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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat: 2,10 

REtS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım, Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Enver Bey (İzmir) 

REİS — Efendim Celse küşadedildi. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak.. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat Zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olunduktan sonra celsei hafiyeye 
geçildi. 

(İkinci ve üçüncü celseler hafidir) 

Dördüncü Celse 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil

inikat Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyle rüfe-
kasının ve Tokad Mebusu Rıfat ve Hamdi Bey
lerin Dahiliye Vekâletinden istizahlarına devam 
ve müteakiben Mutasarrıf Refet Bey hakkında 
Maraş Mebusu Tahsin Bey tarafından verilen 
istizaha Dahiliye Vekili tarafından verilen iza
hat istima olunarak neticede Kütahya Mebusu 
Cevdet Beyle rüfekasmm ve izahatın kanaat 
bahşolmasiyle Vekile beyanı itimat edilmesi 
mealindeki takrirleri tâyini esami suretiyle 
reye vazı ve 10 müstenkif ve 36 redde karşı 117 
reyle Vekil Fethi Beye Beyanı itimat edilerek 
Pazar günü mûtat saatte içtima olunmak üzere 
Celseye nihayet verildi. 
îkinei Reisveküi Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Muş İzmir 
Mahmud Said Enver 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı efendim? (Kabul sadaları) zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Yunanis
tan'dan ithal edilecek Zeytinlerden alman Güm
rük Resminin zeytin yağlarından alman Güm

rük Resmi derecesine iblâğına dair kanun teklifi 
(2/538) 

REÎS — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Yu
nanistan'dan ithal edilen zeytinlerin Gümrük 
Resminin tezyidine dair teklifi kanuniyesı var. 
Lâyiha Encümenine. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Lozan Türk Yurdu Kongresi Riyasetin
den mevrut telgraf 

RElS — Lozan Türk Yurdu Kongresinden 
mevrut telgraf var. Okunacaktır. 

Lozan Türk Yurdu Kongresi tarafından Pa
ris Mümessilliği vasıtasiyle gönderilen telgraf na
me sureti : 

Dördüncü Lozan Türk Kongresi, Türk'ü ve 
şerefini kurtaran ve vatanın ruhu olan Büyük 
Millet Meclisine ve Muhterem Reisine hürmet ve 
muhabbetlerini yollar. 

Reis 
Esad 

( REÎS — Efendim, tensibederseniz Divanı Ri
yasetçe münasip cevap yazılsın. (Muvafık, sada
ları) 

5. — TAKRİRLER 

i. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Heyeti 
Vekilece tanzim olunan nizamnamelerle talima
tın birer suretinin Meclise gönderilmesine dair 
takriri 

REİS — Efendim, Kırşehir Mebusu Sadık 
Beyin, Heyeti Vekilece tanzim edilen nizamat ve 
talimata dair temenni takriri var. O okunacak
tır, efendim : 

Türkiye Büyük Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyeti Vekilece bâzı nizamat ve talimat tan

zim edildiği malûmdur. Bunların muhteviyatına 
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Meclisi Âli azayı kirami gayrimuttalidir. Azayı 
muhteremeye birer nüshasının tevzi edilmemesi, 
münderecatmın Heyeti Vekilece mahrem tutul
ması aslına müstenidolmamakla beraber devairi 
intihabiyeden mevrut ve sual veya istizaha esas 
olabilecek şikâyattan bâzılarının nizamat veya 
talimata mutabakat veya mugayereti bittetkik 
iptidaen anlaşılmak ve ona göre bazan bilüzum 
sual veya istizahla izaai vakit edilmemiş olmak 
üzere birer nüshasının azalara tevzii ve hattâ im
kânı maddi de mevcut ise arzu eden efradı mil
letin dahi ıttılalarmı teminen berayı füruht 
nusahı mütaaddidesinin kitaphanelere tevdii 
Hâkimiyeti milliye ile mabsutan mütenasiptir. 
Efradı milletin suveri tatbikıyeyi mutazam-
mın nizam veya talimatnameler ahkâmına vâkıf 
olmamalarının ve vecazet ve belâgati, vâzn ka
nunun kudreti vasfiyesi icabından bulunan ka-
vanini mavzua ahkâmından bâzı efradın doğru
dan doğruya istinbati ahkâm edememelerinin ba
zan gayrimuhik şikâyete meydan vermesi ve müş
tekileri ve devairi bisud işgal etmesi zannederim, 
cayiistiğrap değildir. Miadının hululünden evvel 
ifşasının menafii âliyei vataniye mülâhazasiyle 
iptidaen ademi cevazı pek mantıki olan bâzı hu-
susat müstesna olmak üzere kâffei mavzuatı ka
nuniye ve nizamiye ve talimiye muhteviyatından 
efradı milletin haberdar olmaları vesailinin itti
hazını Hükümeti Milliyenin vasıtai icraiyesi 
olan Heyeti Vekilenin bir vazifei vataniye te
lâkki buyuracakları ümidini arz ve izharla işbu 
takriri âcizanemin nazarı itibara alınmak üzere 
Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine havale buyu-
rulmasmı Heyeti Umumiyei muhteremeden rica 
eylerim, efendim. 

10 Haziran 1338 
Kırşehir 

Sadık 

REÎS — Efendim, takrirde; «Heyeti Vekile
ce bâzı nizamat ve talimatlar yapılıyor, bunlar
dan birer nüshasının gönderilmesi ve mündere-
catı ahkâmının Meclise bildirilmesi» temenni edil
mektedir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
buyurur musunuz? Bir nokta söyliyeceğim. 
Efendim, Meclisi Âli müstemirren devam ettiği 
zamanda Heyeti Vekile kanun ve nizamname 
tanzim edemez, eğer Meclisi Âli bu takriri kabul 
eder de tasviben Heyeti Vekileye gönderirse 
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zımnen Heyeti Vekilenin nizamname yapmasını 
kabul etmiş demektir, bendeniz buna taraftar 
değilim. Talimatname yapabilir. (Doğru, ses
leri) 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim malûmu âlileridir, Nizamname bir kanunun 
suveri tatbikıyesine ait bâzı şeyleri gösterir, bâzı 
usulleri irae eder. Kanunu tağyir edemez. Hal
buki geçen sene Heyeti Vekile bir Seyrüsefer Ni
zamnamesi, diye bir şey yapmışa. Bu, Kanunu 
Esasiyi de tağyir ediyordu. Bütün kavanini de 
tağyir ediyordu, kavanine muhalif harekette bu
lunuyordu, yani zannediyorum ki, onda tecavüzi 
salâhiyet var idi. Sadık Beyin teklif ettiği şey 
güzel bir usuldür, her şeyden evvel Heyeti Ve
kile bu gibi nizamnameleri mutlaka Heyeti Ce-
lileye göndermelidir. Çünkü, acaba kanunun 
tarifatı dairesinde bir nizamname midir? Yoksa 
kanunu tağyir suretinde yapılmış bir şey midir? 
Bunu anlıyalım. Bunu bizim bilmemiz evleviyet-
le lâzımdır ve halkın da cidden yapılan muame
leden haberdar olmaması dolayısiyle birçok mu
amelâtı teşevvüşata uğruyor, bilmediklerinden do
layı bilâhara muaheze ediliyorlar. Bu musip tek
lifi yapan arkadaşımıza teşekkür ederim ve tak
ririn tasviben Heyeti Vekileye havalesini rica 
ederim. 

