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dair kanun lâyihası (1/104) 
3. —• Teklifler 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 

(Jaz, şeker, kahve ve çaydan İstihlâk Resmi 
alınmasına dair kanun teklifi (2/504) 

4. — Takrirler 
1. — Gazianteb .Mebusu Ali Cenani ve 

Yasin beylerin, 17 Kânunuevvel 1337 tarihli 
Af Kanununun teşmil edilmesine dair tak- ' 
riri (Telgraf halinde) * 477 :478 

2. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Be
yin, Rusya'da açlığa mahkûm İslâm çocuk
larından bir kısmının Türkiye'ye eelple-
riyle idarelerinin temini esbabını hazırla
mak üzere bir komisyon teşkiline dair 
takriri 479:482 

3. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyle arkadaşının, Devlet teşkilât kad
rosunun her encümen tarafından tetki-
kiyle yeniden tesbit edilmesine dair tak
riri 508:509 

5. — Muhtelif evrak 478 
1.—İkinc i inönü zaferinin yıl dönü

mü münasebetiyle Buhara'nın Türkiye 

Sayfa 
Fevkalâde Siyasi Kaasıtlarından mevrut 
tebrik telgrafı 478 

2. — İkinci İnönü Zaferinin yıl dönü
mü münasebetiyle muhtelif mahallerden 
mevrut tebrik telgrafları 478:479 

6. — Sualler ve cevapilar 483 
1. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 

Beyin, Yunanlıların Eskişehir'deki Os
manlı Bankasından almış oldukları eşya 
hakkında iktisat Vekâletinden sual takriri 483 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 
Kırşehir Meclisi Umumi Âzasından Münib 
Beyin Meclise devam ettirilmemesi esba
bına dair sualine Dahiliye Vekâleti Vekili 
Vehbi Beyin tahrirî cevabı 483:484 

3. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, * 
Kürdistan ahvali hakkında deveran eden 
şayiata dair sualine Dahiliye Vekâleti Ve
kili Vehbi Beyin, tahrirî cevabı 484 

4. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, 
Selâmeti Umumiye Komitesi hakkındaki 
sualine Dahiliye Vekâleti Vekili Vehbi Be
yin tahrirî cevabı 484:485 

7. — Mazbatalar 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Yüz 

paradan fazlaya çay ve kahve satanların 
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Sayfa Sarftı 

Temettü vergilerinin tezyidine dair ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/500) 482 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
65 yaşını tecavüz eden mahkûminin tah- ' 
liye edilmelerine dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/501) 482:483 

3. — Sigara kâğıtları, kibrit ve kav 
kutularının İstihlâk Resmine dair 12 ve 
14 Mart 1334 tarihli kanunlara müzeyyel ka
nun lâyihası, Kavanin ve Muvazenei Mali
ye encümenleri mazbataları 483 

4. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed 
Beyin, Trabzon Müdafaai Hukuk Cemi

yeti tarafından getirtilmiş olan eşyayı 
askeriyeden alman Gümrük Resmine dair 
kanun teklifi ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası (2/430 mükerrer) 483 

5. — Heyeti Teftişiyei Mülkiyenin ia-
deten teşkiline dair kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 485:486 

8. — Müzakere edilen maddeler 
. 1. —- 1338 senesi Muvazenei Umumiye 

kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 483,486:502,502:508,510,51i 

A — Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi 
bütçesi 483,486 :502,502:508,510:511 

B İ R İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; 2,00 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, Meclis küşadedildi. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak:; 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Haşan Fehmi Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Er
gani Mebusu Hakkı Beyle rüfekasmın Umum 
Jandarma Kumandanlığının Meclis' âzası me-
yanmdan müntahap bir mütehassıs tarafından 
idaresine dair olan teklifi Lâyiha Encümenine, 
Hiyaneti vâtaniyeden dolayı, maznun Mihail 
hakkında Adliye, Vekâletinden mevrut evrakı 
hükmiye Adliye Encümenine, Kastamonu vilâ
yetinin; Rüsumu Belediye Kanununun tefsirine 
mütaallik Memurini Muhakemat Heyetinden 
mevrut tezkeresi Kavanini Maliye Encümenine, 
ziraat memurlariyle ahvali ziraiyeye dair Ergani 
Mebusu Hakkı Beyin, sual takriri iktisat Vekâ
letine havale olundu. 

Ceridei Resmiyeye dair icra Vekilleri Riya
setinin tezkerei cevabiyesi kıraat edildi. Sükna 

Kanunu müstaceliyet karariyle ruznameye alın
dı. Mütareke şeraitinin menafii milliyeye muva
fık olmadığına dair muhtelif mahallerden gelmiş 
olan tezkere ve telgraflar kıraat olunarak cevap 
yazılması tensibedildi. Usulü murakabe hakkın
da Muvazenei Maliye ve murakabe encümenleri
nin müştereken tanzim ettikleri teklifi kanuni 
ruznameye alındı. İstiklâl mahkemesince mah
kûm yüzbaşı Nuri Efendi, idam cezalarının 
Meclisçe tasdiki, hiyaneti vataniye mücrimlerin
den bir kısmının affı hakkındaki kanunun tefsi
ri, mahpusini askeriye, Kastamonu İstinaf 
Mahkemesince idama mahkûm Osmanoğlu Meh
med Ali'nin cezasının küreğe tahvili hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatalarının tensibedüecek 
bir zamanda ruznameye alınacağı tebliğ olundu. 

Bilâhara Dahiliye bütçesinin heyeti umumiye-
si hakkındaki müzakereye geçilerek söz alan ze
vat sözlerini söyledikten sonra Dahiliye Vekili 
Bey tarafından cevap ita ve şifahen vâki olan 
suallere dahi Vekil Bey tarafından cevap veril
diği gibi tahrirî suallerden Siird Mebusu Kadri 
Beyin Siird mutasarrıfı Münib Beye ve Tunalı 
Hilmi Beyin Ankara Valisi thsan Beye ve Erzu-
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rum Mebusu Hüseyin Avni Beyin matbuattaki ı 
sansür meselesine dair suallerine dahi cevap ita 
eyledi. Ve bütçenin heyeti umumiyesi hakkında
ki müzakere kâfi görülüp Erzurum Mebusu Hü
seyin Avni Beyin; Dahiliye Vekili Fethi «Beyin 
Ankara'dan infikâkinde yerlerine vekâleten bı
rakmış oldukları Mâarif Vekili Vehbi Beyin ve
kâleti meselesine dair takriri kıraat olunarak 
Fethi Bey tarafından verilen izahat üzerine Hü
seyin Avni Bey meselenin şeklinde bir zühul ol
duğu anlaşıldığını beyan ile takrirlerini geri al
dıklarını söylediler. Burdur Mebusu ismail 
Suphi Beyin 1338 bütçesi münasebetiyle Muva-
zenei Maliye Encümenince tanzim edilen mazba- I 
tai müzeyyelenin üçüncü maddesiyle on doku- I 
zuncu maddesinin 1, 3 ,4 , 5 nci fıkralarının He
yeti Umumiyece kabuliyle şimdiden Heyeti Ve
kileye tevdiine dair takriri; bu hususa mütaal- I 
lik levayihi kanuniye ihzar edilmek üzere Heyeti 
Vesileye havale olundu. Ve Dahiliye bütçesinin 
fasıllarına geçilmesi kabul edilerek Pazartesi gü
nü içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. I 
Birinci Reisvekili^ Kâtip Kâtip I 

Hasan Fehmi Muş Kayseri 
Mahmud Said Atıf I 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var I 
mı? Zaptı sabık aynen kabul •edildi. 

MUHİDDÎN BAHA B. (Bursa) — Reis Bey 
Yusuf Kemal Beyefendinin geldiklerini istihbar 
ettik. Aramızda bulunmuyorlar. Eğer teşrif et- I 
miyeceklerse kendilerini davet edelim. Gelsinler, 
bunu teklif ediyorum. (Hep iştirak ederiz şada- I 
lan) . 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Arkadaşların 
hepsi kendilerinin vüruduna muntazırdır. 

REÎS — Efendim, Meclisi Âlinin izhar bu- I 
yurduğu arzuyu Yusuf Kemal Beyefendiye teb- I 
lig ederiz. Teşrif edinöeye kadar tabiî müzake- I 
remize devam ederiz. (Her halde gelmesini arzu I 
ediyoruz sesleri) Efendim, Meclisi Âlinin, Yusuf I 
Kemal Beyin gelmesini arzu ettiğini şimdi tebliğ I 
edeceğiz. (Karar, arzu değil sadaları) I 

I I 

3. — TEKLİFLER 
• I 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Gaz, şe- I 
ker, kahve ve çaydan İstihlâk Resmi alınmasına I 
dair kanun teklifi (2/504) I 

REÎS — Kütahya Mebusu Cemil B,eyin, mu- I 
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vakkaten gaz, şeker, kahve ve çaydan Rüsumu Is-
tihlâkiye ahzına dair teklifini Lâyiha Encümeni
ne) gönderiyoruz. 

2. — LÂYÎHALAE 

1. — Yirmi milyon lira avans itasına dair 
kanun lâyihası 

\ REÎS — Yirmi milyon liralık bir avans itası
na dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu-
niyeyi Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani ve Yasin 
beylerin 17 Kânunuevvel 1337 tarihli Af Kanu
nunun teşmil edilmesine dair takrirleri 

REÎS — Af Kanununun teşmiline dair Gazi
anteb Mebusu Ali Cenani ve Yasin beylerin tel
grafı var. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Liva Müdeiumumisinin 17 Kânunuevvel 1337 
tarihli Af Kanununun tefsiri istirhamına mer
kezin işgali mülhakatın işgalini müstelzim ola
maz, suretindeki cevabı âlileri şeklen vârid ise 
de; işgal altında bulunan mücrimlerin aftan is
tifadesine rağmen kıtaatımızın işgali altında bu
lunan ve bizzarure mevalarını terk ederek bir
çok maddi ve mânevi esbap tahtında ikayı cü
rüm eden 'eşhasın aftan istifade' ettirilmemeleri 
adaletle kabilitelif olmadığı gibi halkın efkârı 
üzerinde suitesir hâsıl eden bu istisnaiyetin âti-
yen tevlidedeceği mazarratların şayanı ihmal ol-
maığını arz ve bu t hususta nazarı dikkati âlile
rini ehemmiyetle celb ve bu kanunun kıtaatımı
zın işgali dolayısiyle münasip sahalar mücrimi-
nine de teşmili esbabının temin buyurülifrasını 
rica ederiz. 

Gazianteb mebusları 
Ali Cenani Yasin 

REÎS — Efendim, tensip buyurursanız Ad
liye Encümenine gönderelim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, zaten bu tefsir Heyeti Celilededir. Bu ruz-
nameye alınsın. Ve mesele halledilsin. Adlfye En
cümenine gitmeye ne lüzum var? 
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REÎS — Efendim, tensip Heyeti Celileye 

aittir. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen

dim, bu tefsir encümenden çıkmıştır. Heyeti Ce-
lilededir. Bunun ruznameye alınması lâzımdır. 
Binaenaleyh telgrafın Adliye Encümenine hava
lesine lüzum yoktur. 

REÎS — Efendim, Adliye Encümenine hava
lesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ha
vale edildi, «fendim. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İkinci İnönü muzafferiy etinin yıldönü
mü münasebetiyle Buhara'nm Türhiye Fevkal
âde Siyasi Kasıtlarından mevrut tebrik telgrafı 

REÎS — İkinci înönü muzafferiy etinin se
nei devriyesi münasebetiyle Buhara Kaşıdı Na
zari ve Mehmed Recep efendilerin telgrafı var
dır. 

T. B. Millet Meclisi Riyasetine 
îkinci înönü muzafferiyetinin senei devriyesi 

münasebetiyle Buhara Türkiye Fevkalâde Siyasi 
Kasıtlarından mevrut tebrikname sureti berveçhi 
zir mâruzdur. 

31/3/1338 
Başkumandan 

Mustafa Kemal 

Suret 
Bugün Türk Milletinin sırf hakkı hayat ve is

tiklâli uğrunda atıldığı mücahedenım unutulmaz, 
mukad'îs," s/erefli bir günüdür. Allah'tan sonra 
kendi keskin süngüsüne istinadettiğini şuuri bir 
tarzda idrak eyliyen Türk kumandanları bugün
kü mevdan muharebelerinde hâki helake serilen 
zalim Yunanın yakın bir zamanda tam mânayı 
hakikisiyle mağlûbiyetini görecektir. Bu mübec-
cel.ve şerefli günü Buhara Halk Şûralar Cum
huriyeti Hükümeti ve Emekçi halkı ve askerleri 
namına Bü^ük Millet Meclisi Hükümetinin kah
raman ordusunu,, zabitlerini ve dâhi kumandan
larını tebcil ve tebriklerle selâmlıyor, pek ya
kında hukuku sariha ve Misakı Millî dairesindeki 
amal ve maksatlarına nail olmalarını kemali ha
raretle Cenabıhaktan tasarru eyleriz. 

30/3/1338 
' Buhara Türkiye Fevkalâde Siyasi Kaasıtları 

Mehmed Nazari Mehmed Recep 
(Teşekkür ederiz sedaları) 
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SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Reis Bey, bu 

orduya yazılmış, Meclise değil... 
REİS — Tensip buyurursanız buna da emsali 

misdllû bir cevap yazalım. 

2. — İkinci İnönü muzafferiy etinin yıldönü
mü münasebetiyle muhtelif yerlerden mevrut 
tebrik telgrafı. 

REİS — İnönü muzafferiyetinin senei dev
riyesi ve mütareke teklifi hakkında Müdafai 
Hukuk cemiyetlerinin ve mülhakatın telgrafları 
var. Gelen mahalleri okuyacağız : 

Hendek "Müdafaai Hukuk Reisi Ali Bey ve 
rüfekası tarafından, 

Düzce Müdafaai Hukuk Reisi Mustafa Hilmi 
Bey ve rüfekası tarafından, 

Arapkir Müftüsü Ahmed Efendi ve rüfekası 
tarafından, 

Tercan Belediye Reisi Mehmed Efendi tara
fından, 

Anteb Miting Heyeti Reisi Ali Cenani Bey 
tarafından, 

Elâziz Belediye Reisi Halil Bey ve rüfekası 
tarafından, 

Keban Müdafaai Hukuk Reisi Ahmed Ham-
di Bey ve rüfekası tarafından, 

Sivrihisar Müftüsü Niyazi Efendi ve rüfe
kası tarafından, 

Ilgın Müdafaai Hukuk ve Belediye Reisi 
Mehmed Efendi ve rüfekası tarafından, 

Ayaş Müdafaai Hukuk Reisi Hüsnü Efendi 
tarafından 

Osmaneli nahiyesi Müdafaai Hukuk Reisi Sa
lim «Bey ve rüfekası tarafından, 

Kalecik Belediye Reisi Abdullah Bey tara
fından, 

Pütürge ahalisi namına Müdafaai Hukuk Re
isi Mehm.îd Emin tarafından, 

Gazianteb Mebusu Yasin Bey tarafından, 
Kalecik Müdafaai Hukuk Reisi Mehmed Şük

rü Bey tarafından, 
Akçaşehir Belediye Reisi Mehmed Lûtfi Bey 

ve rüfekası tarafından, 
Nallıhan Belediye Reisi Mustafa Bey ve rü

fekası tarafından, , 
Mihallıççık Müdafaai Hukuk Reisi Saffet 

Bey ve rüfekası tarafından, 
Keban Müdafaai Hukuk Reisi Ahmed Bey 

ve rüfekası tarafından, 
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Palu Müdafaai Hukuk Reisi Reşad Bey 

ve rüfekası tarafından, 
Balâ Müdafaai Hukuk Reisvekili Osman Bey 

ve rüfekası tarafından, 
İlgaz ahalisi namına Müdafaai Hukuk ve Be

lediye Reisi Müftü Mehmed Tevfik Efendi ta
rafından, 

Urfa ahalisi namına Belediye ve.Müdafaai 
Hukuk Reisi Mustafa Kemal Bey tarafından, 

Yozgad Belediye Reisi Akif Bey tarafından, 
Sivas Miting Heyeti Reisi Müftü Abdurrauf 

Efendi tarafından, 
Beypazarı ahalisi namına Müftü Said Efen

di ve rüfekası tarafından, 
Yabanabat Müftüsü Abdullah Efendi ve rü

fekası tarafından, 
Mardin'de Irak Şeyhülmeşayihi Üceymi Pa

şa tarafından, 

2. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
Rusya'da açlığa mahkûm İslâm çocuklarından 
bir kısmının Türkiye'ye celpleriyle ' idarelerinin 
temini esbabını hazırlamak üzere bir komisyon 
teşkiline dair takriri 

REÎS — Rusya'daki açlara muavenet icrası
na* dair Burdur Mebusu İsmail Sübhi Beyin 
takriri : 

T. B 3 M . Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rusya'da (Ural) ve (Volga) havalisinde olan 

açlık tüyleri ürpertecek bir derecei fecaattedir. 
Bundan on ziyade müteessir olanlar da Müslü
man Başkurtlar, Tatar ve Kazak Kırgızlardır. 
Bu açların bilhassa çocuklarından binlerccsini 
memleketimize getirip vilâyetlerde, livalarda, ka
zalarda, karyelerde, gerek mümkün olabilecek 
vesaiti resmiye ile ve gerek hususi surette aile 
nezdlerine yerleştirmek hem gayet insani ve hem 
de iktisadi âcil bir meselei mühimmedir. Yirmi 
otuz bin çocuğun memleketimizin muhtelif ci
hetlerine serpiştirilmesi için Büyük Millet Mec
lisi âzayi muhteremesi ile ayrı ayrı bilistişare 
teşebbüsatta bulunmak ve Hükümetin zaten bu 
bapta giriştiği resmî muamelâtı da takviye ve 
itmam etmek üzere her şubeden iki âza intihabı 
suretiyle bir encümeni mahsus tefrikini teklif 
ederim. 

tsmail Subhi Soysallı 
Burdur Mebusu 

SOYSALLI ÎSMAÎL SUBHl B. (Burdur) — 
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Arkadaşlar, beş dakika vaktinizi işgal edece
ğim ve bu da bir meselei mühimme içindir. 
Rusya'da açlık vardır, bu da Volga, Ural hava-
lisindedir. Bu hiçbir zaman bir memlekette gö
rülmemiş derecededir. Gayet fecidir. Elham
dülillah bizim memleketimizde böyle bir şey 
görülmemiştir. 15 - 20 milyon halk ölmeye 
mahkûmdur ye bu ölmeye mahkûm olan 
halkın kısmı âzami müslümanlardır. Bendeniz, 
Rusya'da iken tekmil halk başını, alıp gidiyor
du, nereye gittikleri malûm değildi. Bu halkın 
bu açlığa uğramasının sebebi ? Ural, Volga cihet
lerinde her yirmi senede bir tekerrür eden ku
raklıktır. Bu açlıktan en ziyade müteessir olan 
müslümanlardır. Müslümanlar seviyei medeniye 
itibariyle diğerlerinden dûndurlar. (Hayır, sa-
daları) Açlıktan en az müteessir olan Alman 
müstamerleridir. Almanlar işlerim biliyorlar. 

MEHMED B. (Biga) — İzah etsinler, müs-
lümanlar medeniyet hususunda dûn mudurlar? 

İSMAİL SÜBHİ B. (Burdur) — Müsaade 
buyurunuz söyliyeceğim; Almanlar kendi işle
rini iyi biliyorlar. Sebzecilik ediyorlar. İhtiyat
ları vardır. Ondan sonra Ruslar daha ziyade 
müteessirdirler. Müslümanların içerisinde Ta
tarlar, Başkırtlar daha açtır. Çünkü, bunlar 
sebzecilik ve saire bilmiyorlar. Yalnız ekin eker
ler. Yalnız hayvan güderler. Bu maksatla me
deniyet dediğim şey - elif ile - medeniyeti âliye
dir. Bunların teknikleri yoktur. Binaenaleyh, en 
«ziyade ölüme mâruz olan bunlardır. Bendeniz 
orada iken dünyanın hiçbir tarafından muave
net gelmemişti. Yalnız Amerikalılar (Kazan) 
da yüz elli bin çocuk iaşe ediyorlardı. Halbuki 
mevcuda nispetle, yirmi de biri bile değil; biıîa-
enaleyh, Rusya'nın şimendiferlerinin de gayet 
fena işlemesi, dünyanın hiçbir tarafından da 
Rusya'ya muavenet olmaması, bunlara zahire 
naklini de imkân haricine çıkarıyor. Bendeniz 
orgda iken Kâzım Karabekir Paşadan bir ha
ber gelmişti. (Ben Şark Cephesinde iki bin ço
cuğa bakabilirim) diyordu. Zaten Kâzım Kara
bekir Paşanın bu gibi çocuklara bakmak için 
teşkilâtı ve mektepleri vardır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Allah razı ol
sun. 

İSMAİL SUBHl B. (Burdur) — Bu iki bin 
çocuğun nısfının Başkırtlardan ve nısfının da 
Kazaklardj^ı ve Tatarlardan olması temin edil
mişti. Çünkü, (Ufa) Diniye Nezaretine bir tel-
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graf keşide edilmişti. Açlıkla mücadele için ve 
sırf müslüman memleketlerden iane cem ederek 
(Ufa) Diniye Nezaretinin teşkilâtı vasıtasiyle 
onu tevzi etmek için salâhiyet verilmişti. (Ufa) 
Diniye Nezareti bu iki bin çocuğu, bendeniz de 
bu işle meşgul olduğum için biliyorum, almış; 
toplamış ve göndermiştir. Kâzım Karabekir Pa
şadan bu defa bir telgraf geliyor. Bu telgraf, 
Heyeti Vekileyedir. Bakınız ne diyor. 

Suret 
Gerek Soysallı îsmail Subhi Beyden ve ge

rekse Kafkas sefaret ve mümessillerinden alı
nan raporlardan Rusya'nın aç mıntakalarındaki 
Kafkasya'ya îslâm çocukları gönderilmekte ve 
şimdiye kadar on bin islâm çocuğu Azerbay
can'a ve beş bin islâm çocuğu da Gürcistan'a 
sevk edilmiş ve yine on bin çocuk daha Azer
baycan'a sevk edilmek üzere olduğu ve esnayı 
naklinde nısfının yollarda öldüğü de yazılmak
tadır. Kafkasya'da da bunların bırakılamıyarak 
açlıktan sefalet içinde kalmaları tabiî görüldü
ğünden Şark mmtakasmda bunların iskân ia
şesi tercümanla rica edilmektedir. Bunlardan 
şimdilik (2 000) kadarını Şark mmtakasmda 
ve nispeten ucuz olan Erzurum ve Erzincan'da 
toplayıp iskân edebiliriz. Yalnız askerî kadro 
bütçesinin darlığına çocukları himaye cemiye
tinin iradı da kâfi gelmediğinden bunların bir 
teşkilâta raptı ile ilbas ve iaşe edilmeleri husu
sunun ciheti mülkiyece temin edilmesi lâzım-
gelir. İktisat veya Dahiliye Vekâleti nezdindfe 
teşebbüsatta bulunulması ve Erzurum Vilâye
tine, Erzincan Mutasarrıflığına emir verdirilirse 
l\er hususta ciheti askeriyece muavenet edile
ceğini arz eylerim. 

21 Mart 1338 
Şark Cephesi Kumandanı 

Kâzim Karabekir 

İSMAİL SUBHİ B. (Devamîa) — Bu .me
sele hakkında bendeniz Heyeti Vekile Reisi ile 
görüştüm. Riza Nur Beyefendi ile de görüştüm. 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye; bin kadar ço
cuğun Himayeietfale; bin kadar çocuğun da 
Hilâliahmere verilmesini temin ediyorlar. Bili
yorsunuz ki, biz büyük bir harbin içerisindeyiz. 
Nüfusça fevkalâde zayiata uğradık. Ben teklif 
ediyorum ki, her şubeden iki zat ayrılmak su
retiyle bir encümen teşkil edilsin.^ Her mebus 
arkadaşlardan rica ederim. Dairei intihabiyele-
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riyle muhabere ederek bu gelecek çocukların beş 
on bin kadarını vesaiti hususiye ile aileler nez-
dine filân yerleştirererek kurtaralım. Bunların 
hepsi Türk neslinden ve Müslümandır. Biliyo
rum ki; bizim memleketimizde pekçok fakir ve 
yetim çocuklar vardır. Fakat elbette onlar bu 
derece hali fecaatte değildirler, halbuki, ötekile
rin hali tasavvur edilemez ve anlatılamaz derece
de fecidir. Biz bunlardan nekadarım kurtarabi-
lirsek okadarı memleket için kârdır. Esasen Şun
lardan birçoğu Rusya'nın içerlerine gidiyorlar. 
Herkes ana - baba günleri geçiriyor. Kimse kim
seye bakacak halde değildir. Bendeniz teklif edi
yorum. eğer muvafık görürseniz hususi surette 
de meşgul olalım. 

