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Yüzbaşı Nuri Efendi hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası 440 

3. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efen
dinin, İstiklâl mahkemelerinden sudur ede
cek idam hükümlerinin Meclisçe tasdikma 
dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni .. 
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RElS ~ Meclis küsadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse -
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Konya Mebusu Ömer Veh
bi Efendinin vilâyetlerde Encümeni Adliye Ri
yasetinin kadılara verilmesine dair teklifi, lâ
yiha Encümenine, Belediye Kanuniyle îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun birer maddele
rinin tefsiri hakkındaki Dahiliye Vekâleti tez
keresi Dahiliye ve Kavânini Maliye encümenle
rine havale edildi. Divanı Temyizi Askerî teşkili 
hakkındaki lâyihai kanuniye ruznameye alındı. 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin usulü müzakere
ye dair takriri ruzname meselesine riıütaallik 
müzakerata talik edildi. Çorum Mebusu Ferid 
Beyin Murakabe Heyetinden vâki olan istifası 

üzerine müzakere cereyan ederek mezkûr istifa 
mumaileyh tarafından geriye alındı. İkinci İnö
nü muzafferiyetinin senei devriyesi münasebe
tiyle Başkumandanlıktan mevrut telgraf kıraat 
olunarak şühedanın ervahına fatihalar ithaf ve 
Riyasetten cevap yazılması hakkındaki teklif 
kabul edildi. Kars Mebusu Ali Rıza^ Siird Me
busu Mustafa Sabri, Bitlis Mebusu Devriş, Ar
dahan Mebusu Hilmi, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya, 
Niğde Mebusu Vehbi, Sinob Mebusu Şevket bey
lerle Malatya Mebusu Haeı Bedir Ağanın me-
zuniyetleriyle, Batum Mebusu Edip Beyin bir 
sehivden dolayı vâki olan (80) gün tecavüz 
müddeti hakkındaki Divanı Riyaset kararı üze
rine evvelce haiz olduğu Kars Konferansı memu
riyetinin devamı addiyle tahsisatının tam olarak 
itası kabul edildi. Lâyiha Encümeninden bamaz-
bata gelen idam kararlarının Meclisten tasdi
kine dair teklifi kanuni bu baptaki diğer tek
lifle tevhidedilmek üzere Adliye Encümenine, 

"düşman tarafından tahrîbedilen mahaller ahali-
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sinin harb Kazançları Vergisinden aflarma dair 
teklif Kavanin ve Muvazene! Maliye encümen
lerine, Evkaf umuruna mütaallik teklif Evkaf 
ve Şer'iye Encümenine, Muhasebei Hususiye mü
düriyetlerinin ilgasına dair teklif bu husustaki 
diğer bir teklifle tevhidedilmek üzere Dahiliye 
Encümenine, hademe ve mürtezikini evkafa 
tahsisatı fevkalâde itası hakkındaki teklif Şer'-
iye ve Evkaf Encümenine havale ve Muvazenei 
Maliye ve Kavanini Maliye encümenlerinden 
gelen Harita Dairesi müstahdeminine harcırah 
itasına dair lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye 
bütçesiyle müzakere edilmek üzere tehir edile
rek celsei hafiyeye geçildi. 

(îkinci Celse hafidir) 
Üçüncü Celse 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat hiyaneti va
taniye ile mahkûm Arap Tahir ve rüfekası hak
kındaki hükmün tasdikine ve Adaman aşireti 
Reisi Kulu Ağa Han'ın affı hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin reddine dair Adliye Encümeni 
mazbataları ile küreğe mahkûm Emrazoğlu Ha
san, Kocakafaoğlu ibrahim, Ali Kirpioğlu Ali'
nin bakıyei müddeti cezaiyelerinin aflarma dair 
levayihi kanuniye kabul edildi. Başarali Mus
tafa Efendi ile Kesikköprülü Hasan Bey ve 
BattaPm afları hakkındaki teklifin Heyeti Ve-
kileye havalesine dair Adliye Encümeni mazba
tası »kabul olundu. Kozan Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin mezuniyeti muvafık görüldü. îkinc' İnö
nü muzafferiyeti senei devriyesi münasebetiyle 
Rusya ve Azerbeycan sefirlerinden mevrut tel
graflar kıraat ve cevap yazılması tensibediierek 
Cumartesi günü içtima olunmak üzere celseye 
nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Muş 

Mahmud Said 
Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 

mı? İtiraz eden yok, binaenaleyh zaptı sabık hu
lâsası aynen kabul edildi. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İtilâf devletleri tarafından tekli* edi
len mütarekenin kabul edilmemesi hakkında, 
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Ankara, Elâziz, Arapkir, Bolu ve Niğde'den 
mevrut telgraflar 

REİS — Mütareke teklifine ait mevakii muh-
telifeden gelmiş telgraflar vardır. Okunacak. 
(Lüzum yok, sadaları), (Okunsun, sadaları) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
Meclisi Âli ile Hükümetin, mülk ve milletin 
menfaatiyle mütenasip bir sulhun akdi için ça
lıştığına mutmain olsunlar. O yolda bir cevap 
yazılmasını teklif ederim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Okunsun 
efendim, onlar yazmışlar ki, okunsun diye... 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mondros Mütarekenamesinin ihdas eylediği 

vaziyetiyle milletimizi,bilcümle esbabı müdafaa 
ve mukavemetten tecridettikten_ sonra zalim ve 
müfteris bir düşmanı üzerimize taslit etmek su
retiyle hayatı millî ve istiklâlimize suikasdeden 
Avrupa devletleri tarafından bu çlefa teklif edi
len mütareke yine.aynı maksadı meşumu istihdaf 
etmekte, her türlü mahrumiyetlere rağmen ilâhi 
ruh ve kudretin tecelliyatiyle müdafaai istiklâli 
vatan uğrunda kemali şevk ve tehalükle kanları
nı îsar eden milletimizin esbabı mağlûbiyetini 
istihzara matuf bir hu'dai siyasiyeyi ihtiva ey
lemekte olduğundan misakı millîmiz dairesinde 
her türlü müdahale ve murakabeden azade tam 
bir istiklâli temin ve tatmin etmiyen mütareke 
ve musalâha namı altında her hangi bir teklife 
muvafakat buyurulmasmı ve bu maksadı mukad
des t uğrunda kanlarını akıtan mübarek şe
hitlerimizin ruhlarının müteezzi ve azasın
dan bir kısmını kaybetmek suretiyle ke
mali sabır ve vekar ile neticei mesudiyeye inti
zar eden sertacı ibtihacımız Ulu Gazilerimizin 
dilgir edilmemesini talep ve istiklâli din ve mem
leket uğrunda evlâtlarının şahadeti şerefiyle mü
şerref olduğuna iman eden şehit babalarının, şe
hit analarının ve meydanı cihatta babalarının 
yerlerini doldurmak için hazırlanan evlâdı şühe
danın, Hükümetin bu hususta vâki olacak her 
türlü evamir ve teklifatmı ifaya ahdupeyman ey
lemiş olan muhterem halkımızın bu bapta da muh
terem vekillerine zahir ve muin olduklarını bir 
defa daha teyiden arz eyleriz. 31 Mart 1338 
Ankara Müdafaai Hukuk Reisi Belediye Reisi 

Müftü Ali 
Rif at 
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Ankara T. B. M, M. Eeisi Başkumandan 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Ajansın verdiği mütareke haberlerinin Misa-

kı Millî dâhilinde yapılacak sulha esas olacak 
mahiyette görülememesine mebni heyeti merkezi-
yemize müracaat eden halkın arzularına ittibaan 
büyük bir içtima akdedilmiş ve her türlü âmâli 
millîyeyi tatyibetmekte olan Hükümetimizin şe
refli bir sulha esas olacak mütareke hututunu 
Misakı Millîmizle mütenasip bir surette temin et
meye muvaffak olacağına emin bulunduklarını 
beyan ile beraber düşmanımız toprağımızı terk 
etmedikçe avn ve inayeti hakka istinaden terki 
muhasemat etmiyeeeklerini ve istiklâlimizi tekef
fül eden rabıtai millîyenin bu gibi teklif atar karşı 
evvelkinden daha rasin bir surette idamesini en 
büyük umde bileceklerini arz ve iblâğa heyeti
mizi tavsit eylemişlerdir. Mevcudiyet ve istiklâ
limizi borçlu olduğumuz hidematı kıymettarane-
lerinin muvaffakiyetle tetevvücü duasını tekrar 
ile arzı tazimat eyleriz. 

Elâziz Müdaf aai Hukuk 
Cemiyeti 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Altındaki makasıt enzarı milletten hafi kala-

mıyan tatili muhasemat teklifi amâkı kulûbi mil
lete bir hançer daha soktu. Biz Türkler sulhun 
herkesten ziyade arzumend ve hahisgeriyiz. Ve 
mevcut Misakı Millî dairesinde hakkımızı temin 
edecek her hangi bir teklifi meserretle karşılarız. 
Ancak vâki teklifi nazarı itibara alabilmekliği-
miz için evvelâ memaliki meşgulenin tamamen 
tahliyesini taahhüt ve bu taahhüdü bilfiil icra, sa
niyen şeraiti sulhiyenin Misakı Millî dairesinde 
olacağı temin edilmelidir. Yoksa Misakı Millî 
haricinde her hangi bir teklifi katiyen kabul 
edemiyeceğiz ve böyle bir teklifi kabul edecek 
hükümeti asla tanımıyacağız. Çünkü; biz harbe 
ancak ve ancak hukuku milliyemizi muhafaza; 
mecburiyeti katiyesi karşısında girdiğimiz için 
bunu temin etmedikçe silâhımızı asla bırakmıya-
cağımızı ve bir fert kalmayıncaya kadar çalışa
cağımızı vâkıı teklifi istemiyen, kasaba ve ku
radan şimdi toplanan binlerce halk arasında bir 
daha ahdi misak ile arz ederiz, ferman. 

' 2 8 Mart 1338 
Arapkir Müdafaai Hukuk 

Cemiyeti İçtima Reisi 
Hacı Hüseyin 
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[ T. B. M. Meclisi Riyasetine 

Bu kere Paris'te içtima eden Hariciye Nazır
ları- tarafından hükümeti millîmize teklif olunan 
mütareke şeraiti bütün mânasiyle misakı milliye 
muzır ve muhalif olup bunda mübarek toprağı
mızı envai fecayile telvis ve mukaddesatımızı 
tahribeden düşmanı hunhara vakit kazanmak 
fırsatını bahşetmekten başka bir gaye görüle
mediğinden memleketçe fevkalâde galeyanı mu-
cibolmuştur. Misakı Millîyi tatmin ve hakkı meş-
ruumuzu temin etmiyen mezkûr teklifin ret ve 
âlemi medeniyete protesto edilmek suretiyle tes
kini galeyana müsaade buyurulmasını arz eyle
riz. 28 Mart 1338 
Müdafaai Hukuk Reisi Belediye Reisi 

Hüsnü İzzet . 
Müftü 

İsmail Hakkı 

Ankara'da T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Paris'te inikadeden müttefikin hariciye na:-

zırlarmın hiçbir mâna ve kıymeti ameliye ve 
nazariye ifade etmiyen mütareke şeraiti teklifa-
tına Bolu ahalisi Anadolu Ajansı vasıtasiyle 
muttali olmuştur. Şark'ta sulh ve müesalemetin 
tesisini samimiyetle arzu eden müttefikin hükü
metleri bu arzularını haydut ordusunu hududu 
millîmiz haricine çıkarmakla daha iyi ispat ede
bilirler. Türkler sulha amadedir. Ancak mevcu
diyet ve istiklâlinin mabihilistinadı olan Misakı 
Millîsinin katiyetle çizdiği hudutlardan düşmanla
rın defolup gitmesi şartı esasıdır. İstiklâli yo
lunda bir tek neferi kalıncaya kadar ölmeye ah
di misak etmiş olan Türk milleti Avrupa 'nın 
yaldızlarına katiyen inanmıyacaktır. Teklifi 
vâkıın reddini Vekil ve mümessillerimizden istir
ham ederiz, ferman. . 26 Mart 1338 
Müdafaai Hukuk Reisi V. Bolu Belediye Reisi 

Mehmed Hakkı 
Dertli gazetesi Müdiri Gençler Derneği Reisi 

Mesulü Dâvavefeili ve Türfcoğlu gazetesi 
Ali Saib sahibi Midhat Akif 

Ankara'da T. B. M. M. Riyaset Vekâletine 
Tdklif olunan mütarekenin müddeti şeraiti 

ma'hvımızı muradetmekten ve bu uzun müddet 
zarfında Yunanın iğtişaşatı dâhiliyesini ıslah ey
lemekten, tedarikâtımızı tenkise çalışmaktan 
başka bir şey değildir. Böyle desayise kapılmak 
da akrep yuvasına tekrar parmağımızı sokmak 
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demeiktir. Kazılmış mezarın hazır cenazesi ol-
malktan içtinabedelim. 

28/MarV1338 
Niğde Mebusu sabıkı 

Muthid'din 
REİS — Efendkn, Salâhaddin Beyefendinin 

teklifleri veçhile münasip cevaplar yazılır. 
HACI TEVFÎK E t (Kângırı) — Bunlara 

cevap vermekle bera'ber bu telgrafların matbua
ta da verilmesini teklif ederim. 

2. — TEKLİFLER 

1. — Ergani Mebusu Hakkı Beyin, Umum 
Jandarma Kumandanlığının Meclis âzasından 
birisi tarafından idare edilmesine dair kanun 
teklifi (2/503) 

REİS — Umum Jandarma Kumandanlığının 
Meclis âzası meyanından Ibir .mütehassıs tarafın
dan idaresi hakkında Ergani Mebusu Hakkı 
Beyle rüfekasının teklifi kanunisini Lâyiha En
cümenine gönderiyoruz. 

HAKKI B. (Ergani) — Müstaceliyet kara-
riyle. 

3. — TEZKERELER 
1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 

bir resmî ceride neşredilmesine dair takririne Üc
ra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut cevabi 
tezkere 

REİS — Ceridei resmiye hakkında îcra Ve-
(killeri Heyeti Riyasetinin tezkerei eevalbiyesi 
vardır. 

Arikara, 29/3/1338 
T. B. M. M. Riyaseti; Celilesine 

Za'bıt ve K'avaııin kalemi ifadesiyle varidolan 
25/3/1338 tarih ve 222/383 No.lı tezke'rei celile-
leri arizai ©evabiyesidir. 

Bir resmî gazetenin intişarı hakkında Erzu
rum Mebusu Hüseyin Avni Bey tarafından veri
lip Meclisi Âli'nin 25/3/1338 tarihli On Dördün
cü îçtimaında hafi, celse'de Heyeti Umumiyece 
kabul edilerek tezkerei sâmileriyle tevdi Duyu
rulan takrir îcra Vekilleri Heyetinin 29 Mart 
1338 tarihindeki içtimamda ledelkırae 7 . 10 . 
1336 tarih ve, 263 No: lu karar mucibince mev
cut bulunan Ceridei Resmîyemizden başka bir 
gazetemiz olmadığından bu kabîl mevaddm Ce
ridei nıezkûre ile neşri tensibedilerek ifayı muk-
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tazası hususu Hariciye Vekâletine tebliğ kılın
mış olduğu mâruzdur efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
Ceridei Resmîye bir hayalden ibarettir. Bir haf
ta evvel bâzı nıkatı muhtevi olmak üzere Mec
lis mukarreratını ilân için yevmi, muntazam bir 
gazetenin takvimi vekayı suretinde intişarını 
Meclisi Âli tahtı karara almıştı. Yoksa ismi, cis
mi yok bir Ceridei Resmîye ile bu ihtiyaç ka
panmaz. 

HAKKI B. (Ergani) — O gazete çıkmıyof 
efendim. 

2. — Hİyaneti vataniyeden dolayı 21 ay müd
detle mahkûm edilmiş olan Haralanbasoğlu Mi-
hail hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden dolayı maz
nun Mihail hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresini 
Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Rüsumu Belediye hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere hakkında Memurin Muha-
kemat Heyetinin tezkeresi 

REÎS — Rüsumu Belediye Kanunu hakkın
da Kastamonu vilâyetinin tezkeresi tefsire mü-
taallik olduğundan gönderildiğine dair Memu
rin Muhakemat Heyeti Riyasetinin tezkeresi, 
tensip buyurursanız Kavanini Maliye Encüme
nine gönderelim. Tefsir şeklini alacağı zamanda 
müzakere edelim. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, 
Sükna kanunu lâyihasının müstacelen müzakere 
edilmesine dair takriri 

REÎS — Sükna Kanununun müstaceliyetle 
müzakeresi hakkında Erzurum Mebusu Meh-
med Nusret Efendi ile rüfekasmin takriri var, 
tensip buyurursanız ruznameye ithal edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bu kanun üç defa ruznameye girdi. Bugün 
icann gılasmdan dolayı isticar ettiği haneyi 

— 439 — 



1 : 1 8 1.4 
terk edip de vagonlara giden memurin, zâbitan 
aileleri vardır. Rica ederim bir an evvel müza
kere edilsin. 

REÎS — Sükna Kanununun ruznameye it
halini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Zaten 
rüznamededir. 

REÎS ,-— Ruznameye ithali kabul edildi. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 

Bey zaten bu ruznamededir. Maksat bunun müs-
taeelen müzakeresi meselesidir. 

HAKKI B. (Ergani) — Bütün memurin se
falet içerisindedir. Müstacelen müzakeresini is
tiyoruz. Ehemmiyetli bir kanundur. 

REÎS — Efendim, esasen takrirde müstace
liyet teklif ediliyor. Fakat geçen sene Meclisi 
Âliye encümenlerden gelen ve Heyeti Umumiye-
ye maledilen evrak listesi başkadır, ruznamei 
müzakerat yine başkadır. Şimdi arzu ederseniz 
ruznamei müzakerata ithal ederiz. 

Ruznamei müzakerata ithal edilmekle müsta
celiyet kararı da teklif ediliyor. Reyinize arz 
ediyorum efendim. Müstaceliyetle müzakeresini 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Müstaceli
yet karariyle müzakeresi kabul edildi. 

6. SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Ergani Mebusu Hakim Beyin, ziraat mü
dürlerine, verilen harcırah ve sair ey e dair İkti
sat Vekilinden sual takriri 

REİS — Ziraat memurları ve ziraat hakkın
da Ergani Mebusu Hakkı Beyin İktisat Vekâle
tinden sual takriri var. İktisat Vekâletine teb-
liğVedeceğiz, cevap geldiğinde okunur. 

7. MAZBATALAR 
1. — Usulü murakabe hakkında Muvazenei 

Maliye Encümenİyle Murakabe Heyetinin müş
terek mazbataları • , -

2. — İstiklâl Mahkemesince mahkûm Yüzbaşı 
Enver Efendi hakkında Adliye Encümeni maz
batası 

3. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin, 
istiklâl mahkemelerinden sudur edecek idam hü
kümlerinin Meclisçe tasfliklna dair kanun teklifi 
ve Adliye Encümeni mazbatası 
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4. — Hıyaneti vataniye mücrimininden bir 

kısmının af fi hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

5. — Mahpusini askeriyenin tanzimi ahvali 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası 

6. —~ Mahkemei Temyizce tasdik edilen Sö
ğüt karyesinden Demirci Osmanoğlu Mehmet Ali 
hakkındaki hükmün tasdikına dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, encümenlerden Heyeti 
Celilenize mal olmuş altı mazbata vardır. Bun
ları malûmat kabilinden arz ediyorum. 

Usulü murakabe hakkında müşterek Muvaze
ne ve Murakabe encümenleri mazbata ve teklif
leri vardır. 

Yüzbaşı Nuri Efendi hakkında Adliye En
cümeni mazbatası var. 

İdam cezalarının Meclisçe tasdiki hakkında 
bir teklif var. 

Hiyaneti vataniye mücrimlerinden bir kısmı
nın affına dair Adliye Encümeni tefsiri var. 

Mahbuşini askeriyenin tanzimi ahvali hak
kında Müdafaai Milliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları. 

Kastamonu İstinaf Mahkemesince idama mah
kûm Osmanoğlu Mehmed Ali hakkındaki hük
mün müebbet küreğe tahvili hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası. Tensip buyurduğunuz za
man bunları ruznameye ithal ederiz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 
Murakabe Heyeti ierayi vazife edecekse bu ka
nunun bir an evvel kabulü lâzımgelir. Bende
niz bunun müstacelen kabulünü teklif ederim.' 

REİS — Efendim, Murakabe Encümeni maz
batalarının ruznameye ithalini teklif ediyorlar. 
Ruznameye ithalini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Ruznameye ithali kabul edilmiştir. Ten
sip buyurursanız matbaaya verelim. (Tabedil-
miştir sadaları) 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bugün 
müzakere edilemez. Üzerinden yirmi dört saat 
geçmesi lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey, hiyaneti vataniye mücrimininin affı hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası kanunun 
tefsirini mutazamnım bulunuyor. Bu adamlar 
mevkuftur. 
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RE IS — Efendim ruznamemizde otuz me

sele vardır. Âdeta - ruzname değil salname oldu. 
Ruznameniu birinci maddesinde Dahiliye büt
çesi vardır. Otuz mesele içerisinde her hangisini 
arzu ederseniz onu müzakere ederiz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim bu tefsir dolayısiyle pek çok insanlar mev
kuf bulunuyorlar. Onun için bunun derhal mü
zakeresini rica ederim. 

FERİD B. (Çorum) — Efendim bu Muraka
be Encümeninin mazbatasını kim gönderdi? 

RElS — Efendim bunu Meclisi Âli bugün 
ruznameye ithal etti. Meclisi Âli isterse onu mü
zakere ederiz. 

8. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1, — Dahiliye Vekaletinin 1338 senesi büt

çesi 

REİS — Dahiliye bütçesi zaten ruznamemi-
zin birinci maddesini ihtiva ediyor. Müzakeresine 
başlıyoruz. Birkaç kişi de söz söylemiştir. Söz 
alanların sözleri de mahfuzdur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
ben sözümü muhafaza ediyorum. Evvelce usul 
hakkında söylemiştim. v 

REİS — Bütçenin esası hakkında değil mi 
efendim? 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Reis Bey müfredat 
olmadıktan sonra neyi müzakere edeceğiz? 

REÎS — Efendim bütçe müzakeresidir. Her
kes sırayla tenkidatlarmı yapar. Bütçe hakkın
da söz Tevfik Efendinindir. Buyurun, Tevfik 
Efendi. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey bu tefsir hakkındaki benim teklifim ne oldu? 

,REÎS— Efendim bir takrir verirsiniz. Reye 
koyarız. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şimdi 
mazbata tebliğ edildi. Henüz o tefsire bir şekil 
\tâyin edilmemesinden dolayı pek çok adamların 
mevkufiyeti devam ediyor. 

Reis — Efendin Hiyaneti vataniye mücrimi-
ninden bir kısımlarının affını mutazammın Ad
liye Encümeninin tefsirinin ruznameye ithalini 
Mustafa Kemal Bey teklif ediyorlar. Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsınlar. 

Ekseriyet yok ruznamemize alamayız efen
dim. 

Bugün Dahiliye bütçesinin müzakeresine de-
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vam edeceğiz. Dahiliye Vekâletine gönderilmiş 
birçok sual takrirlerimiz vardır. Zaten bütçe mü
zakeresi en geniş sual ve istizah mevzuudur. 
Onun için gelen ve gelmiyen cevapları da bütçe 
müzakeresinde hallederiz. Şunu da tekrar Heyeti 
Celilenin nazarı dikkatine arz edeyim ki; bütçe 
geniş istizahı ihtiva ettiği için Nizamnamemiz 
esasen bütçe müzakeresine, diğer bir istizahı 
zammetmeyi kabul etmemiştir. Çünkü zaten büt
çe müzakeresinde istizah mevzuubahistir. Mama
fih Heyeti Celilenin tasdikine iktiran eden isti
zahlar varsa onları da bütçe müzakeresi esnasın
da hal ve faslederiz. Hüseyin Avni Bey söz si
zindir, 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Matbuattaki sansür meselesine dair suali ve Da
hiliye Vekili Fethi Beyin bütçe müzakeresi vesi
lesiyle cevabı 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim geçenlerde bir sansür meselesinden dolayı 
müstacelen Dahiliye Vekâletinden bir sual sor
muştuk, henüz cevabı gelmedi. O da bu inkılâbın 
âmillerinden bulunan «îradei Milliye», gazete
sinin sansüre tâbi tntulmasıydı. Haber aldığıma 
göre bu; tekâlifi milliyenin sureti cibayetinden 
bahis bir makaledir. Dahiliye Vekâletinden sor
muştum ki; bu sansür edilen hangi kısımdır! 
Zannediyorum sansür edilen cümle şu, bu dur: 
«Tekâlifi Milliye iyi tatbik edilmedi, zenginler 
himaye edildi, fakirlere daha çok yükletildi.» 
Bu gazetenin böyle bir iddiasından, böyle bir 
murakabesinden dolayı mükâfat edilmesi lâzım-
gelirken, her nasılsa Türkive Büyük Millet Mec
lisinin yapmak istediği inkılâbı, memurları kav-
rıyamıyor, zihinlerine sokamıyor. Onlarınki îs-
kenderikebir gibi... Bir nahiye müdürü bütün 
kudretini bir hükümdar gibi icra etmek istiyor. 
Efendiler müstebit memurların artık bu memle
kette yeri yoktur ve yaşıyamıyacaklârdır. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Yaşıyamaz, yaşı-
yamaz> adalet yaşar. (Handeler) 

HÜSEYİN AYNİ B. (Devamla) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, kendi vazifesini murakabe, 
kontrol, tenkid edenlerden memnundur; Büyük 
Millet Meclisini kim tenkid ederse en muhterem 
adam onlardır. Çünkü Büyük Millet Meclisi lâ-
yuhti olamaz, bir meselede belki isabet etmemiş 
olabiliriz. Efendiler bu, millet vaveylâsıdır. Bu 
memlekette dört tane gazete çıkıyor. Milliyetper-
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verîer, hamiyetli zevat sağa, sola kaçıp kovuldu
ğu zaman, üç dört gazete bu millete bağırdı. Mil
lete hakikati gösteren, vaziyetin vahametini an
latan bunlar olmuştur. Efendiler, inkılâpçılar öl
dü. Bu inkılâbın başlangıcında bu gazetelerin 
feryadı inkılâpçılara yer veriyordu. Memleketin 

« içerisinde, herkes harbden bıkmış bir hale gelmiş, 
yorulmuştu. Kendileri bin türlü hile, bin türlü 
desiselerle iğfal edilmek isteniliyordu. Fakat; 
bu gazeteler halkın arasına girdi. Kendi şahsi
yetlerinin mutemedolması dolayısiyle herkesi et
rafına topladılar; bir camia da şu kütleyi topladı. 
Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkül etti. 
Bu hizmetlerine mukabil bunların nasibi bu mu
dur? Efendiler; reva mıdır ki: Bunlar meydana 
bembeyaz çıksın? Bu; ne büyük lekedir? Efendi
ler, malûmuâlileridir ki: Geçen sene bu kürsüde 
bunun bir emsali daha geçti. O da Albayrak ga
zetesinin sahibi ve muharriri Midhat Bey mese-
lesiydi. Burada o makale okunurken, hafi celse
de alkışlandı. Çok şükür böyle fedakâr evlâtlar 
vardık, diye gözlerinizden meserret yaşları akı
yordu. Efendiler, o gazete hâlâ kapalıdır. Midhat 
Bey yedi ay hapis yatmıştır. Buraya bile nefyo-
lundu, şerefinize buraya bile mahfuzen geldi. 
Efendiler, Hükümet, şu kürsüden hilafı hakikat 
beyanatta bulunduğu zabıt ceridesinde vardır. 
Hükümetin mânası bu mudur? Evrakı resmiyesi 
bu iddiayı tekzibetti. Adliye Vekâletinde evrakı 
yatıyor.. Büyük Millet Meclisinin vicdanı intibaı
na arz ediyorum. Yine Efendiler tekrar ediyo
rum ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan 
sonra memurlardan hizmet istiyor. Memurlar 
millete hadim olsunlar... Efendim, biz başımıza 

t efendi veyahut âmir istemiyoruz. Memurun mil
letine hadim olması lâzımdır. Büyük Millet Mec
lisi milletine hadim olmakla iftihar ediyor. 