REÎS— Başka söz alan var mı? (Yoktur ses
leri) Efendim başka söz alan yok. Takririn mün-
derecatı, Heyeti Vekilece tanzim edilen nizamat 
ve talimatın tab'ı ile azaya ve icabederse halka 
da tevzii merkezindedir. Takrir sahibi Heyeti Ve
kileye tasviben tebliğini teklif ediyor. Reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kırşehir Mebusu Sadık Beyin 
bu takririnin tasviben Heyeti Vekileye gönderil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Tasvi
ben Heyeti Vekileye gönderilmesi kabul edildi. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bununla 
dairesine salâhiyet vermiyoruz, tecavüz vukubul-
masm, o husustaki noktai nazara iştirak ediyo
rum, tecavüz vukubulmasm. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Bu bapta evvelce Meclisi Âlinizde uzunuzadıya 
müzakere icra edildi... Eğer kanunda... 

REİS — Bitmiştir mesele efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bence evvelki kanu
na mütenakız olacaktır efendim. 

- 339 — 



î : 52 11. 6. 
2. — Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi Beyle I 

bir arkadaşının, muhacirinin şimendiferlerle mec-
canen nakledilmelerine dair takrii 

REİS — Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi 
Beyle refikinin muhacirinin şimendiferlerle mec-
canen nakillerine müsaade olunmasına dair te
menni telgrafı var okunacak : 

Dinar 
No: 347 8 . VI . 1338 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesine 
Söke ve havalisinin Karacasu üzerinden De

nizli'ye gelmiş olan muhacirleri Dinar tarikiyle 
Eğridir'e ve Cenuba Antalya havalisine gitmek
te ise de bunları nakil için para olmadığından 
Ve Şimandif er idaresi de 
ve Şimendüfer idaresi de işbu muhacirleri üc
retsiz nakletmediğinden zavallılar velev ki, mu

vakkat olsun yurtlarını terk etmekten mütevel
lit felâketini Hükümeti Milliyemizin kendile
rini trenle nakil gabi basit bir müzaheretle da
hi teşfiye edemiyorlar. Menafii vataniyeyi gö-
zetmiyen bâzı anasırın aynı hat üzerinden ge
riye nakillerinde trenden bilâücret istifadele
rine müsaade eden şefkat ve re'fetin bu mu- [ 
hacirleri de teşmili ile emir ve delâlet buyurul- I 
ması müsterhaımdiT. 

Karahisar Mebusu Menteşe Mebusu 
Hulusi Ahmed 

REİS — Efendim, bu hususta söz istiyen I 
var mı? (Hayır, sesleri) telgraf, söke muhaci
rinin bilâbedel ve bilâücret şimendüferle nakil
leri esbabının istikmalinin devairi addesiuıe bil- I 
dirilmesine dairdir. ;, I 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum)*— Hay hay 
esasen Hükümetin vazifesidir. Tasviben havale
sini teklif ederim. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Bunlar esasen 
esnayı hicrette iğne almamışlardır. I 

REİS — Efendim, tasviben bu takririn He
yeti Vekile Riyasetine gönderilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Heyeti Vekile 
Riyasetine havale edilmiştir. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

1. — Müdafaai Milliye Encümenine inHhab-
edilen Reis ve Mazbata Muharriri hakkında en
cümen kitabetinin tezkeresi I 
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REİS — Müdafaai Milliye Encümeninin maz

batası var, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Encümeni Riyaseti m Si

vas Mebusu Vâsıf, Mazbata Muharrirliğine İs
tanbul Mebusu Ali Rıza beyefendilerin intihap 
kılındıkları arz olunur, efendim. 

Müdafaai Milliye Encümeni Kntibi 
Mersin Mebusu 

Ziya 

2. — Üçüncü Şubeden muhtelif encümeni er
deki münhallere intihabedilen âza hakkında şu
be riyaseti tezkeres 

REİS — Üçüncü Şube intihabına dair maz-
bata var, efendim. 

Riyaseti Ceiileye 
Müdafaai Milliye Encümenine Mersin Me

busu Salâhaddin Bey. 
Adliye Encümenine Hasib Bey Maraş. 
Memurin Muhakeanatı Tetkik Encümenine 

namzet : 
Nainı Efendi (İçel), Süleyman Sudi Bey 

(Bayezid) 
Üçüncü Şubeden encümenlerde noksan âza-

lığa balâda esamesi muharrer zavatın Şubece 
intihabedildikleri mâruzdur. 

Kâtip 
Yozgad Üçüncü Şube Reisi 

Süleyman Sırrı Ali Süruri 

4. — TEZKERELER 

1. •.— Elcezire Cephesi Kumandanı sabıkı Ni
hat Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görülme
diğine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi, 

REİS — Nihat Paşa hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletinin tezkeresi Var, efendim o 
okunacak. 

Riyaseti Celiieye 
Elcezire Cephesi Kumandanı sabıkı Nihat Pa

şa hakkında geçenlerde Meclisi Âlide vukubulan 
sual üzerine Erkânı Harbiyei Umumiye Riyase-
tince müşarünileyhin vazifesine hitam verilerek 
evrakjnm umuru mahakimce tetkikat icra edil
mek üzere Vekâleti aciziye tevdi kılındığı bil
dirilmiş ve ahiren 10 Teşrinisani 1337 tarih ve 
1167/2153 No. lu tezkereyi eelileleriyle irsal 
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buyurulan takrir dahi birleştirilerek tetkikat 
neticesinin imbası kaydiyle kezalik Vekâleti 
âciziye irsal Duyurulmuş olduğundan muhake
mat dairesince mahallerinden icra ettirilen tah
kikat ve tetkikat neticesinde mucibi mesuliyet 
bir şey görülememiş ve icraatı vakıası Heyeti 
Vekilece kendisine o zaman için verilmiş oıan 
salâhiyet dâhilinde görülmüş olmakla arzı ma
lûmat olunur. 

