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BIRÎNCI CELSE 
Saat 1,15 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lââstan), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Mendim, Celseyi .açıyorum. Zaptı 
•saıbı'k hulâsası okunacak. 

(Ziya Hurşid Bey zaptı sabık hulâsasını 
okudu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Birinci Reis ve kili Hasan Fehmi Beyefendi

nin, tahttı Riyasetlerinde 'bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraa't ve aynen fca'bul olundu. Biga 
Meıbusu ITam'M ve Oazie-riteb Meıbusu Ali Ce
nanı (beylerin, mezuniyeıtlerdne dair Divanı Ri
yaset <mu)karreratı kaibul edildi. Adana'nm is
tirdadından dolayı Antalya'dan mevrut teb
rik .telgrafına cevap yazılması tensiibediMi. Er
gani Mebusu Hakkı Beyle rüfekâsının Palu ıka-
zasındaiki Muradiye Köprüsü ile Elâziz - Çemiş-
gezek tarikinin tamirine dair takrirleri Nafıa 
Vekâletine ve Tunalı Hilmi Beyin, Ankara 'Be
lediyesine dair sual italkriri Dahiliye Veikâletine 
havale olundu. Kastamonu Mebusu 'Suad Be
yin, Bedeli nafedinin ımüslim efrada, teşmi
line ve 'Kastamonu Meibusu AMülkadir Kemâ
li Beyin, Ankara'da mektebi hukuk küşadına 
dair teklifi (kanunilerinin encümenlerden ikmâl 
edildiği ıberayi malûmat Riyasetten tebliğ kı
lındı. İçel Mebusu Ali Efendinin, Tedrisatı 
îptidaijye Kanununun on beşinci maddesinin 
.lâvğı 'halklkmdaki teklifi Maarif Encümeni maz
batası mucibince program komisyonuna tevdi* 
edilmek üzere "Maarif Vekâletine havale edildi. 
Bilâhara_lıiyaneti vataniye mücrim ininden 'bir 
kısmının affına dair olan lâyihai kanuniyenin 
Ibirinei maddesinin encümenden gelen seldi mu
addeli hafekmda müzaikere cereyan ederek Ka-
rahİsar Meibusu Sururi Efendi ile rüfeltasının, 
ibirinei maddenin tekrar (tâdiline dair olan tak
rir nazarı dikkate alınmıyara'k teneffüs için 
Celse tatil, edildi. 

İkinci Celse 
.Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bil inikat Af Kanununun birinci maddesi
ne mütaallik Hafız Mehrncd Beyin takriri kabul 
edilmiyerek encümenin teklif eylediği şekli mu
addelde birinci ve üçüncü maddeler aynen ikin
ci ve dördüncü maddeler Erzurum Mebusu Hü
seyin Avni Beyin teklifi veçhile tadilen kabul 
ve talebe binaen heyeti umumiyesi tâyini esami 
ile reye konularak teneffüs için eelse tatil 
olundu. 

Üçüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bil inikat Af Kanununda reye iştirak eden
lerin adedi (132) olmasına nazaran ekseriyet 
mevcudolmadığmdan içtimai âtide tekrar reye 
vaz'olunacağı ve Şûrayı Evkaf teşkili hakkında
ki teklifi kanuninin de ruznameye alındığı ta
rafı Riyasetten tebliğ olunarak Pazartesi günü 
içtima, olunmak üzere celseye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Hurşid 

Kâtip 
Atıf 

REİS ;— Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) zaptı sabık aynen kabul 
edildi. 

3. — LÂYİHALAR 

/. — Ankara - İnebolu tarikından bir kısmı
nın muvazenei umumiyeden verilecek para ile ta
mir edilmesine dair kanun lâyiham 

REİS — Ankara - İnebolu tarikından bir kıs
mının ımıvazenei umumiyeden tamir edilmesine 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye-
yi Nafıa ve Mûvazenei Maliye encümenlerine ha
vale edivorıız. 

— 140 
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SALÎH Ef. .(Erzurum) — Reis Bey müstace

liyet kararı teklif ediyorum. 

BEİS — Efendim müstaceliyet kararı Heyeti 
Vekilcniıı teklifinde yoktur. Tahrirî surette ta-
lebederseniz reye \az'ederim. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Bele
diyeler tarafından celhedilecek eczayı tıbbiyenin 
Gümrük Resminden muafiyetine dair kanun tek
lifi (2/407) 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
fukarayı tedavi için celhedilecek eczayi tıbbi
yenin Gümrük Kesininden istisnasına dair tek
lifi kanunisi var, zannederim bundan sekiz ay 
evvel Heyeti Vekileden daha şümullü bir tek
lifi kanuni gelmişti ve Kavanini Maliye Encü-
menindedir. Tensip buyurursanız bu teklifi de 
onunla tevhidedelim ve encümene gönderelim. 

6. — SUALLER 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, inas 
mekteplerine dair Maarif Vekâletinden sual tak
riri 

REİS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
inas mektepleri hakkında Maarif Vekâletinden 
sual takririni, Maarif Vekâletine tebliğ edeceğiz. 

2. — Kütahya Mebusu liagıp Beyin İstan
bul Hükümetince satılan eşyaya dair Hariciye 
ve Maliye vekâletlerinden sual takriri 

REİS — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, İs
tanbul Hükümetince satılan eşyaya dair Harici
ye ve Maliye vekâletlerinden sual takririni aid-
olduğu vekâletlere tebliğ edeceğiz. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden bir buçuk sene 

küreğe mahkûm 'Ürfa'nın Karkuş karyesinden 
Ohannesoğlu Aboş hakkındaki evrakın gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ur-
fa'lı Ohanesoğlu Aboş hakkında Adliye Vekâ
letinden mevrut evrakı hükmiyeyi Adliye En
cümenine havale ediyoruz. 

12,1337 C : l 
î 2. — İKİNCİ DEFA REYE KONAN MADDELER 

1. — Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının aflarına dair Kanun 

REİS — Efendim, müzakeresi hitam bulup 
da tâyini esami ile reye vaz'edilen Af Kanunu, 
geçen içtimada nisabı ekseriyet hâsıl olamadı
ğından bugün ikinci defa reye vaz'olunacaktır. 
Fakat yoklama da yapmak üzere tâyini esami 
ile defter üzerine istihsali âra edelim.. 

(Defter üzerinden âra toplandı.) 

REİS —• Efendim, âra istihsali hitam bul
muştur. Reyler tasnif edilinceye kadar ruzna-
mei müzakerata geçelim. 

2. — Münhasıran gümrük muamelâtını tef
tiş için Maliye Vekâletinde dört müfettişlik ihda
sı hakkındaki kanun lâyihasının ruznameye alın
masına dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

REİS —• Maliye Vekâletinin bir tezkeresi 
var. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyeti Umumiyeye takdim olunan levayihi 

kanuniyenin vekâleti âcizanemce takibi emri 
sâmileri icabından bulunmasına ve rüsumat he
yeti teftişiyesinin iadeten teşkiline dair Muva-
zenei Maliye Encümeninden takdim buyurulan 
mazbatanın ehemmiyet ve müstaceliyetine meb-
ni müdafaa etmek üzere Varidatı Umumiye ye 
Emlâk Müdürü Burhaneddin Bey tevkil edil
miş olduğundan bugün ruznameye ithali ile 
müzakeresine müsaadei celilei riyaset penahi-
leri arz ve istirham olunur, ol bapta. 

19 Kânunuevvel 1837 
Maliye Vekili 

Hasan 

REİS — Efendim, rüsumat heyeti teftişiye-
sinin teşkiline dair olan Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatasının bugünkü ruznameye itha
lini kabul edenler ellerini kaldırsınlar, ruzna
meye ithali kabul olundu. 

Efendim, Adana vilâyetine ait Muvazenei 
Maliye Encümeninden gönderilmiş üç kıta tah
sisatı munzamına lâyihaları vardır. Heyeti Ve
kile teşriini talebediyor. Tensip buyurursanız 
onların müzakeresine gecelim. 

141 
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7. — MAZBATALAR 

1. — Adana ve havalisi polis kadrosu için 
Emniyeti Umumiye bütçesine zamaim icrasına 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Adana vilâyeti polis kadrosunun 
takviyesi için Emniyeti Umumiye bütçesine tah
sisat ilâvesi hakkındaki lâyihai kanuniyeyi oku
yoruz : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara 

1 Teşrinisani J 387 
Adana vilâyeti polis kadrosunun takviyesi 

için Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin senei 
haliye bütçesinin aidolduğu fusul ve mevaddı-
na otuz bir dört yüz kırk liranın zammına dair 
tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 1 Teş
rinisani 1337 tarihli içtimaında kabul edilen 
kanun lâyihası ile merbutu cetvel sureti musad-
dakası rapten takdim kılınmış ve esbabı mucibesi 
27 . X . 1337 tarihli ve 6/1163 numaralı tezkere 
ile irsal olunan Adana Jandarma Teşkilâtına mü-. 
taallik esbabı mucibenin aynı bulunmuş olmakla 
ifayı müktezasma ve neticesinin işarına müsaade 
buyuralmasmı rica ederim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Erkânı Harbiyei Umu

miye Vekili 
Fevzi 

Lâyihai kanuniye 
Madde 1. — Adana Vilâyeti Polis kadrosu

nun takviyesi için Emniyeti Umumiye Müdüri
yetinin senei haliye bütçesinin merbut cetvel 
mucibince aidolduğu fusul ve mevaddma otuz 
bin dört yüz kırk lira zammedilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun senei haliye Teşri
nisani bidayetinden muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahili
ye ve Malye Vekilleri memurdur. 

1 Teşrinsani 1337 
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Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Adliye Vekili 
Refik Şevket 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Erkânı Harbiyei Umu

miye Vekili 
Fevzi 

Müdfaai Milliye Vekili 
Refet 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Sıh. ve Mua. İç. Vekili 
Dr. Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Adana vilâyeti polis kadrosunun takviyesi 

için Emniyeti Umumiye Müdüriyetnin senei ha
liye bütçesinin aidolduğu fusul ve mevaddma 
otuz bin dört yüz kırk lira zammına dair Heyeti 
Vekileden tanzim kılman lâyihai kanuniye ve 
merbutu kadro Emniyeti Umumiye Müdür Mua
vini Vehbi Bey hazır olduğu halde tetkik olun
du. 

