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Açılma saati : 1,30 Sonra 

BEtS — ikinci ReisvekUi Basan Fehmi Bey 
KÂTİPLER: Ata B. (Niğde), Feyyaz AU B (Yozgad) 
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REÎS — Meclis kuşat edildi zaptı sabık hu
lâsası okunacak (Zaptı sabık hulâsası okundu). 

1 - Z A B T I SABIK HULASASI 

Birinci celse 
delâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyaset

lerinde saat bir buçukta bilinikat zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul ve Heyeti Vekileden mev
rut iki aylık muvakkat bütçe Muvazene En
cümenine havale olundu. Yahya Galip Beyin 
Muvazenei Maliye Encümenine müteallik tak-
riri üzerine müzakere cereyan ederek Basri Be
yin teklifi veçhile -Encümenin yeniden intiha-. 
bina karar verildi. Kayseri "nin Bağdat demir
yoluna raptı hakkındaki teklif Nafıa Encüme
nine,. hapisanelerin ıslanma dair teklif Sıhhiye 
ve Dahiliye Encümenlerine, "usulü tekaüdiye-
nin ilgasına, Divanı Muhasebat teşkiline ve 
emvali emiriye ıısıilü tahşiliyesine ve memurin 
harcırahlarına müteallik teklifler Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine; 
Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin, darül-
mualliminlerle medreselerin tevhidine dair tek
lifi Maarif ve Seriye Encümenlerine; Akşehir 
kazasının livaya tahviline, mesken icarı verme
yen memurlar maaşından tevkif at icrasına, Teş
kilâtı Esâsiye Kanununun tadiline, meni tezvi-
rata, Bilecik'te ciheti maliyece zaptedilmiş olan 
sinema makinesiyle kütüphanenin belediyeye 
terkine dair teklifler reddolundu. Meclis âza
larının hususatr vatan iyeye müteallik çekecek
leri telgraf lan n ücretten istisnaları hakkındaki 
teklif sahibi tarafından geriye almdı. Hakkı 
Rehiç Beye mezuniyet itasına dair olan talep 
reddolundu. Posta've telgraf memurları maa-
şatına zam icrasına dair olan. Posta ve Telgraf 
Encümeni mazbatası 'hakkında müzakere cere
yan ve tâyini esami ile reye konularak 16 redde 
karşı 87 rey ile kabul olundu. Yunus Nadi Bey 
hakkında Adliye Vekâletinden mevrat evrakın 
miri mumaileyhin vürü'duna talikan müzakeresi 
tehir edildi. Operatör Emin Beyin meclisi ida
relerin. lâğvi hakkındaki teklifi Lâyiha Encü
menine havale olunarak teneffüs için celseye ni
hayet verildi. 

ikinci celse < 
Haşan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde saat (3,20) de inikat ederek encümen ve 
şu^bat intihabına müteallik mazbatalar kıraet 
edildikten sonra evvelce Teşkilâtı Esasiye Kânu
nunun tadili için Encümeni Mahsusa havale 
edilmiş olan Karahisar Mebusu Mustafa Beyin 
teklifinin reddi hakkında Tokad Mebusu Mus
tafa Bey tarafından verilmiş olan takrir kabul 
ve meealisi umumiye azalarına verilecek muhas-
sasat hakkındaki kanunun müzakeresine geçile
rek birinci madde tadilen diğer maddeler ay
nen ve talebe ve mualliminin askerlikten tecil
lerine dair kanunun Encümenden gelen 2, 5, 
7, 8, 9 ncu maddeleriyle heyeti umumiyesi ay
nen kabul olundu. Bilâhare Posta ve telgraf 
bütçesinin müzakeresine geçilerek 126, 128 - 130, 
133- 134, 135,y 136 net fasıllan aynen ve 127, 
12&, 131, 132 riei fasılları tadilen kabul oluna
rak salı günü içtima edilmek üzere saat (6) da 
celseye nihayet ̂ verildi. 

•".,.. (Üçüncü celse hafidir) 
Reisvekili 

Hasmı Fehmi 
Kâtip 

Fayyaz Ali 
Kâtip 

Mehmet Rasim 

REİS — Zaptı hakkında mütalâa var mı 
eferidim? (Hayır sadalarıj. 

$USTAFA B. (Karahisarı Şarkı) — Efen
dim bendenizin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bazı maddelerinin tadiline dair takrirlerim var
dı, bunlar encümene havale edilmişti. Dünkü 
ruzriamede bunlara dair bir müzakere yoktur. 
Dün bendeniz hasta olduğum için Mecliste bulu
namadım ve müdafaa edemedim. Ttakrir redde
dilmiş. Böyle usulsüz muameleyi protesto edi
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Evrakı 
vavrîde meyanrnda okundu. 

MUSTAFÂ B. — Evrakı varide meyanında 
okunînuş. Binaenaleyh bu mesele bir içtimaa ta
lik edilsin. . 

BEİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı Mustafa Bey? Efendim zaptı sabıkı ajpnen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık 
aynen kabul edildi. 

— 3 5 7 ' — • 
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5. — MAZBATALAR 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celileshıe 

17 Şubat 1337 ; 
Büyük: Millet Meclisi Erzurum' 

: , âzasından Memet Salih 
. Muıkaddes vatanımızın. muhtelif aksamında 

zaman zaman ierayi tahriabat eden ve günbegün 
teRrsii; daire etmekte; bulunan frengi, verem gibi 
iki mühlik illetin hükmüf erma olduğu cümlemi- . 
zin malumudur. -Bu menhus illetlerin meni sira
yet ve İntişari hakkında ötedenberi takıp edile 
gelmekte olan en birinci usulümüz im j a lmz 
hastaları muayene ve tedaviden ibaret olup ma
razın malûmumuz olan esbabı hakikiyeşi ve ava-
mili'hakkında maalesef kat ' ı çarelere tevessül 
edilememiştir. Halbuki ikinci derecede kalan bu 
muayene tedbiriyle marazın Önünü almağa, bu 
suretle sıhhati umumiyeyi "kurtarmağa uğraşmak 
yangını üfürükle itfaya çalışmaya benzer, Çunki 
hilkat ve tabiat itibariyle melekiyetten uzak olan 
Hazreti beşeriyet tab -an yer, içer, erkeklik, dişi-. ; 
Tik yapar,, ve hiç bir kuvvet bunun Önüne geçe
mez. Bununla beraber muhterem 'arkadaşlarım 
gibi ötedenberi' mucibi merakım olan sıhhat; 
umumiyemiz hakkında müdavelei efkârda Tm-
luduğum yüzlerce zavatın kanaatıma iştirakle
riyle sabit bulunduğu veçhile bu menljuş illetler-; 
den fre^min fuhuş ve sefahetten, veremin de 
düşünce ve sefaletten İleri geldiği gayî'i kabıİi 
itiraz bir hakikattir. Maamafih kimy^afceŞikle' 
maruf mühendis Hüseyin Efendi namında'bir 
dos um da oıi beş sene evvelisi- şöyle bir sözle 
fikrimi tâhdiş eylemişti. Atina'da sür.etİ husu-
siyede' imal' ettirilip Anadoluya sevk edilen ve 
Rum tüccarları vaşıtasiyle işaratı mahsusa ile 

•kapalı kutular dahilinde müslümanlara stılan bo

yalı kokulu şekerlerde tüberkilos, tuvalet sabun
larında sifilis mikropları vardır. Fakat ihbara-, 
tıma ı'ağmen Hükümetimiz bu gibi amik tetkikatı 
ifada ^maalesef gafletkârdır demişti. Rivayetin 
sidik ve kizbc veya noksanii tahlile ihtimali var
dır; Ancak saadetlerini sefaletimizde, mevcudi
yetini imhamızda, arayan düşmanlarımızın bu 

. gibi cinayet ve habaset irtikâp etmekte kusur 
etıray^oek&Eİ Ae vmüstebat değildir. Mütalâaü 

. mesrudeyi esbabı mucibe olarak arzederim ki 
'İter erkek pederlik, heı* dişi kadın validelik vazi-
' fesiyle mükellef iken heyhat ki aile hayatının 

saMeftini, hilkati müstah^nesînin şerefimi, «azi
zimi niaanattanolan silikatının feadrmi» usrölü i§ti-
maiyemizin fevaidini takdirden âciz olan bir kı
sım delİkaBİL w£ 3wkâiîanımLam,aile hayratından 
müctenip.. sm âlemi fuhuş ve sefahete hadden 
efzunmünhemik bulunmaları/vatanı pakımızda 
firenği illetinin zuhur ve intişarına badi ve evler 
dolusu genç kızlarla sahipsiz kalan dul kadın
la eda kendilerine iffetine riayetkar birer koca bu-' 
İaıriadrkları' düşünceleriyle felâkete, sefalete ve 
bimıetice vereme duçar oldukları kabili setir ve 
inkar bir/keyfiyet /değildir. Bir taraftan felâ
ketle devam edegeîmekte olan -ve devamı tabiî 
bulunan lıarbi umumî kısmen ahlâkı beşeri ve 
nüfusu mevcudemizi zaaf ve sukuta uğratmaMa 
vetaıumızda mühim boşluklar, ralıneler açarak 
nimetbahş ovalarımız, çimenzar•[ dağlarımız boş 
kalmış, beri taraftan maderi fıtrat erkekten zi
yade dişi meydana getirmek faaliyetine koyul
makla" tevazün bozulmuş, diğer taraftan 
(Lâyüs'el) olan cilvei kader ise kadınlardan zi
yade" erkekleri mevte sürüklemek devresine giriş
mekle' ulülepsara teehhülün mecburiyetini ve 
taaddüdü zevecatın' lüzumu meşruai nakliye ve 
hükmiyesini delâili akliye ve efali zahir esiyle 
ispata" başlamıştır. Görmemek körlüğe, düşünme
mek hamakata dalâlet eder.. Azharu mineşşems 
olan bu hakayikin aksini iddia ve kabulde inüte-
reddit bulunanlar ise tabiatın îleayi mukavemet 
süziy.te cevheri ismetlerini lekedar etmekte muz
l a r kalan kadınlık âleminin mesuliyeti maddiye 
ve maneviyesmi yüklenmiş olacaktır. İlelebet 
hür olarak yaşamak azim ve imanında bulunan 
bir millet herşeyden evvel sıhhatini, serveti nü
fus ye nüfuzunu muhafaza ve murakabe mecbu-
riyetiii.de bulunmak kavaidi esasiyesini elbete 
kabul buyurmâlıdır. Oühki sılılıat ve servet bir 
milletin azametle bakasmı, fakrü illet de bir kav
min mezellet ve esaretini müstelzimdir. İşte şu 
vazıh. desatire ittibaen sıhhat ve serveti nüfus 
üzerinde k a t i esaslar vaz ve kabulü anında bu
lunduğumuzdan Büyük Millet Heclisi Hüküme
tinin nüfuzu dâhilinde yaşayan delikanlı ve 
bekârlarımızı fuhuş ve sefahetten, sıhhati mıuı-
miyemizi illet ve mezelletten kurtarmak, istikbal 
ordumuzu, mevcudiyeti miUiyemizi inhflâle uğ
ratmamak için bilûmum bekârlarımızın «Vela
yeti âmme» ahkâmına tevfikan bümecburiye te-r 

i . -— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, mec
buri teehhül hakkında teklifi kanunisi, ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/226) , •. 

RE İS — Teehhül mecburiyetine. dair Erzu-. 
rum" Mebusu Salih Efendinin ^teldj^Bİn papanı-
müzakere olduğuna dair Lâyiha .Encümeni maz

batası. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye /Eiiıeüme-
n ine gönd e riy oruz. (Müstaceliyeti e,.' h ayır sada-4 / 
lan) . . . . 

Efendim müstaceliyeti kabul edenler' lütfen: 
el kaldırsın. (Ret sadalan). 

SÂİdH Eî. (Erzurum) +~ Okunsun efendim. 
HeyetJ arzu. ediyor. • 

B E İ S — Encümene havale ediyoruz efendim 
(Okunsun sadalan). 

Elendim okunmasını arzu ediyor musunuz? 
Okunmasını arzu edenler lütfen el kaldırsın^ 
Peki'eîendiıiiokunacaktır. 

Ş Â İ J Î H Ef. (Erzurum) ~ Esbabı mucibe de 
olcunşun. 

— 358 — 
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ehhiîfeaî İjakkında bervaçM 
jkmi ^ttlÜcte katonal ve idha^w rtek^f r s terim,. 

Madde X — Smük Millet MecHai Hükü^ 
metimiı mıntakaı nüfuzu âahüınde ihti^i 'lye; 
ehîıÜİÜû melsdei on, sânı, müntehaîsi yirmi bektir. 
Yirmi Tieş yaşmı ikmal edipte bilâmazeret leeh-
hül etmeyenler teehhül ile mükellef tutulacak
lardır. 

Madde 2. — Yirmi beş yaşında olup ta bil-
mnayeste teefehüsUeri sıhhatlanaa, sıhh&tian te-
eabüHerAne mani buAıajMa-tann iki .tabip tauafnı-
ûm. müştereken esbabı - mucibegâjde taımm .alı
nacak ırajporla muayyen zamana kaslar teehhüUeri 
teeü âölmfteöfctHî. Kabili tedavi, olmayanlar teda
hülden men edilecektir. " K 

MADBfî 3. — Esasen onemlekette mftteehhil 
olup ta berayi sanat ve ticaret veya vazifei me-
nıııı-öden dolayı jıiıaır Mmahlle bekât alarak 
gidlip omdA. iki sene kadar bekarlıkla ikamet 
mecburiyetinde bnlııiKaeağinı, Hükümeti .mahal-, 
I iyeye vermek- mecbnaâyetiade bukmd'uğu be
yanname dik 'bÜâinenier. veya mazflretleri dsolayı-
siyle ailesini ueadine ygeüremi^esgi .sabit alan
lar mecburi teehhüle tâbi tufcalacak ve iki sene 
hitamında her iki zevcesini aynı mahalde iç
tima ettirmek mecburiyetinde kalacaktır. 

MADDE 4. — Yirmi beş ya§mı ikmal -edipte 
teehhül ütmiyenler, orduda hizmeti vataniye ile 
muvazzaf veya bir cürüm «îokyjsiyle mahpus 
ve menfi ve mazereti sıhhiye gibb&ir sebeple de 
mukayyet değilse, teelihul edinceye kadar her 
sene varidat., hasılat ve ticareti şehriyesinin ro
bu "bilâmuhakeme, kuvvei zabıta ile bittahsil 
mahallinin belediyesi vasıtasiyle ^ziraat banka
larına tevdi kılınacak ve teehhül edecek f ika-
raya bir nispeti mukayese dahilinde, ikramiye 
olarak ita edilecektir. ... 

MADDE 5. — Bir memleketin sekcnei asliye
sinden olmayıpta müteehMl olduğu halde mü-
cereet «anat m ticaret kaşdiyte ahar mahalle 
bekâr olarak gidip üçüncn madd^d* muşatrrah, 
teklif ata altı ay zarfında muta olmrpanlarm 
ticaret veya . hasılatlarına»yüede>en beşi, dör
düncü madd&de musarrâh usul tseşhile, aihiz ve 
»ajDfoteımK. Ancak iki «ene ikameden^sont» tek
rar ^Şeşini sezdine ,f»tbmeyen; veya t«ıehifcüİAet* 
HKpenleir kstTyei; sabıta ile memleketteki ailesi 
nfrâdrneaade^tinur. - >. *? 

MADDE 6. —Yirmi beş yaşını ikmal edip
te teehhül etmiyehlerr4^duneiiıaflıdded(e jmnsâr-
rah cezadan mâada .hiçbir.sebep ve bahane ile hi-
dsanatt jaşmmiyei devletten ve hey'atı mÜHieha-
bei miHeten vazife .deruhde edemcâler. Vazife de
ruhte etn^ş olanlar da teehhülleri arıma değin 
hizm^tUcmden .müstafi addedilir. 

; Mftİ)ÜE 7. — Effî yaşından dun öltrpta isti-

taa.rfliraı^e^«^idaTibc^ciy«lm ma^Tt.okjı 

omai iafi§1ıesşiwnalri»iâvbirıteefc&ü* ttfcMigrle 
miikellerftıir/CİffyjEİrnâkui esbap serctoyle teklke 
arota oimıyafflriiac, -memleketuı iTiüdfft'nmrt u^-
n ^ d s tra^i 4myat ^etnıî  .&km. şâİurââjBayBti&ip* 
siz kalan evlâtlarından servetleri -njtpeiimte bin
den üçe kadarının iaşelerini teminle mükelleftir. 

MADDE 8..— Yjjaai beş yaşmâan mukad-, 
dem teehhül.edipte emsalleciyle silâh altına da
vet edüenler, hali hazar aranda talim Te "terbi
ye görmek üzere bir buçuk **enc askerlikle mü-
kelle&ir, Esmana dâhil olduktan som» tte&rhül 
edenler veya Btmiyenier üç sene hizmeti askeriye 
ile mükellef tutulacaktır. 

MADDE/9. — ;üirinei maddede musarrah ih-
UyiK-4 teahhülaa mebdei v# nıün^eh^s(ta2i&«ua4a -. 
teehhül edecek elan de&kajilüûr z«rT*dan*atupr 
ta e#fcahı amzüeıı ıbuhmüadıkUrı Iratkdjcde- hi
ni teehhülleı&Kİe bu ^ibileı-e' .ikametj&âhİmna 
yakın en münaaip mai^liosde- yüadarı ü§ yfeîdo-
nüme .kadar arazi hüibedel teffi z oluımr. 

MADDE 10. — Sanat ve ticaı^et erbabından 
ohıpta fakrü zaruretieri dolayısiyle sermuyesi 
ölmıvanlar yirmi beş yaşından mukaddem teeli
hul eyledikleri takdirde iendüerine ü^ senejsar-
fmda' mıikassatan biîâfaiz tediye etmek^ şartiyle 
elliden yüz JEraya kadar sermaye ikraz* dlamar. 

MADDE 11. — Pederi, validesi :rce rsâfiaıi a«fte 
vâsıl osknaaş .erkek kardeşi -oknuyan kı i f«t$ia ka
dınların zevceleriyle kezalık pederir v ^ d « i *v>e 
sinni rüşte vâsıl olmuş erkek kardeşi olmryan 
erkekler sinni mükelefiyetten «vvei te^hül eyle
dikleri takdirde askerlikleri tecil olunur. 

MADDE 12. — Yirmi fe^g ^yaş f̂tdan muiga-
ddâm ^teehhül Bdipte -üg jçacnğu olantedan ikisi, 
beş ^ooıtğu. olanlafidan üçü, Mk^imetin leyli 
mekteplerime .meccanen kabul-•oJunnr. Begten 
faz.la goen^u ©i'aulatuft.ikiai möste&na «d»mak üae. 
re n>üt̂ b«kİKİne köylü ise senevi bin, .şehirli ise 
amevî iki bin kuruş *m*ali'UBiumiy#dek nm %er 

; yaşına kadar aynıca ^#e bedeli .itR.^ı^ıur, 
üöa*tten Jazk esksek Q«euk doğuran tadanla

ra bir defaya mahsus olmak üzere, aç ÜDOKI İkaamy 
ikramiye Teıüir. 

, MADDE 1». — Mekâtibi âliye talebesinden 
olupta ikmali tahsil için tederrüsle *meş^û bulu
nanlar veya Hükümetin tâyini ve miltö^n inti-
habiyle memleketinden uzak mahalde -^âematı 
vataniye ile meşgul bulunanlar ^vaairoe^fem 
hitamına değin iteehhül .feeitlifinden anuâf tutu
lar, ,i ' S^" • 

MA©DE 14. — Yirım ."beş yaşını ikanal «âip-
te îıtlielnTrtftin te^Kbîft te^lifftie -«ıttta -o8m!if«n*-

uj'îyfwnr möşfn1 §WFtit$e tçöftMR î İn^-SMrfit; ti^E* 
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ret, ziraat mesleklerinden hiç birisine intisap ey-
lemiyen ve kavaidi içtimaiyei milliyeye riayetkar 
olmayıp serseriyane vakit geçirmeği kendisine 
meslek ittihaz edenler yirmi altı yaşma kadar 

, ıslahı hal etmedikleri takdirde bilmecbtiriye ame
le hizmetlerinde iaşesini temine kâfi ücretle is
tihdam ettirilir. 

M^UDDE 15. —-mii'yaşını ikmâl etmiş olan
lar i$bu teklife tâbi tutulmaz. 

MADDE 16. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
üç mâh sonra raeriyülicrâdrr, 

MAI>DE''-Vl. —- İşbu kanunun tatbikma Da
hilîye,'sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur.;. 

REİS — Efendim bu lâyihai kanuniyenin 
Muaveneti Îçtimaiyeye havalesini kabul eden: 
ler lütfen el kaldırsın. (Ret sadalan). 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu lâ
yihai kanuniye şayanı ehemmiyettir. . . 

REİS — Efendim müzakere açmıyoruz. Lâyi
ha Encümeni şayanı müzakeredir diyor. (Gürül
tüler, reye koyunuz sesleri). 

Efendim encümen şayanı müzakere görüyor. 
Encümenin mazbatası da okunsun, ait olduğu 
encümene havale edelim (Şiddetli gürültüler). 

Efendim Heyeti Ceüleniz müstaceliyet kara. 
n verirse ruznameye alır, müzakere ederiz; Yok
sa Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümenine 
havale ederiz. 

MÜFİT; Ef. ( Kırşehir ) — Ne müstaceliyet 
kararı verilecektir 1 

Lâyiha Encümeni mazbatası ' 
Hükümeti milliyenin menatıkı nüfuzu dahi

linde yaşayan bilcümle bekârların mecburen te* 
ehhüleri lüzumuna ve saireye dair Erzurum 
Mebusu Salih Efendinin encümenimize muhavvel 
17 Maddelik lâyihai kanuniye ve esbabı nıuei-
besi mütalâa ve tetkik olunarak; teksiri nüfus, 
hayât ve sıhhati milliyenin vikayesi noktasından 
fevkalâde mucibi faide ve şayanı müzakere gö
rülmekle Seriye ve Muaveneti tçtimaiiye En
cümenlerine havalesi zımmmda Riyaseti celileye 
takdim kılındı. 

••M. M:.-. 
Yozgad 

Süleyman Srrrı 

Lâyiha En. Reisi Na. 
Şiçob 

Memet Şerif 
.Kâljp 
Kângırı 

NeşetNâznn 
(Ret sadalan,.gürültüler). 
ÜASAN BASRt B. (. Karesi ) — Bu teklif 

kanuninin "birtakım faydalı yerleri var. Evvelce 
Muayeneti İçtimaiye Encümeninde bu esaslara 
yöre bir şey ihzar ediliyordu. Binaenaleyh müza
kere ediîmiyerek Mu%ven«ti içtimaiye l)ncüme« 

f nîiie gönderilsin (Hayır/hayır, ret sadalan). 
Dr. FUAT B. (Bolu) — Evvelce bir teklif var

dı Reis Bey. Bekârlar hakkında. Muaveneti İç
timaiye Encümeninde biz tetkik ettik. Birçok 
raevad di burada vardır. Binaenaleyh o çıkacak 
olursa maksat hâsıl olur. Bunun hiç müzakere
sine hacet yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler; madem
ki şayanı müzakere değildir. Şunu arzetmek is
terim ki Beyefendiler; şu mecmai kübrada iç
tima etmiş zevatı kiramdan istirâhatlerini te
min etmiş olan bir kaç tane müteehhil arkadaşla
rımız müstesna olmak üzere, diğerlerimiz haka-
yıkı ahvale iyi vâkıfız. Teehhül bir emri dinî, 
bir emri vücübidir. İbadete takaddüm edecek 
cihetleri vardır. 

