimale doğru gi- I 
derseniz plaj denilen bu deniz hamamlarına rastge-
lirsiniz. Bunu. biz memleketimizde istemiyoruz, yok- I 
tur demeyin. Fakat Hoca Efendi zannederim ki, bu- I 
nu yazan gazete o zaman bir şey daha yazmıştı. Hü
kümet, kadın ve erkeğin 'bir arada denize girmesini I 
menetmiştir. Kadın ve erkek bir arada denize giri
yor dediğiniz zaman, lütfen Hükümet bunu ahiren 
menetmiştir, deseydiniz ya... İnsaf bunu iktiza eder
di. Hayır Hoca Efendi Hazretleri! Zattâlinizi hürmet
le dinledim, beni de lütfen istima buyurmanızı rica I 
ederim. Sonra cevap verirsiniz. Sonra Hoca Efendi 
Hazretlerinin en ziyade iliştiği bir kelime vardır : «Lâ
yik» kelimesi, lâ dinî kelimesi. Efendiler! Lâyik ne 
demektir? I 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Onu 
bir izah et. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ne ka
dar izah etsem gene tasdik etmezsiniz. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Suiizan etme efen
dim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Hayır 
efendim, Hoca Efendinin istizahının istihzaâmiz oldu
ğunu gördüm de onun için söyledim. «Bir izah etse- J 
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ne» diye buyurdular. Efendiler! Bence «Lâyik» lı
ğın bir Hükümet manası olsa gerek, 'bir de şahsî ma
nası vardır. Avrupa'da lâyikin şahsî manasını alır
sanız papaz olmayan demektir. Hükümet manası hür
riyeti vicdaniyeye, hürriyeti diniyeye riayetkar de
mektir, daha doğrusu "ahkâmı diniyenin ahkâmı dün
yeviye ile alâkasını kesmek demektir. Efendiler! Lâ
yik, lâ dinî bunu nereden çıkarıyorsunuz. Rica ede
rim Ziya Efendi Hazretleri? Lâyik demek, lâ dinî, 
dinsiz, kâfir demek midir? Efendiler! Bir mümine 
küfür isnat etmek nedir rica ederim? (Küfürdür ses
leri.) Sonra bir adamın, bir şahsın zevahirine baka
rak «kâfirsin» demeye şer'an mezuniyeti var mı? Bu 
neye döner bilir misiniz Hoca Efendi? Vaktiyle Şey
hülislâm Bostan Zade ile Kazasker Şair Baki Efen
dinin yekdiğerini tekfir ile mahkemelerde dolaştığına 
benzer. Bilirsiniz ki bu mesele tarihte, pek meşhur
dur ve yine malûmunuzdur ki - Biz Hoca Efendi Haz
retlerinden şunu bekleriz - Efendiler! Maneviyat sar
sılmış şöyle olmuş, böyle olmuş, filânca Rum tohu
mudur, Ahmet, Hasan, Hüseyin Rum tohumudur, 
mel'undur, sefildir buyuruyorlar. Hangi delil ile Ho
ca Efendi? Ahmet, Mehmet Bey diye kimi kasdetti-
ğinizi pekâlâ anlıyorum efendim. 

ZİYA EFENDİ (Erzurum) —' Hayır efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Dinleyi
niz efendim, buyuruyorsunuz ki Hakkı, Hüseyin, Ab
dullah ve fakat kim olduğu anlaşılıyor. Kimi kastet
tiğiniz anlaşılıyor. Bunlar Rum tohumu birtakım esa-
fildir, 'bunlar kâfirdir, mel'undur diyorsunuz. Çok 
teessüf ederim. Ahmet, Hasan, Hüseyin'e rum tohu
mu demek için salâhiyeti şer'iyeniz var mıdır? O. sa
lâhiyet sizde yoktur, haiz değilsiniz. (Bravo sesleri.) 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Müfit Bey! Siz de 
mukaddema Hoca idiniz. Şimdi tebeddül ettiniz. Ben 
sana sual ediyorum, küfre rıza nedir, küfür değil mi
dir? Mülhitlere, zındıklara mücahir kâfirlere ne di
yelim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yorulma

yınız Hoca Efendi! Cevap vermem... Sonra bu adam
lar Raif Efendinin buyurduğu gibi olsun dini tahkir 
etmişlerdir. Ulema ise buraya çıkıp da mel'undur, 
kâfirdir demek, filânca rum tohumudur demek doğ
ru mudur? Ulemayı İslâmın vazifesi bundan ibaret 
midir? Eğer 'bunlar ahkâmı şeriyeye buyurduğunuz 
şekilde muhalefette 'bulunmuşlarsa bu yaptığınız kâ
fi değildir. Zira malûmuâliniz ben size ders veremem. 
Cena'bı Hak Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u; Fi-
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ravunu dine davet için gönderdiği vakit ne buyur
muştur? Ayeti celileyi bilirsiniz : «Fekuulâ lehu kav-
len leyyinen» buyurmuştur. Şiddetle hareket etme
yin, ayeti celilenin alt tarafında diyorlar ki belki fe
na bir harekette bulundurursunuz, fena bir söz söy
lettirirsiniz. Hoca Efendi Hazretleri kavli leyyin ile 
hareket etmiyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz, mel'un-
dur, esafil, kâfir, fahişe diye bağırıyorsunuz. Hoca 
Efendi! Şeriati îslâmiye bu mudur? Sonra Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi rum tohumları, mel' 
unlar, kâfirler diyerek bizi de o zümreye sokuyor. 
Zaptı okuyunuz, bakınız ne söylüyorlar. Diyorlar ki, 
asıl mürteci, kâfir bu mel'unlardır. Alâkadaran kati
yen buna iğmazı ayn ediyor. Alâkadaran kim? Heyeti 
Vekile... İğmazı ayn etmekle ne oluyor? Hoca Efen
diye soruyorum. Hoca Efendi zatıâliniz, bendeniz ve 
Heyeti Celileniz ne oluyor? 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bu tefsiri ne su
retle çıkarıyorsunuz? 

MAZHAR MÜFÎT BEY (Devamla) — Buradan, 
beyanatınızdan. Dinleyiniz bir defa daha okuyorum. 
Bu kâfir, bu mel'unlardır. Alâkadaran bunlara kati
yen iğmazı ayn ediyor. Bu ne demek? Yani küfrü mü 
kabul ediyoruz? Hâşâ sümme hâşâ ne lâftır bu? Alâ
kadaran bunlara katiyen iğmazı ayn ediyor demekle 
netice bize kadar teşmil ediliyor. Mutlaktır bu söz. 
Bu sözü kendisine iade ediyorum. Elhamdülillah Is-
lâmoğlu İslâmım. Başka birisi söylese o kadar ehem
miyet vermem. Fakat söz söyleyen ulema sınıfından 
bir zattır. Hoca Efendi Hazretlerinin sözlerinin elbet
te kıymeti olmak lâzım, İnsan düşünüyor. 

Sonra millet nereye gidiyor buyuruyorlar. Ne za
man tarakkiye niyet ettikse yolumuza tesadüf eden 
düşmanların elinde bir kalkan var. Din! Bizi durdur
mak ve terakkimize mani olmak için derhal dini is
timal ederler. Bunun tarihî emsali çoktur, meydan
dadır. Meselâ Selimi Salis Nizamı Cedit yapayım 
dedi. Bid'attır dediler. Tanzimat da biraz asrileşelim 
dedi. Mugayiri ahkâmı şeriattır dediler. 31 vakası 
da malûmunuz, din elden gitti. Vurun, kesin, koman! 
Nedir bu? İntisabiyle müftehir bulunduğumuz bu âli 
ve mübarek din, terakkiye asla hail değildir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Evet değildir. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O halde 

bir teceddüde, bir tarakkiye teşebbüs ettiğimiz zaman 
bazı cühelanın derhal siper ve kaikan olarak dini 
göstermeleri esbabı nedir? Dinimizin âli olan hakayı-
kım maatteessüf henüz fehmedemeyenler hurafat 
içinde olan şekil peşinde koşmuşlardır. Din elden git-
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ti, şeriat elden gitti. Elbette efendim! Din, şeriat bi
zim kalbimizdir, ruhumuzdur, canımızdır. Hakayıkı 
diniyeyi bilmeyen zevat halkı ne yapıyor! Ve bunla
rın elinde halk ne oluyor efendiler! Dört beş cahilin 
din elden gitti gibi safsataları ile mübarek İslâm kanı 
dökülüyor. Şu, dine mugayirdir, bu, bid'attır, din el
den gitti diyenler şunu da bilsinler ki : Cenabı Al-
laha mahşerde bu İslâm kanlarının hesabını vereme
yecekler. (Doğru sesleri.) Böyle mübarek dini alet 
edip de bununla ahkâmı diniye ve sedyeyi saklayarak 
zihnini hurafatla doldurmak ve ehli İslâm arasında 
kıtal yaptırmak (Neuzübillah - Eliyazü'billah) kan 
döktürmenin cezası yok mudur? Siz takdir buyurun 
Hoca Efendi Hazretleri... 

Sonra Hoca Efendi, Gazi Paşa Hazretlerinin, mü-
calıedei milliyenin yevmi mevudundan şimdiye kadar 
ananatı diniye ve milliyemiz ve mukaddesatımız ilele
bet mahfuzdur buyurduklarını mevzubahis ederek 
bundan ne kastettiklerini anlayamadım. Pek tabiîdir. 
Gazi Paşa Hazretleri pek haklı söylemişlerdir. Ana
natı diniye ve milliye ve mukaddesatımız mahfuz de
ğil midir? Tamamıyle mahfuzdur. Bu hakkı kim ih
lâl edebilir? Ve buna kim cüret ediyor? Bunu söyle
mekten maksatlarını anlayamadım efendiler. 

Hülâsa bendeniz diyorum ki; eski zamanla bu
günkü zamanı mukayese ederseniz ahlâk da iyidir, din 
de eski zamana nispetle metanetini muhafaza ede
cektir. Onu kimse ihlâl edemez. Hoca Efendi Hazret
leri! İstirham ediyorum. Bilhassa ulema arkadaşları
mızdan çok rica ediyorum. Bu kürsüden bu gibi be
yanatta bulunurlarsa, halka tesirini düşünsünler. Zi
ya Efendi ulemadandır, bu sözler çok fena olur. Arz 
ettiğim gibi (hüdanekerde, hüdanekerde) bir yangın 
husule getirir. Fakat Allah muhafaza buyursun. Ziya 
Efendi! Sonra sen de kurtulamazsın, beraber yanarız. 
Kurtulmanın imkânı yoktur. Allah muhafaza buyur
sun! Çünkü böyle şeyler ulemayı din lisanından sa-
dir olunca çok ehemmiyet kesbeder. Binaenaleyh is-
tirhamim, din, ahlâk elden gitti tarzında ve bütün İs
lâm kadınları meyhanede imiş, fuhuş çokmuş diye 
zatıâlileri gibi ulema ve beynennas müşarün - bil -
benan olan zat söz söylerken biraz ölçü ile söyleme
lidir. (Doğru sesleri.) 

Sonra Avrupa misyonerleri memlekete giriyor ne
ler neler yapıyorlar, görmüyor musunuz? Buyuruyor
lar. Evet Hoca Efendi! Maatteessüf. Fakat sümme hâ
şâ, sümme lâteşbih, Avrupa misyonerleri kendi mez-
heptaşlarının kendi mezheplerinden inhirafını gördü
ğü vakit ulan kâfir, ulan sefil, ulan lâin demiyor. Kâ-
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fir olmakla hera'ber, bizim dinimizin icabatından ola
rak kavli leyyin istimal eder. Gel buraya der, ilmen 
şer'an onlarca ne ise, fennen, mantiken, ilmen onu 
iknaa çalışır. Fakat biz öyle yapmıyoruz. Meselâ dü
şündüğünü yazmak, düşündüğünü söylemek isteyen 
bir kimseyi menetmek için, kâfirsin, mel'unsun demek 
kâfi değildir. Yapılacak bir şey vardır. Düşündüğü
nü yazmıştır. Mugayiri şer'i şerif ise ulemayı İslama 
düşen vazife vardır. Cevap vermek, ikna etmek, irşat 
buyurmak. Hoca Efendi, tasavvur buyuruyor musu
nuz, eğer sizin masuniyeti teşriiyeniz olmasa idi - bil
miyorum o adamlar kimlerdi • bunlar için rum to
humu esafil demiş olsaydınız, duracaklar mı idi? Hak
kınızda ikamei. dava ederlerdi. Müddeiumumi taki
bat yapardı. Fakat ne çareki masuniyeti teşriiye var, 
duruyor. Biliyorlar, o halde masuniyeti teşriiyeyi de 
nazarı itibare almalıdır ve bunu da şunu bunu tel'in 
ve tekfir suretiyle suiistimal etmemelidir. Böyle söz
ler söylemeyiniz rica ederim. Biraz düşünerek ve he
saplı söyleyiniz. (Kâfi sesleri.) 

Dahiliye bütçesi hakkında, efendiler söyleyece
ğim pek muhtasardır. Bir düstur vardır, 'bendeniz icat 
etmiş değilim. Büyük bir idare memuru diyor ki; sil
sile! idarei mülkiyenin vahidi kıyasisi nahiyedir. Her 
şeyde bir vahidi kıyasî olduğu gibi idarei mülkiyede de 
vahidi kıyası nevahidir. Soruyorum Encümen Mazba
ta Muharririnden, bugün nahiye müdürlerinin kaçı 
hangi mektepten mezundur? Lütfen Şuuri Bey cevap 
versin. Zannederim kısmı azami Rüştiye tahsilini 
görmüş olanlardır. Ne için Rüştiye mezunları nahiye 
müdürü oluyor? Nedir efendiler! Bence köyü idare 
eden 'bir nahiye merkezindeki nahiye müdürlüğü çok 
zordur. Kaymakamlıktan da zordur, valilikten de 
zordur. Çünkü valinin istişare edecek 'bir defterdarı 
vardır. Bir jandarma kumandanı vardır. Valinin isti
şare edecek umuru hukukiye müdürü vardır, nüfus 
müdürü vardır. Zavallı nahiyet müdürünün istişare 
edecek kimsesi yoktur. (Jandarması var sesleri.) Bir
takım kumandanı vardır. Başka yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu hesapça köy 
muhtarlığı daha zordur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Elbette 
Muhtar Bey! Zatıâliniz Başmühendis olursunuz, fa
kat köy muhtarlığı yapamazsınız. Nafia Vekili olur
sunuz fakat nahiye muhtarlığı yapamazsınız. Ne zan
nettiniz, çok kıymet ve ehemmiyeti vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Öyle ise vali terfi 
edince muhtar olmalıdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Mektebi 
mülkiye mezunları böyle sürünürken nevahimizde hâ

lâ rüştiye tahsili görmüş, iptidaî tahsili görmüş zevatı 
istihdam etmek idare için katiyen muzırdır. 

Saniyen; arkadaşlarımın temas ettiği için söyle
mek istemiyorum. Memurin Kanunu, bir meslek ya
pabilmek için def'atle arkadaşlar arz etti, 'ben de arz 
ettim. Memurini mülkiyenin terfi, tefeyyüz, azli bir 
kanuna raptedilmedikçe, ben ne zaman azlolunurum, 
ne zaman terakki ederim ve ne zaman tefeyyüz ede
rim; bunlar bir kanunla tespit edilmedikçe, o kanun 
yapılmadıkça meslek adamı yetişmiyor. Hani ne va
liler, ne mutasarrıflar vardı. Arkadaşlar! Kimseyi 
muahaza etmeyelim. Bu şekilde elbette yetişmez. 

Efendiler! Ben bundan fazla Dahiliye mesleği hak
kında bir şey söylemeyeceğim. Çünkü Dahiliye mes
leğinde otuz seneden fazla 'bulundum. Ne vakit dahi
liyeyi bir meslek yaparsanız o vakit söz söylerim. Mes
lek olmadıkça söz söylemeyeceğim. Ne zaman dahi
liyenin bir meslek olduğunu görürüm, nasıl ki adliye 
yapıyor, nasıl ki ordu yapıyor. Dahiliyenin meslek 
olmasını çok çok ümit ediyorum ve çok yakındır, 
çünkü kanun yapılıyor. Meslek olduğunu gördüğüm 
gün o zaman çıkar burada söz söylerim. İnşallah ka
nunlar çıkar görürüz. (Alkışlar.) 

REİS — Usulü müzakere hakkında bir takrir 
vardr.'. Okumak mecburiyetindeyiz. 

Riyaseti Celileye 
1341 senesi bütçesinin olsun, martın hululünden ev

vel ikmali tasdiki lüzumunda cümlemizin müttefik 
bulunmamıza ve her mebusun bütçelerinin heyeti 
umumiyesi hakkında kanaatlerini izhar etmek için 
hakkı kelâmının muhterem bulunmasına hinaen bazı 
rüfekanm sözleri yarım saatten ziyade imtidat etmesi 
hem bütçelerin vaktinde ikmal edilememesini ve hem 

| de sözlerin uzamasından ve aynı fikirlerin ekseriya 
tekerrür etmesinden mülhem olan Meclis kifayeti mü
zakereye karar vermesinden birtakım rüfekanın almış 
oldukalrı sözleri ifade edebilmelerine imkân kalma-
dsğı cihetle söz alacak hutebanm sözlerini beş da
kikadan fazla imtidat ettirmemelerine karar verilme
sini teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

REİS — Nizamnamei dahilî, bütçenin müzakere
sinde böyle 'bir takyide müsait değildir. Heyeti Celile 
yalnız Dahiliye Bütçesine münhasır olmak üzere arzu 
buyurursa reye koyarım. Yoksa reye koyamamak ız-
tırarındayım. (Hayır hayır sesleri.) Kifayeti müzake
re takriri vardır. 
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AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar! Bu kürsüden memleketin hayat ve efkâ
rını derinden derine alâkadar eden ve idarei hazıra-
mızın ruhiyle de son derece alâkadar olan bir mesele 
meydana atılmıştır. Bu mesele burada tamamiyle te
nevvür etmez ve her taraf kendi söz ve fikirlerini o 
mesele hakkında bitemamiha söylemeden bu mesele 
kapanırsa tabiatiyle zaten Meclisin haricinde cere
yan eden birtakım ahvalin bundan müteessir olaca
ğını nazarı dikkate alarak Heyeti Celilenizden bu me
sele etrafında bazı arkadaşlarımıza söz söylemek im
kânını bahşetmenizi rica enerim. 

REİS — Efendim! Reye arz. edeceğim. Hükümet 
söyleyecek, mi? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Evvelâ Encümen, sonra Hükümet söyleyecektir. 

REİS — Ahmet Beyefendi! İstirham ederim, teşrif 
buyurunuz, Hükümet söylesin. Sonra söz zatıâlini-
zindir. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Kifayeti müzakere 
aleyhinde söylediler. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Kifayeti 
müzakere aleyhinde söylüyorum. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Kifayeti mü
zakere için takrir vermiştim. Aleyhine Ahmet Bey 
söz aldı. R.eye korsunuz. Kifayet kabul edilir veya 
edilmez. 

REİS — Müsaade buyurunuz! Malûmuâliniz le
hinde ve aleyhinde tamamiyle söz cereyan etmedik
çe kifayeti müzakere takriri reye vazedilemez. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — O halde söz 
de söylenemez. 

REİS — Öyle değildir. Müsaade buyurunuz! 
Hükümet hiç söz söylememiştir... Muvazenei Maliye 
Encümeni müdafaa etmemiştir. Bu makamlar istimâ 
edilmedikçe kifayeti müzakere reye konulamaz. Ni-
zamnamei dâhiliye muvafık değildir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — O halde 
müsaade buyurunuz, söz benimdir. 

REİS — Dahiliye Vekili Bey ve Encümen söy
ledikten sonra söz Ağaoğlu Ahmet Beyindir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Muvazenei 
Maliye Encümeni bu hususta fikirlerini söylerler. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurunuz. Kifayeti 
müzakere takriri mevzubahis olunduğu zaman Hükü
met ve Encümen söz istediler. Binaenaleyh söz söy
lemek onların haklarıdır. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendim! 
Onunla alâkalan nedir? 

DAHİLİYE BÜTÇESİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Cereyan edecek 
müzakere ile alâkadar değildir. Gerek Encümen sözü, 
gerek Hükümetin sözü, istediğiniz kadar temdide, mü
zakereye mani değildir. Meclisi Âlinizin isterse müza
keresi üç gün devam etsin, müzakerenin kat'ına se
bep olacak değildir. Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharririnin sözü kifayeti ifade etmez. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Muvaze
ne Encümeni söylenen sözlere cevap vermeyecek mi
dir? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Verecektir ve söy
leyecektir. Tercihan söylemek hakkımızdır. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Hepsine 
birden, cevap veriniz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Onlara da veririz. 
Müzakere uzadı efendim. Akılda duramayacak şekil 
aldı. Malûmuâliniz üç gündür Dahiliye Bütçesinin 
başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bende
niz gayet kısa bir tarikle maksada vusul mümkün ol
duğunu gördüğüm için hutebaya hülâsatan cevap ve
receğim. Hem bazı müphem noktaları tenvir edece
ğim, hem sözlerim arasında bazı suali mukaddere ce
vap şeklinde sözler olacaktır. İstiyorum ki, müzakere 
daha fazla uzamasın. Önümüzde daha bir çok bütçe
ler vardır ve biraz da Meclisin harareti teskin olur. 