11 Haziran 1338 
Müdafaai Milliye V-jkili 

Kâzım 

MÜDAFAAI MILLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, Nihat Paşa Elce-
zire Cephesi Kumandanı iken Meclisi Âlido vâ
ki olan bâzı ifadat üzerine müzakerat cereyan 
eylemiş ve hakkındaki evrak Müdafaai Milliye 
Muhakemat Dairesinde tetkikatı yapılmak üzere 
Müdafaai Milliye Vekâletine havale edilmiş idi. 
Ben Müdafaai Milliye Vekâletine geldiğim zaman 
bu işi bu vaziyette gördüm, bu evrakı tetkik et
tim ve mahallinde tahkikat yaptırdım. Nihad 
Paşa o zaman Sivas'ta bulunuyordu. Kendisine 
yazdım, buraya geldi, ifadesine müracaat olun
du. Kendisi hakkında vâki olan ihbarat üzerine 
icabeden sualler tertibolundu ve kendisine sorul
du. Uzun bir müdafaaname yazdı ve Vekâlete 
verdi. Bunu da Muhakemat Dairesine tevdi et
tik. Muhakemat Dairesi yaptığı tahkikat netice
sinde evvelâ Nihad Paşanın Eİcezire Kumandan
lığına tâyin olunduğu zamanda - ki fevkalâde ve 
pek başka bir zaman idi - Heyeti Vekilenin ken
disine verdiği salâhiyetnameyi tetkik etti. Bu sa-
lâhiyetnamenin muhtevi olduğu mevaddı karşı
laştırdı, binnetice Nihad Paşanın kanunen mesu
liyetini mucip, maddi bir sebep bulamadı. Bu 
evrak elan Muhakemat Dairesinde mevcuttur. 
Meclisi Âli, «Tetkikatı neticesini Vekâlet Mecli
se bildirsin» diye havale etmiş olduğundan mese
lenin neticesi budur. Bu hususta arkadaşlarımız 
daha fazla tenevvür etmek isterlerse ve bu hu
sustaki tetkikat ve tahkikatı ve bu müdafaa na
meyi görmek arzu ederlerse evrak Vekâlette mev-
cudolduğundan Divanı Riyasete takdim olunur 
veya encümenlerden her hangi birisine de tev
di olunabilir. Arkadaşlar onu orada da görebi
lirler. Muamele budur ve bu tezkerenin bu kadar 
kısa yazılması bundan ibarettir. Bu bapta bir-
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çok malûmatımız var. Evrak encümenlerden "ve
ya şubelerden birisine gönderilirse orada arz 
ederim. Nasıl arzu olunursa, Meclisi Âli nasıl ten-
sibederse öyle olur. Evvelce Meclisten Vekâlete 
gelen evrakta yalnız «Muhakemat Dairesinde me
sele tetkik edilsin ve neticesi bize bildirilsin» 
denmişti. Muhakemat Dairesi de tetkikatmı yap
mış, tahkikatını yapmış, Heyeti Vekilenin ken
disine göndermiş olduğu salâhiyetnameleri gör
müş ve neticenin hülâsası bugün Meclisi Âliye 
arz edilmiştir. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Efendim Nihad 
Paşa hakkında müsaade buyurulursa Paşa Haz
retlerine bir şey soracağım. Efendim Nihad Paşa 
hakkında tahkikatın tesrii için takrir verenlerden 
birisi ete bendenizin! ki, Diyarbekir'e gittiğim sı
rada validemin maskatıresi olan Hekimhan'da ve 
kendi memleketim olan Diyarbekir'de şikâyetçi
lerden dinlediğim ve gözümle gördüğüm ahval
den müteessir olarak bu tahkikatın icrasını - ki 
başka arkadaşlar tarafından da teşebbüs edilmiş
ti - Nihad Paşanın işten el çektirilmesini, hu işin 
tamikini talebetmiştik. Şimdi hu 'husustaki ev
rakı buraya cel'betmek tahkikatı başka bir şekle 
ifrağ etmek Heyeti Celilenizin 'bileceği şeydir. 
Nihad Paşa Hazretleri - emsali gibi - kendi hak
kında takrir veren ve telgraf çeken diğer ar
kadaşlar da dâhil olmak üzere hepsi hakkında 
şöyledirler, böyledirler diye mütalâat yürütmüş 
ve ortaya 'garaz'kâ.rane bir şey atmış, bendeniz 
yirmi senelik bir memurum, 'memuriyet haya
tımda şeref ve namusumdan ve memleketimin 
hakiki menafimden başka bir şey düşünmediğim 
için tabiatiyle bu gibi isnadata tahammül ede
mem, şayet böyle bir şey varsa, Nihad Paşa, 
Kâzım Paşa Hazretlerinin meslek arkadaşları 
olmakla beraber bendeniz de askerim. Demek ki, 
ben de Kâzım Paşa Hazretlerinin arkadaşıyım. 
Aynı zamanda burada da Meclis arkadaşıyım; 
benim şerefim kendi şerefidir. Binaenaleyh, böy
le garazkârane bir şey varsa çok istirham ede
rim ki, o evrak buraya gelsin, Heyeti Celileniz 
huzurunda okunsun ve benim hakkımda da iâ-
zınigelen bir şey varsa yapılsın, yoksa her me
bus vazifei vataniyesini yaparken böyle bir çir-
kef karşısında mülevves kalırsa hiçbirimiz böyle 
bir şeyden kurtulamayız ve ifayı vazife edemi-
yecek bir hale geliriz. Bunu Heyeti Celilenizden 
istirham ederim. 
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MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 

Pş. (Karesi) — Efendim, Nihad Paşanın raıüda-
faanamesini ben okudum, we Kadri Bey hakkın
da ne de diğer arkadaşlar aleyhinde ne bir tez
yif, ne de istihza, ne de başka suretle yazılmıış 
bir şey yoktur. Bunu dikkatle gördüm ve Kadri 
Beye de temin ederim ki, gerek Kadri Beyin 
aleyhinde, gerek diğer arkadaşlar hakkında Ni
had Paşa tarafından ağır tâbirat kullanılmamış 
ve tezyifkârane isnadatta hulunulmamıştır. Bu
na zannederim arkadaşlar da kaani olurlar. 

SALÂHADDÎN B. «(Mersin) — Efendim, 
frendeniz mevzuubahsolan mesele hakkında biraz 
malûmattar olduğum için Kadri Bey biraderi
mizin ifadesi üzerine tavzihan bir iki kelime söy
lemek istiyorum. 

Nihad Paşanın mephusunanh veya ımephuse-
tünanha mesele hakkındaki mütalâatını hende
ğiz gördüm, okudum. Onda hiçıbir arkadaşımızın 
tenkidatı üzerine ıgerek tezyif yollu, gerek ten-
kid yollu ve ıgerek tahtie yollu ıbir şey yok. Mü-
taleâtı, mevzuubahsolan mesail üzerine ne yol
da hareket etmiş olduğuna dairdir. Binaenaleyh 
ortada şahsi hiçbir şey yoktur. Heyeti Aliyeniz 
arzu buyurursa mevzuubahsolan mesail hakkın
da biraz malûmat arz edeyim. Bendeniz o ceva
bı okudum ve hattâ bellibaşlı nıkat üzerinde 
ikendi mütalâatmın ne olduğunu kavradım. Esa
sen Heyeti Celile bu meselenin tahkik ve hallini 
kavanini mevzua dairesinde aidölduğu vekâle
te havale etmiştir. Ve vekâlet diyor k i ; Muha
kemat Dairesi mahallinden yaptığı tahkikat üze
rinde, bâzı nıkat hakkında mucibi mesuliyet bir 
şey görmemiş ve b'âzı nıkat da esasen Elcezire 