MÜFİT Ef. ( Kırşehir ) — Aksamı vardır 
onun, 

'. SALİH Ef..— Aksamını da anlatabilirim . . . 
Mademki Muaveneti İçtimaiye Encümenine ha
valesi şey ediliyor . .Demek istiyorum ki; tabi
atın ilcaati mukavemetsuziyle cevheri ismetle-
ni lekedar etmekte muztar kalan kadınlar ve he
nüz sinni rüştlerini idrâk eden erkekler, delikan
lılar tıbben, aklen, hikmeten, fikren bugün 
huni ar kendi şevki tabiilerini kendileri anlaya-
mi3Torlar. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Anlryamâdık. 
'SALİH M. — Bütün unsurlar mahvoluyor. 

İstikbal ordumuz çürüyor.. Elde mevcut kuvve-' 
timiz kesbi zaaf ediyor. Nüfusumuz tenakus 
ediyor.. Bunu herkes, her Hükümet, kâinatın her 
noktası, her şahıs kabul etmiştir. 

MÜFİT Ef. -~ Biz her Hükümete benzeme
yiz. . ' ' 

' SALİH Ef. — Bu, memleketin hayati bir me
selesidir. Bunun esbabı hakikiyesi hakkındaki 
mütalâamı, müdafaatımı bilâhare arzetmek üze
re şimdilik Muaveneti îçtimaiyeye havalesini 
tvklif ederim. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Aynı mevzu 
dâhilinde Caıvik Mebusu Haindi Bey arkadaşı
mız tarafından yapılmış bir teklifi kanuni var
dır'. Bu teklifi kanuni usulen Lâyiha Encüme
nine gitti: Oradan geldi, Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Encümenine gitti, orada müzakere 
(»diliyor. Şimdi o müzakere edilip Heyeti Ali-
yeye gelmeden evvel bu da mevzuu müzakere 
olursa, yârın öbürü geldiğinde tearuz olmaz 
mı, rica ederim? Efendiler; Mantıki olan bu
dur, Nizamname bunu kabul eder. (Birleşsin sa
dalan). 

REİS —- Efendim, Encümende bu esasa dair 
bir lâyiha mevcutmus. Encümen reisi onunla 
birleştirilmek üzere talep ediyor. (Hayır, ret 
sadalan). Muaveneti Îçtimaiyeye gitmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, indiriniz lütfen 
ellerinizi. Aksini reye koyuyorum. Yani şaya
nı müzakere olmadığını kabul edenler lütfen 

860 — 
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i l kaldırsın;: -Şayanı müzakere görülmedi. (Al- 1 
kışlar). 

2. -r- Ankara M'ebusu Şemsettin Efendinin, 
Tedrisatı İptidaiye Kanununun tadÛİne dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/237) 

REÎS -r- Ankara Mebusu Şemsettin Efendi
nin, köylerinde mektep bülûnmıyanlarm ted
risatı iptidaiye vergisinden müstesna tutulma
ları hakkındaki teklifinin şayanı müzakere ol- } 
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, 
Dahiliye ve Maarif Encümenlerine havale edi
yoruz. • 

3. •.— Oltu Mebusu lîüstem Beyin, Oltu ha-
valisinin tekalifi emiriye zamaiminâen istisnaîarir 1 
m dair kararın 1337 senesi için kanun şeklinde 
tedvini hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/224 M.) ; ;•"•- I 

REÎS — Oltu Mebusu Rüstem Beyin, Oltu 
ahalisinin vergi zamîarından istisnaları hakkın
daki teklifinin şayani müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası; Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine gönderi- i 
yoruz. 

RÜSTEM B. (Oltu) — Rica ederim, burada 
karar verilsin. Maliye Vekilinin, şayanı merha
met olduklarına dair zaten beyanatı vardır. 

BEİS — Ait olduğu encümenden gelmedik
çe Heyeti Umumiye ruznamesine alıp müzakere 
edemez. « 

4. — Ankara Mebusu Atıf Efendi ve rüfelca-
sının tahriri tereke hakkmda teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/222) 

REÎS —~ Mehakimi Şeriyecekaydolunacak 
tereke hakkında Hacı Atıf Efendinin takririnin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası var. Seriye ve Adliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

5. — Kütahya Mebusu Cemü Beyin, mİleli 
gayri müsUmedm bedeli nakdi ahzi hakkındaki 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/223) 
, REÎS —Hıristiy anlardan bedeli askerî alın

masına dair Kütahya. Mebusu Cemil Beyin tek
lifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Müdafaai,Milliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine gönderiyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —İÖu 
hususta Muvazenei Maliyede müzâkere var,. 
oraya gitsin efendim. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELEA 
1. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nu Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 1 

1 4; — Pasta' ve Telgraf Müdiriyeti Umumum 
bütçesi ; 

REÎS — ^osta ve telgraf bütçesi dün mü
zakere edildi. <Neticei kafiyeyi, yekûnu umumi
sini Heyeti>Miyenize arzetmedim. Yine Heyeti 
Celilenizin dün • kabul ettiğiniz mazbata muci
bince, posta ̂ ve telgraf memurlarına iera-edi
lecek zamainıinV Kânunusaniden itibaren icra 
kılınacak zamaimin miktarı bütçeye zammedil
medi. 128 nci faslın birinci maddesine 264 lira, 
ikinci maddesine 5 302 lira zammedilmek iktiza 
ediyor ki faslın yekûnu 190 774 lira oluyor, 13fi-
nci tahsisatı fevkalâde faslına da 14 512 lira' 
zammedilmek iktiza ediyor. Yine aynı kanun 
mucibince o faslın yekûnu da 693 975 lira olu
yor.. ;. * /< •-' '••:.•'•** .-»•; 

Posta ve telgraf - bütçesinin' yekûnu umumi
si de 1 427 8S8 ' liradan ibaret ölüyor; Bu za-
maiınle yekûnu umumiyi 1 427 S9€ lira olmak 
üzere kabul edenler lütfen el kaldırsın. 'Kabul 
edildi efendim, 

2. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, tarik 
bedelâtı nakdiycH hakkındaki teklifi kanunisiy-
U (2/15) N af w, Muvazenei Maliye ve Dahiliye 
Encümenleri mazbataları ve Tarik Beclcti Nakdi
si Kanununun birinci maddesinin taâMne dair 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Nafıa En- * 
cümenltn mazbataları . , " 

REİS — Tarik bedeli , nakdisi hakkındaki 
kanunun bir maddesi. kalmıştı. Müsaade buyu
rursanız: onu da çıkaralım. Nazarı mütalâaya 
alınan takrir mucibince'Encümen maddeyi ıs
lah etmiş göndermiştir. 

•MADDE fr. — Birinci madde mucibince nak
den ifayı mükellefiyete muktedir . olmadıkları 
heyeti ihtiyariyenin şahadet ve meclisi mahalli
nin tasdikiyle sabit olanların mükellefiyetleri, 
mahalle ri memurini idare ve fenniyesince tâyin 
olunan, karye ve kasabalarına üç saati tecavüz et
meyen mahallerde turuku âdiye ve hususiyede 
çalışmak üzere mükellefiyeti bedeniyeye tahvil 
edilir. 

REİS — Efendim, Heyeti Celilenin kabul 
ettiği takrir mucibince Encümen maddeyi tadil 
etti. Altıncı maddeyi Encümenin tadili veçhile 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 6 nci madde 
kabul edildi. 

7 nci madde olmak üzere Ertuğrul Mebusu ' 
Mustafa Kemal Bejin bir teklifi vardır. 
. [MADDE 7. — Altıncı madde mucibince mü

kellefiyetlerini ifâda taallûl edenler ifayı mü
kellefiyete icbar edilmekle beraber kavanini 
Devlete itaat etmeyenler gibi haklarında taki
batı kanuniye icra edilir/ 

Yedinci maddenin kuvvei teyidiyesi olmak 
,-Üzere balâdaki teklifin sekizinci madde, olmak 

— 30i 
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Itzier^î^uiîfe ilâvesini tefâif çylew*B.-T 

B^tuğrul 
Mustafa Kemal 

• SÜLEYMAN SüRaT B.( Yozgad) — Bfta-
dİKr,' elmuzdeki matbu lâyihada- Hn. altmcr mad
denin son frkrasına. bakılırsa bu mufeellefiy«tâi be
d e n i y l e taallül gösterenlere «ma<ide mucibince 
cezaen ikt misli amele yevmiyesi ahzotamur» di
ye-Wr "fıkra vardı. Zaten besinci maddenin o. fık
rası k&bul . edilmedi. Tayyedildi. Tabiidir ki 
bu fıkra da tayyedilecektir. Binaenaleyh şimdi 
mükellefiyeti bede?ıiyeleri mükellefiyeti, nakdi-
yeye tahvil edale'&ier mey asamda taallül eden-
kt'" bulunursa buna da bir kuvvei teyidiye ol
mak iiaere Mustafa Kemal Bey biraderimizin 
takririnfn Encümen aynen madde olarak kabu
lünü; ıic& ediyor. 

.• JfcElŞ Başka söz isteyen var mı? Söz alan 
yok, taıdİUıa6Rî« d» yok... 

HAMDİ. NAMIK B. (İzmit) — Müsaade bu~ 
yurur musunuz Reis Bey? Bir frkrai teyidiye 
ilâvesi lâzım geliyor. Fakat tenblhat Ilükümete 
muhalif harekette bulunanlara şu*'kadar cezayi 
nakdr vereceksin denüeeek. Malûmu âliniz bw, 
beş beşlik cezayi nakdiyi yahut 24 saat hapsi 
müstelzimdir. Binaenaleyh bu ııraksadı tsamin 
etmez: BneümeTid.'en rica ediyorum, Encümen 
buna şedit bir mad'de dahta kodsun. Çünkü* se
kiz gün işlemekten bir hafta yatmak daha fe> 
laydır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Amma 
hakkı sakıt olmaz ki beyim ceza ile. 

SÜLEYMAN SIBRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Demin arzettim. Bu maddenin son fıkra
sında «bedenî mükellefiyeti ifa etmeyenlerden. 
iki misli ceza alınır» deniliyordu. Mademki yuka
rıdaki "birinci madde mucibince mükellefiyeti 
nakdiyeyi ifa cdemiyenlerin hizmetlerini hiz-
ım4i bedeniyeye tahvil ettik. Şu halde bunları 
hapsetmek meselesi biraz müşkül olacağı için 
Encümen bunu* ancak İra surette tadil etti. Uğer 
daha müessir- bir madde ilâvesi lâzımgelirse En
cümen itiraz etmez. 

VETIBt Ef. (Konya) — Mahalle ahalisinin 
•mahalle muhtat'lariyle secinizi iri ve köylerin 
köy muhtarlariylo geçmişini unuttuk. Şimdi 
buraya şiddetli bir madde koyacak olursak köy
lü «bugün hastam var, yarm gideyim» diyecek 
olursa, bu, kanuna muhalefet etli, al ha bunu 
hapse, diyecektir. Koy muhtarının yakacağını 
düşünelim. Şu maddeyi kabul edecek olursak 
kuvvei teyidiye olmak üzere kâfidir. Köylüle-
rin'eaumr alacak değiliz, ı*ica edenin. Bu kafidir. 

HAMT)* NAMIN B. (îzmit) — Müsaade bu
yurur musunuz efendim? Yehbi Erendi Hazret
lerinin buyurdukları mütalâa bendenizçe varit 
değildir. 

YEHBt M. — Her saatte. 
HAMDİ NAMİK B. (Devamla.) ^ - Müsaadıe r 
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buyurua. Çraıkü köw-lnfer yol ameliyatına en z\r 
yade âşîle meşgul olmadıkları, yani ziraat v?ft ha
sat mevsimlerinden, gayri zamanlarda sevkedili-
yor, 2îrrşat, hasafr zamam yol yapmağa sevke-
deeek değîTizki buyurdukları mütalâa varidi 
hatır olsun. "\* 

.TAHSİN B. (Aydın) •— Efendim, ameliyatı 
nafıa bir iş,tirki onun ierastnaı başlanıldığı va-
kitte kamnın,.. köylerin mevcut amelesine göre 
memurini aidesi onlarca" '• hesabini yapar ve ne 
zaman ve ne suretle, kaç amele ile iş yapacağını 
tâyin ecler ve o. gün; sevkolunurlar. Şimdi muh
tarlarla/köylüler nasıl geçinirse geçinsuv mese'-
le orada değildir. Fakat""'* memurini aidesi bir 
.zaman: tâyin eder, işe mübaşeret edilir. Ben ge
lemem, benim işim va r diyecek olursa takat iyle 
hiç bir iş olamaz. Maksadrmrz yol yapmak mı
dır T Yoksa şimdi- olduğum gibi vakit geçirmek 
midir? Herhalde bu maddede daha şedit eeza 
tâyin etmeli ve köylünün herhalde muayyen 
olan günebe arkadaşlariylegidip- vazife ba$mda 
çalışmasını; teman etmelidir. Yoksabiz hiç bir 

i ıs* yapamayız.' 
.'.•• MAZKAR MÜFİD B. (Hakkâri) - ; Efendim, 
bu ceza ile mükellefiyeti s&kıt <?lmıyor, mükelle
fiyeti bedeniyeyi ifada taallül ettiği takdirde mür 
teellefiyeti bedeniyeyi ifaya iebar edilmek şa-rtiyle 
bu cezaya uğrıyor. Kâfidir bu. Yoksa bu ceza
yi verince, beş beşîflği verince veyahut yirmi 
dürt saat hapsolunea mükellefiyetten vareste ol
muyor. İcbar edilmekle beraber bir de eeza ve
riliyor. Başka ne istiyorlar? Rica ederim. 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit). — Ne suretle 
icbar ediliyor?. 

YEHBİ Ef. (Konya) — Hamdi Bey, köylüle
rin işleri güçleri Olmadığı zamanda yol yapacak-
l&rint-söylüyor: Rica ederim. Kış olduğunda- işe 
gidilmediği zamanda köylüler avare olmaz. 
Ancak yol yapılamadığı zamanda, köylüler avare 
olur. Bir-böyledir. Sahili düşünme. Bir.de yay
laları, burayı düşün. v 

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

'" (Mustafa Kemal Beyin takriri tekrar okun
du). 

REİS — Efendim yedinci madde; olmak -üze
ri). bu taktiri kabul.edenler lütfen. el kaldırsın. 
Kabul edildi. , 

S&LBYMAN SIRRI B. (Yoagad) — Reis 
tieyefendi müsaade buyurur musunuz T Bendeniz 
buraya bir madde ilâvesini a-rzu ediyorum. Ma
lûmu âliniz tarik, bedelâtının tahakkuk mıta-me-
lâtınr Ularei' hususiye memurları yaparlar. T;ı-
hakkukat muamelesine ba lamadan evvel ma
kamda bulunan âmirine derler ki, tahakkuk 
mua^ le s i yapacağız, bikiVade kura?-nuıhtaram 
merkeze eelbedilsiu, bu esami defteri zabıtaya 
tevUi edilir. Jandarmalar muhtarları celbe-
der. Buıılarin bir kısmi gelir, bir kısmı gelmez. 
Nihayet aylarca bunun tahakkuk muamelesi te-
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ehhür eder. Hatta tarik bedelâtmm tahsil edile-
meyipde böyle bakayada kalmasına sebep de bu 
muhtaranm merkeze kadar gelememeleri. Çünkü 
ziraat zamanına, iş güç amanma tesadüf eder, 
bundan dolayı gelemezler. Bendeniz diyorum ki ; 
Bu tahakkuk muamelesini Muhasebei hususiye me
murları mı, yoksa tahakkuk memurları mı ya
pacaklar? Kim ise, bizzat kuraya gitsin, köyleri 
dolaşsın, tahakkuka tim orada yapsın Çünkü: 
İstirahatını temin için yetmiş seksen köyün he
yeti ihtiyariyesini merkeze getirmek, onların 
işlemi sürüncemede bırakmakla beraber tahak
kuk muamelesinin de tehirini mucip olur. Biz
zat gördüğüm için bendeniz böyle bir madde 
ilâvesini teklif ediyorum. (Çok doğru sadalan). 

Riyaseti Oelileyc 
MADDE 8. —- Tahakkukat muamelesini icra 

için memurini aidesi bizzat kuraya azimet eder. 
Balâdaki maddenin sekizinci madde olarak 

kabulünü teklif eylerim. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

REÎS — Bu madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

MADDE 9. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriülicradır. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. (1337 tarihinden itibaren 
değil mi sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zaten 
sene 1337 ye girdi. Tarihi neşri budur. 

MADDE 10. — tşbıı kanunun ierayi ahkâmı
na Dahiliye Vekili memurdur. 

REÎS — Efendini, bu kanunun icrasına Da
hiliye Vekili memur denmiş, Nafıa Vekâletinin 
de memur olacağını Heyeti aliyeniz takdir eder. 
Binaenaleyh Dahiliye ve Nafıa Vekilleri memur
dur. şeklinde tashih ediyoruz. 

Kanunun heyeti ıımumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi 
kabul edildi. 

Beş dakika teneffüs 

ÎKINÖÎ CELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REÎS — îkinci Reisvekür Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Feyyaz Ali B. (Yozgad) . 

REÎS -~ Ekseriyet vardır. Celseyi açıyorum, j başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
7> • . „. • , , . , . , ,. , . . . . | üyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul buyu-
li. - DaMvye Vekaletı bütçesi: j v a i l U u , l a | f e n d k a l d ı r s m . F a s t n a r a geçildi. 
REÎS — Dahiliye bütçesinin müzakeresine 

F. M. Nev'i muhassasal 

145 Maaşat 
1 Vekil ve müsteşar 
2 Memurini Vekâlet 
3 Mısır komiserliği maaşı müteferrikası 
4 Müstahdemini müteferrika 
5 Vilâyat mülkiye müfettişleri 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Faslın yekûnu 

2 200 
8 495 

0 
180 

4 020 

14 895 

1 000 
7 695 

0 
180 

4 020 

12 895 

VEHBİ Ef. (Konya) — Bu. fasılda bir vila-
yat müfettişliği-var. Şimdi bu 'vilâyat: ımilVI-
tişliklerini ben Vekil Beyden soruyorum. Ya 
bunlar teftiş etmiyor, ya,-teftiş ettiklerinde b'r 
şey bulamıyor. Teftiş etmiyorlarsa bunların ne 
lüzumu var, teftiş. ediyor bir şey bulamıyorlarsa 

yine ne lüzum var "I Su halde her iki suretle de beıı-
denizce bu müfettişlere hiç lüzum yoktur. Bu 
millet lıiç bir dairenin teftişinden hiç bir faide 
görmemiştir. Bu müfettişliklerin, bu sene geç
miş, fakat gelecek sene için 1337 senesi bütçesinde 
lâğviııi teklif ediyorum. Rica ederim Vekâlet 

363 
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bunu bütçeden çıkarsın. (Pek doğru sesleri). Ya 
teftiş etmiyorlar, yahut buluyorlar da mücazat 
vermiyorlar. Bunun hangisi ise Vekil Bey cevap 
versin. 

' DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. (İstanbul) — Efendim; Vehbi Efendi 
Hazretlerinin müfettişliklere lüzum olmadrğına 
dair sözlerine bir türlü inanamıyorum. Olsa ol
sa müfettişliklerin kafi derecede şiddetli dav
ranmadıklarını söylemek istiyorlar. Yoksa Veh
bi Efendi Hazretlerinin; lüzum yoktur demeye
ceklerine şiddetle kaniim. Malûmu âliniz teftiş 
en mühim- esaslardan birini teşkil eder. Müfet
tişler bir şey yapmadz buyuruyorlar. Bendeniz 
diyorum ki: birçok şeyler yapıyorlar, çok şey tef
tiş ediyorlar. Meselâ; birçok şikâyetler vâki 
oluyor. Bu şikâyetler hakkında ceffelkalem mu
amele yapmak, doğru değildir. Biz oralara mü
fettişleri gönderiyoruz. Bendeniz Vehbi Efendi 
Hazretlerine bir şey arzedeceğim: Hattâ şimdiki 
Heyeti teftişiye nakıstır. Bendeniz 1837 sene
sinde lâğvini değil, bunların ikmalini istiyece-
ğim. Çünkü müfettişler o kadar azdır ki. bu 
memlekete yetişmek imkânları yoktur. Mümkün 
mertebe en mühim vekayide kendileri gönderili- • 
yorlar. Bunların birçok misallerini gösteririm. 
Birçok yerlere gitmişlerdir ve lâyihai teftişiye-
leri gelmiştir.. Yani bendeniz o kadar iş yapmı
yorlar diye kabul edemem. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim; Vehbi 
Efendi Hazretlerinin müfettişler hakkında söyle
miş olduğu söz, müfettişliğin ademi lüzumu 
•noktasından değil, teftişatta noksan cihetlerini 
ikmal etmediklerinden; salaşlarına bir itiraz çı
kıyor. Halbuki, bu gün biz taşralarda en ufak 
bir mektebi iptidaide bile teftiş yaptırmazsak 
gayeleri elde etmek imkânı bululmuyor. Binaen
aleyh, teftiş noktai nazarından eşhasın tâyin edil
diği esnada iyileri tâyin edilmek hususunu Veh
bi Efendi Hazretleri söylemiş olsaydı bendeniz de 
iştirak ederdim. Eğer müfettişlikler ortadan 
kalkacak olursa ashabı mesalihin şikâyetleri yal
nız anında değil, belki üç ay sonra gönderilecek 
bir memuru mahsus ile yapılabilecek ve bundan 
hiç bir fayda hâsıl olmryacaktır. Binaenaleyh, 
müfettişlikler lâzımdır ve bütçede kalmasını ben
deniz arzu ve temenni ediyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Vehbi Efendi Haz
retlerinin beyanatları üzerine Dahiliye Vekili 
Beyefendi, müfettişlerin ademi lüzumundan ve
yahut ifavi vazife etmediklerinden değil, bunla
rın miktar!ârıhih azlığından dolayı bunun bir 
kât daha tezyit ve takvivel ermin gelecek sene 
bütçesinde yandacağmr söylediler. 

Malûmu âliniz bu 1336 bütçesinde masarif ine 
yalnız 69 milvon lira veren bu'millet:'Dâhiliye-* 
sine: ia^darmas'-nâ- ve emniyeti umumiyesiyle be
raber sekil? küsur ımlyon lira veriyor. Bu sıene büt
çesinin tetkikatıhdan anlâşıldlfrîna göre bu, on mil
yon liraya çıkıyor. Malûmu âliniz Dahiliyenin va

zifesi yalnız emniyet ve asayişi: umum iyeyi ve 
halkın refahını temin etmekten ibarettir. Bu 
millet senelerdenberi hiç bir vakit yüzünü gör
mediği bu nimete bu sene on milyon lira 
feda edecektir. 1337 senesindeki mecmuu vari
datımızın hemen sekizde biri "nispetindedir, 

Dahiliye Vekili Beyefendinin- buyurdukları 
gibi; mülkiye müfettişlerine lüzum yardır. Çün
kü memurin hakkında, muhik ve gayri muhik, 
bir takım şikâyat vâki olıryor. Onu herhalde tet
kik edip ya memurun hakkını veyahut müstedi-
nin hakkını muhafaza etmek için Dahiliye Vekâ
leti o teşkilâtı muhafazaya mecburdur. Fakat 
bu şikâyete meydan vermemek için evvelâ iyi, 
mücerrep ve memleketi idareye muktedir adam-' 
lar tâyin etmek, bu hususu nazarı dikkate almak 
lâzımgelir. Sekiz aydanberi vukübulan azil ve 
nasıplarda görüyoruz ki, bir takım vilöyatm he
men nısfına .karıp bir miktarı birtakım jandar-

••ıııa zabitlerine kaptırılmıştır. Malûmu âliniz 
jandarmalık başka bir vazifedir ve idarei mem
leket başka bir meseledir. 

KADRİ AHMET B. (Diyarbekir) — Jandar
ma da Dahiliye memurudur. 

TAHSİN B. (Devamla) — Dahiliye memu
rudur. fakat onlar askerdirler. 

SOLDAN. BİR MEBUS B. — Polisten, tah
sildarlardan idare memuru çok ... 

TAHSİN B. (Devamla) "— Memurini vilâye
tin yarısını jandarmadan yapmak doğru değil
dir. 