İstirdadolunan Adana vilâyetinde medeniyet 
ve saadetin üssül esasını teşkil eden emniyet ve 
asayişin istikrarı için talebedilen, işbu tahsisat
tan yalnız 166 ncı fasıldan bir serkomiser ve iki 
ikinci komiser tayyedilerek, bunların dört aylık 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri ile mürur eden 
teşrinisaninin bittabi tevsiye edilemiyecek olan 
maaşat ve tahsisat yekûnu olan 7355 lira badet-
tenzil kadro 22 065 lira olarak, kabul edilmek-, 
le berayi tasdik Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

3 Kânunevvel 1337 

Reis 
Saruhan 
Reşad 
Kâtip 
İçel 

Bulunamadı 
Âza 

Siverek 
Sırrı 

Âza 
Bolu 

Şükrü 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Bulunamadı 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim bunu kabul 
etmek için Dahiliye Vekili ve Emniyeti Umumi
ye Müdürü tarafından bir iyi izahat verilmeli; 
mevcut polislerin maaşını mı artırıyor! Onların 
inciğine mi kuvvet verecekler"? Yoksa mevcut 
polis kâfi gelmiyor da polislerin adedini mi tez-
yidediyorlar? Ve polislerin adedini tezyidedi-
yorlarsa başka vilâyetlerle Adana vilâyeti ara
sında ne. nispette tezyidediyorlar? Ve tezyidi ica 
beden esbap nedir? Buraları izah etsinler ki, biz 
de rey verelim. Böyle ceff el kalem okunup rey 
verilemez. İzahat versinler ondan sonca, reyimi
zi verelim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan 
bul) — Efendim, Adana vilâyetinin tahliye do-

— 142 — 
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layısiyle almış olduğu vaziyeti nazike cümleni- J 
zin malûmudur. Bunun hakkında uzun uzadıyâ 
bastı kelâm etmeyi zait addederim. Malûmuâli
niz, vukuatı sabıka dolayısiyle, hükümeti milli
ye orada teessüs edeceği ve etmekte bulunduğu 
şu halde de, gerek ecnebilerin ve gerekse dâhil
de bulunan muhtelif anasırın bütün enzarı dik
kati ; hükümetin orada tatbikine başlıyacağı ida
reye matuf bulunmaktadır. En mühim mesele, 
malûmuâliniz asayişin her suretle temini esbap 
ve vesailine tevessül etmektir. Bu ııoktai nazar
dan biz vilâyetle muhabere ettik ve diğer alâka-
daranm reylerini aldık. Meveudolan kadroya 
behemehal bir miktar daha polis ilâvesi lüzumu 
katisi tahakkuk etmiştir. Bu lüzuma binaen büt
çeyi arz ediyoruz. Eğer Vehbi Beyefendi Hazret
lerinin istedikleri izahat orada; asayişi beheme
hal daha itinalı bir suretle tatbik etmek hususu
na bir itiraz tarzında ise - ki zannetmiyorum, bu 
fikirde olsunlar - çünkü efendiler bugün Ada-
na'daki idaremiz; memaliki meşgulede ilerde 
tatbik edeceğimiz idare hususuna bir numune 
olacaktır. Siyaseten de fevkalâde nazik bir hu
susta ve haizi ehemmiyet bir vaziyette bulundu- j 
ğumuz için Meclisi Âlinin bu ciheti de nazarı 
dikkate alarak, Emniyeti Umumiye bütçesini 
kabul edeceğine itikat ederim. 

ALÎ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Ve
kil Bey şu ciheti izah buyurmadılar: Bu, ya
pacakları teşkilât bugün yapılmış mıdır? Yoksa 
bu lâyiha çıktıktan sonra mı, yapılacaktır'? 

DAHİLİYE VEKlLt ALÎ PETHÎ B. (İstan
bul) — Yapılmıştır. 

Malûmuâliniz işgal ettiğimiz yerlerde ilk de
fa nazarı dikkate aldığımız mesele; polisleri ve 
jandarmaları derhal oraya göndermektir. Çün
kü; polissiz ve jandarmasız idarei mülkiyeyi 
tesis etmek gayrikabildir. Onun için bu memur 
ların bir kısmı tâyin olunmuş ve mahalli m e- | 
muriyetlerine azimjet etmişler ve elyevm vazi
felerini ifa edegelmektedir. 

REİS — Encümen namına söyliyecek var 
mı? 

MUSTAFÂ KEMAL B. (Ertuğrul) .— Efen
dim bu kadro eski teşkilâta nispeten ne zam ne 
de tenkistir. Malûmuâliniz, Adana'nm düşman 
tarafından istilâsı üzerine, diğer memurlarda 
olduğu gibi, polis memurları da öteye beriye da
ğıtılmış ve polis kadrosu da tenzil edilmiştir. 1 

. 1337 0 : 1 
Bilâhara Adana'nm Anavatana iltihakından 

dolayı jandarma polis kadrosu da •eskisine nis
peten tanzim edilmiştir. Yanı eski kadro ikmal 
edilmiştir. Eskiden bizim idar«mizdeki zaman
dan fazla bir kadro değildir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim; Dahiliye 
Vekâletinden vukubulan sualimin bir cihetine 
Vekil Beyefendi cevap vermemişti. Kemal Bey 
oraya cevap verdi. 

(rüya eski kadroda bir tezyit yok, eski kad
ronun aynıdır, buyuruyorlar. Eski kadronun 
aynı olsa zammiyat istenmez bir kere... Halbuki 
buna zammiyat deniyor. 

Zammiyat tâbiri eski kadrodan fazla bir 
kadro olduğuna delâlet eder. 

HAKKI B. (Van) — İşgalden »evvelki kad
ro... 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Müsaade buyu
run, efendim. Ben bu hususta Hükümetimize şa
şıyorum. Kasabalara polis tâyin ediyor, bekle
tiyoruz. Köyteri kiminle bekletiyoruz1? 

Sonra beyefendiler, polisin bidayeti teşek
külünde ve teşekkülünden evvelki istatistikle
re bakın, her ne kadar olursa olsun vukuat şim
di olan' vukuatın yüzde beşini teşkil etmez. 

Demek oluyor ki, polis teşkilâtı memleketi 
muhafaza etmiyor. Onun için ben Dahiliye 
Vekili Beyefendiden rica ederim ki, yüz polis 
tâyin etmekten ise bir kere icraya dikkat et
mek daha evlâdır. Binaenaleyh icraya dikkat 
etsinler. Memurun adedini tezyMetmekle mem
leket muhafaza olunmıyacağmı anladık. 

Efendiler, icra olmadıktan sonra efradı 
nasdan her ferde bir polis tâyin edilse yan
lıştır, fayda yoktur. İcra olursa şimdiki kad
ronun yüzde beşi kâfidir. İcra olmadıkça, 
şimdiki kadronun miktarını ne kadar tezyi-
detseniz paralar boşa gider. Binaenaleyh rica 
ederim ki, icraya dikkat olunsun. Memur ade
dinin tezyidine dikkat olunmasın. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — öyle de
ğil... 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Öyledir efen
dim. (Devam, devam sesleri) polisi ne kadar ço
ğaltırsanız fenalık o kadar* çoğalıyor ve po
lislerle hiçbir şey çıkmıyor. Yalnız kalabalık 
olan yerlere beş, sekiz polis kâfidir. Yalnız 
inzibata, ve mahkemeleri voliyle teşkil ve ada-
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leti tevsie gayret edelim. Adalet olmazsa 
mahkemede - olacak mşâllah, ben yok demi
yorum - mahkemelerde adalet oldukça, ic
raat yoluna girince, her şey yoluna girer. Po
lisin hiç ehemmiyeti yoktur. Onun için ic
raya dikkat lâzımdır. 

EMİR Pş. (Sivas) — Belideniz efendim, po
lislerin lüzum ve ademilüzumu hakkında be
yanı mütalâa edecek değilim. Fakat, hakikat 
olmak üzere brr şey arz edeceğim ki; bugün 
Sivas merkezi vilâyetinde komiser ve polis 
olmak üzere yüz kadar adam vardır. Bu yüz 
nefer polis ve komiseri bugün oradan kaldı
racak olursak, Sivas'ın kemafissabık emniyet 
ve asayişi bozulmaz, bendeniz bunu size temin 
ediyorum. Şimdi polislerin lüzum ve ademilü
zumu meselesi başkadır. Meselâ Adana mese
lesi başkadır. Bu mesele hakkında uzun uza-
dıya müdavelei efkâra lüzum görmüyorum. 
Adana vilâyeti hakikaten, mevkian, siyaseten 
idareten ehemmiyetlidir. Bendeniz diyorum 
ki, oraya ilâve polis komiseri göndermekten 
ise, başka yerlerde mevcudolan polis kadro
sundan en müsteit ve muktedirlerinden olan
ları seçip oraya gönderelim. Tecrübe olunmuş 
zevat oraya gönderilmelidir. Tanınmamış}, tec
rübe edilmemiş bir kimseyi bugün Adana vi
lâyetine ne polis, ne komiser ve ne de memur 
olarak göndermek caiz değildir. Çünkü orası 
en ziyade haizi ehemmiyet bir yerdir. Bendeniz 
Dahiliye Vekili Beyefendiye bu ciheti söylerim 
ki, Sivas muhitinin vekili olduğumdan o mu
hitin polislerini kaldırsın. Sivas'da ne fazla 
asayiş ve ne de noksan asayiş olur. Bendeniz bu
na kaaniim ve ispat ederim. Binaenaleyh Adana 
vilâyetine tâyin edilecek polisler kadro hari
cinde değil, kadro dâhilinde ve en zij^ade muk
tedir ve en emniyetli bildikleri zevattan olmalı. 
Adana'nm-polis ve komiserini bu suretle ikmal 
etsinler. Onun böyle olmasını kabul ediyorum. 
Kendi muhitimde bulunan polislerin kaldırılıp 
oraya gönderilmesini kendi muhitim için teklif 
ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Efendim malûmuâliniz Adana vilâ
yeti tarafımızdan ahiren işgal olunmazdan evvel 
vilâyet merkezi Bozantı'da bulunuyordu. Orada 
yine vilâyetin bir kadrosu vardı. Ve polis teşki
lâtı da mevcut idi. Lehülhamd Adanamızm 
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| ana vatana iltihak etmesi suretiyle bütün vilâ-
I yetde idareyi ele almak lüzumu hâsıl olunca, 

evvelki vaziyetin idareye kâfi gelemiyeceği ve 
I bu meselenin o kadar aşikâr olduğu malûmuâli-
I nizdir, bu o kadar aşikâr bir meseledir ki ben-
I deniz bunun hakkında münakaşayı bile lüzum-
I suz ve zait görürüm. Bozantı'ya inhisar eden bir 