Efendim! Mevzuu müzakere "olan bütçenin iskele
ti hakkında malûmat arz etmek istiyorum. Arz ede
ceğim malûmat vasaiki resmiyeye müstenittir. Hükü
metten ahiz ve istimbat edilmiştir. Hata varsa bittabi 
benim değildir. Kura adedimiz 41 814, nevahi adedi 
712, kaza adedi 326, vilâyat adedi 77'dir. Bunlar söy
lendiği vakit, vilâyatın adedi hakkında bir çok tered
dütle idarei kelâm edenler tenevvür etmiş olurlar ve 
müzakerenin bir an evvel intacına sebep olur zannı 
ile bunları söylüyorum. Vilâyatımızın adedi 74'dür. 
Bunlar bütçede kendisine para tahsis edilenlerdir. Bu
gün ve yarın gene bizim olacak olan Süleymaniye, 
Kerkük ve Musul vilâyetimiz vardır. Bunlarla bera
ber 77'ye baliğ olacaktır ve bunları hüzün ile hatır
latmayı bir vazifei vataniye addederim. (Alkışlar.) 

Nüfusu umumimizin yekûnu (13 246 789) dur. 
Bunu söylemekle bazı hatiplerle Maliye Vekili ara
sındaki mücadeleye de nihayet vermiş olacağım. Mev
kuflarımızın adedi 11 961'dir. 8 700 mahkûmumuz 
vardır. Bunlar kânunuevvel 1340'da dairece sabit olan 
rakkamlardır. Geçen seneye nazaran ki bendenizi 
bazı refiklerim tasarruf karlıkla fazla ittiham etmişti. 
Memurini dahiliyenin adedi 1341'de (5 791) dir. 1340' 
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da (5 572) idi. Geçen seneye nazaran (203) fazla var
dır ki bunun yalnız ellisini yeni teşkil edilecek Na
hiye Müdürleri teşkil ediyor. Geçen sene Ferit Bey
efendinin vekâleti sırasında idi. Büyük tdare memur
larımızdan nahiye müdürlerine kadar 569 zatın sici
lini tetkik etmiştim ve burada arz etmiştim. Bunu çok 
faydalı görüyorum. Çünkü her hatip meslekten, ihti
sastan bahsetmiş, bunu gözden kaçırmamıştır. Bu 
yaptığım tetkikat neticesinde vali, kaymakam, polis ve 
tahrirat ve nüfus müdürlerine münhasır olmak üzere 
569 zatın sicilini tetkik etmiştim. 

Bunlardan ikisinin Darülfünun, 179'nun mülkiyeli, 
42'sinin hukuklu, ll'nin harbiydi, 96'sının idadili, 
86'sının Rüşdiyeli, 4'ü darülmualliminden, biri bah
riyeden, ikisi baytar mektebinden, ikisinin kadastro
dan, ikisinin kondüktörden, ikisinin polis mektebin
den, birisinin maliye tatbikat mektebinden, altısının 
iptidaî mektebinden, on tanesinin de medreseden me- j 
zun olduğu görülmüş, mütebaki 199 adedinin de ne- j 
reden mezun olduğu meçhul kalmıştı. 

FERİT BEY (Kütahya) — Efendim! Zannedi- j 
yorum ki, münasip olmadığı halde 'bendenize bunları | 
nispet ediyorsunuz. Bunları 'bendeniz mi tayin ettim? j 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Hayır geçen se- | 
neye ait, bu sene tetkikat yapmadım, bu tetkikatım j 
geçen seneye aittir. 

Muhterem idare üstadım Mazhar Müfit Bey
efendi nahiye müdürlerinin menşeleri hakkında sual 
irat ettiler. (Adamınız var mı sesleri.) Meslek var 
amma adam yok, Muhterem Mazhar Müfit Beyefen- I 
di nahiye müdürlerinin menşeleri hakkında şiddetli 
bir sual tevcih etmeye idi, belki bunu söylemezdim. 
Bu sene nahiye müdürlerinin sicilini tetkik ettim. 
662 nahiye müdüründen ancak 24 tanesi mülkiyeli, 
21'i hukuktan, 12'si harbiyeli, 276'sı idadili, 300'ü 
rüşdiyeli, 295'i hüdainabit. (Handeler.) 

Teşkilâtı mülkiye ile alâkadar olduğu için muha-
kematı aliyelerine esas olmak üzere idarei hususiye-
lerin varidatları hakkında da bir nebze arz edeceğim. 
İdarei hususiye varidatı Konya (798 845) lira, Kare
si (845 110) lira, Ardahan (64 260) lira, Ergani (66 220) 
lira, Sanman (1 030 557) lira, Gümüşhane (57 956) 
liradır. Bendeniz büyük ve küçük malûmat aldım. 
Cetvel yanımdadrr. Daha fazla malûmat talep edenle
re mufassalan cevap arz edecebilirim. Mevcut nahiye- | 
lere göre mevcut kura ile nahiyelerin adedini de tevzin 
etmek istedim. Taksim ettim. Tahminen bir nahiyeye 
altmış karye düşüyor. Bunlar iskelet hakkında malû
mattır. i 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok teşekkür olu
nur. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Devamla) — Efendim! Dahi
liye bütçesini tenkit eden hutebayı muhteremenin ay
rı ayrı sözlerine cevap vermek aynı maddelerini tek
rar etmek gibi zaman izaasını mucip olacak bir ne
tice verecektir. Hututu esasiyede iştirak etmiş olan 
hutebanın hepsine birden malumat vereceğim. Muh
telif malumat ve vakalar hakkında beyanı mütalâa 
eden aynı hatipleri ayrı ayrı tatmin etmeye gayret 
edeyim. Bu hem kısa olacak hem üzüntüsüz olacak
tır. 

SABİT BEY (Erzincan) — Arkadaşımız yeni bir 
teşkilât bütçesiyle Hükümet gelmeli idi, buyurdular. 
İsterseniz kısaca okuyayım. Bu hususta da haklıyım. 
Meselâ Sabit Beyin Hükümet yeni teşkilât ile gelme
li idi, valii umumilikler ve müfettişi umumilikler ya
pılmalı idi, memurin zihniyeti yerinde değildir, ehli
yete itibar olunrnunyor, aziller gayri kanunidir. Ho
ca Ziya Efendi Hazretleri malum ithamnameyi oku
dular. Bunun bütçeyle pek alâkası görülmüyor. Fe
ridun Fikri Bey intihabattan bahis buyurdular. Ergani 
Kâzım Vehbi Bey teşkilâtı mülkiyeden, bazı maaşa-
tın noksanından, taksimatı mülkiyenin icrasına Hükü
meti mezun kıldığımızdan bahsettiler. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Şimdi değil 
geçen sene,, 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Vehbi Bey bira
derimizin tenkidatı ki hepsi burada münderiç gibi 
görünüyor. Mesleğin muhafazasından, idarei umumiye 
ve hususiyelerden, belediyelerden, hapishanelerden, 
maaşattan, intihaba müdahelelerden, teftişten bahis 
buyurdular. Avni Beyinki hemen hemen zaptı sabık 
hulâsası hakkında idi. Meslekten ve teşkilâtı mülkiye
den bahsetmeyi maaşşükran arz edeyim ki, unutma
mışlardır. Mustafa Feyzi Efendi (Konya gene hapis
hanelerden bahsetmişlerdir ve memurin zihniyetini 
tenkit etmişlerdir. Yalnız nahiye müdürleri, hayva
natının yem bedeline dokunmuşlardır. Kastamonu 
Mebusu Halit Bey asayişten, valii umumilikten, eh
liyetten, meslekten bahis buyurdular. Halis Turgut 
Bey teşkilâtı mülkiyeden, valii umumilikten, müfet
tişi umumilikten, meclisi umumilerden, belediyeler
den, mecalisi idareden, tevhidi inzibattan bahis bu
yurmuşlardır. Hamdullah Suphi Bey ithamnameye 
cevap vermişlerdir. Cevap sevaptır. Belki de kaili 
musaptır. Malumuâliniz bizim dahiliye bütçesi ve 
mesali dahiliyemiz, kusur itibariyle, teşbihte hata ol
masın, grip hastalığı gibi, malum, fakat tedavisini gös-
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teren doktor yok, aşısı çıkmamış. Fuat Beye de sor
dum. Sabit Bey yeni bir teşkilât bütçesi ile gelsinler 
dediler. Yeni bir teşkilât bütçesinden ne kasdettik-
lerini bilmiyorum, sormadım af buyursunlar. Vali 
veya müfettişi umumilikten bahis buyurdular ve 
elendim! Eski Teşkilâtı Mülkiye Kanunumuzda fil
hakika ondan bir bahis vardır. Müfettişi umumilik 
namı oltında bir fasıl vardır. Fakat Yeni Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzda bu biraz tadilâta uğramıştır. 
Vilâyaıt taksimatı mülkiyesi şöyle yapılır. Vilâyetler 
kazalara, kazalar nahiyelere inkisam eder, şeklinde
dir. Müfettişi umumilikten bahis yoktur. Gerek Ha
lis Turgut Beyefendi arkadaşım ve gerekse Sabit Be
yefendi arkadaşım, Dahiliye bütçesinin tenkidi dola-
yısiyle şimdilik müfettişi umumilikten bahsedemezler. 
Çünkü mevcut olan Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki 
maddeye münafidir. 

KÂZİM VEHBÎ BEY (Ergani) — Pek doğru. 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun o maddesinin tadili hakkında hakkı ke
lâmları olur ve kendilerine bu hak verilir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Vilâyet teşkili 
hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun bir maddesi 
tasrih ediyor, ona göre vilâyet teşkil edilir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Sonra cevap ve
rirsiniz. Eski Teşkilâtı Mülkiye Kanununun yirmi-
ikinci maddesi şöyledir. Aynen: Vilâyetler iktisadî ve 
içtimaî münasebetlerine göre birleştirilerek müfetiş-
lik mıntıkaları vücuda getirilir. Yeni Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 89 ncu maddesi ise Türkiye coğrafî 
vaziyet ve iktisadî münasebet noktai nazarından vi
lâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar nahiyelere mün-
kasemdir ve nahiyelerde kasaba ve köylerden terak-
küp eder diyor. Bu tearuzu hatırlatmak istiyor. Ne 
ise bittabi tetkikatınız derindir. Bariz bir ihtiyaç var 
ise tadil teklifi hakkınız vardır ve bakidir. 

Efendiler! Heyeti Celilenizden istirham ederim, 
bir ricam vardır, kabul buyurulsun. Erzurum Mebu
su Hoca Ziyaettin Efendi bir söz söylemiştir. Sıra 
onun, çünkü öyle b;r şekil aldıki, insan geçemiyor. 
Bendeniz hulâsa ettim. Dans, fuhuş, işaret, zaten hu-
tebadan hulâsa alıyorum Hutebadan cevap veren 
Hamdullah Suphi Beyi iki defa okudum. Kendimi vazi-
fedar addettim Mazbata Muharriri sıfatiyle. Diyorki 
dans mezmumduı. Fuhuş rnerduttur. îşret makduhdur. 
Bunların aralarındaki fark; Hoca Efendi haramdır 
diyor, Hamdullah Suphi Bey muzırdır diyor. Birisi 
içtimaî noktai nazarından, birisi kitabın tabiratından 
bahsetmiştir. (Handeler) Yalnız Hoca Efendi Haz

retlerinin şevki asabiyetle iradı mekal ederken biraz 
haşin davrandığını saklıyamıyacağım. Eğer kastı 
irşat idi ise irşatta şartı asli nezahertir, nezaheti li-
saniyedir. Mücadele ise mücadelenin şeriatta ibret 
alınacak yerleri vardır. Meselâ filhal aklıma gelen 
bir kaç ciheti arz ebeyim. Bendeniz bu hususta ken
dimi salâhiyattar addetmiyorum. Yalnız Mazhar 
Müfit Beyefendi de pek âlâ bilirler. Tek bir Türk 
meskûn olmıyan bir mahalde ve hıristiyan kümeler 
içinde memuriyet ettim ve maattessüf şunu da arz-
ederim ki: Belediye Reisleri Kuran'ın tercümeleri 
elinde olduğu için beni hayli hacil ve zelil etmişti. 
O itibarla ne kadar türkçe tefsir görmüş isem almış 
ve onları mütalaaya kendimi mecbur kılmıştım. 
Bunların içinde değil irşat, cidal, mukabele ile müm
kün değildi. Esteizübillah (Üdü ilâ sebilü rabbike 
bilhikmeti velmevizetül haseneti ve caddülhüm billeti 
hiye ahsen) vardır. (Alkışlar) Ben zannediyorum ki 
hoca efendi kendi aldığı meslekî terbiyesi iktizası 
olarak irşat etmek istedi. Arzettiğim gibi irşatta ne-
zahet şarttır. Cidalde bile (Kavlileyyin, hikmet ve 
mevizei hasene) tavsiye edilmiştir. İbret alınacak da
ha çok ayat \ ardır. Bunun hilâfına Hoca Efendinin 
dürüst lisan istimal etmesini asabiyetine bağışlamak 
gerektir ve bu bahsin tazelenmesini bendeniz arzu 
etmiyorum. Yalnız Hoca Efendi Hazretleri töhmeti 
isnat ederken, emrazı içtimaiyeden bahsederken he
defleri yalnış tayin etmiştir. Bunu da keza asabili
ğine bağışlamalıdır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — En 
mühimmi de odur. 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Feridun Fikri 
Bey bilâ ârâm intihabattan bahsetmiş, ben zaptı 
okurken beş defa su içtim, o hiç su içmeden söyle
miştir. (Handeler) 

Kâzım Vehbi Bey arkadaşım teşkilâtı mülkiye 
projesinin hazırlanmasından bendenizin Encümen na
mına bir tavrı muahezekâri ile bahseylediğimi ifa
de etuler. Bendeniz zannediyorum ki, Kâzım Veh
bi Beyin havsalası, dairei intihabiyesinin vasatiyle 
makûsen mütenasiptir. (Handeler) Halbuki o gayet 
şedit lisan istimal etmiştir ve bendenize sormuştur. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Dairei inti-
habiye endişesi ile söylememiştim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — İtiraf ediyorum. 
Zatı âlinizi teyit edecek cihetler de yok değil. 

Sonra efendim! Bendenize hitaben diyorlarki: 
Geeçn sene encümenin temennisi ne idi, bunu anlamak 
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istedim. Geçen sene bir madde gelmiş. Bunun hakikati
ni arz etmek mecburiyetindeyim geçen sene Muvazene 
Encümenimiz kendilerine verilen salâhiyette binaen bir 
madde tespit etmiş, bendeniz müzakereyi müteakip 
gelmiş ve itiraz etmiştim, demiştim ki: Bu mil
letin hukuku esasiyesindendir. Vakıa hüsnü zanla 
memuruz, amma böyle bir kuvvet elde ederlerse ica
bında suistimal edebilirler. Arzettiğim gibi her ne 
kadar hüsnü zanne malik isek de bunu veremeyiz, 
demiştim ve o madde tayyedilirken Mecliste aleyhin
de idarei kelâm etmiştim. Fakat Encümenin temen
nisi de ortadan kalkmış değil idi. Yani vilâyet me
selesi vardı. Nüfusu okudum, teşkilâtı vilâyet lü
zumu vardır. Bu zaruret izale edilmemiştir, bu ha
kikat el'an bakidir. Ne tarzda idarei lisan ettiğimi 
geçen seneki temennimi aynen okumak suretiyle 
arzedeyim : 

Milletin hâkimiyet ve istiklâlinden ahzı kuvvet 
eden Hükümetin, umum milletin haricî, dahilî me-
nafii müşerekesini idare ve himayeye hadim bir 
teşkilât olduğuna göre bunun intizam ve ademi in
tizamı şahsiyeti maneviye ve kudreti mahalliyeyi 
haiz olan mahallerde ne kadar müessir olacağı 
şüphesizdir. Hiç bir esası ilmiye istinat etmiyen 
teşkilâtı haziranın nhius, idarî, içtimaî ve coğrafî va
zıyetlerde ve iktisadî ceryanlara göre tanzim ıslahını 
müemmen bir Teşkilâtı mülkiye kanunu bilihzar 1341 
bütçesiyle meclise takdimini.. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — 36 ncı mad
de ne suretle tedvin edilmiştir? Lütfen izah ediniz. 

ALt ŞUURİ BEY (Devamla) - Bendeniz Mu-
vazenei Maliye Encümeninin Dahiliye Bütçesi Maz
bata Muharriri ve ekseriyetin fikrini müdafaaya me
mur olduğum için çledilerki (Sen kendi noktai nazarı
nı Heyeti Celileye arzedebilirsin. Fakat bu bizim 
namımızadır. Ekseriyet karar vermiştir) ve iki çizgi 
arasına kendi fikirlerini sıkıştırdılar. Mesele bundan 
ibarettir. Maaşatda umum mesail arasındadır. Bunu 
bırakacağız. 

Vehbi Bey biraderimiz, bilirsiniz, dosttan gelen 
sitem acı olur. Bendenizi fena halde muahaze et
tiler. Mesleğin muhafazasından bahsettiler, idarei 
umumiye, idarei hususiye, belediyeler, hapishaneler, 
maaşat, intihabata müdahale, kanuna mugayir ah
val, kanunların meriyeti, teftiş.. Bütün müzakerat 
bunun üzerinde ceryan ettiği için müsaade ederseniz 
bunlar hakkında noktai nazarımı sonra arzedeyim. 

Mustafa Feyzi Etendi; teşkilâtı mülkiyeden bah
settiler. Bundan bahs ederken geçen sene bütçede 
hapishaneler xin para varken bu sene neden sıfırdır, 
diye sormuşlardır. Vakıa sıfır görünüyor. Hükümet 
Bütçesini takdim ederken bunu yetiştirememiş, ih
tiyacın Vüsatini, şümulünü kavrayamamış, tahkikat 
devresinde imiş. Buna dair Hükümet tarafından bir 
kanun derdesti takdimdir. İhtiva ettiği miktar zanne
dersem beşyüzbin liradır. O itibarla hapishaneler ıs
lah edildikten sonra belki de bir imalâthane, bir 
sanathane şekline inkilâp edebilir. 

Mustafa Feyzi Efendi, Nahiye müdürlerinin hay
vanatı yem bedeline dokunmuşlardır. Bu husustaki 
isabet şüphelidir. Biliyorsunuz ki bu ana kadar Na
hiye Müdürlerinin maiyetinde olan mülâzımı sanî 
hayvan üzerindedir. Zabıtai adliye vazifesinde, jan-

| darma vazifesinde Nahiye Müdürü müşterektir. Me
sele biraz ehemmiyet kesbettiği veyahut öyle işaa 
edildiği vakit o vakaya Nahiye Müdürü zabitle be 
raber gitmek mecburiyetindedir. İhtimal ki sı/lerde 
gördünüz. Öteki, yani zabit, yem bedeliyle beslediği 
hayvanın üstündedir. Fakat Nahiye müdürü ya bir 
merkep üzerinde, yahut yayandır. (Yayandır sesler!) 
Ben bunun şeref ve haysiyetini düşünmekle beraber 
nahiye müdürlerini bu kötürümlükten kurtarmayı 
bir vecibe addediyorum. Heyeti Celilenizin bunu 
ehemmiyetle nazarı dikkate alacağını ümit ederim 
ve belki Mustafa Feyzi Efendi de bundan sarfına
zar ederler. (Handeler) 

Kastamonu Mebusu Halit Beyefendi asayişten, 
teşkilâtı mülkiyeden bahis buyurdular. Malum. Halis 
Turgut Bey, Teşkilâtı Mülkiye, valii umumilik, mü-
iettişi umumilikten bahis buyurdular. Posta, telgraf 
ve telefon meselesinde fazla konuşulmuştur. Bütçesi 
gelecektir, orada vakıfhane mütalaatından istifade 
ederiz. Tekrar edilirse müstefit olacağımız her hal
de aşikârdır. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Asayiş noktai 
nazarından arzettim. 

ALt ŞUURİ BEY (Devamla) — Şüphesiz asayiş 
noktai nazarından, tevhidi inzibattan yalnız Halis 
Turgut Beyefendi bahseylemiştir. Vehbi Beyefendi 
ile konuşacağımız sırada bunun da cevabı verilecektir. 