Görüyoruz ki, taşralarda valiler yaptıkları 
şeylerde ahaliye hitap etmeğe bile tenezzül etmi
yorlar efendim. Memurini Dahiliye böyle olma
malıdır. Ahaliye hitap etmeğe tenezzül etmiyor
lar. Kaymakamlar gidiyorlar, karşılarındaki!e-
rin haleti ruh iyesini ve nasıl bir adam olduğunu 

.. ve gideceği memlekette ne suretle ifayi vazife? 
edeceğini anlamıyor, anlamağa tenezzül etmiyor
lar. 

KADRİ AHMET B. (Diyarbekir) — Şahsî
dir, her memur hakkında bu varit değildir. 

TAHSİN B. (Devamla) — Bir değil, beş de
ğil, yarısı böyle, bu böyledir. Beyefendiler, as
kerlere hürmeti mahsusamız vardır. Onların 
kılıncı sayesinde biz burada duruyoruz. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Jandar
maların sayesinde değil, askerlerimizin sayesin
de.. 

TAHSİN B. (Aydın) '— Jandarma zâbitanı 
askerî zâbitanıdır. Bunlar harp ve darp için 
terbiye olunurlar. Bunlar düşmanlara karşı is
tihdam edilmek içindir. Bunun için idarei da
hiliyede muvaffak olamıyorlar, ve bundan bir 
çok yolsuzluklar çıkıyor. Binaenaleyh, bunun 
önünü almak için teftişe de lüzum vardır. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — tEfendim; bu 
mülkiye müfettişliği ihdas edildiği .zaman göste
rilen esbabı mucibe lâyihasında deniliyor ki: 
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Devleti -Osmaniycde muntazam bir teşkilâtı ida
riye yoktur. Bunun hakkında lâzımgelen kavmî, 
millî, eoğrafî, tarihî tetebhüatta bulunsunlar ve 
DahiliyeNezaretine göndersinler. Memleketin 
ioraatı âtiyesinde, bu hayırlı bir netice olur* Zık-
rolunan esbabı mucibe meyanmda bu vardır. 

Efendiler Bunun kabul edildiği tarihten -spn-
ra Memaiiki ösmaniyenin her • tarafında -birtakım 
mülkiye müfettişleri bulunuyordu v& diyorlardı-
ki; bir de bunlara tahkik vazifesini vereceksiniz. 
Meselâ falan yerde bir memur fena icraat 
yapıyor* bunun tahkiki da mülkiye müfettişlerine 
verileeektm Bunun birinci kasnımı yapabilmek 
çok -yüksek bir vazifedir. Ben kendi hesabıma Ana
dolu da bulunduğum sırada mülkiye müfettiş
leri içerisinde- böyle kavmi» > > irM,M,€o#paf i, t&ıâhi 
tetöbbüat -yapıp ta İÖevletin asine .ve icraatına is
tikamet serecek mülkiye mütefctişlej.4m hiç rast 
gelmedim. 

Diğer mesele; yalnız mucibi tef tişat ahval 
zuhurunda orada teftişatı muntazama > yapmak 
meselesi* bunun mahiyeti nihayet bir J tahkik me-
mııriuğttndan ibat ettir. Şimdiye Jsadar yapılmış 
olan bir takım icraat bııfcadar. ıbüyük .fedakarlığı 
icabetnriyor. Bu mülkiye müfettişliği ihdas edil
diği ̂ ^aman hakikaten tasavvurumuzun fevkında 
fedakârlıklar ihtiyar edilmiş, bir takım masari-
fat icra edilmiştir. Halbuki bugün bir vilâyette, 
beş(-vilâyette mülkiye müfettişliği ihdas edildi
ğinden dolayı elde edilen netice nedir rica ede
rimi- Bunu savarım. Filân yerde kaymakamın 
fenalığından bahsediliyor, sonra filân yerde bir 
mu^sarr*fın^fenalığından;, bahsediliyor. Hangi 
nıutasarrılSfena olduğundan dolayı tâyin odüme-
meyip te kalmıştır? Bilâkis Mülkiye müfettişliği 
teşkil ve kabul edildikten sonra nekadar erbabı 
iktidar varsa memurini idare içersinde hepsi 
Mülkiye müfettişliğine inhisar etti. O erbabı ik
tidar müfettişlikle vazife akyorlar. Asıl .Harenin 
başmdâ'âeie. memurlar kalıyor. Halbuki-erbabı 

iktidardan teşkilâtı, idaıiyeyi mahrum etmemek için 
alınmış olan kıymetli unsurların yine yerine 
iadesi daha doğrudur. 

İkincisi ve en mühimini; Bir Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu kabul ettik. Onun umuru »idare kısmında 
bir takım vazaif i mahalliye, mahallî idareler teş
kiline ve bunun da 1337 de tetküana Meclisaz
metmişti. Omun için ınüfettişlik idaresinin şim
dilik lâğvi daha .muvafıktır, aannaderim. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN 
B. — Efendim; Talisin Beyefendi müfettişlerden 
memurine intikal ettiler ve müfettişliğe> ihtiyaç 
kalmaz yolunda ifadei meram buyurdular ve 
İ)ir dç idare memurluklarında nısfına karip jan
darma kullanıyerlar-diye başka bahse geçtiler. 
Bir defa nısfına karip değildir. Hattâ rubuna 
bile karip değildir. Hattâ kendileri teşrif etseydi 
bendeniz istatistikleri' yaptirmaştım, gösterirdim. 
Kaç-jandarma ida re.' memu*îuğunda istihdam 

or. 

Sonra bendenizin itikadımca jandarma zabiti 
idare zabiti, bahriye zabiti diye meslek memuru 
mevcut olduğuna kaniim. Bunlar fena yapıyor» 
şunlar iyi yapıyor diye tahsis etmek doğru de-
değüdir* Jandarma -zâbi tanının içerisinde de muta
sarrıf İde yapanlar, bulunabilir ve yapabilir. İn
kâr etmiyorum, edebilir. Yani etmek imkânı var
dır. Fakat şüphesiz meslekî muhafaza etmek en 
doğiu bir şeydir. Vekâlet bu son.zamanda buna 
bilhıssa itina etmektedir. Mümkün olduğu kadar 
meş ek mektebinden çikmış ,efşndUeri daima ter
cih etmekle meşgulduürv Bunu sureti,; katiyede 
tem n, ederim. • 

;\ADRİ AIJMET B. (Diyamb^kir) — Beye-
f cn< li birşey sorabiUr; -miyimt İleJlı&bi Mülkiye
den çıkanlaji'â idarei kaza ve liva gibi-birşey öğ
reti, iyoâçmu, y^ksa. senra ,mı,TöğreHİyoriarf 

DİŞİLİYE Vl İ i a^ETİ V, Dr. &WAN 
B.-~Mefeepte^q^Qçlar. . ' . • „ • ' • ' . 

EAJORt >:AHMET B, ,(Diyaıfthekir) — Jan-
d&r ma zâbitanınm da *bir mektebi -. âli mezunu ol
ca^ un&ıbir. itiraz var mı? Yani>Dehiliye.memu
rudur değtt-mi? 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN 
B. — Evet efendim, müsaade buy^runiBirkerre 
jandama meselesi ve Dahiliye memuru meselesi 
aynı bir meseledir ve bilhassa Meclisi âliaaade 
oir kanun vardır ki jandarma,zâbitanı^esaireyi 
sıri Dahiliye memuru şekline koymuştur ve o da 
bitiabi kesbi Myûzat ederek mülkiye inemurlur 
ğvu ıa kabul edilecektir. Fakat şimdi böyle;: bir 
kaiLun yoktur. Yalnız yapılmasın diye de bir 
kaitun yoktur. İktidarı, ehliyeti' görülünce jan-
daınıa zâbitani;©isun» ne olursa olsun, tâyin edi
lir. Sonra SuadLBeyefendi buyurryoi-lar ki: 

EİFAT B. (Tokad) — Q, iialde kaymakam-
laış da; jandarma, kumandanı yapmalı. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN 
— Ü da olabilir. Bendeniz eğer böyle ise müf-
ir olurum. Tabiî müfettişlerin en muktedir me

murlardan yapılması doğrudur ve en afif me
murlardan müfettiş olması daha doğrudur. Çüıı-

onlann verecekleri raporlara istinaden ne ya
pılacaksa yarpdaeâktır. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) 
nı|.... 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. AŞNAN 
— Müsaade buyurun £ımd J$qyefendi > O § ok 

dofeııduri' Tabiî müfettiş en muktedir^memurlar-
dan yapılmak doğrudur. Fakat dünyanın hiç 
&i£ yedinde mümkün olmayan birşeyden bahis 
bujniEayo'rsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde onü-

, i ettiş olmayan yer yoktur. Sonra müfettişler 
Yalnız şikâyet üzerine şey yapmazlar. Dğer İs
tanbul'daki gibi: asri -kadrosu olsa senenin, mu
ayyen ^anıaulannda muayyen olarak yapaeaklrı 
işler vardır ve asıl selâmeti idareyi temin edece^ 
şekli teftiş; bu şekli teftiştir, bugünkü 
vâki olacak, teftiş <4eğildir. 

B 
tel 

B. 

Bendeniz yal-

S« — 
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TAHSİN B. (Aydın) 

ettiler. 
Onun için teftiş 

. DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN 
B. — Ettiler» etmediler başkadır. Edebildikleri 
kadar ettiler. Yani bütün vilâyatm, mutasarrıf
lıkların umurunu teftiş ediyorlar. Bugün naza
riyatı ilmiye bunun elzem olduğunu ve bundan 
bir dakika ayrılmak doğru olmadığmı gösteriyor. 
Binaenaleyh, bendeniz müfettişliklerin lâğvine 
asla taraftar değilim. 
- NEŞET B. (Üsküdar) — Elyevm Niğde'de 
bulunan mutasarrıf hangi mektepten çıktı/ 

BlR MEBUS B. — Mebusluktan yetişti... 
DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN 

B, — Mebusluktan yetişmedi. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 

bendeniz mülkiye müfettişlerinden evvel Dahiliye 
Vekili muhtereminden bir sual sormak istiyo

rum. malûmu ihsanınız siyaseti dahiliye; idarede 
mühim bir rüknü esasidir. Acaba Dahiliye Vekâ
letinin siyaseti dahiliyemizde hututu tespit edil
miş midir, programı nedir? Bu program veçhile 
Dahiliye Vekilinin siyaseti dahiliyemizde istihdaf 
ektiği gaye nedir? Ve yine soruyorum ki, hatırı 
âeizanemde kaldığına göre, 2 milyon 761 bin kü
sur lira verdiğimiz bu Dahiliye bütçesi bu istih
daf edilen gayeye - tabiî gaye olarak sarf edildi
ğine göre - acaba güzeran eden 1336 senesinde 
bu 2,5 küsur milyon lira ile ne derece yaklaştı? 
Ve ne semereler iktitaf etti? Bunlara eevap ala
bilirsek ondan sonra memurin meselesine nakli 
kelâm edeceğim. 

Fakaıt aı'kâdaşlarım memurlardan bahsettiler. 
Memuriyet ile şahsi; zannı âeizaneme göre yek-
diğerinden. tefrik etmek lâzımgelir. Müfettişlik 
lâzım mıdır, değil midir? Evvelâ bu meseleyi 
halletmeli', şahıslara .sonra geçmeli. Fakat biz 
zannediyoruz ki müfettişlerin içinde iki tane fe
na müfettiş gördünmü müfettişlik lâğvolunsun 
diyoruz ve keza jandarma dedik mi hepsi fenadır 
hepsi böyledir diyoruz. Rica ederim, evvelce fa
lanca müdüriyet veya memuriyet denildi mi, 
lâzım mıdrr, değil midir? bu mesele halledilir. 
Şahsiyetler bence ikinci derece kalır. Şahsı fena 
dır diye lüzumu tahakkuk eden bir memuriyeti 
lâğve kalkmakta mana yok. 
• Meselâ Duyuruluyor ki: Dahiliye meslekinde, 

memuriyetlerinde .jandarmadan da mutasarrıf, 
kaymakam oluyor. Efendiler; sade jandarmadan 
mutasarrıf, kaymakam olsa bir derece razıyız; 
çünkü nizamnamelerinde polis ve jandarmaların 
on yüksek derecesinin kaymakam ve mutasarrıf 
olacağı muharrerdir. Polis nizamnamesinde var
dır. Biz nizamnamede olan şeylere razı olduk. 
Acaba yalnız mülkiye memuriyetleri jandarma 
ve pilisin en. yüksek derecesine gelmiş olanlara 
mı tahsis olunuyor, yoksa hiç bu jandarma ve 
polis meslekinde bulunmıyanlardan da mutasarrıf 
kaymakam yapılıyor mı yapılmıyor mı? 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Yine şahsiyetlere 
girdiniz. 

MAZHAPL, MÜFİD B. (Devamla) — Tabiî, 
memuriyet kısmını söyledik. Şimdi şahıslama gi
receğiz zannederim. Onun için lütfen mâruzâtı 
çakıranemi dinlersiniz. Şimdi eğer jandajrma ve 
polisler olsa arzettığım gibi diyeceğimiz yok. 
Bendeniz öyle zannediyorum ki mesleıtler içinde 
en zavallı meslek bu Dahiliye meslekidir. Hatta 
bazı rmeka bendenize dediler ki: Yirmi sekiz 
senelik bir mülkiye memurusunuz, niçin Dahi
liye Encümenine gelmiyorsunuz ? Verdiğim ce
vap şu idi: Bir meslek ve ihtisasa taallûk etme
yen bir encümende ben bulunmam, kim olursa 
bulunabilir. Çünkü meslek ve ihtisas aranılmı
yor? Öyle zannediyorum. Tabiî isimden bah-
sedemem ve beiKi ıstuıbaratım yanlıştır, bir 
mebus arkadaşımı işhat edebi lirim. Bir kahveci 
kaymakam tâyin edilmiştir. 

DAHİLİYE 'VEKALETl VEKİLİ Dr, AD
NAN B. —- Haberim yok, 

MAZHAR MUFtD B. (Devamla) - - Dahiliye 
Vekili Bey haberim, yok derse anlamıyorum. 
Kaymakam olarak tâyin ettirilmiştir. 

DAHİLÎYE VEKALETl VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Kahvecilikten alınmış, kaymakam 
im yapılmış? . 

MAZHAR. MÜFİD. B. (Devamla) —'.Evet 
elendim. Vakıa açıkta kalan bir adam geçinmek 
için İmaret yapar. Fakat hidematı süfüyeye gi
ren bir adanı bittabi bir kaymakam olamaz. Ar
kadaşım diyor ki: Kahvesine gider on para ve
rirsin, bir kahve işersin... Böyle bir kahveci 
kaymakam oldu. Böyle hidematı süfliyeyi ken
disine medarı maişet ittihaz eden bir adamı 
nasıl kaymakam tâyin etmişler bilemiyorum? 
Binaenaleyh sahihmidir, değilmidir, arkadaşım 
isbat etsin. Demek istiyorum ki, efendiler... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Vekil Bey 
kahveci kaymakam bilmiyoruz diyorlar. 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — Ŷ >2-
«•ad'm kahvecileri de herhalde kaymakam dere-
e esinde bir kudrettedir. 

REİS — Rica ederim muhavere olmasın. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Sonra. 

•efendim, öyle memur tâyin edilmiştirki bunların 
ahval ve harekâtından halise terbiyem mânidir. 
Arzedeeeğim, kapalı söyliyeceğim. Dahiliye Ve
kili Beyefendi pekâlâ bilirler, açmayalım ö me
seleyi. Demek' oluyor ki, efendiler, bu memurini 
mülkiyenin do'maatteessüf kim olduklarını Ve
kil Beyefendi bilirler. Şu halde artık açık söy-
lemiyeeeğim. Memurini mülkiyede hakikaten 
bir tezebzüp Vardır. Yani meslek ve ihtisas gö
zetilmemiş zannediyorum. Fakat Vekil Beyefen
di demin, bir müddettenberidir memurini mül
kiyenin erbabı meslek ve ihtisastan yetişenler
den olmasına ihtimam ediyoruz buyurdular. Be
nim söylediklerimin hepsi hata olsun. Şu sözle
riyle o««Bir müddet» dedikleri tarih ne zam'an-
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dan başlıyorsa o tarihe kadar bu hususa riayet 
ve gayret edilmediğini Vekil Beyefendi söylü
yorlar. Binaenaleyh temenni edelim ki, bu Da
hiliye mesleki de bir meslek olsun da erbabı ik
tidar ve liyakatin - Vaidleri veçhile - tâyinlerine 
devam buyursunlar. 

Şimdi gelelim efendiler, müfettişlik meselesine. 
Bendeniz zannediyorumki şahıslardan sarfınazar 
müfettişliğin lüzumu vardır. Arkadaşımız Suat 
Beyefendi buyurdular ki, müfettişlerin vezaifi iki 
kısıradır. Doğrudur. Memleketin coğrafi, etnog
raf i,- bilmem bazı ahvaline dair rapor vermek va
zifeleri vardı. Fakat Suat Beyefondi biraderi
mizin dediği gibi; bu müfettişlerin içerisinde bu 
vazifeyi ifa edecek hiç bir müfettiş yok değildi, 
'vardı. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu)— Ben görmedim. 
MAZHAR M t M D B . (Devamla) — Ben 

gördüm, vardı Beyefendi... Bendeniz gördüğü
mü arzedeyim. Fakat hepsini demiyorum. Ben
deniz tesadüf ettim, doğrusunu söyliyeyim. İs
minden. bahsetmiyeyim. Bugün Dahiliye Vekâ
letinde müstahdem bir zat yardır. Bendeniz İz
mit Mutasarrıfı iken o zat mülkiye müfettişi 
olarak geldi. İzmit sancağı dıakkında," buyurdu
ğunuz şekilde, raporlarını, gördüm, okudum. 
Doğrusu şayanı tebrik buldum. Bendeniz bah
tiyarım ki Öyle bir mülkiye müfettişi gördüm. 

Efendim, demek oluyor ;k.i, bu kiymeti haiz 
değildir diye müfettişliği leğvetmek doğru de
ğildir. Yanlız o kiymeti haiz memur bulundur
mak marifet. Bu memleketimizde var mı, Yok-

mu? Bendeniz zannediyorumki o kiymeti haiz 
olanlar vardır. Beyefendiler, arayacak olursak 
böyle elbette o kiymeti haiz yetişmiş, memurları
mız vardır. Bizim gibi yirmi sekiz sene memuri
yet etmiş değil, biraz bizden sonra gelen gençle
rimize gelirsek onların iğinde erbabı ehliyet ve 
Hyakattan o evsafı haiz bir çok zevatın buluna
cağına eminim. 

Gelelim ikinci meseleye; teftiş, evet bu şekilde 
hakikaten hiç faidesj yoktur. Eğer Dahiliye 
Vekâleti heyeti teftişiyesinden hizmet bekliyor
sa, bir mtttalâai kasırane olmak üzere arzedeyim: 
Maliyenin istihdam ettiği müfettişler hakkında
ki ahvali tatbik etmek lâzımgelir ki, bir zaman 
istanbul Dahiliyesi de bu usulü kabul etmişti, 
Fakat tatbik edemediler, malûm olan ahvalden 
dolayr. 

Malûmu ihsanınız onlar Maliye müfettişle
rine birer mıntaka ayırır, onlar- giderler. Her 
sene üçü veyahut ikisi oraya giderler, teftişat 
icra ederler. Aynı surette bu usulü bizim mül
kiye müfettişlerine de tatbik edersek; böyle bir 
mutasarrıf, bir valinin şikâyeti üzerine değil, 
git şu işi yap gel Ruretiyle'değil; bir mıntaka 
tâyin edipde oraya mülkiye müfettişleri gönde
rilirse zannederim faydası görülür. Bunu nere
den biliyorsun diyeceksiniz! bitteerübe arze-
deeeğim. İçimizde kaymakamlık etmiş arkadaş-
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| larımız, mutasarrıflık etmiş arkadaşlarımız, va

lilik etmiş arkadaşlarımız var. Bir kazaya bir 
müfettiş giderse elbette kaymakam biraz düşü
nür. Sık srk bir sancağa bir müfettiş giderse 

I mutasarrıf de düşünür. Fakat eskisine dönme-
[ sin ha.! Vali düşünmez, müfettiş sual soramaz. 

Çünkü herifler böyleydi. Eski mülkiye müfettiş
leri, mülkiye nizamnamesini, talimatını oknr-
samz valifere sual sorması uzun iştir. Zaten va
lilere sormak haddimi! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad ) '— Maiy-
yetidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hayır 
efendim, maiyeti olmasa bile ben orada vali 
iken mülkiye müfettişi geldimi, (Het, kovun şu 
herifi) derim. Derdini anlaıtamaz. iş vali olma
da, doğrusu bu böyle olmuştur. Meselâ ben bili
yorum bir vali mülkiye müfettişini tahtelhrfız 
İstanbul'a atıverdi. Ses çıkmadı. Fakat bizde 
adet olduğu üzere... ; 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Biz de 
gördük. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Siz de 
gördünüz, bizde zaten müfettişlik olur mu! Biz
de adet olduğu veçhile mesuliyet daima küçük
lere aittir. Bİr vali tahtı muhakemeye alınır 
mı? Mutasarrıf da eh biraz. Kaymakam aluıır. 
Nadiren mutasarrıf alınır. Vali mesul olmaz. 
Tabiî o vali olunca (Hüvesi) filânı var.-rVali 
olunca onun etrafı vardır. Kolay kolay vali; ol
mazdı eski zamanda... 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Yani yeni 
zamanda hüvesi sı yok.mudur? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Nasıl 
efendim? sual soruyorlar, Hoca Efendi sual so
ruyorlar. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Vali 
bulundunuz mu? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Vali 
butundum. Amma pek az bulundum ve Bitlis'te 
bulundum. Tâ oraya müfettiş gelmezdi. Bitiis-
te vali idim. Altmış günde telgrafla cevap alır
dım. Isfereye gelecek müfettiş oraya? (Sadede 
sadalarij. Sadedim sizsiniz. Muhiddin Bey; gele
ceğim şimdi sizde... (Onu başkası söyledi sadası). 
Hakikati getmetmiyelim, söyl i yeli m bütün dert
leri. (Devam devam sadaları). 

Bizde yalnız küçük memurlarımız mesul ol
duğu için bu tarzda- tabiî mülkiye müfettişliği 
yapılırsa tabiî valiler teftişten dur olursa, on
lara teftiş şâmil olmazsa bittabi olamaz. Fa
kat biz biliyoruz. Müfettiş şunu yapamamış 
şöyle... Bunu lağvedelim mi? Hayır lâzımdır. Fa
kat bu kelimenin de|âlet ettiği ruh mana ne^se 
onu yanacak bir talimat ve nizamname olmalı 
ve bihakkın teftiş edilmeli. Bihakkın teftiŞMi 
faidesi gayrikabili^nkârdır. Binaenaleyh neti
ce ; müfettişlik leğveâilemez. Hayır mutlaka lağ-

I vedeceğiz derseniz 'onun için de arzedeyim kij 
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bizim müzakere ettiğimiz 1336 bütçesidir. Tabiî 
şimdiye kadar istihdam edilen müfettişler ma
aşlarını, harcırahlarını almışlardır. 

Arkadaşlar; 1337 senesi için diyorum ki': 
Bir.:-Teşkilâtı' Esasiye Kanunumuz vardır, 
bittabi o tatbik edilecek. O Teşkilât Esasiye Ka
nunu acaba bu gibi^müt' ettiklere lüzum göstermi-
yeeek mi? Bu da 1337 bütçemizde mevzuu müna
kaşa olabilir. Binaenaleyh şimdiden: 1337 sene
sinin müfettişlerini lâğvedelim demeyi, arkadaş
larımın affı âlilerine mağruren,, doğru bulamı-

v yorum ve diyorum ki: 1337 senesi bütçesi geldiği 
zaman lâğ mı edeceğiz, etmiyecek miyiz? . . Teş
kilâtı Esasiye Kanununu görelim, ondan sonra 
karar verelim. Yoksa henüz Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu daha tatbik edilmeden ve 1337 bütçesi 
gelmeden bunun ilgasını doğru bulmuyorum. 