REİS — Efendim, teklifin aslı bu işle meş
gul olmak için bir encümenin teşkilidir. Eğer 
müzakere devam edecekse evvelâ teklifi ruzna-
meye almamız lâzımdır. \Hayır, hayır, salala
rı) O halde müzakere açmıyorum. Encümen 
teşkilini reyinize arz edeceğim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey usulü müzakere hakkında arz edeceğim. 
Mademki, bu mesele hakkında Hükümet meşgul 
olmuş. Bu takriri Heyeti Vekileye verelim He
yeti Vekile icabına baksın. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, encümen teşkiline lüzum yoktur. Yani 
Meclise ait yapılacak bir muamele yoktur. Esa
sen bu gav-G etrafında çalışan Hilâliahmer, Mua
veneti İçtimaiye, Himayeietfal gibi cemiyetler 
müesseseler vardır. Tabiî bizim memleketimize 
gelecek her kardeş çocuğu isterse Hıristiyan da
hi olsa muavenet eder, bağrımıza basarız.Onla
ra ve her acezeye yardım etmek vazifei insani-
yemizdir. Bu hususta icabeden şeyi yaparız. 
Sonra Meclis buna ne yapacaktır? Zaten Hima^ 
yeietfâl, mebuslardan mürekkebtir. Oradaki, ar
kadaşlar bu hususta daha faal bir surette çalı
şırlar. Encümenlere giderler, Hükümete fikirle
rini söylerler. Mebuslara fikirlerini kabul etti
rirler ve istifâde ederler. Bu insani bir teşkilât
tır. Bu hususi meselede, hepimiz beraber çalış
mayı arzu ederiz. 

MUSA KÂZIM E l (Konya) — Encümen 
hiçbir iş yapamaz. Himayeietfal Cemiyeti var. 
Meclis ona lâzımgelen muaveneti maliyeyi de 
yapıyor. Ayrı ayrı komisyonların, ayrı ayrı 
encümenlerin bu işle uğraşması doğru değildir. 

- 4 8 0 -
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Binaenaleyh bu teklif müzakere edilemez. Tak
riri Heyeti Vekileye tevdi edelim; onlar icabına 
baksın. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade edi
niz. Bu Heyeti Vekilenin yapacağı bir iş değil
dir ve mesele söylendiği gibi de basit değildir. 
Heyeti Vekile kendi işi ile meşguldür; zannede
rim. Bu mesele mühimdir. Bu meselenin mahi
yetini teşrihe bendeniz lüzum görmüyorum. Ve 
caiz de değildir. 

Subhi Bey pekâlâ yerinde izah ettiler. Bu 
ehemmiyetli bir meseledir. Teşkili teklif edi
len encümen, daimî bir encümen olacak değil
dir. Ancak ihzari bir surette buna dair lâzımge-
len şeyleri ve ne suretle hareket edilebileceğini 
düşünür. Onun için encümen teşkili zaruridir. 
Çünkü mesele gayet mühimdir. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
esas itibariyle bu teklifin aleyhinde bulunacak, 
bunu kabul etmiyecek bir arkadaşımız yoktur. 
Esasen Sıhhiye Vekâleti bu gibi şeylerle meşgul 
oluyor. Sonra Himayeietfal Cemiyeti var. Ar
kadaşların söylediği gibi Sıhhiye Vekâletinin büt
çesine bu husus için 20 - 30 bin lira ilâvesi için 
teklifi oraya havale ederiz. Bize gelir kabul ede
riz. Mesele hallolunur. -(Öldükten sonra mı ya
pacaksın? Sesleri) Yalnız böyle havale ile iş 
bitmez. Meclis bunu tasvibedor; Sıhhiye Ve
kâletine re'sen havale eder. O da bütçesini ya
par, gelir. Himayeietfal de bir tarafta milletin 
muavenet ve şefkatine müracaat eder. Mesele 
biter. 

.İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Efendim, 
teklifimin bir yeri yanlış anlaşılmıştır. Bende
niz vesaiti resmiyeye müracaat^ teklif etmiyo
rum. Vesaiti hususiye ile bir şey yapacağız. 
Bütçeye yüklemiyeceğiz. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Mesele 
tevazuh etmiş olmakla beraber Türkiye Tıalkı 
kendine düşen vazifeyi yapmaktadır. Kendimiz 
bin türlü ihtiyaç içinde olmakla beraber her han-
*gi bit yerde husule gelen felâkete yalnız halkı
mız değil hükümeti resmiyemizin de iştirakini 
imkân dairesinde temin için teklif edilen encü
menin teşkilini kabul etmeliyiz. O encümen mu
vakkattir. Ne yapmak mümkün olduğunu düşü
nür, Heyeti Celileye arz eder. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) —̂  Canım bu
nun nesi var? Parası yok, pulu yok üç yüz âza 
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var. Bunun içinden birkaç kişi de bununla meş
gul olsun. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Sıhhiye En
cümeni var onun vazifesidir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, İs
mail Suphi Bey biraderimizin teklifleri hakika
ten gayet mühim ve gayet esaslı bir meseledir. 
Bu mühim ve esaslı teklifte bulunduklarından 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. Mesele yal
nız vasaiti resmiye ile yani hükümet vasaiti ile 
temin edilecek meselelerden değildir. Her halde 
bunun çok fevkindedir. Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti resmiyesi Türkiye dâhilinde 
ifasına mecbur olduğu vazifeyi bile bütçe dola-
yisiyle ifa edememektedir. Binaenaleyh Meclis 
ve Meclisten intihabedilen bir encümen bu işe 
vazıyed ederek evveliyatını tetkik ve tetebbu 
ettikten sonra netice itibariyle neye karar 
verirse nihai olarak tekrar Meclise gelmesi lâ
zım ve zaruridir. Binaenaleyh İsmail Suphi Be
yefendinin takrirlerinin kabulünü bendeniz tek
lif ediyorum. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendiler, şim
diye kadar Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
sormuş olduğu elli dokuz mahallin otuz üçü ce
vap vermiş ve bu yekûn seksen altı bini hâvi 
yetim çocuk olduğunu gösteriyor. Yalnız dâhil
de otuz üç yerde musaibi harbiyeden müteessir 
olan çocukların yekûnu seksen altı bin küsur
dur. Himayeietfal bunlarla, meşgul oluyor. Ta
biî hariçten gelenlerle de meşgul olacaktır. 
Bunları idare etmek şüphesiz paraya muhtaçtır. 
Bugünlerde Meclisi Âliye bir karar takdim edi
lecektir. Bunlar Meclisi Âlinizden çıkarsa bu 
evlâdı vatan müreffeh ve mesut yaşıyacak ve 
hayatları kurtulmuş olacaktır. Bendeniz de bu 
teklifin neticesinde alacağı vaziyeti gördükten 
sonra tafsilât vermek üzere bu takririn kabu
lünü rica ediyorum. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. (Si-
nob) — Efendim, Sihhiye Vekâleti bu mesele ile 
meşgul olmuştur. Maatteessüf vaziyet ciddîdir. 
Epeyce çocuk açlıktan dolayı bizim hududa ge
liyor. Gelirken de yolda ölüyor. Bunlara maat
teessüf bir yardım yapmanın imkânı yoktur. Bu 
hududa gelmekte olan çocuklar yirmi bin, yirmi 
beş bin çocuk tahmin ediliyor. Bendeniz bunu 
düşündüm. Yapabileceğimiz şey ancak iki bin 
çocuğu mevcut eytamhanelere yerleştirmektir. 
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Bu malûmatı Himayeietfal Cemiyetine vermiş
tim. Kendileri de bununla meşgul oluyor. Eli
mizde mevcut epeyce yetim çocuklarımız var
dır. Maatteessüf bunlara yetişecek paramız 
yoktur. Eytamhanelerimizin hali pek perişan
dır. Bunlar varken tabiî onlar da geliyor. Fa
kat açıkta kallmasm diye hiç olmazsa iki bin 
kadar çocuğu şöyle böyle öteye beriye sıkıştırabi-
leeeğiz. ondan sonra bendeniz Hilâliahmerin mu
avenetine müracaat ettim ve ne kadar çocuğa 
bakabilirsiniz dedim. Zannederim ki, oradan da 
pek yakında bir cevap gelecektir. Diğer taraf
tan da Kâzım Karabekir Paşamda iki bin çocuk 
alıyor. Orada eytamhanelerde bakacaktır ve ba
rındıracaktır, fakat bendeniz bunun için yegâne 
düşünebildiğim şey, bu çocukların baki kalan 
kısmını köylere, şehirlere aileler nezdine yerleş
tirmek ve dağıtmaktır. Bundan başka çare yok
tur. (Pek doğru sadaları) Bunları bu'suretle 
yerleştirmek en kolay, amelî bir usuldür. Başka 
türlü yapamıyacağız. Bunu bu suretle yapmıya-
cak olursak efendiler, maatteessüf çocuklar gel
dikten sonra bizde öleceklerdir; ve aynı felâkete 
mâruz kalacaklardır. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Bendeniz iki ta
nesini tekeffül ediyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Belediye
lerle muhabere etseniz. 

Dr. RİZA NUR B. (Devamla) — Efendim, 
belediyelerin hali malûm, şehirlerdeki fukara
ya bile bakamaz. Bu hepimizin malûmudur. En 
iyisi aileler nezdine yerleştirmektir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — En iyisi belediyeler 
vasıtasiyle ailelere tevzi edilsin. 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Evet efen
dim, aileler nezdine verilmek üzere belediyelere 
tevzi edebiliriz. 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Efendim, 
siz bu işle meşgul olmak üzere bir komisyon 
teşkiline muarz mısınız? 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Hayır niçin 
muarız olayım? Pekâlâ muhtelif mahallerde her 
taraftan yardım olabilir ve bu husus hakkında 
çalışacak zevat ne kadar çok olursa o kadar 
nafi olur. 

HAKKI B. (Van) — Efendim, bu çocukların 
hepsi erkek midir? 

Dr. RlZA NUR B. (Sinob) — Bir kısmı er
kek; bir kısmı da kızdır. ! 
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EMlR Pş. (Sivas) — Bunlar yola çıkmış 

mıdır? 
Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Evet efen

dim, yola çıkmıştır. Ve yarısı da açlıktan ölüyor 
daha hududumuza dâhil olmadan. 

EMlR Pş. (Sivas) — O halde düşünmeğe gel
mez. Mademki yola çıkmışlar ve bir kısmı da yol
larda ölüyormuş. Encümen yapalım, müzakere 
edelim dersek bunların muavenetine yetişemeyiz. 

Dr. RIZA NUR B. Devamla) — Efendim, ben
deniz Şark Cephesine iki bin tanesini Darüleyta-
ma alabilir Ve mütebakisini taksim edebiliriz di
ye yazdım. Bunlar henüz Rusya hududundadır. 
Şimdiden bir çare düşünemeyiz zannederim. 

HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Reis Bey, 
müzakere kâfi. Binaenaleyh aramızda ihtilâf yok
tur. 

RElS -r- Efendim, takriri reyi âlinize arz 
ediyorum. Mevzu bir encümene lüzum görülüp gö
rülmemek meselesidir. Bunu reyinize arz ediyo
rum. Encümen teşkilini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Her şube, encümen 
için iki kişi intihabedecektir. Bunlardan bir en
cümen teşekkül edecek, ihzari mukarrerat ittihaz 
edecek. 

7.— MAZBATALAR 
REİS — Efendim, encümenlerden tetkikatı 

ikmal edilerek Heyeti Umumiyeye gönderilmiş 
dört kıta evrak mevcuttur. Binaenaleyh; ruzna-
memiz de çok doludur. Arzu ettiğiniz vakit ruz-
namemiz'e ithal ederiz. Onları yalnız Heyeti Celi-
lenize malûmat ^akbîlinden arz ediyorum. 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Yüz pa
radan fazlaya çay ve kahve satanların Temettü 
Vergilerinin tezyidine dair kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/500) 

RE IS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Yüz 
paradan fazla kahve ve çay satan esnafın Temet
tü Vergilerinin bir misli tezyidi hakkındaki tek
lifinin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

2.,— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Sin
leri 65 yaşını tecavüş etmiş mahkûminin tahliye 
edilmelerine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/501) 
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REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 

Sinleri altmış beşi tecavüz eden mahkûminin affı 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadı
ğına dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

3. — Sigara kâğıtları, kibrit ve kav kutuları
nın İstihlâk Resmine dair 12 ve 14 Mart İ334 ta
rihli kanunlara müzeyyel kanun lâyihası ve Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
taları. 

RElS — Sigara kâğıdı, kav ve kibrit istihlâk 
Resmi hakkındaki Kanunun zeyline dair Kavanin 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

i. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin, 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti tarafından 
getirtilmiş olmı eşyayı askeriyeden alman Güm
rük Resmi hakkında kanun teklifi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası (2/430 mükerrer) 
• REİS — Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
tarafından fırkai askeriye için celbedilen fotin
lerin Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 
teklifin reddine dair Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Reis Bey; 
REÎS •— Müzakere etmiyoruz. Heyeti Celi-

teye malûmat kabilinden arz ediyorum. Heyeti 
Celile arzu ettiğinde ruznameye alacağız, bittabi 
o vakit, müzakere edeceğiz. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

/. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Yunanlıların Eskişehir'deki Osmanlı Ban
kasından almış oldukları eşya hakkında İktisat 
Vekâletinden sual takriri. 

REÎS — Ruznamei müzakerata geçmezden 
evvel Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, 
İktisat Vekâletinden bir sual takriri vardır. Teb
liğ edeceğiz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey, şifahen izahat istiyorum. Şimdi cevap ver
sinler. Vekil Bey de buradadır. 

8. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — 1338 senesi Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

A — Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz 
efendim. Dahiliye bütçesinin fasıllarına geçilme-
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I sine karar verilmiştir. Müzakerenin mabadına 

devam edeceğiz. 
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I senesi senesi muhassesatı 

Mec- Hükü- Encü-
lisçe metçe mence 
kabul teklif kabul 

F. M. Nev'i muhassesat edilen edilen edilen 

Dahiliye Vekâleti 
Birinci kısım -

İdarei merkeziye 
145 Maaşat 

1 Vekil ve Müste
şarlık maaşı 1000 2 400 2 240 

2 Memurini vekâlet 7 695 7 850 7 224 
3 Müstahdemin mü

teferrika 180 286 1080 
4 Mülkiye müfet

tişleri 4 020 6 000 2 000 

Yekûn 12 895* 16 536 12 544 

I REİS — Efendim, mevzuu müzakere Muva-
I zenei Maliye Encümeninin teklifidir. Dahiliye 
I bütçesinin 145 nci faslı ki - idarei merkeziye* 
I kısmına taallûk eden kısımdır - bunun müza-
I keresine başlamadan evvel tensip buyurursanız 
I sualler vardır. Eğer Vekil Beyefendi de cevap 
I vereceklerse bu fasıl münasebetiyle bunları ik-
I mal edelim. (Muvafık, sadaları) 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Kırşehir 
I Meclisi Umumi âzasından Münib Beyin, Meclise 
I devam ettirilmemesi esbabına dair sualine Dahi-
I liye Vekâleti Vekili Vehbi Beyin tahrirî cevabı 

I Riyaseti Celileye 

I Hulâsa 
I Kırşehir Meclisi Umumisi âza-
I smdan Münib Beyin meclise de-
I vam edemediği haberinin derecei 
I sıhhati ile manii devam esbabı 
I kanuniyenin Dahiliye Vekâletin-
I den sualine dair 
I Mecalisi Umumiyece ittifak veya ekseriyetle 
I kabul edilen mezabiti intihabiyenin hükümden 
I ıskatı mahiyet ve mânasını mütazammm surette 
| haizi ekseriyet azanın mecalise devamdan meni 
I kaziyesi, rüesayı mecalisin her halde istima-
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İme mezrun oİamıyacakları bir salâhiyeti mut
laka ve münferidei gayrikanuniye olduğuna ve 
Dahiliye Vekâletine mükerreren mesbuk müra-
caatine rağmen mazbatai intihabiyesinin illet
ten selâmeti ekseriyeti arayı hafiyeye iktiran 
eyliyen Kırşehir Meclisi Umumisi âzası Münib 
Beyin meclise devam edemediği haber alındı
ğında bunun sahih olup olmadığının ve sahih 
ise mâni devam esbabı kanuniyenin tahrirî ce
vap verilmek üzere umuru Dahiliye Vekâletin
den sual buyurulmasını teklif ve rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Sadık 

Umuru Mahalliyeyi 
Vilâyet Müdüriyeti 

2454/504 
Kırşehir Mebusu Sadık Bey ta
rafından verilen sual takriri 
lieclittetkik Memurin Muhake-
mat Encümeni Heyetine takdim 
kılındığına dair. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kırşehir Mebusu Sadık Bey tarafından veri

lip Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin 
7 . II . 1337 tarih ve 1939/3242 numaralı tez
keresiyle tevdi olunan sual takririne cevaptır : 

Münib Beyin muamelei intihabiyesinde yol
suzluk vukua geldiğinden dolayı makamı mu-. 
tasarrıfça itiraz vâki olduğundan İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanununun 135 nci maddesi mu
cibince keyfiyetin lieclittetkik Memurini Mu-
hakemat Encümeni Heyetine takdim kılınmış 
olduğu arz olunur, efendim. 

9 . II . 1338 
Dahiliye Vekili namına 

Mehmet Vehbi 

REİS — Sadık Bey, buyurun. 
SADIK B. (Kırşehir) — Cevabı kâfi görü

yorum. Söz yoktur. 
REÎS — Cevap kâfi görülmüştü!'. 

3. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Kür-
distan ahvali hakkında devran eden şayiata dair 
sualine Dahiliye Vekâleti Vekili Vehbi Beyin 
tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Bir iki günden beri Meclisin karidorlarmda 

Kürdistan'da bâzı vakayiin hudusu ve tahaddüs 
eden vekayiin önüne geçmek için bir heyetin 

.1338 Ö : 1 
Kürdistan'a derdesti sevk bulunduğu rivayeti 
mütevarittir. 

İstihbarat Dairesinin şubeler, encümenler rü-
esasma vâki istihbarat listelerinde bu rivayet 
başka, başka suretlerle muharrerdir. Bu rivayet 
ve ihbaratıri mahiyeti esasiyesi hakkında zirde-
ki mevaddm izahını istizah şekil ve mahiyetinde 
Dahiliye Vekâletine tevcih eder ve kemali istical 
ve ehemmiyetle keyfiyeti istizah eylerim. 

1. Meselenin mahiyet ve hakikati nedir? 
2. Gönderilen heyetten beklenilen faide ne

den ibarettir? 
3. Heyet, Meclisi Âlinin âzasından olmak 

itibariyle bunları istihdam ve izam hakkı mü
cerret Meclisi Âliye ait iken Meclisi Âlinin bu 
bapta reyi kararının alınmaması neye müste
nittir? 

6 Mart 1338 
Bitlis Mebusu 

Yusuf Ziya • 

31286/4409 12 Mart 1338 
Büyük Millet "Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şark vilâyetlerinde halihazırda bir hâdiseyi 
mühimmc yoktur. Ancak düşmanlarımız şimdi
ye kadar evvelce' vatanımızı parçalamakta mu
vaffak oldukları tefrikaları tekrar ihdasa çalış
makta oldukları cihetle rüfekayı muhteremeden 
bâzıları emsali veçhile ikaz ve irşat vazifesiyle 
Meclis Riyaseti ve Başkumandanlık canibi sami-
sinden dairei intihabiyelerine izam olunduğu 
maalihtiram arz olunur efendim. 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Mehmed Vehbi 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, ben
deniz gerek bu takriri verirken ve gerek bu hu
sustaki bütün teşebbüsatımda bir gayeye vâsıl 
olmak istedim. O da öyle bir heyet gidecek olur
sa faidesinden ziyade mazarratı mucibolacağmı 
Heyeti Celilenize vaktinden evvel söylemektir. 

Binaenaleyh bendeniz vazifemi ifa ettim, bun
dan sonra buna ilâve edecek hiçbir sözüm yoktur. 
Yapılacak muamele mücerret Heyeti Celilenize 
aittir. 13.3.1338 

4. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, Selâ
meti Umumiye Komitesi hakkındaki bir sualine 
Dahiliye Vekâleti Vekili Vehbi Beyin tahrirî ce
vabı 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
(Selâmeti Umumiye Komitesi) namiyle bir 

cemiyetin teşekkülü sahih midir; maksat ve mea
le nedir? Dahiliye Vekilinden şifahen sual edi
yorum. . 

Kastamonu Mebusu 
Besim 

5025/1286 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

16.2.1338 tarihli 189/298 numaralı tezke
reye cevaptır. 

Kastamonu Mebusu Besim Bey tarafından ve
rilen sual takriri mütalâa olundu. Anadolu'da 
(Selâmeti Umumiye Komitesi) namında cemiyet 
teşekkül ettiğine dair Dahiliye Vekâletinde kay-
dü malûmat olmadığı ve bu namda bir cemiyet 
bulunmadığı mâruzdur olbapta. * 

21 Mart 1338 

Dahiliye Vekili namına 
Mehmed Vehbi 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - - Ya ken
dileri de oraya dâhil ise, Heyeti Vekileden dört 
kişi bu cemiyete dâhil imiş. Henüz... 

REİS — Efendim; yirmi sual var ki, henüz 
cevapları gelmemiştir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHİ B: (İstanbul) 
— Reis Bey, bu sualler Dahiliye Vekâletine gön
derilmemiştir. Kayıtları yoklattım; bulamadım. 
Binaenaleyh, cevapları da hazırlanmamıştır. Baş
ka bir güne tehir edilsin. 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekâletine gön
derilmiş yirmi sual vardır. Henüz cevapları gel
memiş. Vekil Bey de bunların cevaplarının ita
sının başka bir güne tehirini istiyor. Binaen
aleyh şimdi bütçe müzakeresine devam edeceğiz. 
Birinci fasla ait yani 145 nci fasla ait söz isti-
yen var mı? 

5. —. Heyeti Teftişiyei Mülkiyenin iadeten 
teşkiline dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim, encümenlerden tetkikatı 
ikmal edilerek Heyeti Celilenize gönderilmiş bir 
lâyihai kanuniye mevcuttur. O da Dahiliye mü
fettişlerinin ihdası meselesidir. Bütçeyi müzakere 
ederken eğer Meclisi Âli bu kanunu da nazarı 
dikkate alırsa, bu Heyeti Celile müfettişler tah

sisatının kabulüne karar verdiği takdirde kanun 
tanzimine mahal kalmaksızın bir fasıl ile mua
mele tamam olmuş olur. Lâyihayı okutuyorum : 

Kanun 

MADDE 1. — Dahiliye Vekâleti Heyeti Tef-
tişiyesi iadeten teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — Merbut kadro mucibince He
yeti Teftişiye maaş ve harcırahına mukabil Da
hiliye bütçesinin 145 nci faslının ikinci memu
rin vekâlet maddesine bin yüz altmış dört ve 
dördüncü mülkiye müfettişleri maddesine altı 
bin ve yüz altmış üçüncü tahsisatı fevkalâde fas
lına on bin iki yüz elli dört ve yüz elli -birinci 
faslın ikinci müfettişler harcırahı maddesine altı 
bin lira ithal olunmuştur. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye vekâletleri menfurdur. 