Efendim! Geçen sene bütçesindeki temennniyatı-
mızı hulâsa ettim. Birinci maddede teşkilâtı mülkiye
den, ikinci maddesinde memurinin azlinden, nasbııı-
dan, sureti tefri ve terakkisinden, üçüncü maddede 
meslekten, ihtisastan sicil intizamından, dördüncü 

I maddesinde memur zihniyetinden.. Geçen sene bunla-
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rın ne kadarı nazarı dikkate alındığını, ne kadarının 
alınmadığını esbabı mubice mazbatasında gösterdim. 
Dördüncü maddede milliyet hakkındaki müsamaha
kârlıktan ve tevhidi inzibat kanunundan bahşetmiş 
idim. Temenniyatımızın bir kısmı husul bulmuştur. 
Fakat en ehemmiyetli olan cihetler yetişmemiştir. 
Evvelâ teşkilâtı mülkiyeden bahsedeyim. Hükümetin 
mazbatası zannederim tabı ve tevzi edilmemiştir. 
Bunda valii umumiliklerden hararetle bahsediyor. 
Acil afiyet temenni ettiğim Recep Beyefendi ehem
miyetle nazarı dikkate almıştır. Fakat bütçe darlığı 
buna mani olmuştur. Bunun da esbabını söyleyeceğim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Teşkilâtı Esasiye-
de yokmuş ya!.. 

ALI ŞUURÎ BEY (Devamla) —O başkadır, mü
fettişliktir. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Ali Şuuri Be
yefendi! Teşkilâtı Esasiyeye bunu muhalif görüyor
dunuz? 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Devamla) — Hangisini efen
dim? 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Valii umu
miliği. 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Devamla) — Müfettişi umu
milik, mevcut Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafidir 
dedim. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Valii umu
milik de münafidir. 

RAUF BEY (istanbul) — Bu muvafık mıdır? 
ALİ ŞUURÎ BEY (Devamla) — Evet! Öteki mü

nafidir. Üç dört tane valinin başına çok maaş alan 
bir vali gönderilebilir. Fakat müfettişi umumilikte 
vazaif tayin edilmiştir. Yani vazifesi tespit edilmiş
tir. O zaman eğer o da münafi ise tetkik olunabilir. 

Şimdi efendiler! Görülüyor ki Dahiliye bütçesini 
tenkit eden rüfekayı muhtereme ile hemfikiriz. Yani 
bizim Encümenin noktai nazarını teyit eylemişlerdir. 
Şu halde hep birlikte Hükümete neden yapmadın di
ye tevcihi hitap ve itap etmek lâzım geliyor. Onun 
için bendeniz bu hususta fazla söz söylemeyeceğim. 

Intihabata müdahale meselesinde Vehbi Beyin 
Karesi hakkındaki mütalâatına iştirak etmek borcu
muzdur. Bendenizin aldığım telgrafta Halk Fıkrası 
kahir bir ekseriyetle ihrazı zafer etti. O da bozuldu. 
Bilmem kuvvetini alamadı da fesih emri oraya yan
lışlıkla mı gitti, yoksa hakikaten hatır gönüle bakılma-
yarak, taraftar gözetmeyerek umdelerinde dahil olan 
kanunu hakim kılmak sevdası ile mi oldu. Bunu tah
kikatın neticesi gösterecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) Basri Bey karıştı da 
onun için!.. 

(Mazbata Muharriri sıfatiyle mi söylüyorsunuz? 
sesleri). 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Mazbata Muharri
ri sıfatiyle de söyleyebilirim. Intihabata müdahale 
kavaninin hüsnü tatbikini temin meselesidir. Niha
yet Ahmet Ağa, Mehmet ağa meselesi değildir. 

Maaşata gelince: Maaş meselesi, Encümen maz-
batai umumiyesinde de arz edildiği veçhile, Encü
meni cidden müşkülâta duçar ediyor. Bu hem, taadül 
esasının kaybolmasına sebebiyet veriyor, yani hem hazi-
nei millet zarar görüyor hem de birtakım memurinin hu
kuku 'ihlâl edilmiş oluyor. Fakat çok rica ederim bu 
Encümen meselesi değildir. Teşkilât meselesidir. 
Devletin hidematı umumiyesi tespit ve vazaif i tayin 
edilip de memurinin vazifesinin derecesine göre 
maaşlarını gösterir bir kanun yapılmadıkça bu işin 
içinden çıkmanın imkânı yoktur. Bu noktayı Fethi 
Beyefendi de kürsüden beyan etttikleri halde gene 
tekrar etmek mecburiyetindeyim. Muvazenei Maliye 
Encümeni bu sene nazardan düşkündür. Fakat bu
nun esbap ve avamili tetkik edilmemiştir. Bu husus
ta kendim de dahilim. Uzun söz söyleyemem, ama 
haksızlık görüyorum. Bakınız kanun lâyihasının 
mazbatai umumiyesinden bütçenin Heyeti Vekilenin 
tebeddülünden teahhura uğradığı zikrediliyor. Maz
batanın birinci sayfasındadır. ismet Paşa Hazretleri 
bütçeyi vaktinde vermiştir. Fethi Beyefendi Heyeti 
Vekile Riyasetine geldiği vakit, vaktiyle olduğu gibi 
bütçeyi istirhat etmemiştir. Ben bu işin acemisi de
ğilim, nekavısı derhal teyakkun ederim, Encümene 
gelir, noktai nazarımı arz ederim, demiştir. Maattees
süf gaflet bizde, tabi cezasını da biz çekeceğiz. Hükü
metin şifahen teklif ettiği sütun diye ayrıca bir şey 
açmadık. Şimdi her ziyadeyi Encümenden soruyorlar. 
Halbuki onlar ziyade değildir. Teklif edilmiştir. Ya 
aynen veya tenkisen tepsit edilmiştir. Nitekim Muh
tar Beyefendi de dün yanı başımda böyle bir şey so
ruyorlardı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evet! Şimdi de so
racaktım, iyiki cevap verdiniz. 

ALI ŞUURÎ BEY (Devamla) — Evet! Tasarru
fa fazla riayet ettiğimden bahis edildi. Bütçenin maz
batai umumiyesinden bir fıkra daha vardır. Lütfen 
okumama müsaade buyurun. «Siyasî istiklâl, ancak 
malî istiklâl ile kaim olacağından bütçenin tevzini 
gayesini Heyeti Celilenin ve Heyeti Vekilenin her 
endişenin fevkinde telâkki edeceklerine kani bulu-
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nuyorum.» Bendeniz bu noktai nazardan meseleyi 
arz etmeyeceğim. Dün Maliye Vekili Beyefenli bu
rada kürsüden birine cevap verirlerken, memleketin 
Garp. tarafından meskûn olanları oldukça müreffeh
tir, fakat yarısından fazlasının altında hasır bile yok
tur, dediler, işte hasır bile yoktur dedikleri millettir 
ki, bu bütçeyi tediye ediyor. Hisset, tasarrufkârlık 
akıldan geçmez. Fakat varidatın membaı gözönünde 
tutulur ve en vakıf olan Maliye Vekiîide de bu ha
kikati mahzayı kürsüden beyan ederlerse ben ne ce
saretle filâna zam yapalım diyebilirim. Suitan Hamit 
devrinde meşhur bir teamül varmış: Filan Beyefendi 
Hazretlerine bütçe açığına zamimeten şu kadar lira 
veriniz derlermiş. Ben de öyle mi yapayım? Bende
niz belki tasarrufkârlık yaptım. Maksadım müleya-
zin bir bütçe ile gelmekti. Fakat teadülü muhafaza 
edemedik, 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hepsi sizin gibi olsay
dı. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Devamla) — Çünkü demin de 
arz ettiğim gibi, istiklâli malisi tamam olmayan bir 
devletin, istiklâli siyassinden uzun uzadıya bahsetme
sini bifaide görürüm. İşte bendenizin töhmetim bu
dur. Eğer bu töhmet ise, defteri amalimin bu gibi 
töhmetlerle dolu olmasını Allahtan niyaz ederim. 
(Handeler), (Alkışlar). 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
' — Efendim! Dahiliye bütçesi münasebetiyle söz söy
leyen rüfekayı muhteremenin müşterek bahislere 
taalluk eden esaslarını tevhit ettim. Zevatı Muhtere-
meye ayrı ayrı cevap değil, bu müşterek bahislere 
dair izahat vereceğim ve yalnız o noktaları arz ede
ceğim. Evvelâ; bütün hatip arkadaşlarımın müştere
ken bahsettikleri ve hakikaten çok mühim olan teşki
lâtı mülkiye meselesi var. Teşkilâtı mülkiye; idare hu
susunun teshili maksadiyle mutasarrıflıkların ilgasından 
sonra eski mutasarrıfların hepsi vilâyet olmuştur. Yal
nız, bu vilâyetlerin gerek nüfus ve gerek, varidatı umu
miye ve hususiyesi, vaziyeti coğrafiye ve iktisadiyesi 
nazarı dikkate alınarak Ali ŞuUri Bey biraderimizin de 
çok güzel izah buyurdukları veçhile; bazısının 1,5 
milyon lira varidatı, bazısının 30 bin lira varidatı ve 
bazısının bir milyon nüfusu, diğerinin onbeş bini 
tecavüz eıtmeyen nüfus gibi nisbetsizliklerle vücuda 
getirilmiştir. Vilâyetlerin bu nıkatı nazardan yek
diğerine teadül edebilecek derecede ıslâhı düşünül
müştür. Yani düşünülmemiş değildir. Gerek Fethi 
Beyefendinin Gerek Ferit Beyefendinin vekâ
letleri zamanlarında bunlar düşünülmüş ve 

esas itibariyle bugünkü vilâyetlerin yarı yarı
ya tenzili lüzumu katiyetle tahassül etmiştir. He
yeti Âliyelerinin bu lüzumunu tasdik ve kabul et
tiğini, kürsüden fikirlerini beyan eden arkadaşlarımız 
irade etmiş olduğu için büyük bir cesaret alarak bu 
teklifle huzurunuza gelmeyi ben deruhte ediyorum. 
(Teşekkür ederiz sesleri) Bu teşkilâtı esasiye ka
nunu ile tearuz etmez. Yalnız, İntihap Kanununda 
ve diğer kavaninde bazı nikatın tadilâtını icap ettire
cektir. Bu icabatı da nazarı dikkate alarak onlarla 
beraber huzuru âlinize geleceğim. 

Bir kısım arkadaşlarımız da, vali' umumiliklerden, 
müfettişi umumiliklerden bahsettiler. Bunun şu ve bu 
kanunlara tearuzu nazarı dikkate alınmaz. Meselâ, 
İhsan Hâmit Bey arkadaşımız merkeziyet usulünün 
tahfifi ve kaldırılması için valii umumiliklere ihtiyaç 
vardır buyurdular. Ben böyle düşünmüyorum. Valii 
umumilikler merkeziyet, yani işleri merkezden idare 
hususunu hiç bir vakitte değiştirmez. Merkeziyeti 
izale edecek, kaldıracak, idarei mahalliyelerin salâhi
yetidir. Valii umumilerin ne bir meclisi umumi vilâ
yeti vardır, ne de diğer hususta halkın kendi emel
lerini, arzularını ifade edecek bir vasıtası vardır. Da
hiliye Vekâleti vilâyetleri nasıl idare ederse müfettişi 
umumî veya Valii umumî de aynı tarzı tat
bik edecektir. Bu öyle değildir, vilâyetlerin 
adedini tenkis ederek onların idarei mahalliyelerine 
vasi salâhiyet vermek ve memleketin ümranı noktai 
nazarından halkın iştirakini temin etmek lâzımdır. 
(Çok doğru sesleri) Yalnız Müfettişi Umumiliğin ve 
Mülkiye müfettişlerinin ifa ettiği vazaif kâfi değil
dir. Kanunların tamamii tatbiki halkın Meclisi Umu
miler tarafından, dahili mesailinin, ümranının, irfanı
nın vesair hususatın temini hakkında verdiği karar
ların suveri tatb'ikiyelerini mütemadi surette takip 
etmek üzere müfettişi umumilikler teşkilâtınca ayrıca 
ihtiyaç vardır. Fakat esas teşkilât vilâyet teşkilâtıdır, 
idarei mahalliyelerdir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Memleketi mıntıkalara 
ayırmak doğru değildir. Ne valilik ne Müfettişi Umu
milik.... 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Bir çok zevat da idarei mahalliyelerden bahis buyur
dular. Evet, idarei mahalliyelerin aciz ve zaafı vardır. 
Bazı vilâyeterin onbeş bin nüfusu vardır, varidatı 
yirmibeş otuz bin lirayı geçmez. Hatta elli, altmış, 
yüz, ikiyüz bin lira varidatı oan bir idarei mahalliye 
ne yapabilir? Buna imkân yoktur. İkiyüz bin lira 
varidatı olan idarei mahalliyeler için bir teşkilât ve 
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memurlar vardır. Bir milyon ira varidatı olan bir vi
lâyetin de aynı teşkilât ve memurları vardır, aynı 
bütçesi vardır. Binaenaleyh hepsi teşkilâtı mülkiye 
esasında ittihat ederler. O mesele halledildikten sonra 
yeni İdarei Umumiyei Vilâyat ve Belediye kanunları 
o esasa istinat etmek üzere Heyeti Celilenize takdim 
edilirse, müsbet ve nafi neticeler verebilir. Başka su
rette ve bugünkü şekle göre yapılacak kanunların 
tatbikinden faydalı neticeler elde etmeye imkân kal
mayacaktır ve nitekim de faydalı görülmüyor. Me
murin ve ihtisastan bahsedildi. 

Muhterem hatipler bu ihtisas meselesinde meslek
ten yetişmek hususunda çok güzel mütalâa söylediler. 
Ali Şuuri Beyefendi de bunu pek güzel izah etti. Ha
kikaten böyle bir vaziyet vardı. Bendeniz ufak bir 
tetkikimle şöyle gördüm; İstiklâl mücadelâtı zama
nında Anadoluda mevcut olan memurlar bugün hakkı 
müktesep sahibidirler. O zaman hariçten memur gel
memiş. Bazı vaziyetler dolayısıyle elde bulunan me
murlar istihdam edilmiş ve bugün de o memurlar hak
kı müktesepleri oldğundan ifayı vazife ediyorlar. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Maalesef o memur
dan kimse kalmamıştır, yabancı memurlar hep buraya 
dolmuştur. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Teşkilâtın ihtiyacı onları da getirdiği halde gene bu 
nispet zai olmamıştır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Maalesef o adamlar 
atılmış, istenilen gelmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Mektebi mülkiye mezunlarının bu sene idare memuriye
tine intisap etmediklerinden bahsettiler ve zannederim 
bu bahsedildiği zamanda cevabı verilmiştir. Çünkü 
Divanı Muhasebat fazla maaş vermişti. Âli tahsil 
görmüş insanlar Divanı Muhasebatta, Maliye 
hizmetinde nerede bulunursa bulunsun memleket için 
nafidir. Yeterki âli tahsil görmüş insanlardan bütün 
devlet teşkilâtı müzaheret görsün ve onların şayi ame
linden müstefit olsun. Nerede olursa olsun fark yok
tur,. zaman menafimi teşmil eder. 

'Bir çok zevat asayişten bahsettiler. Asayişi şeka
veti müstemmirre, şekaveti âdiye ve çapulculuk ve 
zabıta vukuatı diye tasnif etmek lâzımdır. Zannediyo
rum ki geçen seme, evvelki sene ve daha evvelki sene
lere nisbetle bugünün şekaveti müstemirre esbabı ve 
hatta şekaveti adiyesi istatistikler dolduracak kadar 
vasi değildir. Eskiden kalma bir kaç şaki vardır. Fa
kat mahallî tahasunları vesair esbap ve avamil dola
yısıyle bunlar elde edilmedi ise, bunların geçen sene 

elli altmış misli olan şekavet derecesi bu sene sıfıra 
müncer olmuş addolunabilir. Çapulculuk o da vardır. 
Bazı misaller zikretiler. Hakikaten bu vakalar olmuş
tur. Bazı yerde bir kervan sayulmuş, bazı yerde bir 
köy soyulmuş veyahut zehair vesaire alınmıştır. Fa
kat müteşebbisleri yakalanmış veyahut takip edilmiş
tir. Her halde ben öyle zannediyorum ki memleketin 
asayişini ihlâl edecek bir derecede değildir. Eğer bu 
ifade ediliyorsa bunu sureti katiyede eski misalleriyle 
mukayese etmek lüzumunu kaillerine rica etmeye mec
burum. 

Zabıta vukuatından bahsediliyor. Sarhoşluğun, 
Man'i Müskirat Kanununun bunda dahi olduğundan 

bahseden bazı zevat zuhur etti. Pekâlâ biliyoruz ki 
Men'i Müskirat Kanunu, Meclisi Âli tarafından tan
zim edilmiş ve görülen nevalkıs da bilâhare bir tefsir 
ile takviye edilmiştir ve bu kanun hükümetin elinde 
tatbik edilmektedir. Mahkemeler ve zabıta bu kanun 
ların tatbikatı ile iştigal etmektedir. 

Jandarma Teşkilâtının memleketin asayişine kâfi 
gelmeyecek derecede noksan olduğundan bahis bu
yurdular. Jandarma Teşkilâtı, jandarma bütçesindf 
arz edeceğim veçhile, başka tarzda tenstik edilmiş ve 
memleketin asayişinde nafi olacak bir şekilde seyyar 
jandarma alayları vücude getirmek suretiyle ıslah edi'l-
•mıiştir. Jandarma bütçesinde bu noktayı arz edeceğim. 

Halis Turgut Bey biraderimiz Jandarma Teşkilâtı
na müzahareti olacak bir teşkilâttan bahsettiler. Bü
tün memleketin nahiyelerinin bilhassa telgraf ve tele
fon şebekeleriyle birleştirilmesini tavsiye buyurdular 
ve kendileri de ifade buyurdularki, bu teşkilât ancak 
sekiz milyon lira ile yapılabilir. Bittabi bu şayanı 
arzudur. Fakat bütçenin vüsati nispetinde telgraf büt
çesinde, arz edeceğim veçhile, bunlar kısmen nazarı 
dikkate alınmış, kısmen de jandarma bütçesine tele
fon şebekeleri için tahsisat konmuştur. 

intihabat meselesi: Şu sırada bazı mebus intiha-
batı, meclisi umumî azalar intihabatı ve belediye in-
tihabatı cereyan etmiş ve etmektedir. Gerek mebus 
intihabatında ve gerekse diğer intihabatta Hükümetin 
müdahalesinden ,cebir ve şiddetinden bahsettiler. Ben, 
Dahiliye Vekili bulunmak sıfatiyle böyle şeylerin va
ki olmadığı kanaatindeyim. Hakikaten bazı yerlerde 
teşebbüşat ve müdahalât olmuştur. Fakat bu teşevvü-
şat ve müdahalât Hükümet tarafından ika edilmemiş
tir. Zannediyorum ki, burada şikâyet eden zevatın da 
bu şikâyet ve teşevvüşatta da tesirleri vardır. İntiha
batta bir yer için 20 - 30 namzet vardın Mücadeleye 
giriyorlar, bu mücadele neticesinde bir kişi kazanıyor. 
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Diğer kazanmıyanlar intihabatın yanlış yapıldığından, 
hile karıştırıldığından şundan, bundan şikâyet ediyor
lar. Lehte ve aleyhte şikâyet edenler gerek mebus ar
kadaşlara, gerek vekâlete ve diğer yerlere müracaat 
ediyorlar. Bütün bu müracaatlar Hükümet tarafından 
nazarı dikkate almıyor ve müfettişler tarafından takip 
ve tahkik ediliyor. Netice ve hakikat meydana çıka
rılıyor. Mebus intihabında Palu'da şöyle olmuş, buna 
mukabil aynı zamanda Bünyan'da da aynı vaziyet ha
dis olmuştur. Kürsüden yalnız Palu'da Hükümet mü
dahalesi mevzuubahistir. Bünyan'dan bahsedilmemiş
tir. Çünkü Palu'da yapılan müdahale buradan talimat 
veren zevatın aleyhindeki müdahale gibi telâkki edil
miştir. Bünyan'daki lehtedir. Ondan bahsedilmemiştir. 
Müdahale nedir? Hükümet müdahale etmiş midir? 
Hükümetin intihabatı idare etmek için İntihap Kanu
nunda musarrah vazaifi vardır. O vazife hududunu 
hiçbir yerde tecavüz etmemiştir. Hükümeetin müdaha
lesi... (Bravo sesleri) Jandarma, Hükümet memuru 
karışmasın. İntihabata seyirci olsun. Ergani'de olduğu 
gibi halk birbirine girsin, birbirini vursun. Hayır Hü
kümet mücadillerden şu taraf bu taraf kim varsa on
ların yekdiğerinin hukukuna tecavüz etmiyecek ve on
ların birbirine karşı gayrı kanunî harekâtına meydan 
vermiyecek surette başlarında duracak ve müdahalesi 
inzibat ve asayişin ve kanunların hâkimiyetini temin 
edecek şekilde bulunacaktır. Bir kaymakam veyahut 
jandarma kumandanı intihap mahallinde bulundu ise, 
intihaba nezaret etti ise, mutlaka Hükümet kendi iste
diği adamı intihap ettirmek için mi bulunmuştur? Ha
yır buna misaller vardır, işte Balıkesir intihabatı, Ba
lıkesir intihabatı nda Belediye Heyeti intihap edilmiş 
Vali Bey olan zat ki, - Vehbi Beyefendi - kendisinden 
çok şikâyet ediyorlar - Maatteessüf yeğenleri, imiş, on
dan çok şikâyet ediyorlar, intihabat gayri kanunî oldu
ğundan şikâyet edilmiştir. Dahiliyeye aksetmiştir. Da
hiliye bir müfettiş göndermiştir. Mülkiye müfettişi üç 
noktai nazardan intihabatın kanuna muvafık bir şekil
de olmadığını ifade ettiği için Hükümet «intihabat ka
nunî değildir, kanunî bir intihap yapınız»' demiş, şimdi 
bundan da şikâyet ediyorlar. Mülkiye müfettişi bu 
meseleyi iyi tetkik etmemiş, Dahiliye Vekilinin şimdi 
bugünkü vaziyeti gibi o da hasta imiş, sudan bir tah
kikat yapmıştır, denildi. Ona da pekâlâ, fakat yeni 
giden Valiye bir emir verilmiştir. -Mülkiye müfettişinin 
de fevkinde olarak meeseleyi tekrar tetkik edeecktir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Buna raziyiz. 
DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 

Tabiî yeni giden Valinin tahkikatından sonra vereceği 
hükme Hükümet ittibaa mecburdur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Buna da razıyım, fakat 
sudan teftişe değil. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Vehbi Bey! 
Bunları senin yeğenin yaptı. (Handeler) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Babam da olsa şikâyet 
ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Keskin intihabından bahsediliyor. Keskin intihabı 
için Feridun Fikri Beyin okuduğu telgrafnameler me-
yanında bir telgraf vardı. Dahiliye Vekâletine gene 
Keskin'den yirmibeş imza ile bir telgraf geldi, bu da 
onun tamamiyle aksidir. Zannederim Hamit'li Rıza 
Beyden bahsediyor. Böyle müdahale etmiştir, böyle 
ifsat etmiştir, şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır diyor. 
Feridun Fikri Beye de aynı imzalarla telgraf gelmiş, 
hangisi doğru bilmiyorum. Bazı zevata da başka ze
vat tarafından gene yirmi yirmibeş imzalı, fakat onun 
tamamen hilafı bir telgraf gelmiştir. Demekki orada 
intihabı kazanan taraf, kazanmayan tarafı tekzip edi
yor. Bunu temyiz ve tefrik edecek bittabi hükümetin 
müfettişleridir. Bir müfettiş gönderdik. Hangisi hak
lıdır ve eğer kazanan taraf haksız olarak kazandı ise, 
kanuna muvafık değilse, kanuna muvafık olmayan 
teşkilât nazarı kanunda yok addedilir, yeniden inti
hap yapılır. Yok haklı ise o zaman gene feryatlar te
madi etmek şartiyle haksız olan taraf.... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır yine 
yeni şikâyetler var, burada evrak var. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Yani intihabat dolayısiyle kazananlara nisbeten ka
zanmayan taraf daha çok olduğu için, şikâyetler da
ha çok olur. Bunları tefrik ve temyiz etmek hükü
metin vazifesidir ve bu vazifeyi de Hükümet ifa et
mektedir, buna emin olunuz. 