AHMET HÎBMt B. .(-Kayseri) — İhtisas na
zarî itibara alınmıyor..;İdare alelıtlak herkesin 
yapacağı bir iş değildir, idarede her halde bir 
ilim,; bir fen olarak telâkki edilecek olur ve ona 
göre memurlar intihap edilecek olursa zanne
derim mesleki idaredeki tezebzübün bir derece 
önü alınmış olur. İdarenin geçirdiği safahatı 
gözönüne alacak olursak, Meşrutiyetten sonra 
birçok muhtelif safahat geçirdikten sonra, 1829, 
1330 senelerinde bir derece intizama girdikten 
sonra harbin tabiî olan ahvali dolayısiyle, yine 
biraz bozuldu. Fakat inkılâp, bilhassa şu son 
inkılâbımızda büsbütün idare umurumuz hercü-
merç. oldu. Mütarekeyi mütaakıp, birçok zih
niyet dolayısiyle, iyi idare memurları işten 
alındı ve onların yerlerine naehil birçok memur
lar gönderildi. Harekâtı milliye başladıktan 
ve "Hükümeti Milliye teşekkül ettikten sonra 
bilhassa idare memurlarının intihabında fevka
lâde itinakâr olmak ve mesleğin ehemmiyeti, ida
renin bir ilim ve fen olduğu nazarı itibara alına
rak, memurlar intihap olunmak icabediyorken 
zannediyorum ki tamamiyle bu noktaya itina 
edilmedi ve bundan memleket müteessir oldu ve 
ei'an da olmaktadır. Gecende; levazım me-
murljEtrının bile bir ihtisas dahilinde intihap1 

olunduğu ve hattâ bir saman mubayaasına gide
cek bir memurun bile ihtisasına bakılarak tâyi n 
olunduğu, intihap olunduğu bu söyleniyordu. 
Halbuki idare memurlarına gelince; eli kalem tu
tan; az çok yazı yazan ve daha ziyade lâf soy-. 
Kyen adamlar intihap olunuyor dersem mübalâ
ğa etmiş olmam . . 

Arkadaşlar; yalnız jandarmadan idare me
muru tâyin edilmemiştir. Muallimden idare me
muru intihap edilmiştir. Doktordan, eczacıdan, 
idare memuru intihap olunmuştur. Eğer tâbir 
caiz ise; işarlatan ve biraz da Dahiliye Vekâle
tine hulul etmenin yolunu bilen bîr zat intihap , 
edilmiş, - ufak,'büyük bir müracaatı vâki oldu
ğu zaman o adam her halde bir idare memurlu 
ığuîia gönderilmiştir. 

' Geç«îıtte $ir ifcelgraf dolayısiyle burada biı. 
•••'., ••-—£o<3< 

mesele ğeçtiv-Bilmem neredeki bir ianeden do
layı - o telgrafı burada okuduk - Bendeniz iti
raz ettim, bunun misalinin Kayseri'de geçmiş 
olduğunu söyledim ve zannedersem Dahiliye Ve
kili Beyefendinin huzuriyle müzakere edilmek 
üzere mesele kapanmıştı. Haymana kaymakamı 
idi '. . .. Şahsa hiçbir suretle itiraz etmiyorum. 
Şahıslara daima hürmetimiz vardır. Yalnız ida-
reteıı tecziye etmek daima vazifemizdir. Çünkü 
idare milletin ruhudur. İrfanına, iktisadiyatına, 
müdafaai milliyesine her suretle taallûk edecek
tir. Mihveri idarenin başında bulunan bir zat; 
her halde bir ihtisas ve bir ilimle memleketi ida
re edecek olursa ondan müsbet ve büyük büyük 
faydalar hâsıl olacak, aksi ftakdirde bundan büyük 
sakatlıklar doğacak, memleket mutazarrır ola
caktır ve nitekim oluyor. BU itibarla o mesele
yi söylememiştim, şüphesiz o mesele tetkik edil
miş ve zannediyorum ki, haklı olduğum da ta
hakkuk etmiştir. . 

Efendiler; yine size bir misal arzetmekle 
memleketin nasıl bir ruhu idare ile idare olun
duğunu daha ziyade teşrih edersem, canlı bir 
suret, tesbit etmiş olacağım. Bilirsiniz ki sansür 
kaldırıldı. Yozgad'dan Kayser iye'ye giden bir 
mektup her nasılsa açılıyor. Bu mektubu yazan 
bir ihtiyat zabitidir. Bu ihtiyat zabiti harbin bi
dayetinde askere almıyor, muhtelif cephelerde 
vazifei vataniyesini ifa ediyor. 

Bu adam Mısır'dan esaretten avdet ediyor. 
İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan çıkıyor, mem
leketine avdet edecek. Biı* ihtiyat zabiti arkada-
şiyle beraber Yozgad'a giderken Değirmenlere 
denilen bir mahalde eşkıya tarafından soyulu
yor. İdareye pek ziyade taallûk ettiği için me
seleyi ehemmiyetle dinlemenizi rica ederim. 

Efendiler; bu adam memleketine avdet ettik
ten sonra arkadaşına bir mektup yazıyor vemek-
tubunda diyor ki: Arkadaş, korktuğumuz başı
mıza geldi. Eşkıya bizi soydu (Nereden yazılı
yor? sad al arı), Yozgad'dan Kayseri'ye yazıl
mıştır. 

•Efendiler; bir defa ;asayiş itibariyle, zanne
diyorum meselenin ehemmiyeti var, sonra bu 
efendi yazdığı mektubunda bir şey söylemiyor, 
yalnız diyor ki; korktuğumuz başımıza geldi, 
yolda bizi eşkıyalar soydu, aldığımız ufak, te
fek eşyalar gitti diyor. '. Bunun için de; jandar
ma kumandanlığına ve komiserliğe müracaat et
tim; nazarı mütalâaya almadılar, beni kovdular, 
biz bunun için mi çalıştık ye bunun için mi ka-

, nımızı döktük1? Yazık bizim gösterdiğimiz feda
kârlığa demekle beraber askerliğe intikal ediyor. 
Henüz burada ihtiyat zabitlerini davet etme
mişler, ettiklerinde gideceğiz diyor. Balanız 
efendiler, sansür birdefa..vazifesi olmadığı hal
de bu mektubu açıyor. Sonra orada Komiser 
Bey mektubu.-okuyor, diyor ;ki: bu,efeudi;/halkı 
hükümet aleyhine i t teşvik ediyor. Binaenaleyh 
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tarassut altında bulundurulsun^ takibat icra 
edilsin, serbest bırakmayın yöhmdamııtasarrıf-
hk vasıtasiyle emir veriyor. O sırada mutasar
rıf kimdir, ismini bilemiyorum, zannedersem Fe
rit Bey olacak ki, o zat idare memuru olacak 
bir Zat olmadığı için bunu takdir'edemiyor, bu
nun mânasını ihata edemiyor. Bunun üzerine 
çocuğu tahtı tevkife alarak bir kaç gün yattık
tan sonra Kayseri'ye gönderiyor. Kayseri'de 
bu mektubundan dolayı İstiklâl Mahkemesine 
verileceği bir sırada haberdar oluyorum. Mek
tubu okuyorum. Bu mealde bir mektuptan-hiç
bir gey terettüp etmez, bilâkis takdir etmek icap 
eder. 

Vazifesini yapmış olan bir genç memleketi
ne avdet ediyor. Memleketin asayişsizliğinden 
dolayı hırsızlar soyuyorlar, ebeveyin ve akra
basına bir miktar hediye almış, bu da hırsızlar 
tarafrndan alınınca müteessir olarak evine git
miş, kalbi sızlamış ve bunun üzerine böyle bir 
mektup yazıyor. Böyle bir mektubu yazdığı 
için cezalandırmak icabetınez. Binaenaleyh mem
leketin idare . memuru bunu takdir edemiyor. 
Meseleyi mutasarrıfa izah ettim, derhal anladı
lar, icabetınez dediler, çocuk serbets kaldı. 

Şimdi düşünüz efendiler, bir mektup ki pek 
vicdanî yazılmıştır. Hattâ o çocuğun isyan etme
si icabeder. Jandarma kumandanlığına müra
caat etmiş, niçin vazifem yapmadın demiş; 
jandarma kumandanlığına söylemiş. Şüphesiz 
hakkı vardır, öyle olması icabederken hüsnü te
lâkki edilmiyor. -Bu suretle' bir mesele çıkıyor. 
Birçok safahat var. O safahatı da bilhassa taşra
ya teşrif eden arkadaşlarımız- pekâlâ bilirler-

Bunlar inceden inceye tetkik edilirse ve me
selenin nereden geldiği anlaşılacak olursa, uiha-' 
yet idare memuru bir hak ile, büyük bir nüfuzu 
ilmî ile, fen ile memleketi idare etmek liyakatin
de olursa orada bir fenalık olmaz. Fakat idare 
memuru sellemhüsselâm ve biraz da nüfuzu kır
mak, memlekette sivrilen bir fikrî, sivrilen bir 
şahsiyeti mahvetmek ve onu derhal kırmak zih
niyle-hareket ettiği takdirde, birçok fenalıklar 
oluyor. Hattâ Yozgad hâdisesinin millete azim 
fedakârlığa mal olduğunu tetkik edecek olur
sak, bunu yine idare meselesinde buluruz. 
Hattâ Konya meselesini tetkik edecek olursak 
kabahat yine, idarededir. Kayseri'de bir mesele 
çıkmadı. Fakat bu; idare memurlarının idareye 
ehemmiyet vermesinden ziyade, Kayseri'lilerin 
biraz daha ağır başlı, daha. ziyade ahvali muhit 
oldukları içindir. Hattâ diyeceğim ki idare me
murları Kayseri'yi idare etmiyorlar, Kayseri 
halkı idare memurlarını, idare ediyor. Orada bir 
sızıntı çıkmıyor. 

Netice efendim, bilhassa Dahiliye Vekâletin
den rica edeceğim ki, hiç olmazsa bundan sonra 
mümkün olduğu kadar idare memurluğunun da 
bir meslek olduğunu ve bir ilim olduğunu kabul 
ederek, ona göre idare memurlarını intihap et

sinler. Eğer memleket, bu turzda idare edilecek 
olursa zannederim daha ziyade iyi idareye maz
har olur. Aksi halde şüphesiz çok mutazarrır olur. 
F#kat bu mutazarrır olmak belki âni değildir, 
derhâl değildir. Fakat tedrici tedrici sukuta 
doğru gider. 

Fakat idare memuru iyi intihap edildiği tak
dirde o derhal vukubulmaz, zaman geçtikçe iyi 
bi ridareyc mazhar olur ve bundan memleket şüp
hesiz, istifade eder. Maarife taallûku itibariyle, 
iktisada taallûku itibariyle,-her nokfai nazardan 
idare memurlarının, kemiyet ve keyfiyetine dik
kat etmek, ehemmiyet verilmek zannediyorum ki, 
çok lâzımdır. Bunu kemali hüsnü niyetle soyu
yorum. Binaenaleyh Dahiliye Vekili Beyin, her
hangi bir şalısın, bir zatın şahsından katiyen 
şeyim yoktur, yalnız ilim itibariyle bunu nazarı 
itibara alması şüphesiz lâzımdır. 

Son ra müfettişlik meselesine gelince: arkadaş
lardan bazıları aleyhinde bulundular. Fakat 
müfettiş çok lâzımdır. Herhalde bir vazife- ve 
bir mesuliyet olan yei'de bir de teftiş, ister. Olma-' 

' diği takdirde olmaz. Yalnız şu var ki, yetişmiyor. 
Meselâ bir sene zarfında dairei , intihabiyeme 
bir müfettiş gelmiş değildir. Şüphesiz ki, orada 
kanuna ve nizama, mugayir harakât olmuştur. 
Böyle olmakla beraber müfettiş gelmemiştir. 
föeğer- müfettiş gelmiş, olsaydı daha evvel önünü 
almış olurdu. Herhalde müfettişliğe ihtiyaç 
vardır. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN B. 
— Efendim, Mazhar Müfit Beyefendi iki sual 
ile beyanata başladılar, tfada.tr al iyelerinden 
birisi Dahiliye Vekâletinin siyaseti dâhiliyesi 
nedir buyurdular-' Dahiliye Vekâletinin siyaseti 
dâhiliyesini;-malûmu âliniz-Kanunu Mahsus mu
cibince Meclisi Aliniz tâyin etm iştir ve ediyor. 
Dahiliye Vekâletinin siyaseti dâhiliyesi; Teşki
lâtı. Esasiye Kanunu ile de tâyin edildiği gibi, 
bii' 'lakım yeni kanunlarla da tebdil olunacaktır 
ye.-bu kanunlar Dahiliye Vekâleti tarafından 
Meclisi Âlinize tevdi edilmiş ve Encümende mü
zakere buyuruljiıyor. Onun için bu meseleyi bu
rada tekrar izyha lüzum görmiyorum. 

Sonra Dahiliye Vekâleti ne gibi semereler 
vermiştir, derecei mesaisi nedir buyurdular. 
Bendeniz zannediyorum ki, Dahiliye Vekâleti; 
Nafıa Vekâleti gibi açıktan semere verecek bir 
vekâlet değildir. Şu kadar metre, şu kadar kilo
metre yol yaptık gibi bir şey diyecek değil... Da
hiliye Vekâletinin semere vermesi) bir takım va- . 
kayıa, bir takım hâdisata. mâni olabilmesi de
mektir. Bendeniz kemali esefle söylüyorum ki, 
hakikaten bu son geçen sene zarfında memleke
tin bir çok yerlerinde sürüşler, isyanlar ve şeka
vetler vukubuldu. Bunu inkâr edecek değiliz. 
Fakat bunlar için malumu âlinizdir ki Dahiliye 
Arekâleti yalnız başına bir şey yapamazdı. Dahi
liye Vekâleti; Müdafaa! Milliye Vekâleti ile be-

' raber çalıştı ye son zamanlarda söjiiyebilirim ki; 
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bu ahval, eskisine nispetle, farklıdır ve her ta
rafa, sükûn ve sükûnet vâkidir ve bakidir diye 
iddia etmek taraftan da değilim. Fakat eski 
keşmekeşlerin, o eski şûrişİerin, bugün olmadığını 
itiraf etmek te lâzımgeli.r zennederim. Sonra 
dâhiliye mesleki; zavallı meslektir buyu
ruyorlar. Bu meslekin zavallı meslek olmasını 
pek doğru bir tâbir bulmıyorum. 

HÜSEYİN A V N İ B . (Erzurum) —Maliye 
Vekilü gibi siz de bahtivar deyiniz!.. 

YAHY^A OALİB B. (Kırşehir) — Bütçesi; 
memurları değil. 

DAHİLÎYE VEKALETİ V. Dr. ADNAN B. 
(Devamla) — Bahtiyar da demek istemiyorum. 
Bir dakika düşünürseniz ki, bu Hükümet ne za
man ve ne gibi şerait dâhilinde teşekkül etti ve 
ne gibi bir Hükümeti istihlâf etti? Malûmu âli
nindir ki, mütarekeden sonra bir kere; eski me-
mutlar değişini şti. Alım et Beyin buyurdukları 
gibi; onu mütaakıp ta muhtelif İstanbul kabine
leri zamanında bir değişme daha olmuştu. Bura
da da Hükümet teşekkül ve teessüs ettikten son
ra da işe başlayınca bir değişme daha oldu ve 
öyle zannediyorum ki, buradaki tebeddülat bun
dan ibaretti T- ve dahiliye meslekinden olmayan 
adamların, bu mesleke girmeleri zaruri idi. Fa
kat Öyle bir zaruret karşısında idik ki, memurlar 
tâyin olundukları yerlere gitmiyorlardı ye bizim 
akidemize sahip adamlar da bul,mak güçtü. 

KADBİ AHMET B. (Diyarbekir) i - Sekiz 
bin kuruş harcirah verildiği halde gitmivorlardı. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. AD&AN B. 
(Devanda) — Evet efendim, girmiyorlardı ve 
akidemize sahi]) adamlar da bulunmadığından. bu 
noktai nazardan meslek sahibi olmayan adamlar 
alındı. Munsif olunuz ye bunun mecburiyet tah
tında okluğunu kabul buyurunuz. Sonra buyuru
yorlar ki; bunlar yavaş yavaş değişmelidir. Ben 
sizi temin ederim ki, efendiler; bunlar yavaş ya
vaş değiştiriliyor ve değiştirilecektir. 

Sonra kahveciden 1 »ir kaymakam yapıldığını 
buyuruyorlar. Kemali ciddiyet ve hüsnü niyetle 
arzedeyim ki; kahveciden bilinin kaymakam oldu
ğundan haberim yoktur; mamafih kahvecilik et
miştir diye bir sanatı hasise ile meşgul olmuş 
demek tc ne dereceye kadar doğrudur bilmiyo
rum. 

Vakıa, kahvecilikten kahveciliğe fark vardır, 
alelıtlak-kahvecilik hasis bir sanat olmasa gerek; 
onun da bir kıymeti vardır. Efendiler, değil 
böyle, daha başka nice şyler duyuyoruz. İstan
bul'da bir takım mütekaidinin, orduda hizmet et
miş olan zabıtanın; aklıktan kahvecilik değil, 
hamallık ettiğini görüyoruz. Şimdi bu adamlar 
böyle iyi hizmet etmiş ve namuskâr insanlar ise; 
bunlar tekrar hizmete talip -oldukları vakit, sten 
vaktiyle kahvecilik ettin diye reddetmek doğru 
olur mu efendiler! 

Maamafih bu meseleyi tahkik edeceğim ve 
eğer resi idarede bulunacak bir zate hâs «vsafı 
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ihlâl edecek surette bir aanatta bulunmuş ise, 
tabiî ben de bakasını tecviz etmiyeceğim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Bir su
ale müsaade buyurur; musunuz efendim? Efen
dim, kahveciliği sanayii âdiyeden addetmiyor
sunuz, güzel... O adanı kahvecilikle idaresini te
min ediyoymuş; fakat burada muktedir, faal 
gene yüzlerce kaymakam sürünüyor!. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN B. 
(Devamla): — Katiyen Mazhar Bey, yüzlerce kay
makam sü^ünmiyor, gelip görürsünüz. 

KADRİ AHMET B. (Diyarbekir) — Böyle 
kaymakamlar varsa; istirham ediyorum:- Diyar
bekir vilâyetinde iki üç kaymakamlık münhaldır; 
oraya gitsinler. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN B, 
(Devamca) — Sonra Mazhar müfit Bey sureti 
teftişten bahis buyurdular. Bendeniz de sureti 
teftişin böyle olacağını söylemiştim; esas teftiş 
budur, böyle olması da lâzımdır ve böyle olursa; 
idare .memurlarının başında iyi bir teftiş olursa; 
idare de bin kat hayırlı olur demiştim. Onun için 
onu tekrar mevzuubahis etmek istemiyorum. Bu
yurdular ki: 1337 senesinde bunu mevzuubahis 
edeceğiz.. Tabu 1336 bütçesi esasen sarfedilmiş 
bir bütçedir. 1337 bütçesinde müfettişi umumi
ler olacak buyuruyorlar. Bittabii bu meseleyi yine 
Meclisi Âliniz halledecektir. Çünkü müfettişlere 
ait kanun da Meclisi Âlinize geliyor. Meclisi Âli
nizin vereceği karara göre, mülkiye müfettişleri 
kalacak -mıdır, kalmıyacak midin o zaman an
laşılır. 

Ahmet Beyefendi deminki i fadatınm birçok 
yerlerini doğru söylediler. Buyuruyorlar ki, şim
diden .sonra olmasın; bu gibi haller olmasın. Evet 
biz de bu fikirde beraberiz. Fakat birçok zaman-
danberi yapılmış olan bir şeyin çarçabuk değiş
mesi imkânı olmadığını da kabul buyurunuz. 

3. — Haymana ahalisinin orduya at hediye 
ettiklerine dair Haymana kaymtikamlığınm tel
grafı. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN B. 
— Sonra Haymana Kaymakamının bir iane tel
grafı meselesi mevzuubahis olmuş, bendeniz bu
lunmadığım bir sırada mevzuubahis olduğundan 
müzakeresi tehir olunmuş. Malûmu âliniz, Heyeti 
Al iyeniz de derhatır buyururlar ki, İnönü ımı-
zafferiyeti üzerine her tarafta ahali tarafından 
böyle ianeler verilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ahali 
. değil, doğrudan doğruya kaymakam cebren top-

lamijş... 
DAHİLİYE VEKÂLETİ: V. Dr. ADNAN B. 

(Devamla) — Gelen telgraf ianedir diyor. Bu 
telgrafı kaymakam Millet Meclisine yazdığı 
gibi Dahiliye Vekâletine de yazılmıştır. Dahiliye, 
bu telgrafı alır almaz derhal vilâyete sormuş, 
ne hak ile almış ve ne için almış diye sual et-
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mistir. Bu gibi ianeler teberru suretiyle dahi 
olsa; Dahiliye Vekâleti meseleyi,takip,ve tah
kik ediyor, yani cezalandırmak için uğraşıyoruz. 
Fakat bir çok yerlerde, meselâ Eskişehir'de, 
-bendeniz binnefis gördüm ve Abdullah Azmi 
Efendi de orada idi, görüştüm bilirler, ahali 
biz vermek istiyoruz, siz ne hak ile mâni ölü
yorsunuz? diyorlardı. Ahali; biz orduya ver
mek, teberru etmek istiyoruz deyince; Dahiliye 
Vekâletinin b zaman bir hakkı yardır ki; oda 
alınan ianatı, îane Kanunu ahkâmına tevf ik et
mektir veüu suretle mutasarrıflara da emir ve
riyoruz. Bendeniz zannediyorum ki; mutasar
rıflara bn emir verildiği tarihtenberi bu iş, 
gündengüne yoluna girmiştir ve mümkünmerte-
be, en kuvvetli ve en şiddetli bir surette, bunun 
aleyhinde bulunuyoruz. ve bulunmağa çalışı
yoruz. 

Şimdi Haymana'dan, orduya 64 beygir he
diye edilmiştir diye bir telgraf geliyor, eğer 
bu, cebir ile olmuşsa Meclisi Âliniz huzurunda 
sizi muhakkak temin ederim ki eh ağır cezayı; 
bu kaymakam görecektir. 

KADRİ AHMET B. (Diyanbekir) — Kay
makam', Tnönü harbinden sonra gitmiştir. 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B (Devamla) 
— Her kim ise, en şedit cezayı gerecektir. Çünkü 
bu yolu tuttuk ve bu yolda muvaffak olabilece
ğimize de ümitvarrm. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bi
zim işittiğimiz efendim.; Haymana'daki o kay
makam ; köylere jandarmaları sevkettirmiş ve 
cebren toplatmış... . 
- D A H İ L Î Y E V. V, Dr. ADNAN B. (Devamla) 
-T- Olabilir efendim.; aksini iddia etmiyorum. 
Tahkikat: yapılıyor. İşte efendiler; müfettiş 
meselesinin ehemmiyeti yine gelmiştir. Biz bu-

• nu validen, Sorarız. Vali bu sualimize kâfi cevap, 
vermezse müfettişimizi göndereceğiz ve bu me
selenin.ehemmiyetli olduğunu anlayınca biz bu
nu doğrudan doğruya teftiş ettireceğiz, cevabı
nı da yakın zamanda veririm. 

• RİFAT B. (Kayseri) -—Bu: telgrafın kıraet 
edildiği gün,- Kayseri mutasarrıfının da cebren 
iane topladığı burada meyzuubahis olmuştu. Ora
da cebren inae toplayan mutasarrıf şimdi bura-

• daki vali İhsan Beydir, ihsan Beyin, iane ver
meyen. l»r zatı cebren hapsettirdiğini, Ahmet 
Beyle beraber gözfmüzle gördük, hattâ bu iane, 
emir verildikten sonra toplanmıştır. 