MADDE 4. —- İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

29/Kânunusani/1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili Şer'iye Vekili 

Fevzi # Fehmi 
M. M. Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Refik Şevket 
Dahiliye Vekili namına Hariciye Vekili 

Mehmed Vehbi Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 

Nafıa Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Feyzi Vekili 

(İçtimada bulunmamıştır) 
İktisat Vekili 

Sırrı 

No. : 24 
Riyaseti Celileye 

Teftişin umumi ve hususi, resmî ve zatî işler
de selâmet ve intizamı muamelâtın nâzımı oldu
ğu bittecrübe sabit olmasına ve Heyeti Teftişiye-
nin lağvından beri memurinin muahaze ve tec
ziye ihtimali azaldığı cihetle suiistimalâtı ve 
keyfî muamelâtı arttığı şikâyeti vakıadan anla
şılmasına binaen evvelce kabul ve tatbik edilen 
nizamnameye tevfikan ifayı vazife etmek üzere 
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Heyeti Teftişîyenin iadei tesisi muvafık olduğu 
tezekkür kılındı., 
Dahiliye Encümeni Eeisi Mazbata Muharriri 

Van Bulunmadığı 
Haydar 

Kâtip Âza Âza 
Kayseri Muş Sivas 

Atıf Osman Kadri Ziyaeddin 
Yozgad 

Bu şekilde usulü teftişe muterizim 
Süleyman Sırrı 

Numara : 79 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

îdarei umumiyei vilâyatta icra edilecek ten
sikat sayesinde Dahiliye bütçesinde asgari altı 
yüz bin lira tasarruf edileceği Dahiliye Vekili 
hazırı tarafından şifahen dermeyan ve taahhüt 
edilmiş olmakla Dahiliye Heyeti Teftişiyesinin 
iadeten tesisine mütedair kanun lâyihasının is
tilzam ettiği masarif encümenimizce istiksar 
edilmemiş ve ahzı asker muamelâtının dahi mül
kiye müfettişleri tarafından teftişi esasının ka
bulü ile mezkûr heyeti teftişiye nizamnamesine 
ona dair bir madde ilâvesinin aidolduğu encü
mene emir ve havalesini şayanı temenni görül
müş olmakla icra Vekilleri Heyeti tarafından 
teklif olunan işbu lâyihai kanuniyenin kabulü 
şeraiti mephuse dairesinde muvafıkı maslahat 
görülmüş olduğu mâruzdur. 

27 Şubat 1338 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Eeisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Menteşe 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 

Kâtip *Aza Âza 
Ertuğrul Mersin Erzurum 

Salâhaddin Mehmed Salih 
, Âza Âza Âza 
Bolu istanbul Kozan ' 
Şükrü Mehmed Neşet Dr. Fikret 

RElS — Söz istiyen var mı? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Kanunda 
yalnız bir sehiv vardır, onu arz edeceğim. Esbabı 
mucibe mazbatasında «Mülkiye müfettişlerine 
ilâvei memuriyet olmak üzere ahzi asker mua
melâtının teftişi» diye yazılmıştır. Bunda sehiv 
vâki olmuştur. Ahzı asker muamelâtının mülki
ye müfettişleri vasıtasiyle takip ve teftişi için 

1338 C : 1 
mevaddı kanuniyede sarahat yoktur. Bunun im
kânı da yoktur. Binaenaleyh mevcut kavaidi, 
usulü bozmak demektir. Esbabı mucibede mev-
cudolan o fıkranın tayyını teklif ederim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu kanunun 
müzakeresine hacet yok. Zaten geçen sene Mül
kiye müfettişleri Kanunu ilga edilmemiştir. 
Yalnız bütçeden tahsisatı kaldırılmıştır. Şirndi 
Vekil Bey tarafından teklif vâki olup da tahsi
satın bütçeye ilâvesi kabul buyurulduğu takdir
de kanunun mevzuubahsedilmesine lüzum kal
maz. Kanunun nizamnamesi de mevcuttur. Yal
nız tahsisatı kabul edilmekle müfettişlikler iade 
edilmiş olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 
Efendim, 145 nci faslın birinci maddesinde 

Dahiliye Müsteşarı muhassasatı vardır... Dün 
Dahiliye Encümeni Vekâlet makamında içtima 
etti. Vekil Bey de hazır olduğu halde müzake-
ratta bulundu. Müsteşarlığa ait vazifenin îdarei 
Umumiyei Vilâyat Müdüriyeti, tarafından ifası 
veyahut bu defa teşkil edilen Heyeti Teftişiye 
Müdüriyetine tevdii suretiyle Müsteşarlık ma
aşının tasarrufunu tahtı karara aldı. Artık tak
dir Heyeti Celilenindir. Bu suretle 80 lira ta
sarruf edilmiş oluyor. Sonra buna mukabil bu 
tasarruf edilen paradan onar lira maaşlı kâtip
ler var. Onların maaşına ikişer lira zammını en
cümen kabul etmiştir. îdarei Umumiyei Vilâyat 
Müdürünün maaşı 6 000 kuruş, îdarei Mahal-
liyei Vilâyet ile Sicil, Memurin müdürlerinin 
maaşı eliişer lidadır. Sicil Müdürünün maaşına 
bu tasarruf edilen paradan 10 lira ve îdarei Ma-
halliyei Vilâyat Müdürünün maaşına keza 10 li
ra zammını encümen kabul etmiştir. Sonra efen
dim Dahiliye Vekâletinin yedi odacısı varmış. 
Encümen bunu beşe tenzil etti. Müsteşar maaşı 
olan 80 lirayla bundan hâsıl olan, tasarruf mik
tarının yekûnu 116 lira tutuyor. Bu 116 lira
dan ufak maaşlı olan müvezzilerin 500 kuruş 
maaşlı olan müvezzilerin maaşına, 1 000 kuruş 
maaşlı olan kâtiplerin maaşına, iki müdür maa
şına ceman 45 lira zammedilmiş oluyor. Şu he
sapça Dahiliye Vekâleti bütçesinin bu maddesin
den 71 lira tasarruf edilmiş oluyor. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Hazineye kal
sa, tasarruf edilse daha iyi olmaz mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Masla
hat onu icabediyor. Meselâ Ankara Hükümeti 
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merkeziyesinin bir imamı vardır. Bunun iki t 
bankmot maaşı var. Her halde iki bankmotla 
nasıl idare eder? Encümen buna 3 lira zammet
ti. Maaşı beş lira oldu. Sonra meselâ biner ku-
ruşlu kâtipler var; bunlara ikişer lira zammet
tik. 12 lira oldu. Kalemi Mahsus Müdürü var 
efendim, evvelki sene 40 lira alırken 25 liraya j 
tenziledilmiş. Buna da 5 lira ilâve ettik. Şu I 
halde bütçenin bu maddesinden 71 lira tasarruf 
ettik. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Deva
ir müdiranîmn mâaşatı ne oluyor? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — îdarei 
Umumiyei Vilâyat Müdürünün maaşı 60 liradır. 
Îdarei {Mahalliyei Vilâyet Müdürünün maaşı 
ise 1336 da (60) iken 1337 de (50) ye indirmiş- | 
ler. Sonra Sicil ve Memurin Müdür maaşı (60) 
lira iken keza (50) ye indirmişler. Halbuki bu 
vazifeler, hem memurin hem sicil vazifesi bir zat 
uhdesinde bulunduğu ve sınıfları da beraber 
olduğu halde birinin 60, diğerlerinin 50 şer 
lira, encümen tasarruf ettiği şu 116 liradan bun-, 
lara onar lira zammetmiş oluyor. 

NEBİL Ef. (Kasahisarı Sahib) — Kaç lira 
tasarruf edilmiş oluyor? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) - 71 lira | 
' tasarruf edilmiş oluyor. i 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsteşar
lığın lâğviyle bu pek mühim vazifeyi nasıl temin 
buyuracaksınız? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Efen
dim, Vekâlet buna muarızdır. Yalnız encümen j 
ekseriyetle Müsteşarlığın ilgasını kabul etti. Vo 
dedi ki, «Bu vazife îdarei Umumiyei Vilâyet I 
Müdürüne tevdi edilsin veyahut Heyeti Tefti-
şiyeye teşekkül ediyor, heyet reisi Müsteşarlık i 
vazifesine baksın, bu maaş tasarruf edilsin?» 
(öyle şey olmaz sesleri) j 

REİS — Efendim, bu hususta Muvâzene;'' 
Maliye Encümeninin mütalâası var mı? 

ISM.ET B, (Çorum) — Efendim, encümen 
yalnız Dahiliye Vekâletindeki Müsteşarlığın lü- | 
zumsuzluğu ve sairesi hakkında mütalâa der- j 
meyen etmiyecektir. Encümen dün Heyeti Ce- I 
lilenin kabul ettiği fıkrayı tekrar edecek ve \ 
noktayi nazarını o fıkrayla arz eyliyecektir. | 

«Her sene bütçe kanunlariyle tasdik ettiril- I 
mekte bulunan devair kadrolarının kanunu mah- j 
sus olmadıkça değişmemek ve vazife hukuku j 
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memuriyeti de kâfil olmak üzere esaslı surette 
tanzim ve istikmaliyle iktiza eden memurin ve 
teşkilât kanunlariyle birlikte Meclise tevdii; 
maahaza içinde bulunduğumuz şu devrei inti
kalde kadroların idare ve tatbikatında dar bir 
hudut dâhilinde kalmak mümkün olamıyaca-
ğından 1339 bütçesinin tasdikine kadar bugün
kü maaşat maddeleriyle tahsisatı fevkalâdei şeh
riye fasıllarından mevzuu muhassasat tecavüz 
edilmemek ve aidolduğu encümenlerin mütalâa 
ve müsaadeleri behemehal alınmak ve müna
kale, maddelerle fasıllara taallûk eylediği tak
dirde Muvazene Encümeninden de geçirilmek 
şartiyle kadrolarda tadilât icrasında vekâlet
lerin serbest bırakılması» 

Şimdi efendim, malûmuâlinizdir ki, Heyeti 
Celile 1337 bütçesini umumi bir avans kanuniyle 
kapattı ve 1337 senesinde ihzar edilen bütçeleri
nin de 1338 senesi bütçelerinin müsveddesi ola- n 
rak nazarı itibara alınmasına karar verdi. Şu 
halde 1338 senei içtimaiyesinde teşekkül eden 
Muvazenei Maliye Encümeni 1338 senesi için 
Hükümetin teklif ettiği bütçe lâyihasına vazı-
yed edemedi ve yalnız 1337 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunu için olbaptaki mazbatayı hu
lâsa ederek müzeyyel olarak tanzim ve Heyeti 
Celileye takdûn etti. Bu mazbatada 1337 sene
sinde muhtelif encümenlerin tetkik ve tesbit 
ettikleri kadroların Heyeti Umumiyede müza
keresi esnasında tay ve tenzil teklifini esas ola
rak kabul etmiyor. Çünkü Heyeti. Umımıiyede 
müzakere esnasında bir memuriyetin lağvı ve
yahut kadronun tadili gibi gayet mühim mesa
ilin o memuriyetin ihdası zamanından bu 
ana kadar kavanini mevcude ile olan 
hidematm, vazaifin tefrikini ve o mevkide 
bulunan mütehassısların birdenbire ilga
sını kabul etmiyor ve bir Memurin Teş
kilâtı Kanunu yapılarak Devletin teşkilâtının 
esaslı bir surette tanzimi ve bu esas dairesinde 
kadrolar üzerinde, her sene bütçesinde tadilât 
yapılmak fikrinden sarfınazar edilmesi fikrini 
tesis etmek istiyor. Muhafaza etmek istediği 
nikatmazar şudur: Müsvedde telâkki olunan 
1337 senesi Dahiliye bütçesi tahsisatı asliyesi 
2 327 321 liradır. Kanun tahsisatı muhtelife 
maddesine kanunu mahsus mucibince tahsi
satı munzamme olarak 5 280 lira da, ilâve edil
miştir. Minhayselmecmu 2 332 '601 liradır. Bun
dan tahsisatı mesturenin Maliye bütçesine nak-
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line dair olan karara tevfikan 50 000 lirasını 
tenzil ediyoruz. Tahsisatı fevkalâdenin yüzde 
yirmisini de tenzil ediyoruz. Mütebaki 2 066 261 
lira kalıyor. Buna yine Meclisi Âlinin bir ka
rarı mucibince nıâzulinin aidolduğu vekâlet büt-
leriııe nakli için Dahiliye bütçesine de maaşı 
asli olarak, yani mâzuliyet maaşı asıl olarak 
maatahsisat 12 827 lira ilâve ediliyor ki : Encü
mene göre muhafazası lâzımgelen bütçe 2.077.464 
liradır. 

Hükümetin bugün teklif etmek istediği büt
çenin yekûnu 2 105 435 liradır. Yirmi sekiz bin 
lira bir fark vardır. Hükümet bu fasıllara ma
sarif fasıllarından münakale teklif edecektir. 
Onun için encümen yapılacak münakale hak
kındaki nazarını izah edecek ve bu izah bu şe
kilde olacaktır. Hükümetin teklifi ile encümenin 
teklifi arasında yirmi sekiz bin lira bir fark 

^vardır. Encümen mazbatasının üçüncü fıkra
sında tesbit ettiği esasa göre maaşat maddele
rinde dahi Dahiliye bütçesinin fasıllarının mü
zakeresi esnasında gerek maddelerden, gerekse 
diğer fasıllardaki fazlalardan nakil esasını ka
bul ediyor. Masarif fasıllarında fazlalık varsa 
o fazlalıklar tahmindeki fazlalıklardır. Bun
lardan maaşat fasıllarına nakil caiz olamaz. 
Maaşat maddelerinde yapılacak münakle için 
Heyeti Celilenizin bir krarı vardır. O kararna
mede nladdeler dahilindeki münakalât, yani 
kadroda yapılacak tadilât tasdikle yapılabile
cektir. Şu halde vilâyet dâhilinde; vilâyatı meş
gule müstesna olmak üzere maddelerde gerek 
münhalât ve gerek eyyamı haliye ve sair tadi- • 
lâtla yapılacak tasarrufattan maddeler arasın
da yapılacak tadilâatm bu kararname muci
bince yapılması mümkün olmadığı için encü
meni aidinin bakmasını elzem addediyorum. 
Encümenin noktai nazarı budur. Binaenaleyh, 
Dahiliye Vekâleti Encümeni fikir ve noktai na
zarından sarfınazar ettirecek lüzum ve ihtiyaç 
gösterirse, o zaman bittabi encümen noktai na
zarını izah edecektir. 

Yalnız bendeniz encümen namına değil, ken
di namıma olarak, müsteşarlık meselesi hakkın
daki Dahiliye Encümeninin noktai nazarına ili
şeceğim. Efendiler, bugün kabul ettiğimiz esas 
Hükümete göre ve bu esas üzerinde ve munta
zam yürümek lâzımgelirse ve matlubolan tesi
satı vücuda getirmek lâzımgelirse, vekâletleri 
tanzim edecek mütehassıs müşavir müsteşardır. 
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O müsteşardır k i ; orada oturacak, mıhlanacak 
ve bu mesleki tanzim edecek, idarei dahiliyesini 
tensik eedcek ve bu memleketin emniyet ve asa
yişini tesis edecektir. Bu tagayyür edemez. Ve
kâlet sandalyesinin üzerinden birçok siyasi .şah
siyetler gelir, geçer. Arkadaşlarımızdan müte
hassıs olmıyanlar da Dahiliye Vekâletine gele
bilir. (Bravo, sadası) Binaenaleyh, müsteşarlık 
kalkamaz. Şimdi diyecekler ki, îdarei Umumi
ye! Vilâyat Müdüriyeti var, İdarei Hususiyei 
Vilâyat Hüdüriyeti vardır, onlar yapsın. îdarei 
Umumiyei Vilâyat Müdüriyetinin kavanini 
mahsusasiyle tefrik edilen vazaifi şudur : Bü
tün dahiliyenin teşkilâtı idariyesinde, muame
lâtı umumiyesinde yapılan vazaifin, hidematm 
kavanini mevzuaya, muvafık olup olmadığının 
tetkiki ve onlara ait muktaziyatm beyanıdır. 
Bu iş o kadar çoktur ki, efendiler, bugün oraya 
koyduğunuz müdürün yalnız başına yapacağına 
kaani değilim. Müsteşarın yapacağı o değildir. 
Müsteşarın yapacağı dahiliye makinasmm mü-
kemmelen işlemesini, mükemmel bir idarenin 
vücut bulmasını temindir. Onu bulup koymalı. 
Binaenaleyh, hepimiz Dahiliye Vekili oluruz. 
Bunun* için Dahiliye Encümeninin noktai na
zarı sakattır. Encümenin fikrini kabul edip et
memek Heyeti Aliyenizin reyine muhavveldir. 

ALİ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, teşkilâtta Vekil Beyin araba masrafı, 
şahrî (100) lira ve müsteşar için de, şehrî (80) 
lira maaş var. O halde encümenin kabul ettiği 
miktar (2 160) lira olmak icabeder. Bu miktar 
(2 240) liraya niçin çıkıyor? 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Dört aylık, 
Temmuza kadardır, efendim. 

İSMET B. (Çorum) — Zannedersem, bu sene 
için encümenin geçen sene yapmış olduğu şey 
tesbit edilmiştir. Faslın yekûnunu Hükümet 
teklif edecektir. Encümen buna vazıyed etme
miştir ve teferruatım tetkik etmemiştir. 1337 
senesi bütçesi müsvedde olarak kabul edilmiş
tir. 1338 senesi için Hükümet bâzı şeyler teklif 
edecektir. Şimdi o teklif edilen noksanlardan 
sonra hâsıl olan fasıl yekûnu reye vazedilecek
tir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, rakamın 
tashihi icabetmez. 1337 senei maliyesindeki dört 
aylık (100) lira üzerinden verildiği için bu fark 
hâsıl oluyor. Sekiz aylık encümenin tesbit ettiği, 
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esbabı mucibe mazbatasında işaret ettiği veçhi
ledir. 

ALÎ SÜRURÎ E l ' (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, müsaade buyurun bu bütçeyi, 1337 
senesi bütçesi olarak mı müzakere ediyoruz? 
Yoksa 1338 senesi''bütçesi olarak mı? 

ÎSMET B. (Çorum) — 1338 bütçesi olarak... 
ALt SÜRURI Ef. (Devamla) — Şu halde 

nasıl tashih edilmiyor? 
ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, Hükümet 

tashihatı teklif edecektir. 

ALI SÜRURI Ef. (Devamla) — O başka... 
DAHİLİYE VEKÎLÎ FETHÎ B. (istanbul) 

— Efendim, Muvazenei Maliye Encümenince 
Dahiliye bütçesi için kabul edilmiş olan 
2 077 460 lira ile hükümetin teklifi arasında 
şimdi muhterem arkadaşımızın beyan buyurdu
ğu veçhile 28 000 lira kadar bir fark vardır. 
Bu farkın neden ileri geldiğini izah etmek iste
rim. Malûmuâliniz, geçen sene Elviyei Selâse-
nin tahsisatı bütçede dâhil değildir. Biz Elviyei 
Selâseyi bütçe tasarruflarından istifade ederek 
idare etmiştik. Orada bulunan mutasarrıfların, 
kaymakamların ve sair memurların maaşları 
Dahiliye bütçesinde mevcut değildi. Halbuki bu 
sene yaptığımız bütçede Elviyei Selâse maaşla
rını da ilâve ettik. Ondan başka malûmuâliniz 
burada hapishaneler hakkında bâzı sual takrir
leri verilmiş ve Meclisçe ehemmiyetle müzakere 
icra edilmişti. 

RElS — Lütfen mevzuubaiısolan fasla ait 
»söyleyiniz. 

FETHİ B. (Devamla) — Peki efendim. Efen
dim, nisa hapishaneleri ekseri yerlerde yoktur. 
Bu hapishaneleri tesis etmek ve bunlara gardi
yanlar tâyin etmek için de biraz masrafa ihtiyaç 
vardır. Bu Muva-zenei Maliye Encümeninin tek
lifi ile hükümetin teklifi arasındaki görülen fark 
28 000 liralık bir farktan ibarettir, Elviyei Se
lâse masarifiyle nisa hapishaneleri masarifi zan
nedersem, mecburi bir masraftır. Müsteşarlığın 
lağvı meselesine gelince : Evvelisi gün Meclisi 
Âlinize arz etmek şerefiyle mübahi olmuştum. 
Müsteşar - şimdi muhterem arkadaşımızın beyan 
buyurduğu veçhile - hakikaten Vekâletin direği 
mesabesindedir. Malûmuâliniz Vekiller, siyasi 
adamlardır, her zaman tebeddüle tâbi olurlar. 
Halbuki idare makinasmın gayet esaslı ve mun
tazam bir surette deveranı için aynı esasatm, ay-

.1338 0 : 1 
nı kaidelerin, aynı veçhelerin daimî surette tat
bik edilmesi lâzım. Bunun için gayet ihtisas sa
hibi zevat lâzımdır. Valilere emir verebilmek 
için müsteşarlığın salâhiyettar zevat tarafından 
yapılması lâzımdır. Bu noktai nazardan müste
şarın bulunmasına lüzumu katî vardır. Diğer 
cihetten pekâlâ malûmuâliniz olduğu veçhile 
Vekil ekseri evkatmı encümenlerde, Mecliste ve
yahut Heyeti Vekile içtimaatmda geçirmek mec
buriyetindedir. Eğer Vekâlette müsteşar bulun -
mıyacak olursa emin olunuz ki, Vekâletin işleri 
karmakarışık bir hale gelecektir. Çünkü Vekâle
tin işleri için bir karar vermek, bir emir 

! vermek, bir şey almak mutlaka mesuliyet tah
tında bulunan bir adamın kârıdır. Yoksa bunu 

! müdürler yapamaz. Bu ancak Müsteşarın mev
cudiyetiyle olabilir. Onun için pek çok rica ede-

j rim, Dahiliye Encümeni buna gayet cüzi bir ek
seriyetle karar vermiştir. Israr etmesinler, müs
teşarımızı ipka etsinler. 145 nci faslın yekûnu
nu 17 724 lira olmak üzere Hükümet teklif edi-. 
yor. Maddelerin sureti tefrikine gelince: Vekil 
ve Müsteşar 2 400 lira, memurini Vekâlet 8 244 
lira, müstahdemin müteferrika 1 080 lira, vilâ-
yat mülkiye müfettişleri 6 000 lira. Yeûn 

, 17 724 lira... 
| MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Eli

mizde bulunan Bütçe Kanununda memurini Ve
kâlet için 7 850 lira, müstahdemini müteferrika 
için 286 lira mukayyettir. Şimdi buyuruyor-

! sunuz ki, şu kadar liradır. Bu tefavüt neden 
, hâsıl oluyor? 
i 
j FETHİ B. (Devamla) — Efendim memurini 

Vekâletten 10 lira alan kâtiplerimiz vardır. An-
kara'daki galayı esar cümlenizin malûmudur. 
Bunların maaşlarına-bir miktar zammettik. Son-

; ra geçen sene zannedersem Dahiliye Encümeni 
| maaşatı fazla baltalamış ve bu vesileyle müdürü 
; umumilerin maaşlarına da dokunmuştur. Müdü-
| rü umumilerden bir kısmı 60 lira, diğerleri 50 li-
! ra alıyor. Halbuki bunların sınıfları, vazifeleri 

aynıdır. Binaenaleyh hepsine aynı maaşı vermek 
; muvafık olacağını düşündük ve bu hususta Da-
j hiliye Encümeni ile de muvafık, mutabık kaldık. 

Bu rakam bundan ibarettir. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) - Muva

zeneyle anlaştınız mı? 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ FETHÎ B. (Devamla) 

— Muvazenei Maliye Eneümeniyle farkımız yal-
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nız 28 000 liradan ibarettir. Bu. da arz ettiğim 
veçhile Elviyei Şelâse masarifinden dolayıdır. 
Yoksa gösterdiğimiz rakamlar; Muvazenei Maliye
nin tadil ettiği rakamdan fazla değildir. Encü
menin tahdidettiği yekûnu katiyen tecavüz etmi
yor. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Müsaade buyurulur 
mu efendim? 145 nci faslın birinci maddesinde 
Vekil ve Müsteşarlık maaşı diyerek iki bin iki yüz 
kırk lira muharrer. Halbuki Vekil de bizim gi
bi tahsisat alıyor ve ayda bir araba ücreti alıyor, 
halbuki burada maaş deniyor. Eğer bu yanlışsa 
tashih olunsun. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ F E T H Î B. (Devamla) 
— Orada fazla yoktur. Malûmuâliniz ayda yüz li
ra kadar bir para veriliyor. O da araba masrafı 
olmak üzere... işte bundan ibarettir. Müsteşarın 
tahsisatı maaş olduğu için böyle yazılmıştır. 