Bazı rüfekayı muhtereme dahilî seyahatlerin tah
didinden ve seyrü sefer talimatının pek fazla oldu
ğundan bahis buyurdular. Hakikaten bazı feci hadi-
sata sebebiyet veren bu seyrü sefer tatbikatında ku
surlu görülen bazı nıkatı, seyrü seferin tahdidatını 
izale edecek tedabiri Heyeti Vekileye arzettim ve zan
nederim bu tahdidat refedilecek ve seyrü sefer şeraiti 
azıcık daha tevsi edilecektir. 

Hapishaneler hakkında bahsettiler. Tahsisatı büt
çede olmadığından dolayı bazı rüfeka hapishaneler 
hakkında ne için para konulmadı buyurdular. Ali 
Şuuri Bey de izah ettiler ki, evvelce senei atiyeye dev
redilecek bir tahsisat talep edilmişti. Hapishanelerin, 
kürek hapishanelerinin asrî bir hale getirilmesi için 
Hükümetin bir milyondan ziyade tahsisatı havi bir 
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lâyihası vardır. Gerek Maliye Vekili Beyefendi, ge
rekse Muvazenei Maliye Encümeni bu sene için bir 
milyon lira vermek imkânı olmadığını söylediler. Ge
lecek senede dahi mütebakisi sarfedilmek üzere üç-
yüzelli bin lirası inşaata, yüzelli bin lirası da tamira
ta mahsus olmak üzere beşyüzbin liralık bir tahsisat 
kabul etmişlerdir ve Heyeti Celilenize derdesti tak
dimdir. 

Hapishanelerde muallim bulunması, sanat öğretil
mesi hususu da Hükümetçe nazarı dikkate alınmıştır. 
Bazı hapishanelerde sureti hususiyede teşebbüs edilen 
bu talim ve tedris hususu Hükümetçe de ehemmiyet
le telâkki edilmiştir. 

Zannederim Halis Turgut Beyefendi Hazretleri 
bugünkü Hükümet teşkilâtının bir lüks olduğunu be
yan buyurdular. Ben öyle zannediyorum ki; bugün
kü devlet teşkilâtı lüks değil, hatta memleketin ida
resi ihtiyacına kâfi bile değildir ve kâfi olmayan bir 
teşkilât lüks addedilemez. Demin arzettiğim gibi; eğer 
vilâyetlerin adedi çok olduğundan dolayı lüks adde
diyorlarsa, bu doğrudur. Bunları tenkis etmek her 
noktai nazardan varittir. Fakat bir vilâyetin veyahut 
merkez teşkilâtının bugünkü ihtiyacatı devlete kifa
yet etmediği sabit iken buna lüks demekteki maksadı 
anlamadım. Eğer maksadınız teşkilâtı mülkiye ise o 
başkadır 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Kabul buyur
muştunuz efendim, teşkilâtı mülkiyeyi yapacağım bu
yurmuştunuz. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Teşkilâtı mülkiye meselesi ise o başka. Sonra valile
re mükâfat verildiğinden bahsediyorlar. Benim bildi
ğim bazı büyük vilâyet merkezleri, idarei mahalliye-
leri bütçelerinin müzakeresinde valilerinin bir otomo
bil sahibi olmasını teminen meselâ Konya'da bin lira 
tahsisat konmuştur. Zannederim Samsun'da da böyle 
otomobil alınmak için bütçeye tahsisat konmuştur. O 
idarei mahalliye bütçeleri henüz Dahiliyeye gelmedi
ği için, ne maksatla ve ne kadar konduğu bizce ma
lum değildir. 

Bazı zevat bilumum devlet teşkilâtının idaresizli
ğinden, lâkaydisinden ve bütün işleri kırtasiyecilikle 
tedvir ettiğinden, suiistimalin mütevessi olduğundan, 
mübadele işlerinde velhasıl Hükümetin karıştığı her 
işte suiistimal ve idaresizlik olduğundan bahsettiler. 
Fakat, buna dair amelî bir misal zikretmedikleri için 
bunları tamamen reddederim. Hükümet memurlarını 
suiistimalden, lâkaydiden tenzih ederim. Misal gös
terirler, misale mukabil cevaplarını alırlar. 

I MUSTAFA BEY (Tokat) — Kim söylemiş? 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY {Devamla) — 

I Zabıtlarda görebilirsiniz. Ben hülasa ettim. Ayn ayrı 
her zatın ifadelerini not etmedim. Gene Ziya Efen
dinin ifadelerine temas etmek mecburiyetindeyim. 

ALİ ŞUURİ EFENDİ (Karesi) — Rica ederim, 
I o mesele bitti; (Bitti sesleri). 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Vur aba
lıya! 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
I Hissiyatı diniye ve milliyenin sukutu, asayişe tesir edi

yor, asayişi ihlâl ediyor dediler. Bunun böyle olmadı-
I ğını bendenizden evvel söz söyleyen rüfeka tamamiy-

le isbat etmişlerdir ve bunun aslı olmadığı sabit ol
muştur. 

Sonra bazı misyonerlerden ve cemiyetlerden bah
setmişlerdir. Bu bahsettikleri misyonerler, asırlardan 
beri Türkiye'de ve dünyanın her tarafında bulunmuş-

I lardır. Eğer misyonerler tarihini tetkik ederlerse mis-
I yonerlerin kendi lehine hiç bir vaka zikredilmeyen 
I memleket ancak Türkiye'dir. (Bravo sesleri) Eski za

manlarda olduğu gibi bugün de muvaffak olamaya-
I caklarından emin olarak kendine söylüyorum. Hükü

met memurlarının şu veya bu suretle intihabata mü-
j dahalesinden, suiistimalinden vesairesinden her taraf-
I ta bahsedildiği görülüyor. Yani Cumhuriyet İdaresi 

memurları, kendilerine vazife tevdi eden bir Hükü-
I met ve o Hükümetin istinat ettiği bir Meclisi Âli mev

cut iken, ve bu Meclisi Âlinin çıkardığı kanunlar var
ken, bu Meclisi Âliyi ve Hükümeti dinlemiyerek ak
si hareket ettikleri ve keyfi hareket ettikleri ve her 
şeye lâkayıt bulundukları, şu veya bu fırka hissiyle 
mütehassis oldukları ifade ediliyor. Bu kürsü âliden 
söylendiği gibi memleket içinde de böyle bir propa
ganda vardır, gazeteler bunu yazmıştır. Bazı fırka kâ
tipleri, memurların bu haleti ruhiye ve fiiiiyesinden 
bahsederek memurları tehdit etmiştir. 

Efendiler! Memurların kanuna muvafık hareket 
etmemelerinden dolayı Hükümet ve ancak Hüküme
tin istinat ettiği Meclis onları muaheze edebilir. Kuv-
vei teşriiyesi, salâhiyeti kanuniyesi olmayan kimsele
rin memurları tehdit suretinde vaki olacak müuahalâtı 
ancak ceza ile karşılarız. Memurlar, vazifelerinde hür 
ve müstakil ve kanun dâiresinde hareket ettikçe dai
ma şayanı ihtiramdırlar. Kimse tarafından muaheze 
ve tehdit edilemezler. (Bravo sesleri). 

Affedersiniz, rahatsız olduğum için fazla izahat 
veremedim. Eğer verdiğim cevaplar gayrı kâfi ise, rü-

j fekayı muhteremeye verilen. cevaplar noksan kalmış 
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ise, o noktalar hakkında ayrıca izahat veririm. (Mü
zakere kâfi sesleri). 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Hapishane
lerde okuma ve yazmayı talim meselesini nazarı dik
kate almanızı rica ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Arz ettim efendim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Taraftarsınız değil mi? 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Okutmaya taraftar oluyoruz, zaten sanat nazarı 
dikkate alınmıştır. Bu sene yapılacak hapishanelerde 
sanathaneler açılacaktır. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bir de, fesih ve iptal
den bahsedildi. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Fesih ve iptalden hiç bahsetmedim. Gayrı kanunî 
olan teşkilât, kanunen tanınamazr yerine kanunî teş
kilât vücude getirilir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bizim teşrii ıstılahımızda 
ya iptaldir, ya fesihtir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Keenlemyekündür, mevcut değildir, tanılamaz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ya iptal vardır, ya fe-
sif vardır. Bunda kanunun hangi maddesine, hangi 
ahkâmına istinat ediyorsunuz? Lütfen izah buyurur 
musunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Hükümetçe bilcümle kavanininde gösterilen eşkâle 
tevafuk etmeyen teşkilât gayrı kanunidir. Gayrı ka
nunî olarak teşekkül eden meclislerin memlekette vü-
cudune kanun müsaade etmez, esas budur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vekil Beyefendi! 
Buyurdunuz ki, Men'i Müskirat Kanununu ayrıca bir 
tefsirle takviye ettik. Bendeniz tefsirle takviye etti
ğimize kani değilim. Bu memleketin yegâne müskira
tı rakıdır. (Rakı gibi) ye dahil ederek mubah kılan
lara karşı, hayır yanlış yaptınız. Dahil değildir dedik 
zannederim. Böyle tefsir ettik. Esasen, (Rakı gibi) ye 
dahil etmek bir hata idi. Meclis o hatayı refetti. Yok
sa tefsirle Men'i Müskirat Kanunu takviye edilmemiş
tir, zannediyorum. Bu husustaki fikriniz nedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Takviye edilmiştir, kadeh ile rakı satılması mene-
dilmiştir ve kanunun altıncı maddesinin tatbiki için 
geniş bir saha açılmıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır bendeniz 
diyorum ki, müskirat memnudur. Yalnız bira ve li
kör gibi müskir olmayanlar kadehle satılabilir, den
miş ki, (rakıyı gibi) ye dahil ederek kadehle satan- , 

ların mesul olması lâzım gelir. Yoksa evvelden (ka
dehle satılabilir) vardı da şimdi yoktur diye tefsir 
etmedik, böyle bir mesele yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLÎ CEMÎL BEY (Devamla) 
— Şimdi kademle satılamaz. Bu gayet kuvvetli bir 
şeydir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Eskiden kanun mü
sait değil iken satıldı. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Sabit Bey İzmir'de bir vakadan bahsetmişlerdi ve 
dayakla gözü çıkarılan, kafası yarılan adamların ta
bip raporunu Makamı Riyasete takdim etti. Sair ar
kadaşlarımıza da böyle bir mesele hakkında zabıt 
varakası ve rapor gelmiştir. Dayaktan bir adamın gö
zü çıkmıştır, bu hususta Vekâleti celileleri ne gibi tet-
kikat yapmıştır. Keyfiyet vaki midir, hakikat midir? 
Hakikat ise, kimler tecziye edilmiştir ve edilecektir? 
Bunu istirham ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Gözü çıkan adamın rapor ve fotoğrafı ile şikâyeti 
Dahiliye Vekâletine gelmiştir. Bunun üzerine İzmir 
Vilâyetinden bu meselenin tahkiki ile neticesinin bil
dirilmesi yazılmıştır. Bittabi henüz cevap gelmemiştir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Bir sual 
daha... Malûmuâliniz, Sabit Bey nutuklarında bir 
'Macit Bey vakasından bahis buyurmuşlardı. Dünkü 
gazetelerde İstanbul Valisinin bir tezkeresini gördüm. 
Bu tezkereye nazaran Macit Bey denilen bu adamın, 
Yunanlılarla beraber firar ettiği, yani vatan nöktai 
nazarından kötü bir adam olduğu anlaşılıyor. Kötü 
adam demiyorum, bilmediğim adamdır. Yalnız tezke
rede bir cümle vardır. Tahkikatı zabıta neticesinde 
bu adamın şu suretle bir adam olduğu anlaşılır deni
yor. Şimdi 16 Nisan 1340 tarihli Affı Umumî Ka
nunu vardır. Bu Affı Umumî Kanunundan istisna edi
len (150) kişiden gayrı, memleketimize herhangi bir 
Türk gelecek olursa kabul meselesi vardır. (Hayır 
sesleri.) Müsaade buyurun, yahut tabiiyetten iskat 
edilmiş olmaları veyahut Affı Umumî Kanunundan 
müstefit olanların tetkikatı zabıta ile memlekete alın
mamaları hakkında bir karar var mıdır, yok mu
dur? Bunu. anlamak istiyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Evet bu suretle size 
bir çok arkadaş gelecektir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMÎL BEY (Devamla) 
— Efendim! Bu, karar ve kanun meselesi değildir. 
Alelusul bu gibi memleketten pasaportsuz çıkmış ve
ya ecnebi pasaportla gitmiş veyahut Yunanlılarla fi
rar etmiş veya sair surette gitmiş olanların avdeti 
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için bir şekil tespit edilmiştir. Bu hususta tahkikat 
yapılacak ve tahkikatta, bu memlekete girmesine, eğer 
tabiiyetten iskatı icabedecek cürümleri muhtevi de
ğilse, müsaade edilir. Bu formaliteye riayet etmemiş 
ve hakkında tahkikat yapılmamış bir adam olduğu 
için, memlekete kabul edilmemiştir. Buna benzer bir 
çok zevat vardır ki, mahallinde tahkikat yapılıyor. 
Yoksa, bunun emsali pek çok adamlar vardır. Mem
lekete girmesinde mahzur olmadığı sabit olanlar mem
lekete giriyor. Memlekete sokulması matlup olma
yan adamlar, esbabı sübutiyesi ile tabiiyetten iskat 
edilir ve memlekete giremezler. Bu esbaba tevessül 
etmeden ve tahkikat yapılmadan memleket hududu
na gelmiş olduğu için memlekete kabul edilmemiştir, 
mesele budur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İyi yapılmış. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Be
lediye Reisi intihabı hususunda İstanbul halkı, hu
kuku siyasiyelerini ne zaman istimal edebileceklerdir? 
Lütuf buyurulur mu? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Efendim 'bu, İstanbul Şehreminlerinin mansup ve
ya müntehap olması meselesi mevzuu müzakere ol
muştur ve Hükümet, Dahiliye Vekâletini bunu tes
pit eder bir kanun ihzarına memur etmiştir ve böyle 
'bir kanun yapılmaktadır. Yüz binden fazla nüfusu 
olan şehirler için umumî olarak bir kanun yapılması 
icabedecektir. İstanbul'a, İzmir'e ayrı ayrı kanun yap
mak mümkün olmadığı için bir kanun tanzim edi
lecektir. Bu, derdesti ihzardır ve bittabi Heyeti Ce-
lilenize arz edilecektir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Elli nahiyenin ne
relerde teşkil edileceğini ve isimlerini rica etmiştim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Efendim! Bu elli nahiye içerisinde bilhassa vilâ-
yatı selâse için bir kanunu mahsus yapılmıştı. Bu ka
nunu mahsusta nahiye müdürlerinin eskiden olduğu 
gi'bi müntehap olması zikredilmiştir. Halbuki mün
tehap nahiye müdürleri ile işin idare edilemeyeceği ta
hakkuk ettiği için, nahiye müdürlerinin mansup ol
masını temin edecek kadar fcu yekûn içerisinde na
hiye müdürü dahildir. Memleketin muhtelif yerlerin
de hakikaten nahiye teşkilâtına muhtaç olan yerler 
vardır, oralarda teşkilât yapılacaktır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Affı Umumî Ka
nunu ilân edildiği zaman hapishanelerde kaç kişi var
dı ve bu hapishanelerden kaç kişi aftan istifade ede
rek çıktı? Bir fikir almak istiyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Bu hapishaneler meselesi Adliye bütçesine aittir. 
Zatıâlinizin bahis buyurduğunuz istatistik Adliye 
Teşkilâtına aittir. Adliyeden sormanız icabeder, çün
kü yalnız hapishanelerin inzibatı Dahiliyeye aittir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Af buyurun. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Vekil Beyefendi! Ge

çen hafta Avrupada senelerce tahsil görmüş, tenev
vür etmiş... (Soruldu sesleri.) 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— O meseleyi sordular, cevap verdim efendim. 

RAUF BEY (İstanbul) — İstanbul Belediye Rei
sinin intihabı için bir sual soruldu. Cevap olarak, 
Meclise teklif edilmek üzere bir lâyihai kanuniye 
hazırlanmakta olduğunu beyan buyurdunuz. Bunu, 
Belediye Reislerinin intihabı meselesine cevaben mi 
buyurdunuz, yoksa Belediye Kanunlarının tatbiki 
noktai nazarından mı cevap verdiniz? İhzar edilmek
te olduğunu buyurduğunuz kanun İstanbul'un da ken
di Belediye Reisini intihap etmesini temin edecek 
midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Efendim! Şimdi elde bir Belediye Kanunu var
dır. Malûmuâliniz nüfusu iki bine kadar olanlar için 
bir Köy Kanunu yapıldı. İki binden yirmi bine kadar 
nüfusu olanlar için bir Kasaba Kanunu vardır. Yirmi 
binden yüz bine kadar olan nüfuslar için bir Şehir 
Kanunu, yani Şehir Belediye Kanunu, yüz binden 
yukarı nüfuslu olanlar için bir kanun yoktur. Köy 
Kanunu Meclisi Âliden çıkmıştır. Kasaba ve Şehir
ler Kanunu Meclisi Âliye gelmiş, bazı tasrihat yapıl
mak üzere geri alınmış ise de tekrar takdim oluna
caktır. Yüz binden yukarı olan şehirler için belediye
lerin şekli ve belediye reislerinin ve meclislerinin va-
zaifi vesairesi hakkında bir kanun ihzar edilmekte
dir. O da ayrıca takdim edilecektir. 