LÜTFI B. (Malatya) — Millet hâkim olursa 
memur hadim olur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Sonra . 
hakkı tenkid, bu bapta en büyük sahibi salâhiyet 
fedakâr muharrirlerimizindir. Çünkü; bunlar 
hiçbir zaman memleketin bâisi felâketi olacak söz 
yazamazlar. Çünkü memlekette revaç bulamaz. 
Onlar her halde milletin arzu ettiği şeyleri yazı
yorlar. Asıl en hakiki söz sahipleri bunlardır. 
Hiçbir merci, keyfî olarak bunlara müdahale ede
mez. Kanun vardır. Kanunla hareket etmelidir. 
Efendiler rica ederim, tarihî bir gazete, mukad-

L.1338 0 : 1 
I des bir dâva için ortaya atılmış bir gazete bu ha-
I karete mâruz kalıyor. Millet parasını memura, 
I kendisinin intibahı için, saadet ve selâmeti, kendi 
I hürriyeti için veriyor... Yoksa memurların ten-
I kidden, her şeyden münezzeh olması için değildir. 
I (Doğru; Dahiliye Vekili cevap versin, »adaları) 
I Dahiliye Vekili ne cevap versin? işte gazetenin 

beyaz kısmı. Cürmümeşhut halinde arz ediyo
rum. Bunun cevabını Büyük Millet Meclisi verir 
efendiler.... 

ALI RIZA B. (Kars) — Yüzünün akiyle çık
mış. 

MUSTAFA LÜTFt B. (Siverek) — Mürekke
bi bitmiş... 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Bununla 
da kalmıyor. Bu zatı âlikaderin; ilmiyle, fazile
tiyle memlekette tanınmış bir zat olduğunu söy
lüyorlar. Hükümet nasıl bu zatın hürriyetini tak
yit, * milletin matbuatını tazyik eder? Nasıl mat
buatın, serbestisini takyideder? ilim, irfan, fazi
let bu mudur? Rica ederim nasıl nefestir ki, mille
tin sadasmı tıkar? Boğazını sıkar? Bu kâfi gel-
miyormuş gibi bir de o zatı memuriyetten azledi
yor. Dahiliye Vekâleti buna ığmazı ayneder. 
Onun sebebi de, kendisinin memur olması gaze
te sahibi imtiyazı olmasına mâniymiş. Bunu me
muriyetten azletmek suretiyle de şu gazetede ilân 
ediyor; «Meclisi idare Başkâtibi Salâhaddin 
Efendiye. Gazetecilik ve siyasetle iştigal ettiğiniz
den dolayı azledildiğiniz tebliğ olunur.» (Haklı
dır, sadaları) 

LÜTFI B. (Malatya) — imza Ferid Paşa mı? 
HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — imza Va

li Ali Haydar Bey. Sonra efendiler; elimde Dilek 
gazetesi vardır. Vali Ali Haydar Beyin fikrinden 
istifade edilmesine muhalif değilim. Ancak bu 
baptaki kanaati hilâfında hizmetiyle, fikriyle 
onun makaleleriyle şu gazete doludur. Eğer bu
lunmaması lâzımgeliyorsa ilk evvelâ kendi istifa
sını vermesi lâzımgelir. Vali Haydar Bey bu su
retle azledildiniz, diyor. Gazete muharriri olan 
zat, asıl sahibi imtiyaz cevap veriyor. Diyor ki, 
efendi beni bu hususta azledemezsin. Bu gazete
nin vazifesinin kutsiyetini Anadolu'da bilmiyen 
yoktur. Size gazeteden mumaileyhin cevabını ay
nen okuyorum : 

«Iradei Millîye gazetesi sahibi imtiyazlığı ile 
I Meclisi idare Başkitabetinin kanunen kabili te-
İ lif olmamasından ve memurinin siyasetle iştigali 
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memnu Bulunmasından dolayı ikisinden birisinin 
tercihi ve diğerinin terki hakkındaki emirlerini 
tebellüğ ettim. Malûmu samileri olduğu üzere 
gazete sahibi imtiyazlığı emlâki şahsiyeye tasar
ruf kabilinden bulunduğu ve hattâ ahkâmı ferai-
ze tâbi olduğu ve memuriyete mâni bir ciheti bu
lunmadığı Matbuat Kanununun maddei mahsusa-
sı ahkâmmdandır. 

Aynı zamanda. îradei Milliye gazetesi Hükü
meti hazırai milliyenin ilk nüvei teşekkülü olan 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai-Hukuk Cemiyetle
ri Heyeti Temsiliyesinin ve badehu, Sivas Heyeti 
Merkeziyesinin naşiri efkârı olmuş ve şu suretle 
bir ehemmiyet ve şerefi «tarihîyi haiz bulunmuş
tur. Böyle bir kıymeti tarihiyeyi haiz olan gaze
tenin sahibi bulunmak âcizleri için her cihetçe 

« 
bâdii iftihardır ki, bu da Hükümeti hazırai mil-
liyemizin tahtı zıman ve kabulündeclir. 

Saniyen; îradei Millîye gazetesi ilk yevmi in
tişarından iftı âna değin bu şerefi tarihîsini îlâ 
ve ikmal eden hidematı vatanperverane've müca-
hedanede bulunmuştur. Memurinin siyasetle işti
gali filhakika memnudur. îşte bendeniz de bu 

I noktaya riayet hasebiyle gazetenin umuru tahri-
riyesiyle bilfiil alâkadar olmuyorum. Binaena
leyh siyasetle iştigal etmiyorum. Esasen gazete
nin her türlü mesuliyeti tahririyesinden kanunu 
mahsusuna^ tevfikan mesul olan müdürü mesulü 
vardır. Gazete hilafı hak ve kanun bir mua
melede buulnmuşsa hakkında takibatı kanuni-
yeye tevessül buyurulması salâhiyeti devletleri 
dahilindedir. 

Gazete sahibi imtiyazı bulunmak memu
riyete bir manii hizmet ve meşgale değildir ve 
bu sebeple vazifei resmiyeme mâni olmıyan bir 
hakkı kanuni ve tarihinin terk edilmesinde bir 
mecburiyeti kanuniye görmediğimi cevaben arz 
ve bu hususta mazur görüjmekliğimi istirham 
eylerim ferman. 17 Mart 1338 

Meclisi îdare Başkâtibi 
Salâhaddiıi 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Büyük 
Millet Meclisinin kudretine, kuvvetine neden* 
tecavüz ediyorlar? Vekiller Meclis huzurun
da titrediği halde üçüncü, beşinci derecede 
olan kumandan ve valiler henüz bu azameti 
takdir etmek istemiyorlar. O vali bey bu salâ
hiyeti nereden aldı? Hâlâ iskender fikri mi, 
burada hüküm sürüyor? Bunlar Büyük Mil-
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s let Meclisinin kuvvetini, kudretini neden tak

dir etmiyorlar? Büyük Millet Meclisi idaresi 
bugün birtakım müstebit kumandanların, va
lilerin elindedir. Fakat ' biçarelerde zihniyet 
değişmiyor. Yalnız sandalye, değişiyor. Sonra 
bunlar birbirlerine istibdatlarını firavun postu 
olarak terk ediyorlar, bırakıyorlar, idarenin 
bundan yüz sene evvelkinden hiçbir farkı yok
tur. Evet efendiler demokrat, halkperest bir 
Hükümetin, bir milletin tarihine bakın ve ha
lihazırla mukayese ediniz. Milletimiz, inkılâp
çı, tarihî bir millettir. Bu inkılâpçı, tarihî mil
letin memurlarına bakın efendiler; birinci iş
leri inkılâpçı bir gazeteyi kapatmak oluyor. 
Bu gibi zevat ya istibdatlarından, ya bizden 
vazgeçmelidirler. Dahiliye Vekâletinin şu ha
reketine karşı; öbür tarafını da siz takdir 
edin, efendiler.. 

RElS — Halil ibrahim Bey, buyurun. 
HALlL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen

dim, bendeniz maddeler hakkında söyliyeceğim. 
Heyeti umumiyesi hakkında söylemiyeceğim. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Arkadaş
lar/bütçe meselesinde, daima memurların ade
dini, maaşlarının yüksekliğini ve çokluğunu, 
memurların iş görmediklerini, elhasıl memurla
rın zihniyetlerini ve sairesini ele alıyoruz. Ge
çen sene tak'dim e.tmiş olduğum ve şurada maat
teessüf derin bir hüzünle -beyan etaıefc mecburi
yetinde ıbulunduğum takririmin 'esasatmdan bi
risi de mutla'k surette, evvelemirde usullerden 
bahsetmemizin elzemiye'tini ileriye sürmüştüm 
ve hattâ bilmem tahattur 'buyurulur mu? .93 
Meclisi Mebusanmda celâdetli mebuslarımızdan 
birinin Fransızca kitaplardan birinde gördü
ğüm sözlerden 'bir 'kısmını burada nakle taıiştim 
'ki, maatteessüf yine maaşat 'meselesine ve saire-
ye 'dairdi. Efendim bir ilki kelimeyle usulden 
baBsedeceğim, daha doğrusu biraz tafsilâtla 
'bahsedeceğim.. Çünkü bir baçuk seneden beri 
Ashabı Kehf'i andıracak surette o takririm hâlâ 
uyumaktadır; çıkacağı yoktur. Şu hakle tafsile 
mecburum. Ender olar&k dairelere uğruyorum. 
Memurlar Bütçe Komisyonumuzun yaptığı ge
lişigüzel ıslahat neticesinde hayli azalmışlar. 
Fa'kat ezilmekte bulunmuşlardır. Zavallıların 
elindeM defterler yıllardan beri, Tanzimattan 
beri husule gelmiş olan, tesis edilmiş olan usul
lerdir. O usullerin fazlaları, muzir demek olan
ları tayyedilerek birta'kpa îbasit usullere doğru 
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gidileceğine esfki hamam eski tastır. Bir iş ta
savvur edelim ki, Dahiliyenin fbütün devairini 
dolaşmalk itibariyle on muameleden geçecek. 
Evvelemirde hu on muamelenin hepsi lâzım 
mıdır? Hepsi faydalı mıdır1? Yofcsa bunların 
içinde muzir olanlar, fazla olanlar ve hattâ ek
sik olanlar var 'mıdır ? Yok mudur % Sualini irad 
etmcjk, ondan sonra, esası tesbit etmek ve »buna 
göre memurlarımızın adedini tes'bit etmek lâ
zımdır. ' * . 

HAKKI B. (Ergani) — Bu .'kabahat kimin? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bu kaba-
hat eğer encümeni 'mahsus tenezzülen takririmi 
'bir karara rapten çıkarsaydı; ikimin olduğu an
laşılırdı. Bu kaibahat icraya olan hissedarlığı
mız iti'baT-iyle bize de aittir efendim. Bir daireye 
gittiğinizde görürsünüz ki - ben ender' olarak 
git'tifh'ım halde bunu görüyorum - arkadaşlar bir 
evrakı 'buldurmak için numarayla gittiğim hal
de birkaç memur «Acaha .sana mı geldi?» diye 
brHbirlerinden ayrı ayrı aramaya başlıyorlar. 
Aramaları şayanı tetkik bir noktadır., Olabi
lir ki bir işe aidolan muameleler meyanmda ek
sik muameleler de vardır. îşte bir jurnal def
terinin bulunmaması yüzündendir ki efendiler 
beş, altı memur bir kâğıdın gelip gelmediğini 
anlamak için üç, dört saat uğraşmak mecbu
riyetinde kalıyorlar. Şu halde evvel emirde 
Dahiliye Vekâletimizden istirhamım - en ziya
de şümullü bir daire olmak itibariyle - bu esası 
ele alarak memurlarına emretsin, usulleri tet
kik ettirsin. Hattâ takririmde şartlarım vardı. 
Meselâ : Bir dairenin üç memurundan birisini 
kazandırırsa üç aylık maaş o usulü keşfedip 
dairei aidesine bildirene,mükâfat verilir demiş
tim. Takririmde böyle birçok mükâfatlar da 
var. Bu meseleyi geçiyorum. Şimdi doğrudan 
doğruya Dahiliye Vekâletine, dahiliye memur
larına ait bir noktaya geleceğim: (Sadede, ses
leri) Eğer bu temelin temeli de saded addolun
muyorsa teessüf olunur arkadaşlar. Hayalel-
felâh!... (Devam, sesleri) ; 

Daire memurlarına geliyorum. Nasibimde 
1325 senesinde Ereğli Kaymakamı olmak var
mış... Ve son hâtıram olmak üzere, o civarda 
yine bu âciz kaymakam gibi bir mutasarrıfı 
görmek nasibi varmış. Maatteessüf on-iki sene 
sonra yalnız bir misline tesadüf ettiğim bir esas 
yar. O da geçenlerde Bolu'ya veda etmiş olan 
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bir mutasarrıfın ahâliyi, muhtarları daima tah
rirî beyanatlarla, ilânlarla ikaz etmesidir. Yi
ne o civarın kaymakamını, mutasarrıfını gör
müşüm ki huzuruma istidasız giriniz diye ilân 
etmiştir. Fakat maatteessüf bu ilânın fiiliyat 
sahasına çıkmadığını da hissettim. Bendeniz 
on iki sene evvelki kaymakamlığımda ilân eder
dim: «Herkes istidasız karşıma gelecek ve eğer 
icabederse işleri ben takibederim.» diye. Allah 
size de o fazlı takaddümü nasibetseydi keski, 
Ve Dahiliye Vekâletinden en birinci istirhamım, 
en birinci ümidim, halkın, köylünün âdeta 
dilinin mengenesi olmuş olan istidacılığı ortadan 
kaldırmaktır. 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, An-
* kara Valisi îhsan Beye dair suali ve Dahiliye Ve

kili Fethi Beyin bütçe vesilesiyle cevabı 

HAKKI B. (Ergani) — O zaman yoldan zi
yan ederiz. '* * 

TUNALI HtLMl B. (Devamla) — Ben yal
nız bu esası Dahiliye Vekâletine kabul ettirmiş 
olursam kendimi çok bahtiyar addedeceğim v e ı 
öyle ümidediyorum ki, Dahiliye Vekili arkada
şımız bu usul üzerinde yürürse memlekete pek 
çok hizmet etmiş olur. Çünkü dokunulacak, sü-
pürülecek daha birçok kaideler, zihniyetler var
dır. 

Merkeze gelelim arkadaşlar; diyoruz ki, Si
vas ha l i s i şöyle yapmış, böyle yapmış. Meselâ 
daha henüz kulaklarda çınlıyaıı bir söz. Şurada 
şu oluyormuş, Kayseri ?de şu cereyan ediyor
muş. Ooo.. Ne zannediyorsunuz? (Handeler) / 
Utanıyorum efendiler, nitekim takipçi - inatçı 
demiyeyim - oldukça takipçi bir adam olduğum 
halde maatteessüf sıkıldığımdan üçüncü, dör
düncü takririmi veremedim. Çünkü bekledim, 
Dahiliye Vekili Bey* burada olsun ve evvelce 
yerdiğim takrirlere cevap ita etsin. Çünkü Ma
arif Vekili olan Vehbi Bey Dahiliye Vekâleti 
Vekilliğine geçmezden iki üç gün evvel bana 
hükümet konağında tesadüfle şöyle bir gerilerek 

* hay Allah senden razı olsun azizim dedi. Bu 
adamın hakkında, aleyhinde, bir an evvel kaldı
rılmasını Sıhhiye Vekili de yazdı, ben de yaz-' 
dım. İnşallah seninle de uğraşır şu adamı kal
dırırız. Zira ne mektep kaldı; ne bir çey kal
dı. Kim dedim. Ankara. Valisi dedi. Ben de 
ona orada hay Allah sizden de razı olsun dedim. 
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SALÎH Ef. (Erzurum) — Ankara Valisi 

namuslu bir validir. Kanunşinas bir adamdır. 
İşgüzar bir adamdır. 

NUSRET Ef. (Erzurum) —- Ankara Vali-
* sinden pek bahsetme Hilmi Bey! 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Efendiler; An
kara Valisinin namusundan bahseden arkadaşımı
za karşı derim ki, o zatın namussuzluğundan bah
setmek arzusunda bulundum mu? istirham ederim 
arkadaşlar. Diyorum ki, Dahiliye Vekâleti vekili 
olan beyefendi hemen fırsattan istifade ile hak
kı ihkak ederek bizzat kendisi muamelei lâzime-
de bulunarak kendisini de başka bir suretle te
selli etsin. Heyhat asil olan vekil bey teşrif et-_ 
tiler. Cevap yine yok. Bizim takrirler nerede? 
Yok mu haberi! Hayır varv. Fakat cevap yok. 
Arkadaşlar maatteessüf burada beni yine tekrar 
etmek mecburiyetinde bulunduran Salih Bey 
iyice dinlesin. Ankara Valisi temin ediyorum 
ki, iddia ediyorum ki, vicdanımla eminim, ki -
zira bunu söyliyen zat gayet namuslu bir asker
dir. - Ankara valisi eski zihniyette, Kurunuvüsta 
zihniyetinde bir adamdır. (Şiddetli gürültüler) 
(Bilâkis sadaları) Ben fikrimi söylüyorum. 

ALI 'ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Delilini irac 
edeceğin bir adam hakkında söz söyleme. 

TUNALI HlLMl B. (Davamla) — Arkadaş
lar, Sakarya harbinde... (Gürültüler, ayak pa-
tırdıları) Arkadaşlar, müsaade buyurunuz. Sö
zümü taksir ediyorum. Dinleyiniz. (Devamlı 
ayak patırtıları) 

ESAD B. (Lâzistan) — Sözünü geri alsın. 
TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Hayır ka

tiyen, müsaade buyurunuz. 
YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — İstirham 

ederiz, Reis Bey sözünü geri akın. 
ABDÜLHAK TEVFlK B. (Dersim) — Hak-

kiyle söyliyor. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Yani mü

tedeyyin olması itibariyle.. 
REİS — Rica ederim karışmayınız; gürültü 

oluyor. 
TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Arkadaşlar, 

müsaade buyurun izah edeyim. 
Meselâ; bendeniz bir şahıstan bahsettim. 

Fakat âli rausallidir, şöyledir veya böyledir 
diye efali şahsiyeden bahsettim mi? Ben ida
reden bahsettim. (Gürültüler) Allah, Allah! 
Müsaade buyurun efendim izah eedeyim. İzah 
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i edemezsem sözümü geri alırım. Benim bahset

tiğim zihniyetler, zihniyeti şahsiye değil, zihni
yeti idariyedir. Ondaki zihniyet; zihniyeti ida
riye, bu adamın müstebitliği köylülerin Yalı-
şıhaıı'da aç. kalmasına sebebomıuştur. (Gürültü
ler) (Şahsi sesleri) Müsaade buyurun efendim. 
Şahıs değildir. (Aslı yoktur, sesleri) Vardır 
efendim. 

NEBlL Ef. (Karahisar Sahib) — Bu kürsüde 
bu adamın hakkıkelâmı yok mudur?' Neden din
lemiyorsunuz? Dinlemiyecek olan efendiler dı-
İşarı çıkarlar.. Her şey meydana çıkmalıdır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir): — Demek ki, 
bu adamın namusu ayaklar altına alınıp çiğnen-
meli mi? (Devam sadaları) 

ATIF B. (Bayezicl) — Köylüye ot yediren 
bir valinin bize lüzumu yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
tahattur ediniz. Burada bir mal müdüründen 
şahsi olarak ne kadar mübahase geçmiştir? Ve 
kendisinden ne kadar fena bir surette bahse-
dilmiştir? Ben hiçbir vakitte şahıstan bahset
miyorum. Ben arkadaşlarıma hitabediyorum ve 
arkadaşlarımın vicdanına soruyorum ve ben bu
nu bu kürsüden söylediğim zaman hepiniz din
lediniz. Arkadaşlar fahişeler, umumhanelerde 
doktorlar tarafından muayene ediliyor ve bun
ları sâri emrazla malûl oldukları zaman hasta
neye gönderiyorlar. Hastanede doktorlar valinin 
emrini başka türlü ifa etmek mecburiyetiyle, 
yer yoktur diyorlar. Onlar valiye gidiyorlar. Vali 
diyor ki; idarei hususiyenin (750) lira hastaney? 
borcu vardır. Bu borç ödenmedikçe (Hastane-
idarei hususiyenindir. borcu yoktur sesleri). 

Bu yedi tane zavallı kadına on beşer liradan 
birer aylığı peşin yatırmad^ça sizi kabul ede
meyiz deniyor. Doktorlar bu yedi fahişeyi 
umumhaneye iade ediyorlar. Memleketin avladı, 
memleketin genci, askeri ve sairesi orada zehir
leniyor. Ey ümmeti Muhammed vekilleri size arz 
ediyorum. Bu, cinayeti sıhhiyedir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Arkadaşlar bu büt
çenin müzakeresi öyle bir zamana rastgelmiştîr 
ki; dertlerin izahından meskût geçmeyi daha 
evlâ addederim. Yoksa hükümetin ilâmaşallah 
ne tarafından tutsan elinde kalacak. Zaman, hal 
buna müsaidolmadığından dolayı fazla teşri-
hatta bulunmıyacağım. Yalnız vali beyefend. 
hakkında söz sırası geldiğinden bendeniz de bir 
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şey arz edeceğim. Bundan zannedersem vali be
yefendinin idarei hükümet hususundaki zihniyeti 
anlaşılır. Bir gün Dahiliye Vekili Fethi Beyefen
dinin yanma gitmiştim. O sırada Dahiliye Müs
teşarı Hâmid Beyefendi geldiler ve buradaki 
muhacirinden birkaç aile memleketteki izdiham', 
kesafeti bir parça tahfif etmek için vali tara
fından Kastamonu'ya gönderilmek isteniliyor. 
Bunların kimsesi yok, buraya zorla yerleşmişler, 
bunların buradan tebidi her halde muvafıkı 
adalet ve merhamet değildir. Bundan sarfınazar 
etmesi için ben kendisine meram anla
tamadım Lütfen zatıâliniz kendilerine • em
rediniz. . Sonra Fethi Beyefendi] Hazretleri 
telefonla valiye sordu1 ar. Böyle birtakım 
kadınlar buradan gönderiliyor diyorlar aslı 
var mıdır? «evet vardır.», Niçin gönderiliyor? 
«Efendim, kalabalık çoğaldı. Bunu bir parça 
tahfif etmok için buna lüzum gördük.» dedi. 
Sonra Fethi Beyefendi itiraz ettiler. Bunun 
üzerine o işin önünü aldılar. Bir kere bunlar 
kadın, saniyen Türk, salisen tslâm, rabian yan
larında erkekleri yok, bir kere buraya çıkmış
lar, bunların Kastamonu'ya gitmesi ne kadara 
mal olacağı malûm, bunun üzerine bir gün de
dim ki; Amerika'dan dünyanın müntehasmdan 
buraya gelen bir adam şu saatte kanuna itaat 
etmek şartiylc burada yaşamak hakkını haiz de
ğil midir? Neden bu kadınları buradan gönder
meye teşebbüs ediyorsunuz? tşte; valinin zihni
yeti ve kabiliyeti idariyesi bundan ibarettir. Ar
tık ne söylense azdır. Fakat zaman buna mü
sait değildir. Artık bunu Heyeti Celile takdir 
etsin. 

HASAN BASKI B. (Karesi) — Efendiler; 
bu bütçe müzakerelerinde; fer'e ait mesailden zi
yade asla mütaallik noktaları hedef itithaz etmek 
lâzımgelir. Burada teferruattan, eşhastan, şah
siyattan bahsetmek zannederim ki, o kadar doğ
ru değildir. 

ATIF B. (Bayezid) — Meselenin ehemmiye
tine göre bahsedilmeli. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Hattâ 
mümkün olsa, bu kürsüden, Mecliste hakkı mü
dafaası olmıyan zevatın ismini mevzubahsetmek 
bile tecviz edilmemelidir. 

LÛTFl B. (Malatya) — Herkesin ağzını ka-
pıyacak mısınız? 

REÎŞ — Müsaade buyurun efendim, şunu 
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. tekrar etmek mecburiyetindeyim ki; ahkâmına 
j itaata mecbur olduğumuz Nizamnamei Dahilî, 
j şahsiyattan bahsetmeyi sureti katiyede menet-
j mistir. Yalnız vakayi itibariyle vekilin nazarı 
j dikkati colbolunur. Yoksa Mecliste mevcudol-
; mıyan şahıslardan bahsedilmez. Devam buyu-
| rım Basri Bey... 
i HASAN BASRİ B. (Devamla) — Ben de 
i! memleketteki suiidareden ve memleketin mu-
;! kadderatma sahibolanlarm takibettikleri yanlış 
i siyasetlerden dolayı bittabi müştekiyim. Efen-
İ diler, bizde kavanin ne kadar ilmî, ne kadar fa-
i j . • 

j ideli, ne kadar şâmil olursa olsun; bu kavaninin 
I her hangi bir muhitte ve kimlerin elivle tatbik 
i edileceğini evvelemirde düşünmek, nazarı itiba-
| ra almak lâzımdır. Bu memleketin kanunlardan 

usullerden ziyade; şikâyeti, o kanunları tatbika 
memur olanlar hakkındadır. Bilhassa iki sene
den beri bambaşka bir tarzda teşekkül eden ve 
icrayı hükümet cyliyen Millî Hükümetimizin me
murlarının; millî ve kavi bir iman ile mücehhez 
olması ve bu cihetin memurlar hakkında şartı 
esasi olmak üzere nazarı itibara alınması* derecei 
vücuptadır. 