RElS — Efendim, maddeleri okuyorum: Çün
kü rakamlar tebeddül etmiştir. (145) nci faslın 
birinei maddesi (2 400) lira, ikinci maddesi 
(8 244), üçüncü maddesi (1 080), dördüncü mad
desi mülkiye müfettişlerini kabul ettiğiniz tak
dirde (6 000) lira oluyor. Efendim; kabul edi
lirse... 

ALI SÜRURİ B. (Karahisan Şarki) — Bu 
okuduğunuz, tashihan beyan buyurduğunuz ra
kamlar, encümenin kabul ettiği şekil üzerine mi 
teklif ediliyor? 

REÎS — Hayır, Vekil Beyin şimdiki teklif
leri üzerine... 

ALI SÜRURİ B. (Karahisan Şarki) — Şu 
halde Hükümetin, teklifi olmak üzere.. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, encümen 
1338 senesinde Hükümetin teklif 'etmiş olduğu 
bütçeye vaziyed etmedi. Burada ruznamede olan 
1337 senesi için ihzar edilmiş bütçedir - ki, bu
nun dört aylığı evvelki tertibata göre yapılmış -
Encümen vaziyed etmediği için bu noksanları 
bugün vekâlet teklif ediyor. Encümen vaziyed et
memiştir ve teferruata karışmamıştır. Yalnız tah
sisatı asliyenin muhafazasını Heyeti Aliyelerine 
arz etmiştir. Tahsisatı asliye muhafaza edildiği 
surette Dahiliye Vekâletinin teklif edeceği müna
kaleleri, noksanları kabul ediniz. Fakat yine tah
sisatı asliyeyi tecavüz etmemek şartiyle. 

ALÎ SÜRURÎ B. (Karahisan Şarki) — 
Efendim, Vekil Beyefendinin buyurdukları, en
cümenin kabul ettiği esas ve miktardan fazla de-
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I ğildir. Halbuki buyurduğunuza göre bu fark 
I (28 000) lira olamaz. 
| DAHİLÎYE VEKÎLÎ F E T H Î B. (istanbul) 
, — Tekmil fasılların yekûniyle bizim teklif etti-
j ğimiz yekûn arasında bir fark yoktur. Yalnız bu 
I fark Elviyei S'elâseye aittir. Bu fasılda görülen 
J farkları, kadronun tesbiti ve sairesi Dahiliye En-
j cümenine havale edildiğinden biz de Dahiliye 

Encümoniyle müzakere ettik; bu suretle kabul 
ettik. 

ALİ SÜRURÎ B. (Karahisan Şarki) — Yani 
müsDeşar için bu sene şehrî (100) lira olarak mı 

j kabul ediyorsunuz efendim? Yoksa senevi (2 060) 
! lira mı olacak? 
i ' 
i DAHÎLÎYE VEKÎLÎ F E T H Î B. (Devamla) 
j — Şimdiki ara ettiğim gibi bâzı valilerin maaşını 
i da (100) liraya iblâğ etmek üzere teklifatımız 
I vardı. Müsteşar da tabiî valilerle aynı nispette 
i maaş alıyor. 
; ÎSMET B. (Çorum) —. Bir noktayı tashih 
! edeyim. Ali Şüruri B'eyefeııdi tahsisatı asliye tâ

birini fasıllarda tahsisat addediyor. Halbuki 
i Muvazenei Maliye Encümeninin noktai nazarı bu 
I değildir. Dahiliye bütçesinin yekûnu umumisidir. 
| Fasıllar arasına biz karışmıyoruz. Biz yalnız ye-
İ kûnu umumisini muhafaza ediyoruz ve yekûnu 
I tecavüz etmemek suretiyle ihtiyaca göre ikmal 

edeceği noksanları kabul ediyoruz. Mesele bu
dur. 

SALÂHADDİN B. (fersin) — Gerek bu. 
faslın heyeti umumiyesinde ve gerek faslın birin
ci maddesinde Dahiliye Vekâletinin makamatı 
mesulesinle, makamatı idariyesine verilen muhas-
sasatm orduda kabul edilen emsallerine nispetle 
katiyen muvafık ve muadil olmadığını nazarı 
dikkatinize arz ediyorum. Malûmuâlileri olduğu 
üzere Heyeti Ûmumiyecle, cih'eti askeriyeye ait 
maaşat için bir kanunu mahsus müzakere edil
diği vakitlerde Müdafaai Milliyede zata mahsus 
olarak kaymakam (2 500) kuruş alacak, miralay 
(3 000) kuruş maaş alacaktır, denilmişti. Bu
nunla idarei umur mümkün olmadığını ve müte
ferrika olarak kendilerine (2 000) kuruş zam-
medildiğini arz etmiştim. Binaenaleyh gerek ora
da, gerek Müdafaai Milliyenin (25) milyon li
ralık mubayaatta bulunan levazım umurunda, 
gerek Harbiye Dairesi gibi ordunun teçhizatı için 
çalışan müdiri umumilerin üçer bin kuruşla ida-
r d umur ettiklerini ve kendilerine (10) liralık 
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bir makam maaşatınm istiksar edildiğini söyle
miştim. O vakit dediler ki: Hayır bunları kesece
ğiz ve Heyeti Umumiye o gün bendenize karşı 
söylemişti ki, kabilse yapınız, kabil değilse tesisi 
muvazenle lâzım değil midir? Bu suretle memurin 
birbirinin aynı olmalıdır. Lâalettayin her hangi 
bir dairede, her hangi bir memurun maaşını is
tenildiği gibi 40 - 50 lira yükseltirse bu adalet 
midir? Bendeniz hiçbir zaman Dahiliye Vekâleti 
Müsteşarlığının maaşatınm (100) lira olmasını 
çök görenlerden değilim; tezyidine dahi tarafta
rım. Lâkin hidematı muhtelifei devletin bir 
mikyas üzerinde yürütülmesi lâzımdır. Bugün 
burada bu mikyasın muhafaza olunmadığını gö
rüyorum. Heyeti Umumiyenin nazara dikkatine 
arz ediyorum ki biz burada müsavatsızlık yaptık 
ve daha yapacağız. Bütçe, bu yolda tetkik olun
mayacaktır. Ciheti askeriyede, hayvan bedeli ve 
saire gibi hususattan dolayı za»nettiğiniz şeyleri 
dahi zannederseniz, bugün Müdafaai Milliye 
Müsteşarlığında veyahut müdüriyeti umumiyele-
rin her hangi birisinde bulunan zatın maaşını 
nihayet 60 - 70 lira bulursunuz, Fakat lâaletta
yin Dahiliyenin müdüriyeti umumiyeleri maa-
şatını altmış lira, yetmiş lira kabul ederseniz 
tahsisatla beraber 160 - 170 lira tediye edersiniz. 
Bu vâkıdır. Bunu nazarı dikkate arz ediyorum. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FETHİ B. (İstanbul) 
— Evvelâ Salâhaddin Beyefendiye şunu arz et
mek isterim ki; teklif ettikleri (3 000) kuruş 
müsteşar maaşiyle müsteşar bulmak imkân hari
cindedir. Çünkü bugün kaymakamlar (3 000^ 
kuruş alıyor. (3) bin kuruşluk müsteşar yoktur, 
olamaz. Bu suretle vekâletin lağvını teklif edi
yorsunuz demektir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Ben Dahili-
liye Vekâleti müsteşarının maaşını çok görmü
yorum. Ciheti askeriye de öyle olsun demek is
tiyorum. 

REİS — Rica ederim (müsaade buyurunuz 
sözlerini ikmal etsinler. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FETHÎ B. (Devamla; 
— Saniyen: Biz bir şeyi yükseltmiyoruz. Evvelce 
de arz ettiğim gibi, Muvazenei Maliye Encümeni ta
rafından bize tahsis edilen yekûnu katiyen teca
vüz etmiyoruz. Bu yekûn dâhilinde Muvazenei 
Maliye Encümeniyle bilmüzakere bâzı rakamlara 
vâsıl olduk. O rakamları arz ediyorum. Yoksa 
bu zammiyat, Muvazenei Maliye Encümeninin bi-
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I ze verdiği rakamdan fazla bir rakam değildir. 

O rakam dâhilinde oynanmıştır. Binaenaleyh bu
yurduğunuz gibi eğer bunların maaşlarını o dere
ceye indirecek olursak Dahiliye Vekâletine ne 
müdiri umumi bulabiliriz ve ne de müsteşar bul
mak imkânı olur. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Reis Bey bendeniz 
Uvsulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Efendim 
deminden beri müzakere karmakarışık cereyan 
ediyor. Bendeniz müzakerenin şu yolda cereya
nını teklif ediyorum. Evvelâ; vekâlet usul itiba
riyle müspet tekâlifini dermeyan etmeli, saniyen; 
Muvazene ve Dahiliye encümenlerinin mütalâa
ları alınmalı, salisen; söz alan rüfekayı kiram 
tenkidatını, mütalâatını dermeyan etmeli. (Gü
rültüler) 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Reis Bey bun
dan 20 - 25 gün evvelisi buna karar verildiydi 
ki; bütçe müfredatiyle buraya gelecekti. Halbu
ki, 1337 senesi bilânçosiyle buraya geliyor. Ne 
demek? Bunu anlıyamıyorum. Evvelki, teklif 
kabul edilmişti. Şimdi neden böyle oluyor? Ye
kûnlara bakıyoruz. Hiçbirisi doğru değildir. 

REÎS — Efendim, sözünüzü kürsüde söyler
siniz. Söz mahalli burasıdır. 

HALÎL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — Efen
dim, bu birinci madde hakkında arkadaşlarımız 
müfredata dair bütçede izahat vermiş olsalardı, 
daha iyi olurdu. Fakat madem ki, bu suretle mü
zakere edeceğiz; bendeniz masarife aidolan ra
kamların büyüklüklerini bildiğim, için bunlara 
aidolan mütalâatımı mümkün olduğu kadar kısa 
arz edeceğim. Şimdi birinci maddeyi nazarı iti
bara alalım. Vekil ve müsteşarlık maaşatı tabiî 
bu, iki kısmı havidir. Birisi vekil, diğeri müste
şar; vekâlete aidolan tahsisatı encümen mazbata
sında tahsisat olarak gösterdiği halde burada 
maaş olarak gösteriliyor. Kabul ettiğimiz kanun 

- mucibince tahsisatın yüzde yirmisi tevkif edil
mek icabettiğinden 480 lira' buradan tasarruf 
edilmek l£zımgelirdi. Yani bir defa vekile veri
lecek mahiyeyi elde kabul etmiş olduğumuz ka
nun mucibince tetkik edecek olursak yüzde yir
misi kat edilmesi lâzımgelir. Bu suretle yapılma
dı. Saniyen: Bendeniz daha ziyade tasarruf edi-
lemiyeceğini düşündüm. Kezalik bundan evvel 
kabul etmiş olduğumuz kanun mucibince makam 
müteferrikası olarak ordu ve kolordu kuman
danlıklarına üçer bin kuruş tahsis ettik. Yani 

I âzami olarak bu zamanda kabul ettiğimiz makam 
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müteferrikası üç bin kuruş... Binaenaleyh; ben- i 
deniz bu vekile verilen yüz lirayı ne maaş ne de 
tahsisat olarak kabul ediyorum. Yalnız, makam 
müteferrikası addediyorum ve makam mütefer
rikası addettiğim için dört bine tenzilini ve şim
diye kadar makamatı askeriye için kabul ettiği
mizden bin kuruş fazla olarak dört bine tenzili
ni teklif ediyorum. Bundan epeyce mühim bir 
tasarruf olur. Binaenaleyh bu faslın ' vekâlete 
aidolan kısmının bu suretle tadilini teklif edi- I 
yorum. 

Müsteşarlığa gelince : Eğer müsteşarlar de-
vairi hükümetin bir cüzü lâyenfekki ise, beııde-
nizce mademki bir inkılâp yaptık, bu inkılâbatı 
da inkılâbı yapanlar idare eder. Bendenizce bu
nu başka kimseye vermiyelim. Heyeti Umumi-
yedeki bu şikâyetlerimiz kanunların noksanlı
ğında değil, ancak bu kanunları tatbik edecek 
ellerin sanatı tamamiyle kavnyamadığı içindir. 
- Avrupa Hükümatında da böyle oluyor zanne
derim. - Müsteşarların da mebuslardan olmasını 
teklif ediyorum. Fakat bu yine tasarrufa riayet 
etmek noktasından kabul edilmelidir. Çünkü 
müsteşarlığı? kabul edenlerin noktai nazarını 
dinledim. Bunların en mühimmi Dahiliye Vekili 
Muhtereminin dermeyan ettiği noktadır. O da 
buyurdular ki, müsteşarlar her hangi bir vekâ
letin erkânıdır. Yani onlar sabitkademdir. Yani 
onlar orayı idare ediyorlar. Umuru idareyi ted
vire memur oldukları için daha ziyade tebeddü
lata uğramıyor ve sabit surette kalıyorlar. Ben
deniz bunu daha iyi olarak kendilerinin aleyhine 
düşünüyorum. Çünkü bir defa düşünelim. Müs
teşar sabit midir, değil midir? Esas itibariyle 
bir mahalde, bir memlekette sabit hiçbir çey 
yoktur. Her şeyde tebeddül ve tahavvül vardır. 
Her hangi efkâr daha ziyade ekseriyeti kazanır
sa hâkim olan odur ve her hangi bir icra heye
tinde vekâlet onun bir kısmıdır. Dahiliye olsun, 
Hariciye olsun. Binaenaleyh o efkârın hâkimi 
daire vekilidir, müsteşar değildir. Şayet müste- i 
şar bunu kabul etmiyecek olursa Dahiliye Vekili 
onu derhal atar, yerine bir diğerini getirir. Bi
naenaleyh bunun için müsteşar da sabit olamaz. 
Sabit olan bir şey varsa o da efkârdır. O efkârı 
da ekseriyet temsil eder. Ve o ekseriyeti de o 
kısımdaki zât temsil eder. Binaenaleyh müste
şarların sabit olması noktası, bendenizin derme
yan ettiğim şeyler nazarı itibara alınacak olur- I 
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sa, zannederim ki, o kadar büyük bir kıymeti 
haiz olamaz. 

tmza meselesine gelince; şüphesiz hepimiz 
kırtasi idareden şikâyet ediyoruz. Mamafih sırf 
imza için bir adam tâyin etmekl azimdir. Çünkü 
bu kanunlarımızla ve bu kırtasiye muamelemizle 
telgraf ve saireyi imza için sırf Dahiliye Vekâ
letine sürat noktasından evrakı imza etmek için 
bir adam lâzımdır. Lâkin eğer biz mütemadiyen 
bir adamı bu suretle yalnız imzaya bırakmaktan 
ise bunu devair müdiranma bırakacak olursak 
daha iyi olur. Şayet onun halledemediği bir me
sele olursa Vekil Beye havale eder. Vekili aidiyle 
görüşür ve o suretle imza eder. 

Saniyen ihtisas meselesine gelelim; rica ede
rim efendiler her hangi" bir vekâlette muhtelif 
devair kısımları var. Bütün o kısımların müdür
leri mütehassıslardan mürekkeptir. Her şey ol
mak kolay. Fakat mütehassıs olmak güçtür, bir 
müsteşar heyeti temsil eder. Fakat asıl mütehas
sıs olan kimlerdir? Devair müdiranıdır. Binaen
aleyh gerek ihtisas noktasından ve gerek idare 
noktasından onunla istişare edebilir. Binaena
leyh bu sebeple de müsteşara-lüzum yoktur ve 
aynı zamanda tasarruf ederiz. Yani 2 080 lirayı 
kurtarmış oluruz. Bendenizin kanaatim bundan 
ibarettir. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim, ben 
de müsteşarlık makamının fevkalâde lâzım ve 
lâbüdolduğu kanaatindeyim. Evvelce kabine 
usuliyle intihab olunan ve Heyeti Vükelâ deni
len heyete dâhil bulunan dahiliye nazırları bile 
müsteşar bulundurmak mecburiyetindeydi. O 
vakit ki intihabat böyle bir meclis dâhiline mün
hasır ve nıaksur değildi. Halbuki Büyük Millet 
Meclisinde intihabat yalnız bir daireye ve akal-
liyete inhisar ettirildiği için evvelce de lüzumu 
tebeyyün eden müsteşarlığın bizim şu vaziyeti
mize göre elzemiyeti, zanederim ki, derecei be-
dahattedir. Bir arkadaşımız Dahiliye müsteşar
larının dahi Dahiliye Vekilinin arzusuna, efkâ
rına tâbi olmaktan kurtulamadıklarını söyledi
ler. Vakıa bir zamandan beri ihtilâl hayatı ya-
şıyan hükümetlerde böyle olmuştur ve olagel
miştir. Fakat o vekâletlere, vekâletlerle tama
miyle tatabuk etmiyen zevat gelebildiği halde 
efkâr noktai nazarından vahdet aranılsa dahi 
müsteşarlık makamına aykırı adamlar getiril
memiştir. Her halde müsteşarlık mevkiine uzun 
müddet muamelâtı mülkiyede ve umuru idarede 
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istihdam edilmiş zevat getirilmiştir. Bu zevatın 
getirilmesi nazır veya vekillerin daha doğru 
yollara gitmesine hadim olmuştur. Müsteşarlık 
mevkiinin diğer vekâletlerde - bir, iki vekâleti 
istisna ettikten sonra - lâzım olup olmadığı me
selesi zannederim ki, münakaşa edilebilir. Fa
kat Dahiliye Vekâletinden müsteşarlığın kaldı
rılması meselesini hiç hatıra bile getirmek doğ
ru değildir. Çünkü bizde vekâletler arasında 
maalesef teşkilât itibariyle en ziyade mağdur 
olmuş yegâne vekâlet; Dahiliye Vekâletidir. 
Bütün şuabatı idare arasında Dahiliye müesse
sesi zannederim ki, daha az teşkilâta malik ve 
bütçeye daha az bâr olan bir teşkilâttır. Halbu
ki efendiler; Dahiliye denince bugün vazaifi 
Dahiliye, bütün memleketin vazaifi bu Dahiliye 
mefhumunun içinde dâhildir. Dahiliyenin ve 
bütün vekâletlerin mümessili olan valiler doğ
rudan doğruya Dahiliye Vekâletine merbut ol
mak itibariyle Dahiliye Vekâleti ile daima alâ
kadardır. Ve bu itibarla işleri daha mühim ve 
daha mütenevvidir. Binaenaleyh bütçede ta
sarruf yapacağız diye pek makbul olmıyacak 
bir derecede ifrata varmak zannederim ki, hata-
âlût bir şey olur. Müsteşarlık kaldırılamaz. 
Çünkü lâzımdır. Bilhassa Dahiliyeye elzemdir. 
Binaenaleyh müsteşarlık tahsisatının kabulünü 
rica ederim. Sonra mülkiye müfettişlerinin ip
kası hakkında Heyeti Umumiyede iyi bir teza
hür vardır ve iyi- bir kanaat Kasıl olmuştur. Her 
halde şikâyet ettiğimiz suiidarenin tamamiyle 
tahkiki ve tesbitini kontrol etmek lâzımdır. 
Kontrolsüz idare yürümez, iş görülemez. Diğer 
vekâletlerde müfettişlikler kabul edildiği halde 
ilk hızda Dahiliye Vekâletinden müfettişlik kal
dırılmıştır. Bunda büyük bir hata olmuştur, 
memlekete büyük zarar vermiştir. Binaenaleyh 
müfettişliğin ipkası lâzım ve lâbüttür. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Ben de bu ba
histe evvel beevvel bir lâhza müsteşarlık bahsi 
üzerinde bahsedeceğim. Dahiliye Encümeninin, 
müsteşarlığın ilgasını teklif edeceğini hiç me
mul etmemiştim. Dahiliye Encümeni hepsi da
hiliye mütehassıslarından müteşekkilken, umu
ru idaremizin mahiyetini bilirken, müsteşara' 
ne derecede ihtiyacolduğunu bilirken bunu tek
lif edeceğim bilmiyordum. Malûmuâliniz en 
büyük ihtiyacımız idare meselesidir ve bizde 
umuru idarenin pek müzebzebolduğunu burada 
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defatle söylemişiz. Ekser zaman en alâkadarâ-
nımızm ağızlarından bu itiraf edilmiştir. Bunu 
bihakkin tanzim etmek ve birtakım müdahalât-
tan kurtarmak ve esaslı bir şekil vermek lâzım
dır. Müstemir olan bir Mecliste Dahiliye Ve
kili Mecliste bulunmaya mecburdur. Müsteşar-
sa o zaman için vekâletin idaresiyle mükellef
tir. Müsteşarı kabul etmemek daireyi sahipsiz 
terk etmek demektir. Bendenizin kanaatime 
göre Dahiliye için müsteşarlık lâzımdır. Diğer 
vekâletler için müsteşarlığın lüzumuna kail de
ğilim. Fakat her halde Dahiliyeye müsteşar 
lâzımdır. 

Bu fasıl dâhilinde olan mülkiye müfettişle
rinin bahsine gelince; mülkiye, müfettişlerinin 
lüzumu ve ademilüzumu üzerine bendeniz iki 
devçeyi nazarı dikkatinize arz edeceğim. Biri, 
müfettişlerin mevcudolduğu senelerle geçen se
ne arasında gerek muamelâtça ve gerek ahval 
ve harekâtça tebarüz eden fark nedir? Hangi 
muamele var ki, bunların ademimevcudiyetin-
den müteessirdir? Bendenizin kanaatim budur, 
herkesin kanaati tabiî kendisine göredir. Arada 
müteessir olan hiçbir muamele, hiçbir havale 
yoktur. Yalnız müteessir olan muamele belki 
müfettişlerinin: ilgasiyle kadro haricinde kalan 
birtakım mağdurinin her gün Dahiliye Vekâle
tine müracaat edip de memuriyet talebetmek 
meselesi ve bu münasebetle Dahiliye Vekilinin 
ruhu maiyetperverisinin muzdarib olması vardır. 