RAUF BEY (İstanbul) — Yani şu suretle Da
hiliye Vekilinin kanaati, İstan'bul şehrinin de bu ka
nunun tedvininden sonra Belediye Reisini intihap hak
kını haiz olması merkezinde midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Kanun âm ve şamil olacaktır. Ankara Şehirema-
neti belki Ankara'nın imarı için Hükümet para ver
diğinden dolayı mansup olabilir. Fakat diğerleri için 
umumî bir kanun olacaktır. Tetkikatın hitamında He
yeti Celilenize bu esas üzerine bir şey takdim edece
ğiz. (Kâfi, kâfi sesleri.) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Her ve
kâlete merbut meslek mektepleri vardır. Dahiliye Ve-

118 — 



1 : 59 18 . 2 . 1341 C : 1 

kâletinin de öteden beri kendiliğinden yetişmiş tabiî 
'bir meslek mektebi, Mektebi Mülkiye olması lâzım 
gelir. Mektebi Mülkiye himayesiz kalmıştır. O derece
dedir . ki, bugün büsbütün lâğvolmak ihtimalini de 
görebiliriz. Tarihî binasından çıkarılarak Soğukçeş-
me Rüşdiyesine yerleştirilen bu mektebi Dahiliye Ve
kâleti, meslek mektebi olarak himaye etmek istemez 
mi? Selefi âliniz Recep Beyefendinin bunu bu sene 
bütçesine raptedeceğine dair vaitleri vardı. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Müsaade ederseniz Ali Şuuri Bey cevap versin, 
bütçeye dahildir. 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim! Muva
zene Encümeninde bu hususta müzakeratta bulun 
dıık. Bütçede bu husus kaydedilmiştir. Öğleden son
raki içtimada kendilerine arzı malûmat ederiz. (Kâfi 
sesleri.) 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakereyi reye vaz
edeceğim. (Müzakere kâfi sesleri.) Müzakerenin ki
fayetine dair takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Bütçesinin müzakeresine başlandığı gün-

denberi Heyeti Umumiyesi hakkında mütalaat beyan 
edilmiş olduğu ve bundan sonraki mütalaat fasıllara 
taallûk etmekte bulunduğu cihetle vakit zayi edilme
mek üzere her fasıl hakkında her zat mütalâasını be
yan etmekte serbest bulunduğundan Dahiliye Vekâ
leti bütçesinin Heyeti Umumiyesi hakkındaki müza
kere kâfi bulunduğu cihetle fasıllara geçilmesini arz 
ve teklif eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere, kâfidir. Fasıllara geçilmesini arz ve 

teklif ederiz. 

Zonguldak Sivas 
Hali! Rahmi 

Sivas Elâziz 
Ziya Hüseyin 

Elâziz Amasya 
Naci Nafiz 

Ertuğrul Niğde 
Halil Galip 

Amasya 
Esat 

AÖAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Reis Bey
efendi! Müsaade buyurun, bu hususa ait söyleyece
ğim. 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Bütçesinin heyeti umumiyesi müzakere

si kâfi görülerek fasıllara geçilmesini teklif eyleriz. 

Rize Kütahya 
Ahmet Fuat Ragıp 

AĞAOĞLU AHM0T BEY (Kars) — Evvelce ki
fayeti müzakere hakkında bendeniz söyledim. Kifa
yeti müzakere kabul edilmedi. (Reye konmadı ses
leri.) Rica ederim dinleyiniz, lütfediniz. Bana dedi
ler ki; Hükümet evvelce söz söylemek istiyor, Hü
kümetin hakkı tekaddümü vardır, bunu kabul ettim, 
aşağıya indim. Makamı Riyaset, kifayet takririni re
ye vazetmeyeceğim buyurdu. Binaenaleyh benim bu 
suretle hakkı kelâmım bakidir. Ben söyledikten sonra 
kifayet takririni okursunuz. Bu böyledir, bu böyle ce
reyan etmiştir. Bundan sonra istediğiniz gibi karar 
verebilirsiniz. Makamı Riyasette bunu ilân etmiştir. 
Binaenaleyh bendeniz öğleden sonra söz sahibiyim, 
söyleyeceğim. (Hayır sesleri.) Müzakereyi siz o su
retle tayin ettiniz. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takrirleri 
kabul buyurulmadığı takdirde söz Ahmet Beyindir, 
söyleyecektir. 

Kifayeti müzakereyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Efendim! Heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi görülmüştür, 
fasıllara geçeceğiz. Saat bir buçukta (İki sesleri.) içti
ma edilmek üzere celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 12,30 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakcrai; Saat : 2,15 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. Dahiliye 
Bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. 
Fasıl Lira 
125 Maaşat 53 832 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Umu
mî bütçenin müzakeresinde ve her bütçede bütün ha
tipler memur adedini çoğaltmayalım, bütçemiz müsa
it olursa memurları terfih edelim de o suretle memur
lar da müreffeh olsun ve çarkı devlette dönsün diye 
beyan ettiler. Burada görüyorum ki, Dahiliye Vekâ
letine bir Müsteşar Muavini ilâve ediliyor. Bu, şim
diye kadar düşündüğümüz umdelere muhaliftir. Lâ
kin varidi hatır ola'bilir ki Dahiliyenin işi pek çok
tur. Belki de bir Müsteşar Muavinine lüzum vardır. Fa
kat bunun lüzumu olmadığının ispatı da kabildir. 
İspatı şudur ki : Dahiliye Müsteşarı sabıkı muhterem 
arkadaşımız Münür Beyin mebusluğa intihabından 
beri, şimdiye kadar bir iki ay geçmiştir. Bu müddet 
zarfında müsteşara bile lüzum görmediler de vekâlet- . 
le idare ediyorlar. Böyle olduğu halde buna ilâveten 
bir tane de Müsteşar Muavini istiyorlar. Buna niçin 
lüzum görülüyor? Çünkü hâlâ Müsteşar bile tayin et
mediler. Vekâlet müsteşarsız idare olunuyor. Bütçe
ye gelince; fazla olarak bir de muavin isteniyor. 
Onun için istirham ederim, Müsteşar Muavininin 
hazf i ile eskisi grbi yalnız Müsteşar kalmasını ve Baş
vekâlet bütçesinde yapılan teşkilâtın da Vekâlet teş
kilâtı ile yapılmasına mebni senei sabık gibi bu, 125 
nci faslın birinci maddesinin (3 600) lira olarak kal
masını arz ediyorum. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz de 
Muhtar Beyi teyit edeceğim. Vekâletlerde 'belki daire 
müdürlerinin işi çoktur. Filân işlere filân daire mü
dürü yetişemiyor, bu daire idarei umumiyede filân ve 
filân işlere bakıyor bu yetişemiyor, binaenaleyh şu 
nam altında bir müdüriyet teessüs etsin denilirse, bu
na aklım erer. O zaman bir dairenin işleri görülemi-
yorsa, diğer bir daireye verilir. Fakat düşününüz, Ve
kâlet namına tedviri umur edecek salâhiyattar zat; 
ya müsteşardır, yahut müdüri umumidir. Ondan son
ra bir de Müsteşar Muavini ilâve etmek, idare gev
şekliğini mucip olur. Doğrudan doğruya Vekili aidi 

mühim işlerle meşgul ola'bilir. Müsteşar derecei tali-
yedeki işlerle meşgul olur. Üçüncü derecede olanlar
la Müdüri Umumiler meşgul olur. Artık onun arasın
da bir kademe daha çıkarmak doğru değildir. Bu, 
vaktiyle İstanbul Hükümetinde mevcut idi. Müsteşar, 
müsteşar muavini, muavinin muavini, muavininin, 
muavininin muavini! Bu doğru bir yol değildir. İş
lerin şâmil nazardan kaçıp müteferrik suretlerde idare 
edilmesine badi olur ve esasen. Muhtar Bey lüzumu 
olmadığının sebebini gayet güzel izah etmiştir. Ben
deniz de iştirak ediyorum, sabıkı misilli (3 600) lira 
olarak kabulünü istirham ediyorum. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Ben de senin fikri
ne tabiîm. 

İHSAN BEY (Ankara) — Bu faslın ikinci mad
desini teşkil eden memurini vekâlet maddesinden 300 
liranın tenzili için bir takrir takdim ediyorum. Bu 
da Müteferrika Müdüriyetinde iki mümeyyizle iki 
kâtip vardır. Bu dairenin işi pek azdır. Binaenaleyh 
bunun bir mümeyyiz ve iki kâtiple idaresi kabildir. 
Burada bir mümeyyiz fazladır. Maaşı (25) liradır. Se
neliği 300 lira eder. 300 liranın buradan tenzilini rica 
ediyorum. Bunun için bir de takrir veriyorum. 

Bundan başka efendim! Şimdiye kadar müzake -
resi cereyan eden muhtelif bütçeler vesilesiyle Encü
men Heyeti Mühteremesi teadülden bahsettiler. Adli
ye Vekâleti Bütçesini de tetkik ettim. Orada Memu
rin Müdürünün maaşı (75) lira vazedilmiştir. Halbuki 
Dahiliye Vekâleti Memurin Müdüriyeti için (60) lira 
vaz edilmiştir. Bunun da ehemmiyeti diğerinden aşağı 
değildir. 

Binaenaleyh bunun da (75) liraya iblâğını rica ede
rim. Dörtyüz küsur belediyeyi, (74) meclisi umumî vi
lâyet muamelâtını idare eden ve ilim ve ihtisas şubesi 
olan İdarei Vilâyat Müdüriyetinin maaşı da (60) lira 
olarak konulmuştur. Bunun da (75) lira olarak tespi
tini ve Maliye Vekâletinden de bu ricamın kabulünü 
rica ediyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Burada Kalemi 
Mahsus Müdürü iki olarak yazılmıştır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Sehivdir. 
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DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Tabiî bir dairede iki Kalemi Mahsus Müdürü ol
maz efendim .Dahiliye Vekâleti bütçesi (32 250 000) 
liradır. (500) bin liralık da hapishane tahsisatı ayrıca 
bir kanunla takdim ediliyor. Dahiliye Vekâleti 
(32 750 000) liralık bir masraf bütçesini idare edecek
tir. Diğer vekâletler beş ilâ on milyon lira arasında 
bir bütçeye malik oldukları için bir Müsteşarla idare 
olunabilir. Fakat takdir edeceğinizi ümit ediyorum ki, 
(32) milyon lirayı mütecaviz bir bütçeye sahip olan 
Dahiliye Vekâleti umurunun bir Müsteşarla idaresine 
imkân yoktur. Vazaifin bir kısmı Müsteşara, bir kısmı 
da muavinine verilmek suretiyle bu işi tedvir etmek 
lâzımdır. Heyeti celileniz işlerin geri kaldığından, kır
tasiyecilikten, şundan bundan bahseden birçok zevatın 
şikâyetlerini dinlemiştir. Bu şikâyetlere mahal verme
mek için bir Müsteşar Muavininin kabul ve ilâvesi lâ
zımdır. 

İkincisi Müdürü Umumîler: Arz ettiğim gibi Dahi
liye Vekâletinin pek vâsi teşkilâtını ve bu vâsi teşkilât 
üzerinde şümullü ve pekçok işlerini tedvir eden Mü
dürü Umumîlerin, idare mesleğinde yetişmiş en kıy
metli zevattan bulunabilmesi ve o zevata bu vazaifin 
verilebilmesi için, maaşlarının yüksek olması, esas iti
bariyle bunların valiler meyanında sayılması lâzıme-
den iken Encümen bu hususu kabul etmemiştir. Hiç 
olmazsa Idarei Mahalliyei Vilâyat Müdürü ile Memu
rin Müdürünün maaşlarının diğer müdürler derecesine 
isat edilmesi lâzımdır. (Muvafık sesleri) Bundan baş
ka İhsan Beyefendi Müteferrika Müdüriyetindeki bir 
mümeyyizin kaldırılmasını talep buyurdular. Öyle zan
nediyorum ki Umuru Müteferrika Müdüriyeti işleri 
az olan bir müdüriyet değildir. Vasi teşkilâtı olan 
Dahiliye Vekâleti içerisinde bu müdüriyete de birçok 
işler gelmekte ve birçok vazaif tahmil edilmektedir. 

Bundan başka Dahiliye Vekâletinin merkezi teşki
lâtı içerisinde bir noksan daha vardır. Onu da nazarı 
dikkati âlinize arzetmek isterim. Muvazenei Maliye 
Encümeninde Dahiliye bütçesi ilk defa tetkik edilmiş 
ve çıkarılmış bir bütçedir. Dahiliye Vekâleti bütçesin
den başka Muvazenei Maliye Encümeninden geçen 
bütçelerde devairi merkeziye memurlarının asgarî ma
aşı binbeşyüz olarak kabul edilmiştir. Halbuki Dahi
liye Vekâleti merkez memurini içerisinde 1200 kuruş 
maaşlı (35) memur vardır. Bunların maaşı da binbeş-
yüze iblâğ edilmesini ki, Muvazenei Maliye Encüme
ni bunu kabule taraftar olduğunu ifade buyurmuşlar
dır. Bu senevi cem'an 20 - 21 bin liralık bir fark ya
pacak. Bunu da Heyeti Celilenin nazarı dikkatine arz 
ederim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Muvaze
nei Maliye Encümeni noktai nazannı tespit etmiştir. 
Heyeti Celile hâkimdir. Nasıl bilirse öyle yaparlar. 
Bendeniz teker teker müdafaadan sarfınazar ediyo
rum. 

REİS — Efendim! Fasıl hakkında takrirler vardır, 
okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Bu fasıldaki Müsteşar Muavini ile Idarei Umumi

ye ve Idarei Mahalliye Müdür Muavinlerinin tayyiyle 
Umuru Mahalliye Müdürünün maaşının yetmişbeş li
raya iblâğını teklif eylerim. 

Sivas 
Halis Turgut 

Riyaseti Celileye 
125 nci faslın birinci maddesinin 3 600 lira ola

rak kabulünü teklif eylerim. 18 Şubat 1341 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Umuru Müteferrika Müdürüyetinde iki 

kâtip ve iki mümeyyiz vardır. Bu dairenin işi pek az 
olduğundan bu dairedeki mümeyyizlerden birinin kal
dırılmasını ve binaenaleyh 125 nci faslın ikinci me
murini vekâlet maddesinde 300 liranın tenzilini arz 
ve teklif eylerim. 18 . 2 . 1341 

Ankara 
İhsan 

Riyaseti Celileye 
Idarei Mahalliyei Vilâyat, Memurin ve Hapishane

ler Müdürü Umumilerine altmışar lira maaş tahsis 
edilmiştir. Halbuki Müdürü Umumilerin maaşı yet
mişbeş lira olduğu kadronun tetkikinden anlaşılmış
tır. Teadülün temini zımnında mezkûr üç Müdüri 
Umuminin maaşının yetmişbeş liraya iblâğı için Da
hiliye Bütçesinin 125 nci faslın ikinci maddesine beş-
yüz kırk liranın ilâvesini teklif eyleriz. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Genç 
Muhittin 

Kütahya 
Ferit 

Ertuğrul 
Halil 

Mardin 
Necip 

Bayazıt 
' Şefik 

Van 
Mehmet Münip 

Mardin 
Abdülgani 
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Urfa 
Ali 

Dersim 
Ahmet Şükrü 

Kozan 
Rahmi 

Antalya 
Murat 

İsparta 
Hafı'z İbrahim 

Maraş 
Tahsin 

Giresun 
Ali Şevket 

İçel 
Mehmet Emin 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Ergani 
İhsan 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Zonguldak 
Halil 

Konya 
Tevfik Fikret 

Amasya 
Ahmet Esat 

Konya 
Fuat 

Trabzon 
Rahmi 

Siirt 
Halil Hulki 

Mardin 
Abdürrezzak 

Diyarbekir 
Cavit 

Sivas 
Murat 

Muş 
Osman Kadri 

Cebelibereket 
Avni 

Denizli 
Necip Ali 

İzmir 
Ahmet Münür 

Elâziz 
Mustafa 

Sivas 
Ziya 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

izmir 
Kâmil 

Rize 
Ali 

Rize 
Ahmet Fuat 

Karahisarışarki 
ismail 

Karahisarısahip 
Kâmil 

Karahisarısahip 
İzzet Ulvi 

Amasya 
Nafiz 

Elâziz 
Naci 

Mersin 
Ahmet Besim 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Antalya 
Rasih 

Erzincan 
Sabit 

Ordu 
İsmail 

İzmit 
İbrahim Süreyya 

Aydın 
Reşit Galip 

TALÂT BEY (Ardahan) — Ötekilerini de tenzil 
edelim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Dahiliye 
Vekilliğini ifa eden zevatın tebeddülü ile maaşat kad
rosu mütemadiyen tahavvül edecek olursa hiç bir büt
çeyi tespit etmenin imkânı kalmaz. Önünüzde mev
zu olan bütçelere bakınız, Recep Bey zamanındaki 
gelen bütçede bunlara (60) lira kâfidir denmiş. Diğer 
biri gelmiş, hayır altmış lira yetişmez, (75) lira olsun 
diyor. Yana biri çıkacak (100) olsun diyecek vazı
yetimiz bellidir. Muvazenei Maliye Encümeni Hükü
metin teklifini kabul etmiştir. Heyeti Âliyeniz hâkem
dir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Diğer devairle arada 
haksızlık olduğu anlaşılıyor, müsavat lâzımdır. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Vekilin maa
şında yüz lira zam vardır. Bunu Heyeti Celile tenzil 
etti. Diğer vekillerin tahsisatından da bu tenzil ka
bul edilmiştir zannediyorum. (Maliyede de tenzil edil
miştir sesleri). 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Yapılacaktır efen
dim. Merak buyurmayınız. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Diğer devair 
Müdürlerine ne veriliyor, zannederim yetmişbeş lira. 

ALI ŞUURl BEY (Karesi) — Öyle olsa gerek.. 
REİS — Efendim! Halis Turgut Beyin bir takri

ri vardır ki, iki fıkrayı ihtiva etmektedir. Fıkranın bi
risi zamma dairdir. Zam teklifi tek imzalı olursa na
zarı itibare alınmaz. Binaenaleyh yalnız birinci fık
rasını reye arzedebilirim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Birinci fıkrası han
gisidir efendim? 

REİS — Okuyorum efendim: «Bu fasıldaki Müs
teşar Muavini ile Idarei Umumiye ve Idarei Mahalliye 
Müdür Muavinlerinin tayyiyle..» Budur efendim. Ya
ni Müsteşar Muavininin ve Idarei Umumiye ve Idarei 
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Mahalliye Müdür muavinlerinin tayyını teklif ediyor. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Nazarı dikkate almıyanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmıştır. 

Efendim! Vehbi Beyin takriri aynı mealdedir. 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Evet efendim, takririm 

aynı mealdedir. Yalnız yüz lira vekâlet tahsisatı var
dır. 

REÎS — Efendim! Vehbi Beyin takriri aynı meal-
ds olduğu için tekrar reye vazetmeye lüzum yoktur. 
Yalnız bir mesele vardır ki, o da vekâlete ait yüz 
lira meselesidir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurulur mu? Paşam! 
Bütün vekâletlerin böyle yüz lirasını tenzil ediyoruz. 
Heyeti Celile umumuna şâmil olarak karar vermiştir. 
Binaenaleyh bütün Vekâletler tahsisatından yüzer lira 
tayy edilecektir. 

ALI ŞUURÎ BEY (Karesi) — Reye vazetmeye de 
ihtiyaç yok. Çünkü" evvelce kabul edilmiştir. 

REİS — O halde bu yüz lira tayyolunacaktır. İh
san Beyin takririni tekrar arz ediyorum. (Ankara Me
busu îhsan Beyin takriri tekrar okundu.) 

İhsan Beyin takririni nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mıştır. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Paşa Hazretleri! Takrirden sonra bir şey arz edece
ğim. 

REİS — Efendim! Kâzım Vehbi Beyin takriri elli 
imzalıdır. (Kâzım Vehbi Bey ve elli refikinin takriri 
tekrar okundu.) 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Paşam! Ayrı 
ayrı reye koyunuz. 

REİS — Efendim! Takriri reyinize arz edeceğim. 
Fakat iki fıkradır. (Üç sesleri) Hatta üçtür. Belki bun
ların bazısına verilmek istenir, bazılarına verilmek is
tenmez. Ayrı ayrı makamlara aittir. Onun için ayrı 
ayrı reye vazedeceğim. 

İdarei Mahalliyei Vilâyat Müdürü Umumisine... 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Müdürü Umumî 
yoktur. Yalnız Müdürdür. İdarei Mahalliyei Vilâyat 
Müdürüdür. 

REİS — Takrirde arz edildiği üzere İdarei Mahal
liyei Vilâyat Müdürünün maaşının tezyidini nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Nazarı dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın... 
Müsavat var gibi bir şeydir. Müsaade ederseniz ayağa 

kalkmak suretiyle reye vazedeceğim. İdarei Mahalliyei 
Vilâyat Müdürünün maaşının yetmişbeş liraya iblâğını 
nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Oturu
nuz efendim. Nazarı dikkate almıyanlar lütfen ayağa 
kalksın... Takrir inazan dikkate alınmıştır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Takrir değil, birinci 
fıkrası nazarı dikkate alınmıştır. 

REİS — Yani İdarei Mahalliyei Vilâyat Müdürü
nün maaşının 75 liraya iblâğı nazarı dikkate alınmıştır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bütçe açığına zami-
meten. 

REİS — Şimdi, Memurin Müdürünün maaşının 
tezyidi hakkında olan fıkrasını reyinize arz edeceğim. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Hapishaneler Müdüriyetine ait zammı reyi âlini
ze arz ediyorum. Teklif edilen zammı nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, 
nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Hapis
haneler Müdürünün maaşatı hakkındaki fıkra nazarı 
dikkate alınmamıştır efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! Ankara'da Vekâlet merkezinde (35) me
mur vardır. Bunların maaşları binbeşyüzden dun
dur. Binbeşyüze iblâğını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
ile Maliye Vekili ittifak ederlerse böyle bir zammı 
yaparlar. Vekili aidinin hakkı yoktur. Böyle bir tek
lif var mı? 