Benim anladığıma göre eğer memurlarda -
idare memurlarında - rüesada yolsuzluklar var
sa, bu yolsuzluklar maddi olmaktan ziyade mâ
nevidir ve imanı millî meselesidir. 

Efendiler, görüyorsunuz ki; Büyük Millet 
Meclisi şeklen eski meclislerden bambaşka bir 
şekilde ve bir mahiyette olduğu halde; Büyük 
Millet Meclisi, halkçılığı ve halkın menafiini he
def bildiği halde; Büyük Millet Meclisi memur
larının bir kısmı mühimmi maalesef bu 
mefkureden uzak, bir mefkurenin fevkinde 
ve bu mefkureye taban tabana zıt bir 
siyaset takibiyle meşguldürler. Büyük Millet 
Meclisinin teşriî, ve icrai ve adlî namları
nı verdiğimiz birtakım evsaf ve salâhiyeti her
kesçe malûm olmasına nazaran; Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti memurlarının yaptığı iyilik te, 
kötülük de bizim defteri amalimize kaydolun
maktadır. Binaenaleyh Hükümetle Büyük Millet 

. Meclisi arasındaki mesafeyi; Hükümetle millet 
arasındaki müthiş uçurumları doldurmak husu
sunda no kadar düşünsek ye ne kadar çalışsak 
hakkı ve yeri vardır. Demin de işaret ettiğim 
veçhile; halk usullerden ziyade zihniyet1 erden 
müştekidir. Halkçılık kelimesi bir hayli zaman-

i dır 'yeni kelimeler arasına girdi ve bu kelime 
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ağızlarda, gazetelerde, lisanlarda şimdiye kadar 
tekerrür edip durdu. Fakat efendiler; bu kelime 
henüz kavlî mahiyetten çıkamamış ve fiiliyata 
geçememiştir.. Çünkü halkçılık; insanın ağzından 
zorla sokmakla olmaz. İnsanın, zihninin, fikrinin 
neticesidir ki, halkçılık insanda bir imanı râsih 
halinde yerleşir ve bu imanı râsih, insanları; 
halkçılık haricinde icraattan meneder. Onun için 
ikide birde fiiliyata inkılâbedememiş olan halk
çılık sözleriyle kendimizi aldatırsak hakikaten al-
danmış oluruz. 

Efendiler, öteden beri de arz ve iddia etti
ğim veçhile, biz hakikaten halkçı bir Hükümet 
isek ve halkçı bir Hükümetin yaşamasını arzu 
ediyorsak; halkın ne olduğunu ve halkın ne dü
şündüğünü tamamiyle tetkik mecburiyetindeyiz. 
Memlekette re'si idareyi işgal eden öyle zevat 
işitiyoruz ki; bunlar Hükümeti milliyenin, Bü
yük Millet Meclisinin mahiyetini maalesef he
nüz idrak edememişler... 

Efendiler öyle haberler alıyoruz ki, meselâ; 
bir livada bulunan bir zat; belediye intihabatm-
da mutlaka hıristiyanlarm da muvaffakiyeti lâ
zımdır, diyor. O Hıristiyanlar intihabat netice
sinde kazanamadığı için; buyuruldu tâbir olu
nan bir tezkerei resmiye ile onlardan birisinin 
belediye âzası olduğunu kendisine tebliğ ediyor. 
Ve o tezkere ile o Hıristiyan olan adam gelip 
belediye meclisine oturuyor. İhtimal ki, bu zat 
haddi zatında fena bir adam değildir. Fakat 
bundan anlaşılan mâna şu olmak lâzımdır ki; de
mek biz, re'si idaremize -tâyin ettiğimiz zevatın 
hini intihabında, fazla düşünmek külfetini ihti
yar etmiyoruz. Bu muamele, arkadaşlarımızdan 
birisi tarafından, orada bulunmak dolayı siyle, 
tashih ediliyor. O Hıristiyan da ihrazı ekseriyet 
edemediğinden dolayı belediyeden kalkıp gidiyor. 

Sonra efendiler; öyle valiler işitiyoruz ki; 
kendi doğduğu memleketine, öz memleketine; 
düşmanlar ayak attığı ve muavenet lüzumu ih
tar olunduğu halde; o öz memleketinin mâruz 
kaldığı fecayii unutuyor, re'si idaresinde bulun
duğu memlekette halkı zorla tiyatrolara sürük
lemeye, ihtiyarların sakalı ile hocaların sarığı ile 
oynamaya kalkışıyor. 

HAKKI B. (Ergani) — O vali çoktan ye
rinden gitti. Bir senedir âzlolundu. (Kimdir o, 
sesleri), (Abdulkadir Bey, sadaları) 

HASAN Basri B. (Devamla) — Sonra efen
diler; öyle idare memurlarımız var ki; fiiliyatı 
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itibariyle milletin hâkimiyetini henüz tanımak* 
Meclisin amali mukaddesatına boyun eğmek is
temiyor ve bu halini fiiliyatiyle gösteriyor. Fiili-

; yatiyle halkı Hükümetten, Meclisi millîden uzak-
| laştırmaya sâi oluyor. Demek ki, efendiler şu iki 

misal ile de anlaşılıyor ki, mesele zihniyet mese
lesidir. Hükümet siyaseti dâhiliyesinde, bu mil
let hakkında takibedilecek idarenin ne olmak 

i lâzımgeleceği meselesini henüz ve maalesef lâyı-
kıyle tâyin ve tesbit edememiştir. İdaremiz, müs-

I pet menfi birtakım temevvücata maruzdur, efen
diler. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Daha doğrusu şah
sın idarei keyfiyesine. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler, 
tenkidatım Fethi Bey zamanına münhasır değil, 
umumidir. Esasen ben teferruattan ziyade esas
ları ittihaz eder bir arkadaşınızım. Efendiler 
bâzı vakayi biliyoruz ki, bunlardan bir tanesini 
arz edeyim: Bir yerde mektebi mülkiyeden me
zun ve bihakkin muktedir ve hamiyetkâr bir 
kaymakam var. Bu kaymakam, bulunduğu kaza
da idaresiyle muvaffak oluyor. Halkın ruhunu 
okşuyor; hissiyatı necibesini okşuyor; kendisini 
sevdiriyor. Mektebi mülkiyeden mezun olan ve 
halka kendisini sevdiren bu zat, Fethi Bey za
manından evıelki bir zat zamanında, (Sofra bo-
zuntusudur.) diye âzlolunuyor. Demek ki, efen
diler mesele; zihniyet meselesidir. Efendiler ben 
bittabi idarei müstebidenin müthiş bir düşma
nıyım. Fakat rica ederim ve size soruyorum; 
eski zamanlarda Hükümet konakları, kışlalar, 
şoseler, mektepler inşasına ve tesisine muvaf
fak olan valiler acaba bu muvaffakıyatı çılgm-
lıklariyle mi temin etmişler? Yoksa halkın ru
hunu elde etmek sayesinde mi temin etmişler
dir? Elbette halkın ruhunu, hissiyatını elde 
etmek sayesindedir ki, bu muvaffakıyatı temin 
etmişlerdir. Malûmuâlileridir ki, zaten halk ez
gin haldedir. Halkın yaşattığı ve idame ettiği 
şu inkılâbı yer yüzünde hiçbir millet yapama
mıştır. Ve yapamaz. Millete tahmil ettiğimiz 
fedakârlık vazifeleri o kadar çok ve o kadar 

j ağırdır ki, âdeta malâyutak mahiyetindedir. 

Hakikatin böyle olmasına rağmen bir de 
halkın hissiyatına riayet etmeyip de halkı; zor
la, sopa ile, cebir ile, sevk ve idareye çalışmak 
istersek emin olunuz ki, hüsrandan başka bir 

I netice elde edemeyiz. Bu millet kuzu gibi bir 
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millettir. Bu millet cebirden ziyade ruhiyat ile, 
hissiyatını okşamakla idare olunur bir millettir. 
Bu millet o kadar muhterem bir millettir ki, bu
gün millet, Hükümet tarafından âdeta idare 
olunmuyor, kendi kendine idare olunuyor. Ken
di kendine dönüyor; bu kadar muhterem bir 
millettir. Yer yüzünde böyle muhterem bir 
millet yoktur ve göremedim efendiler. Binaen
aleyh bu kadar muhterem bu kadar muti, bu 
kadar fedakâr bir halkı idare etmek için zan
nederim ki, o kadar düşünmeye, Avrupa mües-
sesatını tetkik etmiye hacet yoktur. Tetkik 
edeceğimiz müessesat yine bu milletin kendisi-
dir; Bu milletin ruhudur, bu milletin mâzisi-
dir, bu milletin tarihidir, bu milletin dinidir. 

Efendiler görüyorsunuz ki ; bir taraftan 
halkçılıktan bahsederken köylü Ahmed ağa-

.elindeki arzuhalini, istidasını mutasarrıfa, vali
ye, kaymakama bizzat takdime muvaffak ola
mıyor. Onu daha merdivenden odacı kovuyor. 
Efendiler muhterem bir arkadaşım geçenlerde 
bir köylü ağasından naklen anlatıyordu. O köy
lü ağası diyormuş ki ; efendi bu Hükümet Ko
nağını ben yaptırdım ve buna taşı sırtımda ta
şıyan ben idim. Fakat bu bina bittikten sonra 
bu binalara beyler kuruldu ve ben odacılar ta
rafından kovuldum. Efendiler Hükümeti mil-
liyenin ilk teessüsü zamanları ne kadar samimî 
idi? Ve ne kadar sade idi? O zamanlan hâlâ 
tahassurla anıyorum. Efendiler; bir dairenin 
içinde vekili, memuru, müdürü, kâtibi oturmuş
lar. Hepsi kafa kafaya vermişler, hemahenk ola
rak çalışıyorlardı. Ashabı mesalihten bir adam 
elinde istidası ile birlikte girdiği zaman vekil 
yambaşmdaki kâtibe havale ediyor. O kâtip 
yanıbaşmda bulunan o adamın işini bitiriyor. 
O adam Allah razı olsun deyip çıkıp gidiyordu. 
Fakat git gide teşkilâtı büyüttük. Umman ha
line getirdik ve bu umman herkesten evvel hal- • 
ki boğdu. Mesele öteden beri iddia ettiğim veç
hile zihniyet meselsidir. Başka bir şey değildir. 

Efendiler mâruzâtımı bitirmek istiyorum. 
Yalnız kısa bir hulâsa yapayım. Eğer bu millet 
için hakiki bir idare tesis ve bir muvaffakiyet 
temin etmek istiyorsanız, halkçılığı, lisanınızla 
değil ruhunuzla, imanınızla almalısınız. Ruhu
nuzdan ve imanınızdan olan mefkureyi, akideyi 
kavliyattan ziyade fiiliyatla tenvir etmeliyiz. 
Kavliyattan ziyade fiiliyat ile göstermeliyiz. 
Ahlâksız memurlan bu halûk milletin başından 
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teb'id etmeliyiz. Büyük Millet Meclisinin bil
hassa men'i müskirat hakkında tanzim ettiği 
kanunu fiilen çiğnemek istiyen adamlara artık 
bu memlekette memuriyet vermemelisiniz. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

LÜTFl B. (Malatya) — Müskirat kanunu 
iptal olunmuştur. Onu tatbik eden bugün hiç
bir memur yoktur. Mahkeme heyeti onu bugün 
aleni içiyor. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendiler, 
âcizane ve naçizane benim idare hakkında bu
labildiğim ve düşünebildiğim esaslar, arz etti
ğim noktalardır. Kabulü, ademikabulü kendile
rine aittir. (Vema aleyna illelbelâğ) 

REÎS — Süleyman Sırrı Bey buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mevat 

hakkında söyliyeceğim efendim. 
LÛTFl B. (Malatya) — Efendim Dahiliye 

bütçesinin muvazenesini yapacağız, müzakere
sini yapacağız. Evvelemirde Dahiliye Vekâle
tinin kadrolar müfredatını havi olan defter 
bize tanzim olunup verilmedi. Alelımiyya biz, 
burada müzakere edeceğiz. Ne bütçesini müza
kere edeceğiz, rica ederim? Anlamıyoruz. Her 
halde kadrolann müfredatı elimizde bulunmak 
lâzımdır. 

EMÎR PAŞA (Sivas) — Efendiler Dahiliye 
bütçesinin müzakeresi münasebetiyle arkadaş
larımız umuru Dahiliye hakkında çok söz söy
lediler. Bendeniz otuz iki seneden beri gördü
ğüm hükümetlerimizin usulü idaresinde bir deği
şiklik olduğuna kaani değilim. Hükümette ve 
teşkilâtımızda katiyen ve katibeten idare de
ğişmiş değildir. Bu millet bu inkılâbı ve bun
dan evvel birçok inkılâbat yaptı. Fakat Hükü
met teşkilâtında, usulü idaresinde inkılâp yap
madı. Abdiühamid zamanında gördüğüm teş
kilât, usul her ne ise ittihatçılar zamanında 
da öyle oldu. Şimdi de öyledir. Hattâ bugün 
de Ankara'da teşkil ettiğimiz Hükümeti milli-
yemizde aynı hal, aynı şekildedir. Arkadaşla
rım bu usulü idareden, bu teşkilâttan birçok 
şikâyetler yaptılar. Yapmakta da pek haklı
dırlar. Çünkü teşkilât aynı usulü idareye tâbi
dir. Hükümeti milliyeyi tesis ettiğimiz zaman 
bu, teşkilât yüzünden memleket ve milletin çek
tiği kaza ve belâyayı nazarı itibara alarak öy
le bir kanun yapalım ki, eski teşkilât yüzün-

I den bu milletin çektiği felâketlerimiz tekerrür 
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etmesin ve bunun için evvelemirde Hüküme
tin, îcra Vekillerinin sureti intihabına ve bun
ların vazife ve mesuliyet ve salâhiyetine aidol-
mak üzere bir kanun yapalım, dedik. Sureti 
intihapları hakkında kanun yapıldı. Maalesef 
vazife, mesuliyet ve salâhiyete ait kanun ikmal 
edilemedi. Bu kanunun böyle noksan kalması 
ile beraber îcra V.ekillerini intihabetmek hak
kını Heyeti Umumiye o kanunla muhafaza et
miş iken bilâhara her nedense bir namzetlik 
kanunu kabul etmekle vekillerini intihap hak
kını kaybetmiş oldunuz. (Gürültüler) müsaa
de buyurun efendiler, onun esbabını bulmak, 
illetini tetkik etmek lâzım. Binaenalâzalik bu 
namzetlik Kanunu kabul edildikten sonra Rei
simiz Paşa Hazretleri kimi namzet gösterirse 
onu intihabetmek mecburiyetinde kaldınız. Ta
biî Reis Paşa Hazretleri de içimizden bu ida
reyi kimin yapıp yapamıyaeağı meselesini tec-* 
rübe etmiş değildi. Tabiî Paşa Hazretlerine ki
mi daha ziyade karin olarak gösterilmiş ise o 
zat intihabedilmiştir. Bu eski usulü idare bura
dan başlamıştır. 

Şimdi efendim, Heyeti Vekile bu suretle in
tihab olununca, Heyeti Vekileye intihabolunan 
vekil beyefendiler de tabiî İstanbul'da bildi
ği ve tanıdığı varsa, işlerine kim gelirse on
ları memuriyetlere usulü dairesinde tâyin etti
ler. Memur tâyininde istihkak aranmadı. Hü
kümeti milliyemizde bu suretle intihab olun
muş bir vekilin ve o vekilin de yanında bu
lunan devair efendilerinin ve kurenalarınm 
teşebbüsleri üzerine bütün Anadolu livaları 
ve kazaları bu memurlarla doldurulmuştur. Bu 
suretle tâyin edilenler zaten yabancı olduğu 
millet ile imtizaca lüzum görmedi ve görmüyor. 
Kendisini tâyin eden âmirine merbutiyetini kâfi 
görmekte binaenaleyh bu memurlar Basri Bey 
biraderimizin dediği gibi, bu milletin ruhu 
nedir? Milletin ruhunu anlayıp, ruhunun iea-
batma göre hareket etmeyi düşünmemekte 
mazurdurlar. Yine eski usulü idareye devam etti
ler ve ediyorlar. Memlekette bir idaresizlik ve 
ahenksizlik varsa emin olunuz. Menşe.ve esası bu
dur efendiler, şimdi o kanunu ikmal etmeden ev
vel Dahiliye Vekilimizden ve diğer vekillerimiz
den iş beklemek, bu usı*l ve ellerle, bu suretle 
intihap ve tâyin edilmiş memurlardan bu mille
tin saadet ve selâmetine aidolmak üzere iş bekle

mek fasladır, zannederim. Binaenalâzalik şimdi ' 
Dahiliye Vekilinin daifeâine aidolan bu bütçeyi 
müzakere ile uğraşmaktan ise, evvelemirde mille-

""timizin arzusu olan usul ve esasata göre teşkilâ
tımızı tanzim etmek lâzımdır ve bunun için de o 
kanunu çıkarmak, ikmal etmek lâzımgelir. O ka
nun ile Dahiliye ve dçvairi saireyi teşkil ettikten 
onlara verilecek vazife, salâhiyet ve mesuliyet 
derecesi ne olduğunu o zevata anlattıktan, son
ra demeliyiz ki, size verilen vazife ve salâhiyet 
şu derecededir. Mesuliyetiniz de bu nispettedir, 
diye, irae ve bir kanunla teyidettikten sonra, ona 
göre kadronuzu yapınız ve huzurumuza geliniz, 
demelidir. Yoksa bütçeyi ister tenkis, ister tez-
yidediniz tarafeyn müsavidir. Yine eski hamam, % 

eski tastır. Otuz iki seneden beri bendeniz hiçbir 
vakit bu usulü idaremizin değiştiğini görmedim 
binaenalâzalik bütçenin müzakeresini zait görüyo-

- rum. Evvelâ teşkilâtınızı yapınız. Teşkilâtınıza 
göre Vekiller kadrolarını yapsınlar. Heyeti Ve
kile» nasıl milletin vekillerine karşı mesul ise, on
ların tâyin edecekleri memurlar da, onlara karşı 
mesul olmalıdırlar ve ancak bu suretle bu sakîm 
usulü idareye bir nihayet verilebilir kanaatinde
yim. 

HACI MEHMED HAMDI Ef. (Muş) — 
Efendim doğru söz vakıa acıdır. Fakat her acı de
vadır. Onun için sözlerim acı kaçarsa hücum et
meyiniz. Ben âmakı ruhumdan çıkan muhik bir 
şada ile intibaha davet ediyorum. Biz, bilirsiniz 
ki; üç yüz otuz altı senesi bütçesinin müzakere
sinde nasıl bir emri vâki girdabından tahlisi gi-
riban edemedik ise, 1337 bütçesi de aynı emri
vakiler girdabıdır. Yine avansla kapandı. Niha-
yetülemir 1337 bütçesine, 1336 bütçesi esas itti
haz edilmekle iktifa edildi. Ben bunu anlamıyo
rum. Esası bozuk olan bir temel üzerine nasıl bir 
bina yapılabilir? Ben bir takrir vermiştim ki; her 
dairenin masarifi müfredat suretiyle tabı ve tev
zi olunsun diye, Heyeti Âliyeniz kabul buyurdu
nuz. Şimdi ben onu göremiyorum. Ve ne suretle 
efkârımı ifade edeceğimi bilemiyorum. 

. LÛTFİ B. (Malatya) — Yine gözümüze kül 
serpip eskisi gibi hareket etmek istiyorlar. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Devamla) — 
Mamafih o yok, gelmedi. Ben kısa söyliyeceğim. 
Teşkilâtı mülkiye ve dahiliyemizde zevait lâyüat 
ve lâyuhsaldır. Rica ederim sözlerim acıdır, muaha-
ze etmeyiniz. Biz mebuslar her birimiz bir taraftan 
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müracaat ettik. Livamızın müstakil olmasını ta-
lebettik. Bir vilâyete meselâ evvelce beş liva 
mülhak iken bilâhara elviyesi kesbi istiklâl eden 
o vilâyet #l'an eski kadrosunu muhafaza ediyor. 
Biz bunun uhdesinden nasıl gelebileceğiz? Tabiî 
böyle emrivakiler karşımıza gelecek ve bu sene de 
öyıece nihayet bulacak. Buna bir çare bulmak 
lâzımdır. Evet hutabayı kiram, bilirim; bu fazayı 
lâyetenahiyeti kavliyede söylemedik söz bırakma
dılar. İki senedir bu bütçe etrafında söylendi. 
Fakat sahai fiiliyata hiçbirimiz geçmedik. Bina
enaleyh her şey kavilde kalıyor. Asıl olan fiiliyat-

-tır. Binaenaleyh 64 livaya baliğ olan elviyemizi 
ve hamdolsun ahiren Adana ve havalisinin istir-

*dadiyle 70 livaya baliğ olan elviyemizi idare için 
bana kalırsa yedi eyalet gibi bir şeyle iktifa ede
biliriz ve eski teşkilât birden bire yıkılmama-
lıdır. Evet vakıa vilâyet daima haildir. Şöyledir, 
böyledir. Vilâyet her şeyi zaptediyor. Vilâyet 
asarı nafıayı hep kendi muhitinde yapıyor, deni
yordu. Onu da bir kanunla tesbit edelim. Mama
fih her livanın kendi varidatı zaten Teşkili Neva-
hi Kanunu mucibince kendisine sarf edilecek. Ar
tık bu mâni de zail olmuş oluyor. Binaenaleyh 
artık ne lâzım geliyorsa kararlaştırıp, bu teşkilâ
tı vasıayı tenkis etsek fena olmaz. 

Devairi merkeziyeye gelince görüyorum ki, 
bir müddettir Dahiliye Müsteşarı yoktur. Memu
rin Müdürü Bey güzel bir surette idare ediyor. 
Müsteşara lüzum yoktur. Her daireye ait istişare 
meselesi aidolduğu daire müdürüne tevcih edilse 
kâfi ve vafidir. 

LÛTFÎ B. (Malatya', — Bunlar maddelerde 
söylenecek şeylerdir, efendim. 

HACI AHMED HAMDÎ Ef. (Devamla) - -
Rica ederim evvel beevvel fiiliyata intikal ede
lim. Vâsi teşkilâttan vazgeçelim. Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti nedir? Ve daha kabili tasarruf buna 
mümasil müdürlükler vardır. Hâsılı zevaidi tay 
ve kadroyu tahfif suretiyle bütçemizi tevzin et
mek çaresini düşünelim. Kavliyat artık kâfidir. 
Zaten on üç madde üzerine bir takririm vardır. 
Bunlarda tasarrufu vacip bildiğim noktalar arz 
edilmiştir. Her daireye ait fusul ve mevadda ge
lince : Hakkı kelâmım mahfuz olmak üzere sö-
zümo nihayet veriyorum. 

RÎFAT B* (Tokad) — Efendim birisi Anka
ra Valisi ise, bînsi de Amasya Mutasarrıfıdır. 
Yani dikkat buyurunuz. Efendim dünyanın va-
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lileri ve mutasarrıfları on günde bir, yirmi gün
de bir değiştiği halde bu iki zat bir buçuk se
nedir yerlerinden değişmemişlerdir efendim 
(Daha iyi sesleri) öyle değil, meseleyi arz ede
ceğim. Çünkü bunun her ikisini de gözeten, ve-
sayet^edenler var. Amasya Mutasarrıfının vâsisi 
başkadır, bunun başka. Amasya Mutasarrıfında 
bir defa iktidar yoktur. Mektebi iptidaiden bile 
mezun değildir. Okuyup yazmak bilmez, o güne 
kadar memuriyette bulunmamıştır. Amasya Mu
tasarrıflığı ilk mutasarrıflığıdır. Beş kuruş ma
aşla bir memuriyette bulunmamıştır. Ben yirmi 
beş senelik kaymakamım. Beni bile imtihan etti
ler. Niye onu tutuyorlar? Bu adam tâyin olun
duğu zaman ben sual takriri verdim, Cami Beye. 
Bu adamı neden tâyin ettiniz? Ne hakla tâyin 
ettiniz? Kaymakamlığı nahiye müdürlüğü yok, 
bir kaleme intisabı yok; bir şey yok, ne hikmet-

(i 

»tir? Bu adamı mutasarrıf yaptınız dedim. 
LÛTFÎ B. (Malatya) — İntisabı vardır. 
RİFAT B. (Devamla) — Sonra efendim, To

kad malûmuâliniz Amasya ile hem huduttur. 
Asayiş meselesinde bu adamın idaresizliği To-
kad'a da tesir ediyor. Geçenlerde Rumların taki
batında Tokad Mutasarrıflığına yazılan bir ge
çidi tutmamasından dolayı oradaki takibat aka
mete mâruz kalmıştır. Sonra Ömer Bey ismin
deki birisini evine almış. Bu Ömer Bey denilen 
zat jandarma yüzbaşılığından mütekaittir. Hü
kümet ne satarsa, aşardan tut da emvali metru
ke filân her ne satılıyorsa bu adam burnunu so
kar. Ömer Bey mutasarrıfın adamı diye hiçbir 
kimse buna bir şey diyemez. Oturduğu evde beş 
liraya oturuyor. Bugün o evde üç yüz liraya her
kes oturur. (Gürültüler) (Devam, devam ses
leri) Sonra efendiler Dahiliye Vekili Beyefendi 
Hazretleri gelmezden evvel şu takririmi vermiş 
idim, mutasarrıfın suiistimali hakkında ve ge
rek Ömer Bey hakkında isterseniz bunu da oku
yayım. 

EMİN B. (Erzincan) — Dahiliye Vekiline 
ver. 

RİFAT B. (Devamla) — Sonra bunların 
hepsi tahkik ve tetkika şayan mesaildir. Meselâ 
bunlardan birisi değirmende tüccarların buğ
dayları varmış, bunun yüzde kırkım Hükümet 
tekâlifi milliye diye alıyor. Yüzde altmışı kayıp
tır. 

ALÎ RIZA Ef. (Amasya) — Yalnız bu mu-



î : 18 1.4 
tasarrıfm yüzünden mi oluyor bu? (Devam ses
leri) 

KÎFAT B. (Devamla) — Tabiî oranın idare 
memuru o. 