DAHİLÎYE V. V. Dr. ADNAN B. (Devamla) 
—- Bunun da neticei teftişatmı arzedeceğim efen
dim. Bi rde Diyanbekir Mebusu Kadri Ahmet 
Beyin bir »telgrafı var. 

7. — SUALLER, İSTİZAHLAR VE OEVAPLAEI 
l/~ JŞiyaribekir Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 

MalatyaMutasarrıfı ile Ergani,kay makamı hak
kında sual takriri ve Daküvye Vekâleti Vekili 

Dr. Adnan Beyin bütçe müzakeresi esnasında şi
fahi cevübı , . 

KADRt AHMET B. (Diyanbekir) — Tel
graf, resen bendenize değil efendim-, bir <kadm 
bendenize ve Fevzi Paşa Hazretlerine çekiyor. 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. (Devamla) 
— Evet efendim. Bu mesele de :; Nihat Paşa 
Hazretlerinin seyahati esnasında; eşkıya ken: 
dilerini soymuş ve sonra zayiatın, köylerden 
tazmin edildiğinden bahsediliyor. Dahiliye Ve-. 
kâleti bu meseleye muttali olduğu • gündenberi 
teftiş ve tahkiki emretmiştir ve son aldığfmız 
telgrafta da : Mutasamf; teftişata başladım, bi
tirdim ve evrakmı gönderiyorum diyor, evrak 
postadadır, geldiği zaman, neticeye görV malû
mat verebileceğim. Yani bu işin-, sureti-reşmi-
yede,.Hükümet vasıtasiyle netice! teftişatma da
ha muttali olamadık; şiddetli teftiş ediliyor. 

."•• NUSRET Ef. (Erzurum) ^ Beyefendi, ^Ba-
yazit mutasarrıfı, TahirBey infişal etmiş, esba
bı ihfisalini izah buyurur musunuz? 

DAHİLİYE V. V.J)r. ADNAN B. (Devamla) 
— Müsaade buyurursanız sonra izah. ederim. 
(Sonra, sonra sesleri):. . ; < ' •-': 

2. r— Erzurum Mebusu , Salih Efendinin, 
memleketin muhtelif yerlerinden toplamım iane 
hesabının itasına dair suali ve Dahiliye Vekâleti 
Vekili Dr. Adnan Beyin bütçe müzakeresi esna
sında şif ahi cevabı 
. DAHİLİYE V. V. Dr: ADNANB. — Biri de 
müdafaai vatan uğrunda, Samsundan kırk bin 
lira toplanmış buyuruvor Salih Efendi. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) —'Toplanan 
paraya gelince haddü hesabı yok. 

DAHİLİYE V. t- Dr. ADNAN B. (Devamla) 
— Eİemüm, bu paranın, kırjc bin liranın nasıl 
toplandığını bendeniz de merak ettim ve sordum. 
On Beşin Fırkanm levazımı , ikşaiyeye. plan İh-
tiyacatı ve bilhassa hastanede karyola,, yatak, 
yorgan, hiç bir şey kalmaması dolayrsiyle, bu ih-
tiyacatın temini için oradaki tüccar, fırka, ef
radının asayişi tesis hususunda gösterdiği gay
retten dolayı da memnuniyetlerini izhar etmek 
üzere bir müsamere tertip etmişler; bilhassa, mü-
samerenin programını da aldırdım, öyle bir mü
samere yapmışlar ki, bu müsamereye, sırf ora
nın muteber ve yüksek tüccarları iştirak: edebi
lecekler. Meselâ bir mevki satmışlar (250) lira
ya. Bu suretle (160) bilet satmışlar ve müsame
re hasılatını bu tarzda toplamışlardır. Yani 
tane Kanununa tevfikan yapılmıştır; fakat .te-
berrudur. Hükümetin arzusiyle ve cebriyleya-
pdmâmıştırr 

ZİYA HURŞİT B. (Lâzistan) -^ İstiMâl 
Mahkemesi yapmıştır. 

DAHİLÎYE V. V. Dr. ADNAN B. (Devamla) 
—- Onu bilmiyorum efendim. Bu hususta ne 
mutasarrıf çağırmış, bir şey söylemiş, ne de baş-
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kası. ; 'Üisttâ -Mutasarrıf bundan " telâş, etmiştir. 
Para^t mÖsamere ile toplamışlar ve orduya sar-
letmlşleî'âir. 

« İ î A J l M t e f B (Hakkâri) — Elinle 
deki'^ne.Kanunu... , 

BfiTÎS — Söz vermiyorum Mazhar İBey;.. Tah
rirî suâller bitsin, sonra. 

MAZHAR ÎİÜFÎT B. — Reis Beyefendi; 
•geçen günden de bir sözüm mahfuzdu bendenize 
hâlâ yermediniz, Nihat Paşa hakkındaki sö
züm mahfuzdu.. Fakat hâlâ sıra gelmedi. 
- S. -~€hnç-Mebusu Şeyh Fikri IŞfenfLinin, 

>Jff}a§iz vali veküi hakkında istimh takriri ve 
$&ftilty:e <Ve[k4Uti Vekili $r. AfLnmı Beyin bütçe . 
mümkçpeşi esnminda şif'ahi cevabı 

T^ŞtfljtYt V, V. Dr. ADNAN B. (Devamla) 
— 'öfr: takrir daha vardır efendim. Dahiliye 
TeMtetinih bütçesi müzakeresine talik edilen bu 
takrirde : 

«İŞlyevm Mamuretülâ>iz valisi bulunan za
tîn; jandarma ye .polis kuvvetiyle eşraf ve tüc
carından bazılarını makamı resmisine celp ve 
tehdit ile,- kendilerinden maarif ve Hükümet 
nam*fta para, konak ve saire talep ile, vukubu-
Jan şiddeti özerine metalibatını is 'af ettirdiği 
bizmt •meşhut olmakla keyfiyet arzolunmuştu. 
Bu kere alman haberlere nazaran Dahiliye Ve
kâletinden vukıibulan ihtar üzerine valinin ce
bir 've tehdit ile aldığı para ve sairenin,kerhen 
bŞyük bir iğbirarla iade olunduğu bildirildiğin
den Vekâleti müşarünileyh anın şu suretle valiye 
ihtaratta 'bulunması şayanı şükrandır. Ancak 
vilâyet halkı üzerinden mumaileyhin zulmünün 
tamamiyle refiyle artık suiistimâiâtı, hilafı ka
nun harekâtı resmen tahakkuk eden valinin ber 
mucibi kanun işten meniyle tahtı muhakemeye 
ahnmadığının izah Duyurulmasını...» diyor. 
Bfeı^im, bu il)eşele epey bir zaman evveldir ye 
zannediyorum Teşrinisani içerisinde veya Teş
rinievvel riihayetlerindedir. Bir güri hakikaten 
sahibi |mza Beyefendi bendenize müracaat etti
ler. Valinin 4ora<}a cebren iane topladığından 
bahsettiler. Bendeniz de; bu iane cebren top
lanmış mıdır, toplanmamış mıdır? sormakla be
raber, derhal iane cebren olsun olmasın, iade 
ediniz dedim. Vali, aldığı bütün ianeleri yerle
rinef iajie etmiştir. 

Malumu âliniz bir kere Hükümet bir meni 
iam>' nizamnamesi çıkarmıştır. Bundan evvel 
her tarafta da iane toplandığını Meclisi Âliniz 
biliyorsunuz, gizli bir mesele değildir ve her ta
raf^ toplanıyordu. 

BjR MEBUS B. — Cebren iane alındığını 
brlmivoruz. 

DAHlLtYE V. V. Dr. ADNAN B. (Devamla) 
•—•#»»» bendeniz bilmiyorum, fakat her taraf
ta Mâdaf aai Hukuklar vasıtasiyle ve idare re
islerinin tahtı idaresindeki. komisyonlar vasıta-
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siyi e ciheti askeriy e ve Kuvayi Milliye için iane 
alınmıştır ve onu hiç birimiz inkâr edemeyiz ve 
yalnız burada cebir ve tehdit meselesi mevzuu 
bahistir: Valiye sureti katiyede sorduğumuz 
gibi, diğer taraftan kendileri tarafından cebir 
ve tehdit ile iane alınmıştır diye gelen şikâyet
lerin mukabili olarak telgraflar aldık. 'Kendile
rinden iane alman zevatın isimleri Dahiliyede 
mahfuzdur. Bizden iane alınmamıştır ve ianele
rimizi geri aldık diyorlar. 

FÎKRt FAİK B. (Genç) — Cebren alınma
mışsa niçin iade edilen parayı almışlar veyahut 
iade olunmuş? -

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ Dr. AD
NAN B. (Devamla) — Efendim, iane iade edi
liyor, niçin almasın? ve benden de alsalar ve de
seniz ki, vazgeçtik, herkes parasını alır. Niçin 
almasm? ' 

KADRİ AHMET B. (Diyaribekır) ~ Bey
efendi; zannederim iade edildiği zaman cebren 
iade etmiştir, aldığı zaman değil ye Dahiliye 
Vekâletine şikâyet vardır ve ben şöyle hizmet 
etmek istedim ve fakat bunun kıymetini takdir 
etmeyenlere cebren size iade ediyorum gifri ... 
ve daha tafsilât veririm. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VBKlLl Dr. AD
NAN B. (Devamla) •—. Efendim, Mamüretülâziz 
valisi en kuvvetli bir surette hareket etmiştir. 
O derhal emri ifa etmiştir ve o günden bugü
ne kadar hiç bir şikâyet vâki olmamıştır. BuyuT-
duklan hâdise meni iane karanıamesinden evvel 
vukubulmuş bir iştir ve tahkik ettiriyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz yalnız 
müfettişler hakkında bir şey arzetmek isterken 
bir iane meselesi ortaya çıktı, bir meslek mese
lesi çıktı, bir para meselesi çıktı. Reis Bey ve 

„ Heyeti Aliyeniz müsaade ederse bu üç mesele için 
üç kelime sarf edeceğim. Vehbi Efendi Hazret
lerinin müfettişler hakkındaki beyanatı gayet 
muhiktir. Malûmu âlileridir ki, şimdiye -kadar 
her birerlerimiz birer sancak, birer vilâyet aha-
lisiyiz ve şimdiye kadar müfettişlerden hiç bir 
fayda görmemişiz Gelir valinin -evine misafir 
olur ve birkaç gün yemek yer. Mazhar Beyefen
dinin munsif beyanatı veçhile; eğer vali aleyhin
de ufak bir ifsadatı olursa koğulur. Olmazsa za
ten birkaç gün yelmek yer, AHaha ısmarladık der-
gider. Bunu kabul etmek memleket için muzır-
dır. Bundan sonra müfettişler; memleket âha-
lisidir. 

Sonra bir meslek meselesi gelir : Bu mesele 
gayet mühim olduğundan rüfaî işine benziyor. 
(Handeler). Çünkü! bu baştan bozuk gidiyor. 
Meslek meselesi: Efendim; eğer-inkılâpla uğraşa-
lak bir devre olmasa Dâhiliyede ıftejşleJk adamak 
doğru değildir. Çünkü millet gayrimüseceel, 
gayri munsif inkılâpla iştigâl ediyoruz. Efen
dim; herkesin mesleki, meşrebi anlaşılır bir vazi
yette değil ki. Fırtınaya karışıp . gidiyoruz, bil-
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miyorüz, bunu a^asak başı bozuk.-... Meselâ, Da
hiliye «Azın-..muhteremi- kahraman bir askerimiz 
mülkiyede mülkiyede Dahiliye Nazırı ye Sonra 
V^J^^cİöİ^i^dur. (Jjaudeler) Seferberlikte^rab-
zon 7a da d^V|#i getirdiler. Fakat şimdi malûmu 
âliniz'-miii|t;'|gayri- müseccel inkılâp devresini ge
çiriyor. $akât şimdi buna zaruret vardır. Pa
şam meselesine gelince: Allah ıslah. eder. 
Neler geldi, neler- geçti felekten, un elerken deve 
geçli elekten (Handeler). Efendim, bu para me
selesine gejmce : Kadri Beyefendi biraderimiz 
lüzumsuz bir. şey söyledi, ruhuma tesir etti. 
Çünkü dedi ki, parayı ianeyi rıza ile vermişler 
de bunu meydana süren adamlarda bunu başka. 
bir şekle koyduğundan dolay* reddedildi dedi, 
Bil böyle değil. .İane için. bu gün her birimiz 
alâka ashaba almakla iane venniş ve almışız. 
Bendeniz JVfüdafaai-hukuk reisi iken 35 bin lira 
Bursadan para aldım. 

MAZ&m MÜFİT B.(Hâkkari) — İstiklâl 
mahkemesine verelim... 
... S4£»Î8$Efi (Devamla) — İstiklâl mahkeme
sine ;...--3Jat«ı bendeniz hesap, istedim. Bendeniz
den kırk bin lira para alındı. Niçin alındı di-
ye sordum* Niye alınmış» niye verilmiş? para 
cebren. alınmış ve hepimizin de imanı vardır. 
Hattâ; utanmak ta eebirdir,rıza ile verse de ce
birdir. Yalnız bendenizin maksadım; kırk bin 
lira-hesabatmı ortaya koymaktı. Otuz beş bin li
ra beftdeniz aldm. Benden sonra 15 bin lira 
para alınmış Bilmem Konya'da dört yüz bin 
lira alinmış, Eskişehir'de yarım milyon lira alın
mış* Falan yerden kırk. bin lira alınmış. Bende
nizin takririmden maksat, mesul Dahiliye Vekâ
leti ^fild^r, Müdafaai Milliyedir ve Fevzi Paşa 

-Hazretlerinden hesap istedim. 
MUSmFA KEMAU B; (Ertugrul) — Hesa-

bij kitabı yok, fatiha ihsan edelim ruhuna... 
SALİH E l (Devamla) — Fakat Mülkiye 

müfettişleri hakikaten ihmal edilecek bir mese-
dfcğMir; Öüöa büyük bir para vereceğiz* lüzum-
stl» yer^gidecetetir; Eğer Dahiliye'Vekili Beye-
feMi kttyiraca-k söz yenftiş arkadaşları yoksa bu-
hu-afîetsin\ Yx>k varsa bu lüzumsuz bir meseledir, 
para haraya gidecektir. 

BJf f l t i t t f i VÜjfeÂBETl V&KtBÎ Dr. AD-
TfAN-fe (İstanbul) — Efendim, Salih Efendi
den rie& ederini; bu tabiri geti alsın... 

SAUÎİİ Ef. (Erzurum) — Geri aidim efen
dim. 

MUSA KÂZlU -Üt.- (Konya) — Efendim, 
Her türlü mesalik olduğu gibi Dahiliye mesleki 
de t̂ ıbU bir- meslektir. Bunun da teşkilâtı, me-
memur^i vardır, Bu meslek erbabının da tatbik 
ile mükellef olduğu kavanitıi İdariye şüphesiz 
mevcuttur. •*. Memurini Dahiliyenin; kaymakam-
\&xı$L) mutasarrıfların, yalileriu kavanini idari-
yeyt M^f ; taifem edin ekmediklerini teftiş her
halde dereeei vücuttadır, Teftişin sureti ierası, 

miktarı ne olursa olsun, her- halde bir teftiş lâ-
lâzımdır. Makamı Riyasete verilen ve şimdi 
okunan takrirler ve âdeta, istizah mahiyetinde 
dlari tekarir de, teftişin lüzum ve vüeubunu müs* 
bittir. Başka bir delile hacet yoktur, jStemuri-

. ni dâhiliye de'ilmü irfan kâfidir diye bazı mü-
talâatta bulunuldu. İlmü irfan ye aMâkıte ka
dar temiz ve parlak bulunursa bulunsun,, gerek-
hataen ve gerek sair sevaikle memurini Mülkiye
nin, memurini dahiliyenin; hata etmesi ihtimali 
vardır ve bir kazaya giden bir l&ymakamm ve
ya bir livaya giden bir mutasarrıfın müruru za
manla o memleket ahalisinin bazılarına daha- mü
layim ve bazılarına daha gayri mülayim hare
ket etmesi neticesi olarak; sevdiği adamı, sevme
diği adama tercih ederek, ahkâmi^kanunryeyi sev
dikleri lehine, sövmedikleri aleyhine yapar Bu* 
nun itnkâm vardır ve âdeta kısmen de yakıdır. 
Şu halde mutazarrır olanların Pahiliye: Vekâle
tine müracaata haklan vardır.^D^^iye Vekâ
leti bu gayrikanuni ahvali tahkik için hşngi-ve
saite müracaat edecektir? Tabiî elinde bulunan 
müfettişleri vasıtasiyle bu tahkikatı yaptıracak
tır. Valiye müracaat ederse, efendiîh; valinin 
kaymakamı himaye etmesi memuldur. Çü&kü: 
memurudur Ve o memuru daha fagla himaye 
edebilir veyahut o memura biraz rekabeti var
dır ve arzu ettiği şeyi yapmak imkânı vardır. 
Bir valinin maiyetinde bulunan kaymakamlar 
hakkında doğrudan doğruya o kaymakamın azil 
ve nasbini mucip olacak veçhile katî beyanatta 
bulunması bir mahzuru idarî-teşkil eder zaman
dayım, Her halde bir müfettişe, bir livada bulu
nan bir idare memurunun fevkında ve yalnız-
vazifesi kimseye merbut olnayâtak ahkâmı ka-
nuniyenin hüsnü tatbik ve icraatta nezaretten-
ibaret olmak üzere bir heyeti: teftişiyemn lüzu
muna ihtiyaç vardır ve şimdiki >müzakeffct, iana* 
tın cemi ve saire l̂ akfeındaM;, takrirlerde bunu 
müeyyettm Binaenaleyh, müfeCtişlikler faslının 
kabulünü; teklif ederim. 

H A » t NAMfK B. ( î z m i t ) ^ Slendit», bük
tün arkadaşlar memurjni mülkiyenin azil ve 
nasbi hakkında pek yanlış, yollar^ "gidildiğinden 
bahsettiler. Bendeniz de iştirak ederim ve haki-
teaten yerden göğe ksdar haklan vardı?, Yalnız 
bendeniz zannediyorum ki? bu, hata ŷ aânız bu
günkü idârej*e ait değildir* Biraz maziye ircaı 
nazar edersek görürüz kij inkılâptan Sonra bu 
yanlış yollara gidilmiştir. Jandarma zabitleri 
tâyin ediliyor diye beyaiı büyurul<uj, Keşke yak 
nız jandarma zabitleri olsa fakat Adliyedejı ko-
ğülan» maariften tekaüt edilen/: evkaftan harice 
çıkarılan velhasıl ipini kt>paran her, a^âm yolu* 
nu bulduğu takdirde kendisine Dahiliyede bir 
vazife buluyor. (Keşkül sesleri). 

Efendim; bendeniz yine maziye ait olmak 
üzere: Dahiliyeyi darülacezeye, daha açık bir tâ
bir ile imarethaneye beâızetiyorum, Ke^EÜlünü 
alan dahiliyeye geliyor, Mr vaaife Suluyor, 
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Jtjendeniz de burada hakikaten tevcihi menasıpta; 
gördüğüm bu yolsuzlukları, i'erdî ve şahsi olarak, 
meslekimi;müdafaa etmek maksadiye, gerek Da
hiliye Vekiline ve gerek memurin müdüriyetine 
ve sairelerine birçok defa şikâyet ve müracaat 
ettim: Yalnız, malûmu âliniz burada Vekâletler 
yeni teessüs ettiği zaman filhakika memur bul
mak nususunda müşkülât vardı, bu müşkülât 
ve zaruretten bahsettiler. Fakat kendileriyle 
yaptığım müzakere neticesinde,bendenize; böyle 
meslek haricinde zarurete binaen tâyin edilen 
zevatın, atiyen hakkı müktesebe mazhar olma
maları için, vekâlet suretiyle ve o mahalle mün
hasır olmak şartiyle ve bir kaydı ihtirazi ve is
tisnai ile tâyin edildiklerini söylemişlerdi. Bina
enaleyh böyle bir kayit var işe, bundan sonra 
da meslek haricinde bulunan kimselerin tâyin 
edilmemesine itina edilirse mesele biter. Bura
da yahlız jandarma zabitleri değil, mekâtibi ipti
daiye müfettişi, evkaf memuru, malmüdürü, ma-
rif müdürü, bilmem ne müdürü gibi muhtelif 
mesleklere mensup muhtelif adamlar tâyin edil
mişlerdir. ' 

Hattâ isim tasrih etmiyeeeğim; vaktiyle 
bendenizin maiyetimde bölük kumandanım bu-
lunari bir adam . . . . Bütün memleketin şikâyeti 
üzerine hakkında tahkikat icra 'ederek suiistima-
lâtına kani olduğum bu adamı şikâyet ettim, vi-
lâyatj. şarkiyeye tâyin edildi, gitmedi. Bilâhara 
Jandarma umum kumandanlığına müracaat et
ti. Bunu kendi eski vazifesine bile iadei kabul 
etmediği halde valii sabık Nuri Bey zamanında 
bu adam bu vilâyette bir kazaya kaymakam, tâ
yin edilmiştir.' Tesadüfü garibe olmak üzere 
şimdi yine mebus arkadaşlarımızdan birisi bura
da Heyeti Vekileden bir zatı muhtereme bu 
adamdan şikâyeti havi bir mektup yazıyor. Bi
naenaleyh bendeniz Dahiliye Vekâletinden istir
ham ediyorum, baçlehu memurini idarenin azil 
ve nasbi hüsusnda bu nıkata riayet etsinler! Fa
kat efendiler; malûmu âlileridir ki idare memur
ları nasıl yetişir? Bunu Dahiliye Vekâleti dü
şünmüş ve bir proje yapmış mıdır? 

Pekâlâ bilirsiniz ki; Mektebi Harbiyeden çı
kan bir efendi zabit olabilir. Mektebi hukuktan 
çıkan bir efendi/hâkim olabilir. Keza mühendis 
mektebinden çıkan bir efendi bir mühendis ola
rak'yetişir. Fakat Mektebi Mülkiyeden çıkan 
her efendinin mutlaka bir idare memuru olabile
ceğine kani ohüâk doğru değildir. Evvelce efen
diler; bir usul vardı. Malûmu âliniz Mektebi 
mülkiyeden çıkan efendiler maiyet memuru sı-
fatiyle elviyeye ve vilâyata gönderilirdi. Fakat 
bunlar; ya mektubi kalemine veya bir tahrirat 
kalemine memur edilir, orada nihayet öğrene
ceği şey; ya bir mazbata yazmak veya bir tah
rirat kaleme" almaktır. Halbuki o efendinin tah
sili bundan çok daha yüksektir. Bilâhara Dahi
liye'Vekaleti bunun yanlış bir yol olduğunu an-
iadı ve bunları * böyle maiyet memurluklarına 

göndermekten ise, nahiye müdürlüklerinde is
tihdamı ile tecrübe görmesini münasip görmüştü. 
Bu bir dereceye kadar hakikaten kariptir. 