polis kadrosunun şimdi tekmil Adana vilâyeti-
I ne kâfi ğelmiyeceğini cümleniz tasdik edersiniz 
I zannederim. Mesele bundan ibarettir. Yoksa ay-
I rica ilâve, tezyid edilmiş bir mesele değildir. 
I Vilâyetin ihtiyaeatı ile kâfi gelebilecek derece-
I de kadro yapılmıştır. 
I Emir Paşa; Hazretleri diğer yerlerdeki muk-
I tedir memurların oraya tâyini mütalâasını ileri 
I sürdüler. Filvaki Adana vilâyetine gönderece-
I ğimiz gerek polis olsun, gerek diğer memurlar 
I olsun, son derecede itina ile seçilmiştir. Meveut-
I 1ar arasında en muktedirlerini intihabettik, gön-
I derdik. Fakat bu ancak vilâyetin ihtiyacatma 
I kâfi gelecek bir kadrodur. Fazla bir şey değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
I Vekil Beyden istirham ediyorum, kadrodan ba-
I his buyuruyorlar. Cidden Adana'nm ehemmi-
I yeti vardır. Bâzı yerlerde polislik ehemmiyetini 
I kaybetmiştir. Meselâ bugün Erzurum gibi bir 
I memlekette on polis bile fazladır. 
I Çünkü, oranın bunları iaşeye bile imkânı 
I kalmamıştır. Halbuki buraya lâzımdır. Böyle 
I yerlere lüzumu olmıyan yerlerden gönderilse 
I daha iyi isabet ederler. Polisleri fazla olan pek 
I çok yerler vardır. Kadroyu muhafaza edeceğiz, 
I diye lüzumsuz yere polis istihdamı caiz değil-
I dir. Her halde istirham ederiz, diğer vilâyet-' 
I lerde fazla bulunan polisleri alsınlar, oraya ver-
I sinler. Çünkü, diğer vilâyetlerde o kadar ihti-
I yaç. yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (îs-
I tanbul) — Efendim, müsaade buyurursanız ce-
I vap vereyim, efendim, hiçbir yerde polis teşki-
I lâtımızın fazlalığından ve bunların ihtiyaçtan 
I fazla olduğundan dolayı hiçbir şikâyet işitme-
I dini, (Gürültüler) müsaade buyurunuz. İşitti-
j ğim şikâyetler; bilcümle mutasarrıflar ve vali-
I ler; polis kadrosunun bu tensikat ve tanzimat 
J dolayısiyle cidden ihtiyacın dûnuna tenzil cdil-
I eliğini ve mevcut kadro ile idarei maslahat edi-
I lemiyeceğini şikâyet ediyorlar. Malûmu âliniz, 
j geçenlerde burada uzun uzadıya müzakere ce-
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reyan etti. Gerek dâhilden ve gerek hariçten 
mütaaddit tasniata ve propagandalara muka
bele edebilmek için polis kuvveti lâzımdır, efen
diler; ahali kendi kendine bunları müdafaa 
edemez ve yapamaz. Eğer Paşa Hazretlerinin 
buyurdukları gibi polis teşkilâtını lâğvedecek 
olursak, o zaman en müessir tehlikelere karşı, 
memleketimizin kapılarını açmış oluruz. Bina
enaleyh, bendeniz bu mesuliyete iştirak edemem 
ve polis mevcudunu da, Hüseyin Avni Bey bi
raderimizin dediği gibi; diğer vilâyet ve san
caklardan tenkis edemem. Çünkü, oralar poli
sin tezyidini her vakit talebediyorlar. Pek istir
ham ediyorum. Pozantı'da bulunmuş olan kad
ronun Adana vilâyetini idareye kâfi olamıya-
eağını tasdik buyurunuz. 

BEHÇET B. (Kângırı) _— Efendim, bir 
memlekette tesisi emniyet ve asayiş için bir şe-
bekei tahkikiyenin tesisini arzu etmiyecek de
ğiliz. Adana'mn da ehemmiyetini inkâr edecek 
değilim. Fakat şimdiye kadar mevcudolan po
lis teşkilâtı ile bir mevcudiyet gösterdiğimizi 
iddia edebilir miyiz! Hüsnüidare ve suiidare-
den müteessir olan ahalidir ve biz de onların 
vekiliyiz. Bu iş de bütçeye taallûk ediyor. Şim
di bu münasebetle tenkidatımızı arz ederiz ki, 
ahalice polis teşkilâtından tanı otuz senedir. 
Hiçbir faide görülmüş değildir, bilâkis mazar
rat görülmüştür. Fakat bunun kalkması icab-
etmez, bunu da itiraf ederim. Şu sureti arz et
mek istiyorum; polis teşkilâtı sonradan tezyid-
edildi ve bundan intizam arzu edildi. Fakat 
teşkilât arasında öyle şahsiyetler hâsıl oldu ki, 
bugün onlara memleketin asayişini- tevdi etmek 
hakikaten muzırdır ve belki gayet müessir bir 
keyfiyettir. Polisler bugün öyle vazifeler görü
yorlar ki, mutasarrıf ve kaymakamların ve be
lediye reislerinin ve sairenin hidematı mahsu-
sasmda bulunuyorlar. Yahut; (Şu evrakı filân 
yere götür, filâna tevdi et) veyahut (Git şunu 
çağır gel) gibi vazifeleri bir mübaşirlikten iba
rettir. Bugün mevcudolan polisler içerisinde 
polisten matlup ve muntazar olan iktidar ve 
ehliyetin yüzde biri bile mevcut değildir. Bu
gün bendeniz 150 bin nüfus olan bir memleke
tin vekili bulunuyorum. Memleketin içerisinde 
mevcudolan polisin kâffesini alsınlar, vereyim, 
razıyım. Fakat bugün esası kaldırmak istemi
yorum. Bir komiser ve onun maiyetinde iki tane 
polis denilen şahsiyet mevcudolmak şartiyle, 
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kalmasını kabul edebilirim. îllâ ziyadesi zait
tir ve bugünkü mevcudu da bir işe yaramaz. 
Alsınlar, Adana'ya hepsini göndersinler. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, malûmu 
âliniz bu Meclisi Âlinin küşadiyle mukadderatı 
millete vâzıyed ettiği zaman Bursa vilâyeti, 
Uşak da dâhil olduğu halde, Söğüt, Bilecik ma
lûm olan livalar ve Adana'mn da Ayıntab, Ma-
raş livaları ve kazaları dâhil olmak üzere, bu 
Meclisin idaresi dâhilinde bulunuyordu ve bun
ların bütçeleri de jandarma kadroları da bizim 
bütçemiz dâhilinde bulunuyordu. Ondan sonra 
bu vilâyet ve liva merkezleri ve bu kazalar iş
gal edildi ve onların tarihi işgallerinden beri 
polisleri dağıldı veya kısmen buraya geldiler. 
Binaenaleyh, o livaların o kazaların umuru in-
zıbatiyesini temin ile mükellef olmadığımız hal
de, bu paralar, ve bu bütçeler başka livalara 
sarf edildi. Tasavvur buyurulsun; bir Bursa 
vilâyetinin Bilecik, Söğüt ve sair liva ve kaza
larının polislerinden, vilâyatı saireye ve mer
keze tahsis edilen polislerden acaba bir mikta
rının tefrikiyle, muahharan tahliye edilen Ada
na, Tarsus ve Mersin için yeniden bir kadro 
tesis edilemez miydi? Bize yeniden bir bütçe ile 
geliyorlar, işgalimizden çıkan yerlerin polis 
bütçeleri ve oradan gelen polisler, livaların 
bütçelerindeki tahsisatlar ne oldu? Bendenizce 
asıl şayanı teessüf olan cihet burasıdır. Malû-
muâliniz, biz öteden beri Meclisi gayei teşekkü
lü mübarek vatanımızın mukaddes topraklarını 
işgal eden bu hain düşmanı çıkarmak gayesine 
matuf olduğu ve bütün mevcudiyetimizi, bütün 
paramızı, bütün varidatımızı orduya sarf etmek 
ihtiyacında bulunduğumuzu ve ordunun munta
zaman ifayı vazife edebilmesi için vatanın hide
matı sairesini de alâküllihal idare etmek merte
besinde bir bütçe tanzim ederek, ona göre bir 
hattı hareket tanzim etmek lüzumunu, öteden be
ri dermeyan ettik, vekillerimize bunu veçhe ola
rak, tâyin ettik. Bununla beraber görüyoruz ki, 
Heyeti Vekilenin öteden beri yaptıkları kadro
larda ve meydana getirdikleri teşkilâtta daima 
güya bütçemiz yolunda imiş gibi, birtakım lü
zumsuz hizmetler, vazifeler ve o nispette bilü-
zum bütçelerle karşımıza geliyorlar ve yalnız 
gelmekle kalmıyorlar, bir de birtakım (kaziyei 
muhkeme) ihdas ediyorlar. Malûmuâliniz, Ada
na'mn tahliyesi meselesi bundan iki ay evvel ta
karrür etmişti. Binaenaleyh biz o yapılan mua-
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hedenameyi imzaladığımız gün, Adana ve hava- I 
lisini idare etmek zarureti karşısında bulundu
ğumuzu kabul etmek mecburiyetinde idik. O va- I 
kitten beri mademki bu jandarma ve polisin teş- I 
kili lüzumu vardı, bu ihtiyacın karşısında bulu
nuyorsa, Dahiliye Vekâleti niçin o vakitten beri 
bu lüzumu bize teşkilâtı yapmadan, onları ora
ya göndermeden bildirmedi? Niçin bunları ka
bul ettik. Binaenaleyh yerlerine yerleştirildik- I 
ten sonra bize gelip bir emrivaki ile bu parayı 
istiyorlar? Her vakit böyle emrivaki mi olacak? 

HAŞÎM B. (Çorum) — Geçen sene bütçe gel
diği zaman niçin zatıâliniz itiraz etmediniz? 

DAHİLÎYE VEKlLÎ ALÎ FETHÎ B. (istan
bul) — Bu kanun lâyihasının burada, Muvaze-
nei Maliye Encümeninde ne kadar durduğunu 
lütfen tahkik ediniz. Ben daha Adana işgal olun
madan hayli zaman evvel gönderdim. 