Cephesi Kumandanlığına o zamanlarda Heyeti 
Vekilenin vermiş olduğu idari ve siyasi salâhi
yete müstenittir. Bu salâhiyet halk üzerinde bir
takım suitesir yaptığı için her nasılsa bu mesail 
o vakit tourada anevzuubahsolurken Müdafaai 
Milliye Vekâletinin bu nıkat üzerinde Heyeti 
Celileyi tenvir edememiş bulunmasından ken
disinin suiistimaline hamledilerek işin tetkikı-
na gidilmiş, binaenaleyh Muhakemat Dairesin
ce yapılan tetkikat şu merkezdedir. Biz bu 
tetkikata ya itimat veya âdemîitimadedebiliriz. 
Maahaza Heyeti Celile arzu buyurursa bu me
sele hakkında evrakı buraya celbederek malû
mat alsın. Bendeniz bu husus hakkında Heyeti 
Celilenize kısaca arzı malûmat etmek isterim 
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ve bu hususta zannederim ki Kadri Beyle di
ğer arkadaşlarımızın sormak istiyeceği nıkat 
hakkında bir fikir hâsıl olur. 

KADRÎ B. (Diyarbekir) — Beyfendi zatıâ-
liniz meseleyi bilmiyorsunuz. Bunu biz reye-
layırı görmüşüzdür. Meseleyi açmaya mecbur 
kalacağım, iyi olmıyacak. 

SALÂHADDfk B. (Devamla)-— Bu mese
lenin takdiri Heyeti Celileye aittir. Bendeniz 
kendisinin müdafaatını o tarihte memleketin 
vaziyeti noktai nazarından haklı görmüyorum. 
Henüz Elcezire Cephesi zapturapt altına gir
memişken, sureti mümküne ile birtakım teda-
bire tevessül ederek; Hükümetin bir milyon li
ra matlu'batı mütedahil iken, gerek onları tah
sil ve gerek suveri saire ile aşağı - yukarı bir 
fırkayı il'bas ederek Maraş Cephesine sevk et
miş olduğunu görmekteyiz. Biz de aynı vazife
leri kendimizde biraz tecrübe etmişizdir. Bina
enaleyh o zamanki vaziyet ve ahval göz önüne 
getirilecek ve tetkik olunacak olursa bilhassa 
bu büyük kumanda idaresinin içinde belki ufak, 
tefek hatalar olmuştur. Bendeniz bu noktayı 
arz etmek istemiyorum. 

KADRÎ B. (Diyarbekir) — Zatıâliniz ko
lordu kumandanlığı yaptığınızda köy yaktı
nız mı? 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, medhinefis etmiyeceğim. İcabetti, 
belki ev de yaktım. Fakat köyü yakmadım. O 
da her neyse (bendeniz Heyeti Celileyi bu hu
susta icabettiği kadar tenvir edebilirim. Maa
haza Paşa Hazretleri de onu buyurdular. Arzu 
eden arkadaşlarımız Muhakemat Dairesinde 

j kendisinin müdafaatını, mevcut evrakını gö
rebilirler diyor. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Nihad Paşa 
bu işte kendi reyi hodiyle mi Ihareket etmiş, 
yoksa Heyeti Vekilenin vermiş olduğu talimat 

I ile mi hareket etmiş? 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Onu Paşa 

Hazretleri izah buyursunlar. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim o zaman Heyeti Veki
lenin kendisine uzun bir talimatnamesi vardı. 
Okuyacağım. «Siyaseti dahiliyenin kumandan
lıkça tevhidi vilâyetler tarafından takiboluna-
cak siyasetin kumandanlıkça tanzimi ve bu 

I hususta vilâyet memurlarının mercii olacağı» 
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Bu, birinci maddesidir, işte, bu madde kendisi
ne bâzı salâhiyetler veriyor. Daha bâzı madde
ler de vardır. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Efendim 
kendisinin hüsnühizmetleri de vardır. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Evet efendim 
hüsnüttıizmetleri de vardır. Ben zannediyorum 
ki; mesele müzakereye değer 'bir şey değildir. 
Yalnız Heyeti Celileye arzı malûmat ettik. 

HASÎB B. (Maraş) — Askerî noktai nazar
dan Nihad Paşa hakkında bu tahkikat icra 
edilmiştir. Bu zatın mucibi mesuliyet siyasi, 
idari hataları tetkik edilmiyecek midir? Bu ev
rak Meclise gelmelidir ve Meclîs bir heyet teş
kil edip tetkik etmelidir. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — İdari ve askerî bütün husu-
sat Muhakemat Dairesinde tetkik edilmiştir. 
Mahallerinden de tahkik edilmiştir. İyice ta
miki tahkikat edidikten «sonra karar veril
miştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Paşa 
Hazretleri, Hekimhan meselesi hakkında tetki-
kat icra edilmiş midir ? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Bütün mesail hakkında tetkükat 
yapılmıştır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Lütfen 
tenvir eder misiniz? Neticei karar nedir? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Arzu ederlerse arkadaşlar hep
sine bu hususta münasip bir zamanda ayrı ayrı 
malûmat veririm. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Meclisi 
Âlide cereyan eden tahkikatın neticesinden de 
müsteban olacağı veçhile Nihad Paşanın iki 
yüz kısrağı varmış, arkadaşlar bundan da bah
sediyorlar. Bu, Heyeti Vekilenin verdiği salâ
hiyete binaen mi yapılmıştır? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Hayır efendim, 200 kısrağı yoktur. 
Otuz tane hayvan kendisine hediye verilmiştir 
ve bundan on tanesini hizmet gören zabıtana 
hediye vermiştir. Beş tanesini de hayvan depo
suna vermiştir. 

İBRAHİM B. (Mardin) — Paşa Hazretleri 
Nihad Paşa birçok silâh verdi aşaire... 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Evet efendim, aşaire silâh vermiş
tir ve bu aşiret reislerinin bu suretle tatyibe-
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dilmesinden dolayı her biri 200 - 300 kişiyle 
Hükümete arzı hizmet etmişlerdir ve bu silâh
lar neferlerin elinden alınmış değildi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Nihad Paşa Irak Cephesi Kumandanı ve 
oranın Valisi imiş. (Valisi değil, Kiralı sesleri) 
Verilen talimatta mülki vazifesi de varmış. 
Bu zat vazifei askeriye ve idariyesinde bâzı sui-
istimalâtta bulunmuştur. Hasib Beyin mütalâa
sı doğrudur. Eğer eiheti askeriye vazifei aske
riyesinden dolayı masum görmüşse vazaifi mül
kiyesi ne olmuş? Binaenaleyh Dahiliyece de 
tahkik edilmesi lâzımdır. Daha doğrusu muh
telit bir heyet tarafından tahkikat icra edil
mesi lâzımdır. Evrak alelûsul askerî noktai na
zardan Divanı Harbe, ciheti mülkiyeden ise aled-
derecat mahkemeye verilmesi icabeder. Mebus 
olmıyan bir zatın evrakı Meclisi Âlide oku
namaz. Şubeye tevdi edilmek için her halde 
mebus olması lâzımdır. Arkadaşlarımız bu tah
kikat haricinde daha. başka bildikleri varsa bir 
takrirle, Makamı Riyaset vasıtasiyle Müda
faa! Milliye Vekâletinin veyahut Dahiliyeye 
aitse Dahiliye Vekâletinin nazarı dikkatini 
celbeder. O şikâyetler tahkik heyetine verilir 
ve neticesi yine Meclise bildirilir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
tahkikat yapılır ama mucibi mesuliyet bir hali 
yokmuş. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Reis Bey 
söz isterim. 