Hacı Adil Beyin Nezareti zamanında İdi. 
Bendeniz kendisine takdim ettiğim bir'lâyiha
da; eğer, iyi idare memuru yetiştirmek istiyor
sanız bunları böyle maiyet memurluklarına gön
dermekten ise; vilâyata, livalara göndereceğiniz 
zevatı bir iki sene zarfında, meselâ bir nüfus 
memurunun vazifesi nedir? bir tapu memuru
nun, bir malmemurunun vazifesi nedir? bunları 
öğretirsiniz, gideceği kazada bütün memrların 
muamelâtını teftiş ederek bir vukuf hâsıl etsin 

' demiştim. Çünkü o takdirde hiçbir memur o kay
makamın, o mutasarrıfın karşısında yalan söy-
liyemez. Zira onun muamelâtını eline aldığı za
man bunun neresinde hata irtikâp ettiğine der
hal nüfuz eder. Şimdi bunları, bu suretle kaza 
şuabat idaresi muamelâtını. öğrendikten sonra 
bir nahiyeye göndermek ve orada bir iki sene 
istihdam etmek lâzımdır. Eğer orada bir kabili 
yeti idare izhar edebilirse - çünkü malûmu âli
leri bu, kisbî olmaktan ziyade tabiî bir mev-
hibedir - hakikaten iyi bir idare adamı olabile
ceğine Dahiliye Vekâleti kanaat hâsıl ederse anı 
Dahiliye Vekâleti; kaymakamlığa, mutasarrıflı
ğa terfi ettirir. Değilse efendiler, mutlaka bu 
adam Mektebi hukuktan, Mülkiyeden veya diğer 
bir mektepten çıkmıştır diye onu senelerce mil
letin başına belâ etmek, memleketin resi ida
resine musallat etmekte mâna yoktur ve o efen
diye Dahiliye Vekâleti der ki; sende bir kabili
yeti idariye yoktur, hüsnü suretle bir şeyi res'-
sen idare edemezsin ve seni re'sen memur yap
mak için mukavele etmedik, istediğiniz takdirde-
sizi maiyette istihdam edebiliriz. Meselâ- onu 
mektupçu yapar. Tahrirat müdürü yapar. Mü
meyyiz yapar. Fakat mutlaka kaymakam, ve 
mutasarrıf yapmak hatadır. 

Sonra efendiler bir mesele var< 
Memurların azil ve nâshmda Dahiliye Vekâ

letinin esbabr hakikiye ve ciddiyeye istinat etme
si lâzımdır. Dama taşma benzettik memurları... 
(3) ay bir yerde duramıyorlar. Halbuki üç ay
da bir yeri, bir muhiti anlamak kabil değildir. 
Üç ay sonra oraya başka bir idare memuru gelir 
yor, o da beş ay duruyor, infisal ediyor. Bura
ya geliyor, diyor ki: Beni haksiz olarak çekti
niz. Vekâlet bir müddet sonra bu haksızlığı an-
alıyor ve o memuru memnun etmek üzere açık 
olan başka bir yere tâyin ediyor, Bu suretle 
hem hazineyi ve hem de o adamı mutazarrır edi
yoruz. (Yalnız Dahiliyede mi bu? sesleri). Hep
sinde efendim. Arzettim. Bütün vekâletler dik
kat etsin dedim, çünkü efendiler; bendeniz 
14 defa tahtı muhakemeye alınmış memur tanı
rım ki; 14 defa da cevazı istihdam kararı almış 
ve yine bir vazifeye tâyin edilmiştir. Günahtır 
bu millete, biz müddeti tekaüdünü ikmal edin
ceye kadar memurları beslemek mecburiyetinde 
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değiliz. Fakat azledildiği zaman mutlaka esbabı 
kanuniyeye istinat etmek lâzımgelir ve bu su
retle % def a infisal eden bir memuru bir daha 
istihdam etmemek lâzımdır. Yoksa her defasın
da cevazı istihdam kararı vereceksek ve her 
defasında tâyin edeceksek, hiçbir memuru sui
istimalden menetmek imkânı yoktur. Binaena
leyh bu hususat hakkında Dahiliye Vekili muh
teremi ne düşünüyor? Bunu lütfen izah etsin
ler. 

KADRİ AHMET B. (Diyarıbekir) — Efen
dim; nıkatı nazarımdan bazılarını rüfekayi kiram 
izah buyurdular. Memurini mülkiyenin asıl mes
lek erbabından tâyini hakkındaki fikir bittabi 
hepimiz tarafından hürmetle kabul edilir. Buna 
mukabil mahreç olarak kaç mektebimiz vardır. 
Bir Mülkiyei Şahane vardır. O mektepten her 
sene kaç efendi çıkabilir? Nihayet (30 - 40) efen
didir. Bu efendiler; kendilerine «Vali maiyetinde 
bulunacaksın bir sene, yahut nahiye müdürlüğü 
yapacaksın iki sene, sonra kaymakam olacaksın 
veya Van'ın bilmem hangi nahiyesine tâyin edil
din» denildiği zaman; kabul etmeyip, istanbul 
civarında hükümet işlerinde, nüfus müdürlük
lerinde, şimendifer komiserliklerinde ve sair şua-
batı idarede çalışmayı tercih ediyor. Hususi iş
ler^ gazete' çıkarmağa daha ziyade razı oluyor 
ve gitmiyor ve gitmediğine nazaran eski impa
ratorluğun Musul, Basra, Suriye gibi kısımla
rına kim gidebilir denilirdi. Bu gibi yerler için 
jandarma ve ordu zâbitanına müracaat edilir
di, Onlar teşvik edilir ve o suretle kabul edilir
di. Hattâ bendeniz de bir kaç yerde kayma
kamlık vekâleti ettikten sonra Dahiliye Müste
şarı Abdülhalik Bey tarafından teklif edilen 
Havra'nm(Ahre) nahiyesi müdüriyetini kabul 
etmiştim. Haleb 'de, merkez bölüğü kumandanı 
ve jandarma mektebi müdürü olduğum halde. 
Artık bunun neresinde aykırılık vardır bilmiyo
rum. :•• 

Sonra Dahiliye Vekili Adnan Bey zamanında, 
şayanı teşekkürdür ki, eskiden olduğu gibi mek-
tepsiz, irfansız adamlar tâyin edilmiyor. Hiç ol
mazsa mektepten çıkanlar tercihan tâyin edili
yor, jandarma; zabiti olsun ve saire olsun. . . Bu 
şayanı teşekkürdür. Eskiden malmüdürü,^ tahsil
darlıktan yetişmiş adamlar tâyin ediliyordu. 

Mülkiye memurlarının muvaffakiyeti, ademi 
muvaffakiyeti ve çabuk kaldırdığı hakkında da 
Hamdi Bey biraderimiz epeyce söylediler. Evet 
ciheti askeriyede kabul edildiği gibi, evvelce kı
tada bir erkânı harp zabiti olmak için evvelâ 
orduda başçavuşluk, mülâzimlik veya saire ya
pıyor, çanta taşıyor ve efradın halini anlıyor, 
sonra erkânı harp oluyor. Binaenaleyh bir mül
kiye memuru da anasırı muhtelifedn mürekkep 
olan bu milleti idare edebilmek için, emziceye, 
tabafyıa, elsineye vâkıf olabilmek için, onlarla 
düşüp kalkabilmek için, evvelâ nahiye müdürü 
olarak istihdam olunsun dedi. Fakat şimdilik 
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I bunun kabili tatbik olup olmadığını biİemem. 
I Çünkü inkılâp devrindeyiz. Şimdi bu gibi 

ilmî esaslardan ziyade zaman ve maslahata göre 
düşünülür ve o suretle tâyin edilir. 

Müfettişlik meselesine gelince; müfettişler lâ
zımdır; hattâ çok lâzımdır. Mmtakalan tahdit 
edilerek teksir edilirse daha çok fayda verir .Çun-
ki yollarımız yok, şimendiferlerimiz yok, bir mül
kiye müfettişi bir sene zarfmda ifasma mecbur 

I olduğu teftişatı ifa edemiyor, gidemiyor. Bun-
j dan da zarar görüyoruz. Mülkiye müfettişlerine 

bir çok ihtiyaçlarımız vardır. Bir memur mücrim 
olduğu zaman hakkında teftişat lâzım olduğu 
gibi, senenin diğer eyyamında da gidup teftiş 
etmeli. Kanunlar tatbik ediliyor mut edilmiyor 
mu? Mülkiye memurlarından bunları da sorma
lıdır. Biliyorum ki kır bekçiliği yapıyorlar. Dev
letin her işini yapabilecek zevattan olması ve 
menafii Devleti tezyide hadim olması lâzıgelir-
ken, Muvazenei umumiye haricinde masraf ihti
yariyle elde edileceği muhakkak olan menafii 
temin edemiyen ve bunu yapamıyan kaymakam
lara hiç bir şüal sorulmamıştır. Denüjnemiştir 
ki: Kırbekçiliği' kanunu niçin tatbik edilmemiştir? 
Bunu sormak müfettişlerin vazifesidir. 

iane meselesine gelince: Abdül^dir Bey bu
gün cidden valilerimiz içinde menffceketini bilfiil 
yüksek görmek isteyen bir validir ve buna cidden 
hizmet etmiştir, bezli gayret etmiştir, gördüğüm
den bahsediyorum: 

Efendim, bu adam oraya gitmiş, Elâziz'in 
vaziyeti hususiyesi vardır ve bunu bilenler mev
cuttur. Elâziz, bugün Amerikan ve Aİm§n müs
temlekesi gibi bir hale gelmiştir. Orada ne kadar 
mutantan, mükemmel binalar görürsünüz ecnebi
lere aittir, mektepler, sinemalar, elektrik müesse-
satı vesaire gibi... Bunları görmüş. Buna karşı 
bizim kümes halinde bulunan mekteplerimiz için 
kendileri halka telkinat ve teşvikatta bulunmuş, 
onlar da kendi ârzulariyle vermişlerdir. Hattâ. 
şayanı istiğraptır ki bu iane verenlerin içerisin
de hiristiyanlar da vardır. Bu hayırlı teşebbüs 
için hiristiyanlar da para vermişlerdir. Binaen 
aleyh cebir yoktur. Bu adamın şevki, gayreti 
kınlmıştrr. Bunun ihyası lâzım gelir. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

REÎS — Efendim Söz alan Hacı Bekir Efen
di, Rasim Bey, Nusrat Efendi, Mazhar Müfid 
Bey, Emir Paşa... Müzakereyi kâfi görenler elle
rini kaldırsın... devam edeceğiz efendim. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Efendim 
müfettişlerin lâzım olmamasiylf bir de kaymakam
ların ehliyet ve iktidar] ısı olup olmadığı müna
kaşa ediliyor, Şimdi Beyler! daima yalilikte 
bulunmuş adamları kaymakam yapsak ve naza-
retlerde bulunu adamları müfettiş yapacak olur
sak, intizamı idare şu halle kabil midir, değil 
midir? Evvelâ bir kerre bundan bahsetmek isti-

I yorum. , 
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Şimdi Beyler, Konya vilâyeti (12) kazadır, ı 

on iki kazaya verilen jandarma - Dahiliye Veki
li Beyefendi Hazretleri de buradadırlar - (25Ö -
400) jandarmadır. Tabiî vilâyette (1200 - 1500) p-
mahpus ve mevkuf bulunuyor. Hiç olmazsa 

• (50 - 60) jandarma' oraya veriliyor. Tabii mer
kezi vilâyet ve merkezi livadaki vali ve mutasar
rıflar kendi nüfuzlarını daha ziyade kaviyyüşşe-
kime göstermek için jandarmanın fazlasını da 
orada alıkoyuyor. 150 si merkezde kalirsa, 250 
jandarmayı 11 kazaya taksim ettiğimizde (23.) 
nefer düşer. Büyük kazalara (30) ar ufak kaza
lara (20) şer verilsin. Meselâ bendeniz Akşe
hirken bahsedeceğim ki bunun beş mıntakası Var. 
Her bi rmrntakada 3 - 4 jandarma bulunduğu 
gibi, tabiî hapishanesinde 7, 8, 10 jandarma bulu-
ltmuyor. Bununla beraber kaymakam alıyor bir 
tane hizmetçi. (Hizmetçi değil, emirber sesleri). 
Ondan sonra efendim üç müdür var, onlarda 
üç tane alıyor/Mahkemenin tebliğ, tebellüğü var. 
Tabiî bunlar için de veriliyor. Bir müfettiş gel
di. Yalvaçla Akşehir arasında bir bel var, orada 
8 - 10 kadar eşkiya. tarafından 80 - 100 kadar 
adam tutulmuş. Gelmişler kaymakama malûmat 
vermişler. Bunun üzerine kaymakam hiç kale al
mamış, almadığından dolayı şikâyet olunmuş. 
Müfettiş geldi. Müfettiş kaymakamdan soruyor. 
Berideniz de orada mecliste bulunuyordum. Müfet
tiş kaymakama diyor ki: Yalvaç . yolunda çıkan | 
eşkiya halikında malüûmatmız var ıhı, ' varsa 
eşkıyayı neden arkasından takıp ettirmediniz? 
ve (80 - 90) kadar insanın eşya ve emvali so
yulmuş imiş. Kaymakam cevaben dedi ki: Ben 
jandarma kumandanını çağırdım, bir jandarmam 
var, ben ne yapayım dedi. Bunun üzerine kay
makam ne yapıyor, Yalvac'a, İlgın'a vesaireye 
telgraf veriyor. Akşehir - Yalvaç arasında eşkıya 
vardır. Oralara varırsa tutunuz, şu minval üzere ı 
yapınız diyor, Esasen jandarma teşkilâtını mun
tazam ve' mükemmel bir surette yapmadıkça, 
jandarma takviye görmedikçe, ne vali bir iş gö
rebilir^ ne kaymakam, ne de müfettiş-bir iş gö
rebilir;. Müfettiş gidecek, soracak, kaymakam 
diyecek ki: elimde kuvvet yok, ben ne yapayım,, 
siz de beyhude yorulmayınız, 

RASİM B. (Cebelibereket) — Efendiler âza-
yi kiramdan bazıları müfettüerin ademi lüzu
mundan bahsettileı1,; bşaılftrr da tabiî lüzumun-
dân bahsettiler. Bendeniz ;fazifei teftişi çok'mü
him goı^yıo^^^E'fe^d^^ı.^^UO- kad^r mühim 
vazife yoktur ctesem caizdir. Bunu inkâr etmek» 
güneşi inkâr etmek gibi bir şey olur. Efendiler 
bilirsiniz ki en âdi bir ticaretgâhm da ınüfettişr ı 
leri vardır. Yine pekâlâ bilirsiniz ki Karaköy'den | 
Beşiktaş'a giderken tramvayda ciört beş'tane I 
.müfettiş vardır. En âdi bir kumpanyanın, bir 

"ticarethanenin müfettişlerr oluyorda koca bir 
^Devletin^'müfettişleti olmasın, bu doğru değil. 
' Kendi kanâatimi söylüyorum. 

Sonra efendiler, bazan büyük bir inkılâp I 

içinde olduğumuzu biraz' unudur gibi oluyoruz; 
Halbuki biz bunu biran bile unutmamalıyız. 
Büyük Millet Meclisinin vazifesi, bu inkılâbı-
mesut bir neticeye isal etmektir. Öyle değil, nü 
efendiler? (öyledir, doğrudur sesleri). İşte bu 
mesut neticeye . varabilmek için, anasırı Hükü
met arasında meslek ve sınıf farkına bakmaksı
zın, en kıymetli, en vatanperver, en gayyur, en 
fedakâr olanlar iş başına geçmelidir. Bendenizce 
böyledir. Vazifei teftişin çok mühim olduğunu 
arzetmiştim. Bu, çok mühim <$a*ı vazifeyi ifa 
edebilmek için müfettiş olacaklar gayet namuskâr, 
gayet vatanperver ve gayet müstakim ve bilhassa 
bitarat olmalıdırlar, hiç bir vakitte bunlar hissi* 
yata kapılmamalıdır. Efendiler, büyük infeüap 
içinde yalnız meslekten yetişmiş olanlara bağ
lanmak, kanaatıma göre doğru değildir. Bunun 
en büyük delili de bizzat Dahiliye Vekili ınuh* 
teremi Adnan Beydir. Kendileri doktor olduğu 
halde Dahiliye memurlarının en büyük mercii 
olan Dahiliye Vekâleti makamında bulunuyorlar. 
Çünki inkılâp bunu emrediyor, 

Kanaatıma göre efendiler, belli başlı işlerin 
başında bulunacak olanlar usulen* Eavajfflai', sü-
ııepe bir takım adamlar olmamalıdır, jmlletm 
dertlerine çare bulacak, milletin yaralarını sara
bilecek olanlaı" iş başına geçmelidir. Yoksa şu 
mülkiyeden yetişmiştir, .filân jandarmadaiı yetiş
miştir, hu askerdir, bunlar laftır efendiler. Ne 
yapıyoruz efendiler? Bugün burada bir valimiz. 
var, ne oluyor? bu valinin mevcudiyeti var mıdır 
rica ederim? (Yok sesleri). Pekâlâ bu adam, 
bendenizin yaptığım tahkikata göre, jandarma 
zabitidir. Demek ki jandarma veyahut şuradan, 

buradan iş başına geçirmekle olmaz» iş yapacak 
adamlar aramalıyız. Ve anı iş başına geçirmeliyiz 
efendiler. Mulâsa görülecek mühim işlerimiz var-. 
dır ve sonra kahredilecek çak büyük düşî&anla-
rımız vardır. Buna göre kendimize çekidüzen 
vermeliyiz. Yal nız şahısları tatmin etmeği dü
şünmemeliyiz, milleti düşünmeliyiZj bizim düşü
neceğimzi yegâne şey; milleti kurtarmaktır. 
Yoksa bir ferdi, bir şahsı, herhangi bir sünepeyi 
değildir efendiler. Onun için çok ıdea ederim* 
iş başına geçireceğimiz adamlar çok kadir olmalı 
ve bilhassa çok faal olmalıdır; çok cüretkâr ol
malıdır ve bendenizin Heyeti Gelüeden yapaca
ğım istirham budur (Müzakere .kâfidir sesleri). 

MAZHAR MÜFÎD B , (Hakkâri)— EJendim 
bendenizin ufak bir sualim vardır. Efendim de* 
minianat bahsinde bir sual sormak istiyordum;, 
fakat sıra şimdi geldi. Vekil Beyefendinin elle
rinde bir cemi ianat nizamnamesi vardır.- £ânne* 
derim o cemi ianat nizamnamesinde; rüesayİ 
memurini mülkiyenin her nevi müsâmereİeri 
himayelerine almaları memnudur. 

DAHİLİYE V; V. Dr. ADNAN B, — Alma
mışlardır. 

; MAZHAR MÜFİT B. — İşte almışlaMJr 
efendim, «taht ı himâyei vilâyetpehahide» diye 
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vazıh davetname ile bizi de davet ediyorlar. An
kara valisi işte "himayesine almış, Ankara yâli-
srn-in hilafı kanım.. 

DAHİLÎYE V. V. Dr. ADNAN B. — Mene-
deriz. 

MA5THAR MÜFÎT B. — Vali cemi ianat ni-
aamnamesiûi bilmiyor. Müsamere davetnamesin
de «Tahtı himayei viîâyetpenahide» diya yazılı. 
Bunu üzerine alıyor. Kanunen memnudur efen
dim. 

DAHİLÎYE V. V. Dr. ADNAN B. — Mene-
deriz- efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vali 
iyi bir- idare memuru olsaydı bunu yapmazdı. 

"HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Hima
yei evlâdı şüheda diye de mekteplere tevzi et
mişler, çeeukları bilet almak için iz'aç ediyorlar. 

REÎS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim, Dahiliye bütçesine müzakeresi ta
lik edilmiş bir kaç mesele varsa da bütçenin ni
hayetinde müzakere ederiz. (Hepisi bugün-.bitsin 
sesleri). * 

Bu Reteliye bütçesinin fasıllarının nihaye
timde müzakere edilecek-mevat : Konya Mebu
su Vehbi Efendinin Tedrisatı îptidaiye Kanu
nunun on beşinci maddesi mucibince toplanılan 
ianelerin .men'i hakkındaki takriri.-

t. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, hayme 
nesin kıptüerin iskânı hakkında takriri ve Dahi
liye ve 8'%Hhiye Encümenleri mazbataları 

REÎ£> — Haymeneşin kabailin iskânı hakkın
da Encüm eni erin mazbatası, Akşehir'in livaya 
tahvili hakkındaki teklif 

3. —[Konya Mebusu Vehbi Efendinin, tedri
sâtı ipti&myc vergisinin 1337 senesine kadar mu-
hasebci h'ususiyelerce tccüi tahsili hakkında tak
riri 

Riyaseti Celiieye 
Tedrisatı İptidaiye Kanununun on beşinci 

maddesi ieafer kura ve kasâbat ahalisine; tedri
satı iptidaiye muaUiı»lerine maaş yerilmek üze
re vukoıhukn tevziat kabili icra olamıyacağı gir 
bi .âdalejüe dahi -'.kabili telif olmadığı, cihetle 
1337 seıipi bütçesinde bu cihet düşüaülmek üze
re şkndiiik bu .tevziattan sarfınazar olunmasını 
ve Maarif Vekâletinden umum. vilâyata bîr ta
mim yapmasam teklif, eylerim. 

Konya Mebusu 
- . , , • : • ' - V e h b i • 

©AHÎiİtYE V. V. Dr. ADNAN B. — Efen
dim, bu tftmim Maarif Vekâletinden değil. Da
hilere Vekâletinden yapılmıştır. Hakikaten bazı: 
yerlerde fazla tedrisatı iptidaiye vergisi tevzi 
«dilpîştm V^â-yetlerde tedrisatı iptidaiye encü
menleri var, bunlar tevzi ediyorlar ve ahalinin 

buna itiraz etmeğe daima hakkı var. Meclisi 
idarelere. itiraz edecekler, ondan sonra meclisi 
idarelerin vereceği karar katı olacaktır. Bu 
noktai nazardan bir tamim yaptık. ye arzu eder
seniz bu tamimi okuyayım, onda bütün tafsilât 
vardır : 

«Mekâtibi iptidaiyenin tesisine muktazi arsa-
nın tedariki ve mektep binasının ve muallim ve 
muallime ve muavin ve muaviheleri maâşatiyle, 
süknaları masarifi insaiyesi ve bunların tamiri 
ve inas mektebin ve levazımı tedrisiyenin teda
rik ve tecdidi ve dershanelerin teshin ve tenviri 
ve hademe üeuratr, karye veya mahalle ahalisi
nin zimmetine ait . masarifi mecbureden bulun
duğundan, maddei mezkûrenin tıatbiklndan sar
fınazar olunmasına dâir olan teklifi vakiin, pek 
ziyade matlup ve mültezem bulunan mekâtibin 
idamei mevcudiyeti noktasından tervicine kn-

. kânı kanuni bulunmadığı ve yalnız bazı mahal
lerde sarahati kanuniyeye rağmen tedrisatı ip
tidaiye meclisleriyle mecal isi umumiyece mahal-
lât ve kurada inşası mukarrer veya mevcut ,m"e-
kâtibin alelmüfredat masarifatı hesap edilmiye-
rek bütçeye lâalettâyin bir miktar vai ile bütçe 
tasdikten sonra mektebi gayri mevcut kurjıya 
da,tevziat, yapılmakta olduğundan hüküm ve 
maksadı kantine münâfi olan şu tarzı muamele 
neticesi olarak bir çok şikâyati müeddî olduğu 
muhaberatı cariye ile. de teeyyüt eylediğinden 
şimdiye, kadar ahkâmı kanuniyeye münafi ya
pılan tevziatın bir maddei kanuniye ile terkini 

. kaydi icra edilmek^ üzere ba mazbata inbası...» 
Yani şimdiye kadar yapılmış olan gayrika-

nııhi tevziatı bir maddei kanuniye ile tenkis 
etmek üzere vilâyetlerden bir mazbata istiyoruz. 

«Ve badema tarh ve tevzi keyfiyetinin tari-
fatı kanuniye dairesinde ierasiyle bu hususta 
kura ve mahallat heyeti ihtiyariyelerinin de ma
lûmatına müracaat edilmesi...» 

Çünkü kura ve,mahallât heyeti . ihtiyariyele-
rinin de malûmatına, müracaat edilmesi en doğ
ru bir şeydir. 

«Ve tevziatr vakıaya karşı ahalinin hakkı 
itirazlarmm/mecalisi idarede bilet raf tetkikiy-
le muhalifi adalet ahvale meydan verilmeme
sine itina edilmesi lüzumu tamimen vilâyat ve 
elviyei müstakilleye tebligatı müessire ifa edil
miş olduğu arzolunur efendim.» 