TAHSÎN B. (Devamla) — Binaenaleyh vilâ-
yatı saireden iktisat edilecek birtakım polislerle, 
yeni bir kanun tanzimine hacet bırakmaksızın, 
bütçenin tasdikine kadar işi idare etmeniz lâzım
dır. (öyle sesleri) bu, böyledir. Binaenaleyh bi
ze daima emrivakilerle gelen Heyeti Vekilenin 
bundan böyle olsun, böyle hareket etmesi imkâ
nını selbetmek için, bu bütçeyi reddedelim. Eğer 
hakikaten Dahiliye Vekâletinin Adana'da polis 
teşkilâtına ihtiyacı varsa, Afyon Karahisar'm-
dan, Eskişehir'den ve saireden kaçıp gelmiş plan 
ve elan tahsisatları bütçemiz dâhilinde bulunan 
polisleri oraya gönderip idare etmesi mümkün
dür. İnşallah oraları da alınınca başka çare dü
şünürüz. Binaenaleyh Dahiliye Vekâleti bu şe
rait dâhilinde vazifesini ifa ederse eder, edemezse 
izharı aczeder, çekilir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Me
sele öyle değil Tahsin Bey. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RE
İSİ RE § AD B. (Saruhan) — Efendim, tas-• 
diki âlinize arz edilen bu kadroda ne aded, 
ne de maaş itibariyle bir fazlalık yoktur. 
Heyeti muhteremenizin fevkalâde olarak teş
kil ettiği Muvazenei Maliye Encümeni malı 
susu, emsali vilâyat için, polis kadrosu 
olarak, ne kabul etmiş ise, Adana için de onu. 
kabul etmiştir. Elyevm bütçemizde mevcudolan 
polis kadrosu, Bozantı ve civarının asayişi için
dir. Burada görülen zam, bu defa tahliye edi
len Adana, Mersin, Cebelibereket, Kozan liva- '• 
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larmda zaruri olarak istihdam edilecek olan po
lisler içindir ki, bunun diğer vilâyetlerden hiç 
farkı yoktur. Bunu arz ediyorum Heyeti Aliye-
nize. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, Adana
lını ehemmiyeti mevkiiyesi ve bilhassa son hâdi-
satı siyasiyeden mülhem olan vaziyeti-hususiyesi, 
bu tahsisatın verilmesini âdeta âmirdir. (Doğru 
sesleri). Müsaade buyurun. Polis hususatmda di
ğer vilâyetlerden fazla teşkilât, fazla polis var
sa, oraya gönderilmesi için arkadaşlarımız onu 
teklif ederler. O mesele için ayrıca müzakere 
açılır.' Fakat bunun için müzakereyi uzatmaya 
lüzum yoktur. Bunun kabul iyi e müzakerenin 
kapatılmasını teklif ederim. 

REİS — Efendim, söz alan Musa Kâzım 
Efendiden başka daha on sekiz arkadaş var (Kâ
fi sesleri). O halde devam edeceksek... 

DURAK B. "(Erzurum) — Müsaade buyurur 
•musunuz? Efendim, bendeniz lehinde söyliyece-
ğim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Mevcut bulunan dört takrirden bir tanesi 
Kastamonu Besim Beyindir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adana'da tesis edilecek 

idare önünde' işgal devresine doğru gıpta şaibe
sine meydan verilmemek vaciptir. Hükümetin tek
lifinin bilâtereddüt kabulünü teklif eylerim. 

Kastamonu 
Besim 

REİS — Mehmed Vehbi Efendi ve Bitlis 
Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyle, refiklerinin üç 
takririnin münderecatı da; diğer vilâyetlerin 
polis kadrolarından tasarruf ederek bilhassa 
Eskişehir 'den, Af yonkarahisar 'dan gelen... 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu olamaz, ka
biliyeti tatbikiyesi yoktur. 

REİS — Şimdi efendim, bu takrirler, za
ten lâyiha reddedildiği takdirde, müzakere 
edilecek şekildir. Malûmuâliniz tahsisat lâ
yihaları behemehal tâyini esami ile reye arz 
olunur. Malûmuâliniz kanun lâyihası bir 
maddedir. Reyinize arz ederim. Eğer menfi 
karar çıktığı takdirde bu takrirlerin ahkâmı 
icra edilmiş olur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Reis Bey, işgal altından gelen polisler başka 
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yerlere birer birer tâyin edilmişlerdir. Onlar
dan açıkta kimse yoktur, ihtimal, Adana'ya 
tâyin edilen memurlar arasında Bilecik, Kara-
hisar memurları da vardır. 

REİS — Efendim, kanun bir madde oldu
ğuna ve münderecatı da 22 bin liranın em
niyet bütçesine zammını muhtevi olduğuna 
göre, maddeyi kanuniyeyi kabul edenler be
yaz, kabul etmiyenler kırmızı pusla verirler. 

TAHSİN B. (Aydın) — Madde kabul olun
madı k i 

REİS — Efendim, tâyini esami ile rey ve
receksiniz. 

Emniyeti Umumiye bütçesine zamaim icrasına 
dair Kanun 

MADDE 1. — Adana vilâyeti polis kadro
sunun takviyesi için Emniyeti Umumiye Mü
düriyetinin senei haliye bütçesinin merbut 
cetvel mucibince aidolduğu fûsul ve mevad-
dma yirmi iki bin altı yüz beş lira zamme- ] 
dilmiştir. ; 

DURAK B. (Erzurum) — Müzakere kâfi ] 
görülmedi Reis Bey. j 

REİS — Madde üzerine tekrar müzakere ] 
açılmasını arzu eder misiniz? (Hayır, hayır 
sesleri) efendim reyinize arz ediyorum. Mad
deyi kabul edenler beyaz etmiyenler kırımızı. 
tkinci, üçüncü maddeler kanunun tarihi meri-
yetiyle icrasına memur olan vekâletleri göste
riyor. Reyinize arz ediyorum. Maddeyi kabul 
edenler beyaz etmiyenler kırmızı rey verecek
lerdir. 

LÜTFÎ B. (Siverek) — Efendim, tadil 
takrirlerini de reye koymalısınız. Belki madde
nin şekli değişebilir. 

REİS — Takrirleri ayrı, ayrı reyi işari ile 
reye koyacağım. 

Riyaseti Celüeye 
Senei haliyenin Ağustosundan şimdiye ka

dar Yunanlılar tarafından işgal edilen Eski
şehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve saire me-
vakiin münhal olan polis kadrosunun mevzuu-
bahsolan Adana vilâyetine tahvilini teklif ey
lerim. 

Siverek Mebusu 
Lûtfi 
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DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHÎ B. (İs

tanbul) — Bendeniz cevap vereceğim. Efen
dim malûmuâliniz bugün mevcudolan polis 
kadrosu encümeninizden çıkmış polis kadro
sundan ibarettir ve ne de öyle memaliki meş-
guledeki polisler fazla t yerlere ilâve edilmiş
tir. Mevcudolan teşkilât encümeniniz tara
fından tensik edilmiş, tashih edilmiş, tasdik 
edilmiş teşkilâttan başka bir şey değildir ve 
bu teşkilâttan fazla bir teşkilât yoktur bun
dan ibarettir. Bilâkis birçok yerlerde açıkta 
kalmış polisler vardır, yoksa öyle fazla ilâve edil
miş bir şey yoktur. Bunun imkânım görmü
yorum. 

MUSTAFA LÜTFÎ B. (Siverek) — Vekil Bey
den sual ediyorum ki, Eskişehir, Kütahya, Kara-
hisar'ın polisleri nerededir?. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. 
(Devamla) — Eskişehir livası bugün mevcut. 
Mutasarrıfı vardır. Polisleri »vardır. Memur
ları vardır. Afyonkarahisar'm keza öyledir. 

REİS — Efendim, Siverek Mebusu Lütfi 
Beyin, bu takririni nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri) Efendim 
Siverek Mebusu Lûtfi Beyin, takririni nazarı mü
talâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Reddo-
lunmuştur. 

Riyaseti Celileye 
Vilâyatı saire kadrosundan ihtisar ederek 

lüzumu miktarın Adana'ya gönderilmesini tek
lif eylerim 19 . XH . 1338 

Konya 
Mehmed Vehbi 

REIÎS — İki defa zatiâlinize söz verdim. Bu
yurun izah edin. * 

VEHBÎ Ef. ((Konya) — Efendim izahatım, 
ben diyorumki; vilâyatı saireden üçer, beşer 
polis Ihtisariyle Adana tya gönderiMn. Takri
rim ve teklifim budur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, Beıhced Beyefendi dediler ki; 
bugün Ikendisinin temsil eylediği dairei intiha-
îpiyede hiçbir polise hızının yoktur. Alınız, gön
deriniz başika tarafa. Pekâlâ torada asayiş muh-
tel ve kanun şikenane muamele olduğu zaman 
polis fıfcdadmdan dolayı hâdise ıkesbi ehemmi
yet ederse, o zaman Behçed Beyefendinin bu 
sözünü senet mi ittihaz edeceğim! Ve kimi me-