REİS — Efendim, tezkerede mucibi mesuli
yet bir şey olmadığı yazılıyor. Sonra Meclisten 
anket yapılmak suretiyle evrakı Meclise ge
tirtip şubece tahkikat yapılması münasip midir, 
değil midir hususunda söz alan arkadaşlarımız 
vardır. Mucibi mesuliyet bir hali görülmediğini 
dairei aidesi ve mesuliyeti deruhde eden Heyeti 
Celilenizin itimadına mazhar olan bir vekil söy
lüyor. Şu halde bunun üzerinde daha fazla 
müzakere açmak doğru değildir: Binaenaleyh 
ruznameye geçelim. (Gürültüler) 

MEHjMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Müzakerenin, ademikifayesi hakkında bendeniz 
söz isterim. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Meclis bu
nu tetkik etmek salâhiyetindedir. Mesele kapa
tılmamalıdır. Encümenin birinde evrak tetkik 
olunmak icabeder. 
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ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, ben

deniz meselenin evveliyatını bilmiyorum. Yal
nız anlaşılıyor ki, bu Nihad Paşa hakkındaki 
tahkikat meselesi Meclisi Âli tarafından arzu 
edilmiş ve Müdafaii Milliye Vekâletine havale 
edilmiş ve Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz
retleri de geldiler, tahkikatın, yani [Muhakemat 
Dairesinin yaptığı tahkikatın netayieini arz et
tiler. Bu itibarla; yani Vekil Paşa Hazretleri
nin tabiî Meclisin mutemedi, mazharı itimadı 
olmaları itibariyle bu şekille iktifa etmek ica-
beder. Fakat Paşa Hazretlerinin ifadesindeki 
bir nokta nazarı dikkatimi celbetti. Bu ifade
leri de; Nihad Paşanın mucibi muaheze olacak 
ahvali bulunduğu hakkında bir şüphe ima ede
cek mahiyettedir. Buyurdular ki, «Olsa bile, ya
hut olan şeyler Heyeti Vekilenin, kendisine ver
miş olduğu salâhiyet icabatmdandır.» Bendeniz 
hiçbir vakit Heyeti Vekilenin verdiği salâhiyet 
icabından olarak iddia edilen şekilde suiistimali 
tecviz edeceğine kaani değilim, icabı ahvalden 
olarak Hükümet oralardaki kumandana vâsi 
salâhiyet verebilir. 

Fakat bu vâsi salâhiyeti vermek demek, her 
halde o kumandanın aklına geldiği sakilde her 
şeyi yapabilmesi demek değildir. Olabilir ki, 
kanuni olan bâzı muamelâtı vaziyetin icabına 
göre sürati iltizam ediyorsa o hususta biraz 
eşkâlden tebaudedebilir. Bendenizce yalnız şu 
noktai nazardan bile mebde, mademki Meclistir, 
münteha olmak üzere evrakın yine Meclisi Âliye 
gelmesi lâzımdır ve bu baptaki evrak burada tet
kik edilmelidir. Bundan inşaallah Nihad Paşa 
tebriei nefseder. Çünkü, hiçbir kimsenin, yapma
dığı bir işten dolayı mesul edilmesini istemeyiz. 
Yine bundan başka Meclisi Muhterem diğer bir 
istifade temin eder ki, o da Heyeti Vekile, ev
velce vermiş olduğu vâsi salâhiyetlerden neta-
yici müessife hâsıl olduğunu anlar da bundan 
böyle vereceği. kararlarda bir parça düşünür ve 
ona göre kadroyu biraz tenkis eder. Bu da bizim; 
için nispeten kârdır. Bu itibarla mademki evrak 
Meclisten gitmiş, yine Meclise gelmesi taraftarı
yım. 

REŞlD AĞA (Malatya) — Beyefendiler, Ni
had Paşanın Hekimhan kazası - ki; evvelce na
hiye idi - orada halka yapmış olduğu mezalim ve 
istibdadı, almış olduğu paraları heyeti hâkime 
bihakkin tetkik etmiş olsaydı... 
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MÜDAFAA! MİLLİYE VEKtLl KÂZIM 

Pş. (Karesi) — Mezalim demeyiniz. Mücrimiyeti 
tebeyyün etmemiş bir kimse için bu söylenmez. 

REŞlD AĞA (Devamla) — Eğer bihakkin 
tahkikat yapılmış olsaydı, mahkemei mezkûre 
katiyen mahkûmiyetine karar veri di. Üç bin li
rayı mütecaviz, madenî lirayı köyKilerden almış
tır, beyefendiler. Mazhar Müfid Tey oranın Va-
lisiydi. Bu hususta benden ziyade malûmat vere
bilir. Sonra rüfekayı kiramdan o yoldan gelen
ler, bu gibi şeylerin hepsine vâkıf olmuştur. 
Efendiler, tetkikat yapılmamıştır, Eğer tetkikat 
yapılmış olsaydı, Nihad Paşanın tebriyesine karar 
verilmezdi. Beyefendiler, sanki mahkemeden hü
küm ve ilâm sudur etmiş, kesbi katiyet etmiş 
gibi fakir köylülerin zahireleri, öküzleri, inek
leri satıldı. Bu paralar toplandı. Bu tahkik, edil
melidir, mâruzâtım bundan ibarettir. 

MÜDAFAAI MILLIYE VEKILI KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, arkadaşımız tahkikat 
yapılmamıştır, diyor ve beni burada tekzibedi-
yor. Ben, tahkikat yapılmıştır, diyorum ve bura
da dosyası vardır. Otuz sayfalıktır, hattâ müda-
faanamesini de arzu ederseniz, şimdi buradadır, 
çıkarıp okuyayım. Itimadetmez.scniz bu evrakı 
okuruz. Meclisi Âli, vekâleti âciziye bu evrakı 
havale ettiği zaman; «îş Muhakemat Dairesine 
havale edilsin ve neticesi bildirilsin» demiştir ki, 
vekâletin de yaptığı muamele budur. Tahkikatta 
mezalim yapılmamıştır, diyor, arkadaşımız ise ya
pılmıştır, diyor. Bu bir şahıstır, burada kendisi
ni müdafaaya muktedir olamıyaeak olan, mücri
miyeti de sabit olmamış bir zatın aleyhinde me
zalim ve ahvali sairesinden bahsetmek doğru de
ğildir. Çünkü : Bu kendisini nerede müdafaa 
edecektir? Rica ederim bu hal anarşiye sebebiyet 
verecektir. Tahkikat yapılmıştır, arzu buyuru-
lursa evrakı tahkikiyeyi de, cevabını da okurum. 
Sonra alman, toplanan paralar Nihad Paşanın 
cebine katiyen girmemiştir. Bu paralar malsan-
dığına yatırılmış ve sahiplerine iade edilmiştir 
ve hiçbir kimsenin zimmeti kalmamıştır. Mahke
mede Nihad Paşanın ailesinin mücevheratı var
dır. Bu mücevherat mahkemededir ve muhake
me henüz neticelenmemiş olduğu için bâzı zeva
tın paraları muhakeme neticelendiğinde ancak 
iade olunacaktır. Tahkikat evrakı da buradadır. 
Diğerleri iade edilmiştir. 