Bir idarede ki, kanun hâkim olamaz, kanaati 
şahsiye icrayı ahkâm eder. O idaredeki mülkiye 
müfettişliği bir süs ve alâyişten öteye geçemez 
ve bir idarede ki, her köşesinde, her mmtaka-
smda birer diktatör yaşar, o idarenin ıslahı 
mülkiye müfettişlerinin teftişiyle değil, ancak 
Allah'a kalmıştır. Mülkiye müfettişleri bir kuv-
vei tedibiye, bir kuvvei tehdidiyedir. Bunu iti
raf edelim. Diğer mânaya göre bir vasıtai 
ikaz ve tenbihtir. Fakat mülkiye müfettişleri
nin tedip ve tehdidedecekleri zevat kimlerdir? 
Olsa olsa kaymakamlar ve biraz yukarı muta
sarrıflardır. Bunları tedip ve tehdidetmekle 
umuru idareyi ıslah etmek mümkün müdür? 
Zannedersem, bunları tedip, tehdidetmekle umu
ru idareyi ıslah etmek mümkün değildir. Çünkü 
asıl umuru idareyi tedvir edenler karşısında 
mülkiye müfettişleri daima vaziyeti asliyelerini 
kaybetmeye mahkûmdur. Onlar karşısında bir 
vaz'ı müttekâ almaya mecburdur. 
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Efendiler, bu kürsüden resmen söylenmiş, 

teeyyüdetmiş olduğu veçhile mebusu hapsetmek, 
mebusları dairei intihabiyelerinde siyasetle iş
tigal ettirmemek, mutasarrıflara çıkmak, va
lilere gitmek emrini vermek kudretini kendisin
de görür ve diktatör yaşıyan bir mmtakada mü
fettiş ne yapacak? Yine bu kürsüden resmen 
söylenmiş, tahakkuk etmiş olduğu veçhile gay-
riresmî matbuatı kapatmak, istediği gibi sansür 
vaz'etmek, istediği eşhası hapsetmek, aylarla 
hapsettikten sonra nefyetmek kudretini göste
renlere mülkiye müfettişleri ne yapacak? Mül
kiye müfettişleri bu vaziyet içerisinde hiçbir te
sir yapamaz. Hiçbir iş göremez. Yalnız mül
kiye müfettişlerini ihya etmek memurin arası
na bir iki cılız, zayıf ve titrek el ilâve etmek, 
aşure çorbasının mevaddı gıdaiyesini bir parça 
daha tezyidetmektir. Müfettişlerin ihyası mat-
lupsa, umuru idaremizin ıslâhı maksutsa bu va
zife mahiyetlerini arz ettiğim ellere değil, dik
tatörler karşısında titremiyecek ellere vermek 
lâzımdır. Tasrihan arz edeyim: O diktatör el
ler karşısında titremiyecek zevatı, mülkiye mü
fettişi göndermek lâzımdır. O zevatsa ancak 
Meclisi Âliden tâyin edilecek zevat olacaktır. 
Yani bu Meclisi Âliye yaslanmak ve bu Meclisi 
Âliye güvenerek hareket etmek lâzımdır. Bun
dan başka bu mütehakkim ellerle halkın arası
na girecek hiçbir kimse tasavvur edemem. Yok
sa maişetini temin etmek ruhiyle hareket eden 
mülkiye müfettişleri hiçbir zaman bir iş yapa
maz. Binaenaleyh memleketimiz her halde tef
tişe muhtaçtır. Bunu itiraf edelim. Fakat bu 
suretle bu vazife ifa edilemez. Ancak diktatör 
ellerin bu tahakkümü karşısında durabilecek bu 
Meclisi Âlinin bizzat âzasıdır ve ancak bu işi 
onlar yapar. Bendenizin kanaatim bu merkez
dedir. ' 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
bendeniz bütçeden fazla Heyeti Teftişiyeyle 
müsteşarlık için beyanı mütalâa edeceğim. Çün
kü 1337 bütçesi 1338 senesi müsveddesidir ve 
1336 senesi kadrosu fasıllar yekûnunu tecavüz 
etmemek üzere kararı katiye iktiran etmesine 

, nazaran bütçenin malî cihetinin uzun münaka-
şata sebebiyet vermiyecek bir halde olduğunu 
zannediyorum. Müsteşarın lüzum veya edemi-
lüzumuna gelince: Müsteşarlık pek lâzım ve 
âdeta derece! vücuptadır. Mütehassıs müste
şarları her zaman ve belki pek yakın bir zaman-
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da olduğu gibi Avrupa'dan celbetmek mecburiye
tinde kalıyoruz ve kalmışız da. Badessulh Bu gi
bi meseleler, bu gibi fikirler belki varidi hatır 
olabilecek. Şu halde içimizden ilim ve irfanı yük
sek, meslekinde mütehassıs zevatı ve âdeta kaydı
hayat şartiyle müsteşarlıkta bulundurmak, idare
ye mütaallik olan kavanini de ilim ve irfanından 
istifade etmek suretiyle onlara yaptırmak, Avru
pa'dan mütehassıs aramaktansa o zevata tevdii 
umur etmek daha musip, daha enfa olur. (Avru
pa'dan gelen müşavirdir, sesleri) Müşavir değil 
müsteşardır efendim. Adliyede vardır. Müşavir
ler başkadır. Onları bir taraftan kemale getirir
ken bir taraftan da yıkmaya çalışırlar. Bunu 
unutmıyalım. Bu bir hakikattir. Binaenaleyh; 
ilmen, irfanen kendisinden istifade olunacak, yük
sek, meslekinde mütehassıs ve vazifesinden müm
kün olduğu kadar az ayrılacak müsteşarları, yal
nız Dahiliyede değil, her Vekâlette bulundurma
lıdır her zaman, her saat Vekilin Mecliste ispatı 
vücudetmek zaruretine mebni bu lâzımdır. Le-
delhace iradedilen sual karşısında bir Vekil Mec
liste bulunmadığı zaman niçin Vekil bulunmu
yor? Diye itiraz ediyoruz. Dahiliyede bir Müste
şar bulunmazsa muamelâtı nâs durur. Müdiranm 
da kendine mahsus vazaifi vardır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Doksan 
tane müdür var efendim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) —- Müdiranm 
her birinin kendine mahsus hususi bir işi var ve 
müsteşarlar daha ziyade her işte Vekile vekil gi
bidir. Müsteşar dairenin muamelâtı umumiyesinin 
bir tarzı kanunide cereyanın murakıbı bir vazi
yette bulunuyor. îdarei Umumiyei Vilâyat Mü
dürü îdarei Hususiyei Vilâyat Müdürüne pek de 
hâkim olamaz. Binaenaleyh daha ziyade müte
hassıs ve bütün müdirana karşı mafevk, bitaraf 
ve hepsine karşı az" - çok âmir bir Müsteşarın lü
zumu vardır. Bunu münakaşa etmiyelim. Der
hal kabul edelim. Filhakika bütçemizde zarure
ti maliyemiz de vardır. Lâkin nereden tasarruf 
yaparsak yapalım. Bunu kabul edelim ve müdi-
ranı da ipka edelim. Onlara serbest bir hayat 
vermek imkânını verelim. Diğer zayıf adamlar
la, meslekinde ilim ve irfanı olmıyanlarla, müte
hassıs olmıyanlarla iş yürümez. Ehlini getirelim, 
koyalım. Onlarla idare edelim. Müsteşarlık hak-
hakkmdaki mütalâam bu kadar. (Bugün bu ka
dar, sesleri) Bâtıl makiysünaleyh olamaz. Ben 
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bugünle münakaşa etmiyorum. Vardır, yoktur, o 
başka; esasen müsteşarlık lâzım mı, değil mi? Di
yorum. 

Heyeti Teftişiye meselesine gelince: Her hangi 
bir teşkilâtı yaparsak gerek büyük, gerek küçük 
behemehal birer de müfettiş bulundurmak lâzım
dır. Her halde o işle beraber bir müfettiş bulun
durmalıyız. Hattâ mümkün olursa mütemadi tef
tiş ettirmeliyiz. Düyunu Umumiye devairi nasıl? 
Teftiş edilmiyor mu? Bankanın müfettişi yok 
mudur ve her hangi bir müessesei maliyede mü-
f ettişsiz idare imkânı var mıdır? 

' MUSTAFA SABRt Ef. (Siird) — O müfet
tişlerin salâhiyeti büyüktür, Hoca efendi... 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Arkadaşım 
Yusuf Ziya Beye cevap vereceğim... Müfettişler 
iş göremez, dediler. Bendenizce bunu böyle düşün
mekten, fazla müfettişler lâzım mıdır, değil mi
dir? Müfettişlerin esası mahiyet itibariyle faide-
si var mıdır, yok mudur? Diye düşünmelidir. 
Müfettişin iş görmesine bir mâni olabilir, bir şeye 
mâruz kalabilir. Belki bir iftiraya mâruz kala
bilir. O âdeta hilafı asıl bir surette düşünmek 
demektir. Asıl olan, vazifelerinin ehemmiyeti 
var mıdır? Bunlardan memleket istifade edebi
lir mi, edemez mi? Eder efendiler. Faidesi vardır. 
Bugün teftiş olmadığından dolayı her gün Vekil
leri istizah takrirleriyle hırpalıyoruz ve biz ne ka
dar sual ve istizah takrirleri verirsek verelim; Ve
kil mazurdur. Çünkü aleti teftişiyesi yoktur. 
Kaymakamlar, mutasarrıflar, valiler var. Bunlar
la teftiş edilsin, deniliyor. Kaymakamları ihtimal 
ki valiler himaye edebilir veya kendi bendegâ-
nından olabilir. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Müfettişin de 
bendegânındansa... (Hayır, hayır sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Hükümet 
muamelâtını teftiş etmek için müfettişe lüzum 
vardır. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Askerî dikta
törler vardır. Biz onlardan bahsediyoruz. | 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Binaena
leyh müfettişleri iade etmek lâzımdır. Müfettiş
lik tahsisatının bütçeye ilâvesini teklif ediyorum. 

REİS — Bu fasıl hakkında söz alan daha 
on sekiz arkadaşımız var. Kifayeti müzakere 
hakkında da takrirler var. (Hayır, hayır, ses
leri) Yüz kırk beşinci fasıl hakkında umumi 
müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın. Kabul J 
edilmedi efendim. Müzakereye devam edeceğiz, i 
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BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Para 

meselesi. 
CEMlL B. (Kütahya) — Kaç el var? 
ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersini) — 

Efendim, bendeniz mi anlamıyorum, yoksa 
mantıkların her gün manivelası mı, cebeddül 
ediyor? Bilemiyorum, biz bir taraftan bütçemiz
de mevcut ve aynı zamanda zait ve eşkali hazı
ra ve netayici muzırrasiyle temadisine istitaatı 
milliyemiz gayrimüsaidolan masrafların tasarruf 
suretiyle azalmasına gayret ederken müfettiş
liklerin bu sene bâsibadelmevt sırrına mazhari
yetine hiçbir mâna veremiyorum. (Adam hazır
lıyorlar, sadalan), (İşitmiyoruz, sesleri) Rica 
ederim efendim, efendim, bendenizin hafızam 
biraz zayıftır. Onun için sözüm kesilmesin. Ge
çen sene ilga ettiğimiz müfettişlerin tahsisatım 
bu sene bütçeye ithal ediyoruz, bundaki maksa
dı anlıyamıyorum. Bendeniz öyle zannediyorum 
ki milletin halihazırdaki istitaatı maliyesi bu gi
bi şeylerin tehmiline müsait değildir 

i Müsteşac meselesine gelince; bence bu da 
zaittir. Gerçi Çorum Mebusu İsmet Beyefendi 
müfettişlerin, müsteşarların fazailinden ve haki
katen Vükelâyı Kirama olan nef'inden bahset-
tiyse de bendeniz bunu bilüzum görüyorum, tş-
ehli olursa zaten önüne geçmiş olduğu masanın 
vazifesini iyice kavrar, ifa eder. Binaenaleyh 
efendim, yapamıyan olursa o zaman onu da ora
dan ıskat ederiz. Binaenaleyh buna da lüzum 
yoktur. Müsteşarın da, müfettişlerin de bütçe
den tayyı lâzımdır. Teftişat icabediyorsa vali, 
mutasarrıfın işini teftiş etsin. Mutasarrıf kay
makamın, kaymakamlar da nahiye müdürlerinin 
işlerini teftiş etsinler. İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununda bu bapta sarahat vardır. Konya is
yanı çıktığı vakitte Erenköy'ünde naretflesini 
fokurdatan birtakım adamların bugün buraya 
gelip de burada müdür, müsteşar olmasına bu 
millet tahammül edemez. 

. BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Müte
hassıstır onlar, onlara bir şey söyleme! Günah
tır. Yok... Bu toprak kısırdır, yetiştiremez. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
müsteşarlıkların lâzım olup olmadığı hakkında 
mütalâada bulunmuyorum. Yalnız şurada şunu 
arz edeyim ki; biz burada 23 Nisanda Büyük Mil
let Meclisini açarak Hükümeti kurduğumuz 

| zaman müsteşarsız yine bundan daha ziyade 
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mükemmel ve muntazam bir hayatı hükümet 
geçirmiştik. (Doğrudur sadaları) Fakat efen
diler, tâbirimi affediniz. Maliye Vekili sabıkı 
Ferid Beyefendinin bahtiyar bütçesi ortaya çık
tığı zaman hepimiz paradan sermest olduk, önü
nüzde daima hali mücahadede bulunan ve da
ima kuvveti tezyidedilmek lâzımolan bir ordu 
bulunduğunu unuttuk. Daima teşkilât, daima 
teşkilât ve daima teşkilât yaptık. Bütçeye mil
yonlarla lira yüklendi, şimdi büyük, dehşetli 
bir açık önünde bulunuyoruz. Bunu düşünmek
sizin ver o bütçeye, ver o bütçeye... Bu lâyık 
mıdır efendiler? Daima müsteşarlıkların lü
zumu kanatinde bulunup da buradan söz söy-
liyen ve Maliye Vekili sabıkı Ferid Bey gibi 
fesahat satmak istiyen arkadaşların sözlerini 
dinlerken bizim açık bütçemizi düşünün ve onu 
nazarı itibara alın da öyle kabul edin. Efen
diler, mülkiye müfettişlerine gelince : Bunla
rın ipkası için Vekili Muhterem Fethi Beyefen
diye rica ediyorum ki; Muvazenei Maliye En
cümeninin teklifine geçirtirmiş olduğu 600 bin 
lira tasarrufu bugün fiilen ispat etsin de ondan 
sonra müfettiş tahsisatı istesin. Bizim öyle^me-
vaide hiç itimadımız kalmamıştır. Mevaitle hiç
bir şey kabul etmiyoruz efendiler. 

Sonra deminden de Vekil Fethi Beyefendi
den sual etmiş olduğum veçhile (145) nci fas
lın birinci maddesindeki vekil ve müsteşarlık 
maaşı meselesini: tashih etmelidir. Vekillerin 
aldığı tahsisat mıdır? Müteferrika mıdır? Ne
dir? Bilinmelidir. Karmakarışık böyle bütçe ol
maz. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim bendeniz 
sözüme Dahiliye Encümeninin vâki olan tekli
finden başlıyacağım. Dahiliye Encümeninden 
ümidederdim ki, bütçe müzakeresi esnasında... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ekse
riyetten bahset. 

EMlN B. (Devamla) — Tabiî ekseriyetten 
efendim. Bütçe müzakeresi esnasında, hattâ 
heyeti umümiyesinin müzakeresi esnasında ar
kadaşlar vekili tahtie etsinler ve desinler k i ; 
vazaifi idarei dahiliyenin yegâne âmili olan müs
teşarlık makamını 4 - 5 aydan beri neden açıkta 
bırakıyorsun? (Daha bir ay oldu sadaları) Ha-
mid Beyin infikâki tarihini bulursunuz. Tetkik 
eder ve anlarsınız,, bir ay oldu diyemezsiniz. 
Dahiliye müsteşarının vazifesi yalnız umuru ida-
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rei dahiliyeyi tanzimden ibaret değildir zannede
rim. Dahiliye Vekâleti müdiranı her biri ayrı 
ayrı vazaifle meşguldür, idarei umumiyeye ait 
mesail idarei Umumiyei Vilâyat Müdüri ile ida
rei ınahalliyeye, keza mecalisi umumiyeye ait va
zaifle idarei Mahalliyei Vilâyat Müdürü işti
gal eder. Müsteşar da vali ve mutasarrıfların 
harekâtı, mecalisi umumiyenin vermiş olduğu 
mukarreratın idarei umumiyeye muvafık olup 
olmadığını idarei Umumiyei Vilâyat veyahut 
aidolduğu müdiriyeti tarafından tetkik edildik
ten sonra bunun kavanini umumiyeye mutabık 
olup olmadığını tetkik eder. Pek doğru anlaşıl
mıştır ki, Vekâlet meselesi, Dahiliyenin siyasi 
vazaifi ile meşgul olan bir Vekâlettir. 

Halil İbrahim Bey biraderimiz; «buradaki 
ekseriyete istinaden Dahiliye Vekilleri kendi ef
kârına tevafuk edecek zevatı Dahiliye müsteşarı 
yapar, binaenaleyh müsteşarlar da vekillerle de
ğişir, müsteşarlık mademki mütebeddildir, onun 
için ya Meclisten olsun veyahut hiç olmasın» 
buyurdular. Meclisten gidecek müsteşarlar da 
aynı bizim gönderdiğimiz vekillerin vazaifi ile 
meşgul olacaklardır. Yani onlar da gerek siya
seti dahiliye ve gerek siyaseti umumiyemizde 
âmil birer ferdolacaktır. Halbuki daimî müste
şarların vazaifi; siyaseti umumiyei dahiliyeyi 
idare etmekle beraber intizamı idariyi de idare 
eder. Bu da mutlaka ihtisas meselesidir. Müfet
tişlik meselesi nasıl ihtisas meselesi ise müsteşar
lık meselesi de ihtı&as meselesidir. Binaenaleyh 
müsteşarlığı kabul edelim mi, etmiyelim mi? Me
selesini müzakere etmek bendenizce fazladır. 
Sonra bu bütçe ile de o kadar alâkadar bir şey 
değildir. Bendeniz Dahiliye Encümeninden öy-
lo şey beklerdim ki, daha esaslı olarak bütçede 
tasarruf meselesini düşünsün. Meselâ Dahiliye 
Vekâletinde fazla devair var mıdır, yok mu
dur? Ben vardır diyorum. Meselâ Sicil 
Müdiriyeti.. Nasıl ki, Muhasebe müdürlerini 
tevhidederek bir Muhasebei Umumiye Mü
dürü yaptıysak aynı şekilde bir Sicil de 
yapılabilirdi ve bu sicilin tevhidi o kadar 
lâzımdır ki, bunu birçok misallerle ispat et
mek de kabildir. Meselâ efendim, iktisat Ve
kâletinde veya Nafıa Vekâletinde memur olan 
bir efendiye malûmuâliniz mesaili muhtelife 
için bir seyrüsefer merkezi olan Dahiliyeye mut
laka uğrar. Her hangi devairi ele alırsanız alınız. 
Oraya, yani Dahiliyeye mutlaka bir efendi gelir 
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ve orada bir kaymakam olur ve o kaymakam bir 
defa kaymakamlık eder ve başka yere tahvil 
edildiği vakit bir mazbata alır ve o mazbatayı 
Dahiliye Siciline tescil ettirir. Hulâsasını alır. 
Yani sureti musaddakasmı alır, cebine kor. 
İkinci defa kaymakam olur, o adam suihalinden 
dolayı bu kere de tahtı muhakemeye alınır ve bu 
adamın hidematı Devlette istihdam edilmemesine 
karar verilir ve bu Dahiliye Siciline gider, kaydo
lunur. Fakat o efendi; ilk defa almış olduğu maz
bata suretinin yedinde olması dolayısiyle bu de
fa başka bir vekâlette, başka bir nezarette bir 
memuriyete talibolur. O memurdan istiyecekleri 
nüfus kâğıdı bir de memuriyeti gösterecek bir 
sicil kâğıdıdır. Fakat o mukayyet değildir. Ev
velkisini götürür. Verir ve onu tâyin ederler. 
Fakat dairei aidesi bunun ikinci bir memuriye
tinden dolayı bir şey var mıdır, yok mudur? di
ye tetkik veyahut vazifedar mıdır, değil midir? 
diye onu sormak bile istemez. 

SÜLEYMAN SIERI B. (Yozgad) — Cevazı 
istihdam aramaz mı? 

EMÎN B. (Erzincan) — Cevazı istihdam' 
aranmadan tâyin edilmiş pek çok kimse gösteri
rim. Burada size isim tasrih etmiyorum. Böyle 
kimselerden size elli tane sayabilirim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHİ B. (İstanbul) 
— Yoktur efendim. 

EMİN B. (Devamla) —Binaenaleyh bir mah
kemenin vermiş olduğu kararla, hükümle memu
riyetinden mehcur edilen bir adam; iki ay, hattâ 
iki gün geçmeden başka bir yere tâyin olunur. 
Fakat sicil müdiriyetleri tevhidedilirse tabiîdir 
ki, her tâyin meselesi o müdiriyeti umumiyeye 
uğrar ve o müdiriyeti umumiyede tetkik edilir 
ve o memurun suiistimalâtı olup olmadığı da ta
ayyün eder ve bu suretle büyük bir tasarruf hâ
sıl olur. Nasıl ki, her vekâletin muhasebecilerini 
tevhidettik; buna (Muhas'ebei Merkeziye) mi 
diyorlar? Ne diyorlar? Madem ki bunu bu su
retle Maliye Vekâletine raptettik; bunu da İcra 
Vekilleri Riyasetine veyahut Dahiliye veyahut 
da her nereye ise raptederek birçok memurlardan 
mürekkep değil, daha ufak bir teşkilâtla bir 
sicil müdüriyeti umumiyesi olsa kâfidir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Sicil müdüriyeti bu
raya dâhil değildir. 

EMİN B. (Devamla) — Hem bu suretle ola
cak teşevvüşatı izale eder ve aynı zamanda para-
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dan tasarruf edilmiş olur. Sonra efendim, müfet
tişlik meselesi ̂  için fazla söz söylemesini lüzum
suz addediyorum. Çünkü bütçenin daha heyeti 
umumiyesi müzakere edilirken söz alan bütüa 
arkadaşlar müfettişliğin derecei lüzumundan bah
setti ve hakikaten buradan Keskin'e ve hattâ 
daha yakın bir, kazaya kadar giden bir arkada
şımız görecektir ki müfettişlik bu memleket için 
her halde elzemdir. Çünkü kontrolsuz ve teftiş-
siz hiçbir muamele görülemiyor. 

Yalnız zamaim meselesine gelince; bunu ben
deniz öyle zannediyorum ki efendiler, memurini 
umumiyeden tenkih ettiğimiz yü-de yirmi tahsi
satı fevkaladeyi telâfi gibidir. Evet efendiler, 
öyle müdiri umumiler vardır ki, meselâ Idarei 
Umumiyei Vilâyat Müdürü gibi ki, bunun vazi
fesi daha mühimdir. Daha ilmî şekilde çalışması 
lâzımgelir. Onun maaşı altmış lira olur. Sonra 
Sicil Müdürünün maaşı beş bin kuruş olur. Mut
laka müdürlerin maaşı müsavi olsun diye neden 
maaşata zamaim yapılsın? Ve neden Idarei Ma-
halliyei Vilâyat Müdürünün vazaifiyle bir Memu
rin müdürünün vazaifi bir olsun? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Sicil 
müdürünün vazifesi daha mühimdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O zaten 
iki teşkilâta bakıyor. Biri Sicil, diğeri Memurin.. 

EMİN B. (Erzincan) — Bunu söyliyen Süley
man S^rı Bey biraderimiz dahiliyeci olmamış 
olsaydı kendilerine cevap Vermiyeeektim. Fakat 
Idarei Umumiyei Vilâyat Müdürünün mü? Yoksa 
Idarei Mahalliye! Vilâyat müdürünün mü vazife
leri daha mühimdir? Lütfen tetkik etsinler. Bina
enaleyh bu zamaim bana yüzde yirmi tenkıhatı 
telâfi eder gibi geliyor. Onun için her halde 
bu kabul edeceğimiz müfettişler' tahsisatı da 
dâhil olmak üzere 1337 senesi bütçesinin hari
cine çıkmayı bendeniz zait addederim ve bun
dan harice çıkılmaması için de bendeniz tekli
fimi Riyasete takdim ediyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
daşlar, damlaya, damlaya göz olur, derler. Biz, 
her halde âzami tasarruf mecburiyetinde oldu
ğumuz bir devirdeyiz. Cenabıhakka hamdol-
sun ki, malî bir tehlike karşısında değiliz. Fa
kat h'er halde bol, bol israfat ve sarfiyat devre
sinde de değiliz. Bilmem Babıâli'de müsteşar 
vardı, bizde de lâzımdır, müşavir, mümeyyiz 
vardı. Bizde de lâzımdır, diyecek bir devirde 
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değiliz. Biz, her halde idarede besatate riayet 
etmeye mecburuz. Sonra müsteşarlığın lüzumun
dan bahseden muhterem arkadaşlarım; «Vekâ
let veya nezaret mevkii siyasi bir mevkidir. Bu
raya her halde müsteşar olarak mütehassıs ol
mak üzere demirbaş bir zat oturtmalıdır.» de
niyor. Bu pek cazip bir nazariyedir. Fakat aziz
ler, acaba bana on sene oturmuş bir müsteşar 
gösterebilir misiniz? Bir vekil; bir nazır gelir. 
Eğer o zat, o komitenin ruhuna, fikrine muva
fık değilse o müsteşarın fikri, isterse dâhi ol
sun, isterse kitapları yutsun, para etmez. Evet, 
vekiller siyasi memurlardır. Evet, dünyada dört 
kitap okumıyan bir zat ve belki mektep mezunu 
olmıyan bir zat Maarif Vekili olabilir. Fakat, 
biz böyle mi yapıyoruz, efendiler? Hayır, biz 
mütehassıslarını yapıyoruz. Maarifçi kim, diye 
arıyoruz1. 