12.188? C : i 
j DURAK B. (Erzurum) — Akşaına kadar 

söyliyeceğinı, efendim bu mesele cidden müza-
zakereye değer bir meseledir. Şimdi, yeni işgal 
altından kurtulmuş, istirdadedilmig bir memleke
timizi polis teşkilâtı için bütçeden bir para ta-
lebedilıyor. Bu paranın verilmesine bâzı arkadaş
larımız mâni oluyorlar. Şuradan, buradan derme, 
çatma adam toplayıp oraya gönderilsin, orada 
ifayı vazife etsin, deniliyor. Efendiler polislik 
gayet ince bir .sanattır. Polis öyle bir kuvvettir 
ki; hudutlarda düşmana karşı ordular nasıl mü
him bir kuvvet ise dâhilde de memleketin asa
yişini inzibatını temin noktai nazarından polis de 
mühim bir kuvvettir. Bunlar iki kardeştirler. Biri 
hariçte düşmana karşı asker ve diğeri de dâhilde 
polis ve jandarmadır. Fakat ihtimal ki bizim po
lis teşkilâtımızda bâzı nevakis vardır. Bunu ka
bul edelim. Bunu daha iyi şekle sokalım. Buna 
diyecek yok. Fakat polis olmasın, filân yerden 
polis kalksın, filân yerden polisin yirmisi kalk
sın deniyor. Efendiler memleketin hangi tara
fında hangi kazasında taburlarla, bölüklerle, 
alaylarla polis mi vardır? Herkes gece döşeğinin 
âguşu harında yattığı zaman, onlar da karda, 
çamurda soğuk demez, kar demez devriyesini, 
vazifesini ifa eder. Seni, beni rahat uyutmak 
için. Yeter ki onların başına iyi adam göndere
lim. Polislik gayet mühim bir şeydir. Biz za
ten memlekette polis ile jandarmayı küçük gör
düğümüz için hiçbir defa yükselenleyiz. Bu mem
lekette en büyük göreceğimiz kuvvet, polis ve 
jadarmadır. Polis memuru burada nöbet bek* 
lerken, dâhiliye Vekiline buradan geçmiyeceksin 
der ve emrine itaat ettirir. 
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sul edeceğim? O zaman. Böyle söz üe olmaz. 
Biz (bu milletin ve ıbu memleketin asayişini de-
ruıbde etmiş mesulleriz. Bölye lâkırdı ile ben 
mesuliyeti üzerime alamam. Polissiz memleket 
idare olunmaz. Yok eğer teşkilâtı değiştirmek 
istiyorsanız o başka meseledir. Polisin tensi-
Ikı, tanzjmd, ihyası rvesariresi' ayrıca düşünü
lecek bir meseledir. «Bizim livada polise lüzum 
yoktur, kaldırın» diyorlar. Yarın o livada 
mühim bir hâdise zuhur eder, sonra DaMliye 
Vekilini çağırırsınız mesul edersiniz. Ben de 
diyemem ki; «Behçed (Beyefendi veyahut di
ğer bir mebus ib ey bu fikirde bulundu diye bu
nu yaptım.» Onun için mevcudolan kadro belki 
ihtiyaca kâfidir, ıbelki de noksandır. Hiçbir 
yerden polis alıp oraya gönder emeni. 

REÎS —- Efendim Vehbi Efendi Hazretleri
nin şimdi okunan takrirlerini nazarı iitibare 
alanlar, lütfen ellerini kaldırsın. Kalbul edil-
tmedi. 

Efendim, Bitlis Mebusu Hüseyin Hüsnü 
Beyle rüf ©kasının, takrirleri vardır. Şimdi oku
nan takrirlerin aynı olduğu için tekrar reyinize 
müracaata lüzum ^görmüyorum. Kastamonu Me
busu Besim Beyle Durak Beyin takrirleri de lâ
yihanın kabulünü teklif ediyorlar. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis İBey, izah 
'buyursunlar ne olur? 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Kabulü İçin imha 
lüzum yok. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, ekseri
yeti lehte görmediğim için bu meseleyi biraz 
izah edeceğim. Mesele memleketin ruhunu teş
kil eden bir meseledir. Tenevvür etmemiştir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Diğer teklifler red
dedildiği için mesele anlaşıldı. 

HAŞÎM B. (Çorum) -— Dinlemezler.... 
DURAK B. (Erzurum) — Dinlemezsen çı

karsın dışarıya ' gürültü yapma, efendiler mü
him bir mesele üzerinde müzakere cereyan edi
yor. Polis ve jandarma memleketin ruhunu teş
kil eder, esasmı teşkil eder. Bunlar öyle bir 
şubedir ki bunların üzerinde çok zaman müna
kaşa etmek caizdir. 

EMİR Pş. (Sivas) — Onu bilmiyor değiliz. 
Polisin, jandarmanın vazifesini biz de biliriz. 

REİS —• Hatibin sözünü kesmeyin efendim. 
(Gürültüler) 

Çünkü; polis bir şey bilir ve zamanın hü
kümdarına buradan geçmiyeceksiniz der ve hü
kümdarına hâkimdir, herkese buradan geçmi
yeceksiniz der, bir emir tebliğ «der ve onun 
emri hâkimdir. Polis o kadar mühimdir. Efen
di sen burada yatıyorsun rahat, rahat. Fakat 
buradaki polisler sizi bekliyorlar, yeter ki bu
nu iyi bir şekle koyalım. Efendiler, memleket
te askeri toplıyan polis, tahsildara muavenet 
eden polistir, Hükümetin kuvveti polistir, adli
yenin kuvveti polistir. Bunları küçük görme
yiniz bunlardan bir şey esirgemeyiniz. Fakat 
yeterki, iyi teşkilât yapınız. 

Bendenizin polislik meslekim olduğu için 
ve bu meslekte de on iki senelik emektar bulun-

m — 
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duğum için söz söylemek salâhiyetini kendimde 
görüyorum. Efendiler, eğer memlekette polis 
olmazsa hiçbir şey olmaz. Memlekette asayiş 
olmaz. Bunun için* polise verilecek tahsisat de
ğil, bence yirmi bin lira param olsa beş yüz bin 
liram olsa veririm. Memlekette polis teşkilâtını 
yaptıktan ve dâhilde iyi bir asayiş takarrür 
ettirdikten sonra jandarmanın teşkilâtını yap
tıktan sonra, diğer devairin hiçbir işi kalmaz 
gibidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müza
kere kâfi, Meclis tenevvür etti. Reis Bey. 

DURAK B. (Devamla) — Sonra «efendiler; 
bendeniz Adana'da bulunmuşumdur. Adana mü
him bir yerdir, Adana'da polis teşkili için, böy
le mühim bir zamanda siyaseten orada inzibat 
tesis ettireceğimiz zaman Adana'da iyi bir po
lis teşkilâtı yapmak için, para esirgemek doğ
ru değildir. Her halde Adana'da iyi bir polis 
teşkilâtı yapsınlar ve Adana'da iyi bir inzibat 
teessüs etsin ve memleketin asayişi orada ta
karrür 'ektikten sonra, belkî tsiıyaseten daha yük
sek şeyler elde etmiş oluruz. Bunun için Ada
na hakkında bu parayı diriğ etmeyiniz, veriniz, 
oradaki teşkilâtı yapsınlar ve esas itibariyle, 
polis, jandarma daima Heyeti Âliyenizin naza
rı dikkatinden kaçmasın ve daima dimağınızı 
tırmalasın. Selâmet bundadır, efendiler iyi bir 
jandarma, polis vücuda getirin. Selâmet bun
dadır. 

REÎS — Birinci maddeyi Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifi veçhile kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. (Ekse
riyet yok, sesleri) Efendim, ekseriyet olup ol
madığını şimdi tâyini esami ile reye koyunca 
anlarız. Yarım saat evvel yoklama yapıldı. Ek
seriyeti azîme ile celse açıldı ve müzakereye de
vam ediyoruz. Bunun neticesinde kanun lâyiha
sını reyi aleni ile reye vaz'edeceğim. O zaman 
ekseriyet olup olmadığı taayyün eder. 

MADDE 2. — işbu kanun senei haliye Kâ
nunuevvel bidayetinden muteberdir. 

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye vekilleri memurdur. 

RElS — Üçüncü maddeyi kabul edenler. 
lütfen ellerini kaldırsın kabul edildi. 
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Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyini

ze vaz'ediyorum. Kabul edenler beyaz, redde
denler kırmızı pusla atacaklardır. 

Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmı
nın aflarma dair kanunun reye vaz'ında reye 
iştirak eden 162, muamele tamam. 20 müsten
kif, 36 redde karşı 106 rey ile Af Kanunu ka
bul edilmiştir. 

2. — Umum Jandarma Kumandanlığı bütçe
sine zamaim icrasına dair kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Adana vilâyetinin jandarmasını 
takviye için Umum Jandarma Kumandanlığı 
bütçesine para ilâvesi hakkındaki lâyihai kanu-
niyeyi müzakere edeceğiz. 

Ankara 
27 .X. 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Umum Jandarma Kumandanlığının senei ha

liye bütçesine zammı iktiza eden tahsisat için 
tanzim kılınıp îcra Vekilleri Heyetinin 27. X . 
1337 tarihli içtimamda kabul edilen kanun ve 
esbabı mucibe lâyihalariyle merbut cetvel su
reti musaddakası rapten takdim kılınmıştır. İfa
yı muktezasiyle neticesinin işarına müsaade bu-
yurulmasını rica ederim, efendim. 

îcra Vekilleri Reisi ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Adana vilâyeti muhtelif âmâl ve menafiin 

mahalli tesadümü olmak haslebiyle ilânı meşru
tiyeti takibeden senelerde birtakım hâdisata 
sahnei vuku olduğu gibi Harbi Umumiyi mü-
taakro duçarı işgal olduğu sıralarda da sekenei 
mahalliye arasında hüsnüâmizişi ihlâl edecek 
şekillerde hâdisata sahayı cereyan olmuş ve bu 
hal işgal esnasında, da devam etmiş olduğun
dan beynel ahali münasebat gayritabiî bir hal
de ve efkâr hali heyecandadır. Bu sebeple Ada-
na'nm ehemmiyeti siyasiye ve inzıbatiyesi büs
bütün tezayüdetmiştir. Elînv ve medid bir dev-
rei muvakkatai iftiraktan sonra anavatana ilti
hak eden bu vilâyette hüsnü idare hususunda 
Hükümeti mahalliyece gösterilecek kudret ve 
Ikabiliye't yedi seneden ıberi tezviraıtı gûnagûn 
ile aleyhimize imalesine çalışılmış olan âlemi mç« 
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deniyet ve insaniyet nazarında bütün bu isna-
dat ye tezviratı fiilen tekzibedecek bir delil ve 
hüccet olacağı ve aksi halin hayat ve mevcudi
yeti milliye noktai nazarından pek azîm meha-
lik ve mehazir tevlidedeeeği umuru bediheden 
ve senelerden beri heyecan ve asabiyet içinde 
yaşamakta olan bu muhitte en ufak bir hâdise
nin pek büyük vukuata sebebiyet vereceği der-
kâr olup bu gibi hâdiselere meydan vermemek 
ve her tarafta nüfuzu hükümeti bihakkin tesis 
ile asayişi ecnebi işgalinin devam eylediği za
manlardan daha iyi bir hale ifrağ eylemek mem
leketin şeref ve haysiyeti icabatmdandır. Bunun 
için ittihazı muktazi tedabirden en mühimmi ku-
vayı inzıbatiyenin ihtiyacatı mahalliye ile mü-
tenasibolmasının temini olup mülhakatı da dâ
hil olduğu halde hâlâ Adana vilâyetinde istih
dam edilen ve 1102.neferden ibaret olan jan
darma kuvvetinin kemiyet itibariyle her tür
lü vakayii takip ve süldinu mahalliyi idameye 
ademikifayeti meydanda olduğundan, bu kuvve
tin merbut kadro mucibince tezyidine lüzum gö
rülmüş ve kemiyeten tezyidedilecek jandarma 
efradının intihapları hususunda keyfiyeten haiz 
olmaları lâzımgelen evsaf ve şeraiti mahsusa da 
sureti ciddiyede taharri edilmekte bulunmuş ol
duğundan bir lüzumu katiye müsteniden tanzim 
olunan bu kadro ile bunun icabettirdiği masari
fin bilâ tadil kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Lâyiha! kanuniye 

1. — Adana vilâyeti jandarmasının takviyesi 
için Umum Jandarma Kumandanlığının senei 
haliye bütçesine merbut cetvel mucibince aidol-
duğu fusul ve mevaddma seksen dokuz bin yedi 
yüz, kırk beş lira zammedilmiştir. 