ÎSMET B. (Çorum) — Bunlar mevzuu mü
zakere olamaz. Usulü müzakere hakkında söy-
liyeceğim. (Devam sesleri) 

EÎFAT B. (Devamla) — Efendim bu Ömer 
Bey Amasya'nın. Kriste karyesinde büyük bir 
çiftlik elde ediyor. Siyaseten dâhile gönderilen 
Rumların hanelerinin enkazını yıkıp döküp ge
tirip çiftliğinde haneler yapıyor. Tâmirat yapı
yor. Bütün bunların emvalini, hayvanlarını top
lamak için emretmiştir. Lâdik Kaymakamı o 
hayvanatı köylere taksim etmiştir. Bunlar köy
lerde besleniyor. Mutasarrıf Amasya'nın Külâs 
denilen bir köyüne gidiyor. Orada bir Tahir Bey 
vardır ki, evvelce Bekir Paşanın yanında bulu
nurdu. Onu Ömer Beyin yanma katıyor. Muta
sarrıfın eniştesi onunla köylere gidiyorlar. Ale
nen halkın huzurunda hayvanat, kısrak toplayıp 
getiriyorlar. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Hâlâ 
orada oturup duruyor. Azleden yok, kaldıran 
yok. Sonra sancak dâhilinde bulunan Rumlar 
dâhile bilâ istisna sevk edildiği halde yedi tane
sini bunların içinden istisna ediyor. Bunları 
kendi namı müstearla icar ettirdiği ermeniler-
den kalan fabrikalarda istihdam ediyor. Ve el-
yevm oradadırlar. 

EMÎN B. (Erzincan) — Şikâyet ettiniz mi 
Dahiliye Vekâletine? 

RİFAT B. (Devamla) — Amasya'ya bir ak
şam Vekil müsafireten gitti. Vekile yemek ye
dirmiş ve tahkikat da olmamıştır. (Bu söz değil
dir sesleri) neden değil? 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Rifat 
Bey, Amasya Mutasarrıfı tahsil görmemiştir, 
yolundaki sözün doğru, bu suiistimal meselesi 
doğru değil. 

RİFAT B. (Tokad) — Yazdım bunları efen
dim, tahkikata müstenittir, efendim. Liva dâhi
linde otuz tane köyün hâsılatı idrak edildiği 
halde daha içeriye alınmadan hasbel icap ashabı 
olan ramlar dâhile sevk edilmiştir. Hükümetin 
o hâsılatı satıp tabiî defteri emanete kaydetmesi 
lâzımdır. O köylerin bedeli sabıkı var. Meselâ 
hasılatı sabıkası on bine satılan köylerin hası
latı asliyesiyle beraber elli bin kuruşa satılmış
tır. 
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; (Bu sırada kürsii Riyasete Hasan Fehmi 
I Bey gelmiştir.) 
| SALÎH Ef. (Erzurum) — Rifat Bey sizinle 
j mutasarrıf arasında bir tezkere meselesi vardı, 

bir gerginlik vardı. 
| RİFAT B. (Devamla) — Evet onu da arz 
i edeceğim. O da bir buçuk sene evvel hakkında 
! sual takriri verdiğimden ileri gelmiştir. Hakkı 
i söylediğim için ve benim yaptığıma mukabil ol

muştur. Çünkü ben ona bu milletin kürsüsün-
I den sordum. 

Sonra efendim; Dahiliye Vekâletinde memur 
tâyininde öteden beri bir intizam yoktur. Şikâ-

! yet şikâyet, yüz bin defa. Olduğu yerden kalktı, 
i, buraya geldi, sonra Mardin'e mutasarrıf oldu. 
j Bu adamın idaresi kötüdür diye oradan azledil-
I mistir. Sonra öteden beri Maden'de bu adam 
j şöyle yaptı, böyle yaptı diye söyleniyor. Onları 
I Dahiliye Vekâletine, Vehbi Beyefendiye verdim. 
| HAKKI B. (Ergani) — En yüksek bir adam-
1 dır. Bu adam bizim sancağımızda mutasarrıflık 
i yapmıştır. 
! RİFAT B. (Devamla) — Evvelki gelişinde 
I bu, oğluna sünnet döğünü yapıyor, davetler ya-
; pıyor, dünyalar kadar para topluyor. 
j EMİN B. (Ergani) — Mustafa Nadir gibi 
i bir mutasarrıfı bizim memleketimiz katiyen bir 
\ daha görmemiştir. İftira etmeyiniz, namusu 
ı mücessemdir. 
I HAMDİ B. (Tokad) — Hüsnü şahadet et-
j meyiniz, kanaatinizde yanılıyorsunuz. 
j HAKKI B. (Ergani) — İyidir, çok iyi. 
I RİFAT B. (Devamla) — Sünnet düğünü 
i yapmış. Bütün aşiretlerden davardır, sığırdır, 

birçok şeyler toplamış. Tokad'dan buraya gel-
| miş. Buradan Mardin'e gitmiş. Köyeek bu 

adam ne büyük adam diyorlar. Yalnız Dahiliye 
! Vekili Beyefendi, vermiş olduğum takrir hak

kında ne gibi tahkikat yapmışsa onu burada izah 
buyursun. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim, ben zan-
j nederim ki, Dahiliye bütçesi müzakere edilir-
i ken Devletin siyaseti dahiliyesinden bahsedili-
I yor. Ariz ve amik düşünülür, filân vali bir se

nedir buradadır, filân mutasarrıfın ahvali hu-
j susiyesi budur, seciyesi budur diye zannederim 
! ki, burada söylenmez. Memurinin sureti azil ve 

nasbmda isabet yokmuş. Onun da umumi bir 
I tarzda müzakeresi cereyan eder. ve Dahiliye Ve-
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kiline burada tamamiyle hitap ve itabedebiliriz. 
Deriz ki; sizin elinizde bir memurin nizamna
mesi yok mudur? Oıuı niçin tatbik etmiyorsu
nuz? Hariçten şuradan buradan getirip koyuyor
sunuz der ve tenkidatımıza devam edebiliriz. 
Yoksa filân mutasarrıf şöyledir, filân vali böy
ledir, bir sene şurada kalmıştır, altı ay sonra 
azledileeektir diye söz söylemek mutasarrıfla
rın, kaymakamlarnı vazifelerini rahnedar etmek 
ve, mevkilerini sarsmak demektir. Binaenaleyh 
bunun için bendeniz şahısların mevzuubasol-
mamasım rica ederim. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim, ben
deniz Dahiliye bütçesinin bir an evvel tasdiki 
taraftarıyım. Çünkü*millet battı. Hakkı mu
rakabeden mahrum kalan bu milleti, müstebit 
kumandanlar, valiler, mutasarrıflar bu mülkü 
harabettiler. Yıktılar. Efendiler aldığım telg
rafı aynen okuyacağım : 

İdaremize yeni geçen İğdır ahalisinden al
dığım telgraf. 

(Elhamdülillah albayrağımıza kavuştuk. He
sapsız fukarayı iaşe için bin müşkülâtla ge
tirdiğimiz zahireyi Hükümet vesikayla Erme
nistan'a sevk ediyor. Metruk tarlalardan çıkan 
cüz'i zahireyi Hükümet aldı. Mütebakisi malmü
dürü, memur ve arkadaşlarının keselerine dö
küldü. Geçen sene aşar iltizamında oynadığı 
roller) (kimlerin sadaları.) Memurların, mura
kabeden azade kalan memurların müfettiş yok ki 
mesuliyet olsun. Dahiliyeye yazıyorlar Dahiliye 
de telgrafın kopyasının ahziyle neticesinin inha
sından başka bir şey demiyor. Müfettişleri bir 
an evvel izam edelim. O kanunu bir an evvel 
tasdik buyurun. Cüzi bir paradır. Milletin hiç 
olmazsa hakkım arasın. Müfettişleri de ken
di bildikleri gibi tâyin etmesinler. En mukte
dir ve en namusluları olsun. (Oynanan roller 
hesapsızdır. Buna Ragıb Bey de şahittir.) 

(Kim o Ragıb Bey?) 
(Açık gözler görmediği için biz de göz yu

muyoruz.) (Fukara açlıktan köşe başlarında 
ölüyor. Arpa ekmeğinin okkası otuz kuruştur, 
yine tahammül ediyoruz. Irzımızı muhafaza 
eden evlerden iaşelerini tedarik ettiğimiz dük
kânlardan ispatı rüşdetmiyen ve Hazineden 
mahiye üç bin kuruş alan kadı efendinin oğlu, 
ceza reisinin kayinbiraderi nahiye müdürlü
ğünden kovulan Hamid'den ibaret kumpanya
nın bize yaptığı darbe müthiştir. Bu tahammü-
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lün fevkindedir.Hükümet reisi sükût ediyor. 
Bu da geçenki telgrafımızın tesirinden ileri ge
liyor. Evlerine giden Kürtlere diyor ki ; (Gü
rültüler) Acemleri ben mi saklıyaıeağım ? Açlık
tan kaçıyorlar). Bunlar da Ermenistan'a kaçı
yor. Efendiler, nazarı dikkatinizi bilhassa celbe-
derim. Açlıktan kaçıyorlar. Telgrafta da (S-K) 
tâbiri vardır*. Buradan gerisini okumuyorum. 

ALI RİZA B. (Kare) — Madem ki, telgraf 
kabul etmiş, okunsun.. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Kaymakam (S.K) 
tabiriyle mukabele ediyor. (Müşvik Hüküme
timizin adaletine iltica ediyoruz). İmzalar: Kam
ber, Mustafa, Ali ve saire. (Dört kişi değil mi? 
On dört kişi. Binaenaleyh efendiler, millet müt
hiş darbeler içinde yuvarlanıyor. Günahtır. 
Bu fukaranın haline acıyınız. Bir an evvel bu 
bütçeyi tasdik ediniz. Dahiliye Vekili Beye
fendi de güzel, namuslu müfettişler göndersin. 
Tasdik etmediniz mi yine öyle olur, memurlar 
istediğini yapar; müraeaatte de, kopyanın ahzi, 
neticesinin inbaısmdan başka bir şey yapıl
maz. Eski tarzda eski hamam eski tas, başka bir 
şey yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, ben
deniz bütçenin heyeti umumiyesi hakkında ev
selce söylemiştim. Fakat Tunalı Hilmi Bey 
biraderimizin söylediği bâzı sözler hakkında 
birkaç kelime söylemek isterim. Memurini 
idamenin her hangi birinin umur ve muamelâtına 
aidolan bir vakayı hikâye ederek söz söylenir. 
Fakat şu Mecliste hakkı müdafaası olmıyan 
bir memurun hakkında söz söylenmez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Katiyen red
dederim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade edi
niz. Hepinizi işha'dediyorunı. Ankara Valisi 
İhsan Bey bu Meclis teşekkül etmeden evvel 
Heyeti Temsiliyede bulunmuş. Onların zihniye
tiyle malûl bir zattır. İlim ve irfan sahibidir, 
idare adamıdır, namuskâr bir zattır. Binaen
aleyh Hilmi Beyin buna izafe etmek istediği 
zihniyeti onun namına vekâleten ben reddedi
yorum. Çünkü onun burada söylemeye salâhi
yeti yoktur. Onun için ben burada diyorum ki, 
onun zihniyeti bizimkinin aynıdır, hiçbir far
kı yoktur, efendiler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Köylülere ot \ 
yediren bir adam bu zamanda vali olamaz. 
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ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Yalnız İhsan 

Bey bu memlekette uzun müddet mebusluk et
miş bir zattır. Her halde bunun hakkında 
fazla söz söylemek istemem. Onu tanıyan pek 
çok kimseler vardır. Yalnız şunu sÖyliyeyim ki; 
İhsan Bey kanunperverdir. Bâzı arkadaşları
mızın ihtimal ki, kendisine vukubulan teklifa-
tını is'af etmediği içindir ki, aleyhinde bulu
nuyorlar. (Grürültüler) Ben biliyorum. Çünkü 
filân evi bajna tahliye ettirin diyen arkadaşları
mız vardır. Efendiler, bunun için ihsan Beyin 
aleyhinde bulunulmuştur. Mesele budur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendiler, 
her mebus karşısında vekili görür. Dolayısiyle 
her memur hakkında, yaptığı hatadan dolayı, 
burada serbestçe bahseder. Yoksa şahıs meV-
zuubalhis değildir, mesele mevzuubahistir. Me
selâ filân efendi filân, cürmü yaptı, filân me
mur filân kanunsuzluğu yaptı. Burada memu
run hakkı kelâmı yoktur. Onun vekili hâmisi 
bulunan vekili vardır. O memur; dolayısiyle 
bizim arkadaşımız, bizim memurumuzdur. Onun 
müdafii de vekili meşruudur. Yoksa bir mebus 
burada şaihısları müdafaa ederse bunun sonu 
çıkmaz. Bir mebus şahsiyeti dolayısiyle değil, 
vazifesi dolayısiyle her şey söyler efendiler., 
(Bravo sesleri). 

Tunalı Hilmi B. Köylülere «Ot yesinler» 
demiştir. « 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arkadaş
lar, bizde eski zamandan beri memlekette iki 
türlü halk vardır. Birisi memurlar, öbürüsü çiftçi 
ve ahalidir. Üçüncü bir sınıf daha var, avam 
kısmı ki, o hevam sayılır, öbürüsü hâkim, 
âmir, yeyici, kahhar, cebbar ve ekseriyetle baş
ka diyarlardan gelme. Sonrai daha var... Bu Hü
kümetin bu şekli halkın ruhiyle de mütenasip 
değil, hemen her şey, ondan ayrı teneffüs yapa
rız. öğle teneffüsü, kadınlarda, çiftçilerde te
neffüs diye sokaklarda bekleşirler. Halkın 
ruhiyle mütesavi gitmıyen hükümetler o halkın 
hükümeti değildir. Yabancıdırlar. Bundan an
laşılmasın ki, asrîleşmek istemiyorum. Hayır, 
onun en koyu taraftarıyım. Fakat asrîleşirsek 
benliğimizi değiştirmiyelim, Halk, şikâyeti din
letemez, halk memurunun yanma yanaşamaz. 
Çünkü o hâkimdir. O gururlanacak, o kovacak, 
o tahkir edecek. Hangisini hikâye edeyim bi
rader? Bir, iki değil ki... Bir şu inkılâbı vü
cuda getirdiğimiz günleri hatırlayın. Hakika-
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ı ten bâzı muhterem arkadaşlarımızın dediği gi-
I bi, o günlerde sade ve basit idik, halk gibiy-
J dik. Âdeta peygamberane bir besatat vardı. Her 
I işimizde büyük bir sadakat ve besatat varken 
I biz yine denizaşırı gösterilen tehacümler yüzün

den bulandık ve bulandık, -eski tahakküm dev
resinin zihniyetini aldık. Arkadaşlar, samur 

i kürkler içerisine burunduk. Şuna emin olunuz 
j ki, biz darülmuallimin binasında otururken 

bundan daha çok ve daha basit bir surette hal
ka pek yakındık, çok sâf ve halkın ruhuna 
muvafıkdık. Sonra gevşedik.. Sonra bunda 
kabahat yalnız Hükümetin değil arkadaşlar, he
men hepimiz (her gün kanunu hâkim kılalım 
diye bağırdık. Şunu biliniz ki, efendiler, yine 
kösemen biziz. Affedin. Kendimize şey ediyo
rum. Kabul buyurmazsanız bana ait. Bir me^ 
mur hakkında şikâyet ediliyor. Üç tanemiz gi
diyor, şikâyeti tekidediyor. Üç tanesi de hak
kında şefaat ediyor. Size birçok misaller gös
termek istiyorum. Benimle muamelâtı ticari-
yede bulunmuş bir jandarma kumandanı var. 
Bunun hakkında halk şikâyet ediyor. Mebus
lar şikâyete peyrev oluyor. Yine muhterem ar
kadaşlarımızdan diğerleri şefaat ediyor. Jan
darma dairesi arada kalıyor. Ne yapar? Son
ra bu adam kazayı, livayı teftiş ediyor. Her
kesten, her evden, pek zengin aileden ikişer, 
üçer adam kurtarıyor. Yollarını buluyor. Kur-

j tarıyor. Bu adam tekaüde sevk edilmişti. Yine 
tavzif edildi. Neyse, işte kanunu hakim kıl-
mıyan hususat bunlardır. Sonra mutasarrıf
lar tanırım arkadaşlar; seferberlikte tehditle 
halılar almıştır ve bugün memleketimizin en 
mühim yerlerinde mutasarrıflıkta bulunuyor. 
Söyledim, Olmadı. Çünkü benimle beraber le
hinde bulunan arkadaşlar var. öyle kayma
kamlar biliyorum ki, Bolu'ya. doğru isyan sark
tığı zaman buraya hücum içirf tertibatta bulu
nuyordu. Bugün yine muhterem bir arkadaşı
mızın sahabetiyle yakında, burnunuzun dibin
de, bir yerin kaymakamıdır. Bir hâkim biliyo
rum çaldı, çarptı, Iher şey yaptı. Bu kadı el'an 

I azledilmedi ve edilmek imkânı da yok. îki 
tane memur biliyorum. «Ben bu memlekete an
cak para kazanmaya geldim.» diyor. Ahali ba
ğırıyor, eşraf buraya dökülüyor, gazete ida
rehanelerine gidiyor. Dinlenmiyor, dinlenmiyor; 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Her IhaK 
I de müstemlekeli değil. 
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BESİM ATALAY B. (Devamla) — Şüphe

siz, şüphesiz. Bendenize kalırsa bilmem, tef-
ridediyorum. Bu memlekette memur yapacağı
mız insanlar bu memleketin toprağından yetiş
miş olmalıdır. (Bravo sesleri) Bulduğunu ye
meli, bu memleketin halkının ruhunu bilmeli, 
onlar gibi yaşamalı, onlar gibi ağlamalı, on
lar gibi gülmeli. Biz böyle yapmazsak zaman 
ve asır ve vakit bize bunu cebren ve kahrcn 
yaptıracaktır arkadaşlar. (Hiç şüphesiz sada-
ları) Sonra bizde kabahat olmakla beraber ka
nunların şeklinde de kabahat var. Hâlâ memu
rin eski usulü, muhakemata tâbi. Memurlar 
hakkında heyeti iclarei vilâyet bir mazbata ya
pacak, ondan sonra birçok muamelâta tâbi ola
cak, rica ediyorum. Bu da besatati, hakkani
yeti mudildir ve bu cihetle ıslah edilmelidir. 
Bir memuru azlediyoruz. Tekrar onu tavzif 
ediyoruz. îşte İğdır Kaymakamı. Oranın hal
kına; «Acemdir, gebersin.» diye bir komite, bir 
ticaret komisyonu teşkil eden kaymakam; dün 
azledilmiş bir kaymakamdı. Bugün kimbilir 
hangi arkadaşının sayesinde yine kaymakam ol
muştur? Orayı da eziyor. Çünkü onun gözü 
yemektedir, arkadaşlar öyle alışmış. O bu zih
niyeti katiyen kavrıyamaz. Sonra teftiş mese
lesini biz ihmal ettik. Bir dereceye kadar hani: 

Hem yakafsm berki şimşiri sitemle âlemi 
Hem yine elersin seri gûyumda feryadolmasm 
Teftişi kaldırdık, birtakım yolsuzluklar vâ

ki oluyor. Şikâyet ediyorsun. Dahiliye Vekâ
leti kimin sözüne itim adetsin? Elinde müfettiş 
yok; görecek gözü, tutacak eli yok. Sen de 
gel onun hakkında muamele yap. Böyle bizim 
yaptığımız ufak, tefek yolsuzluklarımız da var
dır. Bunları da itiraf edelim. Fakat arz etti
ğim gibi, en büyük yolsuzluk memurinin bu 
memlekette kendilerini âmir ve hâkim sıfatlyle 
tanıması, halkı karıncadan daha aşağı gör
mesi, bu memleketi kendilerinin ve babalarının 
çiftlikleri zannetmesi ve sonra denizaşırı yer
den gelenlerin herkesten evvel sandalye ve kol
tuklara oturtulması. (Alkışlar) 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) -— Gayet kısa bir
kaç kelime arz edeceğim. Cümlenizin malûm ve 
müsellemidir ki, külfet nimete göredir'. Haki
katen birçok rüfekayı kirammın tafsil ve tebyin 
buyurdukları gibi bu mübarek ve necip millete 
âzami külfeti tahmil etmişiz. Acaba buna karşı 
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da bize teveccüh eden ve dolayısiyle bizim namı
mıza icrayı hükümet eden zevatı âliye vazifeleri
ni bihakkin ifa ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor 
veya etmiyor, etmiyorsa maalesef arz edeceğim 
ki, buradaki bütün feryadımız ve tükettiğimiz 
nefeslerimiz heba olup gidiyor. Rica ederim 
efendiler iki gün evvel bir meseleden gayet mü
teessir olmuştum. Bâzı rüfekayı kiram tarafın
dan şahısla uğraşmıyalım, teferruata girişmiye-
lim, şahısları misal getirmiyelim deniliyor. Dün
yada öyle bir kül yoktur ki, cüzülerden, fertler
den terekkübetmesin. Küller eüzülerle, fertlerle 
gösteriliyro, öyle tacladediliyor. Usul hakkında 
o kadar müzakere cereyan etti. Müfettişlikler
den bahsedildi. Ben müfettişin mânasını ya an
lamıyorum veyahut da başka türlü oluyor. Mü
fettiş gider, hilafı kanun, hilafı hareket birta
kım yolsuzlukları tetkik eder, teftiş eder geti
rir, muamelei kanuniyesi ifa edilir. Rica ede
rim hükümeti merkeziye ve Vükelâyı Muhterem e-
miz acaba kendi gözünün önünde vâki olan bu 
kadar yolsuzlukları göremiyor mu? Müfettişe 
ne lüzum vardır? Geçen sene Kadro Encümeni 
müfettişleri ilga ettiği zaman işte olmadı, yapa
madık, adaleti tevzi edemedik, şöyle oldu, böyle 
oldu denildi. Rica ederim, Ankara'da dr; mı gö
remiyorlar? Tahribedilen bağlar, yapılan envai 
zulümler.. Bunları söylemezsek efendiler akıbe
tinden korkarız. Allah cümlemizi âdilden, isti
kametten ayırmasın!. 

Geçenlerde isim tasrih etmiyeceğim. Meclisi 
idare âzasından bir zat vali beyin bir mütalâa
sını tasdik etmemiş. O da sahibi reydir, J j da 
mütalâasını beyan eder, onun kanaatine de hür
met edilmelidir. Onun üzerine husumete başlı-
yan vilâyet onu evinden, süknasmdan çıkarıyor, 
on beş odalı hanesi tahribediliyor, zirüzeber 
edilİ3ror. Kendisiyle gayet samimî görüşüyo
rum. Geçen gün kendisine tesadüf ettim, izharı 
teessür etti. Mumaileyhi .ne kadar teselli ettim
se de yine teessüratım izale edemedim. Diyor 
ki : Hanemin böyle hilafı kanun tahliye ettiril
mesinden derhal meclisi idare âzalığmdan istifa 
ettim. Çünkü milleti temsil edemiyeceğimi anla
dım. Kendi hakkı şahsimi müdafaadan âciz kal
dım diyordu. Acaba makamı vilâyet.. Sonra ma
kamı vilâyet bu kanunsuz muameleyi nasıl tamir 
etti? Vilâyet bir müddet sonra itiraf edip diyor 
ki, nedamet ettim. Haneniz tahribedilmiş, bu 
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muameleye çok pişmanım. Şimdi askerleri çıka
racağım. Fakat başka suretle işgal edeceğim. 
Sonra efendiler; meclisi idare âzası olan bu zat 
başkasının hanesinde icarla oturuyor. Ben bunu 
hiçbir kanunla, hiçbir nizamla kabili telif gö
remiyorum. Bizim memlekette acaba hakkı ta
sarruf mu kalmamış! Bolşeviklik mi var bil
mem nedir? İktidarınız var mı? Muaheze ede
biliyor musunuz? Biz söyliyoruz, biz işitiyoruz. 
Bu yolsuzlukları izale edelim. Evet efendiler; 
Dahiliye memurlarının birçok iyi adamlarını da 
gördüm. Bütün bütün de hücum etmiyorum. 
Birçok iyi simaları gördüğüm halde bâzı memur
ların ve hattâ rüesanm, isim zikretmiyorum, 
yolsuzluklarını Vekil Beyefendi Hazretlerine 
gittiğim zaman bütün hilafı kanun hareketlerini 
kendilerine vazıh bir surette arz ettim. Tahriren 
ver dediler. Tahriren verdim. Sonra diğer rü-
feka tarafından da tasdik Duyurulmuş, Besim 
Atalay Bey biraderimizin buyurduğu gibi biri
miz lehinde, birimiz aleyhinde de söylemedik. 
O adamlar yine kemali saltanatla yerlerini mu
hafaza ediyorlar. Hâlâ bu mâruzâtım uyuyor. 
Bir sene sonra müfettişler gidecek de halkın işi 
bitecek. O memurlar da o vakte kadar kendi 
kendisine kalkıp gidecek. Efendiler, vaziyetimi
ze hâkim olmalıyız. Yoksa bu mesuliyetin al
tında hem maddeten, hem manen erir, gideriz. 
Mâruzâtım, bundan ibarettir. ! 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Arkadaşlar; müzr'- j 
kere pek mühim ve ehemmiyetlidir. Çünkü büt- ' 
çe müzakeresidir. Hangi şey ki, milletin deri
sinden çıkar; onun hakkında ne kadar söz söy- | 
lense, ne kadar tenkidat yapılma yino azdır. ı 
Bendeniz tatbiî teferruata girigmiyeceğim. He
yeti umumiyesi hakkında fikrimi beyan edece
ğim. Şimdi mesele iki.. Evvelâ Dchiliye Vekâle
tinin vücuduna ihtiyaç var mıdır? Yok mudur? 
Bendeniz diyeceğim ki; ismi var, cismi yok olan 
bu teşkilâta katiyen ihtiyaç yoktur. Çünkü ar
kadaşlar bütün dünyada: olduğu gibi Meclisi Âli
niz de ierai sıfatını taksim ederek ve kanunla 
dairesini tahdidederek - âdeta herkesin • dairesi 
kanımla bir çember içine alınmış, bir surette -
vekâletlerinize icrasını emretmişsiniz. Acaba bu 
kanunla çizilen o dairenin içindeki vekâletçe 
milletin hukuku temirf ediliyor mu? Edilmiyor 
mu? Edilmediğini görürsek bir daha acaba bu 
bütçeye lüzum görür müyüz? Zannedersem, 
göremeyiz. Yalnız böyle deyip geçmiyeceğim, | 
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i çünkü tenkidle beraber «bir de mâniini düşün

meliyiz. Arkadaşlar mâni de çoktur. Dahiliye 
Vekâleti her hangi bir zata tevdi edilirse edil
sin; bu mesuliyeti zannedersem, üzerine alamaz 
ve zannetmem ki; bu kanunun gösterdiği daire
de kendi mevkiini muhafaza etsin. Çünkü mâ
ni vardır. 