RASlM B. (Elâziz) — Efendim, şurada vâki 
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olan beyanatı âlinizden istidlal olunuyor ki, 
«Nihad Paşa Hazretleri gayrikanuni olarak aha
liden bir kısım para tahsil etmiş ve malsandığı-
na yatırılmış, bugün hâlâ da mal sandığında bu
lunuyor ve muhakemenin intacında sahiplerine 
iade kılınacaktır.» Bu bir itiraftır Paşa Hazret
leri. Sonra yine Nihad Paşa Hazretleri hakkında 
vâki olan tahkikatta kendisinin ithamını mücib-
olacak bir sebebolmadığmı buyuruyorsunuz. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Arz edeyim, efen
dim. Bu paraları kendisi tahsil etmemiştir. Ora
da kumandan olan bir zat pusuya tutuluyor, ya
veri vuruluyor. Böyle bir vaka oluyor. Vakai 
mezkûre üzerine ahali ve oradaki eşraf geliyor
lar, zarar ve ziyanı tetkik ediyoriar. Bu mesele
de Hükümetin bin lira parası la kayboluyor. 
Bunun üzerine onlar diyorlar ki; siz bırakınız, 
biz bunu ahaliden toplar ve size i-.ide ederiz. Ora
daki ahali ve eşraf - ki, isimleri de mukayyettir -
toplanıyorlar ve hattâ orada nahiye müdürü olan 
zat buradaki mebus arkadaşlarımızdan birinin 
de zannederim biraderidir. Toplanıyorlar, aha
liden bu parayı kendileri alıyorlar ve sonra 
eşraf tâvizan veriyor. Bilâhara eşkiyadan para 
alınınca tabiî sahiplerine yine bu paralar iade 
olunuyor. Netice böyle olmuştur. 

RASİM B. (Elâziz) — Şu mesele böyle dahi 
olsa ahalinin gayrikanuni olan harekâtına Hükü
met müsaade etmiştir. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — O zaman daha kumandanlığı 
Nihad Paşa deruhde etmemişti. Bu; 1336 senesin
de her tarafta adam asılırken ve Hükümet daha 
tamamiyle teessüs etmemişken orada mahallî hal
kının yapmış olduğu bir tedbirdir. O zamanlar
da ben biliyorum, değil böyle Hükümetin resmî 
parası, bir şahıs bile ufak" tefek zarara uğrasa 
hemen mahallinden tazmin ettiriliyordu. Bu usul 
bugün kalkmıştır, bugün artık olmuyor. Buna te
şekkür etmek lâzımdır. O ahvali fevkalâde de ma
hallinin yaptığı bir tedbirdir. 

RASİM B. (Elâziz) — Nihad Paşa Hazret
leri; Malatyalı Mahmud Ağa ve dokuz rüfek,)si
ni... (Gürültüler) Kendi mmtakası haricine mi 
çıkarmış? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎL! KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Evet efendim kendi mmtakası 
haricine... Onun esbabını tetkik etmek arzu eder
seniz Vakanın ne suretle cereyan etmiş olduğunu 
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evrakını tetkikle daha iyi anlarsınız. Eğer mü
zakere edilecekse Meclisi Âli karar verir müzake
re edilir. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Usulü 
müzakere hakkında söz isterim Reis Bey. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim 
zannederim ki, müzakere cereyanı tabiîsinden 
çıktı. Bir kere Heyeti Celilece takarrür ed-?n 
Zeyd veya Amr hakkında tahkikat icrası mese
lesi Müdafaai Milliye Vekâletine tevdi olunmuş-* 
tur. Bunun derecei nihaiyede tekrar Meclisi Âli
nize gelip gelnıiyeceği meselesi bir şekil mesele
sidir. Ve ancak bu mevzuubahsolabilir. Buraya 
gelir veya gelmez. Buraya gelirse derecei nihai
yede Meclisi Âlinin vereceği karar üzerine geti
rilir ve burada ihsası rey edilir, izharı rey edi
lir. Bugün teberri ettiği bildirilen her hangi bir 
zat hakkında, hâkim mevkiinde bulunan Meclisi 
Âlideki arkadaşlarımızın leh veya aleyhinde ida-
rei kelâm etmesi zannederim ki, bendenizce doğ
ru değildir. Bu tahkikat evrakını tekrar Meclise 
istiyelim mi, istemiydim mi? Meclise istersek 
bunun bir encümende meselâ Müdafaai Milliye 
Encümeninde veyahut diğer bir encümende 
tetkiki lâzım mıdır, değil midir? Meselesi bu
ğrada mevzuubahsimizi teşkil edecektir. Eğer 
itimadettiğimiz Heyeti Vekilenin yapmış oldu
ğu tahkikata itknadedemiyorsak, bu müşkül 
burada mevzuubahsolmak lâzımdır. Binaenaleyh 
bendenizce meselenin esasına girip de filân zat 
şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır veyahut iyi 
veyahut kötü adamdır demek zannederim ki, 
sıfatı hâkimiyete pek muvafık olmaz, yalnız 
şekil hakkında, usul hakkında burada müna
kaşa cereyan etmelidir. Benim kanaatim bu
dur. Eğer hâkimlik vaziyetini biz takabbül et
mek istemiyor da Heyeti Vekilenin yapmış ol
duğu tahkikatı kabul edeceksek her halde te
berri ettiği Meclisçe de kabul edilecek olan ve
ya edilmiş olan bir zat hakkında fenadır, iyi
dir diye bir şey yapmak işi muallâkta bırak
maktır ki, doğru olmaz. Onun için meseleyi 
usulü dairesinde şekil hakkında konuşmak, 
müzakere etmek lâzımdır. Esasa girmek doğru 
değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Basri 
Bey, şekil hakkındaki fikriniz nedir? 

x\Lİ CENANİ B. (Gaziantcb) — Efendim, 
bendeniz çoktan beri söz istedim, nasılsa sıra 
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gelmedi. Demin de usul için söyliyecektim. I 
Büyük Millet Meclisinin sureti teşekkülü, di
ğer Hükümetlerin hiçbirinin sureti teşekkülüne 
katiyen benzemez. Bu Heyeti Âliye hem icrai, 
hem teşriî salâhiyeti haizdir. İcrai salâhiye
tinin tesiratı en ufak bir takririn yaptığı ha- I 
rekâta kadar taallûk eder ve bunların harekâ
tından her halde siz de beraber mesulsünüz. 
Efendiler, mesuliyetinin derecesini aramak ̂ sizin 