TEVFÎK EÜŞDÜ B. (Menteşe) — Varsa. 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Etmi

yorsak kabahat bizim. 
HALÎL ÎBRAHlM B. (Antalya) — Bizim 

vekillerimiz vükelâyı siyasiye değillerdir. îcra 
vekilleridir. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Sonra 
arkadaşlar, Hükümetin sabit bir programı; bir 
veçhesi varsa bu vekilin şahsı ile mi kaimdir? 
Hayır efendiler. Bugün Halkçı Hükümetin. Söz
de hani bu ne gibidir? Bizim halkçılığımız şişe-v 

nin içine balık koyup da dışarsmdan yalamamız 
gibidir. Hükümetimiz halkçı olmıyan bir müs
teşarı buraya getirebilir mi? Hayır, her halde 
getiremez. Mantık böyle icabettiriyor. Sonra 
önde bir misal var; biraz evvel ne vekil vardı, 
ne müsteşar. Yine o dolap dönüyordu. Vatani 
bir vazifenin ifası için müsteşar da gitti. Tut
tuk, bir zatın uhdesine iki işi de yüklettik. Ve-
zannederim, bu iş döndü. Şimdi vekil geldi. Bu 
işi daha iyi tedvir eder. Fakat şimdi müsteşar 
da bulamıyacağız. Adam yok. Mümbit araziden, 
gübreli araziden getirtelim. Eğer müsteşar la
zımsa, daire müdiranı tarafından veyahut encü
menin teklif ve tadili veçhile idaresi muvafık
tır, zannederim. Fazla para verecek devirde de
ğiliz. Sonra müçliran maaşatma bol bol zamaim 
icra edilmiş. Arkadaşlar, Vekil Bey; «Ben bunu 
rakam dâhilinde yapıyorum» diyor. Dahiliye 
Vekili Muhteremi Bey zannediyorlar ki, rakam 
dahilindeki mebaliğ önlerine yığılmış para var 
da, hazırlanmış bir para imiş de oradan sarf 
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i edeceklermiş gibi büyük bir hak ve büyük bir 

istihkakla ondan bahsediyorlar. Hiç de böyle 
değildir. O para yine çarıksız anaların sırtiyle 
taşıdığı buğdaylardan, unlardan, bulgurlardan 
çıkacak. Sonra burada birtakım zamaim yapı
lırken diğer devirdeki nispetsizliği de hiç gözü 
önüne almıyor. Arkadaşlar, bir memleketi teşkil 
eden devairi Hükümet bir vücudun muhtelif 
âzası gibidir. Biri diğerinden ayrılamaz. Bu çok 
mahzuru daîdir. Birine fazla versin. Birinden 
çok tasarruf etsin, bîrini ihmal etsin; bu ola
maz. Harbiyede müsteşar miralay olduğu halde 
ceman yüz lira alır. Dahiliyede müsteşar'iki 
yüz lira alır. Rica «derim, hepsini hesabediniz. 

İSMET B. (Çorum) — O kanuni rütbelerdir. 
BESİM ATALAY B. ^Kütahya) — Bir bin

başı... 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yözgad) — O açık

ta kaldığı vakit de alır. 
BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Efen

diler, bir miralaya, bir binbaşıya icabında biz 
I diyoruz ki;. (Al silâhını, git cepheye, ölmeye!) 

fakat bir daire müdürüne bunu diyor musun? 
Rica ederim. Binaenaleyh, tevazün lâzımdır. 
Bir yüzbaşı otuz yedi lira maaş alıyor. Eğer 
bizim paramız bolsa, Maliye Vekilinin kulakları 
çınlasın, onlara verelim. Yoksa zam icrası için 
böyle tekliflerle bizim karşımıza çıkmasmlar. 
Sonra müfettişlik meselesine gelince : Burada 
Dahiliye Vekiline hak vereceğim. Hakikaten 
müfettişlik lâzımdır. Bir seneden beri bunun 
tecrübesini gördük, birçoklarımız birçok yol
suzluklardan bahsettik. Dahiliye Vekili bize 
«Dese ki, efendiler ne yapayım? îşliyecek elimi 
bağladınız, bana bu malûmatı kim verecek? Bir 
mutasarrıfa git, filân mutasarrıfı teftiş et! de
sem bile bu yollu bir iş olur mu?» Hulâsa bu hu
susta fazla söz söylemek istemiyorum. Müfettiş
lik elzemdir diyorum. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Efendiler, biz şimdi 
bütçeyi müzakere ediyoruz. Bundan maksat 
bütçenin heyeti umumiyesini müzakere etmekle 
bir vecibeyi ifa etmek mi? Yoksa maksat bütçe
nin müfredatı üzerinde tetkikat yapıp lüzumsuz 
ve lüzumlu memurları tefrik etmek ve maaşat 
arasında müsavat aramak ve fazla ve noksan
ları bulmak ve bundan menafii Hazineyi temin 
edecek cihetleri düşünmek midir? !Eğer bunlar 

I lazımsa böyle alelımiyya vekâlet memurini için 
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sekiz bin şu kadar lira... Bunu ister tasdik edin, 
ister tasdik etmeyin. Müdiran maaşatı üzerine 
ne zamaim icra edilmiş? Bilmiyoruz. Ne tenki-
hat yapılmış? Bilmiyoruz. Ne tenzilât icra edili
yor? Bilmiyoruz. Kaç müdür varmış? Bilmiyo
ruz. Rica ederim böyle nereye gidiyoruz? Neyi 
müzakere ediyoruz? Bu nasıl bütçe müzakere
sidir? Meçhulât üzerine gidiyoruz. Böyle alelımiy-
ya tasdik edeceksek bu milletin parasına yazık
tır. Bunun yekûnu umumisini tasdik edelim 
- 1337 bütçesi gibi - ve işte size bir bütçe, alın, 
Allah selâmet versin diyelim. Yok eğer fasılların 
her biri üzerinde imali fikredeceksek, münakaşa 
yapacaksak rica ederim, müfredat defterlerini 
elimize alalım ve o suretle müzakeresini yapa
lım. Böyle alelımiyya müzakere olmaz efendiler. 
Bu müzakereyi tatil edin. Bu bapta geçen gün 
karar verdiniz. Meclisi Âlinin kararı tavik edi
liyor. Meclisi Âli ile istihza ediliyor. Bu olmaz.. 

OSMAN B. (Kayseri) — Hâşa... 
LÜTFÎ B. (Devamla) — Hâşa yok.. Karar 

mademki infaz edilmiyor, mevkii tatbika konul
muyor, bu müzakere zaittir efendiler. (Doğru
dur sadaları) Bunun için evvel emirde müfre
dat defterleri gelmeli ve ben bilmeliyim ki, on 
bin lira nereye veriliyor? Ve onun üzerine imali 
fikretmeliyim. Ben bu paranın mahalli sarfını 
bilmiyorum. 

Müfettişlerden de bahsedildi. Onun için pek
âlâ.. Evvelemirde müfredat .kadroları hakkında 
bir teklifim var. Bu teklifimi reye koyunuz; on
dan sonra yine hakkı kelâmımı muhafaza ediyo
rum. 

REÎS — Efendim müzakere başladıktan son
ra kifayeti müzakere kararını Heyeti Celile itti
haz etmeden takrirleri ve tadil tekliflerini nasıl 
reye koyarım? Bütün takrirleri kifayeti müza
kere kararından sonra arz edeceğim. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, bu mese-
lei müstehiredir. Madem ki bu bütçenin bu tarz
da müzakeresi Heyeti Umumiyenin nazarı âli
sinde zait ve bilüzum addolunuyor; şu halde bu 
teklifi her halde reye koymalıdır. Beyhude yere 
müzakerenin temadisine mahal yoktur. 

REÎS — Encümen cevap verecek efendim. 
ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, arkadaşlar

dan Hacı Ahmed Efendi arkadaşımız bütçenin 
müfredat cetvellerinin tabı ve tevziini teklif et
miş, bu baptaki takrirleri Muvazenei Maliye En-
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cümenine havale olunmuştu. Demin de arz et
miştim ki; Muvazenei Maliye Encümeni 1338 
senesi bütçesinin teferruatına vaziyed etmemiş
tir. Yalnız bu takriri mütalâa etti ve matlubolan 
cetvelleri müfredat cetveli şeklinde aradı, bula
madı; yoktur. 

Bütçelere raptedilecek müfredat cetvelleri, 
muayyen cetvellerden başka bir şey değildir. 
Malûmuâlinizdir ki, Hükümeti Milliyenin tees
süsü anında; vilâyatm mevcut teşkilâtı 1334 se
nesi İstanbul Meclisi Mebusanmın tasdik ettiği 
bütçe esasatma istinadediyordu ve bu bütçe ik
tisabı kanuniyet etmişti. Binaenaleyh bu bütçe
ye istinadeden tertibat ve teşkilât kanuniydi. 
Heyeti Celile Hükümeti Milliyenin teessüsü aka
binde, kavanini cariye ve mevcudenin, diğer bir 
kanunla tadil edilmedikçe, meriyetini kabul et
miş ve buna karar vermişti. Binaenaleyh o ter
tip ve o teşkilât mevcuttu. Muahharan vilâyat 
teşkilâtının ve merkezde yapılan teşkilâtın kad
rolarının tanzimi için kadro encümenleri teşkil 
edilmişti. Kadro encümenleri, vaziyetin mukar
rer olmamasından dolayı, müstakar ve esaslı 
tanzimat yapamamışlardır ve bundan dolayı... 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Bunlar macerape-
restane sözlerdir. 

ÎSMET B. (Devamla) — Rica ederim; iste
diğiniz şeyler hakkında izahat veriyoruz. İste
diğiniz şeyler yoksa ne verelim? 

LÛTFÎ B. (Malatya) — İstanbul muamele
sinin bize ne lüzumu var?... 

ÎSMET B. (Devamla) — Efendim, Muvaze
nei Maliye Encümenine havale edilen takrir 
hakkında, Muvazene Encümeni düşündüğünü, 
bulduğunu, bulacağını söylemez mi? Kadro 
encümenlerinin bu tertibatı yapılamayınca, 1337 
senesi Muvazenei Umumiyesi için bidayeten; 
teklif edilen tahsisatı Heyeti Aliyeniz pek fazla 
görmüş ve bu bapta şiddetli münakaşat cereyan 
etmiş ve hattâ Heyeti Vekilenin istifası dahi 
vukubulmuştur. Onun üzerine Heyeti Aliye kırk 
beş kişilik muhtelit bir encümen teşkil etti. Bu 
Muhtelit Muvazenei Maliye Encümeni, muhtelif 
teşkilâtın tertibatını tetkik ederek, zevaidini tay 
ve nevakısmı ikmal şeklinde bir müsvedde ihzar 
etmişti ve o müsveddeler buraya konan rakam
ların - bu maddelere konan rakamların - aslım 
teşkil ediyordu. Fakat efendiler; Heyeti* Aliye
niz bu müsveddeleri, müsvedde addetmedi. Bu 
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tertipleri o kadar müstakar ve o kadar müspet 
addetmedi ve maalesef verdiği muhtelif kararlar^ 
la Heyeti Aliye Muvazene Encümeninin muva
fakatiyle de, o müsveddeleri tadil etmiştir ki, 
o kararlar, bu müsveddeler üzerindeki tertip
lerde de tadilât yapmıştır. Binaenaleyh o yapı
lan tadilâtı ve o müsveddelerdeki tertibatı gös
terir hiçbir esasa encümen vâkıf olamamış ve bu
raya da getirememiştir. 

LÛTPt B. (Malatya) — O halde bütçe yok
tur. (Gürültüler) 

İSMET B. (Devamla) — Encümenin bu 
bapta bulduğunu ve bulacağını söylemek hakki
dir. Onun için encümen iki gün evvel de dedi ki; 
bu tertipler o kadar müşevveştir ki, bütçenin 
heyeti umumiyesini tanzim etmek imkânı yok
tur. Binaenaleyh 1339 senesi için olan kadroları 
tanzim edip kesbi kanuniyet ettirmek suretiyle 
bu bütçeyi de ona, o kadrolara tevfik edelim. 
Siz muntazam kadro yaparsanız bu bütçe de ona, 
tevfik edilir. Muntazam kadro yapar ve o kad
roları da bu kanunla tesbit ederseniz ne âlâ, 
yoksa bu noktai nazarlar vahi şeylerdir. îster bu 
bütçeyi kabul edersiniz, isterseniz etmezsiniz.. 

REÎS — Efendim, mevcut tadil nameler kırk 
beşinci fasla ait zam veyahut tenzile taallûk 
eder. Bir takrir de vardır ki, müzakerenin tehirj 
teklifinden ibarettir. Lûtfi Beyin takriri... Bu 
takrir esas müzakereye taallûk ettiği için reye 
koyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Her vekâlete ait bütçenin bir vukufu ciddî 

dairesinde müzakeresi için müfredat üzerine 
kadrolarının evvelce tabedilerek Azayı Kirama 
tevzii takarrür etmiş idi. Bugün yine müfredat 
kadroları verilmemiş olduğu halde müzakere 
ediliyor. Maksat birer yekûnu umuminin alelı-
nıiyya tasdikinden ibaret ise, bütçe müzakeresi 
yoktur, demektir. Müzakere lâzım ise müfredat 
kadrolarının tabı ve tevziini teklif eylerim. 

; Malatya 
Lûtfi 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHÎ B. (İstanbul) 
— Efendim, Lûtfi Beyefendi Hazretleri buyu
ruyorlar ki; müfredatlı kadrolar tabı ve tevzi 
olunsun ve o kadralar üzerinde Meclis tetkikat-
ta bulunsun. Halbuki efendiler, bu seneki kad
romuz, İsmet Beyin şimdi söylediği veçhile, 45 
kişilik Muvazenei Maliye Encümenince ayrı ay-
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I rı tetkik edilmiş' ve birçok tenkihat ve tahkika

ta uğramış olan aynı kadrolardır. (Bizde göre^ 
i lim, sadaları) ve Heyeti Umumiyeniz kabul et

miştir. (Hayır, öyle değil, sesleri) 
Şimdi bizim bütçe ile beraber diğer vekâ

letlerin bütçesi ve mülhak bütçelerin yekûnu 
zannederim, on beş veya on sekize baliğ oluyor. 
Bunlardan herbirinin müfredatlı kadrolarını, 
üç yüz elli nüsha tabetmek - kim bilir bunlar 
kaç sahife olacaktır? - cihetinin ne kadar zamana 
muhtacolduğunu nazarı dikkatinize arz ediyo
rum. Eğer bu tabdan maksadı âlileri, bütçenin 
tehiri ise, bu cihete temayül edersiniz. Çünkü 
bu sene zarfında bu şerait dâhilinde bütçe mü
zakere edilemez, efendiler. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Bütçelerin müazke^ 
resinden maksat alelımiyya tasdik ise böyle bütçe 
olmaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHÎ B. (Devamla) 
— Efendiler, böyle mühim mesail karşısında 
rica ederim asabiyete kapılmıyalım ve itidali 
demmimizi muhafaza edelim, öteden beri Dahi
liye bütçesine hücum etmek, memurlarımda lâ-
yıklı, lâyıksız târizatta bulunmak âdet halini al
mıştır. • 

ABDÜRRAHMAN DURSUN B. (Çorum) 
— Sözünüzü geri alınız. 

FETHİ B. (Devamla) — Adedolmuştur. Bu
rada söylenen sözleri işitmediniz mi? 

ABDÜRRAHMAN DURSUN B. (Çorum) — 
O tenkiddir. Tariz değildir. 

FETHÎ B. (Devamla) — Tenkiddir. Bu hu
susta iltizamı basiret buyurmanızı rica ederim. 
Çünkü sizi temin ederim ki; memurlarımız, me-
memaliki sairede mevcudolan memurlar gibi 
(Gürültüler) Böyle mütemadiyen sözümü kese
cek olursanız bana başka bir şey kalmaz. 

REİS — Lûtfi Bey, hatibin sözünü daima 
kesiyorsunuz. Nizamnameye itaate zatıâlinizi 
davet ediyorum. Hatip sözünü söylesin, son
ra tenkid edersiniz. 

FETHİ B. (Devamla) r— İdaremize nümu-
nei imtisal olacak memurlarımızın bugünkü şe
raiti maliye dairesinde, onların gösterdiği va
tan muhabbeti, vazife muhabbeti, gayret, ha
miyet hakikaten memleket için şayanı iftihar
dır. Bu hususta mübalağakârane beyanatta bu
lunanların ifadatma kapılmamanızı rica ederim. 
Dahiliyenin bütçesine hususi olarak husumet-

I kârane vaziyet almamanızı rica ederim. 
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tÛTFÎ B. (Malatya) -—. Husumetkârane tâ

birini geri alınız, husumet filân yoktur. 
DAHİLÎYE VEKlLÎ FETHİ B. (Devamla) 

— Müfredatlı kadro meselesine gelince : Geçen 
sene kırk beş kişiden mürekkebolan Muvazenei 
Maliye Encümenince tesbit edilmiş ve tenkihata 
uğramış bulunan kadroyu burada okuyayım. 

ABDULLAH Ef. (Adapazarı) — Müsteşa
rın maaşı kaç liradır ? 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (Devamla) 
— Seksen liradır. Binaenaleyh efendiler şunu 
nazarı dikkati âlinize arz edebilirim ki; (350) 
nüsha olarak tekmil bütçelerin tabı ve tevzii 
belki bir seneden ziyade bir zamana muhtacol-
duğu için eğer Lûtfi Beyin teklifi kabul edilir
se - siz bilirsiniz, tabiî zaman gösterecektir -
bu sene zarfında bütçe çıkmaz ve bir sene za
man geçmiş olacaktır. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Şekle ait 
bir şey arz edeceğim; esas itibariyle Lûtfi Bey 
biraderimiz bütçenin müfredatının tetkiki nok-
tai nazarından haklıdır. Şu kadar ki encümen 
bütçenin heyeti umumiyesini Heyeti Celilenize 
arz ederken demişti ki, 1338 deki kadrolar, 
1336 ve 1337 seneleri zarfında tayyün edilmiş 
olan kadrolar dahilindedir. O kadrolar da ha
tırınızda olsa gerektir. Meclisi Âlinizden bü
yük bir encümen intihabedildi ve onlar tarafın
dan tertibedilmişti. Binaenaleyh fevkalâde bir 
encümen yapılarak onun tarafından tertibedil-
miş bulunan bir kadro, 1338 senesinde dahi 
muteber olup, ancak Teşkilât Kanununun 1339 
senesinde gelmesi teklif edilmişti. Esası ma
lûm ve mevcudolan bir kadronun (Malûm de
ğil, sadaları) rica ederim malûmdur ve Heyeti 
Celileniz tarafından yapılmıştır, iddia ediyorum, 
Binaenaleyh her hususta, zamanda, tabda, kâğıt
ta tasarrufu şiar edinen encümeniniz zaten Heye
ti Celilelerince malûm olan ve tarafı âlinizden ya
pılan bir kadroyu takdimle malûmu ilân kabilin
den sizi rahatsız etmek istememiştir. 

RElS — Efendim şefeli müzakere hakkında 
söz veriyorum. Buyurun Hüseyin Avni Bey. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim zannediyorum ki, teşkilâtı hazıramız, ihtiya-
catı hazıramızla mütenasibolmadığmdan dolayı 
böyle bir asebiyet gösteriyoruz. Fakat efendiler; 
böyle senelerden beri devam edegelmekte olan bir 
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yolsuzluğu bütçe müzakeresi sırasında kaldırama
yız. Bahusus Tevfik Rüşdü Bey biraderimizin 
dediği gibi, 1336 tarihindeki bütçe Heyeti Celi-
lenin kararına iktiran etmiştir. Kısmen kadroyu 
kabul ettiniz. 

SABRI B. (Kastamonu) — Zımnen. 
HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Zımnen 

ama kadroyu... 
LÜTFl B. (Malatya) — Meclisi bağlayın, 

bir zincir vurun... 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Rica ede
rim? Meclisin zincirlerini çözmek lâzım gelse ilk 
evvel ben çözerim. Yalnız şurasını biliniz ki, o 
kadro buraya gelmekle bu mesele burada hallo-
lunmıyacaktır. Eğer ihtiyacatımızla mütenasip 
bir kadro meydana getirilecek ise bunun yolu bu 
değildir. Eski kadro üzerinde oynamak bütçe 
müzakeresi değildir. Kadro kararınıza iktiran 
etmiş, kesbi katiyet ve kesbi kanuniyet etmiştir. 
Fakat fazla tertibedilmiş olan bu kadro bu Dev
letin teşkilâtiyle mütenasip değildir, iddiasında 
bulunan arkadaşlar encümenlere dağılır, kadro
ları alırlar, tesbit ederler.^ Bunlar burada mev-
zuubahsolmaz. Bugün elde bir bütçe müzake
resi var. Bunun müzakeresi üzerinde rica ede
rim kadroyu istemeyiniz, gelen kadro sizin, der
dinize deva olmıyacaktır. Gelecek kadro; bir 
vali, bir mutasarrıf, bir kaymakam bilmem ne 
diye gösterecek; onu burada ıslah etmek beş se
neye mütevakkıftır. Encümenlerde alırsınız, ya
parsınız. Vekâletlere veçhe tâyini Teşkilâtı Esa
siye mevadmdandır. Alırsınız kadroları; bu teş
kilât bizde zaittir dersiniz, yırtarsınız. Daha ra
dikal bir hareket yapılmış olur. Yoksa mevcut 
ye kesbi katiyet etmiş bir kadronun üzerinde 
senelerce söz söylemekten bir fayda hâsıl ol
maz. Ben de sizinle beraber iddia ediyorum. Bu 
teşkilât bu Devletin teşkilâtı değildir. Bunun 
mercii encümenlerdir. Onlar Heyeti Ümumiye-
nize ihtiyacatımızla mütenasip bir kadro mey
dana çıkartmalıdırlar. Binaenaleyh eğer müza
kereyi tehir etmek istiyorsanız 1338 senesi de 
çıkar, bütçeyi yapamazsınız. Bu da efendiler 
kolay bir şey değildir. Elimizde bir Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu vardır, onun ruhuna mütaallik 
bir kadro yapmaya mecbursunuz. Bunu ancak 
1339 için hazırlıyabilirsiniz. 1336 da kabul etti
ğiniz gibi bu kadroyu bu sene için de kabul et
mek mecburiyetindesiniz. 

— 501 
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REÎS — Efendim, bu meselei müstehireyi 

reyinize arz ediyorum. Lûtfi Beyin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Lütfen ellerinizi 
indiriniz. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Lütfen ellerinizi indiriniz. Efendim iştibah hâsıl 
oldu. Lûtfi Beyin takririni kabul edenler lütfen 
ayağa kalksın.. 

1338 O : 2 
LÛTFÎ B.( Malatya) — Alelımiyya bütçeyi 

tasdik etmiyenler lütfen ayağa kalksın. 

REÎS — Takrir kabul edilmedi. Tensip bu
yurursanız beş dakika teneffüs edelim. Sonra 
müzakeremize devam edelim. 

(Hitamı celse saat: 4,45 sonra) 

BEİS 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 5,00 

• Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP — Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Efendim celse küşadedildi. Buyu-
runLûtfiBey. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Reis Bey, 
Yusuf Kemal Bey geldi. Artık bunun sırası de
ğildir. 

EMÎN B. (Erzincan) —Reis Bey, bütçeden 
daha mühim işlerimiz vardır. Yusuf Kemal Beyi 
dinliyelim. 

LÜTFÎB. (Malatya) — Eğçr arzu buyurmu-
yprsanız söylemiyeyim. 

YUSUF ZİYA B: (Bitlis) — Hepimiz sabır
sızlıkla Yusuf Kemal Beyi bekliyoruz. 

REÎS — Efendim elimde müzakeresi nata
mam kalmış bir mesele vardır. Diğer meselenin 
takdimi, tercihi veyahut hafi celse teklifi vâlşa ol
madıkça bana düşen vazife, elimdeki işi ikmal et
mektir. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Takrir verildi 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili beyin istimamı teklif ederim. 