ŞEVKET B. (Bayezidi) — Manii izah et. 
ALÎ RIZA B. (Kars) — Mâni ise efendiler; 

cümlenizce mukaddes tanılan askerî idaresidir. 
Cümlemiz bunu takdir ederiz. Mademki böyle
dir ve mademki buna dayanacağız ve dayanmak 

, mecburiyetindeyiz, öyleyse ikinci bir musallatı 
millete musallat etmiyelim. Musallat bir ol
sun, ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin. Çünkü 
milletin, vatanın mukaddes vazifesini idare eden 
bir şeydir ve hakikaten bu bir tabiî hal almış
tır. Millet bundan ağlamadan da, incinmeden 
de usandı. Alışmıştır. 

öyleyse buna müzahir olmak için, diğer ve
kâlete lüzum yoktur. Eğer ihtiyaç varsa aske-

I riye kadrosunu biraz tevsi edelim, yahut da Da
hiliyeyi ona raptedelim ki, idare iyice şey olsun. 
Bu suretle idare bir olur. Yoksa millet artık 
•bitmiştir. Arkadaşlar memurini mülkiye şüp
hesiz ki, şahsi bir teşkilât halini almıştır. Ama 
ben şurasını tekrar ederim ki; bunların iş yap
madığına mâni vardır. Bu mâni olduğu için 
onların kolları gevşemiştir. Kazalarda, livalar
da, vilâyetlerde bir şahıs; teşkilât hükmünü al
mıştır. Rica ederim, bir vilâyette veyahut bir 
kazada, idare memuru mu milletin hakkım mu
hafaza edecek? Veyahut beş paraya muhtac-
olan o zavallı ahali, zavallı millet günde şu ka
dar para vererek mebusuna telgraf mı çekecek? 
Telgraflar' ve mektuplar cebimizde deste halini 
almıştır. Mektuplardan cebimizde yer kalmadı. 
/ ŞEVKET B. (Bayezid) — Dinliyen kim? 
Söylüyoruz. Fakat dinliyen yok. 

ALÎ RIZA B. (Devamla) —, îki ay vazife
sinden atılmış açıkta olan adamdan bahsettik, 
bunun tekrar iki ay açıkta kaldığı halde İğdır 
Kaymakamlığına tâyin edildiğini söylemiştim. 
Kars'a giden, tahkikata memur edilen heyet ben
den ismini soruyorlar. Ben isimlerini bile unut
muşum. Yeniden benden ismini soruyorlar. Ev
rakı tahkikiye dosyalar dolusu olduğu halde... 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Asım Bey mi so-
[ ruyor? Asım Bey tecennün etmiş zaten... 
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ALÎ RIZA B. (Devamla) -«.Şimdi efendi

ler bendeniz hakikaten samimî olarak söylüyo
rum. Maksadım tenkidat değil, samimî olarak arz 
ediyorum ki, bu teşkilâta ihtiyaç yoktur. Ta ki; 
gayei millîmiz husul buluncaya kadar... Ahzı as-

.ker şubeleri bu memlekette hırsızlık eden bir şu
be olursa, bir tahsil memuru milletin kanını, ca
nını soyarsa diğer memur hakeza... Buna muta
sarrıfı, hâkimi, kaymakamı mâni olamazsa, rica 
ederim bu teşkilâta neden ihtiyaç göreceğiz? Ar
kadaşlar, bendeniz Meclisi Âlinize iltihak edeli-
den beri iki şey öğrenmişim. Evet, itiraf ederim 
ki, bilmediğim iki şey öğrenmişim. Birincisi: Bu 
memleketin sahibi hakikisi ve efendisi olan köy-
lüymüş. Bunu öğrendim. İkincisi; öğrendiğim şey 
varsa o da, gazeteler milletin sadasıdır. Efendi
ler, işte gazeteleriniz... Deminden bu kürsüden yü
zünün akı ile sallandı, işte köylünüzün halini 
de her bir arkadaşını buradan defaatle söyle
mektedir. Öyleyse bu kürsüde söylemekle işin 
bitmediğine kanaatim vardır, demekle sözüme ni
hayet veririm. (Alkışlar, bravo, sadaları) 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Efendiler; ben
deniz ilmi ruh âlimlerinden değilim. Yalnız ar
kadaşlardan bâzıları buyurdular ki; filân kay
makam filân surette, filân yerin kaymakamı fi
lân surette idare ediyor. Filân yerin valisi de şu 
suretle idare ediyor. Filân yerin valisi de ahali
ye uymuş, ahaliyle hemfikir olmuş, ahaliyi güzel 
idare ediyor. Şimdi bundan bendeniz memurla
rın mütaaddit fikirlerde olduğunu anlıyorum. 
Bendeniz böyle istemiyorum. Bendeniz istiyorum 
ki; ahali bir memurdan ne istiyor? Yani bir 
memur ahaliye ne verecektir? O bilinmeli, aha
liye ne verecek? Bunu tâyin etmelidir. Eğer o me
mur ahaliye verilmesi lâzımgelen şeyi vermezse... 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Ne verecek
miş? ... 

ABDULLAH Ef. (Devamla) — Yani kanu
nen verilmesi lâzımgelen şey... 

(Yani hakkı, sesleri) 
ABDULLAH Ef. (Devamla) — Evet, hakkı... 

Bu taayyün etmelidir. Bu ruhla olmaz, maddeten 
olmaz, kulağına sokmakla olmaz, ve ağızla söyle
mekle olmaz, kanunla olur. Bu bitti, bû bir... 
Bundan sonra,, memurları küreyip sokağa atacak 
değiliz; memurlar muhterem arkadaşlarımızdır. 
Memurlarımız ıslah olmaz değildir. Yani çoğu 
iyidir. Harbi Umumi zamanında, bu kadar zaru-
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ret içinde namuskârane hizmet eden memurları
mızı unutmıyalım. ' 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) —Hizmet etmeyip 
de ne yapacak? Bu müstehlik olanları.-dışarı at-
sak ne yapacaklar? 

ABDULLAH Ef. (Devamla) — Yine o me
murlar bilirsiniz ki; Abdülhamid zamanında Sa
raya mensubolan vali, mutasarrıf ve kaymakam 
olurdu. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Merhum de
yiniz, Sultan Hamid merhumdur. 

ABDULLAPI Ef. (Devamla) — Sonra idarei 
Meşrutiyette, mutlaka İttihat ve Terakki Cemi
yetine mensubolması lâzımgelirdi. Şimdi de... 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Haa, şimdi 
yanaştın... 

" ABDULLAH Ef. (Devamla) — Şimdi de 
mensubolması lâzımgelen yerlerin tasrihine lüzum 
yoktur. (Handeler) 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) —•' Tasrih ediniz. 
Şimdi de tasrih et... 

ABDULLAH Ef. (Devamla) — Şimdi geçe
lim ; o yaprağı da atlıyorum. Bir insan kayma
kam olmak için nahiye müdürlüğü yapmış olma
lıdır. Nahiye müdüründen sonra kaymakam ola
cak. Hiç olmazsa altı sene, sekiz sene, on sene 
kaymakamlık yapacak, ondan sonra, 7 - 8 sene 
mutasarrıflıkta bulunacak, ondan sonra vali ola
cak. Şimdi nizamname böyle olduğu gibi bende
niz biliyorum ki, nahiye müdirliğinden mutasar
rıf olan da var. Kaymakamlıktan vali olan da 
var. Bendeniz biliyorum. Polis komiseri olan bir 
kimse bugün mutasarrıftır. Rica ederim olmaz, 
bu olmaz. Katiyen buna idare denmez. Ve bu
nunla idare makinesi dönmez. Sonra arkadaşlar, 
Fransa (Prefe) usuliyle idare ediliyormuş On
lar da bir (Prefe) usulü varmış. Bir mutasarrıf 
bir yere tâyin olunuyor. Yirmi sene, otuz sene 
orada hizmet ediyor. Zamanı geldiği vakitte ter
fi ettirilmiyor. Maaşına zammediliyor. İşte şimdi 
bütçede tasarruf etmek meselesi burada mevzuu-
bahsolmak lâzımgeliyor. Bir kaymakam nükü-
meti güzel idare ediyorsa o adamın maaşına zam
met. O adam kâfi ve vafidir. Bir mutasarrıf eğer 
hizmetine güzel devam ettiyse ve memlekete ken
disini sevdirdiyse maaşına zammet, yoksa onu 
buradan oraya, oradan buraya kaldırarak üç yüz 
bin lira, beş yüz bin lira, bir milyon lira harcı
rah masraflarından kurtulmuş olursunuz. Bir de 
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şurasını arz etmekten geçmiyeceğim bir memur 
evet benim kanunen taayyün etmiş olan vazifem 
bu, eğer hilafı kanun hareketlerde bulunursam 
ben azlolunurum» demeli. Yani kanun hâkim ol
malıdır. 

Sonra idareten bir adamın azlolunmasını 
katiyen arzu etmem. Ne demek? Bir adam ida-
retefı âzlolunur mu? Bu ,âzil keyfî demektir. 
Dahiliye Vekilinin keyfine, fikrine iyi hizmet 
etmediği için azlediliyor. Beni Dahiliye Vekili 
yapsanız bendeniz katiyen benden muktedir 
adamları vali yapmam ki... Çünkü; benim emri
me muti olmaz. Dahiliye Vekâleti de o memuru 
katiyen kaldırmamalı. Ya kim kaldırmalı? Kanun 
kaldırmalıdır. O adam bilmeli. Yani bu sandal
ye benimdir. «Beni ne Dahiliye Vekili kaldırabi
lir, ne Heyeti Vekile Reisi kaldırabilir.» Bunu 
memur bilmelidir. Azizim bunu o memur bildik
ten sonra eğer fena harekette bulunursa o ada
mı azledersiniz. Şimdi azil etmiyorsunuz? Çok 
azlediyorsunuz. Haddi hesabı yok. Çorum'dan 
kaldırıyorsun, Adapazarma gönderiyorsun. Eğer 
bir memur fena ise onu tepesi üzerine vur. Bir 
daha ebediyen memuriyette istihdam etme. îşte 
düyunu umumiye memurları da bizdendir. Ben
deniz hulasaten demek istiyorum ki, memleketin 
idaresini tanzim için mutlak ve mutlak bilmeli 
M; «Ahali memurlardan ne istiyor?» «Memurlar 
da ahaliden ne istiyor?» Bunu bilmelidir. Yani 
bir memuru idareten kaldırmamalıdır. Maslahat 
için bir adamı tâyin etmemelidir. Hakkı varsa 
tâyin etmelidir. Hakkı yoksa katiyen tâyin et 
memelidir. Bendenizin mütalâatım bundan iba
rettir. 

EMÎN B. (Erzincan) — Efendim cereyan 
eden müzakerat yukardan aşağıya tetkik edi
lirse görülür ki, rüfekayı muhteremenin şikâ
yetleri hep şekildendir. Yani Idarei umumiyei 
vilâyat Kanunundan şikâyet ediliyor. «Memuri
nin azil ve naspı tesbit edilmemiş, memur şöyle 
olmuş, böyle olmuş» deniyor. Fakat düşünülmü
yor ki, o memurin, idarei mülkiye rüesası aca
ba vaziyete tamamiyle hâkim, kanunun kendile
rine bahşetmiş olduğu salâhiyeti ifaya muktedir 
midir? Yoksa gayrimesul bâzı eller onlara hilafı 
kanun avamir tebliğ eder ve o emri icra ettirir 
mi? Meseleyi bu şekilde tetkik edecek olursak 
zannederim ki, şikâyetimiz tavazzuh ve taayyün 
edecektir. 

1338 C : 1 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — ö k U kutu, 

anlıyalım, 
EMÎN B. (Devamla) — Müsaade buyurun 

bu meseleyi Ali Rıza Bey arkadaşımız izah etti
ler. Onlardan birisi rüesayı memurini kıpırdaım-
yacak bir vaziyete sokan îdarei vilâyat Kanu
nunun tadiline muhtaç birçok mevaddı, ikinci 
ise memlekette doğrudan doğruya mesul olan 
idarei mülkiye memurlarının vazifelerine hariç
ten, ordulardan vukubulacak müdahaledir. 

HAKKI B. (Van) — Bu umumi değildir aça
nım. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Umumidir Bey
efendi. 

HAKKI B. (Van) — Umumi değildir. 
LÜTFÎ B. (Malatya) — O halde zatıâliniz 

kapalı gözle gezmişsiniz. 
EMÎN B. (Devamla) — Efendiler bendeniz 

sizi onunla işhat ve ikna ederim ki, memleketin 
ihtiyacatmı nazarı dikkate alan Dahiliye Vekâ
letine bu ihtiyacatm temini için lâzımgelen o 
emri veren Müdafaai Milliye Vekâletine rağ
men memleketin asayişini temine memur jan
darmaya verilmesi iktiza eden eslihayı ver diye 
verilen mütaaddit evamiri ifa etmiyen mevki 
kumandanları vardır. Maliye Vekâleti tarafın
dan aşarın nakden satılması tahakkuk etmiş, 
birçok livaların aşarının satılması tebliğ edildiği 
halde Maliye Vekâletinin bu emrini ben tanı
mam diye mutasarrıfları cebreden ve muhase
becileri azlettiren ve aynen sattıran mevki ku
mandanları vardır. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Nefyettiriyor. Ne-
fiden bahset. 

EMÎN B. (Devamla) — Arkadaşlar bu es
babı tetkik edecek olursak ne pek haklı şikâyet 
eden arkadaşım Şevket Beyin şikâyetini nazarı 
itibara alabiliriz, ne de Tokad Mebusu Rif at Be
yin Tokad Mutasarrıfından şikâyetini şey ede
biliriz. Fethi Beyefendi ilk vekâleti deruhde bu
yurdukları zaman, belki hepimizin hatırında 
olacaktır, bize burada büyük bir şey vâdettiler 
ve o vaitlerini kısmen ifa buyurdular. Maalesef 
kısmen demek mecburiyetindeyim. Çünkü yalnız 
şu muhit itibariyle ifa edebildiler. 

VEHBÎ B. — (Karesi) — Tedrici. 
EMÎN B. (Devamla) — Tedrici diyen Vehbi 

Bey arkadaşım^ da pekâlâ bilir ki, memleketin 
bekliyecek hali kalmamıştır. Şimdi efendiler 
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yapacağımız şey.... Bir de memurinin azil ve 
naspı meselesi mevzuubahsoldu ki - bunda arka
daşlarım pek haklı müddeiyat dermeyan ettiler. 
Evet efendiler; memurinden 3 sene, 15 sene, otuz 
sene vazifesini bihakkin ifa edip âmirlerinin 

. takdirini kazanarak sonra ben terfi edeceğim 
diyen bir efendi yoktur. (Niçin sadaları) Niçini 
burada izah ettiler. Çünkü intisap şarttır. Muta
sarrıf olması için her halde intisap lâzımdır. 
İlmiyle, irfahiyle temeyyüz etmiş kaymakamlar
dan pek enderi mutasarrıf olabilmiştir. Diğer
leri mesleki temsil etmiyerek idare memurluğu
nun ne demek olduğunu anlamıyarak jandarma
dan - ki ben jandarmayı bir dereceye kadar^şey 
yaparım. Çünkü daima aynı meslekte bulunu
yor - fakat doktordan, baytardan, muallimden 
ki ; hiç idareye intisabı olmıyanlar iş başına ge
tirilmiştir. Dahiliye Vekâlçtinde memurin ni
zamnamesi vardır. Nizamnameyi tetkik edecek 
olursanız görürsünüz ki, her memurun refahını 
temin edecek birçok ahkâmı haizdir. Fakat bu 
şimdi değil, Dahiliye Nezareti zamanında değil, 
belki çok evvelden beri yazılmış, tatbik edilme
miş, ve edilmiyor. 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — E., edilmiyor 
da neden söylüyorsun? 

EMÎN B. (Devamla) — Efendi ben vazifei 
vataniyemi ifa ediyorum. Senin gibi gevezelik 
etmiyorum. 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Efendi lâfını 
geri al, ben bu sözümü size reddederim. Ben de 
senin gibi bir. mebusum. 

BEÎS — Emin Bey, sözünüzü geri alınız. 

EMÎN B. (Devamla) — Mukabele etmediği 
takdirde geri alırım. 

REÎS — Efendim rica ederim hatiplerin,söz
lerini kesmeyiniz. 

EMÎN B. (Devamla) — O halde efendiler 
burada vukubulan tenkidatımızı memurların 
şahıslarına atfetmiyerek evvelemirde memurini 
dahiliyeyi htir ve müstakil bir hale ifrağ ede
cek kavanini tanzim etmeli ve ondan sonra 
onları sıkı bir teftişe tâbi tutmalıdır. Bu şikâ
yet edilen hallerin kâffesini tetkik edecek 
olursak teftişsizlik neticesi olduğunu görü
rüz. (Brava, sadaları.) Fakat biz heyeti teftişi-
yeyi kabul ettiğimiz zaman gaye hakkındaki 
mütalâatı ne olursa olsun, nazarı dikkate al-
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j mıyarak yalnız kazaları teftiş etmek için mü-
| fettiş tâyin etmek doğru değil. Müfettişler 

memleketin ahvali ruhiyesine vâkıf olduktan 
sonra, efendiler gayeyi milliyeye de vâkıf ol
malıdır ve bu zihniyette memur getirmelidir. 
Sonra Besim Atalay Beyin bir sözü var. Der-
hatır ettirmek isterim. Efendiler memlekette 
hizmet edecek memurini mülkiyenin her» hal
de memleketin ahvali rııhuyisine tamamiyle vâ
kıf olması şarttır. Geçen sene efendiler bir 
kaymakam gördüm. Ovacık gibi bir kazaya 
tâyin edilmişti. Ovacık gibi bir kazaya tâyin 

i, edilecek bir adam çok zeki olmalı ve o adam 
j kaza kaymakamlığını çok düşünerek kabul et

melidir. Böyle alelade oraya kaymakam ola
rak gitmek ya cinnettir veyahut hiyanettir. 
Ben bunu Dersim mebuslarını işhadederek söy
lüyorum. Efendiler bu adam Ovacık'a gidiyor
du. Katiyen idare işlerinde bulunmamış, mem
leketin ahvali ruhiyesine katiyen vâkıf değil, 
hiç görmemiş. Bendeniz bu adama sordum. Si
vas Valisi Cemal Beyin, yanında eledim. ki, 
«efendi sen bu muhitin ahvali ruhiyesine vâ
kıf değilsin. Ovacık nasıl yerdir biliyor mu
sun f Ovacık hakkında hiçbir tetebbuatta bu
lundun mu ?» dedim. O da hayır efendim de
di. «Ben bilmem nere sultanisinde muicl idim» 

I dedi. Muid ne demek bilmiyorum. «Mubassir ses-
I leri» «Harbi Umumide de birkaç yerde nahiye 

müdiriyetinde bulundum. Buraya geldim, im
tihana girdim kazandım.» Başka kaza araya
cak olsam işim çok uzayacak. Ovacık münhal -

I dir dediler, oraya taliboldum.» Binaenaleyh ar
kadaşlar içimizde bulunan idare memuru ar
kadaşlarımdan sorarım. Her benim diyen ve 

! katiyen kendisini bilen bir adam Ovacık kay-
! makamlığını kabul edebilir mi? Eğer maksadı 

iş görmekse. Yok, eğer maksadı maaş almak-
sa o başkadır. Ovacık'a gitmiyerek Hozat'da 
oturarak maaş alır. Bunu arkadaşlarımı iş
hadederek söylüyorum. 

Onun için efendiler memurini mülkiye ni
zamnameye tâbi ise o nizamname ahkâmının 
tamamii tatbiki matlup ise ahvali mahalliyeye 
ademivukufu olan zevatın lütfen başka vazaif-
te istihdamı, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun tadili siyaseti dahileyimizin rüknü esasisi 
olmalıdır. Ve illâ bu şikâyet bu sene böyle ola
cak gelecek sene de böyle olacak. Bunda, ne 
kabahat Dahiliye Vekili Fethi Beydedir, ne de 
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idarei umumiyei vilâyat müdüriyetini ila ede-ı 
zevattadır. Ne şundadır. Ne bundadn*. 

DAHİLÎYE VEKİLİ F E T H İ B. (istanbul) 
— Muhterem arkadaşlar Dahiliye bütçesinin he
yeti umumiyesi hakkında söz söyliyen rüfekayı 
kiramın tenkidatı birkaç kısma ayrılabilir. En 
mühim tenkidat memurlarımızın ahvalinden, 
memurlarımızın müstebitliğinden ve halka karşı 
âmirane olan tavirlarmdan, halkçılık zihniyetin
den uzak kalmalarından ve saireden ibarettir 
Efendiler şüphe yoktur, itiraf 'etmek lâzımdır. 
Memurlarımızdan bâzıları vukubulan şikâyata 
bihakkin kesbi istihkak etmiştir. Fakat memurla
rımızın k*smı küllisi namuslu müstakim ve va
tanlarına merbut fedakâr adamlardır. Bugün 
ahvali harbiye dolayısiyle ve müzayekai maliye 
dolayısiyle memurlarımızın çektiği sıkıntıyı bir 
defa nazarı dikkatinize ve nazarı insaf ve mer
hametinize arz ederim. Cidden fevkalâde na
muslu memleketine merbut, azimkar ve halkçı 
memurlarımız vardır. Bunların hiçbirisini yâ-
detmiyerek bâzı memurlar hakkında olan şikâ-
yatı bütün memurlar sınıfına teşmil etmek her 
halde insaf ile ve kadirşinaslıkla kabili telif ol
ma:; zannmdayım. Zatiâlinize bilhassa teşekkür 
ederim. Memurlar narlına şey ettiniz. Memur
lardan bâzıları suiistimal edebilirler, belki et
mişlerdir ve belki ileride edeceklerdir. Bunları 
kanun dairesine irca etmek vazifesini suiistimal 
edenleri kanun pençesine teslim etmek bendeni
zin - Heyeti Celilenin bu baptaki maksr.dma tev
fikan - en büyük maksat ve emeldir. Bu hususta 
bilcümle mevcut olan vesaitin istimalinden bir 
an hâli kalmıyorum. Lâkin pekâlâ sizin de ma
lûmunuz olduğu veçhile ekseriya müşkül vaziyette 
kalıyorum. Bir arkadaşmrn pek güzel hatırlat
tığı üzere, bazan bir memurun fevkalâde hümü 
sadakatinden ve sairesinden, faaliyetinden bah
sediliyor. Bazen de o memurun hırsız? ğ-ndan, 
şundan bundan bahis şikâyetler vâki oluyor. 
Bu iki mütebayin ifadat. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey müsaade buyurun, bir sual sorayım. 
* RE tS — Söylenilen sözler bittikten sonra 
sualinizi sorarsınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B-. (Yozgad) — Bir 
sual soracağım. Her daireden akalli beş mebusu 
vardır. Beş mebusun ikisi aleyhte bulunursa üçü 
de lehinde bulunur. Vekâletlere * düşen vazife 
gelen mebus «efendi senin beş arkadaşın var. 
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Beşiniz birden^gelirsiniz, <- söylersiniz» demekten 
ibarettir. Böyle her geleni dinlerseniz tabiî böyle 
olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (istanbul) 
— Süleyman Sırrı Beyefendinin buyurdukları 
doğrudur. Bâzı bu gibi şeyleri dinlemediğimiz 
içindir ki, Dahiliye Vekâletine, memurlara! şid
detli hücumlar vâki oluyor. Efendiler bir mem-
leKetm siyaseten saadeti hususunda en mühim 
ve en müessir vasıta idare mal^inasıdır. Haki
katen mükemmel, muntazam idare makinası o 
memleketin refaStı ve saadeti için refah ve ra
hatı namına en ziyade şayanı arzu olan bir 
şeydir. Muntazam bir idare makinası vücuda 
getirmek her memleketin kârı değildir. Efen
diler bu gayet güç ve nâzik bir meseledir. Lâkin 
bu gayeye doğru yürümek için çalışmak borcu
muzdur. Memurin intihabında dikkat ve itina 
Hİiyoruz. Şüphe ettiğimiz adamları tâyin etmi

yoruz ve hakkında her suretle hüsnü şahadet 
r1 ' i olan adamları tâyin ve intihabediyoruz. 

Tâyin ettiğimiz memurlarımızın veyahut evvelce 
tay^n olunan memurların haklarında vâki ola
cak şikâyetleri tetkik etmek için geçen sene 

lâğvedilmiş olan heyeti teftişiyeyi bu sene tek
rar ihya etmek istiyoruz. Efendiler, itimat bu
yurunuz ki, memleketimizde cidden değerli mü
fettişler ve memurlar vardır. Bunlar vazife ile 
tavzif olunacak olurlarsa Meclisi Âlinin me
murlar hakkındaki noktayi nazarları fiilen tat
bik edilmiş olur. Bahusus bu hususta şikâyet 
mühim bir miktarda tenkis edilmiş olur. Onun 
için bütçemizde mevzu olan heyeti tefıtişiyeyi 
kabul buyurmanızı bilhassa rica ederim. (Hay 
hay sesleri) 

Memurlar hakkında bu umumi olarak §u 
suretle noktayi nazarımı bildirdikten sonra 
edendiler, burada isimleri geçmiş olan; maat
teessüf kürsiye gelip kendilerini müdafaa etmek 
hakkına malik olmıyan zevat arzu ederdim k i : 
Burada isimleri zikredilmek suretiyle tenkid 
edilmesin. Fakat isimleri zikredildiği için 
vekil sıfatiyle müdafaa etmek hakkımdır. Hil
mi Bey biraderimiz zannederim, haksız bir lisan
la Ankara Valisi hakkında şiddetli tenkidatta 
bulunmuşlardır. Pekâlâ Mecliste o zaman hâsıl 
olan tezahürat gösteriyor ki, Mecliste vâki olan 
tenkidat aynı hakikat değildir. Çünkü daha 
Mecliste iken birçok itirazat vâki olmuştur, 
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İhsan Bey bu dâvanın daha bidayetinde bütün 
canı ile, kalbi ile; hissi ile bu dâvayaı merbut 
kalmış, çalışmış (Nerede çasışmış sadası) .. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hay hay. 
DAHİLÎYE VEKİLİ FETHİ B. (Devamla) 

— Vali ihsan Bey gayet vatanperver, kanun 
perver bir adamdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Onu bende
niz tasdik ediyorum. 