ALİ ŞURURİ BEY (Karesi) — Hayır, hayır. Biz 
teklif edemeyiz! 

REİS — Efendim! Yüzyirmibeşinci fasıl nazarı 
dikkate alınan takrirlerle beraber Encümene tevdi 
edildi. Tashih edip getirecekler. Encümenden gelin
ceye kadar yüzyirmibeşinci faslı tehir edeceğiz. Di
ğer fasla geçiyoruz : 

Fasıl Lira 

126 Levazım 14 440 
REİS — Efendim! Bu faslı kabul edenler lütfen 

el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

127 Vilâyet Memurin maaşatı 537 690 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 

Vilâyet faslı dolayısıyle iki vilâyet ahvali hakkında 
Dahiliye Vekilimizden malûmat rica etmek için kür-
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süye geliyorum. Birisi Gençtir. Gazetelerde bu vi
lâyetin Şeyh Sait isminde birisinin elinde olduğuna 
dair bir takım neşriyat vardır. Dahiliye Vekilimiz bu 
vilâyetin vazıyeti hakkında bize izahat lütfederlerse 
kendi hesabıma müteşekkir ve mutmain olacağım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim: 
Usul hakkında müsaade buyurur musunuz? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Efendim! 
söz kesilmez zannediyorum. İkincisi; İstanbul Vilâ
yeti ve İstanbul Vilâyeti Şehremaneti hakkındadır. 
Demin bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz söyle
yen arkadaşlardan bir ikisi İstanbul'un Şehremanetine 
sual suretiyle temas ettiler ve cevap aldılar. Dahiliye 
Vekili Beyefendinin vermiş olduğu cevapları bendeniz 
kendi hesabıma memnuniyetle kayıt ve kabul ettim. 
Anladığıma göre nüfûsu yüzbinden fazla olan şehir
ler ve beldeler için yeni bir kanun yapılacaktır ve 
Hükümetçe tahsisatı verilmemiş olan Şehiremanetle-
rinin vaziyetleri daha serbest olacaktır Fakat bu ka-
nuniyet kesbedinceye kadar. İstanbul Şehremane-
tinin bugünkü vaziyeti nazarı dikkati celpetmekten 
katiyen uzak tutulmamalıdır. Son bir iki gün içinde 
gelen gazeteler İstanbul Şehremanetinin - nasıl tarif 
etmeli - garip vaziyeti dolayısiyle şiddetle nazarı dik
kati celpedecek bir ehemmiyet almıştır. Burada İstan
bul Şehremanetine temas ederken, Şehremanetini 
temsil eden zatın şahsen çok hürmet ettiğim bir zat 
olduğunu unutmıyarak yahut hatırlıyarak çok mütees
sir oluyorum. Fakat İstanbul Şehremanetinden bah
setmeden, Vilâyet faslını geçmeye de mebusluk vazi
femin mani olduğunu arz etmek isterim. O kanun ka
bul edilinceye kadar, tespit edilip kabul edilinceye 
kadar, istanbul Şehremanetinin bu garip vaziyeti de
vam edecek midir? Dahiliye Vekilimizden öğrenmek 
istediğim budur. İstanbul Şehremanetinde bir devir 
başladı ki, bu devrin fatihası insanın aklına hayret 
verecek bir şekil idi. (Allah, allah sesleri) Bir Umuru 
İktisadiye Müdürüyçti vardı, vazifesi nizamname ile 
taayyün etmişti, istanbul Şehremini gelir gelmez bu 
nizamı kapadı, ayaklar altına aldı ve bir dairei Tesmi
yeyi bir eşkiya tahassungâhımı basar gibi kapattı, ki-
liteledi. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Jandarması 
yoktur a canım!. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Teşbih edi
yorum efendim. Bu hâl, bu başlangıç burada kalma
dı. Gün geçtikçe yeni bir garibe daha iltihak etti. Son 
garibe şudur: Gazetelere verdiği bir tebliğ ile gazete 
muharrilerini Emanete girmekten menediyor. Ga-

1 zete muharrilerini Emanete girmekten men etmekle 
de kalmıyor. Emanet ile kimin işi gücü varsa herke
sin Emanet kapısından içeri girmesine mani oluyor. 
(Zırva sesleri) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Beyim bu
nun bu fasılla alâkası nedir? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Vilâyet faslıdır, bu fasılla alâkası vardır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hayır söyle
dikleriniz bütçenin heyeti umumiyesinde söylenilebi
lirdi. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Bu 
söylediklerimin bu fasılla alâkadar olduğunu takdir 
ediyorum. (Devam sesleri) Şehreminin bu hareketi 
eğer yalnız gazetelerin naklettikleri bir fıkradan iba
ret olsa idi. kendimde gazeteci olmak itibariyle buna 
ehemmiyet vererek, kıymet vererek buraya çıkıp hu
zurunuzda mevzubahis etmekten kaçınırdım. Çünkü 
kendi kanaatim şudur ki; gazetelerin yazdıkları, ga
zete muharrilerinin fikirleridir ve gazete muharrile-

I rinin aldıkları haberlerdir. Ancak bunun bir tebliğ şek-
I lini alması zannediyorum ki, işin mahiyetini büsbütün 

değiştirmiştir. Acaba Şehreminin orada böyle bir ted
bir ittihazına salâhiyeti var mıdır? Bir kalem odası 
husule getirmiş, kimin işi varsa bu kalemden sorsun 
içeri girmek memnudur diyor. Olabilir - Emin Beyin 
şiddetli surette taraftarı olarak - bunun da musip bir 

I tedbir olduğunu kabul edelim. Fakat ikinci bir ted-
I bir - tedbir demek bilmem doğru mudur? - ikinci bir 

karar gördük - Büsbütün garip bir mahiyette yine bu
gün diğer bir gazetenin sahifelerinde okunuyor: Tıp 
Fakültesinin, Tıp tedrisatının mükemmeliyetini temin 
için İstanbul taraflarına nakline ve bu suretle İstan
bul cihetindeki hastahanelerden istifade etmeye ka
rar verildi. Bunun için bir heyet teşekkül etmişti. Bu 
heyet, Şehremanetinin idaresi altında bulunan hasta
hanelerden nasıl istifade edileceğini tespit etti. Şehre
manetinin de bir memuru fakültenin diğer mütehassıs
ları bu heyette bulundular ve karar verdiler ve hasta
hanelerden istifade etmeye başladılar. Şehremini bey 
son verdiği bir emirle hastahaneleri - kendi idaresin--" 
deki hastahaneleri - Tıp Fakültesine karşı kapıyor, ev
velce bu mütehassıs heyetin verdiği kararı kendi ken
dine geri alıyor. Efendiler! Gayet garip bir haldir. 
Şehremaneti bugünkü günde Dahiliye Vekâletine mer-

1 but veyahut Şehremini doğrudan doğruya Dahiliye 
Vekili tarafından mansup olmak itibariyle Şehrema
netinde görülen bu yolsuz hareketlerden tamamiyle Da-

| hiliye Vekâleti Mes'ul bir mevki alıyor. Dahiliye Vekili-
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nin elinde salâhiyet var mı, yok mu tetkik etmedim. Aca 
ba Şehreminini doğrudan doğruya Cemiyeti Umumi-
yei Belediyeye karşı mesul bir vaziyete sokmak, öyle 
bir vazı ihdas etmek mümkün değilmi idi? Bu müm
kün değilse aylardan beri devam eden bu neşriyata 
karşı Dahiliye Vekili Bey acaba nasıl kulaklarını tıka
yabilir? Denilir ki, bütün bu yazılar gazete yazısıdır. 
Rica ederim, gazetelerin yazdıkları lehe olduğu vakitte 
tamamen senet olarak ittihaz edilir de acaba aleyhe 
olduğu zamanda hiçbir kıymet ifade etmiyecek mi
dir? Gazeteler hiç şüphesiz ki - daha evvelki söyledi
ğim sözü tekrar ediyorum - muharrirlerin fikirlerini 
yazarlar, neşrederler. Fakat dikkat buyurulmaîîdır ki.. 
(Bu, Matbuaat Bütçesi değil sesleri) 

REİS — Efendim! sadet dahili söyleyiniz rica ede
rim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Fikrimin es
babı mucibesini arz etmeye müsaade etmiyor mu
sunuz Reis Paşa Hazretleri? Bu neşriyat şüphesiz ki, 
bir muharririn fikridir. Fakat o muharririn de bulun
duğu muhitten müteesir olmamasına imkân var mı
dır? Muhitinin efkârına makes olmamasına ihtimal 
var mıdır. Ve bu efkârı neşir ve telkin etmek suretiyle 
muhiti üzerinde müessir olmaması ihtimali var mı
dır? Ve buna karşı lâkayıt kalmamız ve Dahiliye Ve
kâletinin de buna bihis kalması muvafık mıdır rica 
ederim? Eğer Şehremini bir idare memuru ise, bütün 
bir İstanbul'un bu suretle gayrı memnun olduğu hissi
ni ilka eden bir Emini yerinde tutmak bilmiyorum ne 
dereceye kadar doğrudur? Binaenaleyh Dahiliye Ve
kili Beyden kendi üzerine tereddüp eden bu mesuliye
ti birgün evvel neticelendirecek katî bir tedbir alma
sını rica ediyorum. 

FERİDUN FtKRl BEY (Dersim) — Efendim! 
Dahiliye Vekili Beyefendi Hazretlerine bir kaç nokU 
hakkında bazı sualler sormak isterim. Şile de bir ha
dise olmuş, Müddeiumumiyi orada mevcut olan 
mahkûm bir jandarma tehdit etmiş ve Müddeimu-
minin evinin kapısı kırılmak gibi bir takım hadisat ol
muş ve bu müddet zarfında o jandarma tevkif edilme
miştir. Yani mahallî kuvvei zabıtası Müddeiumumi
nin bu suretle tehdit altında bulunmasına karşı lâkayit 
kalmıştır. Bu bapta matbuatta gördüğümüz havadi
sin diğer suretle de teyidine muttali oldum. Binaena-
neyh böyle bir hadise olmuş mudur, olmamış mıdır? 
Bu hadise esnasında zabıta vazifesini yapmış mıdır, 
yapmamış mıdır? Fakat malumu ihsanınız Müddei-
mumiler hergün, hiç tanımadıkları adamlar hakkında 
mahkemeye çıkıp bir adamın mahkûmiyetini talep 

ederler. Eğer fi tarihinde - Işkodrada olduğu gibi - bü
tün mazunlar Müddeiumumiye ateş edecek olursa 
böyle vazife görmek imkânı yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
Efendim! buyurdukları mesele 127 nci faslın hangi 
maddesiyle alâkadardır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Vilâyet faslıdır. Söylediklerimde vilâyete taallûk eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Müzakere 127 nci fasıldır. Bu fasıl vilâyet memuru, 
kaza memuru, nahiye memuru maaşatına aittir. Mü
zakerenin bunların maaşına münhasır kalması lâzım
dır. Eğer bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz 
söylenecekse hepimiz söz istiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Fasıl vilâyatten bahsediyor. Heyeti Celilenin bütçe 
müzakeresinde her şeyden bahsetmeye hakkı vâsidir. 
Bu gibi hususat üzerinde hakkı kelâmımızı takyit et
meye salâhiyetiniz yoktur. Bendeniz Şile'de mevcut 
olan bu hadise hakkında kendilerinin malumat itala
rını ricadan sonra diyeceğim ki, Müddeiumumiler 
bir daha bu vaziyetler karşısında kalmamalı ve dai
ma himaye altında bulunmalıdırlar. Mamafih mesele 
matbuata aksetmiştir. Bu bapta da tavzihatta bulun
mak lâzım gelir. Bendeniz bunu soruyorum. «Böy
le bir şey yoktur» diye cevapta bulunurlarsa mem
nun olurum, cidden şâdolurum. Çünkü maksadım 
Müddeiumilerin ifayı vazife hususunda hükümet ta
rafından her türlü himayeye nail olmaları kaziyesi-
dir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Tabiî efen
dim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendi
ler! Diğer bir şey daha, Tosya'da mevcut olan bir ta
kım genç efendiler bir risale çıkarmak istemişlerdir. 
Bu risale için 27 Ağustos sene 1340 tarihinde mahallî 
kaymakamına müracaat etmişler. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Re
is Paşa Hazretleri! Söyledikleri sadet haricidir. Böyle 
olursa müzakerenin nihayeti gelmez. Hatip sadet da
hiline davet edilsin. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Mevkut 
bir risale çıkarmak istemişler. Altı ay zarfında bu ri
saleyi çıkarmak isteyen efendilere cevap verilmemiş
tir. Bu husus hakkında bendenizi tenvir buyurmaları
nı rica ederim. 

Efendiler! Bir de Dahiliye Vekâleti muhacirler 
hakkında bir emir vermiştir. Bu emir, İzmir Müddeiu
mumiliği tarafından muhalifi kanun görülmüştür. Bu 
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vaki midir? Eğer vaki ise bu emrin mahiyeti neden 
ibarettir? Bizi tenvir etmelerini rica ederim. 

Efendiler! Bir de İstanbul'da muhacirler bir yer
den diğer bir yere sevkedilirken kendilerine karşı ceb
rî hareket edilmiştir ve bu bapta şiddet vasaiti göste
rilmiştir ki, bu şiddet vasaitinin kullanılmasından do
layı, bunların protestosu matbuatta okunmuştur. Bu 
da vaki midir, değil midir? Bunun hakkında da bizi 
tenvir buyurmalarını rica ederim. 

Efendiler! Bir de İstanbul Şehremanetinden bah
setmek isterim. (Hah sesleri) Heyeti Celile, bu mem
lekette ekmek fiyatini düşürmek için beşyüzbin lira
lık bir tahstsat kabul etmiştir. Böyle olduğu halde İs
tanbul Şehremininin bir takım seyyahatler tertip et
tiğini, bir takım fazla masraflarda bulunduğunu görü
yoruz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim! 
Onu Cemiyeti Umumiyei Belediye düşünsün. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Gerçi Ce
miyeti Umumiyei Belediye Bunu düşünecektir. Fa
kat düşününüzki efendiler, ekmek meselesi için 
millet kesesinden beşyüzbin lira para verilmiştir. İs
tanbul'un böyle havayıcı zaruriye için bin bir ıstırap 
içinde bulunduğu bir hengamede bir takım fuzulî 
masraflar hakkında hükümet ne düşünüyor? Bunu da 
anlamak isterim. Sonra muhterem arkadaşlar Oktruva 
meselesi.. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Oktruva meselesinin bu fasılla alâkası nedir efendim?. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
fasıl ile alâkası var. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ni
zamnamenin tatbiki lâzımdır. Bu sözler sadet dahilin
de değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Sadet da
hilindedir. 

REİS — Efendim! Nizamnamei dahilinde her 
hangi bir fasıl müzakere edileceği zaman şu fazladır, 
şu noksandır, şöyle söylenecek diye bir sarahat yok
tur. Eğer sadet haricine çıkarsa Makamı Riyaset sa
dede davet eder. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Vilâ
yet faslında oktruva hakkında söz söylenmesi için Ni
zamnamede sarahat var mıdır? (Sadet harici sesleri) 

REİS — Şu şu sadet dahilinde, şu şu sadet dahin
den çıkar diye bir kayıt yoktur. Sadet haricinde gör
düğüm zaman ihtar ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendiler! 
Makamı Riyasetin kürsüde hürriyeti kelâmı muhafa

za hususunda gösterdiği vazifeperverlik, cidden mu
cibi iftihar ve şükrandır. (Bütçe geri kalıyor sesleri) 
Dünyanın her tarafında vilâyet faslı müzakere olu
nurken vilâyet hakkında söz söylenir. Her yer de böy
ledir. Bütçenin heyeti umumiyesinde siyaseti dahili
yenin ana hatları mevzubahis olur. Bendeniz siyaseti 
dahiliyenin ana hatları üzerinde yürüyorum. Bende
niz vilâyatın hayatını irae eden muhtelif hadisata te
mas ediyorum. Mahalli kelâmdır. Arkadaşlar! Oktru
va diye bir mesele vardır. Malumu âliniz İstanbul'da 
halkın vaziyeti maişeti hakikaten acınacak bir şekilde
dir. Böyle olduğu halde havayici zaruriye üzerine 
Oktruva konmuştur ve halk hacetlerinin en zayıf 
noktalarında bunun alâmını çekerken, İstanbul şehrin
de aynı zamanda havuzlar yapmak gibi bir takım zait 
ve bir takım bimanâ -masraflarla paralar heder edil
mektedir. Binaenaleyh.. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Bun
lar Belediyeye ait işlerdir. Faslın bununla ne alâkası 
vardır canım! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Oktruva 
resmi gibi mühim bir vaziyet husul bulmuş ve bu da 
halkın havayici zaruriyesine taalluk etmektedir. Oktru
va hakkında Hükümet ne düşünmektedir? Bu Oktru
va meselesi hakkında Şehreminini tenvir etmek lâzım
dır ve Şehremini vasıtasiyle Cemiyeti Umumiyei Be
lediyenin tenvirine imkân vardır ve bu tamamen Hü
kümete taalluk eden bir vazifedir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Tatbikatı ih
tiyaridir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Mademki 
İstanbul'da mansup bir Şehremini mevcuttur. O man-
sup Şehremini vasıtasiyle Cemiyeti Umumiyei Bele
diyenin tenviri imkân dahilindedir. Bu imkânı temin 
buyurmaları lâzım gelir. Yoksa böyle Cemiyeti Bele
diyenin üzerinde mansup bir Şehremini mevcut iken, 
Oktruva meselesine karşı Hükümetin lâkayit kalma
sı bendenizce doğru olmayan mevattandır. (gürültü
ler) Kanaatimi izhar ediyorum. Efendiler! Sözümü 
kesebilirsiniz, fakat ben de sözüme devam edeceğim. 
Buna emin olabilirsiniz. Muhterem arkadaşlar! Ma
ruzatım Cemil Beyefendiyi müşkülâta düşürüp onu 
tenkit etmek değildir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Müş
külâta düşürülecek vaziyet yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Görüyorsu
nuz ki, bendeniz maruzatta bulunurken (Gürültüler) 
Fakat müsaade buyurunuz! Bu bahislerin bütçeye ta
mamen taalluku vardır. Demin de nitekim (gürültü
ler) sizler hakkı kelâmıma mani oluyorsunuz. 
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BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim! Her fert Nizamnamei dahiliye riayete mecbur
dur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim! (Gürültüler) Her hangi bir arkadaşınız söz söy
lerken serbestii kelâmına müsaade etmelisiniz ki, o 
arkadaş kemali şerbeti ile serdi efkâr etmek vaziyetine 
nail olabilsin. Yoksa böyle yirmi arkadaş birden sözü 
kesecek olursa o zaman Makamı Riyasetin yerine o 
arkadaşların çıkması lâzımdır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Paşa Hazretleri! 
Her suretle çok çirkin propogandalara sahne oluyor. 

REİS — Siz Makamı Riyasetin vazifesine karışa
mazsınız, hakkınız yoktur ve ihtar ediyorum! (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! 127 nci fasıl 
dendikten sonra vilâyette görülecek yolsuzlukları ten
kit etmek herkesin hakkıdır ve netekim Reis Paşa 
Hazretleri de bunu söylediler. Fakat aynı zamanda 
Belediye bütçesini de burada müzakere edecek değiliz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Hükümetin müda
halesini celbetmek istiyorum. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Burada biz Dahiliye 
Vekili Beyefendinin yalnız nazarı dikkatini celbedecek 
ve nazarı dikkatlerine ilişmemiş noktaları dermeyan 
edeceğiz. İlişmişse cevap verirler, ilişmemişse tahkik 
eder ve bize bilâhara bildirirler. Otkruva meselesinde, 
Oktruva Kanunu sarihtir. Cemiyeti Umumiyei Bele
diye - burasını müphem geçmiyeceğim çünkü bir iz 
bırakmıştır - Oktruva Kanununda, kanun musarrah-
tır. Cemiyeti Umumiyei Belediyeler muhtardır. Bu
gün bir resim koyarlar, yarın da kaldırılral. Bugün 
İstanbul halkına Oktruvanın ağır geldiği zannedili-
yorsa onların mümessilleri olan Cemiyeti Umumiyei 
muhtereme bir karar ile derhal refeder ve nitekim ga
zetelerde okuduğumuz gibi bu noktaları tetkik etmiş
ler, tahkik etmişler, muvafık bulmuşlardır. İstanbul 
halkına düşen onlar hakkında şikâyettir. Yoksa bu
raya gelecek bir mesele değildir. Oktruva meselesi
nin esasında bir bozukluk var ise o vakit bir tadil tek
lifi yapabilirler. 