^ y l e bir tamim yaptık efendim. Malûmu 
Jiliniz bu, ahalinin vazifesidir. 'Yani tedrisatı îp-
tidârye meclisleri bunu yapmamalıdır. En doğ
rusu- budur. 

' HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) - - Efen
dim, bu mesele, esasen iki sene evvel bütçede bir 
parça açık olması dölayısiyle tedrisatı iptidaiye 
muvakkat, kanonunun 15 nci maddesini tatbik 
edelim diye meclisi umumî azaları karar verdi. 
Pekâlâ. Geçen sene bir parça tevzi ve taksim 
yaptılar. Halbuki bu Tedrisatı îptidaiye Ka
nununun bir çok maddeleri var. Yalnız içinde 
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on beşinci madde - ki paraya mütevakkıf - bu 
tatbik olunuyor, ondan öte tarafı yok, meselâ 
bu vergi bütün kazalara teşmil olundu. Bu be
nim tahminim 300 bin liraya vâsıl oluyor. Bu 
hem de ne tarzda oluyor ? Meselâ filân karyeye 
iki yüz lira, filân karyeye (300) lira. Burada 
aşar mı nazan dikkate alınıyor, ağnam mi na
zarı dikkate alınıyor, yahut yergisi mi nazarı 
dikkate, yahut mekteplerin muallimleri mi na
zarı dikkate almıyor? Buna dair hiç bir şey 
yok. (200) liradan tut (700) liraya kadar köy
lere taksimat yapılıyor. 

Dâinize kalacak olursa . buna ihtiyaç nereden 
mesetti ? Onu- anlamalı. Bütçe açığı mı var ? 
Kaç bin liradır? -Neden ibarettir? Bu bir kere 
anlaşılmadı. Anlaşılmadığından dolayı şimdi bu 
köylüleri düşün efendim! Millet umumî bütçe-
dekini vermeğe muktedir değil; bugün tahsil
darlar paraları cebirle, tehditle, süngülerle tah
sil ediyorlar. Niçin? Çünkü köylünün vermeğe 
iktidarı yoktur. Allah bilir, benim bir komşu
mu harp kazancı vergisi için götürdüler, valla
hi sinisini götürdü sattı. Şimdi bunu arzdan mak
sadım başka... Şimdi bu ahali muvazenei umu-
miyedeki borcunu veremez bir halde iken şimdi 
bir de bunları (200) lira, (500) lira tedrisatı 
iptidaiye tevziatı ile iz 'aç etmeği hikmete ve 
mantığa pek muzır görüyorum. Ahaliyi bu ka
dar tazyik, bu kadar iz'aç zannederim düşünü
lecek bir şeydir. Biraz insaf edelim, Şarkimiz, 
Garbımız, Cenubumuz kaynıyor. Baharda ne 

'gibi şey karşımıza gelecek bilmiyoruz. Biz ga
yemize vâsıl olmak için bu ahaliyi kendimizden 
tebrit değil, kendimize muin ve zahir yapmamız 
üzerimize farzdır. Bu misilhı yıpranmış milleti 
bu kadar tazyik doğru değil, kendilerinin ek
seriyeti şüheda ailesi, halbuki, köylerinde mek
tep yok, medrese yok, muallim yok, hiç bir 
şey yok iken, biz gayeye vâsıl olmuşuz da ar
tık mektep inşa edeceğiz, yahut da yollan ya
pacağız. Bunların katiyen zamanı değildir. He-
pisini de fazla görüyorum. Şimdi bu milleti, şu 
ahaliyi, köylüsü olsun, şehirlisi olsun, bu ka
dar vergi ile iz'aç etmek vallahi bilmem biraz..... 
O kadar diyeceğim ki, bizim Vekil Beyler, Pa
şalarımız bile biraz bilmem... (Handeler); (Açık 
söyle sesleri). Bilmem bizim Vekil Beyler, Pa
şalarımız bile biraz gaflet ediyor. Sonra Allah 
esirgesin, bir çok şeyler olur. Rusçuk Yaranı 
gibi üzerlerine gitmiyelim. Rica ederim. Zira 
ahali pek çok müzayakadadır. Böyle pek çok 
şeyler oluyor. Böyle hemen hergün vergi, her-
gün vergi,» bunları verebilir mi, veremez mi t 
Bullar hiç düşünülmüyor. Geçen de söyledim, 
yine tekrar ediyorum : Teslisten dolayı bir köy
de para bulamadığından on kişi çiftini bozdu. 
Efendim, şimdi bugün iki yüz lira da tedrisatı 
iptidaiye vergisi tarhedildi. Bunları ahaliye 
«niçin böyle mazlum mazlum duruyor, her iste
diğimizi veriyorsunuz» diye mi yapıyoruz? 

Şimdi bizim üzerimize farzı ayın olan bir me
sele vardır. Rica ederim. Mektep de muhterem, 
mukaddestir. Benim üç evlâdım var, üçünü de 
mektebe verdim. Birisini baytar mektebine 
verdim. Birisi gitti şehit oldu. Birisi burada. 
Onların lüzumu yok.'Yani mektebe karşı taas
sup bilmem ne gibi bir şey değil. (Estağfurul
lah sesleri). Bizim şimdi başlıca gayemiz vatanı 
kurtarmaktır. Bu neye mütevakkıf? Orduya. 
ordu neye mütevakkıf? Paraya, para ne ile gelir? 
Ahali ile. ahalinin Hükümete muaveneti ile., 
Pekâlâ. Bizde icraat yapıyoruz diye 300 - 400 
bin lirayı haydi babam köylünün; şehirlinin 
üzerine yükletmenin lüzumu yok. Bundan do
layı köylüyü dilgir ettik. Yarın umumî sefer
berlik belki ieabeder, o vakitte bize para lâzım 
değil mi? Zannederim ki, bize elzem olacak nok
talar var. Her halde bu sene için bunların tehiri 
lâzımdır (Gürültüler). 

VEHBÎ Ef. (Konya) —Doğrusu.budur, böy
le değil mi? Henimiz bu fikirde değil miyiz rü-
fekayi kiram? (öyle öyle sesleri). 

HACT MUSTAFA Ef. (Devamla) — Emin 
olunuz bu hal ile beraber teçhizat! askeriye için 
nara deyin, malımızın nısfını verelim. Niçin? 
Zira vatan harp ile kurtulacak. Amma mektep, 
yol lâzım, vacip, fakat bunlar bu sene herhalde 
dursun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Usulü 
müzakere hakkında söz istiyorum Reis Bey. 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Buna 
dair benim bir takririm var. Bu takririm okun
sun efendim. Bunun bu sene için tehirini talep 
ediyorum. 

Şurayı da arzedeyim: Karaoğlan diye bir 
köy var. O köyün imamını derakap buraya cel-
bederler. îki yüz lira ile... (Gürültüler). Haydi 
bakalım bunu mühürle derler. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Zulüm zu
lüm. 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Bunu 
şimdi ispat edebilirim. Köy imamı da «Hayır 
.efendim, ben köylülerle görüşmeyince veremem» 
der. Onun üzerine haydi bunu hapsedin diyerek 
süngülü ile gönderdiler, zorla iki yüz lirayı, al
dılar. Köylü, efendi bizim imamımız yok, mek
tebimiz yok, imam göndermediniz, muallim gön-
dermediniz, nasıl olupta bukadar vergi tarhe-
diyorsunuz? derse de bittabi hiç bir tesiri 
olamaz. Rica ederim, şimdi eğer bu vergiyi tah
sil ettilerse başka şeye. mahsubunu icra etsinler. 
Zira zamanın nezaketini, ehemmiyetini, para
nın bize olan lüzumunu takdir edersiniz. Bina
enaleyh ehemmiumur var iken böyle hissiyata 
kapılıpta başka şeylere gitmiyelim. Siz bunu 
benden daha, iyi takdir edersiniz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Cümlemiz iştirak 
ederiz. 
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DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD

NAN Br— Efendim, Hoca Efendi Hazretlerinin 
buyurdukları çok: doğrudur. Fakat malûmu âli
niz bu, umuru mahalliyeye ait birşeydir. Yani 
idarei mahalliyeye, ahalinin idaresine tevdi 
edilmiş bir meseledir ve oradan çıkmıştır. Tedri
satı iptidaiye meclisi fazla takdir etmiş.. Yal
nız yapılmış kabahatler vardır. Onun için de
min arzettim, kanuna münafi yapılan tevziatın 
bir maddei kanuniye ile terkini kaydı icra edil
mek üzere bize bamazbata bildiriniz dedik. Bir 
maddei ka^tniye ile bunları tenkis edelim ve 
verelim. Şimdi efendim tedrisatı iptidaiye ver
gisi tamamiyle almsm, alınmasm... O ayrı bir 
meseledir. Fakat lüzumsuz, fazla, yanlış tak
dir edilenler tevzi edilmelidir. Fakat yalnız 
tekrar ederun ki, bunda doğrudan doğruya va
zife ve taallûk ahalii mahalliyeye aittir. Yani 
encümenler bunu yapıyor. • 

HACI MUSTAFA %f. (Ankara) — Encüm en
de kimse vok efendim. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. (Devamla) — Bunları tenkis ediniz, 
yapılmasın. Ben de bu hususta Mustafa Efendi 
Hazretleriyle tamamen beraberim. Mektebi ol
mayan yerde mektep yaptıracağım dive övle 
üç yüz lira, beş yüz lira tarhı doğru değildir. 
Bunu bendeniz de takdir ederim. 

REİS — Efendim, mevzuu müzakere olan 
Vehbi Efendi Hazretlerinin takririne Dahiliye 
Vekâleti de muvafık yolda serdi mütalâa ettik
lerine göre müzakereye o kadar lüzum olmadığı 
zaumndayım. Binaenaleyh bir kere takrir okun
sun, diğer takrirde bunlardan teşaup eden iş
ler var ki, onları da ayrıca müzakere ederiz. 

HAŞAN BASRİ B. (Karesi) — Bu mesele 
hakkında bendeniz bazı malûmat arzetmek isti
yorum. 

(Vehbi .Efendinin takriri tekrar okundu). 
REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. 
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD

NAN B. - ^ Bu yanlış oldu efendim. Tevziat ya
pılmasın diye karar maddei kanuniye jle olur. 
Kanun teklif edilmeli. 

REİS —- Müsaade-buyurun efendim. Nazarı 
mütalâaya almıyanlar lütfen ellerini kaldırsın. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Bizim de 
bir takririmiz yar. 

REİS •— Efendim, onu da okutturacağız, mü
saade buyurun efendim. 

•VEHBİ. Ef. (Konya) — Meclisi umumiler ha
li içtimada"bulunuyor. (Gürültüler). 

R E İ S — Efendim, takriri nazarı mütalâaya 
almıyanlar... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey; 
takriri nazarı itibara almak almamak... 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, takrir 
nazan itibare alınırsa buna müteferri olan mesa-

il de vardır, hepsini Dahiliye Encümenine, verî- ., 
yoruz. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Burada karar vermekle ofmazki... 
O vakit İdarei hususiye kanununun o maddesini 
tadil etmeliyiz. 

StÎLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis ' * 
Bev! Hoca Mustafa Efendinin iki gün evvel- bir 
teklifi kanunisi vardı. Tedrisatı .intidaiye ka
nununun 22 nci maddesinin tadilini havi diri. • 
Bu maddede, mektebi, muallimi mevcut olma-"-
yan veri erde tedrisatı iptidaiye vergisi alınmam. V 
sm divor. Zaten maksat budur. ; '• > 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir), — ;Bendenjz ' • 
de lağvını teklif ediyorum. , ; "" 

StÎT/EYMAN STRRT B. (DevamlaY —.O. na-, 
/arı dikkate alınarak Maarif Vekâletine g8n.-^-Z$^ 
derîlmistir. Tabiî buna encümen mütalaasın * 
arzeder. Başka se-ye lüzum, bile yoktur . . --- .:;. .̂: 

SALİH Ef. /Erzurnm> — Takrir -hakktt ı r la- . 
bir«sev arzedece£im, Efendim, şimdi İ33J-Î - 1336 . 
meselesi var. bir de srelecek sene meselesî:var. 
Hoca Efendinin takririne ait... :., "•• 

REİS — Efendim, revinize simdi bir takrrf:-
vazolundu. Nazarı mütalâaya alırsanız enftûme- ' 
ne veririz. İcabına bakar, almazsanız me*ele ka- x 
panır. Simdi okunan takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. îndir ink efenclînr. 
Mütalâaya almıvanlar lütfen ellerini kaldırsın. -
Takrir nazarı itibare alınmıştır efendim. 

3 . — TEKLİFLER 

1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Reyin,.. 
Tedrisatı iptidaiye kanunu muvakkatinin ilgası
na dairjeklifi kanunisi (2/230 M.\ . 

REİS — Bu meseleye müteferri olmaîr üze-,: 
re Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin bir tak'-" 
riri var, Tedrisatı iptidaiye kanununun lağvını 
teklif ediyor. Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alındı. 

Dahiliye ve Maarif Encümenine' veriyoruz. 
(Olmaz öyle şey 8esleri)Vv ^ * ' 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Niçin ol
maz efendim? Söz söyleyeceğim. 

REİS — Efendim, bu bir teklifi kantinidir, < 
Lâyiha Enuümenine gönderiyoruz. ;* : ? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kendi mek- -
teplerimizi kendi elimizle kapatıyoruz. Biî* ta
raftan halka doğru gidiyoruz, bir taraftan ken-: : 
di elimizle kavıunu baltalayöruz. Böyle şey-;^1-*;. 
maz. ' ^ . 

YAHYA GALİP R (Kırşehir); ~ Halka doğ
ru giden efendiler, memleketin mukadderatını 
düşününüz. Rica ederim beyim! Bugün koyluya 
düşünelim. ' " '' \ 

Hangi vergi yoktur ki onunla mükellef olma
sın. Bukadar vergi altmda ezildikten sonra bir de 
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tedrisatı iptidaiye diye vergi tarh etmek doğ>u 
değikür. 

AÎİDÜl^AKUB Ef, (Karesi) — Bu katiyen 
doğru. demdir • 

YAHYA GALÎB 3 , (Kırşehir) <- Bu hata 
kanunda değildir. Sizin dininiz imanmız kadar 
benim de vardrr. 

Efendiler; şimdi halka doğru .gidiniz. Nere
ye giderseniz gidiniz. Memleketin efradını nazarı 
dikkate alınız. (Gürültüler) Durunuz Beyefendi, 
ne. ötuyorsaûıU3&? elinizden birşey kaçmıyor. Ben 
sö« .söylüyorum. Sesim de yok. Söylemek mecbu
riyetinde kaldım. Bugün Maarif için verdiğiniz 
vergıkr J&aarifi umumiye maaşatına karşılıktır. 
Efradı millet bir taraftan harbe iştirak ediyor. 
Bir .taraftan kendini idare etmek için uğraşıyor. 
V*v$$i parala-n gözüyle görüyor ki; siz yâlnız 
SMororlarmrza sarf ediyorsunuz. Eğer bu ıfemle-
feet cahil Jıamıdc istiyorsa; onu okutma! için 
babatamft derisini yüzmek lâzımgelmez, Eİendi-
le*j iftejş^kyi İyi düşününüz* Bugün kırk para 
verj&eğjfc ivsM% yokturv Gidip köylere bir? defa 
bakınız. Ekmek paral^rLo^oktur, Ot yiyorlar. Bu-
nıattt..ürerine bir de. çalaŞtamçı köylüntin üzerine 
tedrisatı iptidaiye vergisi- tarh ederseniz, halka 
doğfcu r gitmiş olmazsınız. 

RBİS — Efendim sahibi takrir tajkririni 
izah- buyurdular» Lâyiha Encümenine havalesini 
kab«l buyuranlar lütfen el kaldırsınlar, (Ret 
sesleri) Havale edildi 

HASAN BASRİ B. (Karasi) — Reis Bey 
aleyhinde söyliyeeeğittt. 

ATA B. (Niğde) — Efendim, encümen na
mına izahat vereceğim, müsaade buyurursanız, 

IİEÎS — Efendim müsaade buyurun. Lâyiha 
Encümenine gitti. Encümenden geldikten sonra 
o zurnan .söz söylersiniz- Bu bir teklifi kanuni ma
hiyetindedir, başka birşey değildir. 

fiAMDt NAMIK B, (tzmit) — Dahiliye En* 
etimeaitte taallûku yoktur efendim. 

REftS'— Lâyiha Encümenine gitti efendim. 

4. — TAK#|fcJi£&-
1. — Antöara Mtobusu Mustafa Efendinin, ted-

risMt iptidaiye kanunu muvakkatinin on heşiiı-
ci.̂ Mftâsfes* üierine tetiri olunan paraların bu se-
nelik •tecili taM&tiâU hakkmdta 

—*~,r - Tedrisat mtidaiye kanununun 15 
nçi n^d^Lhakfeiıda, Haçı Muştala Efendinin, 
birvtakrM'va*: okny^anna,; 

Riyaseti Gelileye 
'îedrisatr iptidaiye kanunu muvakkatinin on 

beşinci maddesi esası üzerine tevzi olunan par 
ralaniı- tahsilfein bu senelik: tehiri ve tahsil olu
nan kısmının da ahalinin Hükümete olan borç-
larfyte' B*ah^a»mı« icrası için Dahiliye ve Ma-
liyfe Vekal«ftteriae havalesini talep ve istirham 

im *•: 2 
eyledim. 

Ankara 
Hfte* Mustafa: 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim tedrisatı iptidaiye... 

REÎS — Efendim Müzakere açmıyorum-
HAŞAN BASRtB. (Karesi) — Tedrisatı ip-. 

tidaiye meşgul olmayan.,. 
REÎS — Efendim müsaade buyurun, müza

kere açmıyalim-
HASAN BASRÎB. — Bir söz söylemeğe hak: 

kımız yok mudur, var mıdır! Rica ederim. Her
kes lehinde söylüyor. Aleyhinde söz isteyenlere 
söz verilmiyor. 

REİS — Efendim,müzakereyi kâfi gördünüz. 
Takrirler okunuyor. Basri Bey sükût ediniz, SÜT 
kutu ihlâl ediyorsunuz. Müzakereyi kâfi gören. 
Heyettir. Sükût ediniz. Ondan sonra müzakere 
olmaz. Sükût ediniz,, ihtar, ejdiyarum, 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Müzakere kafi 
görüldükten sonra.bir kişi aleyhinde söyliyebilir. 

HASAN BASRÎ B. — Usulü müzakereye dair 
söyliyeceğimi bir kaç defa arzettim. Söz verme
diniz. Nizamname reisten büyüktür. 

REÎS — Basri Bey ısükût ediniz. 
HASAN BASRÎ B. — Efendim usulü müza

kere hakkında söz. istendiği vakit söz veriîmiye-
cek mi? Aykırı, aykırı gidiliyor, 

REİS — Hacı Mustafa Efendinin takririni 
bir daha okuyunuz, (Tekrar okundu). 

Efendiler Müzakere açmasını arzu eder misi
niz? (Hayır sesleri) istemiyor Heyet efendim. Beş 
zatın reyile olmaz efendim. Okunan takriri na
zarı mütalâaya alanlar el kaldırsın. AImmadı 
efendim. 

Riyaseti Celileye-
145 nci faslın beşinci mülkiye müfettişleri 

hakkındaki müzakere kâfidir. 
Mülkiye müfettişlerinin vücudu elzemdir. 

Maddenin aynen kabulü ile 146 ner fasla geçil
mesini teklif eylerini. 

S&ruhatt 
Avni 

(Kabul, kabul sesleri). 
Riyaseti Oelüeye 

Yüz elli birinci fasıl daMinde- müfettişlik 
maddesinin tayymı teklif ederime 

Kastamonu 

RElS — Suad Beyin şimdi okunan takririni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ret sesleri). 
Kabul edilmedi 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 133? 
senesinde teklif edilebilir, 

RE IS — Yüz kırk altıncı fasla geçilmesini 
kabul buyuranlar IMien el kaldı»sm geçildi efen
dim. . 
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Nev'i inuhassasat 
'Bti^metçe Ençua^6e 

teltlif olunan. kabul ***'" 

146 f$arei merkeziye levazımı 
Ajeremmet 
M«f ruşat 
Tenvir ve teshin (Riyaset) (Şûrayi Devlet) (Dahiliye) 
Kırtasiye ve evrakı matbua kütüp ve resaili kanuniye 
Hademe melbusatı (Riyaset) (Şûrayi Devlet) (Dahiliye) 

m 
1^00 
%wo 
1-600 

$&> 

300 
1 500 
1İ58Ö 
l $ 6 ö 

390 

Yüz kırk altıncı faslın yekûnu 5*^0 5 » 

Bu fası Ihakkında söz isteyen var 

MEBUS B. -—Beş bin doksan liradır. 
REİS -~ Bu fasıl hakkında söz isteyen var 

mı? tadilname de yok. 147 nci "fasla geçilmesini 
kabul buyuranlar öl-kalifeşm. Kabul ^edildi. 

147 nci fasıl sıfsrdır. 

W. M. Nev'i muhassasat 
, uaeiçe İBzıdinş^ee 

teklif olunan kabul eSilen 

148 Vilâyat raaasat ve muhassasatı 
1 Vjtiâyat memorini 
2 r Eİviye > 
3 E m » 
4 Nevahi » 

53 991 
'66 &8 
10rî5ti5 
56 729 

50.000 
m ooo 

IÖ6NÖ69 
56 729 

Yüz kırk sekizinci faslın yekunu "2jfo 543 ^ 7 8 798 

RBİŞ — Söz isteyen var mı? tadilname de 
yok. 

2. — Saruhan Mebusu Ömer Lûtfi Beyle ar-
fcttöaj&iirtfmı, BdrdesHn Saruha/n livasına muvak-
icfâen m&ûez ittihaziyle liva teskilâhmn tesisine 
dair takriri' 

Ör&EE LÛTFÎ B. (Saruhan) — Efendim bu 
fasla ait bir takririm vardır. 

Jîiyöseti Celileye 
; Merkez ve îftülhakâtı işgal dâhilinde bulunan 

Saruhan livasının işgal haricindeki Gördes ve 
Demirci kazalariyle Akhisar kazası ekseri mül-

liakatınm üınürunu tedvir etmek üzere bu hava
lide SaruhsÇn livası namına bir mutasarrıf bu-
lundumlmak^tâ iken ahiren liva ilga edilerek bu 
kaza Kütahya'ya ilhak edilmiştir. 

Ehemmiyeti idariye ve mevkıiyeleri bilvücuh 
müsellem "bulunan bu kazaların bu sırada (55-60) 
;saat mesafede vâki Kütahya'ya ilhakı biraların 
idarei urırumiyesini işkâl ve iptalden başka binşey 
değildir. Bahusus livanm diğer sekiz kazasının 
inşaallah kariben istirdadı muntazardır. Binaen
aleyh Gördes, Demirci, Akhisar kazalarının pek 
yakın bir zamana kadar olduğu gibi 1337 senesin
den itibatffen dahi bittevhit Gördes'in muvakka
ten merkez ittihaziyle liva teşkilâtının tesisi ve 
ikmali hususunun Dahiliye, Vekâletine havalesini 

Saruhan 
talep ve teklif eyleriz. 

Saruhan Saruhan 
Ömer Lûtfi Avni 

Karesi Karesi « 
Hacim Muhittin Abdülgafur 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ V. frr. ADNAN B. 
— Efendim bu üç kaza evvelce Saruhan Mutasar
rıflığı diye bir mutasarrıflık ile idare.olunuyor
du. Fakat sonra bunların Kütahya'ya nakli da
ha muvafık olacağını düşündük. Akhisar henüz 
bizim elimizde değildir. Akhisar istirdat edilir 
edilmez... 

REŞAT B. (Saruhan) — Akhisar değil efen
dim, Akhisar \n 'Müijıftkait$drr/ altı saat. mesafe
dedir. 