DAHİLİYE VEKlLl FETHİ B. (Devamla) 
— Bir memurun azil ve nasbi ancak kanun da
iresinde olmalıdır. Bu hususta zatiâlinizin bu
yurduklarınıza hakikaten müteşekkirim. Haki
katen memurlar mevkilerinden emin olurlarsa 
ancak o zaman müstakillen idarei umur ederler. 
Ancak o zaman hukuku âmmeyi daha müstakil 
bir surette muhafaza ederler. Ancak o zaman 
haklıyı haksızı tefrik ederler. Bir şikâyetle der
hal azil ve tebdil olunacaklarını bilirlerse, her 
ne taraftan kendilerine bir teklif vâki olursa, 
kendi menafiini muhafaza etmek kaygısına dü
şerler ve o tarafa meylederler. Onun için me
murlar yalnız kanun nazarında mesul olmalıdır. 
Yoksa öyle tesiratı siyasiye ve tesiratı şahsiye ile 
bir memurun mevkii olmamalıdır. Ne dereceye 
kadar muhiktir, Hilmi Beyin şikâyatıf Bilmi
yorum. Fakat buyurdukları mevad arasında 
Valinin mucibi azli olabilecek hiçbir sebebi kanu
ni yoktur. 

TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Lütfen takri-
rimdeki maddelere cevap veriniz. 

DAHİLİYE VEKlLl FETHÎ B. (Devamla) 
-— Yahşihan menzil noktasiyle telefonla konu
şurken köylüler için «ot yesin» demişler. Efen
diler, Vali ihsan Beyin hamiyetini, vatanperver
liğini bilen zevat ihsan Beyin ağzından böyle bir 
söz çıkmıyacağına kaanidirler. Böyle bir söz 
söylememişlerdir. Ve bunu Hilmi Bey her nere
den işitmişse katiyen doğru değildir. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Doğrudur. 
İhsan Beyin sair şeylerini tasdik ederim. Fakat 
zihniyeti itibariyle bu sözü söylemiştir. 

DAHÎLÎYE VEKlLl FETHİ B. (Devamla) 
— Zihniyet için mikyas yoktur. Fahişeler hak
kında dedikleri ise, o da muhtacı tetkiktir. Çün
kü idarei hususiyeye aidolan hastaneye meccanen 
herkesin kabul edilmesine imkân yoktur. Bun
lardan yalnız ücret talebedilmiştir. Vermedikle-
n* için alınmamışlardır, 
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TUNALI HtLMl B. (Bolu) — Aylardan be

ri neden tetkik edilmemiştir. 
DAHİLİYE VEKlLl FETHÎ B. (Devamla) 

— Keza Aydın Mebusu Tahsin Bey biraderimiz 
! de bir muhacir ailesi meselesinden bahsediyor

du. Filvaki o zaman Kayseri ?den avdet mesele-
I sine müsadif bir zaman olduğu için Ankara'da 

müthiş bir kesafet vukuuna mahal vermemek 
için böyle bir tedbir ittihaz olunmuş. Fakat 
bunun gayricaiz olacağını ve kendilerine ga
dir olacağını anladığımız için bu gibi tedbirleri 
ortadan kaldırdık. Rifat Bey biraderimizin 
Amasya Mutasarrıfı hakkında söylediği şeyde 
de zannederim bir miktar mübalâğa vardır. 

I BAHRİ B. (Yozgad) — Mübalâğa değil, nok
sanı vardır. 

I DAHİLİYE VEKlLl FETHl B. (Devamla) 
— Kendileri evvelâ Amasya Mutasarrıfı Osman 

i Beyin okuyup yazmak bilmediğinden bahestti-
ler ki, bu hakikaten doğru bir şey değildir. 

DURSUN B. (Çorum) — Mektep görme
miştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (Devamla) 
— Pekâlâ Amasya Mutasarrıfı Osman Bey mek
tep görmüş, mebusluk etmiş, uzun zaman bu 
dâvanın hadimi olmuş bir adamdır. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Sonradan çıktı 
bu. 

LÛTFl B. (Malatya) — idare memurluğun
da meslek aranmıyor, ihtisas aranılmıyor. Mes
lek meselesidir. 

DAHİLÎYE VEKlLl FETHÎ B, (Devamla) 
I — Birçok zaman idare mevkiinde bulunmuş, 

ahaliyi memnun eylemiş, Amasya mebuslarının 
kısmı küllisini de memnun eylemiş. Muktedir 
ve fevkalâde namuskâr ve müstakimdir. Ka
tiyen namusundan kimsenin şikâyete hakkı yok
tur. Filvaki Rifat Bey, bendeniz seyahate çık
mazdan evvel Amasya Mutasarrıfı hakkında 
bâzı istikayı havi bir takrir vermişlerdi. Git
tim, heyeti umumiyesi (hakkında tetkikatta bu
lundum. Kendisi dediler ki, mutasarrıf beyin 
hanesinde misafir kalmışım ve yemeğini yemi
şim. Onun için... 

LÛTFl B. (Malatya) — Öyle şey nıevzıı-
\ bahsolamaz. 

DAHİLÎYE VEKlLl FETHİ B. (Devamla) 
— Ondan sonra efendiler, bütün Amasya aha-

I lisinin ileri gelenlerine rica ettim. Nezdime 
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geldiler. Mutasarrıf olmadığı halde bunların 
Hükümetin ve mutasarrıfın hakkında ve ahvali 
mahalliye hakkında ne gibi şikâyetleri, diyecek
leri varsa söylemelerini birer birer rica ettim. 
Fakat hiçbirisi mutasarrıf hakkında şikâyette 
bulunmadı. Ahali bir şey söylemezse, mebıı-
sanı-kiram da beyanı memnuniyet ederse ve ben 
de onun istikamet ve namusundan emin olursam 
bittabi ben o mutasarrıfı azledemem. * 

BAHRÎ B. (Yozgad) — Vezirköprü'sünden 
300 hane mal toplattırdı 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FETHÎ B. (İstanbul) 
—• Efendim, ben orada bulunduğum müddetçe 
kendisini her suretle iyi gördüm. Ancak Rifat 
Beyin takririnde tadadettiği mevad uzun uza-
dıya tetkika ve tahkika muhtaç mevaddan iba
rettir. Bu ise ancak mahallinde uzun uzadıya 
taflıklrkat yapılmasına mütevakkıftır. Müfet
tişlerimizi verecek olursanız bittabi bu cihetler 
de meydana çıkar. Sonra Rifat Bey biraderi
miz Tokad Mutasarrıfı sabıkı Mustafa Nadir 
Beyin oradan azledilip Mardin'e tâyin olunma
sından şikâyet ediyor. Sabık Tokad Mutasar
rıfı Nadir Bey hakkında epeyce şikâyet işittik. 
Bendeniz daha burada iken, henüz vekil olma
mışken yalnız mebus iken şikâyetler işitiyor
dum. Fakat o vakit müsteşarımız olan Hamid 
Bey kendisinin gayet muktedir ve değerli me
murini idaremizden olduğunu söylüyordu. O 
zaman malûmuâliniz merkez ordusunun memu
rini idare hakkında müdahale için bâzı salâhi
yeti var idi. Merkez ordusu kumandanlığı 
Tokad Mutasarrıfı sabıkı Mustafa Nadir Beyin 
eşkıya takibatında, rehavet göstermesinden şi
kâyet ettiği için biz de burada işitilmiş olan şey
lere kulak vererek kendisini azlettik. Fakat 
bu hareket birçok mebusların burada şikâyeti
ni muciboldu. (Böyle namuslu, böyle dirayetli, 
böyle muktedir memur neden azlolundu? yazık 
değil midir?) dediler. Ben de ahvalini tetkik 
ettim. Vaktiyle Maden'de memuriyette bulun
duğu zaman fevkalâde hüsnühizmeti sebkat et
miş, değerli ve muktedir bir memurumuz ol
duğunu anladım. Yedindeki vesaik de bunu 
ispat ediyordu. Mahallî mebuslarının gayet.mu-
sırrane olan bu hüsnüşehadetleri üzerine ken-
<iisinivMardin Mutasarrıflığına tâyin ettim ve 
zannederim ki, Mardin ahalisi ve Mardin me
busları memnundurlar. ! 
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i HAKKI B. (Van) — Son derece memnun

durlar. 
DAHİLİYE VEKİLİ FETHÎ B. (İstanbul) 

— Hüseyin Avni Bey biraderimiz Sivas'ta va
linin gazeteye yaptırdığı sansürden şikâyet et
tiler. Hakikaten buraya geldiğim zaman Veh
bi Bey biraderimiz de bu meseleden bahsettiler. 
Fakat bu meseleyi ikiye ayırmak lâzımgelir. 
Evvelemirde sansür meselesi, ikincisi de siya
setle iştigal eden memurların azil ve nasbi me
selesidir. Filvaki kablelintişar gazeteleri san-

! sür etmeye kimsenin hakkı yoktur ve böyle bir 
sansür gayrikanunidir. Yalnız gazeteleri san
sür etmek değil; hattâ dâhilde teati olunan 
bilcümle mektuplar hakkında mevzu sansürü 
bile biz malûmuâliniz olduğu üzere ilga ettik. 
(Var, var sadaları) ilga ettik, yoktur. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — îspat ederiz. 

DAHİLİYE VEKÎLÎ F E T H Î B. (Devamla) 
— îspat edecek olursanız ve ben de o memuru 
derhal azil ve tecziye etmiyecek olursam o zaman 
şey edersiniz. Malûmuâliniz mütareke teklifi 
üzerine bir müddet İstanbul gazetelerinin tev
kifi için bir karar ittihaz edilmiştir. Bilâhara 
tekrar müsaade edilmiştir 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Mebusanm 
bu gazeteleri okumaktan mahrum edilmesi doğ
ru mudur? 

DAHÎLÎYE VEKÎLÎ F E T H Î B. (Devam
la) — Bendenize kalırsa doğru değildir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — O halde ni
çin yapıyorlar? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FETHÎ B. (Devam
la) — Yapılmış, (handeler) sansür meselesin
de Hüseyin Avni Beyin hakkın vardır. Vali bu 
noktada haksızdır. Lâkin siyasetle iştigal eden bir 
memuru azil ve nasıp hususunda valinin yerden 
göğe kadar hakkı vardır. Filvaki sahibi imtiyaz 
valinin kendisine verdiği emri gazetesine yazıyor, 
neşkediyor. Fakat onun altına da uzun uzadıya ce-
vapname yazıyor ve bu suretle valinin emrini ten-
kidediyor. İtiraz ediyor, şikâyet*ediyor. Ve birta
kım mülâhazatı siyasiyede bulunuyor ki, bu mü
nasebetle memuriyetle alâkası münkatı olmuştur. 
Bittabi böyle bir memur kullanılamaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Siyaset
le iştigal ettiğinden dolayı değil, sahibi imtiyaz 
olduğundan dolayı azledilmiş. 

- 461 — 
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DAHİLÎYE VEKÎLÎ F E T H İ B. (Devamla) 1 

— Sahibi imtiyaz olması dblayısiyle azledildiğini 
şimdi okudunuz. Evvelce vâkıf değildim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Vali ken
disini müdafaa etmek için o tarzda hareket etmiş-

* tir; Valinin sansür yapması katiyen doğru ola
maz. Valiye kanunsuzluğunu tebliğ eder... 

DAHİLÎYE VEKİLİ F E T H İ B (Devamla) 
—. Memur da mahallinde gazete ile yazamaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O, is
tibdat nazariyesi... 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Yazarsa ne olur? 
Varsın herkesi tenvir etsin. 

DAHİLÎYE VEKÎLt FETHİ B (Devamla) 
— O zaman âmirle memur arasında cari olması 
lâzımgelen itaat ve saire kamilen muhtel olur 
efendiler. 

Malatya Mebusu Lûtfi Bey biraderimiz müf
redatlı kadroları arzu ettiler. Bendenizin hatı
rımda kaldığına göre müfredatlı kadroları biz | 
Meclise takdim ettik ve Muvazenei Maliye Encü- | 
meninde mevcuttur. Eğer kendileri merık bu
yurmuş olsalardı ve Muvazenei Maliye Encüme
nine müracaat etmiş olsalardı müfredat kadrola
r ın ı orada görmüş olurlardı. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Heyeti Cel;lenin 
birer birer encümene müracaat edip de orada gör
mesi mi lâzımgelir? Yoksa tabedilip tevzi edil- j 
mesi mi, lâzımgelir? Böyle şey olmaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (Devamla) 
— Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efen o i bi
raderimiz de müsteşara lüzum olmadığından 
bahsettiler. Müsteşara ve bilhassa Dahiliye Müs
teşarına fevkalâde lüzum vardır, efendiler. Ma
lûmu Âliniz vekil, öğleden sonra vaktini Mec
liste geçirmek mecburiyetindedir. Bâzı zamanlar 
sabahları da vaktini encümenlerde geçirmektedir. 
Heveti Vekile nezdinde de bulunmaktadır. Mua- | 
melâtmı görmek için kendisinin mevkiini tutabi- i 
lecek bir müsteşar lâzımdır. Muamelâtı lâzimeyi 
tedvir etmek için öyle bir zat olmalıdır. Bilcümle | 
valilere mutasarrıflara icabında emir vermek 
salâhiyet ve kudretini haiz bir zat olmalıdır. Yok- i 
sa tekmil işi vekilin üzerinde bırakacak olursa
nız maslahatı âmme mutazarrır olur. Çünkü, ve- J 
kil her işi yapmaya vakit bulamaz. Birçok mü
him işler geri kalır. Bundan da menfaat yerine 
mazarrat hâsıl olur. Behemehal daireye bir müs- | 
teşar lâzımdır. Aksi takdirde Vekilin işi taham- j 
mülfersâ olur. i 

1338 O : 1 
HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Teş

kilâtı mülkiye hakkında bizi tenvir eder misiniz? 
Şimdi 64 livamız var. Bâzı aksamı vatanımızın 
istirdadında bunlarla beraber 70 adede baliğ olu
yor. Bunların sureti idaresi için bir teşkilat yap
mak lâzım değil mi? 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHİ B. (Devamla) 
— Çirçok vilâyetleri birleştirerek eyaletler teşki
li meselesi... Bendeniz bu fikrinize iştirak edemi-
yeceğim. Teşkilâtı Esasiye Kanununda her liva
nın kendi kendini idare etmesi ciheti iltizam 
olunmuştur. Ve bunun bu defaki devir ve tef
tişimde pekçok menfaatleri olduğunu gördüm. 
Hakikaten gerek Maarif ve gerekse yollar vesai
re hususunda ahalii mahalliye daha ziyade bir 
alâka ve menfaatle işlerine sarılmışlar ve bu hu
susta pek çok terakkiyat hâsıl olmuştur. Bunun 
f aidesi vardır. Bunu ilga ederek yerine bir ta
kım eyalet ve merkeziyet usulü yapmak, iki dere
ceye tefrik etmek bendenizin pek de kanaatime 
muvafık değildir. 

Kars Mebusu Ali Rıza Efendi biraderimiz; 
Dahiliye Vekâletinin lüzumsuzluğundan, ilga 
edilmesinin faydasından bahis gayet heyecanlı 
bir nutuk iradettiler ve bilcümle idareyi, ciheti 
askeriyeye tevdi lüzumunda ısrar ettiler. «Allah 
göstermesin, sadaları» Filvaki efendiler,* pek iyi 
biliyorsunuz ki, askerî daireler bundan evvel epey 
mühim bir salâhiyetle mülki memurlarin işlerine 
müdahale ediyordu. Fakat Meclisi Âlinin bu 
hususta gösterdiği arzuya, bu hususta tâyin eyle
diği veçheye tevfikan bendenizin Vekâlete geldi
ğim tarihten itibaren bu baptaki salâhiyetleri ta-
mamiyle doğrudan doğruya ciheti mülkiyeye al
dım. Ve artık ciheti askeriye, memurini mülkiye
ye müdahale etmekten, onlara karışmaktan ve on
ları azil ve nasbetmekten veyahut onların işlerine 
karışmaktan keffiyed etmiştir. Bunun böyle ol
duğunu Heyeti Âliyenize temin ederim. Verdiğim 
emirler bu merkezdedir. Valilere, mutasarrıflara 
verdiğim emirlerde; doğrudan doğruya müstakil-
len ve yalnız Dahiliye Vekâletine merbut kalmak 
üzere ifayı vazife edeceklerini mütaaddit defalar 
tebliğ etmişimdir. Efendiler, maatteessüf Mecli
sinizin arzu ettiği bir idare makinası tamamiyle 
vücuda gelmemiştir. Ve arzu ettiğiniz idare ma
kinası daha birkaç sene zarfında dahi vücuda ge
lemez. Fakat zannediyorum ki, bendenize karşı 
Meclisi Âlinin gösterdiği itimat ve teveccühe 
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kesbiliyakat için elimden geldiği kadar sarfı me
sai eyledim. Bir defa ciheti mülkiyenin istiklâ
lini temin etmeye muvaffak oldum ve ondan son
ra da dâhilde mevcudolan sansür vesaire gibi 
takyidatı izale ettim. Dâhilde seyahat vesikası 
gibi ahaliye cidden bâr olan usulü ilga ettim ki, 
dâhilde şimdi seyahat serbestir. Elhâsıl mümkün 
olduğu kadar, yani bugünkü vaziyeti harbiyenin 
bize müsaade edebileceği derecede ahaliye serbes
ti ve rahatlık vermek üzere lâzımgelen tedabiri 
idariyeyi ittihaz etmekten geri kalmadım. Fakat 
biliyorsunuz ki, ordumuz, menfur ve müstevli 
bir düşmanla bugün çarpışmaktadır. O düşman 
bir taraftan ordusu ile bize hücum etmekte iken 
diğer taraftan da hafi ve celi vesaiti ile dâhili
mize de tasallûdetmek gayesindedir, bu gibi tehli
kelere karşı büyük serbesti vermek, gözlerimizi 
yummak ve memlekette lüzumsuz birtakım karı
şıklıklara meydan vermek her hande muvafık ted
bir olmasa gerektir. Onun için mümkün olduğu 
derecede yine takyidatımıza devam ediyoruz. Fa
kat askerî polisleri gibi bildiğiniz şeyler tamamiy-
le ciheti mülkiyeye tevdi edilmiştir. Ve askerle
rin bu hususta hiçbir yerde hakkı müdahaleleri 
yoktur. 

MUSTAFA HÎLMI Ef. (Niğde) — Ankara'
ya gelirken beş, altı yerde bendenize sual buyur
dular Beyefendi; Yahşihan'a gelinceye kadar. 

. AHMED B. (Yozgad) — Nerelere gidiyor
sun Beyefendi? Çen Ankara'ya gelirken yarım 
saat yerde suale mâruz kaldım. On gün evvel. 

DAHİLÎYE VEKlLÎ FETHİ B. (Devamla) 
— Ne diye sual ediyorlar? 

MUSTAFA HlLMÎ Ef. (Niğde) — (P) Teş
kilâtı efendim, kimsin, ismini beyan et, diye (P 
Teşkilâtıdır o, sesleri) 

DAHİLİYE VEKlLl FETHÎ B. (Devamla) 
— Her halde vesika vesaire usulü yoktur, efen
dim. Velhâsıl ciheti askeriyenin memurların azil 
ve nasbi hakkındaki müdahalelerine meydan bı
rakılmamıştır. Memurlarını Dahiliye Vekâleti 
müstakillen kendi kanaati dairesinde azil ve nas-
betmektedir. Emin Bey biraderimiz birtakım 
doktorların ve baytarların memur tâyin olundu
ğundan bahsettiler. Bendeniz bundan malûmat-
tar değilim, vaktiyle olmuş ise bilmem. Bende
niz ne bir doktor ve ne de bir baytar tâyin etme
dim ve sizi temin ediyorum ki, Memurin Nizam
namesi hakkındaki bütün kavanini ve nizamatı 
tatbik ediyorum. 
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EMlN B. (Erzincan) — Maraş Mutasarrıfı 

necidir efendim? 
DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (Devamla) 

— Maraş Mutasarrıfı doktordur, bendenizin za
manında tâyin olunmamıştı^. Memurin Nizamna
mesini elden geldiği kadar tatbik etmekteyim. 
Başka bir sual varsa cevap vereyim. 

KADRİ B. (Siird) -— Siird Mutasarrıfının 
sebebi azlini lütfen bildirsinler. 

BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey bendenizin 
sualine cevap vermediler. v 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FETHİ B. (Devamla) 
— Zatıâlinizin buyurduğu nedir? 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Memurları 
ıslah etmek ve onların zihniyetlerini ıslah etmek, 
onlarda bir yenilik vücuda getirmek, halkçılık 
fikirlerine alıştırmak... 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHÎ B. (Devamla) 
— Bendeniz fikrinize tamamiyle iştirak ederim 
ve daima yaptığımız tebligatta memurların hal
ka âmir olmayıp halkın maslahatını ve hizmetini 
ve onların menfaatini gözetmek için onların ha
dimi ve hizmetçisi olduklarını tekrar ediyoruz, 
ve sizi temin ederim, ki, memurların kısmı âzami 
buf ikirdedir, milletin hizmetçisi olmakla müf-
tehirdirler. Ve bu hususta göstermiş oldukları 
mesaiden dolayı bahtiyardırlar ve hepimiz öyle
yiz. Fakat memurların buyurduğunuz gibi kâf-
fesinin bu zihniyette olduğunu temin etmek için 
bendenize ne gibi bir tedbir ittihazını tevcih et
tiğinizi tahattur edemiyorum. 

Zihniyet meselesi. Bu emirle, tebligat ile hal 
ve faslolunacak bir mesele değildir. 

4. — Siird. Mebusu Kadri Beyin, Siird Muta
sarrıfı Münih Bey hakkında sual takriri ve Dahi
liye Vekili Fethi Beyin bütçe vesilesiyle cevabı 

FETHÎ B. (Devamla) — Münib Beyin esabı 
azlini soruyorlar efendim. Münib Bey Siird'de 
muvaffak olamadı malûmuâliniz Faysal'ın Bağ-
dad'dan Şimal'e doğru bâzı cereyanlar sevk et
mek teşebbüsünde bulunduğu vekâletçe malûm 
olduğu gibi Erkânı Harbiyei Umumiyece de 
malûmdur ve oraya daha faal ve muktedir bir 
zatın tâyininden bahsettiler, itiraf etmeye mec
burum ki, ciheti askeriye de aynı veçhile şikâ
yette bulundular. Fakat ciheti askeriye bir ne-
mur hakkında beyanı mütalâa etmekle mutlaka 
onun azledilmesi lâzımgelmiyeceği gibi ciheti aske» 
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riyenin de mütalâasını da behemehal reddetmek 
lâzımgelmez zannederim. Çünkü hepimiz bu va
tanın hadimiyiz cümlemiz memleketin hâlâsına 
hizmetle mükellefiz. Bu hususta hepimizin der-
meyan edeceği mütalâaları nazarı dikkate al
mak mecburiyetindeyiz. işte bu mütalâata bina
en bu Münib Beyi kaldırdık. Hakkâri Mutasar
rıfı da hasta düştüğü, mefluç bir hale geldiği ic;in 
Münib Beyi Hakkâri'ye gönderdim. 

DURSUN B. (Çorum) — Efendim buyuru
yorlar ki, birçok kanunsuz hareket eden muta
sarrıflar, kaymakamlar vardır. 

DAHİLÎYE VEKlLÎ (Devamla) — Vardır 
demedim, olabilir dedim efendim, şikâyet edilen 
şeylerin doğru olmak ihtimali vardır. Fakat i:>u-
nu meydana çıkarmak için müfettişler lâzım
dır. Yoksa her hangi bir memurun kanunsuz ha
reket ettiğini işitecek olursam derhal o memu
run hakkında lâzımgelen muameleyi icra ede
rim. 

" TUNALI HlLMI B. (Bolu) — Efendim dört 
sualim var. «Mektup sansürü yoktur» buyurdu
lar. Dr. Mustafa Bey biraderimizin şimdi elinde 
bulunan mektupta sansür var. Sivas'ta gazete 
apaçık "çıkmış; valinin bu hareketi haksızdır; 
diyorlar. Hakikaten hürüyeti matbuata • karşı 
vâki olan bu tecavüzün neticesi ne oldu? Üçün
cüsü ; ben, hattâ zannederim ki, ömrümde tahat
tur edemem ki, haricin tesirine, başkasının içti-
hadatma mağlup olayım. Ben kendi içtihadatı-
ma mağlup olur ve içtihadatımdan -müteessir 
olan bir adamım. Binaenaleyh dört ay evvel 
beni vali ihsan Bey hakkında sual takrirleri 
vermeye sevk eden içtihadatım, müessirat;" fa
hişe meselesi olmuştur. Ben dört ay evvel tak
rir vermiş olduğum halde ve o takrirleri burada 
bertafsil hikâye etmiş olduğum halde şimdiye 
kadar neden tetkik edilmemiş? Şimdiye kadar 
neden tehir edilmiştir? Katiyen iddia etmemi-
şimdir ki, vilâyet meccanen hastanelere fahişe
leri kabul etsin... Belediye bilâkis bu fahişeler
den ayda dört lira Temettü Vergisi alıyor. Böyle 
iken yine vali ber mucibi nizam on beş l lirayı 
isterim diyor. Ben valiyi para istediğinden 
tahtıa etmiyorum, yalnız bir nokta var ki, mem
leketin sıhhati umumiyesine karşı bir cinayet 
tertibedileceğine o sâri illetlerle malûl hastalar 
bir çaresi bulunarak neden hastanelere kabul 
edilmiyorlar? Yaşasın o polis müdürü ki, umum-
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I hanelere gidip orospuları soydu. Ellerindeki 

paraları aldı, onları hastanelere yatırdı ve mem
leketin evlâdını hastalıklardan kurtardı. (Sual 
mi, izah mı? sadaları) Vekil bey tebliğ etmedi 
buyuruyorlar. Halbuki dört ay evvel ben bu 
izahatı* verdim. 

DAHİLÎYE VEKÎLl FETHÎ B. (istanbul) 
— Efendim dâhilde mektuplar hakkında sansür 
yoktur. Her hangi bir kimse sizin mektupları
nızı bir garaza mebni veyahut kendi aleyhinde 
bir şikâyeti' hissederek açacak olursa mektup
ları bendenize veriniz. Derhal o gibi adamları 
tecziye ederim. Çünkü bâzı memleketlerde, 
taşralara malûmuâliniz bir birlerinden vâki olan 
şikâyatı anlamak için bâzı gayrimeşru olan te-
dabire, vesaite müracaat ederler. Bu hususta 
yaptığımız tebligat sansürün aleyhindedir. San
sürün ilgası merkezindedir ve hiçbir memur bu 
tebligat aleyhinde hareket edemez. Yaparsa 
gayrikanuni iş yapmış olur. Mektuplardaki es
rarı çalmak için yapmış olur. Yoksa mektuplar
da sansür yoktur. 