Şimdi efendim, benim asıl maruzatım, burada 
Mektebi Mülkiyeden alınacak efendilerin maaşı diye 
bir madde vardır. Bendeniz Vekil beyefendiden an
lamak istiyorum. Bunları ne suretle istihdam edecek
lerdir? Eskiden vilâyatta maiyyet memurlukları vardı, 
bu suretle mi? Maiyyet memurluklarında mı buluna
caklardır? Bunların müktesebatından ne suretle isti
fade edeceklerini tavzih buyurmalarını rica ediyorum. 
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Sonra nahiyeler bu sene tezyit ediliyor. Bunun için 
mutlaka huzuru âlinize bir kanun gelecek ve o kanun 
burada tespit olunduktan sonra çıkacaktır. Bu, Mec
lisi Âlinin bir hakkı sarihidir. Teşkilât bir kanuna 
mütevakkıftır. Biz burada bütçede tahsisat veriyoruz. 
Yoksa Vekil Beyefendiye filân ve filân yerde, arzu 
ettikleri yerlerde nahiye teşkili' salâhiyetini vermiyo
ruz. Bu noktaı nazarı dikkatinize bilhassa arz ediyo
rum. Teşkilât ancak bir kanunla olur. Burada elimiz
de mevcut ve meri olan kanunlar da muayyendir ve 
Meclisi Âlinin bir hakkı sarihidir. Bu itibarla her han
gi bir nahiye teşkil edilecekse tahsisatını kabul ede
lim. İhtiyaç varsa elli yerine yüz verelim. Fakat nere
lerde teşkil edilecektir, haritası nedir, mesahası nedir? 
Bunu bir cetvelle tespit edip «Filan filan yerlerde, mer
but cetvelde esamisi muharrer, nahiye teşkil edilecek 
tir.» diye bir cetvel ve bir kanun getirmedikçe teşkil 
edilemez. (Çok doğru sesleri) Teşkilâtı Esasiyemiz ve 
elyevm İdarei Mahalliyei Vilâyet Kararnamesi bu su-
suretledir. Buna riayet edilmesini ve Meclisin bu hak
kına hürmet edilmesini bilhassa Vekil Beyefendiden 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Vaktimiz dardır. Heyeti Umumiye hakkında arka
daşlarımız uzun boylu mütalââtta bulundular. Yal
nız bendeniz fasıllara talluk ettiği için sual sormak isti
yorum. (İşitemiyoruz sesleri) Malûmu âliniz Ankara 
Vilâyeti Hükümet binası, halen Ziraat Vekâleti bir 

de Nafıa Vekâleti tarafından işgal ediliyor. Ankara' 
nın 14 kazası vardır. Bu kazalar halkı kamilen bu bi
naya alışıktır. Bütün muamelâtı gelirler, bu binada gö
rürler. 3 - 4 gün evvel Vali bir kadının arzuhalini ha
vale etmiş, eline vermiş. İdarei Hususiyeye havale 
olunmuş. Kadın Karaoğlan çarşısında köşe başında 
oturmuş ağlıyor. Soruyorlar: Vali bey şu evrakı İda
rei Hususiyeye havale etti, bu idareyi bulamıyorum 
diyor. İçimizde bu idareyi hususiyenin nerede oldu
ğunu bilmeyen çoktur. Sonra tarif ettik, kurşunlu ca
mi tarafında imiş, söyledik. Kadın o tarafa doğru git
ti. Vilâyetin Orman İdaresi bir yerde, İdarei Hususi-
yesi bir yerde, Nafıa İdaresi bir yerde, Tapusu bilmem 
hangi sokakta, velhasıl daireler parça parça ayrılmış
tır. Bendeniz Nafıa ve Ziraat Vekillerinden istirham 
ediyorum; vilâyet devairi tabiî icar veriyorlar, bu 
icar elbette hazinei milletten çıkıyor. Bunların müte
ferrik surette verdikleri icarı iki vekâlet kendisine tah
sis edecek olurlarsa, kendine yer bulur ve ötedenberi 
halkın alışık olduğu bir yerede bütün devair gelir, vi
lâyet makamatı yerli yerinde olur. Vekil Beyefendiden 
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rica ederim, kendileri tabiî bu bütçenin bu dairenin 
mercidir, bunu temin etsinler. 

Sonra bendeniz bu bütçe ve bu fasılda Hükümet 
konaklan ve hapishane inşaatına dair bir tahsisat gö
remedim. Acaba bu sene vilâyatta bu gibi inşaat yok-
mudur ki, bu gibi tahsisat konmamıştır. Bunu da an
lamak istiyorum. Lütfen tenvir buyursunlar. Tabiî 
ya elli imza ile teklif edilmeli veyahut Muvazenei 
Maliye tarafından yapılmalı. 

Bir de nüfus memurları vardır. Bunlar üç sınıfa 
ayrılmıştır. Haddi azamî kaza tahrirat kâtibine 8 - 1 0 
lira maaş veriliyor. Nüfus memuruna 8 lira maaş ve
riliyor. Bir Kaza Tahrirat Kâtibi o kazanın hem tah
rirat Müdürü, hem müsevvidi, hem mübeyyizi, hem 
de komisyonların kâtibidir, İndel icap kaymakamın 
da vekili olduğu halde maatteessüf aşağıda görecek
siniz, maaşı bir hapishane gardiyanına verilecek pa
radan daha azdır, çok aşağıdadır. 

Nüfus memuruna gelince: Bütün kazanın hayatı o 
memurun elinde olduğu halde - vazifesinin kesreti he
pinizin malumudur - gene maaşı gardiyanın maaşın
dan az oluyor. Tabiî zamanı geçmiştir. Bu hususta te
essürden başka bir şey söylüyemiyeceğim. Ne olaydı 
Encümen bunları da nazarı itibare alarak nüfus me
murları ile kazalardaki kâtiplerin maaşını tezyit ede 
idi. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Bendeniz vilâyattan 
bahsedeceğim. Çünkü merkezi doğuran vilâyattir. Vi-
lâyatin umuru idaresi muntazam ve mükemmel olur
sa, merkez hiçbir vakit müşkülât karşısında kalmaz. 
Malumu âlileridir ki vilâyetlerde valiler Hükümetin 
mümessili, en büyük memurudur. Kazalarda kayma
kamlarda aynı vaziyettedir. Memleketin asayişi, em-
niyeti, huzur, sükûn, rahatı, inkişafı, terakkisi, maa
rifi, turuku maabiri, idarei hususiyeleri, mukarreratı 
adliyenin tenfiz ve icrası, efradı askeriyenin celp ve 
cemi, bütün nizamat ve kavanin valiler ve kaymakam
ların uhdesine mevdudur ve onlar bu hususattan mes
uldürler. Çünkü bu vazaif onlara mevdudur. Şimdi 
bukadar vazife ve mesuliyeti tahammül eden valiler 
ve kaymakamlara tahsis edilen maaşatı tetkik edelim. 
Bir kaç istisnadan başka bir valinin 6 000, bir kayma
kamın da 3 000 kuruş maaş almakta olduklarını görü
yorum. Rica ederim beyefendiler, kendi emrinde ve 
maiyyetinde olan bir tabip veya bir Jandarma ku
mandanından daha noksan maaş alan bir validen, ve
ya bir kaymakamdan ne iş beklenir? Yani bunun ka
dar mantıksız bir şey olamaz. Bu böyle olmakla be
raber vilâyeti baidenin, havalii şarkıyenin alelumum 
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vali ve kaymakamlarının işte demin arzettiğim veçhile 
6 000, 3 C00 kuruş maaşla muvazzaf olduklarını görü
yorum. Her Vekâlet bütçesinde derece derece tezayüt 
olduğunu görüyoruz. Maatteessüf Dahiliye Vekâleti 
bütçesinde göze çarpacak hiçbir tezayüt görmedim. 
Bilhassa vilâyet içerisinde varsa da pek cüzi, hiçbir şe
ye yaramaz. Bütçede tasarruf edeceğiz diye milleti, 
memleketi kendilerine tevdi ettiğimiz bu zevatın böy
le zaruret, sefalet içinde bulunmalarına razı mısınız? 
Bu, bütçenin tasarrufuna değil, bilâkis zararına ve 
memleketin de hasarına sebeptir. Dahiliye Vekili Be
yefendiden sorarım; bu şarait altında böyle cüzi ve 
idareye gayrı kâfi olan bir maaşla vilâyette nasıl ted
viri umur ettirebilirler. Heyeti Celilenizden rica ede
rim. Bunu tetkik buyurun. Vazifelerine göre bunların 
terfihi esbabını düşününüz. Binaenaenaleyh bu bapta 
Vekil Beyefendiden de ayrıca mütalaalarını soruyo
rum. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Bendeniz 
bir sual sormak istiyorum. Nevahi teşkilâtında bir ada
letsizlik vardır. Geçen seneye kadar devam ediyordu. 
Vilâyeti selâsedeki nahiye müdürlerinin maaşatını fa
kir ahali veriyordu. Bilmiyorum, eğer bu usul bu se
ne tebdil edildi ise bir şey söylemiyeceğim. Eğer edil
medi ise bunun çirkinliğini söyleyeceğim. Nahiye Mü
dürleri ahaliye ellerini açarak para istemek zaruretin
de kalıyorlar. Müdürlerin maaşatı Hükümetten veril
sin. Vilâyeti selâsedeki müdürlerin maaşatının bu su
retle verilmesi adaletsizliktir. Burada kabul edildiğine 
dair hiçbir şey göremedim. Soruyorum, bu sene büt
çeye konulmuş mudur? Vekil Beyefendi tarafından 
beyan buyurulmasını rica ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Bendeniz ufak bir noktaya temas edeceğim Kuvayı 
askeriyenin esası nüfus dairelerinden,alınıyor. İntiha
bat! umumiye yapılıyor, nüfus dairelerinden alınıyor. 
Demekki nüfus memurları en mühim vazifeleri ifa 
ediyorlar. Öyle olduğu halde tahsisat olarak birinci 
sınıf kaza nüfus memurlarına sekiz lira veriyoruz. Bu
günkü sekiz lira ile bir amele bile bulunamıyor. Bina
enaleyh ilmin, yazının ve okumanın biraz kıymeti ol
mak lâzımdır. Bunların maaşı gayet azdır. Gerek Da
hiliye Vekili Beyden ve gerek Muvazenei Maliye En
cümeninden istirham ediyorum. Hiç olmazsa nüfus 
memurlarının maaşı bine iblâğ edilsin. 

İHSAN BEY (Ankara) — Efendim! İki üç gün ev
vel Dahiliye Bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere ceryan ettiği zamanda, Feridun Fikri Bey 
vilâyette ceryan eden intihabatın yolsuzluğundan 
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bahsetmiş ve bu meyanda Keskin Belediye intihabın-
daki yolsuzluğu ilâve eylemişti ve oradan varit olan 
bir veyahut iki telgrafı da huzuru âlinizde kıraat ey
lemişti. Buna cevap vermek üzere söz istemiştim. Fa
kat heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi görül
düğü için söz söylemek fırsatını kaybetmiştim. Şimdi 
o fırsata nail oldum. Keskin Belediye intihabatı şu şe
kilde ceryan etmiştir. Şubatın birinci gününden 
onuncu gününe kadar Encümeni intihabatın ekseriye
tini teşkil eden ve şimdi müşteki mevkiinde bulunan 
dört zatın huzurunda kemali sükûn ile reyler sandığa 
vaz edilmiştir. Bu müddet zarfında bu müşteki vazi
yette kalan Encümeni intihap azası resmî ve hususî, 
tahrirî veya şifahî hiçbir şikâyette bulunmamışlardır. 
Tamamen intihabın hitam bulduğu gün neticenin ken-» 
di aleyhlerinde olduğunu anlayınca encümen mevkiin
den birden -bire infikâk etmişler ve meseleyi yaygara
ya dökmüşlerdir. Kazanın âkil ve müdebbir idare \r\e-
muru derhâl bu encümen azasının mensup olduğu ma< 
hallât Heyeti İhtiyariyelerini celbederek sandığın açık 
kalmış olan ağzını derhâl vakit fevtettirmeksizin tem 
hir ettirmiştir. Sonra usulü dairesinde sandık açılmış 
ve Halk Fırkasına dahil olan zevatın da ekseriyet ih
raz ettikleri anlaşılmıştır. Bu mesele hakkında kaza
dan varit olan ve Feridun Beyin telgrafının aksine olan 
bir telgrafı da bendeniz burada okuyacağım. 

«İşimizi gücümüzü bırakarak haftalarca mezahim-
kâr mesai ile meydana getirilen Belediye intihabının 
neticesindeki mağlubiyetlerini hisseden Hamit'li Rıza 
Bey ve taraftarları usul ve kavaidi kanuniyeye tevfi
kan yapılan intihaba mürettep fesat isnadı ile feshe 
çalışmakta, musanna ve gayrı sahih şikâyetlerle ma-
kamatı işgal ve intihap sandığının küşadını işkâl et
mektedir. indî tevilât ile intihabın tavikinden mütees
sir olan memleket ve içinde bir okka taşı bulunma
yan şu memleketin vifak ve ümranının sekteye uğra
masından nefsini müstefit görmek Rıza Beyin şiarın
dan olmakla hukuku esasiyemizle oynamak cüretini 
gösteren mumaileyhin keyfî tevilâtına imkân verilme
mesini ve sandığın bir'an evvel küşadı ile vazaifi be
lediyenin teminini memleket namına rica ederiz. Muh
telif imzalar» Efendim! intihabat o derece yolunda 
ve kanun dairesinde ceryan etmiştir ki Halk Fırkası
na muhalefeti zahir olan bir zatın muaveneti nakdi-
yesi ile intişar eden Keskin Gazetesi bile hakikati iti
raf etmek mecburiyetinde kalmıştır. Belediye intiha
bına ait yazmış olduğu satırları müsaadenizle okuya
yım. 

(Belediye intihabatında mızıkçılık : Belediye inti
habatı geçen sah günü hitam buldu. Fakat Encümen 

azalarından Nuri Efendi ile rüfekası kendi noktai na-
zarlarınca bazı muamelâtı hilafı kanun addettikle
rinden salı günü alaturka saat birde, birden bire) ki 
intihabatın hitam bulduğu onuncu gündür. (Encüme
ni terk etmişler ve Çarşamba günü yapılacak tasnifi 
ârâya da iştirak etmemişlerdir. Bunun üzerine mahal
lelerden yeniden Encümen azaları intihap olunmuşsa 
da bunlar da intihabın feshini iltizam eylemektedir
ler. Beş günden beri Ankara'ya muttasıl şikâyet telg
rafları yağdırılmaktadır. Bakalım işin neticesi ne ge
tirir? Biz kendi hesabımıza bu hareketin adına mı
zıkçılık deriz. Çünkü Fuat Bey taraftarlarının kazan
dığı anlaşıldıktan sonra böyle oyun bozanlığa kalk
manın başka türlü manası olmaz.) 

İşte arzettiğim veçhile Keskin intihabatı tamamiy-
le kanun dairesinde ceryan etmiştir, yolsuzluk yok
tur, müdahale de yoktur. Bunun aleyhinde varit olan 
telgraflar da tamamen mürettep ve musannadır. Bu 
meseleyi arzettikten sonra diğer bir mesele hakkında 
Dahiliye Vekili Beyefendinin nazarı dikkatlerini cel-
bedeceğim. Süleyman Sırrı Bey Biraderimiz de aynı 
noktaya temas etmişlerdir. Hakikaten vilâyet devairi 
pek dağınıktır. Biri Hacıbayram mahallesinde birisi 
Kurşunlu Cami mahallesinde, birisi bilmem ne ma
hallesinde bulundukları için ashabı mesalih ve bilhas
sa köylüler işlerini gördürmekte pek ziyade müşkülâ
ta maruz kalıyorlar. Ya eski Hükümet dairesi olan ve 
Nafıa ve Ziraat Vekâletleri tarafından işgal edilmiş 
olan binada veyahut yeniden yapılacak herhangi bir 
binada bu şuabatı vilâyeti bir araya toplamasını ve 
ashabı mesalihi de müşkülattan kurtarmasını Dahiliye 
Vekili Beyden rica ederim. 

FERİDUN FlKRt BEY (Dersim) — Efendim! 
İhsan Bey arkadaşımızın ifadelerinde mürettep ve 
musanna tabiri vardır. Bu mürettep ve musanna ta
biri iltibası mucip olabilir. Yani bizim tarafımızdan.. 

İHSAN BEY (Ankara) — Hayır şikâyet edenle
ri. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, binaenaleyh böyle bir şey olur. Şimdi ma
lûmu âliniz siz orada intihabın hini ceryanmda bu
lunmadınız. Zatı âlinize mensup olan bazı zevat yani 
sizin fikrinize intisap eden - bunu bir sui kasitle söy
lemiyorum - bu surette ihbaratta bulunuyorlar, telg
raflar geliyor. Bir taraftan da bize birtakım telgraf
lar gelmiştir ve ahiren Keskin lâhik intihap Encüme
ni tarafından; madde tasrihi ile Heyeti Celileyi tas-
diden hazeren okumuyorum. Vaki olan bir şikâyettir. 
Buyurdukları üzere görülüyorki ortada bir hadise 
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var. Eu mesele ne zati âlinizin ulu orta muvafıkı ka
nundur demesiyle hallolunur, ne de bendenizin mü-
nafii kanundur demesiyle hallolunur. Binaenaleyh me
sele teftişe tabi olmuştur, teftiş edilecektir. Hakikati 
hal zahire çıkacaktır. Ortada bir hadise vardır. 

Bu hâdise madde ile tespit edilir, tayin edilir. Bina
enaleyh; zatiâlinizin, «İntihap muvafıkı kanun bir su
rette cereyan etmiştir, bunun aleyhindeki telgraflar 
müretteptir, musannadır» diye ifade kullanmanızı ben
deniz doğru görmüyorum. 

İHSAN BEY (Ankara) — Aldığım telgraf üzerine 
söylüyorum. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Arkadaş
lardan birçokları memurinin derecei kifayede maaş al
madıklarından ve, Muvazenei Maliye Encümeninin tez
yit yapmadığından uzun uzadıya bahsetiler. Bendeniz ' 
bunun heyeti umumiyesine birden cevap vereceğim. 
İdarenin içinde icra ile meşgul Hükümet, ben şu ka
dar maaşla filân işi niyet ettiririm derse, Muvazenei 
Maliye Encümeni vç onun azası bir tezyit teklifinde 
bulunabilir mi? Bulunamaz. Ancak teeadül meselesini i 
gözetmek şartıyle bir iş yapılabilir. Bakınız evvelce i 
ne varmış. 1339 senesinde tahrirat kâtiplerinin maaşı I 
beş lira, altı lira, nüfus memurunun beş lira, altı lira... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — 1339'da di
ğer memurları da okuyunuz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Onlar da öyle, fa
kat bu sene temin edilmiştir. Valilerin haddi asgari 
maaşları altmış lira olmuştur. Kaymakamların da art
mıştır. Nüfus, tahrirat kâtiplerinin de artmıştır. Nahi
ye müdürlerinin de artmıştır ve fazla olarak yem be
deli verilmiştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Nüfus memur
larının maaşı artmamış. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Nüfus memurlarının 
maaşı geçen sene artmıştır. Yani 1339 senesinden 1340 
senesine geçerken artmıştır. Kesede para olmadıktan 
sonra bir adamı icbar etmek zor bir şeydir. İnsan müş
kül bir mevkide kalıyor. Devlet meemurlan ile aha
li hakkındaki münasebatı iyi tasvir eden bir fıkra bul
muştum. Lâzım olur diye bir yerden yazmıştım. Nite
kim lâzım oldu: «Ashabı vazaifin hukuku şayanı hür
mettir.» Ben buna tamamsn eminim. Yani bir hizmet 
gören adam onun mukabilinde hizmetiyle mütenasip 
bir mükâfata mazhar olmalıdır. Fakat bunun alt tarafı 
da vardır. «Fakat bu hukuk; idare olunan ahalinin hu
kukunun ziyama ve Devletin sukutu itibarına badi ol
mamalıdır.» Açık bir bütçe ile geldi. Ben arzu ederim 
ki azayı kiram diğer bütçelerden de tasarrufat için tek- i 

lifatta bulunsunlar. Dahiliye bütçesi diğerlerine naza
ran cidden mağdurdur. Mütemadiyen teadülü-bozmak 
ve açığı fazlalaştırmak ve bir büyük adamın dediği gi
bi sukutu itibar ve ziyan hukuku milliyeye badi olmak 
da doğru değildir. 