2. — işbu kanun senei haliye Teşrinisanisi 
iptidasından muteberdir. 

3. — tşbu kanunun icrasına Dahiliye ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi ve Şer'iye Vekili 
Erkânı Harbiyei Umumiye Fehmi 

Vekili 
Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Refet Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi Yusuf Kemal 
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Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Hamdullah Subhi 
Nafıa Vekili . iktisat Vekili 
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti tztimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 
Adana vilâyeti jandarmasının takviyesi için 

Umum Jandarma Kumandanlığının seneihaliye 
bütçesine 89 745 lira zam icrasına dair Heyeti 
Vekileden tanzim kılman lâyihai kanuniye ve 
esbabı mucibe mazbatası ve merbut kadro Da
hiliye Müsteşarı Hamid Beyefendi hazır oldu
ğu halde encümenimizde kıraat ve tetkik olun
du. Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında ta
dat ve tasrih ettiği icap ve zaruret, encümeni-
mizce de tamamen varit görülmesine binaen 
merbut kadronun 196 ncı faslının birinci mad
desine ahiren liva haline ifrağına Heyeti Veki-
lece karar verilen Mersin livası tabur zâbitanı 
maaş ve muhassasatı olarak hükümetçe zammı 
teklif edilen beş yüz doksan iki liranın zamm^ 
ve 199 ncu faslın ikinci tenvir ve teshin mad
desinden beş yüz kuruşun tay ve faslı mezkû
run beşinci mefruşat ve telefon maddesine ilâ
vesi suretiyle tadil en ve f usulü saire aynen 
ve kadronun mecmuu doksan bin üç yüz otuz 
yedi lira olarak kabul edilmiş olmakla lieclit-
tasdik Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Muvazenei Maliye En. Reisi Mazbata M. 

Saruhan Antalya 
Reşad Ali Vefa . 

Kâtip Âza Âza 
içel Kırşehir 

Mehmed Şevki Müfid Mehmed 
Âza ' Âza Âza 

Mersin Mersin Kozan 
Salâhaddin Yusuf Ziya Mustafa 
Âza Âza Âza 

Bolu Konya Karahisan Şarki 
Şükrü Kâzım Hüsnü Mesud 

Âza Âza Âza 
Konya Okunamadı Antalya 

Vehbi Rasih 
Âza Âza Âza 

— : Siverek 
Yahya Galib Sırrı 

REÎS — Encümen namına söyliyecek misi
niz? 

— 150 — 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü

men namına Mustafa Kemal Bey söylesin. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) - -Efen

dim, bu da polislik gibi, o meselenin aynıdır. 
Adana'nm istirdadından sonra orada jan

darma teşkilâtının vücudu lâzımdır. Jandar-
masız asayiş temin edilemez. Bu münasebetle 
hükümeti temsil eden jandarma hakkındaki ka
nun muvafık görülmüş ve nazarı tasvibinize 
arz ediyoruz. 

REİS — Bunun hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) 

Umum Jandama Kumandanlığının senei ha
liye bütçesine zammedilen tahsisata dair kanun. 

MADDE 1. — Adana vilâyeti jandarması
nın takviyesi için Umum Jandarma Kumandan
lığının senei haliye bütçesinin merbut cetvel 
mucibince aidolduğu fusul vemevaddma sek
sen dokuz bin yedi yüz kırk beş lira zam edil
miştir. 

REÎS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Birinci mad
deyi kabul edenler lütfen ellerim kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun senei haliye Teş
rinisani iptidasından muteberdir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Reşad Bey encümen namına mütalâa 
var mı ? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, kanun Kâ-< 
nunuevvelin hululünden evvel tanzim edilmiş
tir. Müzakeresi şimdiye kadar teehhür etmiş
tir. O münasebetle tashih edilmesi lâzımdır. 
Maddeyi Kânunuevvel on beşten itibaren yap
mak lâzımgelir. 

UMUM JANDARMA KUMANDANI (GA-
LlB BEY) — Efendim, biz istediğimiz tahsisa
tı munzammayı Teşrinisani iptidasından yap
tık. Malûmuâliniz Adana'ya izam edilecek jan
darmanın ihzarı lâzım olduğu için.. Binaenaleyh 
Teşrinisani iptidasından itibaren istediğimiz 
tahsisatı munzammaya binaen kadroyu tanzim 
etmiştik. Şu halde tahsisatın da Teşrinisani ip
tidasından itibaren verilmesi icabeder. 

REİS — Efendim, madde Teşrinisani mi ola
cak? 

UMUM JANDARMA KUMANDANI GALÎB 
BEY — Evet! 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahili
ye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

RElS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Efendim heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reye vaz'edeceğiz. 

(Kayseri dairei intihabiyesinden istihsali 
araya başlanmıştır. 

Jandarma bütçesine icra kılınan zamaimi 
yoklama ile reyinize arz ediyorum. 

3. — Bağdad Demiryolları Komiserliği teş
kilâtı masrafı olmak üzere Nafıa Vekâletinin 1337 
senesi bütçesine zamaim icrasına dair kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Adana vilâyetiyle Elviyei Selâse Na
fıa teşkilâtı ve Bozantı - Nusaybin hattı Nafıa Ko
miserliği ihdası için Nafıa bütçesine para lâve-
sine dair lâyihai kanuniye. 

Ankara, 2 . X I . 1337 

I T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Elviyei Selâse ile Adana vilâyetinde teşkil 

I edilecek Nafıa şubeleriyle Bağdad Hattı Şirketi 
I nezdinde ikame olunacak Komiserlik teşkilâtı-
I na ve bunların masarifinin Nafıa bütçesine ilâ

vesine dair tanzim kılınıp icra Vekilleri Heye
tinin 2 . XI . 1337 tarihli İçtimaında kabul edi
len kanun ve esbabı mucibe lâyihalariyle mer
butu cetvel sureti musaddakası rapten takdim 
kılınmıştır, ifayı muktazasiyle neticesinin işarı
na müsaade Duyurulmasını rica ederim, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekili 
Fevzi 

Esbabı mucibe 
I Ahiren istirdadedilen Adana vilâyetine, 

mevcut yolların tamiri için sermühendisle me
murini fenniye izamı vilâyetten mükerreren ya
zılmakta olması ve hakikaten senelerden beri 
tamir görmiyen turku mezkûrenin tamiratına 
başlanmasının ehem bulunması ve Anavatan'a 

I iltihak etmiş olan Elviyei Selâsede nafıa teşki-

. 1337 C : 1 
REİS — Efendim zaten madde Teşrinisani 

yazılmıştır, ikinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın, ikinci madde kabul edil
miştir. 
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lâtı mevcudolmadığmdan ve menatıkı mezkû-
rede mevcut yollann hüsnühalde bulundurul
ması hususunun zaruri olması cihetiyle her iki 
mmtakada dahi birer nafıa şubesinin teşkili 
lâbüttür, Bundan başka muahedei ahire muci
bince şirket tarafından işletilecek olan Pozan
t ı - Nusaybin arasındaki Bağdad hattı muame
lâtının murakabe ve teftişi için şirketi mezkûre 
nezdinde bir komiserlik teşkilâtı vücuda geti
rilmesi lâzımdır. Binaenaleyh, teşkilâtı mezkûre 
için 1337 gayesine kadar dört aylık maşarifa-
tm senei haliye Nafıa bütçesinin fusulü »ide
sine ilâvesi iktiza eder. 

31 Teşrinievvel 1337 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. •— Nafıa Vekâletinin 1337 büt
çesinin 257 nci faslının birinci maddesine yüz 
yirmi bin altı yüz ve iki yüz elli sekizinci fas
lın birinci maddesine altmış üç bin dokuz yüz 
ve aynı faslın beşinci maddesine yirmi dört bin 
ve 271 nci fasla iki yüz sekiz bin yedi yüz ku
ruş ve 263 (A) namiyle açılacak faslı, mahsusa 
komiserlik maaş ve muhassasatı olarak yüz otuz 
bin kuruş ilâve olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun ierayi ahkâmı
na Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 2 Teşrinisani 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Refet Refik Şevkecl 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali .Fethi Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Hamdullah Subhi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Adana vilâyeti Elviyei Selâsede Nafıa ve 

Bozantı - Nusaybin arasındaki Bağdad hattı 
için de Komiserlik teşkilâtı icrası hakkında olan 
mevaddı kanuniye ve esbabı mucibe encümeni-
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mizce tetkik ve mütalâa olundu. Mevsimi şita 
hulul eylemiş ve inşaatı nafıaya imkân kalma
mış olduğundan Adana'da şimdiden, tam nafıa 
teşkilâtı icrasına lüzum görülmedi, yalnız za
ruri olan işleri yapmak ve gelecek sene umuru 
nafıasını düşünmek üzere Adana'da bir şube 
semühendisi istihdamı tensip kılındı. 

Elviyei Selâsede keza hasbel mevsim inşaata 
imkân olmadığından ve budiyeti mesafe ve şita 
dolayısiyle şimdiden memurini nafıa tâyin edil
se bile bunların mahalli memuriyetlerine vusul 
ve işe mübaşeretleri hayli zamana muhtaç bu
lunduğundan işbu teşkilât kamilen tayyedU-
miştir. 

îtilâfnamei ahir mucibince işletilecek olan 
Pozantı - Nusaybin arasındaki Bağdad hattı 
muamelâtının murakabe ve teftişi için komiser
lik teşkilâtı ifası zaruri bulunmuş ve ancak, 
Nafıa Vekâletinin teklifindeki memur miktarı 
zait görülmüş olduğundan bir serkomiser ve-
bir komiser ve bir de kâtip istihdamı suretiyle 
teşkilât icrası muvafık bulunmuştur. 