SADEDDtN B. (Menteşe) — iki, üç defa 
müracaat ettim, bendenize açık olarak mektup 
geldi... 

DAHİLÎYE VEKÎLl FETHİ B. (Devamla) 
— Efendim nereden mektup aldınız? 

SADEDDÎN B. (Menteşe) — Mente§e'den 
de aldım, Antalya'dan da aldım. 

DAHİLÎYE VEKÎLl FETHÎ B. (Devamla) 
— Garb Cephesinden, harb mmtakasmdan gele
cek olan ve girecek olan bilûmum muhaberattan 
haberda olmak ordu kumandanlığının vazifesi 
dahilindedir. Çünkü oradaki mektuplar bu ka
yıttan müstesnadır. Onu arz ederim. Yalnız me
bus sıfatiyle zatıâlinize gelen mektubun açıl
maması lazımgelirdi... Cephede bu sansür ilga 
edilmemiştir ve hiçbir zaman ilga edilemez... 

Fâhife meselesine gelince : Bu mesele tet
kik olunmuştur ve arz ettiğim veçhile fahişeler 
hastaneye girmek için müracaat etmişler, bun
lar vali tarafından kabul olunmamışlardır. Çün
kü birçok fukara adamlar vardı. Onlar mecca
nen kabul olunmadığı halde gayrimeşru bir mes
lek ittihaz edenler ve bu suretle temini maişet 
edenler bittabi bilâ ücret kabul edilemezdi. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bizim bir 
sual ve istizahımız bütün siyaseti dahiliye me-

I selesi idi. Halbuki vekil beyefendi kendilikle-
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rinden birçok izahatta bulundular... Birçok ic
raatta bulunduklarını maal iftihar görüyoruz 
ve tetkik ediyoruz, bunu biliyoruz, ne kadar ça
lışıyorlar. Fakat mektuplar sansür ediliyor. 
Hepimizin cebinde vardır. Demokrat Hüküme
tin demokrat kumandanı olacaktır. Demin de 
bahsettiğim gibi gaddarane ve haksız olarak mev
zuu bir memurun azli, bu bizim için bir leke teş
kil eden Albayrak gazetesinin kapanması hakkın
da beyanatta buulnmadınız; bu bir... Sonra ge
lip de burada beraet eden Midhat Bey Erzu
rum'a giderken memlekete kabul etmemek gi
bi bir hareket üzerine zatıâlileri tarafından İs
rar edilerek memlekete gidebilen bir adamın 
hakkını nasıl aradınız? Biliyorum. Paşayı mü
şarünileyh Bayburt'dan, ben bunu memlekete 
sokmam dedi. Bu benim şeref ve haysiyetimi 
ihlâl eder dediler. Siz cevaben bu hususta bi
günahtır. Memleketine gidecektir diye ısrar 
buyurdunuz ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti tarafından sual edecek bir şey 
bulamadık ve utandık mahiyetindeki iddianız
la, memlekette heskes serbest yürür karariy-
le gitti. Bu adamın haksız İsrarına ve beriki
nin altı ay mağduriyetine ve sekiz ay hapso-
lunmasma, gazetenin kapanmasına karşı Hü
kümet ne yaptı? Sonra buyurdunuz ki, vali 
beyefendi haksız sansür yaptı. Memuru azlet
mekte haklı olduğunu beyan buyurdunuz. Ben 
- bunumuvakkaten kabul edeceğim - mamafih 
kanuni bir iddia değildir. Vali beyefendi haz
retleri hırsına binaen bunu yapmıştır. Efendi
ler, bu adam altı aydan beri gazetecilik yapı
yordu, vali ile yarışa çıktıkları zaman mı gör
düler? Hırs uğruna azlettikleri memurlara kar
şı. zatiâlilerinin de pek munsifane beyan bu
yurduğunuz gibi sansür bir cinayettir. Böyle 
bir cinayeti irtikâb edenler hakkında ne yap
tınız? İstirham ede/rim... Kanunu esasiye teca
vüz edenlerin cezası nedir? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — O suali
me cevap vermediniz... 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Tu-
nalı Hilmi Beyin sualine cevap vermediniz 
efendim. Bunların cevabını istiyorum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHİ B. (İstan
bul) — Albayrak gazetesi sahibi hakkında bu
yurduğunuz şeyi ilk defa işitiyorum. Bunun 
hakkında katiyen haberim yok, nedir mesele 
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bilmiyorum. Şimdi işittim. Tesadüfen şimdiye 
kadar böyle bir kelime işitmedim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Mit
hat Beye emir veren zatiâliniz değil misiniz? 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (İstan
bul) — Filhakika bendeniz emir verdim. Fil
vaki kendisi beraet etmiş olduğundan istediği 
yerde oturabilirdi. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beraet 
değil sual sorulmak ayıbolduğundan. 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (Devamla) 
— Bendeniz beraet biliyorum. İstediği yere git
mekte hür ve serbesttir. Kanuni bir takyit vaz'-
olunamaz dedik. Hakkında başka bir şey yoktur. 
Bendeniz tarafından bunun hakkında başkaca 
yapılmış bir mesele yoktur. 

Gelelim sansür meselesine, sansür hakkında 
Sivas valisi zühul 'etmiştir. Ve siz de pek âlâ 
itiraf ettiğiniz gibi ilim ve fazıl sahibi olan 
Sivas valisi buna birçok hususi sebep bulmuştur. 

Sivas valisi muktedir bir zattır. Sivas vilâ
yeti kendisinden pek çok müstefidolmuştur. 
Maarif itibariyle ve diğer şeyler itibariyle haki
katen değerli bir memurumuzdur. Bu ufak hu
sustan dolayı kendisini azil ve teb'id . etmeyi 
muvafıkı nasfet bulmuyorum. Bu hususta ya
pılacak muamele kendisine beyanı teessüf etmek
ten ibarettir ve bu kadardır. Çünkü ufak bir 
kusurla bir vali azlolunacak olursa iş makinası 
işlemez. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bir da
ha yaparsa ona ne diyeceğiz? 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 
— Bir daha yaparsa o zaman değiştirilir.. 

EMİR Pş. (Sivas) — Sansür meselesinde, 
Erzurum meselesinden dolayı haberiniz yoktur. 
Fakat bugün kürsüden gösterilen gazete makalesi
ni sansür etmekten ileri gelen mesuliyeti de Sivas 
valisinin ilim ve fazlına bağışlıyorsunuz. 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 
— Bağışlamıyoruz efendim. Bir daha yaparsa, 
kendisinin azlolunacağmı tefhim ederiz. 

EMİR Pş. (Sivas) — O yine sansür yapa
caktır. Ve o memuru da haksız olarak azlet-

{ mistir. 
! DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 

— öyle bir şey vali için ağır meseledir. O me
mur da azledilmiştir. 

EMİR Pş. (Sivas) — Bir neticeye isal etme-

- 4 6 5 -
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den bu sansür meselesini aradan çıkardıırz. 
Aynı zamanda bu adamı da azlettiniz. 

DAHlLlYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 
— Rica «derim, memurlar siyasetle iştigal ede
mez. Siyasetle iştigal eden memurları azlettiğin
den dolayı ben valiyi talıtie ydıut tekdir ede
mem. Bu hususta vali doğru hareket etmiştir 
ve yaptığı şey kanunidir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Emir buyurdu 
nuz ki, «hükümet üzerindeki tesiratı askeriye 
tamamen refedilmiş, katiyen müdahale yoktur. 
Bendeniz bunun aksini iddia ediyorum. Efendi
ler; Şarkta hâkimiyeti mülkiye yoktur. Hâkimi 
mutlak; askerî kumandandır. Mülkiye mefluçtur. 
Sesini çıkarmıyor, milleti emmekten başka bir 
şey yapmıyorlar. Bendeniz bir buçuk ay evvel 
demiştim ki.. 

MUSTAFA B. (Tokad) — O eskidendi. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Hâlâ sualime ce

vap verilmedi. Bir taraftan telgraf müdürü so
yuluyor, ona bir şey yapılmıyor. Ordu kuman
danı kavli mücerrediyle emir veriyor. Bir fırkai 
askeriye kumandanı vasıtasiyle yirmi beş bin li
ra aşairden cebren tazmin ettiriliyor. Bu hangi 
kanuna müstenit ve hangi hükümetin umuru 
mülkiyesinde görülmüştür? 

DAHİLÎYE VEKİLİ F E T H l B. (İstanbul) 
— Böyle bir şey olmak ihtimaii olamaz ve yok
tu r efendim. 

HASAN HAYRI B. (Dersim) — Bundan 
altı ay evvel Elâziz valii sabıkı Abdülkadir Bey 
azledilmişti. Fakat bugün Musul valisi namiyle 
maaş alıyor. Bu adama ne suretle maaş verili
yor? Musul valimiz var mıdır? Yok mudur? Ve 
bunun maaşı bütçenin hangi faslından veriliyor? 

DAHİLÎYE VEKlLl F E T H İ B. (İstanbul) 
— Bir defa efendim bütçemizde Musul valiliği 
vardır. Fakat Abdülkadir Bey buyurduğunuz 
gibi Musul valisi olarak maaş almamaktadır. Fil
vaki evvelce Musul'a vali tâyin edilmişti. Fakat 
muahharan Bitlis valiliğini teklif ettim. Kabul 
etmediği için maaşı kat'edilmiştir. Hâlâ Musul 
valisi sıfatiyle maaş aldığı vâki değildir. 

HASAN HAYRI B. (Dersim) — Bitlis'i ka
bul etmediği andan itibaren bittabi Musul vilâ
yetinden maaşı kat'edilmiştir. Kânunuevvel ip
tidasına kadar altı ay müddetle maaş verildi. 
Bunlar ne suretle verildi? 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Valilik hizmetinin 
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mukabilinde alacaktır. Bilâhizmet ne nam ile 
maaş alıyor? 

ALI RIZA B. (Kars) — Fethi Beyefendiden 
şunu sual edeceğim : Cephe olan yerlerin usulü 
başkadır, buyurunuz, o halde sual edeceğim, 
Şarkta da cephe var mıdır, efendim? 

DAHİLİYE VEKÎLt F E T H İ B. (İstanbul) 
— Şarkta cephe yoktur. Şark harb mmtakası 
değildir. Orası tamamiyle serbesttir. 

ALI RIZA B. (Kars) — Orada Sultan Hamid 
zamanında göze görünmez cinler vardı. Yine 
onlar var mıdır? Yok mudur? Yani (P) şubeleri 
var mı? Yok mu? Onu soruyorum. Ahaliyi taz
yik edenler var mıdır? Yok mudur? 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHl B. (istanbul) 
— Yoktur. Gerek benim tarafımdan gerek Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa tara
fından mmtakai harb olmıyan yerlerde (P) teş
kilâtının ilgasınal dair kati emirler vardır. 

ALİ RIZA B. (Kars) — Halbuki orada hâlâ 
askerî heyetler vardır. Birkaç gün evvel Trab
zon Mebusu muhteremi Ali Şükrü Beyefendi de 
söylemiştiler. 

DAHİLİYE VEKÎLÎ FETHl B. (istanbul) 
Tetkik heyetlerinin icrai hiç bir vasıf ve salâ
hiyeti yoktur. Onlar yalnız orduya, gelmekte 
olan zâbitanın vaziyetini, ahvalini tetkik etmek, 
düşman hakkında bâzı malûmat istihsal etmek 
için mevcudolan heyetlerden ibarettir ki, bun
ların hiçbir surette başka şeye müdahale et
meye, filâna «şuraya gideceksin şunu yapacak
sın» demeye hakları yoktur. Bunlar bu baptaki 
malûmatlarını ciheti mülkiyeye verirler. Ancak 
ciheti mülkiye icra eder. 

ALİ RIZA B. (Kars) — öğreneceğim en 
mühim bir mesele daha vardır. Buradan verilen 
emirlere memurini mülkiyenin tamamiyle itaat 
ettiğine ve emrini ifaya ve icra ettiğine vekâlet 
tamamen kaani midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHt B. (istanbul) 
Benim emrime itajat ettiklerine kaaniim. Aksine 
kaani olacak olursam bittabi azlederim. 

ALİ RIZA Ef. (Batum) — Efendim, bende
niz bir şey soruyorum. Mektebi mülkiyeden me
zun olmıyan memurini mülkiye imtihana! tabi
dirler, değil mi efend'm? imtihana tâbi olmıya-
rak tâyin olunanlar var mıdır? Yok mudur? 
Bu çok güftü gûyu mueiboluyor. Eğer böyle 
vâki ise kaidei aldaleti ve müsavatı da ihlâl edi-
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yor. Bu husustaki mütalânızı lütfen bildirir 
mirdiniz 1 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ. B. (İstanbul) 
— Memurini mülkiye, mezun veyahut imtihan 
olmadan hiç bir memuriyete tâbi olunmazlar. 
Nahiye Müdürlüğüne mektebi mülkiyeden me
zun olmıyanlar bilâimtihan katiyen tâyin olun
mazlar ve olunmamışlardır. Yani benim zama
nımda olmamıştır. (Abdullah Tevfik Beye hita
ben) sizin istizahınıza Perşembe günü cevap ve
ririm.' Çünkü Sualinizden fazla bâzı şeyler ilâve 
etmişsiniz. Benim bildiğim aiksam için icabeden 
mahallerden malûmat istihsal ettikten sonra ce
vap vermek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu da 
tabiî zamana mütevakkıftır. Perşembe günü de 
cevap vermezsem birkaç gün tehir edersiniz., 

RİFAT B. (Tokad) — Bendenizin verdiğim 
takrirde «mübalâğa vardır. Mucibi tahkiktir. 
Mülkiye müfettişlerinin teşkilinde tahkik edi
lecektir» buyurdular. Evvelâ zatıâlinize şunu 
arz ederim ki o takriri imza eden bir camgöz 
değil bir mebustur. Elbette bunu bir hakikate 
istinadettirmiştir. Halbuki bımun hakkında «if
tirada bulundular» dedi. Onu bana yazdıran 
— esasen ben Amasya'da pek çok adamları tanı
rım - yine mebuslardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (İstanbul) 
— Bâzı mebuslar arasında da ihtilâfı efkâr var
dır. 

RİFAT B. (Devamla) — Bizim Anadolu aha
lisinde bir usul vardır, beyefendi. Şikâyetle
rinden bir tesir hâsıl olacağını idrak etmezlerse, 
anlamazlarsa sükût ederler. Mutasarrıf zatı
âlinize gelmiş, davet etmiş, siz nezaket buyur
muş, gitmişsiniz.* 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (İstanbul) 
— Hayır efendim. Berayı vazife gittim, da
veti üzerine gitmedim, Amasya'ya berayı vazi
fe gittim. 

RİFAT B. (Tokad) — Ihtimalki icraat yâ* 
pılacağma emin olmadılar. Ve bir şey de söy
lemediler. Sonra arkadaşlar, buyurdular ki, 
idare memurları her şey yapıyor, sonra askerî 
memurlar, idare memurlarını tanımıyorlar. Ri
ca ederim, nahiye müdürlüğünde bulunmamış, 
hiçbir yerde bulunmamış bir adamı getirip mu
tasarrıf yaparsanız ben de olsam itaat etmem. 
Zira ben, mülâzimlikten büyüdüm öyle yeniden 
gelen bir adamın mevkii olmaz, çünkü askeri
yenin şeyi ile yaşıyor orada. 
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REİS — Rifat Bey sözünüzü kesin, çünkü: 

sizden evvel çok söz alan zevat vardır. Yalnız 
sualleri sorunuz. 

RİFAT B. (Tokad) — Buyurdular ki iyi 
adamdır. Tahkik ettim, filân dediler. Halbuki 
Nadir Beyin Tokad'dan yazılmış bir şifresi var
dır, Dahiliye dosyasındadır. «.Hükümet, siya
seti icabı bâzı anasırı dâhile naklettiği vakitler
de buna cevaben «Ben bu işi göremem. Beni 
mezun addediniz; bu iş neticeleninceye kadar» 
diyor. Bunun altında ne mâna mündemiç oldu
ğunu nazarı dikkatinize arz ediyorum. Sonra 
«velâdeti hümayunda ne gibi tedabir yapılacak
tır» diyor. 

REİS — Rifat Bey; bunların hiç birisi sual 
değil... Söz alırsanız, o zaman söylersiniz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim Siird 
Mutasarrıfı Münib Beyin esbabı azlini beyan bu
yurduğunuz zaman, Siird'i idare edemiyeceğin-
den dolayı Siird Mutasarrıflığından azlettiğini
zi söylemiştiniz. Gerek ırkan ve gerek coğrafya 
ve iklim itibariyle Hakkâri ile Siird arasında ne 
fark vardır? Gerek hayatı içtimaiyece ve gerek 
mevkice ne fark görülüyor ki, Siird'den kaldırıp 
Hakkâri'ye tâyin ettiriyorsunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 
— Efendim, buyurduğunuz doğrudur. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Efen
dim, Hakkâri altmış karyeyi havidir, Siiıd ise 
aşair ile malâmâldır. Orada Şırnık, Yahve Aşi
retleri vardır, oranın ehemmiyeti başka, buranın 
ehemmiyeti başka... 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Malûmu aliniz, 
vaziyeti coğrafiya düşünülmüş ise Hakkâri'den 
hiçbir farkı yoktur. Hattâ Hakkâri daha ziyade 
mühimdir. O noktaya daha kariptir, Hakkâri o 
noktadan daha ziyade cereyana tâbidir. 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 
— Münip Beyin Hakkâriye tâyinini Van valisi 
arzu etti. Ve orada bulunan Ömer Fevzi Efen
dinin hastalığından naşi tâyini iktiza etti. Sonra 
mebus arkadaşlardan da birçokları Münib Bey 
hakkında hüsnü şahadette bulundu. Ben de onu 
Hakkâri mutasarrıflığına tâyin ettim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bendeniz Mü-
' nib Beyin fevkalâde muktedir olduğuna kaaniim. 

O kanaat ile sual soruyorum. Bu kanaatimce Si
ird'den azli makûl lyr vaziyet değildir. Siird'den 
azledilip de Hakkâri'ye tâyin edilmesi bunda bir 
yanlışlık olduğunu bendenize gösterdi. Bu ciheti 
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tashih ettirmek, Münib Beyin hayatını lekeden 
kurtarmak için bu suali soruyorum. 

DAHİLÎYE VEKÎLİ FETHÎ B. (istanbul) 
Münib Beyin azli vâki olan işrat üzerinedir. Yok
sa kendisine vâki olan başka türlü isnadat üze
rine değildir. Ondan sonra kendisini derhal Hak
kâri'ye tâyin ettik. (Müzakere kâfi, sesleri) 

ABDULHAK TEVFlK B. (Dersim) — Efen
dim, Dersim sancağına mülhak Ovacık kazasına 
altı ay evvel Fethi Bey nâmında bir kaymakam 
gönderilmiş, daha halâ liva merkezinde oturu
yor. Malûmu âliniz Ovacık'da teşkilât yoktur. 
Bu hale rağmen oraya kaymakam tâyin edilmesi 
ve altı aydan beri maaş verilmesi ne gibi bir 
mecburiyetten inbias etmiştir? Lütfen burayı izah 
buyurur musunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (istanbul) 
— Efendim Ovacık'ta Hükümeti Millîye henüz 
teessüs etmemiştir. Kaymakam tâyin olunmamış
tır. Ovacık'ın ehemmiyet ve nezaketi mevkiiyesi 
itibariyle oraya behemehal bir müfrezei askeriye 
göndermek lâzım geliyor. Bunun için Erkânı 
Harbiyei Umumiye ile muhaberedeyim. Binaen
aleyh müfrezei askeriye ihzar ve tertibolunduğıı 
andan itibaren orada Hükümet tesis edeceğiz ve 
bunun asayiş itibariyle pek büyük faidesi olacak
tır. 

ABDULLAH TEVFlK B. (Dersim) — Müf
rezei askeriye oraya sevk edilinceye kadar kay
makam bey orada kalacak mı? Her türlü tasarru
fa muhtacolan fakir bütçemizden bol, bol maaş 
mı alacak? (Bir kaymakam maaşından ne çıkar, 
sesleri) 

Bir kaymakamın maaşı isterse beş yüz kuruş 
olsun, rica ederim. 

MUSTAFA LÛTFI B. (Siverek) — 1336 se
nesinde Urfa Mutasarrıfı olan Ali Rıza Bey* 
Fıransızların Ürfa'yı işgal ettikleri esnada, fev
kalâde hizmet ettiği halde, Siverek'e mutasarrıf 
olarak tâyin edilmiş; o adam iki ay sonra azle
dilmiştir. Esbabı azli nedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (istanbul) 
— Efendim arz edeyim; Siverek ahalisi ikiye ay
rılmıştı, birbiri aleyhlerinde bulunuyorlar. Mem
lekette tesisi şayanı arzu olan şey ittihattır. Ora
da ahali ittihat ve ittifaktan âri bir surette daima 
yekdiğeri aleyhinde münaferet hissi besliyorlar 
ve hattâ kıtal gibi şeyler de vâki oluyor. Binaen
aleyh Ali Rıza Beyin her iki tarafa da tesir ve 
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nüfuzu olmadığı anlaşılıyor ve valinin işarı üze
rine kendisini azlettik. Yerine daha ehliyetli bir 
zatı tâyin ettik. Kendisini o zaman valinin işarı 
üzerine azlettik. 

MUSTAFA LÛTFI B. (Siverek) — Daima 
öyle bir tarafı vikaye, diğer tarafı mağdur ede
rek memur tebdil ederseniz o memurlar badema 
bir yerde hiç yaşıyamaz. Bu adam muktedir ve 
valiliğe şayan iken bilâkis azlolunmuştur. 

EMlN B. (Erzincan) — Efendim bendeniz 
bir şey sormak istiyorum. Kavanini idariyenin 
memurini mülkiyeye vermiş olduğu salâhiyetin 
memurini mülkiyenin gerek terakkiyatı memle
ket, gerek maarif ve gerek hususatı sairede iste
dikleri gibi çalışmasına mâni olacak derecede niah-
dudolduğunu söylemiştim. Bunun temini için lâ-
zımgelen esbap Vekâletçe ihzar edilmiş midir? 
Bundan hiç bahsedilmemiştir. Zannederim ki bu, 
idarenin ruhunu teşkil eder. Hem memurinden 
değil bilûmum teşkilât ve kavanini idareden bahs
ediyorum. 

DAHİLÎYE VgKÎLÎ FETHÎ B. (istanbul) 
— Bunların eksiklerinin ikmaline çalışacaktır. 

Ankara Valisinin tebdil edilmemesi esbabına 
dair Tunalı Hilmi Bey tarafından verilen sual 
takriri var. Ankara Valisinin tebdil edilmemesi 
esbabını öğrenmek istiyordu. Halbuki bunun esa-
babını evvelemirde bendeniz( öğrenmek istiyor
dum. (Geçmiştir, sadaları) 

NUSRET Ef. (Erzurum) —. Malûmuâliniz, 
sansür dâhilde yoktur. Halbuki, Kağızman'da; 
İğdır'da, Sarıkamış'da ve kısmen de.Erzurum'da 
sansür var. Orada bulunan sansür yalnız zâbi-
tana mı mahsustur? Yalnız zâbitana olursa bu 
doğru değildir. Zâbitana gazeteler, mektuplar 
gelebilir. Zabitlerin hukuku şahsiyesi vardır. Za
bitler bendenize müteaddit defalar mektup yaz-

j dılar ve dediler ki; Ankara'da gazetelere abone
miz var, gazetelerimiz gelmiyor. Bendeniz bura
da tahkik ettim. Posta ile gittiği söyleniyor. 
Şarkta seyyahatini ikmal edip de şimdi Avru
pa'da bulunan mevsukulkelim bir zat bendenize" 
dedi ki; «Ben Kâzım Paşanın Erkânı Harbiye 
Reisi Kadri Beyin yanında otururken üç yüz ga
zete geldi... Bu gazeteleri ne yapacaksın? Diye 
sordum. Dedi ki; biz bu gazeteleri sansür edece
ğiz» bunu bu kadar dedi, kendisi bu suretle söy
ledi. Şu suretle itimadediyorum ki, oralarda san-

I sür vardır ve mevcuttur. 
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DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 

— Efendim müsaade buyurur musunuz? Orada 
Dahiliye Vekâletine merbut sansür memuru yok
tur. Binaenaleyh buyurduğunuz şekilde sansür 
varsa bu sualin daha ziyade Müdafaai Milliye 
Vekâletine tevcih edilmesi lâzımdır. 

ATIF B. (Beyazid) — Bilâkis efendim; çün
kü dâhiliyeden geçer. Yine postahaneden geçecek
tir. (Hayır, sahra postahanesinden, sesleri) 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 
— Mamafih buyurduğunuz şeyi de tahkik ede
rim. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Altı ay evvel azlolu-
nan Abdulkadir Bey, bugün hâlâ Elâziz'de bulu
nuyor. Niçin başka tarafa gitmiyor? Başka tara
fa gitsin, yahut memur edilsin. 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 
— Şimdi orada bulunduğundan şikâyet ediliyor 
değil mi? 

LÛTFİ B. (Malatya) — Hayır efendim; 
Mamuretülaziz'de; orada idarei vilâyetle iştigal 
etmesindeki sebep nedir! İdarei umura müda
hale ediyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ F E T H İ B. (İstanbul) 
— Vali müdahale ettirir mi efendim? .Bugün 
Abdulkadir Bey infisal etmiş bir memurdur ve 
hiçbir zaman bizimle alâkası yoktur. İstediği 
mahalde ihtiyarı ikamet hakkını haizdir Bizim 
ona filân yerde ikamet edeceksin demeye de hak 
ve salâhiyetimiz yoktur, serbesttir. 

RASİM B. (Elâziz) — Bendeniz bunu temin 
ederim, Elâziz Valisi Abdulkadir Bey makam] 
vilâyete memur olduğu zaman vazifesini bihak-
kin ifa etmiştir. Eğer bugün Abdulkadir Bey 
oraya iade edilmek lâzımgelse Dersim'de vâki 
olan tecavüzatı belki defedebilir. (Bravo sesleri) 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) —' Taraf
tarlık vardır. 

REİS — Efendim; Dahiliye bütçesinin he
yeti umumiyesinin müzakeresinin kifayeti hak
kında dört takrir var. Sonra bâzı suallere gelen 
cevaplar vardır. Söz alan altı arkadaşımız var
dır. Efendim; Dahiliye bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere kâfi görüldü. 