Mektebi Mülkiye mezunları hakkında bir sual 
irad edilmişti. Efendiler! Bu memlekete birçok fazilet -
kâr adam yetiştiren Mektebi Mülkiyenin dahiliyeye 
mi raptedilsin, yoksa Maarif idaresinde mi kalsın daha 
iyi olur diye uzun, derin müzakerat cereyan etmiştir. 
Mektebi Mülikyenin ismi vakıa mülkiyedir. Fakat ora
dan neş'et eden efendiler, gerek ulûmu siyasiye ve ge
rek ulûmu maliye ile tevekkül edecek ve o gibi husu-
satta beyanı rey edecek derecede haizi malûmat olarak 
çıkarlar. Bazı arkadaşlar diyorki, Mülkiye Mektebi 
sırf bir meslek mektebi olarak kalsın. Fakat bizim 
memleketimizde henüz bir siyasî mektebimiz yoktur. 
Ali malî mektebimiz de yoktur. Diğer rüfekam ne der
se desin, bendeniz bu ihtiyaçları umumî olarak mün-
defi oluncaya kadar, Mektebi Mülkiyenin bu şekliyle 
Maarif İdaresinde kaimasına taraftarım. Yalnız Da
hiliye Vekili eski ve yeni mezunları tahtı emrinde bu
lunduruyor. Onların malûmatından, onların izhar ede
ceği teceüiyattan, hizmetten, idarî kısmının kesbi zaaf 
ettiğini görüyorsa, berayı irşat heyeti talimiyesi ile mu
haberede, müzakerede bulunabilir. Bendenizin fikir 
ve mütalâam bu merkezdedir. 

Nahiye meselesine gelince : Katî olarak söyleyece
ğim, vilâyatı şarkiyede ^otuz kadar müntehap nahiye 
vardır. Elli nahiyenin otudokuzu o müntehapların 
mansup olmasına yarayacaktır. Mütebakisi de memle
ketin ihtiyacı olan. ve bu ana kadar mazbataları gelen, 
müracaatları tevali eden yerlere hasredilecektir. Vehbi 
Beyefendi, Meclis hukukuna ait bir fikir beyan ettiler. 

Cevaben arzederim ki, müntehap istihdamını 
tecviz eden kanun ilga edilmedikçe Dahiliye Vekâ
leti zaten mansup olarak istihdam edemez. Müntehap 
olarak istihdam olunan memurların ilgasına dair bir 
kanun geldiği zaman nerelerde lâzım geliyorsa bir 
liste ile beraber Hükümet bir maddei kanuniye tek
lif edecektir. Bendeniz esnayı tetkikatımda böyle 
anladım ve böyle ilham almıştım. Zannederim Hükü
metin fikri de böyledir. Hulâsa olarak bendeniz 
bütçede yazılı olan rakkamlardan bir tanesinin kı
pırdamasına razı değilim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Elli nahiye mevcut 
mudur? 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Hayır efendim 
mevcut değildir. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Yeniden mi teşkil edi
lecek? 

ALÎ ŞUURl BEY (Karesi) — Otuzdokuz tanesi 
vilâyatı şarkiyedekilerle tebdil edilmek üzeredir. Ya
ni müntehap olan mansup olacaktır. Zannederim ki 
tekrar izah etmek iktiza edioyr. Efendim, orada ki 
Nahiye Müdürlerinin çoğu mahallî eşrafından filâ rı 
imiş. thtimalki onların yerine Mülkiye mezunların
dan yeni müdürlerin gitmesi icabedecek. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Tahsisatını aldınız mı? 

ALÎ ŞUURl BEY ^Devamla — Tahsisat aldık 
tan son:* Dr madiei kanuniye ile gelecek'er. Mal-
dei kanuniye tamam değildir. Meclis bu hakkmı 
Hükümete bahsedemez. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! Hakkı Tarık Beyefendi matbuatta gör
dükleri bir hadiseden bahis buyurdular. Hakikaten 
şubatın onüçüncü günü Ergani Vilâyetinin Hınıs ile 
Delice arasındaki sahasında Şeyh Sait namında bir 
adam biraderleri ve bir kısım maiyetiyle harekâtı 
şakavetkârâncye başlamış, fakat bunu tednv'r için de 
Hükümetçe gayet şiddetli tedabir ittihaz edilmiştir. 
Bu tertibatın temadisiyle bu hareketin olduğu yerde 
bastırılacağına emniyet hasıl olmuştur. 

Feridun Fikri Bey Şile'de Müddeiumumiyi jan
darmanın tehdidinden bahis buyurdular. Bir de Tos
ya'da gençlerin çıkaracağı risaleden behis ettiler. 
Bunlar hakkında malumatım yoktur. Tetkik eder 
bittabi kendilerine ceavp veririm. Sonra Dahiliye
nin muhacirin hakkında verdiği bir emrin müddei
umumilikçe hiiâfı kanun görüldüğünden ve İstanbul'
daki muhacirinin vaziyetinden bahsettiler. Bunu is
kân bütçesinde arzederim, yeri oradadır. İstanbul Şeh
remaneti meselesi mevzubahis olmuştur. Matbuat 
hakkında Şehreminin ittihaz ettiği bazı tedabir üze
rine kendi nazarı dikkati celbedilmişlir. Diğer mesail, 
İstanbul Şehremininin seyahati, Oktruva resmi vesaire 
hakkında Feridun Fikri Bey dedilerki, İstanbul çok 
şeylerden şikâyet ediyor. Böyle olduğu halde İs
tanbul Şehremaneti varidatı suistimal ve israf ediyor. 
Binaenaleyh Dahiliye Vekâleti Cemiyeti Belediyei 
LTmumiyenin nazarı dikkatini celretsin. Zannediyo
rum ki, müfrit halkçı olması lâzım gelen Feridun 
Fikri Beyin, Dahiliye Vekâletinin mahallî idarelerin 
işlerine müdahalesini katiyyen tecviz etmemesi lâzım 
gelirdi. (Alkışlar) Bir Dahiliye Vekili Buna müd-ı 
hale ederse mesul edilir. Yoksa müdahaleyi tavsiye 
etmek bu meseleyi müsbet bir tarzda görmemektir. 
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Mülkiye mezunları meselesini Ali Şuuri Bey 
izah ettiler. Yalnız bir nokta eksik kalmıştır. Mü! 
kiye mezunları, eskiden olduğu gibi gene vilâyetler 
de, Kaymakam Vekâletlerinde staj gördükten sor..'..-: 
asıl vazifelerine tayin ecileceklerdıY. Nahiyeler 'eş-
kilâtına Vehbi Beyefendi temas buyurdular. Elli 
Nahiye teşkili ve elli Nahiye Müdürü için tahsisat 
talep edilmişcir. Elvıyei selâse hakkında bir kanun 
vardır. O kanun da Elviyei selâse Nahiye Müdür
leri mahallince ahali tarafından intihap olunur ve o 
surette idare edilir. Bu, Heyeti Celileden çıkan 
bir kanunla tespit edilmiştir. Fakat mehaziri idariye-
si sabit olmuş, müntehap Nahiye Müdürlerinin iş 
Cöremiyeceği anlaşılmıştır. Onun için bu kanundaki 
o maddenin tadili ve diğer Meclisi Umumilerin 
teklifatiyle teşkili icap eden bir kaç nahiyenin teşkil 
için bir kanunla ayrıca Heyeti Celilenize maruzat
ta bulunacağız. 

Ankara Vilâyeti için bina meselesi hakikaten 
çok mühimdir. Vilâyetin devairi çok dağınıktır. Ma
liye Vekili Beyefendi Hazretleri bunu nazarı dikka
te almışlardır. Eski Hükümet konağında vilâyet 
devairinin teessüsü için tertibat alacaklarını bendeni
ze vait buyurmuşla* dır. Hükümet konakları inşaatı 
için bir fasıl yoktur, buyurdular. Maliye bütçesin
de bunlar için tahsisat vardır. Hapishane inşaatı 
için de, Dahiliye bütçesinde mevcut olmıyan tahsi
sat, sabahleyin arzettiğim gibi ayrı bir kanunla He 
yeti Celilenize arzedilmiştir. Vali ve Kaymakamla
rın ve diğer memurinin maaşları hakkında söz söy
leyen zevata, Dahiliye bütçesi lehinde söylediklerin
den dolayı teşekkür ederim. Fakat Vekâletin elinde 
tezyit için başka bir kuvvei tezyfdiye yoktur. Maliye 
Vekili ve Muvazenei Maliye Encümeni kabul etmek 
suretiyle ancalc mümkün olabilir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bütçede bir yerde Vali 
Muavinliği ihdas edileceği. 

DAHİLİYE VEKİLÎ CEMÎL BEY (Tekfurdağı) 
— Evet İzmir'de var. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Vali Muavinliği ihdas 
edileceğine, böyle merkezlerde Merkez Kaymakamlığı 
ihdas edilse olmaz mı? Zaten Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda vardır. Bu teşkilât nazarı dikkate alınmış 
mıdır? İkincisi: Nahiye teşkilâtı için tahsisat veriyo
ruz. Bugünkü teşkilâta göre bunların idarî ve hukukî 
salâhiyetleri hakkında ne düşünülmüştür? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— o, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa aittir. Ay
rı bir meseledir. Bütçede bittabi bu nazarı dikkate 
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alınamazdı. Kanun, Nahiye Müdürleri, Vali, Kayma
kamlar için ne vazife tevdi ettiyse o vazife ve salâ
hiyet bittabi temadi edecektir. 

VERBİ BEY (Karesi) — Nahiye Müdürleri 
için hiç bahis bile yoktur. 

DAHİLİYE VEKtlİ CEMİL BEY (Deamlva) 
— Bittabi bu, tasrih edilmesi lâzımgelen bir mesele
dir. Fakat bütçe ile alâkadar bir mesele değildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Vali Muaivnleri? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Deamvla) 
— Malûmu âliniz İzmir, büyük ve nüfusu mütekâ-
sif bir mıntıkadır ve işi pek koç bir vilâyettir. Ge
rek merkezi vilâyet gerek merbutatı kesiftir. Bu
nun için valiye muavenette bulunmak üzere, idarei 
umumiye nokta i nazarından bir muavine ihtiyaç 
vardır. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Vekil Beye
fendi Kaymakam ve Valilerin maaşatı için lâzım 
olan noksanın ikmali lüzumunu tasdik buyuruyorlar. 
Bunun için Muvazenei Maliye Encümenine bir teklif 
te bulundular mı? Muvazenei Maliye Encümeni 
kabul veya red hususunda bir şey söyledi mi? Lüt
fen tenvir buyursunlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Hükümet bütçeyi ne suretle tertip ve Meclisi 
Âliye şevketti ise öyle kalmış, üzerinde tadilât yap
mağa Muvazenei Maliye Encümeni muvafakat et
memiştir. Bunların ve bilhassa merkezde bulunan 
küçük memurların maaşlarının binbeşyüz kuruşa ib
lağı için müteaddit müracaatım vardır. 

KÂMİL lî'EY (İzmir) — Muhterem efendiler! 
İzmir Vali Muavinliği mevzubahis olduğu için, ben
deniz de bazı maruzatta bulunmak isterim. İzmir 
şehri Anadolunun en büyük ticaret merkezi ve en 
büyük ihracat iskeîesidir. Şehrin nüfusu, ikivüzbin 
raddesindedir. Bütün vilâyetin nüfusu beş altı yüz -
bin raddesindedir. Bu kadar halkın idaresi bir Va
liye mevdudur. Teşkilâtı mülkiye itibariyle tek bir 
Valiye merbuttur. Valinin yanında bir tahrirat mü
dürü, evrak, mektubî kalemlerinde bir kaç kâtip var
dır. Teşkilât bundan ibarettir. 

Vali, aynı zamanda Meclisi İdarenin, Encümeni 
Vilâyetin ve içtima ettiği zamanlarda Meclisi Umu
minin Reisi tabiisidir. Bunlardan başka vakit vakit 
içtima eden iskân, vasaiti nakliye komisyonlarına 
ve ahzı asker şubelerine de riyaset eder. Bununla 
beraber hergün devairden müdiran tarafından vuku 
bulan suallere, istizahlara cevap vermek mecburiye

tindedir. Ve her gün yüzlere baliğ olan arzuhalleri, 
evrakı saireyi, bizzat tetkik ve muktaziyatını icra 
etmeye vakti yoktur Vilâyetteki Tahrirat Müdürü 
de yalnız tahriratı tanzim, tesvit ve sevk ile muvaz
zaftır. Hatta buna yetişemediği de vakidir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Mümeyyizi 
vardır. 

KÂMİL BEY (Deavmla) — Mürneyizi de yoktur 
Bu sene konmuştur. Bu suretle İzmir'e bir Vali 
Muavini tayini katı surette elzemdir. Kezalik tahrirat 
evrak, Meclisi idare kalemlerinde ve umuru huku
kiye dairesinde bazı tevsiata ihtiyaç vardır. Kü
çük bir istatistik Heyeti Celilenizi tenvir buyuracak
tır. 1340 senesi Kânunusanisinden Eylül 1340 evası-
tma kadar sekizbuçuk ay da tahrirat, evrak kalemle
rinden 54527 sadire ve varide evrakı çıkmıştır. Ar
zuhaller bundun hariçtir. Aynı müddet zarfında Mec
lisi İdare tarafından 1800 karar, 4900 mazbata tan
zim edilmiştir (250) memurin muhakematına ait ev
rak intaç edilmiştir. Şu maruzatıma nazaran Da
hiliye Vekâletinin İzmir Vilayetine takdir ettikleri 
teşkilâtın, Heyeti Muhteremelerince kabul edileceğine 
kanaatim vardır Çünkü Heyeti Celileyi teşkil eden 
mebusanı muhteremeden her biri, Türkiyenin her 
tarafının mebuslarıdır. Binaenaleyh harikzede ve 
mübadil olan balkın mesalihini teshilen bu ufak teşr 
kilâtı kabul buyurmanızı istirham ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zaten 
taraftarız. 

REİS — Efendim! Takrirleri okuyacağız: 

Riyaseti Celiliye 
127 nci fasılda bu sene İzmir için bir Vali 

Muavinliği ihdas edildiği görülmektedir. İzmir'de, 
diğer vilâyetlerde olmayan bir de tahrirat mümey
yizi olduğu cihetle Vali Muavinliğine şu suretle ih
tiyaç kalmamış olacağına binaen mezkûr muavinliğin 
kadrodan ihracı ile tahsisatının tayyını arz ve teklif 
eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celiliye 
Dahiliye Bütçesinin 127 nci faslında 1341 senesi 

için ilâveten ithal oiunan elli lira maaşlı bir Vali 
Muavinliğinin tayyını teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Bu takrirleri reyinize arzedeceğim. 
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MÜKERREM »EY (İsparta) — Evvelâ kifayeti 
müzakereyi reye koyunuz. 

REİS — Takrirleri nazarı dikkate alanlar... 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Tayyını mı 
efendim? 

REİS — Vali Muavini olmasın diyorlar. Tak
rirlerin her ikisi de aynı mealdedir. Nazarı dikkate 
almıyanlar lütfen eî kaldırsın... Takrirler nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

REİS — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Vali Muavini unvanının merkez kaymakamlığı
na tahvili hakkında takriri var, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
"İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda Vali Mu

avini unvanı yok, Merkez Kaymakamı tabiri var
dır. Muavin tabirinin Merkez Kaymakamı unvanına 
tebdilini teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim' Bu tetkike muhtaç bir keyfi
yettir. Encümen bir şey söylemiyor mu? 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Dahiliye Encüme
nine tevdi edilsin. 

REtS — Dahiliye Encümenine tevdi ederiz. Teb
dili icabederse eder. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçe
de geçen senede vardı bu. 

REtS — Efendim! Şimdi 127 nci faslı reye 
koyacağım. Faslın yekûnu olan 537 690 lirayı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir* 

Efendim! 125 nci fasıl Encümenden geldi, yekû
nu okunacaktır : 

Fasıl Lira 

125 Maaşat 50 772 
REtS — Reyinize arzediyorum. Kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

128 Müstahdemini müteferrika 184 500 
REtS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi

ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

129 Vilâyat levazımı 90 250 
REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi

ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

130 Masarifi nıütenevvia 241 775 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi

ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

131 Masarifi müteferrika 18 050 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi

ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edlmiştir. 
Fasıl Lira 

13l/A Saati mesai haricinde çalışacak me-
' murin ve müstahdemin ücuratı 7 600 

(O yoktur sesleri). 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — O yoktur, ka

rarı umumî ile kalkmıştır. 
REİS — 131/A kararı umumî ile tayyedilmiştir. 

Fasıl v Lira 

132 Nüfus idareleri masarifi 299 250 
REİS — Reyinize arzçdyorum. Kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

133 Hapishaneler maaşatı 166 254 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi

ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

134 Levazım 859 750 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Ankara 

Hapishanei umumisi harice gitmiştir. İnzibatı temin 
için, erzak nakletmek içn lüzumlu addettik. Heyeti 
Celileden kabulünü rica ediyoruz. 

REİS — Efendim! Faslı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

137 Mücrimin, mahkûmin, mevkuf in 
masarifi sevkiyesi 7 125 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

138 Tahsisatı fevkalâdei şehriye . 1 521 660 
REÎS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

139 Mazulin maaşı tahsisatı fevkalâ
desi 112 500 

REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

140/A Telgraf ücuratı 600 000 
REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi

ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

140/B Ecnebi mütehassısları tahsisat ve 
harcırahı 45 600 

REİS — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
Ecnebi Mütehassısları tarafından verilecek raporların 
tabi ve tevzii hakkında takriri (4/158) var. Okuyo
ruz. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin Ecnebi Mütehassısları celbinden 

beklediği menfaat azimdir. Böyle olduğu içindir ki, 
bu husus için bütçenin tahammül edebildiği azim mas
raflar memnuniyetle kabul olunmaktadır. Diğer ta
raftan mütehassısların ifa edecekleri hidematı asliye, 
memur edildikleri şüebatı hükümette yapacakları tet-
kikat neticesinde tatbikini münasip görecekleri teda-

n ^m\ 

biri islahiye hakkında tanzim edecekleri raporlardan 
ibaret olmakla işbu raporlara Meclisi Âlice kesbi ıt
tıla edilmesi mucibi istifade olmak tabiîdir. Binaena
leyh mezkûr raporların peyderpey tabi ile azayı ki
rama tevziinin tahtı karara alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

REİS — Efendim! Bu gelen mütehassıslar tabiî 
Hükümetin emrinde ifayı vazife edeceklerdir. Ve ra
porlarını da Hükümete vereceklerdir. Binaenaleyh 
Hükümet bu raporların icabedenlerini azaya tevzii 
eder. Yani bunlar Hükümet emrinde ifayı vazife et
tikleri için raporlarını Meclise değil Vekâleti aidesi-
ne verirler, o Vekiller icapeden raporları belki azaya 
tevzii ederler. Bunun bütçe ile hiç alâkası yoktur, Hü
kümete ait bir şeydir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Meclisçe de görülmesi lâ
zım gelir. Takriri reye koymadınız. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Bütçe ile alâ
kası yoktur efendim. 

REİS — Bu hususta Hükümetin noktai nazarı bi
linmek lâzımdır. Belki bazı raporlar mahrem olabi
lir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Paşam! Temenni 
mahiyetindedir. Başvekâlete havalesi lâzım gelir. 

REİS — Evet efendim. Temenni mahiyetindedir. 
Bütçe ile alâkası yoktur. Başvekâlete tevdi ederiz. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Bütçe müza
keresi esnasında her şey olabilir Paşa Hazretleri! 

REİS — Bütçe ile alâkası yoktur efendim! Temen
ni takriridir. Başvekâlete tevdi ederiz. 

Fasıl Lira 

140/B Ecnebi Mütehassısların tahsisat ve 
harcırahı 45 600 

REİS — Efendim! Faslı reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Dahiliye Bütçesi bitmiştir. On dakika 
tenefüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,55 

• • • 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 4,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTtPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Müdafaai Milliye Büt
çesine tahsisatı munzama itası hakkındaki kanunu ta
yini esami ile reyinize vazediyorum. Kabul edenler 
beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 
(Anlaşılmadı neyi sesleri). Öğleden evvelki celsede ka
bul edilen tahsisatı munzama lâyihası efendim. Ku
tuları elden dolaştıracaklardır. 

Efendim! Reylerini istimal etmeyenler lütfen isti
mal buyursun! 

Efendim! Hafi celse aktolunacaktır. Samiinin lo
cayı tahliye etmelerini rica ederim. 

Hitamı Celse; Saat: 4,45 

* • » 

DÖRDÜNCÜ CELSE HAFİDİR. 

BEŞİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 6,40 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTtPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celsemiz alenidir. Müdafaai Milliye Ve

kâletinin 1340 senesi bütçesine tahsisatı munzama ita

sına dair olan kanunun neticei arasını arzediyorum; 

145 zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır, 144 

kabul bir ret vardır. Binaenaleyh 144 rey ile kanun 
kabul edilmiştir. 

Yarın öğleden evvel saat onda içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat i 6,45 

mmm 

— 185 — 



İ : 59 18 . 2 . 134J C : 5 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkındaki Kanunun neticei 
ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Hilmi B. 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BlGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BİTLÎS 
Mühiddin Nâmi B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B, 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B.
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Refet B. 

CANÎK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler -

Reddedenler 

Müstenkifler 

145 

144 

1 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET j 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mühiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hacim Mühiddin B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 

İZMİT 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururİ B. 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Kâzım Paşa 

Osman Niyazi B. 
KARS 

Ağaoğlu Ahmed B. 
KASTAMONU 

Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Tahsin B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. . 
Rıza B. 
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NÎĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 
Fuad B. 
Rauf B. 

RİZE 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Mehmed Sabri B. 

SÎÎRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 

f Rahmi B. 
1 Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddeden) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
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