Bilinci madde berveçhi tensip Nafıa Vekâ
letinin 1337 bütçesinin 257 nci faslının birinci 
(Vilâyet ve elviyei müstakille sermühendisle-
riyle turkıı umumiye memurini fenniye ve mü
fettişler ve müstahdemin maaşaatı) maddesine 
on bin beş yüz ve 258 nci faslının birinci; (Taş
ra memurini fenniyesi harcırahı) maddesine 
yirmi bin ve (T) 263 ve (Bağdad demiryolu ko
miserliği namiyle açılacak faslı mahsusa komi
serlik maaş ve masrafı olarak yetmiş sekiz bin. 
beş yüz ve 271 nci tahsisatı fevkalâde faslına 
altmış bir bin iki yüz elli lira ilâve olunmuş
tur.) şeklinde tadil edilmiş ve mevaddı saire ay
nen kabul, edilmiş olmakla lieelittasdik Heyeti 
Umumiyeye takdim kılındı. 

8 Kânunuevvel 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Sarahan Konya 
Reşad 
Kâtip Âza 
leel Siverek 

Sırrı 
Âza Âza 

Ertuğral Antalya 
Mustafa Kemal Ali Vefa 

Âza 
Gaziaymtab 
Ali Cenanı 
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Nafıa bütçesine zamaim icrasına dair Kanun 

MADDE 1. —'Nafıa Vekâletinin 1337 büt
çesinin. 257 nci faslının birinci (vilayat ve elvi-
yei müstakille sermühendisleriyle turku umu
miye memurini fenniye ve müfettişler ve müs
tahdemin maaşatı) maddesine yüz elli beş ve 
258 nci faslının birinci (taşra memurini fenni-
yesi harcırahı maddesine iki yüz ve (T - 263) 
ve (Bağdad demiryolu komiserliği) namiyle açı
lacak faslı mahsusa komiserlik maaş ve mas
rafı olarak yedi yüz seksen beş ve 271 nci tah
sisatı fevkalâde faslına altı yüz on bir lira ilâ
ve olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? Buyu
run, Salâhaddin Bey. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bir şey sor
mak isterim, fakat hükümet namına kim cevap 
verecek ki, sorayım? Efendim Pozantı'dan Nu
saybin'e kadar imtidadeden hat için teşkil olu
nacak komiserliğe bir komiser, bir kâtip bir 
muavin koymuşlar, bunu bendeniz çok buluyo
rum. Bunun lüzumunu dairei aidesi izah eder
se kabul ederiz. Fakat Pozantı - Nusaybin hattı 
üzeriıjıde murakabe için bendenize bu miktar 
çok geliyor. Bunun ne gibi lüzuma binaen ya
pıldığının izahını isterim. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Efendim 
vekâlet zaten üç komiser koymuştu. Birini kal
dırdık, kilometresi üzerine hesabettik. Kâfi 
gelmiyor. 

SALÂHADDİN- B. (Mersin) — İzahatı lâ-
zimeyi encümen mi verecekti? Makamı aidinin 
izahat vermesini isterim. 

NAFIA VEKİLİ RAUF B. (Sivas) — Efen
dim malûmuâliniz, Adana'nın tahliyesi münase
betiyle Fransızlarla akdedilen itilâfname muci
bince Pozantı'dan Nusaybin'e kadar şimendifer 
işletme muamelâtını Fransız grupu deruhde ede
cekti. Bu muamelâtın ehemmiyeti zannederim 
zatıâlilerinee takdir buyurulur. Umuru cerriye 
ve umuru hesabat noktai nazarından şirket nez-
dinde devletimizin hükümetimizin menafimi tet
kik ve kontrol etmek için behemehal bir komise
re ve bunun refakatinde bir baş mühendise ve 
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bir mühendise ve şimdilik ûe bir kâtibe şiddetle 
ihtiyaç vardır. Buna şiddeti ihtiyaç mahza hü
kümetinizin menafiini tetkik ve hakkını ihkak 
içindir. Başka hiçbir fevkalâde vazifesi yoktur. 
Bu şiddetle lâzımdır. Binaenaleyh bunun kabu
lünü rica ederim. 

TAHSİN B. .(Aydın) — Efendim malûmuâli
niz bu gibi hatların şirketleri nezdinde bulunan 
devlet komiserlerinin vazifesi şirkette olmasına 
göre, tahsisatı da onlar tarafından veriliyor. 

NAFIA VEKİLİ RAUF B. (Sivas) — Efen
dim bu belki buyurdukları gibidir. Fakat bugün 
şirket henüz teşekkül edip de işletme muamelâ
tına başlamamıştır. Bugün müşterek işletme mu
amelesi vardır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) —Komise
rin maaşını kumpanya verirse, o komiser bizim 
hukukumuzu kumpanyaya karşı nasıl müdafaa 
eder? 

NAFIA VEKİLİ RAUF B. (Sivas) — Nafıa 
Vekâletinizee bir* an evvel kabulü teklif edilen 
bu heyetin Adana'ya izamına şiddetle ihtiyaç 
vardır. Kabulünü rica ediyorum. 

SIRRI B. (İzmit) — Bir sualim var; Müste
şar Muhtar Bey on bin kuruş maaşla... 

NAFIA VEKİLİ RAUF B. (Sivas) — Efen
dim müsteşar Muhtar Bey dediğiniz zat Nafıa 
Müsteşarı değildir. Muhtar Bey, Erzurum - Er
zincan hattının inşaatını teftişe ve güzergâh in
tihabına memuren orada ifayı vazife ediyor ve 
yakında bu zatı bundan daha mühim bir vazife 
ile tavzif etmek istiyoruz. Muhtar Beyefendi için 
bu teklif ettiğim vazife pek küçüktür. Efendim 
Muhtar Beyin vücudundan daha büyük vazife
lerde istifade etmek istiyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim Tahsin Beyin buyurduğu mesele vâ-
ritir. Fakat bıi başka türlü halledilmiştir. 

Şimendifer imtiyaz mukavelenamelerinde, 
hükümetin kilometre teminatını ve muamelâtı 
hesabiyeyi ve tarifelerin suveri tatbikıyesini kont
rol ve saire suretiyle murakabe etmek vazifesiy
le mükellef ikame edeceği komiserin ve maiye
tinde olan memurinin maaşatına karşılık olmak 
üzere - imtiyaz mukavelâtı ahkâmı mucibince -
kumpanyanın hükümete verdiği bir para var
dır. Netice itibariyle bu para hükümetin mura
kabe için ikame ettiği memurların tahsisatına 
karşılık olmak üzere, kumpanya varidatı tara-
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fmdan alınır. Fakat bu bir bütçe müamelesidir. 
İmtiyazname mucibince komiserlik makamına 
olmak üzere, alınan para bütçemizde irat kayde
dilir. Yani faslı mahsusuna irat olarak kayde
dilir Ve hükümet tarafından ikame olunan komi
lerin ve maiyetindeki memurlarm maaş ve mu-
hassasatı da - taallûku itibariyle - Nafıa bütçe
sine masraf olarak vaz 'edilmiş bulunur. Fakat 
usulü muhasebe noktai nazarından alman para 
irat kaydolunur ve memurin ve saire masari-
fatı Maliye Vekâletinden doğrudan doğruya 
Nafıa bütçesine masraf olarak konulması icab-
eder. Efendim komiserlik tahsisatı için alman 
para, ikame edilen memurların tahsisatından 
fazladır. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 
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(Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi kabul edenher lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim. Heyeti um ilmiyesini tâyini esami 
ile reynize arz ediyorum. Lütfen reyinizi istimal 
buyurun efendim. 

Bir meselei mühimmo için bu celsenin bir 
celse i hafiyeye tahvili teklif ediliyor. Meclisi 
Âlinize arzı malûmat edebilmek için samiin sa
lonu terketsinler. 

(Salon tahliye edildi ve celsei hafiyeye ge
çildi.) 

(Bu celsenin mabadı ve ikinci celse hafidir.) 

BEİS 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 4,55 sonra 

- Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

R2EJİS — Aleni Celseyi açıyorum. 
Umulm Jandarma Kumandanlığının aenei ha-

liye bütçesine zamedilen 'tahsisata dair kanun
da reye iştirak edenlerin adedi '(175) dır. (3) 
müstenkif (6) ret ve (166) (kabul reyi' verildi
ğine nazaran, kanun Ikafbul edilmiştir. 

Emniyeti umumiye bütçesine zamaim icr&sı-
na dair kanunda reye iştiralk edenler (141) ve 

Nafıa Bütçesine aamaim icrasına dair kanunda 
reye iştiralk edenler (125) olduğuna nazaran^ 
nisabı ekseriyet hâsıl olmadığından, içtimai âti
de tekrar reye vaz olunacaklardır. 

Yarm bermutat birde içtima etmek 
Celseyi tatil ediyorum. 

(Hitamı içtima saat 5 ) 

üzere 
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Hıyaneti vataniye müorimininden bir kısmının aflarma dair Kanuna verilen reylerin, neticesi 

(Kabul edenler) 
. Mehme&El (Adana), Ali RızaEf. (Amasya), 

Hacı Mustafa E t (Ankara), Hilmi B. (Ankara), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Hacı Atıf Ef. (Anka
ra), Esad E l (Aydın), EminEf. (Aydın), Şeref 
B. (Edirne), Halil ibrahim Ef. (İzmit), Tevfik 
B. (Erzincan), Seyid Hüseyin B. (Erzincan), 
Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Şeyh Hacı Fevzi 
Ef. (Erzincan), İsmail B. (Erzurum), Salih 
Ef. (Erzurum), Hamdi B. (Ertuğrul), Halil 
B. (Ertuğrul), Sırrı B. (Ergani), Hacı Süley
man Ef. (îzmir), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), 
Nadir B. (İsparta), Numan B. (istanbul), 
Mehmed Ef. (Eskişehir), Rüstem B. (Oltu) 
Yasin B. (Oltu), Şevki B. (içel), Lûtfi B. 
(içel), AH Ef. (içel), Ahmed Fevzi Ef. (Ba-
tum), Şevked B. (Bayezid), Atıf B. (Baye
zid), Derviş B. (Bitlis), Ziya B. (Bitlis), 
Arif B. (Bitlis), Vehbi B. (Bitlis), Resul 
B. (Bitlis), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Meh
med Akif B. (Burdur), AH Ulvi B. (Bur-
dur), AbduUah Ef. (Bolu), Nuri B. (Bolu), 
Hamdi B. (Biga), Rifat B. (Tokad), Musta
fâ Vasfi B. (Tokad), Tufan B. (Hakkâri), 
Ramiz B. (Dersim), Mustafa B. (Dersim), 
Hasan Ef. (Denizli), Zülfü B. (Diyarbekir), 
Kadri B. (Siird), Necmeddin B. (Siird),* 
Abdülgani B. (Siverek), Süruri B. (Siverek), 
Mustafa B. (Siverek) Hasan B. (Trabzon), 
Celâl B. (Trabzon), Abdürrahman Ef. (Gazi