Maddelere geçilmezden evvel bir iki takrir 
var. Reyinize arz edeceğim, tensip buyurursa
nız.. (Muvafık sesleri) O halde efendim; tak
rirleri okutalım. Bütçenin ilk müzakeresine baş-
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ladığımız gün, Hüseyin Avni Bey iarafmdaıı 
verilmiş bir takrir vardı. O takriri okuyacağız. 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Dahiliye Vekili Fethi Beye vekâlet eden Maarif 
Vekili Vehbi Beyin vekâlet meselesine dair 
takriri. 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Vekili Fethi Bey makamlarından 

ayrılırken vekillerin sureti intihabı hakkındaki 
kanun hilâfında Maarif Vekili Vehbi Beyi tev
kil eylediğini 12 . I I . 1338 tarihinde İcra-Ve
killeri reis vekâletinde bulunan Şer'iye Vekili 
Fehmi Efendi Hazretleri berayı malûmat Heyeti 
Celileye arz etmiştir. Merbutan takdim eyledi
ğim Maarif Vekili Vehbi Efendinin ifadeleri de 
bunun hilafı kanun hareket olduğunu müeyyit 
bulunduğu halde böyle Heyeti Celilenin salâhi
yetine tecavüz mahiyetinde bulunan emrivakii 
kabul ve bir celsede de kendisim müdafaa eyle
miştir. Salifül arz harekete cüret eden arka
daşlarımız sıfatı vekâleti muhafaza edemiye-
çeklerinden gerek Fethi Beyin ve gerek Vehbi 
Beyin umuru vekâletten aflarını Heyeti Celile-
den istirham eylerim. 

12 . I I I . 1338 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
geçen gün Dahiliye bütçesinin müzakeresi mü
nasebetiyle Vehbi Beyin Dahiliye bütçesini mü
dafaa edemiyeceğini arz etmiştim. Tabiidir ki, 
bize karşı mesul olmaması hasebiyle vekili asli
nin gelmesine tehir edelim, denmişti. Aynı za
manda bunun diğer bir sebebi de vardır. De
miştim ki, Fethi Beyefendi memuriyeti mahsu
sa ile giderken makamlarını muvakkaten olsun 
terk etmeleri dolayısiyle Meclisi haberdar et
mediler. Bununla beraber hiçbir kanuna müs-
tenidolmıyarak ve umuru vekâleti kendi uhde
lerine tevdi ettiğimiz halde âhara vekâlet ver
mek hakkı yok iken bunu kabine sisteminde 
telâkki ederek Vehbi Beyi tevkil ettiler. Bu 
kürsüde defaatle münakaşa edilmiştir ki, bizde 
mesuliyeti müştereke esası mevzuubahis değil
dir. Biz ferden ferda vekilleri intihabederiz. 
Herkesin ihtisası ve kudreti dâhilinde kendisi
ne iş tevdi ederiz. Bu kadar vazıh bir usul ve 
kanun varken kendileri bunun hilâfında Vehbi 
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Beyefendiye bir vekâlet vermişlerdi ve bu ve
kâletin tevdii zamanında Şer'iye Vekili efendi 
hazretleri de icra Vekilleri Heyeti Riyasetinde 
bulunuyordu. Bir tezkere ile Makamı Riyasete 
yazıyor. Buyuruyorlar ki, «Vehbi Beyi yerle
rine tevkil ettiklerini Fethi Bey teşrif ederken 
şu tezkere ile haber verdiler, biz de size malû
mat veriyoruz.» 

Şimdi bir kere vekillerin usul ve kanuna 
fevkalâde riayetkar olmaları lâzım iken Mecli
sin şerefine taallûk eden bir meselenin - yani 
kendilerinin usulü intihabına dair bir kanu
nun*- hilâfında böyle bir birlerini vekil etme
sini Türkiye Büyük Millet Meclisinin salâhiye
tine tecavüz telâkki ettim. îşte o tezkere üze
rine müzakere cereyan etti. Buna karşı «dâhil 
de olursa vekil böyle olur, hariçte olursa 
böyle olur.» Dendi. Halbuki vekil beyefendi 
seyahatte iken orada bulunduğu zaman imza-
siyle buraya kâğıtlar geliyordu. O zaman Bü
yük Millet Meclisi mühim bir vaziyet karşısın
da bulunuyordu ve bir istizah yaptık. Bu isti
zanda ; Vehbi Beyefendi maarif hakkındaki iti
madımızı haiz iken Dahiliye Vekâleti hakkın
da adeımiiti'mat aldı. Şimdi bir taraftan ıslkat, bir 
taraftan tutmak mı, lâzımgelecek? Demek ki ; 
bizi öyle müşkül vaziyete koyuyorlardı. Bahusus 
böyle bir zaruret olsa bile bunu yapacak Bü
yük Millet Meclisi idi. Eğer kanunu tefsir et
mek lâzımgelseydi; kendileri hod be hod ya
pamazlar, yine bunu yapacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. «Biz giderken yerimize başkası
nı ikame edelim mi? Etmiyelim mi? Böyle bir sa
lâhiyet veriyor musunuz? Vermiyor musunuz?» 
diye burada mevzuuba'hsolaeaktı. Deminden arz 
ettiğim gibi, vekiller daha ziyade usulperest ol
malıdırlar. Bizim haberdar olmadığımız hususat 
için kendilerini pişdar yapmışız. Dahilî ve harici 
bizim gözümüzün görmiyeceği şeyleri "kendileri 
göreceklerdir. Hallbuki onlar birbirlerini vekil 
ederek gidiyorlar. Salâhiyetimize tecavüz edi
yorlar. Tabiîdir ki, vekillere verilen salâhiyet 
nispetinde onların da bir vazifesi vardır, o da 
bizim salâhiyetimize hürmet etmektir. Binaen
aleyh ben bunu bir hürmetsizlik telâkki ettim. 
Bir vekil müekkiline karşı, bahusus böyle el
lerinde tuttuğu bir vekâleti, emanet kabilin
den vedia edilen bir salâhiyeti âhare tevdi et
mek benim için vekilin salâhiyetini tecavüz 
etmesi mahiyetindedir. 
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ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — 

Affıâlinize mağruren yapmışlardır, efendim. 
j HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) 'Takri

rimde Büyük Millet Meclisinin şerefi mevzuu-
bahistir. Daima bunda ısrar ederim ve arkadaş
larımdan daima hürmet beklerim. Meclisin 

i şahsiyeti mâneviyesine karşı kendileri de hür-
j metle mütehassıstırlar. Bu, ne mahiyette yapıl-
I mıştır? Ve bu kasden tecavüz ise onu bilmek 
j isterim efendim. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FETHÎ B. (İstan
bul) — Efendim, Hüseyin Avni Bey, birade
rimiz; Vehbi Beyi vekil etmemden dolayı 
bendenize hiçbir zaman hatırıma gelmiyen bir 

i şeyi atıf ve isnadetmek istiyorlar ki, o da Mec
lisi Âlinize kasden hürmetsizlik etmektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Öyle 
telâkki ettim. 

FETHİ B. (Devamla) — Efendiler kasden 
demek, bu cinnet olur. Ankasdin meclisinize 
hürmetsizlik irae etmek ne aklımdan ve ne de 
hayalimden geçmiştir. Malûmunuz olduğu 
veçhile ve o havali mebusları o hususatı daha 
ziyade yakından bildikleri veçhile Samsun, Amas
ya, Tokad ve havalisinde mevcudolan Rum şeka-
vetini daha faal daha ziyade yakından tetkik et
mek vazifesiyle oraya gittim. Yine pekâlâ bili
yorsunuz ki, asayiş meselesini Meclisi Alinin ar
zusuna tevfikan. Dahiliye Vekâleti üzerine sidiği 

I için bu takibatta mutasarrıfların birinin diğeri
ne emretmesi lâzımgeliyordu. Üç livada takibat 
yapılacaktı. Benim oraya gitmekliğim icabetti 
ve gittim. Sırf Dahiliye»Vekâletine ait bir iş ve 
sırf Dahiliye Vekâletinin vazifesini görmek için 
yani asayiş meselesi için orada birkaç gün kal
dım. Şimdi Hüseyin Avni Bey; (Siz Vehbi Beyi 
Vekil etmek suretiyle Meclise hürmetsizlik etti
niz), buyurdular. Efendiler, bendeniz giderken 
sordum. «Bu bapta kaide, teamül nedir?» Dedim. 
Vaktiyle Refet Paşa Hazretleri Dahiliye Vekili 
iken altı ay müddetle Adnan Beyefendi kendile
rine vekâlet etmişlerdi. (O askerdir, sadaları, 
handeler) 

Meclisin böyle bir şeyi hürmetsizliğe hamle
deceğini hiçbir zaman tasavvur edemezdim. Eğer 
öyle bir hürmetsizlik olmuş olsaydı, Meclis daha 
o zaman itiraz eder ve derhal reddederdi. Adnan 
Beyden sonra Adliye Vekili Refik Şevket Bey de 

I bu suretle intihabedilmişletdi. Binaenaleyh oeu-
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deniz yine'Samsun'a Dahiliye Vekili sıf atiyle gi- ı̂ 
diyordum. Başka bir sıfatla gitmiyordum. Benim 
namıma ifayı vazife etmek üzere Vehbi Beyefen
diden rica ettim. Kendileri bendenize muavenet 
buyurdular. Bendeniz muavenetlerinden dolayı 
burada alenen teşekkür ederim. Benim gaybube
tim esnasında vazifei vekâleti ifa ettiler. Bu bap
taki hareketimde Meclisi Aliye karşı hürmetsiz
lik göstermek veya Meclisi Alinin salâhiyetine 
tecavüz eylemek gibi hiçbir vakit hatır ve haya
limden geçmiyecek bir şeyi bendenize isnadettik-
lerinden dolayı Hüseyin Avni Beyefendiden rica 
ederim vaktiyle bu kadar zaman bu muamele ce
reyan etmiş, o zaman Meclisi Ali hürmetsizlik 
telâkki etmiş olsaydı Meclisi Ali bunu kabul et
mezdi. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
hilafı kanun dedim. 

D A H Î L Î Y E V E K Î L Î F E T H İ B. (Devamla) 
— Yoksa bu meselenin böyle bir şekle gireceğini 
ve böyle bir itiraza da duçar edileceğimi hatıra 
getirmiyordum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şimdi, 
bunun hilafı kanun olduğunu kabul buyuruyor 
musunuz? 

FETHİ B. (Devamla) — Efendim bendeni?, 
onu bilmiyorum. Daha mütahassıs arkadaşlara 
havale edelim. Bendeniz bu hususu teamül ad
dettim ve arkadaşlara sordum, dediler ki bu böyle 
olur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
vekil beyin beyanatına nazaran zühul mahiye- I 
tinde olduğundan dolayı bu suretle kendilerini 
mazur görüyorum. Tekrar etmemelerini rica edi
yorum. Takriri mi de geri alıyorum. 

REİS — Takrirlerini geri almışlardır. Bina
enaleyh mesele bitmiştir. 

3. — Burdur Mebusu Soysallı îsmail Subhi 
Beyin, 1338 senesi bütçesi münasebetiyle Muvaze-
nei Maliye Encümenince tanzim edilmiş olan mü- \ 
zeyyel mazbatanın üçüncü maddesiyle 9 ncu mad
desinin i - 5 nci fıkralarının Heyeti Umumiyece 
kabulüyle şimdiden Hey&ti Vekileye tevdiine 
dair takriri. 

1338 senesi bütçesi münasebetiyle ruzname-
de bulunan Muvazenei Maliye Encümeni maz-
batai müzeyyelesi (3) ncü maddesiyle (9) ncu 
maddesinin birinci ve üçüncü ve dördüncü ve | 
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beşinci fıkralarının taallûkuna ve ehemmiyetine 
binaen şimdiden yani Dahiliye bütçesi sırasında 
heyeti umumiyesi kabul edilerek muktazalarmın 
Heyeti Vekilece ifasına karar verilmesini teklif 
ederim. 

1 Nisan 1338 
Burdur Mebusu 

İsmail Subhi 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHİ B. 
(Burdur) — Arkadaşlar takririmi izah edeyim; 
demin burada memurin meselesi mevzuubahsol-
du. - Memurin derdi, yahut meselesi - bi
zim için eski bir meseledir. Memurinin ne va
ziyeti hukukiyesi, ne vazifesi, ne de hal ve is
tikbali bizim memleketimizde takrir ve tesbit edil
memiştir ve bütün memurlardan vâki olan şikâ- " 
yatımızın esası buradan ileri geliyor. Yoksa me
murlarımız hamur itibariyle pek iyi memur
lardır. Biz bunu görüyoruz. Meselâ Düyunu 
Umumiyede pek âlâ görürsünüz. İşte o makina 
gayet güzel işliyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Halkın sır
tındaki kelleye benzettiğinizi unutmayın^. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Onu ne 
vakit söylemişim? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Teşkilâtı Esa
siye Kanununun müzakeresinde... 

ÎSMAİL SUBHİ B. (Devamla) — O başka... 
(Handeler) Binaenaleyh memurların hal ve va
ziyetini tesbit etmek bizim için en büyük ga
yedir. 

Ben kemali şükranla gördüm ki Muvazene 
Encümeninin 7 Şubat 1338 tarihli bize teklif 
ettiği mazbatada bu memurin meselesine dair 
üç dört tane gayet mühim madde vardır. Bun
lar memurların en ziyade, ekseriyetle tâbi ol
dukları Dahiliye Vekâleti bütçesinin müzakere
sinde kabul edilirse pek muvafık hareket edil
miş olur zannederim. Maddeleri müsaade bu
yurursanız okuyayım. 

(Madde 3. — Her sene bütçe kanunlariyle 
tasdik edilmekte bulunan devair kadrolarının 
kanunu mahsus olmadıkça değişmemek ve va
zife ve Jıukuku memuriyeti de kâfil olmak üzere \ 
esaslı surette tanzim ve istikmaliyle iktiza eden 
memurin teşkilât kanunlariyle birlikte Meclise 
tevdii ve maahaza içinde buHınduğumuz şu dev-
rei intikalde kadroların idare ve tatbikatında 
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dar bir hudut câhilinde kalmak mümkün ola-
mıyacağmdan 1339 bütçesinin tasdikma kadar 
bugünkü maaşat maddeleriyle tahsisatı f evkalâdei 
şehriye fasıllarında mevzu muhassasat tecavüz 
edilmemek ve aidolduğu encümenlerin mütalâa 
ve müsaadeleri behemehal alınmak ve müna
kale maddeleriyle fasıllara taallûk eylediği tak
dirde Muvazene Encümeninden de geçirilmek 
şartlariyle kadrolarda tadilât icrasında vekâlet
lerin serbest bırakılması) diyor ki bunun yapıl
ması lâzımdır. 

Kezalik on dokuzuncu maddenin bir numa
ralı, fıkrasında : 

(Bütçede senevi 690 000 lira sarfını ınuci-
bolan hapishaneler masarifinin mahpusinin sây 
ve amele sevkı suretiyle iaşelerinin kendi mesa
ilerinden temini hakkında Mersin Mebusu Sa-
lâhaddin Bey ve Bursa Mebusu Operatör Emin 
Bey tarafından teklif edilmiş ve tabı ve tevzi 
kılınmış olan Levayihi Kanuniyenin bir an ev
vel tasdiki) Bu mesele dahi, Dahiliye bütçe
sine taallûk eder bir meseledir. 

Kezalik üçüncü fıkrada : 
(Aile harcırahlarının ilga veya kasrı hususu

nun tetkiki ve bilhassa dâhiliyede hem pek sık 
ve hem de ufak mesafeler arasında olarak vu
ku bulmakta olan memurin tebeddülatına bir 
şekli intizam ve istikrar verilmesi) 

Kezalik dördüncü fıkrada : (Vekâletlerin 
hemen umumunda harcırah maddesinde tahsi
sat yok iken öteye beriye memur izamiyle veya 
memurin arasında tahvil ve becaiyişler icrasiyle 
harcırahtan deyin tahakkuk ettirildiği vııku-
bulan münakale talep ve tekliflerinden anlaşıl
mıştır. Bu halin katiyen menini Vekiller Heye
tinden ehemmiyetle temenni eyleriz.) 

Kezalik beşinci fıkrada (1337 bütçesinin va
ridat kısmının 63 ncü sayfasında ancak bir kıs
mı gösterilebilen 337 mazül memurun vekalet
lerce münhal hizmetlerde intihdamı veya teka
üde şevkleri suretiyle buı masrafın izalesine ça-
lıişnıası ve idajreten diye sebepli ve sebepsiz 
memur azline artık nihayet verilmekle beraber 
yeniden iltihak eden memurların birer hizmete 
yerleştirilmesi endişesiyle eskilerin birer bahane 
ile azillerine mahal bırakılmaması.) 

îşte bunları nazarı dikkate alırsa, Heyeti 
Aliyeniz vekâlete tebliğ ederseniz pek mühim 
bir derdi hallederiz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim! 
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Bütçenin müzakeresi esnasında aidolduğu encü
menlerin mütalâası alınmadan* bir teklifi kanuni 
halinde zamanı gelmeden hiç bir şey müzakere 
edilemez. Böyle bir takrir ile müzalkere açrp da 
memurin kadrolarını, filânlarını tâyin etmek, 
tetkik etmek lâzımgelirse bir şey çıkmaz ve 
bütçenin müzakeresi de hitam bulamaz. Aylarca 
sürer. Halbuki bilâmüzakere, teklifi iptidai 
şeklinde bunu kabul etmek lâzımgelir. Bunun 
için bu lâzımdır, vaciptir. Fakat encümenler 
bununla meşgul olmalı, tekâlif oraya gitmeli. 
Yoksa hemen müzakeresi kabul edilirse çok yan
lış bir hareket olur efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, teklif edilen 
şey lâyihadır. Tetkik ettiğimiz bütçe de Kadro 
Encümeninin mütalâası alındıktaki sonra Heyeti 
Aliyeye takdim edilmiştir. Binaenaleyh Heyeti 
Aliyeniz o kadroları görmüş oluyor demektir. 
Yeni kadro tesbit etmek lâzımgelirse buna im
kân olmadığını defatle tecrübe ettik. Şu halde 
bendenize kalırsa Heyeti Umuıfliyeden geçecek 
olan bütçeler daha evvel Muvaze*ne Encüme
ninde tetkik edildiği zaman nazarı dikkate alı
narak o zaman yapılmalıdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Evet bu kanunla alâ
kadardır. Onunla müzakere edilmelidir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Yapılacak işlerin 
Heyeti Vekilece şimdiden hazırlanması için esas 
itibariyle Heyeti Muhtereme bunları tasvip bu-
yurursa Hükümete tebligat yapılacak ve muk
ozalarının ifasına Hükümet şimdiden tevessül 
edecektir. Müvazenei Maliye Encümeninin de 
ricası bundan ibarettir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bu 1338 için mi, 1339 
için mi? 

REŞAD B. (Devamla) — 1339 için, fakat 
şimdiden başlanmak şartiyle.. 

RAGIB B. (Amasya) — Geçen sene Heyeti 
Celileniz birer kadro encümenleri intihabetti. 
Bu encümenler her bir daireye gittiler ve o dai
relerin kadrolarını tesbit ettiler. Fakat her ne
den ise kadrolar Uyku hastalığına tutuldu. Eğer 
bu uyku hastalığından vefat etmedilerse Meclise 
getirilsin ve kanun şeklinde tedvin edilsin ve 
mesele de bitsin. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Kadrosuz bütçe mu
vazene edilemez. 

REİS — îsmaü Subhi Beyin takriri okundu 
ve kendisi tarafından izahat da verildi. Muvaze-
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nei Maliye Encümeni Reisi Bey de lâzmıgeJen 
izahatı ita buyurdular. Takrirden maksat; He
yeti Vekileye havale edilsin; Heyeti Vekile bu 
esaslar dâhilinde bir lâyihai kanuniye ihzar et
sin ve Meclise getirsin. Heyeti Vekileye bu esas 
dâhilinde bu takririn havalesini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. 1339 penesine ait 
olmak üzere kabul edilmiştir. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Katiyen olamaz 
efendim. 

REİS — Encümenin talebi bundan ibarettir. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim; yalnız bun

dan ibaret değildir. Bu elimizdeki mazbatalar 
da gönderilmelidir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim,'ih
zar edilecek lâyihanın 1338 senesinde kabili tat
bik aksamı bulunursa bunları hükümet ihmal mi 
edecek? Onun için böyle takyidetmek doğru 
değildir. Hükümet kabili tatbik olanları şimdi
den yapar, kabili tatbik olmıyanları ise 1339 dan 
itibaren yapar. 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
A) Tekâlifi kanuniye : 
1. Kütahya Mebusu Cemil Beyin muvakka

ten gaz, şeker, kahve ve çaydan rüsumu istihlâ-
kiye ahzma dair teklifi 

2. 20 milyon liralık avans itasına dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

B) Müteferrik evrak : 
1. Af Kanununun teşmiline dair Gazıanteb 

Mebusu Ali Cenanı ve Yasin Beyin telgrafı 
2. İkinci İnönü muzafferiyeti senei devriye

si münasebetiyle Buhara kaşıdı Nazari ve Meh-
med Receb efendilerin telgrafı 

3. inönü muz af feriy etinin senei devriyesi 
ve mütareke teklifi hakkında müdafaai hukuk 
cemiyetlerinin ve mülhakatın telgrafları. 

4. Rusya'daki açlığa muavenet icrasına dair 
Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin takriri 

C) Encümenlerden mevrut mazbatalar : 
1. Kütahya Mebusu Cemil Beyin yüz para-
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REŞAD B. (Saruhan) — Efendim; hükümet 

bu teklifleri nazarı dikkate alıp icabını teemmül 
ve ihzar ettikten sonra pek tabiîdir ki, lâyihai 
kanuniye 1338 senesinin hangi tarihinde ikmal 
edilirse o tarihten muteber olacaktır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O takrirle beraber Mu-
vazenei Maliye Encümeninin 1338 senesine ait 
lâyihasına zeyl olarak tebliğ ettiği şeyin de ha
valesini teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim; Encümen Reisi Reşad Be
yin verfliği izahat veçhile bu takririn Heyeti 
Vekileye havalesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; Dahiliye bütçesinin fasıllara geçil
mesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın 
fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim, Pazartesi günü muayyen olan saat
te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Hitamı müzakerat; saat: 6,50) 

dan fazlaya kahve ve çay satanların temettü ver
gilerine bir misli zammı hakkındaki teklifinin şa
yanı müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

2. Erzurum Mebusu Salih Efendinin mah-
kûminden sinleri altmış beşi tecavüz edenlerin 
affı hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olma
dığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

3. Sigara kâğıdı, kav ve kibrit İstihlâk Res
mi hakkındaki Kanunun zeyline dair Kavanin ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

4. Trabzon" Müdafaai Hukuk Cemiyeti tara
fından fırkai askeriye için celbedilen potinle
rin Gümrük Resminden istisnası hakkındaki tek
lifin reddine dair Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

3. — Bugün müzakere edilecek hususat : 
ikinci defa müzakere edilecek levayihi ka
nuniye : 

1. Küreğe mahkûm Ali Kirpioğlu Ali'nin 

içtimai âti ruznamesi 

(Hitamı müzakerat; saat: 6,50) 
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bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki 
lâyihai kanuniye 

2. Küreğe mahkûm Kocakafaoğlu ibrahim'- ; 
in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki 
lâyihai kanuniye \ 

3. Küreğe mahkûm Emrazoğlu Haşim'in j 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki 
lâyihai kanuniye 

Ruznamede mevcut mevad: 
1. 1338 senesi dahiliye bütçesi 
2. Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkın

daki lâyihai kanuniye 
3. Nevahi kanunu (Salı günleri tahsis edil

miştir) 
4. Muinsiz efrat maaşatı hakkında lâyihai 

kanuniye 
5. Ruznamei müzakerat hakkında müzakere 
6. Muvazene encümeni müdürü maaşının 

bütçeye ilavesi hakkında Muvazene Encümeni 
mazbatası 

7. Harbi Umumi esnesmda kura ahalisine 
zimmet kaydolunan aşarın sureti istifası hak
kındaki teklifi kanuni 

8. Mesken icarlarından iki aylığın Harb 
Vergisi olarak ahzine dair Süleyman Sırrı Be
yin teklifinin reddini mutazammın Lâyiha En
cümeni mazbatası 

9. Malatya Mebusu Sıdkı Beyin firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadı
ğına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

; 10. Ankara bağlarındaki tahribata dair is
tidalar üzerine İstida Encümeni mazbatası 

11. Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen
dinin azlinin yolsuz olduğuna dair İstida En
cümeni mazbatası 

12. Belediye etibbasının Belediye meclis
lerine azayı tabiîye olarak devamları hakkın
daki lâyihai kanuniyenin reddine dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

13. Antalya ve Erzincan ve Beyazid liva-
larındaki teşkilâtı mülkiye hakkındaki teklifle
rin mütalâası beyan edilmek üzfere Dahiliye 
Vekâletine tevdiine dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

14. Sinob'da tersane mahallindeki bina 
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hakkında Dahiliye ve Kavanini Maliye encü
menleri mazbataları 

15. Ukrayna 'ya gidacek heyetin tahsisatı 
hakkındaki lâyihai kanuniyeye mütaallik Mn-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

16. Yorgi hakkındaki hükmü idamın tas
dikine dair Adliye Encümeni mazbatası 

17. Temya'nm bakıyei müddeti cezaiyesi
nin affı hakkında lâyihai kanuniyenra kabulü
ne dair Adliye Encümeni mazbatası 

18. Kanunu cezanın mevaddı mahsusasınııı 
tadili hakkındaki lâyihanın tadil en kabulüne 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

19. Men'i Müskirat Kanununa tevfikan 
makûm edilenler hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası 

20. İstiklâl Mahkemesince mahkûm Nuri 
Haliloğlu Abdullah ve rüfekası hakkında Adli
ye Encümeni mazbatası 

21. Vilâyatı Şarkiye muhacirmine verile
cek keresteye dair lâyihai kanuniye hakkında 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbatası 

22. Harb kazançları itiraznamelerini tetkik 
edecek komisyona dair lâyihai kanuniye hak
kında Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbatası 

23. Resneli Niyazi beyin ailesiyle Atıf beye 
muhassas maaşatm devamı tesviyesi hakkm-
deki teklife mütaallik Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

24. Takdirname ile taltif Kanununun tef
siri hakkında^.Müdafai Milliye Encümeni maz
batası 

25. Ferid Efendinin taltifinin teehhürü 
hakkında Müdafai Milliye Encümeni mazbatası 

26. Yem ve taymat hakkında Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

27. Şehberderhaneler rüsumunun tezyidi 
hakkındaki lâyihai kanuniye 

28. Divanı Temyizi Askerî lâyihai kanuııi-
yesi 

29. Sükna Kanunu 
30. Murakebe ve Mnvazenei Maliye encü

menlerinin usulü murakabeye dair teklifi kanu
nileri 

T. B. M. M, Matbtm, 