DAHİLÎYE VEKALETİ V; Dr. ADNAN B. 
— Şimdi arzedeyim. Hakikaten &ü -kazaların Kü
tahya'ya uzaklığı muhakkaktır. "0hun için biz 
mutasarrıfın Gördes ve Cten&rci taraflarında 
bulunmasını ve bu suretle m^'tasatTifin idareye 
vazıyed etmesini düşündük. 'Ayncabir muta-
samfhk yapmağı şimdilik lüzumlu germiyoruz. 
Fakat bir kaza daha inşaallah elimize* geçer geç
mez nazarı dikkate alıp Saruhan mutasarrıf lığını 
tesis edeceğiz. 1337 bütçesi müzakeresi eaaasiftda 
nazarı dikkate alacağız efendim. 

REŞAT B. (Saruhan) - - fisasen vardır. 
DAHİLÎYE VEKALETİ V. Dr. ADNAN B. 

— Malûmdur. Şimdi oraya memur göndermeğe 
lüzum yoktur efendim. 
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REİS — Takririn neticesi Dahiliye Vekâle

tine tensiben tevdiidir. Takriri Dahiliye Vekâ
letine havale etmek üzere kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Yine teşkilâta müteallik olmak üzere Dahiliye, 
ye Muvazenei Maliye Encümenlerinin bütçe ile 
-müzakere edilmek üzere bir tşkilât meselesi var-
,dp\ Lâyihai kanuniye okunuyor. 

6. — Botu Mebusu Dr. Fuad Beyin, Âlpağot 
Hatmiyle bir kaza teşkili hakkında teklifi kanunisi 
'be Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları (2/147) 

MjApDE 1. —'- Bolu livasına tâbi Kbrcseik ve 
Çarşamba nahiyelerinden mürekkep olmak üzere 
Alpagot.namiyle bir kaza teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kazanın merkezi Çarşamba 
nahiyesinin Alpagot karyesidir. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

işbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 4. - - İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

7. •— Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, Akçeşe-
hir ve Karasu nahiyelerinin kaza haline ifrağına 
dair teklif i kanunisi ve Dahiliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları (2/248). 

MADDE 1..— Bolu livasına tâbi Akçeşehir 
nahiyesinden kendisini terkip eden ve izmit san
cağının Adapazanna mülhak Karasu nahiyesine 
mülhak bulunan Melen suyunun Akçeşehir cihe
tine tesadüf eden karyelerinden müteşekkil olmak 
üzere bir kaza teşkil edilmiştir. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

işbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 2. 
ksasabasıdır. 

Bu kazanın merkezi Akçeşehir 

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

RElS — iki lâyihai kanuniyedir, iki kaza 
teşkili teklif olunuyor. 

FUAT B. (Bolu) — Efendiler, vakıa bu gibi 
teşkilâtın teşkilâtı esasiyeye bırakılması takar
rür etmişti. Bendeniz bu 1336 senesinde değil, 
1337 senesi bütçesi müzakeresi esnasında mevkii 
müzakereye konulmasını rica ediyorum. Zaten 
bu hususta Dahiliye Vekili Beyin mütalâası da 
alınmıştır. Eğer biz hakikaten halka doğru git
mek istiyorsak bu kazaların teşkilini kabul et-
mekliğimiz lâzımgeliyor. Şimdi uzun uzadıya 
bendeniz mütalâa beyan etmek istemiyorum. Da
hiliye Vekili Beyefendi Hazretleri mütalâalarını 
arzedebilirler efendim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN B. 
— Efendim, böyle birçok kazalar ve livalar teş
kilâtı vardır. Malûmu âliniz, bunlar Meclisi Âli
nizde kabul buyurulan Teşkilâtı Esasiye Kanu
nundan sonra umumî bir teşkilât yapılsın. Ve 
bu suretle olacak olursa iyi olacaktır. Bu Akşehir 
kazası teşkilâtını da teşkilâtı umumiyemizle na
zarı dikkate alırız. Zaten on, on beş güne kadar 
Teşkilâtı Umumiye Kanunu Meclise gelecektir. 
O vakit bunu nazarı dikkate alınz. 

Dr. FUAT B. (Bolu) — Bendeniz de muva
fakat ediyorum. 

BEİS — Müzakeresinin tehirini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Müzakeresi tehir 
edildi. 

148 nci fasıl hakkında .söz alan yok, tadilna-
me de yok, 149 neu fasl,a geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edildi. 

P. M. 

149. 

Nev'i muhassasat 

Müstahdemini müteferrika 
Vilâyat odacıları 
Elviye odacıdan 
Kaza ve nevahi odacıları 
Memurini müteferrika ve muvakkate 
imam ve Müezzinler 
Saka, suyolcu, bekçiler 

Hükümetçe 
teklif olunan 

936 
864 

7 748 
302 
4â2 
38 

Encümence 
kabul edilen 

936 
864 

7 766 
20 

492 
38 

Yüz kırk dokuzuncu faslın yekûnu 10 470 10 116 

REİS —i Mütalâa, var mil 150 nci fasla ge
çilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

Kabul edildi. 
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F. M. 

İ t 165 ââ.â;İ3ât 

Nev'i muhassasat 

d:İ 

150 Vilâyat levazımı 
Icarat 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye, evrakı matbua, kütüp ve risalei kanuniye 
Nüfus evrakı tab'iyesi 

Hükümetçe 
teklif olunan 

12 657 
3 000 

10 ÖÛO 
15 000 
5 000 

Encümence 
kabul edilen 

12 657 
3 000 

10 000 
15 000 
5 000 

BEİS -— Söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
151 nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 

Yüz ellinci faslın yekûnu 45 657 

kaldırsın. 151 nci fasla geçildi. 

45 65'] 

F. M. Nev'i muhassasat 

151 Masarifi daimei mütenevvia 
Memurin harcirahı 
Müfettişler harcirahı 
Vali, mutasarrıf ve kaymakamların devir harcirahı 
tahsisatı muhtelif e 
'fahsisatr mesture 

Hükümetçe 
teklif olunan 

57 000 
7 000 

49 700 
20 000 

150 000 

Encümence 
kabul edilen 

57 000 
7 000 

49 700 
20 000 

150 000 

151 nci faslın yekûnu 283 700 283 700 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul^ — Bu 

tahsisatı muhtelife ne oluyor? Efendim buna ce
vap versinler. 

RASİM B. (Sivas) — Şeyh Sinusi Hazretleri 
ile bazı meşayiha verilen tahsisattır. 

REÎS —-152 nci fasla geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul ediljdi efendim. 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

152 Masarifi müteferrika 8 558 8 558 

REİS — Mütalaa var mı? (Yok sesleri). 
153 ncü fasla geçilmesini kabul edenler lütfen 

F. M. Nev'i muhassasat 

el kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

153 Masarif i mütenevvia 
Nüfus kuyudunun ıslahı masrafı 
Merkez Divanı harbi örfi masrafı 
Taşra Divanı harbi örf i masrafı 

500 
8 000 

10 404 

500 
0 

10 404 

Yüz elli üçüncü faslm yekûnu 18 904 10 904 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) 
154 ncü fasla geçilmesini kabul edenler lût-

Nev'i muhassasat 

fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

F. 3fL . 

154 Alelûmum hapishaneler maaşatı 

Hükümetçe Uncümence 
teklif olunan kabutediîen 

82 700 82 808 
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İ : 156 MA. 
REÎS — Söz istiyen, var mı! Tadilname de 

yok: 155 nci *fasiıla geçilmesini kabul edenler lût-

(! : 2 
fen. el kaldırsın-. Kabul edildi-. 

F\ M: Nev'i inuh&ssasat 
Üüküaaöiçe > fincûnıeiice 

teklif oludan/kabul edilen 

155 Le^a^ım 
1 îc&rat 
2 Tâjpnat 
3 Masarifi müteferrika 
4 Mualeçat 

. -7,-Mİ 
,432 £86 
71 031 
10 678 

7 m 
432 ÖS6 
71 031 
10 678 

REÎS — Söz istiyen var mı? Tadilname de 
yok, 156 nci fasla geçilmesini kabul edenler lût-

Yüz elli beşinci faslın yekûnu 521 317 

fen el kaldırsın. Kabul edildi.' 

521 317 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

156 Hapishaneler inşaatı 

REÎS — Söz istiyen var mı? Söz alan yok, 
tadiftjame de yok, 157 nci fasla geçilmesini kabul 

F. M. Nev'i muhassasat 

157 Hapishaneler masarifi tamiriyesi 

10 000 

edenler Tûtfeh el kaldırsın. Kabul edildi. 

000 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

BEİS — Söz alan yok, tadilname de yok, 
158 tici fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 

60 000 60 000 

kaldırsın. Kabul edildi. 

Nev'i muhassasat F . M. 

158 Mücrimin sevkiyesi 

REÎS — Söz alan yök, tadilname de yok, 
159 ncu fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 

Hükümetçe E&eümence 
teklif olunan kabul edilen 

F. Nev'i muhassasat 

9 705 9 705 

kaldırsın. Kabul edildi. 
159, 160, Î62 nci fasıllar' sıfırdır. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

163 Memurin ve müstahdemin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 1-542 578 1 342 000 

REÎS — Mütalâa var mı? 163 ncü (A) fas- | dırsıtt. Kabtıl edildi.' 
kna geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal- I 

F . M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

163 A intihabı Mebusan masrafı 

REÎS —r Mütalâa yar mı? Söz alan yok, tadil-
. ımme de yok, 163 ncü (A) faslının müzakeresini 

kâfi görenler el kaldırsın. Kabul edildi. Dahiliye 
-bütçesinin yekûnunu (2 731 023) lira olmak üzere 

54 375 54 375 

kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
Emniy-eti umumiye bütçesinin müiakeröşine 

başlıyoruz. 
B«| dakika teaeCfüa 



trçIvÜKG© C Eli S E 
Açılma saati : 5,45 sonra 

REÎS — Reisisani Celâlettin Arif Beyefendi 

KATİPLER : Feyya* AH B. (Yozgarf), OevddrB. (Kütahya). 

• *" • * 

RElS — Efeeriyet hâsıl oldu. Celseyi açıyo
rum;. 

1 — AZAYÎ KÎRAMimmEBLATÎ 

1. — Muvazenei Maliye ıJŞnc&meıii reisi, maz
bata muharriri ve kâtipliği mtihabma dttir teb
ligat 

REİS —̂ Muvazenei Maliye Encümeni âzayi 
kıraat; arasaada icara, kalınan intihabat neticesin
de riya&etfrie Mazhar Müfit B. (Hafekiâri); Mai^ 

F. M. Nev 'i'muhaasasat 

bata muharrirliğine Hasan B: (Trabzon), kita
betine de Hanıdi Bey (Trabzon) intihap edil
mişlerdir. 

G.— EmrdffiUumvnMje bütçesi : 

REİS — Emniyet umumiye bütçesine haşk-
yaeağız. Matbu. fafttçenin (111) noi sayıfasınj: 
açınız efendim. Heyeti umumiyesi hakkında»söz 
istemen-var mı? (Yok sesleri). Pekâlâ» fasâlara 
geçiyoruz. 

Hükümetçev En©üm%nee 
teklif olunan kabul olunan: 

164 Maaşat- : 
1 Emniyeti uıaw»iye müdir ve memuıvni 
2 Memurini müteferrika 

£lf t : MEBUS-rB: — Efendim, bu fasıl hak
kında .'Mhiliyet • Vekilf Beyefendi biraz izahat 
verseler... ' 

D ^ İ L İ Y E VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B, — Efendim; Emnây^ti-: llnmmdyeâin 
heyeti umunıiyâsinde hiç bir tebeddül vukubul-, 
mamıştıı?, yalnız ... 

BETİCE T B; (Kâfigırı) —? Elendim,, bu Em
niyeti Ûmumiyenin jandarmaya kalbi hakkında 
bir şeykar vakt olâ«£«ttu ha&rlıy*>ruKu Halbıı* 
ki vbötçjeıie' böyle M*, şey yokttü?. Bu < nasıl ol
muştur! İzahat vermenizi rica ederim. 

DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN Öî — Efendim, henüz Emniyeti Ûmumiye
nin j a a â a a ^ y a fcaHtâ hakkındaki kanun Heyeti 
Aiiyeöizim EheüaaeBİ&rnıde bulunduğu için eski 
Kmmyeti Umumiye teşkilâtı elye*m bakidir, 
Şimdi bendenizin bu fasılda bir maruzatım var. 
Mfttfekkat bütç@fe>le verileh yekûn (1 650) lira 
ed i^ r ; Halbuk^iŞhcümence (1 150) lira kabul 
ecfiliniş. Bu, maitmü âliniz muvakkat bütçe ka
n t o ^ mucibini i ' sarf edilmiştir. Binaenalej'-h, 
bırfasİa (544) IMramm zammı lâzımgeliyor. 

(AnlıyamadJİrt* sesleri). 
REİS-— E i e n t o r (164) ncü fasla (544) li

ranın zammı lâ&tmgsldiğindea bahsediliyor. Mu-

maaşatı 

164 ncü faslm yekûnu 

2 856 
48 

O-
1 150 

2 904- 1 150 

vakkat bütçe; kahu»» • mucibince bu para sarfe-
dildiğinden ilâvesi zaruridir 

FEYZİ Ef. (Malatya) — (164); ncü fasla 
(544- liranın, muhterem; VekiKraizn tarafından 
zammı teklif ediliyor^ biz de memnuniyetle- kabul 
ederiz. 

SOLDAN BÎR MEBUS B. — Faslı mahsu
sunda mevzu tahsisattan fazla olarak sarf edildi
ği anlaşılıyor, tazmini lâzımgelir. 

DAHİLİYE VEKİtLETl VEKİLİ Dr. AD
NAN fe— Kim tazmin ediyor? 

HASAN K (Trabzon*) — Bımun hakanda 
Muvazenei Mâliye* Encümeninin noktai nazarı 
anlaşimak lâzımgelir. Fazla memur mu tâyin 
edilmişti, yoksa nedir? Eğer böyle ise yeni bir 
teMiitfe. Muvazenei Maliye Encümeni mösele-

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen* 
dim, lütfen (111) nci saykfayı açarsanız esbabı 
mucibe mazbatasını görürsünüz. Ejauâyeti Umu
miye Mazbata muharriri bendenizdim». İ$ü büt
çe Encümende-tetkifcî edilirken tasarruf vuku-
bıüduğu anlaşıldı, ve bunun içi» fasla (1 150) 
lira terkim ediMi. Malûnra ihsaaaıaz: Harbiye 
ve Nafia byütçelerinde de böyle oldu. Bu Ijütçe 
tanzim edildikten sonra tabedilirken bazı aksam 

— 38&— 



t : 156 22.2.1337 C :'3 
için bize bir kanunu muvakkatle müracaat etti
ler ve Vekil Beyin beyan buyurdukları bu (544) 
lirayı Heyeti Aliyenizin karariyle aldılar, sarf et
tiler. Binaenaleyh, bu parayı (164) neü fasla 
zammetmek lâzımgelir. Çünkü evvelce kabul 

P. M. Nev'i muhassasat 

edilmiştir. 
REİS — O halde bu faslı 1 694 lira olarak 

kabul edenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Efendim; şimdi (165) nci faslı okuyacağız: 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

165 Masarif at 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Polis mecmuası tabiye ve masarifi müteferrikası 
Mefruşat 

400 
300 

0 
500 

300 
300 

0 
300 

Yekûn 1 200 900 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Efendim, (165) nci faslm tenvir ve 
teshin maddesine (100) lira ve mefruşat madde
sine de (100) lira ki, ceman (200) liranm zamr 
mı lâ&m geliyor. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — 200 lira bizim Ve
kilimiz tarafından fazla gösteriliyor, ne ebemmi-
3'eti var? Kabul, kabul. Muvafık, muvafık. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. —Ben fazla göstermiyorum, bunlar 

kanunla kabul edilmiştir. 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Yani olsa ne lâ

zımgelir? Ne ehemmiyeti var? • 
REİS —. Müsaade buyurunuz efendim, mu

havere etmeyiniz. Bu (200) lira . zammı kabul 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Eller iyi 
kalkmıyor. Efendim, lütfen iyi kaldırınız Ka
bul edildi. 

166 nci fasla geçildi efendim. 

F. M. Nev'i muhassasat 

166 Vilâyat maaşatı 
Polis müdür ve merkez memürlariyle heyeti kalemiye ve hesabiye 
Emniyet müfettişleri ve pasaport memurları 
Polis, komiser ve muavinleri ,, 
Polis memurları 
Istitlaat ve taharri memurları 
Memurini müteferrika 
Polis müdüriyeti umumiyesi Dördüncü şubesinde istihdam edi 
lecek mütehassıs tahsisatı 

Hükümetçe 
teklif olunan 

re 11 760 
1 720 

61000 
225 000 

1 320 
3 168 

0 

Encümence 
kabul edilen 

7 440 
1 515 

56 997 
193 870 

1 545 
.. .8 710 

Ö 

Yekûn 303 968 263 572 

REİS — Bu fasıl hakkmda söz isteyen var 
mı efendim? (Yok sesleri). Yeni bir teklif veya
hut tadilname de yok. O halde (166) nci (A) 
faslına- geçilmesini kabul edenler lütfen el kal

dırsın. (166) (A) faslına geçildi. (166) nci (A) 
faslı sıfırdır sesleri). Şu halde (167) nci faslı 
okuyacağız. 

F. M. Nev'i muhassasat 

167 Masarif 
Tamirat ve inşaat 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Mefruşat 
Sandal, motor, istimbot, otomobil 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

3 000 
3 500 

15 000 
3 000 
1 500 
3 000 

2 000 
3 500 

15 000 
3 000 

• 1 500 
1 000 

Yekûn 29 000 26 000 
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REİS —• Bu fasıl hakkında söz istiyen var 
mı efendim? 

SALllM Ef. (Erzurum) — Bendeniz soraca
ğım ki, bu inşaat ve tamirat faslında ne# miktar 
para ı^f edilmiştir? 

DAHİLÎYE- VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Muhasebeciden sorayım. Bendeniz 
bilmiyorum efendim. 1 440 lirası sarfedilmiftir. 

REİS — Başka mütalâa var rnı? efendim? 

. m 7 O : 3 
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD

NAN B. — Efendim, bunun altıncı maddesine 
440 lira zammı lâzım geliyor. Sandal ve motor 
masarifi vardır. (Ne kadar sesleri). 440.liradır. 
(Hepsi sarf olunmuş mudur sesleri). Olunmuştur. 

REİS — O halde 440 lira ilâvesiyle 168 fici 
fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi efendim. 168 nci fasıl 75 750 
liradır. 

F. VM. Nev'i mühassasat 

168 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Üçüncü kısım masarifi ıımumiye levazım 
Melfessat 
Mecrv#eslaha 
Y«mu.bedeli, ve hayvanat tazminatı 
Edv%e 
Telefon 
Nakliye ve bendiye 

Hükümetçe 
teklif olunan 

75000 
4fööö-
2 500 

500 
550 
200 

Encümence 
kabul edilen 

70 000 
2 000 
2 500 

500 
550 
200 

Yüz altmış sekkinei faslın yekûnu 80 750 75 750 

BEİS — Bu.husufta soz söyleyecek var mı? 
sesleri). Ö haldeİĞ§ ucu fasla geçilme;-

Srini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
edildi. 169 nen fasıl 13 000 liradır.*" 

Kabul 

F. M. Nev'i muhâssksat 
-H|üMfiiet§e Encümence 
tekliföünân kâtiâ e^len 

169 Masarifi m&tenevvia 
âeVfe ve rmaavs3oaet 
Harcırah 
Mİ8çfe& nakdiye 

İstinBarat masrafı 
Polis ve hastahane masarifi daime ve müteferrikası 

2 500 
15 000 

500 
0 
0 

2 500 
10 000 

500 
0 
0 

Yüz altmış dokuzuncu faslın yekûnu İS 000 lâ 000 

NEŞET B. (İİsküdar) — Burada bir harcı
rah fertİDİ var. Öumı Dahiliye Velîmden soru
yorum. Bir yere iki ay, geçmeden birbiri ardı 
sıra iki ifteörö^ t?$yfö e'diMyoY. (Kürsüye, küı-
siye sesleri). Efendim, ben buradan söylerim, 
kürsüye gitmem. Antalya'ya tâyin olunan me
murların (Gürültüler). (Kürsüye kürsüye ses
leri). 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Nasıl olmuş efendim? Anlayamadım 
(Gürültüler). 

REİS — Neşet B. rüfekanın hepsi arzu edi
yor, kürsüye geliniz, söyleyiniz. 

NEŞET B. — Antalya'ya iki komiser tâyin 
edilmiş (Kürsüye sesleri). 

EMtN B. (Eskişehir) — Efendim, Üç yüz 

otuz altı senesine ait bütçe esasen bir emrivaki
dir. Yalnız her daire bu tasdik etmiş olduğu
muz bütçede neİtadar tâöarrüf yapmıştır? 1387 
Martımda bunun Bir bilançosunu vermek yahut 
her divrenn bu hususta bize vereceği bilançoda 
133*7 ye ai i ne gibi bir tasarruf devredildiğini 
bilelim. (IVluvafık sesleri). Devredilmesini teklif 
ediyorum. 
• REİS — 169 ncu fasıl 13 000 bin liradır. 
Hak kında söz söyleyen yok. Yalmz Neşet Beyin 
bir itirazı vardır. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD-
NAN B. — Tetkik ederiz, cevabını veririz. 

REİS — Ohalde 170 nci fasla geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 
170 nci fasıl 2 500 liradır. 

F. M. Nev'i mühassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

170 Masarifi müteferrika 1 500 2 500 

387 — 



İ : 155 •«'. 
İlEİS — Bu hususa dair söz istiyen var mı? 

(Yok sesleri). Ohalde 171 nci fasıl sıfırdır. 172 
nci, fasıl, o da yok. 172 nci fasıl için de encü
mence hiç bir şey konmamış... 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKlLÎ Dr. AD
NAN B. — Halbuki efendim, Erzurum'da bir 
Polis mektebi var, onun masarifine 400 lira sar-
fe'dilmiştir. 

BİR MEBUS B. — Bu mektebin talebesi var 

.1»7 Ö : â 
mı? Mektep ne vakit açılmıştır. 

MÜFİD E t (Kırşehir) — Mektep eskiden 
mi açılmıştır efendimi 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN Bl — Evet efendim eskidendir. 

REİS — Efendim, bu dört y&z lira kabul 
ediliyor mu? Kabul edenler lütfen el kaldırspûi. 
Kabul edildi. Efendim, 173 neü fasla geçiyoruz. 

P. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

173 Masarif 
1 Mektepler masarifi 
2 Mektepler taamiyesi 

1 20Ö 
3 780 

< ita* 

Yüz yetmiş üçüncü faslın yekûnu 0 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Birinci" maddeye sekiz yüz lira 
konması lazımdır. Hükümetin teklifinde 1 200 
lira vardır, Encümenin teklifi yok. İkinci mek
tepler taamiyesi maddesine de 2 500 lira kona
caktır. 

NEŞET B. (Kânkırı) — Halbuki bir mek
tep var, bir kaç mektep yoktur. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD-

NAN B. — Bir mektep Samsun'da var, onun 
için efendim. 

KÂTİP — Mektep taamiyesi için 2 500 lira 
isteniyor. 

REİS — Efendim, bu üç bin üç yüz lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Anaşılmadı, 
bir daha ellerinizi kaldırınız, bu 3 300 lirayı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabili edildi 
efendim. 

F. M. Nevi muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

174 Memurin vo müstahdeminin tahsisatı fevkalâde şehriyesi 1 107 835 966 932 

REİS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri), ö 
halde kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Heyeti 
nmumiyesi hakkında birşey arzedeceğim. 

REİS — Geç kailiniz efendim. 
HÜSEYİN AVNİ B. — Efendim heyeti umu-

miyesi kabul edilmedi. Söz istiyorum. 
REİS — 1 354 688 yekûnu umumî öyle nü 

efendim? Kabul buyuruluyor mu? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Perşembe günü saat yedi buçukta içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saatli : 6 badezzeval 

)>m<i 

!t. B. K. M. Matbaası 