Mersin Mebusu 
Salâhaddin 

(Celse hafi olsun/ sadaları) 

REÎS •— Müsaade buyurunuz, bakalım hafi 
celse istiyecek mi? Istemiyecek mi? 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — (Alkışlar.) Arkadaşlar, üç ak
şamdan beri hemen diyebilirim ki, uyku uyaya-
mıyorum. Bu akşam da altı saat dağda kaldık, 
çamurlar içerisinde size vâki olacak beyanat 

müteselsil olmalıdır. Aynı zamanda müsaade 
ederseniz bir de Heyeti Vekile arkadaşlarımla 
görüşeyim. Binaenaleyh yarma talik buyurur
sanız, yarın mâruzâtta bulunayım. (Muvafık 
sadaları )\ 

LÛTFÎ Ş. (Malatya) — Efendim, şimdi müf-
redatsız olarak müzakereye girmeyi Heyetin 
ekseriyeti azîmesi kabul etmiş olduğundan do
layı müfredat meselesi artık mevzuubahsolmıya-
cak. Yalnız yekûnlar ve bugünkü şu esas müs
vedde üzerine imali fikredip veyahut imali fik-
retmeksizin taedik edip çıkmalı. Mesele bu. 
Yalnız şurada bir şey arz edeceğim; o da müfet
tişlik meselesi. Müfettişlik meselesine bugün 
ihtiyacımız var mı? yok mu? Bu cihet hakika
ten şayanı tetkiktir. (Vardır sadaları) Ne için 
vardır^ Ne için yoktur? Şimdi şurada; müsaade 
buyurursanız izah edeyim: Efendiler, bizim 
Dahiliye müfettişlerine olan ihtiyacın esbabını 
teşkil eden maddeyi teşrih edeyim. Bugün Da
hiliye memurlarımızın kısmı âzami meslek sa
hibi değildir. Bu meslekte katiyen ihtisasları 
yoktur. Vekil Beyefendinin şahsına, zatına fev
kalâde hürmet ve riayeti mahsusamla beraber 
sözlerin kendileri için değildir. Bu kendilerin
den çok zaman evvel başlamış foir muameledir. 
Yoksa kendilerine ait değildir. Efendim, şimdi 
memurların- Dahiliye meslekinde ihtisası yok
tur. Bugün yüzbaşılardan vali, doktorlardan 
mutasarrıf, eczacılardan kaymakam, polislerden 
vali. Bu böyle muhtelif mesleklerden gelme 
adamlar vardır. 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Lûtfi Bey 

ifrat ediyorsunuz. 
LÜTFÎ B. (Malatya) — Rica ederim ifrat yok. 

Birer birer izah edeyim, isterseniz ispat ederim. 
Şimdi böyle mesleksiz memurlara karşı, efendi
ler, emin olunuz her sancağa, her vilâyete o vi
lâyetin umurunu teftiş etmek, tetkik etmek için 
birer müfettiş tâyin etsek, madem ki, esasen 
oradaki memur vazifesini idrak ve ihata edecek 
bir ihtisas sahibi değildir. Meslek ashabından 
değil; binaenaleyh onların idaresinden istifade 
dahi katiyen mümkün değildir ve işleri daimî 
surette sakattır. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) ~~ Müfettiş
leri kimlerden yapacağız? 

LÜTFİ B. (Devamla) — Şimdi onu arz ede
ceğim: Efendiler, esasen mesleki tasfiye etme
liyiz. Bugün Dahiliye meslekine mensubolan 
bir efendi başka bir vekâlete gidip de bir me
muriyet istediği zaman o vekâlet tabiî onun 
memuriyeti asliyesini sorar ve siz ne iş yaptınız 
der. Mektep muallimi idim cevabını verir. Şim
di ne istiyorsunuz? Kaza kaymakamlığı, rica 
ederim. Mektep muallimliğiyle. kaza kaymakam
lığını gözümüzün önüne getirelim. Yekdiğeriyle 
muvazene edelim. Şimdi buna müfettiş ne yap
sın? (O da meslektir sesleri) Müsaade buyurun, 
meslek meselesi başka, ihtisas başka. Okumak, 
ya'zmak, ilim ve hüner yine başka, evet o mual
lim pekâlâ bir maarif müdiri, bir maarif mü
fettişi olabilir. Fakat nahiye müdiri, kaza kay
makamı olamaz. Ne vakit olabilir? O bidayette 
nahiye müdiriyetine tâyin olunur ve oradan ip-
tidar ederek derece, derece terfi ederek kaza 
kaymakamı olur. Bize her şeyden evvel meslek 
lâzımdır. Efendim, siz böyle mesleksiz memur 
istihdam ettikçe bu memurlar kendilerine; neza
reti" şâmilei kanuniyesi tevdi olunan devairin 
umum ve muamelâtını ifa ve tedvir etmedikle
rini hakkiyle takdir edemezler. Rica ederim, 
bugün bir dahiliye müfettişi geldi. Ne yapacak? 
Yalnız mutasarrıfın ahval ve muamelâtı hakkın
da bir tahkikat yapabilir. Ey, mutasarrıfın ikti
darını, yani bulunduğu sancağın dâhilinde ge
rek evkafın gerek defterhanenin muhasebenin, 
daha sair devair muamelâtına nezareti şâmilesi 
itibariyle onları hakkiyle takdir edecek olmazsa 
müfettiş ona bir şey isnadedecek mi? Yok... Şu 
halde biz müfettişlerden istifade etmek fikrini 
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I takibediyorsak, evvel emirde bu meslekte istih

dam edilen memurini mülkiyeyi tasfiye etmeli
yiz ve büıakkin mütehassıslarını göndermeli
yiz. Onlar kendi bulundukları yerlerin dahi
lindeki devairi teftiş ile mükellef olsunlar. 
Bir mutasarrıfın kendi dairesi Sahilindeki ka
zalar içerisinde hakkı teftişi vardır. Teftişatmı 
yapmalı. Dahiliye Vekâletine doğrudan doğru
ya merbut ise raporunu göndermelidir. 

I Daimî surette kazaların teftişatmı ve bu 
teftişattaîı bir fayda umuyorsak emin olu
nuz ki, müfettişler böyle bir vilâyetin, iki 
vilâyetin sancak, kaza ve .nahiyelerine va
rıncaya kadar bütün teferruatı muamelâtını 

I teftiş etsin. Nerede hata vardır! Nerede yanlış 
vardır? Bunları meydana çıkarsın, bu kabil de-
ğildir. Binaenaleyh bu hususta bizim ihtiyar 
edeceğimiz masraf zaittir, fuçulidir ve beyhude
dir. Bendeniz demiyorum ki; bk iktisat yapalım 
da milletin hukuku payimal olsun, demiyorum. 
Hâşa bunu demiyorum. Fakat milletin bugün
kü şu istitaatı maliyesi nispetinde hazinei mil-

I letten verdiği ve sarf ettiğimiz paralar bihakkin 
mavUzia lehine sarf olunsun, ye milletin hakkı 
aranılsın, ve on paradan müspet bir netice hâ
sıl olsun. Yoksa yalnız adam kayırmak maksa-
diyle müfettişler tâyin edeceksek emin olunuz ki, 

I bu milletin şimdiye kadar tâyin edilen müfettiş
lerden hiçbir istifadesi olmadığı gibi bugün de 

i olmaz. Çünkü bir müfettiş gelir mutasarrıfa gö
rünüyor. Orada oturur, kazalara bile gitmez. Ha
yatı içtimaiye! memleket üzerinde biraz icrai 
tesir edecek bâzı şeyler yapar. Dahiliye Vekâle
tine bir rapor gönderir. Oradan çıkar, gider. (Bir 

j semere hâsıl olmaz sadaları) Evet olmaz. 
YAHYA OALÎB B. (Kırşehir) — Dur ba

kalım, tâyin edelim de bir kere görelim. 
LÛTFt B. (Malatya) — Hayır efendim. 

«Mencerrebel mücerrebi hallet bihimedame» Bu 
zaten tecrübe olunmuştur. Binaenaleyh bu, mü
fettişlerle yapılacak iş değildir. Bugünkü istitaatı 
maliyemizin ve bütçemizin muvazenesi itibariyle 
efendiler 'emin olunuz ki, bütçemizin mizan ke
fesinin birisi sürade birisi süryadedir. Binaen
aleyh bizim böyle zait masraflardan tevakki ede
ceğimiz zamandır. Bunları ben lüzumsuz addetmi
yorum. Fevkalâde lâzımdır. Fakat arz ettiğim 
gibi işi esasından tutmalıyız. Memurini tasfiye 
etmeliyiz. Meslek mütehassıslarını o memuriyet-

' lere yerleştirmeliyiz. Ondan sonra daimî surette 
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her mutasarrıf kendi livasına, her kaymakam ken
di kazasına m'erbut olan kaza ve nahiyeleri tef
tiş edip merbut olduğu merciine raporlarını 
göndermelidir. O raporlar umumi olarak Dahili
ye Yekâletine gelmeli ve orada tetkik edilmeli
dir. Bu şekiller yapılmadıkça yalnız müfettiş 
tâyini zaittir, beyhudedir. 

Sonra müsteşar meselesine gelince; şimdi baş
ka vekâletler için müsteşarı bilkülliye zait adde
diyorum. Fakat bugün h>en dahiliye memuruyum, 
bilirim. Bugün bir Dahiliye Vekili kendine • mer
but olan vilâyetlerle ayrı ayrı muhabere mecbu
riyetindedir. Bakmız. Birçok livaların vilâyet
lerden irtibatını kat'ederek Dahiliyeye raptettik. 
Dahiliye Vekâleti bugün elli - altmış daire ile 
muhabere ediyor. Binaenaleyh bugün müsteşar 
değil, Dahiliye Vekiline bir muavin sı f atiyi e ol
sa dahi orada hiç olmazsa bir memurun bulun
ması ve Dahiliye Vekiline muavenet etmesi şart
tır. (Bravo sadaları) Bunu da inkâr edemem. 
Çünkü ben dahiliye memuruyum, bilirim. Müs
teşara lüzum vardır. Buna itiraz etmiyorum. Fa
kat, müfettişler zâitir ve bugün zamanı değildir. 

ESAD B. (Lâzistan) — Efendim, bendeniz 
Dahiliye Encümeninde bulunmak ve mesleki da
hiliyeden yetişmiş olmak itibariyle beyanı mü
talâa edeceğim. Dahiliye bütçesi müzakeresi mü
nasebetiyle encümen içtima etti. Bütçede olan fu-
sul ve mevad üzerinde gösterilen erkanı hakkın
da tetkikat yapıldı. Şimdi müzakeresine girişti
ğimiz 145 nci fasılda müsteşarlık meselesi mev-
zuubahsoldu. Müsteşar meselesinde arkadaşların 
bir kısmı - ki, encümen sekiz kişi ile içtima et
mişti - bunun beşi müsteşarlığın ilgasını tensibet-
ti, Diğer üç arkadaş bu müsteşarlığın bekasına 
şiddetle taraftar oldu. 

Müfettişlik meselesine gelince; encümende 
bulunan sekiz kişinin hepsi buna taraftardır. 
Efendiler, Hükümetin iki siyaseti vardır. Birisi 
siyaseti hariciye, biri siyaseti dahiliyedir. Siya
seti hariciye nasıl ki, kemali kiyaset ve maha-
retle idare edilmek lâzımgeliyorsa siyaseti dahi
liyenin de kemali muvaffakiyetle, kemali emni
yetle idare edilmesi lâzımdır. Bunların mütesa
nit, mütevazin bir surette cereyanı lâzımdır. 
Eğer bunlardan birisi ihmal edilirse mutlaka bir 
siyasetin diğer siyasete tesiri olur. Siyaseti da
hiliyenin ise gayet iyi bir şekilde cereyaiıı lâ
zımdır. Eğer siyaseti dahiliye ahengini devam 
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i ettirmezse siyaseti hariciyeye tesir eder. Efen-
I diler, vsiyaseti dahiliyenin iyi bir surette cereyan 

etmesinin esbap ve âvamili nedir? Bir kere mem
leketin ahvali içtimaiyesine göre yapılmış kanun; 
sonra o kanunu tatbik edec'ek memur; esas bu
dur. Efendiler bir kere memleketin ahvali ruhi-
yosine, ahvali içtimaiyesine muvafık kânunlar 
tanzim edilmezse, o kanunlar çayı tatbik olamaz. 
Sonra o kanunu tatbik edecek memur bulunmaz
sa-o kanun mevki bulamaz. Demek oluyor ki, işi 
tetkik edecek olursak, memleketin ahvali ruhiye-
ssine muvafık kanun ve o kanunu tatbik edebile
cek memur lâzımdır. 

i 

! Tenvir için biraz bu husus hakkında tafsilâta 
I girişeceğim. Memleketin ahvali nahiyesine mu-
i vafık bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu kabul etti-
i niz. O Teşkilâtı Esasiye Kanununu tatbik et-
| mek için memura ihtiyacınız vardır. O memu-
I run bütün evsaf ve bütün iktidarı haiz olması 
i lâzımgelir. Memlekette memurların bütün şe-
i raiti haiz olması için yapılacak birtakım mua-
j melât vardır. O da, Dahiliye Vekâletine ait bir 
i meseledir. Evvelâ, memurların hüsnü intihabm-
I da isabet lâzımdır. Memurin bir kere meslek-
; ten yetişmiş olmalıdır, tktidarlı, faal, cevval 
| olmalıdır. Saniyen o memur derecei ehliyetle 
I münasip bir meslekte istihdam edilmelidir. O 
! memur, esbabı kanuniye olmadıkça azil ve tah-
i vil edilmemelidir. Ve terfi zamanı geldikçe mü-
J racaatine hacet kalmaksızın hemen terfii cihe-
! tine gidilmelidir. Bundan başka efendim, bu 
i esbap temin edilmedikçe ne kadar kanun yapıl-
• sa ne kadar usul vaz'edilse faidebahş olamaz. 
I Siyaseti dâhiliyeyi, idare makinasım tanzim 

edecek Dahiliye Vekâletidir. 

I Dahiliye Vekâletinin ise birçok vesaite ihti-
j yacı vardır. Meselâ vekil Mecliste bulunuyor 

Veya Heyeti Vekile Mecliste bulunuyor. • Bir-
! takım mesailin müzakeresi için... Onun bulun

madığı bir zamanda muamelâtı Dahiliyenin mer
cii olmak üzere bir müsteşara şiddetle ihtiyaç 
vardır. «Efendim devair müdirânı bu vazife
yi görebilir» diyorlar. Devair müdirânı aynı 
sınıftadır, avnı derecededir. Onlar bir birine 

... I 

I merbut olamaz. Her halde devair müdiranmın 
mafevkinde ve nazırın, vekilin vazifesini ifa 
edecek bir vekile, müsteşara lüzum vardır. Me
selâ; «îdarei Umıımiyei Vilâyat Müdürü bu 
vazifeyi görebilir» dediler îdarei Umumiyei Vi-
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lâyat Müdüri aynı zamanda nüfus müdürlüğü 
yapıyor. Efendiler bu vazifeyi memurin müdü
rü yapsın diyorlar. Efendiler, İstanbul'da sicil 
müdürü ayrı idi, memurin müdürü ayrı* idi. Bu
rada ikisi tevhidedilmiştir. «Müsteşar vazifesini 
Umuru Mahalliyei Vilâyat Müdürü görsün» di
yorlar. Umuru mahalliyei vilâyat müdürünün 
uhdesinde Mebanii Emiriye Müdüriyeti vardır. 
Hapisaneler Müdürlüğü vardır. Bir müdürde 
birkaç vazife vardır. Bunlar böyle iken, aynı 
sınıf, aynı derecede iken biri diğerinin nasıl 
mercii olur. Ve emirleri infaz edilir? Efendim 
müsteşar yalnız muhaberata bakmaz. Müsteşar 
bütün müdüranm muamelâtını tetkik eder. 
Usulsüz kanunsuz muameleleri varsa tenkid 
eder. Ve ıslah eder. Vilâyata emir verir. Teşki
lâtı idariye hakkında birtakım esasat düşünür. 
Mesele bundan ibaret değil. Sonra encümeni 
müdiram teşkil eder. Bunların azli salâhiyeti
ni de haizdir. Bu kadar evsaf ve salâhiyeti haiz 
olan müsteşarlık nasıl olur da ilga edilir? Efen
diler çarkı idareyi bozmak mı istiyoruz ? Efen
diler Dahiliye Vekâleti, emin olunuz ki, vekâ
letlerin en mühim mini teşkil eder. Mademki si
yaseti dahiliyede muntazam yürümek lâzımdır, 
Dahiliye teşkilâtına ilişmek katiyen doğru de
ğildir. Ve müsteşarı ipka etmek katiyen lâzım
dır. 

Mülkiye müfettişi bahsine gelince efendiler, 
geçen sene ne düşündünüz ki, Maliyede müfet
tiş bıraktınız? Rüsumatta müfettiş bıraktınız? 
Adliyede müfettiş bıraktınız. Neden mülkiye 
müfettişlerini kaldırdınız t Efendiler memleke
tin rüknü esasisi asayiş meselesidir. Emniyet 
can, mal ve ırz ve namus meselesidir. Bir kere 
bu temin edilmedikçe adliye nasıl vazifesini ya
par? Maliye nasıl vazifesini yapar? Rüesayı 
memurini mülkiyenin haiz olduğu vazife gayet 
esaslı, gayet: mühimdir. Bunun için bunu ih
mal etmek katiyen caiz değildir. Olar çalışıyor 
mu? Çalışmıyor mu? bunu anlamak için teftiş 
ve murakabeye şiddetle lüzum vardır. Arka
daşlardan birisi demişlerdi ki, «mülkiye müfet
tişlerine ait vazife meselâ bir vali vazifesini sui
istimal ederse civarında bulunan bir vali bunu 
tahkik, teftiş ve murakabe eder. Bu kabil midir 
efendiler? Ben yarın öbürgün bir vali olurum. 
Bir fenalık yaparsam civarımda bulunan bir 
valiyi üzerime memur ederler diye düşünürüm 
ve ona göre hereket ederim. Müfettiş ise, ga-
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yet bitaraf, gayet namuskâr, gayet vakur, ga
yet temkinlidir. Meselâ : Müfettiş bir yerde 
kahve bile içemez. Müfettiş bir yerde yemek 
yiyemez, yatamaz. Efendiler müfettiş olmadığı 
vakit suiistimalât devam eder. Siz ikide bir di
yorsunuz ki ; «halka doğru gidiyoruz» halk fer
yadını isma edecek bir merci bulamazsa kime 
ihtiyacını söyler? Binaenaleyh; memleketin 
müfettişe olan ihtiyacı bedihidir. Onun için 
efendiler, müsteşara da şiddetle lüzum vardır. 
Bunun ipkası lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
müfettişlerden bahsedeceğim. Müfettişliğin lü
zumu var mı ? Yok mu? Eğer memleketin 
tarzı idaresini Teşkilâtı Esasiye Kanununa tev
fikan tatbik etmiş olsaydık orada müfettişi 
umumilikler vardı. Böyle devaire ayrı ayrı 
müfettişler kabul edilemezdi. Fakat idareyi he
nüz o hale dökemediğimiz bir sırada, henüz bir 
nahiye kanununu çıkaramadığımız bir vakitte 
doğrudan doğruya mevcut makinanın bâzı ak
samını ve bilhassa en lüzumlu kısımlarını kırıp 
atmak o makinanın büsbütün kırılıp atılmasını 
badi olur. Ve nitekim öyle olmuştur. Esasen 
teftiş ne için yapılır? Teftiş iki noktadan yapı
lı bir kere teftiş ilmî noktadan yapılır. Mem
leketin ihtiyacatmı yakından tetkik etmek ve 
memleket idaresinde tadil ve ıslahı lâzım gelen 
noktaları araştırmak, ikinci teftiş, idari bir 
surette yapılır. Bu da iki şekilde olur. Ya 
alelûsul müfettişler daima dolaşır, kusur arar
lar veyahut bir şikâyet üzerine yapılır. Vilâ-
yatta vukua gelen şikâyatı tetkik için bugün 
elde - ilmiden vazgeçtik - idari teftiş yapacak 
müfettiş yoktur. Bâzı arkadaşlarımız müfettiş
lerin şimdiye kadar hiçbir hizmet ifa etmedik
lerini dermeyan buyuruyorlar. Bendeniz iddia 
ediyorum ki; bu memlekette mülkiye müfet
tişleri âzami hizmet yapmışlardır ve misal gös
tereceğim. isimlerini - burada kendilerini mü
dafaa edemiyecekleri için - zikretmiyeceğim. 
Harbi Umumide kendisini «lâyüs'el amayef'al» 
addeden bir vali (hakkında bir mülkiye müfet
tişi teftişat icra etmiştir. ' 

Kezalik Harbi Umumide bilhassa Başkuman
danlığın iltizam ettiği birkaç mutasarrıf hak
kında mülkiye müfettişleri teftişat icra etmiş
lerdir. icra edilen teftişat neticesinde o adam
lar mesleklerine avdet edememişlerdir. 
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YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Memuri

yetini ne yapacak? Tüccar olduktan sonra. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Binaenaleyh bunun 

gibi daha birçok mesail vardır, işte Heyeti 
Muhteremenin intihabettiği tetkik encümenin-
deki evrakı tahkikiye, şuna, buna havale edi
len evrakı tahkikiye göz önündedir. Bizim bu
rada vereceğimiz para (23) bin liradır. Zaten 
verilecek 12 müfettiştir. Her yere müfettiş git-
miyecek, fakat müfettiş korkusu gidecektir ve 
bir kazanın aşar ihalesinde edilecek suiistimal 
23 bin lira değil, daha çok olacaktır. Binaen
aleyh sizin bütçede müstehlek kısımda eri müs
mir olarak vereceğiniz para mülkiye müfettiş
lerine vereceğiniz paradır. Nasıl oluyor ki; bü
tün umuru idarenin hattâ yanız dahilî değil, 
haricî umuru ve muamelâtın reiskârında bulu
nan memurini hükümeti, memurini devleti ser
best bırakırsınız ve teftişten azadesiniz, dersi
niz? Bu; havsalaya sığmaz. Her halde teftiş 
edilecektir. Ve bu teftiş de mütehassısları ta
rafından icra edilecektir. Yalnız temenni ede
rim ki, .birçok arkadaşlarımızın temenni ettiği 
gibi, temenni ederim ki, ve vekili muhtereme-
niriden de intizar ederiz ki; konacak müfettiş
ler, meslekinde şimdiye kadar namusiyle, iffet 
ve ahlâkı itibariyle temayüz etmiş zevattan ol
sunlar. Töftiş onlara tevdi edilsin. Binaenaleyh 
Dahiliye bütçesi içinde bendenize göre en nafi 
•olarak vereceğiniz ve memlekete 23̂  bin lira mu
kabilinde belki milyonlar kazandıracağınız bir 
masraf vaTsa ö da bu 23 bin liradır. 6 bin lirası 
maaş*, diğer kısmı da harcırah olarak verilecek
tir. Zaten bu, Meclisin kabul ettiği Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ile kabul edilen esasatm fer'idir. 

Müsteşarlık meselesine gelince; bendeniz de 
diğer arkadaşlarımızın dediği gibi; hiçbir Vekâ
lette müsteşarlık lâzım olmasa, bilhassa Dahiliye
de lâzımdır kanaatindeyim. Idarei Umumiyei 
Vilâyat Müdiri. İstanbul teşkilâtına zaten aleyh
tar olduğum için ondan bahsetmiyeceğim. Ve 
birkaç vazife bir müdirin uhdesine verildiği için 
onu da ortaya sürmiyeceğim. Bilhassa jandar
ma müstakil bir bütçe sahibi, Emniyeti Umumi
ye müstakil bir bütçe sahibi, bunların üzerine 
diğer bir dairenin müdiri umumisi hükmedemez 
ve hikmeti idare ile kabili telif değildir. Bilhas
sa taşralarda valilerle, mutasarrıflarla ve daha 
büyük makamat ile ledelhace muhabere etmeye 
mecburdur. Meclis müstemirren münakit oldu-
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ğu bir zamanda Vekil burada bulunmaya, Heye
ti Vekilede bulunmaya, filâna iadei ziyaret et
meye, encümende bulunmaya mecbur olacak ve 
her yerden gelen muharreratı, en ufak teşkilâtı 
idariyeden gelen muharreratı okuyacak, bunun 
muktazasını beyan edecek. Bunun ihtimal ve 
imkânı yoktur. Evvelemirde nahiyelerden başlı-
yarak böyle mevcut idarenin şurasını, burasını 
kırmak suretiyle değil - temelden başlıyarak -
teşkilâtı ikmal edersiniz» kanunları ikmal eder
siniz. O zaman müsteşarı Meclisten korsunuz, 
hariçten korsunuz. O başka meseledir. Fakat 
mademki bugün şu tarzı idareyi idame ediyoruz, 
hiç olmazsa bunu büsbütün bozulmuş bir hale 
getirmiyelim. Bendenizce müzakere de kâfidir. 
Biran evvel kabul edilsin.. 