antep), ibrahim B. (Karesi), Mehmed 
Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Mesud B. (Ka
rahisarı Şarki), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 
Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), Be
sim B. (Kastamonu), Hüseyin B. (Kozan), 
Fahreddin B. (Kars), AH Bıza B. (Kars), 
Rifat Ef. (Konya), Hacı Bekir Ef. (Konya), 
Ömer Vehbi Ef. (Konya), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), Musa 
Kâzım Ef. (Konya), Müfid Ef. (Kırşehir)f 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Âlimi Ef. (Kay
seri), Mustafa B. (Gümüşane), Hasan Feh
mi B. (Gümüşane), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Celâl B. (Gene), Said B. (Kângırı), Ziya B. 
(Kângırı), Behçet B. (Kângırı), Hacı Tev
fik Ef. (Kângırı), Besim Atalay B. (Kü
tahya), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Dr. Abi-
din B. (Lâzistân), Ziya Hurşid B. (Lâzis
tân), Necati B. (Lâzistân), Osman B. (Lâzistân), 
Derviş B. (Mardin), Salâhaddin B. (Mersin), Sıt
kı B. (Malatya), Fevzi Ef. (Malatya), EtemFeh
mi B. (Menteşe), Hacı Hamdi Ef. (Muş), Rıza B. 
(Muş), Mahmud Said B. (Muş), Hacı Ilyas 
Sami Ef. (Muş), Osman Kadri B. (Muş), 
Hakkı Pş. (Niğde), Mustafa Hilmi E l (Niğ
de), Vehbi B. (Nisğde), Ata B. (Niğde), 
Tevfik B. (Van) 

(Reddedenler) 
Dr. Mazhar B. (Aydın), Sırrı B. (izmit), 

Nosret Ef. (Erzurum), Mustafa Kemal B. 
(Ertuğrul), Hakkı B. (Ergani), Mehmed Emin 
B. (Ergani), Mahmud B. (Ergani), Rüştü 
B. (Ergani), Enver B. (izmir), Muhiddm 
B. (Elâziz), Sami B. (içel), Akif B. (Ba-
tum), Osman Nuri B. (Bursa), Şükrü B. 
(Bolu), Hafız Hamdi Ef. (Biga), Süleyman 
B. (Canik), Şükrü B, (Canik), Tevfik B. 
(Dersim), Kadri B. (Diyaribekir), Salih Ef. 

(Siird),• Halil Hullki Ef. (Siird), Rıza Vamık 
B. (Sinob), Emir Pş. (Sivas), Hüsrev B. (Trab
zon), Hasan Basri B. (Karesi), Ali Sururi Ef. 
(Karahisarı Şarki), Ali B. (Karahisarı Sahib), 
Atıf B. (Kayseri), Ruşen B. (Gümüşane), Meh
med B. (Gümüşane), Fikri B. (Genç), Tahir 
Ef. (Kângırı), Haydar B. (Kütahya), Midhat 
B. (Mardin), Haydar B. (Van), Süleyman Sır
rı B. (Yozgad) 

(Müstenkif olanlar) 
ZekaiB. (Adana), ŞaMr B. (Ankara), Fa- Şevket B. (Saruhan), Recai B. (Trabzon), Hafız 

Mehmed B. (Trabzon), AJbdülıgafur Ef. (Kare-i k B . (Edirne), Necib B. (Ertuğrul), Nüzhöd 
B. (Ergani), Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), 
Ali Rıza B. (îstarabul), Hacı Fevzi B. (©lâziz), 
Hüsnü B. (Bitlis), Dursun B. (Çorum), Hacı 
Nuri B. (Siird), Reşad B. (baruttan), Refik 

si), Nehll Ef. (Karahisarı Sahib), Sadık B. (Kır
şehir), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Ragıib B. (Kü
tahya) , Hakkı B. (Van. 
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Umum Jandarma Kumandanlığının senei haliye bütçesine zammedilen tahsisat hakkındaki kamuna 

verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Zekâi B. (Adana), Mehmed Ef. (Adana), Ali 
Rıza Ef. (Amasya), Rasih Ef. (Antalya), Ali 
Vefa B. (Antalya), Hacı Mustafa Ef. (Anikara), 
Şakir B. (Ankara), Hilmi B. (Ankara), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Esad Ef. (Aydın), Dr. Mazhar B. (Aydın), 
Emin Ef. (Aydın), Faik B. (Edime), Sırn B. 
(İzmit), Tevfik B. (Erzincan), Seyid Hüseyin 
B. (Erzincan), Osman Fevzi Ef. (Erzincan)-, 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), İsmail B. fEr
zurum), Burak B. (Erzurum), Mehmed Salih 
Ef. (Erzurum,), Celâleddin Arif B. (Erzurum), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Necati B. (Erzu
rum), Hamdi B. (Ertuğrul), Halil B. (Ertuğ-
ıııl), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Necib B. 
(Ertuğrul), İbrahim Hakkı B. (Ergani), Sırrı 
B. (Ergani), Mehnved Emin B. (Ergani), Mah
mud B. (Ergani), Nüzhet B. (Ergani), Rüşdü 
B. (Ergani), Enver. B.. (İzmir), Hacı Süleyman 
Ef. (İzmir), Mahmud Esad B. (İzmir), Yunus 
Nadi-B. (izmir), Haliz İbrahim Ef. (İsparta), 
Mehmed Nadir B. (İsparta), Ahmed Mazhar 
B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul)w 
Neşet B, (İstanbul), Adnan B. (İstanbul), Fet
hi B.. (İstanbul), Ali Rıza B. (İstanbul), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), Mehmed Ef. (Eskişehir), 
Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Hacı Veli Ef. 
(Eskişehir), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Muhiddin 
B. (Elâziz), Rüstem B. (Oltu), Yasin B. (Ol-
tu), Hacı Ali Ef. (İçel), Sami B. (İçel), Şev
ki B. (İçel), Ali Ef. (İçel), Ahmed Fevzi Ef. 
(Batum), -Akif B. (Batum), Şevket B. (Baye-
zid),. Atıf B. (Bayezid), Derviş B. (Bitlis), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Arif B. (Bitlis), Veh
bi B, (Bitlis), Resul B. (Bitlis), Operatör Emin 
B. (Bursa)? Şeyh Servet Ef. (Bursa), Osman 
Nuri B. (Bursa), Akif B. (Burdur), Ali Ulvi 
B. (Burdur), Dr. Fuad B. (Bolu), Şükrü B. 
(Bolu), Nuri B. (Bolu), Tunalı Hilmi B. (Bo
lu), Hamid B. (Biga), Mehmed B. (Biga), İz
zet B.-(Tokad), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Sü
leyman B. (Ganik), Gükrü B. (Canik), İhsan 
B. (Cebelibereket), Haşim B. (Çorum), Tufan 
B. (Hakkâri), Tevfik B. (Dersim), Mustafa B. 

(Dersim), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Kadri B. 
(Diyarbekir), Zülfü B. (Diyarbekir), Hacı Nu
ri B. (Siird), Kadri B. (Siird), Mustafa Sabri 
Ef. (Siird), Necmeddin B. (Siird), Emir Pş. 
(Sivas), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Abdülgani 
B. (Siverek), Mehmed Sırrı B. (Siverek),- Re-
şad B. (Saruhan), Refik Şevket B. (Saruhan), 
İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Recai B. (Trab
zon), Hüsrev B. (Trabzon), Hafız Mehmed B. 
(Trabzon), Hasan B. (Trabzon), Celâl B. (Trab
zon), Kılmç Ali B. (Ayıntab), Hasan Basri 
B. (Karesi), Abdülgafur Ef. (Karesi), Mehmed 
Vejıbi B. (Karesi), İbrahim B. (Karesi), Ali Sü-
ruri Ef. (Karahisan Şarki), Mehmed Vasfi B. 
(Karahisan Şarki), Mesud B. (Karahisan Şar
ki), Memduh B. (Karahisarî Şarki), İsmail 
Şükrü Ef. (Karahisan Sahib) Ali B. (Karahi
san Sahib), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisan 
Sahib), Sabri B. (Kastamonu), Besim B. (Kas
tamonu), Hüseyin B. (Kozan), Dr. Fikret B, 
(Kozan), Fahreddin B. (Kars), Ali Rıza B. 
(Kars), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Sadık B. (Kırşehir), Müfîd 
Ef. (Kırşehir), Atıf B. (Kayseri), Alim Ef. 
(Kayseri), Mustafa B. (Gümüşane), Hasan Feh
mi B. (Gümüşane), Ruşen B. (Gümüşane), Ali 
Haydar B. (Gene), Ali Vasıf B. (Gene), Şeyh 
Fikri Ef. (Göne), Fikri Faik B. (Gene), Celâl 
B. (Gene), Said B. (Kângırt), Ziya B. (Kan-
gırı), Tahir Ef. (Kângm), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Cemil B. (Kütahya), Cevdet B. 
(Kütahya), Haydar B. (Kütahya), Şeyh Seyfi 
Ef. (Kütahya), Ragıb B. (Kütahya), Esad B. 
(Lâzistan), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Necati 
Ef. (Lâzistan), Osman B. (Lâzistan), Derviş B. 
(Mardin), Midhat B. (Mardin), Salâhaddin B. 
(Mersin), Hacı Garib Ağa (Malatya), Sıdkı. 
B. (Malatya), Fevzi Ef. (Malatya), Sadeddin 
B. (Menteşe), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), 
Mahmud Said B. (Muş), Kadri B. (Muş), Hak
kı Pş. (Niğde), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), 
Ata B. (Niğde), Hakkı B. (Van), Haydar B. 
(Van), Tevfik B, (Van), Süleyman Sim B. 
(Yozgad). 
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Tahsin B. (Aydın), Halil İbrahim Ef. (İz
mit), Nusret Ef. (Erzurum), Dursun B. (Ço

rum), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Mehmed 
VVmbi Ef. (Konya). 

(Müstenkifler) 

Abdurrahman Lâmi E l (Aymtab), Musta
fa B. (Karahisan Şarki), Nebil E l (Karahisa-

n Salub). 
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