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

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim; Dahiliye Encümeni namına müsaade buyu
run, bir iki söz söyliyeyim. Şimdi müsteşarın 
tahsisatı kabul edildiği halde dün Dahiliye Ve
kili Bey 45 liranın memurin maaşatına zammını 
teklif etti. Biz de bu zam §u şart ile olur dedik, 
eğer Meclisi Âli müsteşarı iade etmezse. Sonra 
iki odacıyı ilga ettik ve otuzar lira tasarruf et
tik. Bu tasarruf 116 lira oluyor. Kırk beş lira
sını size veririz, mütebaki 71 lira tasarruf kalır 
demiştik. Müsteşar iade edildiği takdirde bu 45 
lira açıktan verilmiş olacaktır. Binaenaleyh bu
nu Meclisi Aliniz düşünsün. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Onu Mec
lis sonradan düşünür. 

REÎS — Efendim evvelâ takrirleri Heyeti 
Celilenize arz edelim : 

Riyaseti Celileye 
Bütçeyi tevzin için umum maaşattan yfode 

yirmi kat'edildiği halde şimdi vâki olan zamaim 
bunun telâfisi gibi olacağından müfettişlik dâ
hil olmak üzere 1337 senesi maaşatına zamaim 
icrasının ademikabulünü teklif eylerim. 

*"" Erzincan 
Emin 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Vekâletinin 145 faslının ikinci mad

desinde dâhil müdiri umumilerin maaşatmın 
dört bin kuruşu ve mümeyyizlerin iki bin kuru-
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şu tecavüz etmemesini faslı mezkûrun ona göre 
kabulünü teklif eyleriz. 

Erzurum Kastamonu 
Âsim Hasan Sabri 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince umumi 

müfettişlikler ihdası kuvvei garibeye geldiğin
den mülkiye müfettişlerinin ihdasının tehir 
edilmesini teklif eylerim. 

Kastamonu 
Dr. Suad 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye müfettişlerinim iadesinin vekâletçe 

vait buyurulan altı yüz bin liralık tasarrufun 
icrasından sonraya hasren bütçeden tayyım tek
lif ederim. 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Müsteşarlığının ipkasiyle Dahiliye 

Encümeni teklifinin reddini ve devair müdiranı-
na bu .münasebetle vâki olan zamaimin dahi 
ademikabulünü teklif eylerim. 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Esasen mebusluk tahsisatiyle vekâlet teşkil 

edildiği halde ve bilâhara şehri başkaca yüz lira 
verilmekte olan Dahiliye Vekâleti tahsisatının 
makam müteferrikası namiyle kırk liraya tenzi
lini teklif eylerim. 

Antalya 
v Halil İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Bir devleti teşkil eden devair bir kül de

mektir. Bir kısım memurinin maaşlarına zamaim 
icra edilerek diğerlerini ihmal etmek mahzurlu
dur. Dahiliye Vekâleti müdirlerinin maaşlarına 
vâki olan zamların reddini teklif eylerim efen
dim. 

3 . IV . 1338 
Kütahya 

Besim Atalay 

REİS — Efendim okunan takrirler 145 nci 
faslın üç maddesine taallûk ediyor. Ayrı ayrı 
reyinize arz edeceğim. 

L133Ö C : 2 
i HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Ben-

denizin de takririm vardır. Bütçe müzakeresin
de mevzuubahsedilmesi nazarı dikkate alınmıştı. 

REİS — Efendim Beyefendinin takriri 13 
maddedir. Dördüncü maddisi (Teşkilâtı mülki
yenin bütçenin haliyle mütenasip bir tarza ifra-
ğan ıslahını) talebediyor. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Za
ten heyeti umumiyesi müzakere edilirken ben-* 
deniz beyanatta bulundum. Mamafih bu madde
den vazgeçiyorum. 

REİS — Efendim takririn 10 ncu maddesi; 
«Her vekâletin her hangi bir dairesine ait mua
melâtı istişariyesinin o daire müdiriyetine tev-
cihiyle müsteşarların ilgası» 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Öyle şey 
mi olur? Takriri geri alsın efendim. 

REİS — Diğer 12 nci maddesi «Müsteşar
larla devair müdiranma ve hattâ mümeyyizlere 
ait vazaifin Şûrayı Devlet Tetkik ve Muhakemat 
heyetleri gibi kendi tahsisatiyle ve fakat meslek 
ve ihtisasları itibariyle mebusini kirama gördü-

J rülerek tasarruf atın temini» (Geri alıyor sesleri) 
HACI AHMEI? HAMDİ Ef. (Muş) — Geri 

alıyorum. Yalnız Dahiliye Müsteşarlığına ait 
I maddeyi ipka ediyorum. Maliye de, diğer vekâ-
I letler de, meselâ İktisat Vekâleti gibi devairde 
I müsteşara hiç lüzum yoktur. 

REİS — Efendim birinci maddeye aidolan 
takriri reyinize arz ediyorum. Müsteşarlığın 
ilgası teklif olunuyor. Nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alın
madı. Yani Dahiliye Müsteşarlığı ipka edildi. 

Efendim ikinci maddeye aidolan tekliflerden 
Tunaİı Hilmi Beyin takriri. 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Vekâletinin lâğviyle vazifesinin 

İcra Vekilleri Riyasetine raptını teklif ederim. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) -r- Reis Bey, izah 
edeyim. (Şiddetli gürültüler) Ben tohumunu 
attım ya, göreceksin, bitecektir. 

REİS — Efendim, ikinci maddeye, yani me
murini vekâlet maddesine taallûk eden takrir
leri arz ediyorum. 

Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri daha 
I şümullü olduğu için onu reyinize arz ediyorum, 
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Müsteşarlığa aidolan zaten kabul edildi. Devair , 
müdiranma vâki olan zamaimin ademikabulü 
teklif ediliyor. (Kabul, sadaları) Efendim, Be
sim Atalay Beyin takriri de aynı mahiyettedir. 
Memurini vekâlet maddesine teklif edilen za
maimin reddini teklif ediyor. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHİ B. (İstanbul) 
— Her ne kadar 145 nci fasılda ise de bu fasla 
taallûku dolayışiyle bir noktayı nazarı dikka
tinize arz etmek istiyorum. Valilerimizin bir 
kısım maaşlarına zam için müracaatte bulunu
yorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vekil 
Beyefendi o gelecektir. Daha fasıl var. 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (İstanbul) 
— Valilerin maaşı gayrikâfidiı*. Bilhassa Adana 
Valisi Hamid Bey hakikaten maaşının azlığın
dan ve geçinemiyeeeğinden dolayı istifa ediyor. 
«Devlet ve millete bu para ile hizmet etmekten, 
âcizim, bundan dolayı beni mazur görünüz, di
yor» «Yerime başka birini tâyin ediniz. Çünkü, 
mahcuboluyorum» diyor. Hakikaten düşünürse
niz, seksen lira ile bir valinin ifayı memuriyet 
etmesi kabil değildir. Malûmu âliniz valinin de 
kendine mahsus bir masrafı vardır. Bu ciheti 
nazarı itibara alarak Dahiliye Encümeniyle ta
mamen mutabık kaldık. Valilerin bâzılarının 
maaşını yüz lira olarak kabul ederseniz. (Mu
vafık, muvafık* sesleri) Hiç olmazsa valilerle 
aynı derecede maaş alması lâzımgelen vekâlet 
müsteşarının da yüz lira olması lâzımgelir. 
(Muvafık, muvafık, sadaları) 

REİS — Efendim, müsteşar maaşının encü
menin 1337 senesindeki teklifi 80 liradır. Vekil 
Bey müsteşar maaşının yüz liraya iblağını tek
lif buyuruyorlar. Bütçe de bu esasa göredir. 
Müsteşar maaşının yüz lira olmasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Yani seksen lira olarak kaldı. 

Bâzı memurine zam teklif edilmektedir. 1337 
senesine aidolan ve 1338 senesi için esas ittihaz 
edilen lâyihada encümenin teklifi 7 224 liradır. 
Halbuki Vekil Beyin teklifi 8 244 liradır. Bu 
zamaimin kabul edilmemesi için de teklifler 
vardır. Fakat teklif edilen zamaimi reyinize 
arz eedeeğim, efendim. Vekil Beyin teklif ettiği 
zamaimi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. Bu madde (7 224) lira olarak 
ipka edilmiştir. 

.1338 0 : 2 
i SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, söz istiyorum. 
REİS — Müsaade buyurun. Mülkiye müfet

tişleri maddesine geliyoruz. 
SÜLEYMAN SIRR IB. (Yozgad) — Böyle 

mazbata muharrirliğinin... 
REİS — Efendim, bütçenin mazbata muhar

riri Muvazenei Maliye Encümeni mazbata mu
harriridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü
menin, müdirana olan zam teklifini kabul et
meyin, fakat encümen iki hademeyi ilga etmek 
suretiyle 36 lira tasarruf etmiştir. Müvezzi ve 
Hükümet imamına zam yapıyor. 

REÎS — Takrir verirseniz reye vaz'ederim. 
Bütçe müzakeratında yalnız Muvazenei Maliye 
Encümeninin hakkı rüçhanı vardır. Diğer âza 
müsavidir. Mülkiye müfettişlerinin 1338 sene
sinde teşkilini kabul edenler lütfen ellerini kal-

I dırsm. Kabul edildi. Miktar olarak encümen 
iki bin koymuş. 1337 senesinin dört aylığı olmak 
üzere vekâlet altı bin liraya iblâğını teklif edi
yor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yanlışlık var, efen
dim. GSçen sene dört aylık ipka edildiği için iki 
bin lira yazılmıştır. Şimdi bir senelik konuyor. 

I Onun için altı bin lira oluyor., 
Vekâletin de teklifi altı bin liradır. İki bini 

vardır, dört bin lira ilâve etmelidir. 
I REİS — Dört bin lira daha zammetmek lâ

zım. Dördüncü maddeyi altı bin lira olarak ka-
I bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil-
I mistir. İki bin lirayı 6 bin lira yapıyoruz. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Reis Bey 
I benim bir takririm vardır. 
I REİS — 145 nci faslın birinci maddesine ait 

Halil İbrahim Beyin bir takriri vardır ki, reyi 
I âlinize arz edilmemiştir. Vekâlete verilen mas

rafın kırk liraya tenzilini teklif ediyor. Nazarı 
I mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
I dikkate alınmamıştır. 145 nci faslın, şimdi kabul 
I ettiğiniz miktarlara göre yekûnu (16 464) lira 
I oluyor. 145 nci faslın yekûnunu, mülkiye müfet-
I (işleriyle beraber, (16 464) lira olmak üzere ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. 145 nci fasıl kabul 
edilmiştir. Diğer fasla geçmezden evvel Hüseyin/ 

I Avni Beyin bir takriri vardır. (Reis Bey akşam 
I oldu, sadaları) 
I 3. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyle 
I arkada§ımn, devlet teşkilât kadrosunun her en-
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cümen tarafından tetkikıyle yeniden tesbit edil
mesine dair takriri, 

RElS — Efendim diğer fasla geçmezden ev
vel Hüseyin Avni Beyin bir takrjri var. Aidoi-
duğu encümenlere tebliğ edeceğiz. Mamafih takrJ 
rir okunsun. f 

Riyaseti Celileye 
Devletimizin halihazır teşkilâtının kısıp âza

mi milletin ihtiyacından ziyade mâzid^jftakyit 
politikası mahsulü olmuştur. Böyle g^Rmüsmir 
teşkilât Hazinei devleti ızrardan baslflp bir şeye 
yaramıyacağı için muamelâtı umiMglyeyi daha 
basit bir şekilde tedvir edebileceğj,jp.satı vazı ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun ımpma, muvafık 
olacak veçhile ve mümkün o l d u « kadar kudreti 
maliyemiz dâhilinde deyletimüjBf teşkilât ve kad
rolarını tanzim etmek üzerf aBveçhi âti mevad-
dın kabul buyurulmasım tşk||§f§derim. 

Madde 1. — Şuabatı idarei devlet mukabili 
olan encümenler âzalarınîn lâakal sülüsaniyle 
bilâ içtima ve vekili aidinin huzuriyle her türlü 
mesaile takdimen ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun ruhuna mutabık bir şekilde devletin teşkilât 
kadrosunun tetkik ve zait görülecek makam ve 
memuriyetleri lağıv ve ıslah eylemeye ve ledelhace 
yeniden tanzim etmeye her encümen salâhiyet-
tardır. 

Madde 2. — Encümenlerin kararları kati olup 
arada tesavi veyahut vekili aidiyle ihtilâf zu
hurunda bakur'a diğer bir encümen âzalarının 
ilâvesiyle halli- mesele olunur. 

Madde 3. — Encümenin tesbit eylediği kad
ro karar tarihinden itibaren icra olunur. Kanaa
tine mugayir gören zevat alelûsul tadilini tek
lif eder. 

3 Nisan 1338 
Mlatya Mebusu Erzurum Mebusu 

Lûtfi Hüseyin Ayni 
«Lâyiha Encümenine sadaları» 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler, bir teklif Lâyiha Encümenine nazarı dik
kate alınıp alınamıyacağını takdir için gider. 

.1338 " C : 2 
Meclisi Âlide, bu kürsüde hiçbir kimse yoktur 

teşkilât zaittir, bu teşkilât lüzumsuzdur ve 
esiz memurlar besliyoruz dememiş olsun. 

iurada binaenaleyh nazarı dikkate alınacak 
bir nokta vardır ki, teşkilâtı müsmir bir hale 
getirmek, ihtiyacımızla mütenasip kanunlar 
çıkarmak için ve Meclis bütün teşkilâtını ikmal 
için size senet veririm ki, daha elli sene ister. 
Bir Kanunu Esasiyi tadil etmek için on sene 
uğraştılar. İttihat Terakki Hükümeti zaman
larında on dört sene Meclis toplandı, çıkardığı 
kanunlar meydandadır. Demin de arz ettiğim 
gibi, bize bir radikal harekette bulunmaktan 
başka çare yoktur. Bugün mektep teşkilâtı bo
zuk, mahkeme teşkilâtı bozuk. Esas ihtiyaçla 
mütenasip değil. Nedir bu efendiler1? Gittiği
niz yol bir olduğu halde ahret mektebi, dün
ya mektebi gibi yanlış telâkkilere düşmüşüz. 
Güya jsanat mektebi. Fakat ortada ne sanat 
var, ne Ihüner var, ne ilim var, ne hiçbir şey. 
Teşkilâtı müsmir bir hale getirmek için şurada 
toplanan dimağlar burada son vazifesini yapa
caktır. Bugün Meclis bu mühim vazifesine baş
lar. Her gün için ne kadar tenkıhat yapılırsa 
hemen muvazeneden düşmeli, kadrodan düş
meli, zait adam kullanmamalı, her halde mille
tin verdiği paranın bir hesabı olsun, milletin 
nef'ine sarf edin, muzır hareket ediyoruz. Lâ
yiha Encümep! buna ne yapacak? Meclis zan
nediyorum ki, böyle bariz bir hakikatin nazarı 
dikkate alınmasında tereddüdetmiyecektir. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. (Siverek) — ilk ev
vel kendimize tatbik edelim de, ondan sonra... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Encü
menler faaliyete gelsin, kadroları alsın, faali
yete geçsin. 

RElS — Hüseyin Avni Bey, ruzanemeye 
alalım. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Evet ruz-
nameye alınması esas zannederim. Bunu kabul 
etmiyeeek bir arkadaş yoktur. 

REÎS — Efendim, reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alırsanız ruznameye ithal ede
riz. Nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. 
(Kabul sadaları) Kabul edilmigfir. Yarınki ruz-
namemize de ithal ettik. 
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Levazım 
Meremet 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı 
matbua 
Hademe melbusatı 
Icarat 

300 
1 500 
1 000 

1 500 
390 
— 

300 
500 

1 000 

2 000 
330 
50 

-

300 
500 

1 000 

1 500 
210 
50 

3 560 

REİS — Efendim, 146 neı faslın yekûnu 
3 560 lira. Söz istiyen var mı? 

HALİL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — Efendim, 
birinci 145 nci fasıl kabul edildikten sonra ger
çi bunun hakkında söyliyeceğim sözü biraz müf-
ritane bulursam da, bir paranın nereye sarf 
edildişini bilmezsek vazifede ihmal bizden baş
ladığı zannedilir. Bunun hakkında aklımın er
diği kadar bâzı sözler söylemek isterim. Birin
cisi 1336 da meremet 300 lira olarak kabul edil
miştir. Buna göre 300 de o zaman kabul edil
miştir. 600 lira; 300 de bu sene kabul edilmiş. 
Sonra mefnışata geçiyorum. (1 500); 1336 da, 
(500); 1337 de, (500); 1338 de, sonra tenvir, 

. teshin, kırtasiye ve saire... Şüphesizdir ki büt
çede bâzı bu gibi vesaiti munzamma lâzımdır. 
Yani demicbaş eşya... Meselâ vekâlet ne gibi 
mefruşat için ne almıştır? Ve daha ne alacak
tır? Ve daha neye ihtiyacı var? Bu tetkik edil
miş midir? Bu defa merenet de 300 lira kâfi ge
lecek midir. Gelmiyecek midir? Sonra kırtasi
ye ve evrakı matbuada da 500 lira tasarruf et
miştir. Bunu neye nazaran tasarruf etmiş ? Bir 
de altıncı maddece 50 lira icarat vardır. Elli 

„ lira ne içindir? Yani idarei merkeziye iearesi-
midir? Elli liraya Ankara'da bir hane bulmak 
mümkün değildir. Gerek merenet gerek kırta
siye ve gerekse mefruşatı neye nazaran ne yap*-
mıştır? Bunu ne suretle tesbit etmiştir? Bunu 

gerek Vekil Beyden ve gerek encümenden so
ruyorum. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FETHÎ B * (İstanbul) 
— Efendiler, meremet faslında görülen 300 li
ra ufak tefek, meselâ sıva gibi, kiremit değiş
tirmek gibi bâzı ufak tefek şeyler içindir. Meselâ 
binanın sıvaları düşüyor. (Tabiî sesleri) Bu pa
ra bugünkü galayı esar ile ancak kifayet edi
yor. Meşruşât bahsinde olan 500 lira da daire
mizin ekseriyetle dolapları eksiktir. Efendiler 
kâğıtları koyacak yerlerimiz yok. Bugün bir ma
sayı kaç kuruşa alabileceğinizi pekâlâ bilirsiniz. 
Onun için 500 lira zannederim, istiksar edilmez. 
Tenvir ve teshin meselesi ise, gaz ve odun fiyat
ları nazarı dikkate alınacak olursa bin lira vaz'-
olunmuştur ki, odunun arabası kaç kuruşa ol
duğunu bu# sene hepiniz tecrübe ettiniz. Yani 
on-ı göre bu miktar çok değildir. Kırtasiye ve 
evrakı matbua işin 1 500 lira koyuyoruz. Kâğıt
lar gittikçe pahalı oluyor ve birçok dikkat lâzım
dır. Ondan sonra şifre defterlerimiz yeniden ke
lime üzerine tabolunmaktadır. Bunun için bu 
masarife sarf olunmak üzere evrakı matbua için 
1 500 lira koyduk. Hademe melbusatı için de 
odacıların yeknesak olarak gayet ucuz kumaştan 
elbiseleri yaptırılıyor. (Aaltı, yedi) odacımız 
vardır. Onların elbise bedeli 210 liradır. İcarat 
faslmdaki elli lira... Evrakımızı koyacak yer yok
tur. Malûmuâliniz bizim bulunduğumuz yerde 
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Ankara Kumandanlığı ile beraber oturuyoruz. 
Burası dardır. Bu para hariçte bir ,oda bulup 
evrakı oraya koymak içindir. (Müzakere kâfi, sa-
daları) 

REÎS — Efendim, tadil teklifi yoktur. 146 
ncı faslın müzakeresini kâfi görüp 148 nci fas-

t : 19 3.4.1338 C : 2 
la geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
148 nci fasla geçilmiştir. 

Yarın Bermutat muayyen saatimizde içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Hitamı müzakere; saat : 5,40) 

içtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası : 
2. — Evrakı varide : 
A) Tekâlif : 
1. Taraklı nahiyesinin kazaya ifrağı hakkın

da Lâzistan Mebusu Necati Beyle rüfekasımn 
teklifleri 

2. Mevaddı muhtelife üzerine Himayeietfâl 
menfaatine resim istifası hakkında Sivas Mebusu 
Vâsıf Beyle rüfekasımn teklifleri 

3. Kağnı arabaları yerine tekerlekli araba 
istimali hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
teklifi 

4. Tütün paketlerine birer kuruş zammedil-
mesi hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
teklifi 

B) Müteferrika : 
1. înönü senei devriyesine ve mütarekeye 

dair mahalli muhtelif eden mevrut telgraflar 
2. Harb Kazançları komisyonu için azadan 

iki zatın intihabı hakkında Maliye Vekâletinin 
tezkeresi 

3. Murakabe Encümeni programının tesrii 
müzakeresi hakkında Karesi Mebusu Abdülgafur 
Efendinin takriri 

4. Muvakkat Encümene Dördüncü Şubece 
icra kılman intihap neticesi 

C) Encümenlerden mevrut mazbatalar : 
1. Ziynet eşyası Kanununun tefsirine ma

hal olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası 
D) Sual ve istizahlar : 
1. Ziraat müdürünün aldığı harcırah hak

kında Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin 
İktisat ve Dahiliye vekâletlerinden sual takriri 

Bugün müzakere edilecek hususat: 
İkinci defa müzakere edilecek levayihi kanu

niye 

1. Küreğe mahkûm Ali Kirpioğlu Ali'nin 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki 
lâyihai kanuniye 

2. Küreğe mahkûm Kocakafaoğlu İbrahim'
in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki 
lâyihai kanuniye 

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

Ruznamede mevcut mevat : 
1. 1338 senesi Dahiliye bütçesi 
2. Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki 

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 ilâvesi hakkında Muvazene encümeni 
mazbatası 

7. Harbi Umumi esnasında kura ahalisine 
zimmet kaydolunan âşarm sureti istifası hakkın
daki teklifi kanuni 

8. Mesken icarlarından iki aylığın Harb 
Vergisi olarak ahzine dair Süleyman S i m 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 Efendi
lin azlinin yolsuz olduğuna dair İstida Encü

meni mazbatası 
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12. Belediye etıbbasının belediye meclisle

rine azayı tabiîye olarak devamları hakkındaki 
lâyihai kamıniyenin reddine dair Dahiliye En
cümeni mazbatası 

13. Antalya ve Erzincan ve Bayezid livala-
rındaki teşkilâtı mülkiye hakkındaki teklifle
rin mütalâası beyan edilmek üzere Dahiliye Ve
kâletine tevddine dair Dahiliye Encümeni maz
batası 

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

15. — Ukrayna'ya gidecek heyetin tahsisatı 
hakkındaki lâyihai kanuniyeye mütaallik Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası 

16. Yorgi hakkındaki hükmü idamın tasdi
kine dair Adliye Encümeni mazbatası 

17. Temya'nm bakiyei müddeti Öezaiyesinin 
affı hakkındaki lâyihai kamıniyenin kabulüne 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

18. Kanunu cezanın mevaddı mahsusasmın 
tâdili hakkındaki lâyihanın tâdüen kabulüne 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

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

20. istiklâl Mahkemesince mahkûm Nuri-
oğlu Halil Abdullah ve rüfekası hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası 
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21. Vilâyatı Şarkiye muhacirinine verile

cek keresteye dair lâyihai kanuniye hakkında 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbatası 

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

23. Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Beye 
muhassas maaşatm devamı tesviyesi hakkındaki 
teklife mütaallik Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

24. Takdirname ile Taltif Kanununun tef-
• siri hakkında Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

25. Ferid Efendinin taltifinin teehhürü 
hakkında «Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası 

26. Yem ve taymat hakkında Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

27. Şehbenderhaneler Rüsumunun tezyidi 
hakkındaki lâyihai kanuniye 

28. Divanı Temyizi Askerî lâyihai kanunisi. 
29. Sükna Kanunu 
30. Murakabe ve Muvazenei Maliye encü

menlerinin usulü murakabeye dair teklifi ka
nunileri 

31. Teşkilât kadrolarının yeniden tesbitine 
dair Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tek
lifi 
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