^vazifenizdir. Bundan hiçbir veçhile kaçmamayız. | 
Nihad Paşa Hazretlerinin bendeniz leh ve aley
hinde söylemek istemem. Zaten kendileri hak
kındaki müzakere cereyan ettiği esnada ve o va
zifesini ifa ettiği zaman ben burada değildim. 
Fakat sırf zatı mesele hakkında mâruzâtta bu-
lumak isterim. Mademki Heyeti Celile bura
dan bir takrirler bu meselenin tahkiki için 
evrakı Müdafaai Milliye Vekâletine sevk etmiş; 
o tahkikat meydana gelmiş, tahkikatın ne yol
da cereyan ettiğini de bilmesi lâzımgelir. Yok
sa yalnız neticesini anlamak değildir. Her 
halde o safahatı da görmek lâzımdır. Binaen
aleyh bu tahkikat evrakının bir encümende tet
kiki lâzımdır efendim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim, 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Nizam
namemizden inhiraf ettiğimize kaani bulunu
yorum. Şimdi malûmuâliniz Nihad Paşa hak
kında verilen sual takriri üzerine o zaman Mü
dafaa! Milliye Vekili FWzi Paşa Hazretleri 
işten el çektirildiğini ve hakkında tetkikat icra 
edileceğini beyan buyurmuşlardı. Bu defa icra 
kılman tahkikat neticesinde bu suale gelen ce
vapta Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri 
buyuruyorlar ki; yapılan tahkikatta muhalifi 
kanun bir şeyini görmedik. Binaenaleyh bugün 
bütün arkadaşlarımızın itimadetmediği nikat 
doğrudan doğruya Nihad Paşadan kalkıyor, 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin 
üzerine yükleniyor. Şimdi bizim Nizamname
mizde malûmuâliniz bir usul vardır. Gelen su
al ya kâfidir veya kâfi değildir. (Sual değil 
sesleri) Suale cevap veriyor. İstizah olursa 
(Hayır sesleri)' efendim, ya sual, ya istizahtır. 
Istizahsa Vekil Paşa Hazretleri istizah mevki
inde bulunmalıdır. Ben bu müzakerenin şekli
ni anlamadıkça müzakerenin cereyanının doğ
ru olmadığına kaaniim. Heyeti Celilenin Fevzi 
Paşa Hazretlerinden yapmış olduğu suali bil
miyorum. İstizah ise devam ediyor. Eğer isti- 1 
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zah yok, sual mahiyetinde ise suale münkalib-
olmalıdır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ne istizah, 
ne de sualdir. Malûmat kabilinden bir şeydir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Meclisi 
Âlinin Nizamnamesi vardır. Burada selleme-
hüsselâm söz söylenemez. O halde Mecliste bu 
mesele müzakere edilemez. Karşımızdaki Vekil 
ne sıfatla cevap veriyor? Burada söylenen söz
lerden bir netice hâsıl olabilmesi için Vekil 
Paşa Hazretleri bu beyanatiyle ya muatep 
tutulacaktır, ya tutulmıyacaktır. Şekli müza
kere bir istizah mahiyetindedir. Fakat şekil iti
bariyle ortada bir istizah yoktur. Bu vaziye
tin böyle devamı bir netice vermiyecektir. 
Farz ediniz ki efendiler müzakere neticesinde 
bir anket yaptınız. Fakat icra hakkını haiz 
olanlar için bu hakkı istimal doğru değildir. 
Tahkikatı Meclisi Âli doğrudan doğruya 
üzerine aldığı vakit Vekilin vaziyeti tıe olacak
tır? Binaenaleyh Nizamnamei Dahilîden bunun 
şeklini anlıyalım. Ondan sonra meseleyi anla
talım. 

BAHRİ B. (Yozgad) — Hacı Şükrü Beyin 
bu hususta çok şikâyeti vardır. Gelsin izahatta 
bulunsun. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Bendeniz 
ne Hacı Şükrü Beyin, ne de Kadri Beyin izaha
tını dinlerim. Mesele, Meclis meselesi olmuş. Ne 
mesele üzerine bu müzakere cereyan «diyor? Bu
nu Makamı Riyaset lütfen izah buyursun. Şekil 
anlaşılsın, ondan sonra müzakere devam ıetsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim, evvelce Meclisi Âlinizden 
bir arkadaşımızın Fevzi Paşa Hazretlerinden bir 
suali üzerine Fevzi Paşa Nihad Paşanın işten el 
çektirildiğini söylemiş"ve Re'fet Paşa Hazretleri 
de Mecliste bir istizaha cevap vermiş ve rey al
mış, mesele bitmiştir. Yalnız takrirlerin birisin
de «Müdafaai Milliye Vekâletince tahkikat ne
ticelendirildikten sonra Meclise inhası» temen
nisinde bulunulmuştur. Ben de bu tahkikatın 
neticesinden Meclisi Âli haberdar olsun diye 
malûmat kabilinden olmak üzere bunu arz ettim. 

REFET Pş. (İzmir) — Efendim, müsaade bu
yurursanız Nihad Paşanın muamelesi benim Mü
dafaai Milliye Vekâletim zamanımda olduğu için 
Meclisi Âliyi biraz tenvir etmeyi zaruri gördüm. 
Kâzım Paşa Hazretlerinin bu kürsüde ve bu an-

— 346 — 



t : 52 İ l . ( 
daki vazifesi ne bir sual, ne de bir istizah 
kargısında hâsıl olmuş 'bir vaziyettir. Çünkü bey
efendiler ! Müdafaai Milliye Vekili ben iken Ni
had Paşadan vâki olan şikâyet takrirleri bende
nize tevcih olunmuştu, harekâtı askeriye ve ida-
rei memleket nıkatı nazarından askerlerin mesul 
tutulduğu vekâlet, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetidir. Askerler Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinden emir alırlar ve icraatlarından da 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine cevap ve
rirler. Yalnız berayı malûmat Müdafaai Milliye 
Vekâletine de malûmat verirler. Nilhad Paşanın 
harekâtından dolayı kendisine işten el çektiril-
diği zamanda ben Müdafaai Milliye Vekili idim. 
Fakat Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle bu kür
süye çıkıp da Nihad Paşanın harekâtı doğrudur 
veyahut yanlıştır demek hakkını ben ikendimde 
bulamadım. Eğer o zaman kendimde ben hak 
bulsaydım Nihad Paşa hakkındaki şikâyetlere 
muttali olduğumu ve Nihad Paşanın esbabı ma
zeretini arz edecektim. Yalnız vaziyeti kanuniyem 
Teşkilâtı Esasiyemizin vaziyeti hukukiyesi, Mü
dafaai Milliye Vekili sıfatiyle beni bu kürsüde 
Nihad Paşanın lehinde ve aleyhinde her hangi 
bir söz söylemekten menediyordu. Yine Teşkilâtı 
Esasiyemizin Müdafaai Milliye ve Erkânı Har
biyei Umumiye Riyasetlerine verdiği vaziyet böy
le her hangi bir tahkikatı te^si etmek veyahut 
ademi mesuliyetine, cürmü olmadığına karar it
tihaz etmek doğrudan doğruya Müdafaai Milli
ye Vekâletine ait idi. Ben o zaman Müdafaai 
Milliye Vekili sıfatiyle neticenin buraya gelece
ğine kaani idim. Fakat vaziyeti hukukiyem o ka
rarı izhara müsait değildi. O zaman Müdafaai 
Milliye Vekâletine bu evrakı iştikâiye; doğrudan 
doğruya tahkikat yapılmak ve tahkikat neticesi 
Meclisi Âliye bildirilmek üzere tevdi olundu. 

Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin 
şimdiki beyanatları o zaman kendisinin o surede 
aldığı bir tezkerenin cevabım Heyeti Celileye 
arzdan başka hiçbir şey değildir. Binaenaleyh 
başka bir vaziyet karşısında değildirler. Yani ne 
bir sual ne bir istizah karşısında değildirler. Me
selenin aslı bundan ibarettir. Vaziyeti izah et
mek için demin arz ettiğim izahat sırasında arz 
etmiştim. 

Arkadaşlar, tekrar kanaatimi söylüyorum ki, 
benim sabık Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle o za
man gördüğüm ve anladığım malûmat bugün Kâ
zım Paşa Hazretlerinin aldığı neticeden başka 
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bir netice değildir. O vakayı öyle bir zamanda 
cereyan etmiştir ki, o zaman da ne Hükümet ne 
de bir şey vardı. Memleket baştan aşağı bir anar
şi içindeydi. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz 
beyefendiler. Meselâ bedeli nakdî meselesi mev-
zuubahsolduğu zaman burada, memleketin aksamı 
sairesinde hizmeti askeriyeden affedilmek için 
bir adamdan bâzı yerde iki tüfek bir beygir, 
bâzı yerde iki beygir, bir tüfek; bâzı yerde beş 
yüz lira, bir beygir ve saire almak gibi fuzuli ic
raatlar yapılıyordu. Bu icraat hepinizin gözü 
önünde oluyordu. Nihad Paşanın yaptığı ise yine 
böyle askerî sandıklarına biraz para girebilmesi 
için bu gibi şekillerde birtakım esnan dâhilinde 
bulunan efradı hizmeti askeriyeden muvakkaten 
tecil için biraz para alınmasıdır. Fakat bu para-

| nın istihsali kanun haricindedir. Nihad Paşa 
bunları inkâr etmemiştir. 

Fakat berayı tecil yapmıştır. Bahusus o za
man bedeli nakdî mukabilinde tüfek alınıyor. Pa
ra alınıyor, hayvan almıyordu. Bu gibi vakayiin 
cereyan ettiği havalide bu yapılmıştır. Bunu da 
nazarı dikkate almak icabeder. Mâruzâtım ve 
kanaatim bundan ibarettir. Ben hepinizden de 
o zamanın vaziyeti hususiyesini nazarı dikkate 
almanızı rica ederim. Tekmil 'söylediklerim 
yalnız bu meselenin benim Müdafaa Milliye 
Vekâleti zamanına tesadüf etmesi ve vaziyeti 
hukukiyemin Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle 
o zaman Nihad Paşaınm leh ve aleyhinde bir fi
kir ihsas, izhar etmekliğime müsaid olmamasın
dan dolayı o vakitki kanaatimi bugünkü müza
kereyi fırsat ittihaz ederek söylemek ve o za
man noksan kaldığını zannettiğim vazifemi yap-

I mak arzusundan başka bir şey değildir. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Sual sahibi 
bendenizim. Arz edeyim. Ondan sonra diğerleri 
de söylerler. 

I RE IS — Evrakı tahkiyenin neticesi hakkın-
I da malûmat gelmiştir, sual değildir efendim. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
I Efendim buraya çıkan arkadaşlardan bir kıs

mı zatı meseleden, bir kısım tarzı tahkikattan, 
bâzıları da usulü müzakereden bahsediyorlar. 
Bâzıları da meseleyi birbirine karıştırıyorlar. 
Halbuki Meclisi Âlinin bundan evvel tesbit et
tiği bir esas var. Falan gün falan işe filân gün 
filân işe bakılacaktır. Binaenaleyh bu meselenin 

I müzakeresi lâzımgelse bile bugün müzakeresi 
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caiz değildir. Bugün Meclise gelen bir evrak | 
evvelâ ruznameye alınır; ondan sonra müza
keresine geçilir. Binaenaleyh bugün burada 
mevzuubahsolacak nokta bu evrakı tahkikiye bu
raya celbedilmeli mi, edilmemeli mi? Meselesi
dir. Yoksa zati meseleden bahsetmeye hakkımız 
yoktur. Ve bahsetmek de katiyen doğru değil
dir. Çünkü mesele evvelâ ruznameye alınır, ruz
nameye girdikten sonra zatı meseleden bahse
dilecek olursa o suretle Meclisteki intizamı 
müzakerat temin edilmiş olur. Nitekim bir saat
ten beri arkadaşların kimisi tarzı tahkikattan, 
kimisi usulü müzakereden bahsediyor. Ve vak
timiz de ölüp gidiyor. Bendenizin kanaatimce 
Meclisi Âli her hangi bir meselenin, buna mü
teallik bir yere gerek kendisi havale etmiş olsun 
ve gerekse havale etmemiş olsun, ierai sıfatla 
neticesini anlamayı istiyebilir. Bu; Meclisi Âli
nin bir hakkı sarihidir. Binaenaleyh mesele bu 
evrakı istiyelim mi, istemiydim mi? îstiyelim. 
İstediğimiz takdirde doğrudan doğruya her han
gi bir encümene havale edip orada müzakere 
edildikten sonra neticesi buraya gelir. Mesele 
ruznameye ithal edilir ve ondan sonra müzake- I 
resi cereyan eder. Ve illâ böyle müzakere cere
yan etmez. Rüfekamn kimisi usulü müzakere
den kimisi tarzı tahkikattan bahsediyor. Daha 
doğrusu ne yolda müzakere ettiğimizin kimse 
farkında değil... Elimizde evrak yok, mazbata 
yok, yalnız bir tezkere var. Bu meseleyi hal
letmek için bu tezkereyi bir encümene havale 
ederiz. O encümen tetkikatmm neticesini bize 
bildirir ondan sonra işi ruznameye alır ve mü
zakere ederiz. Yoksa böyle saatler mahvoluyor, 
şimdi saat üçü çeyrek geçiyor böyle olmaz efendim. 

REİS — Efendim Riyaset bu evrakı, evra
kı varide olarak ruznameye koymuştur. Ve 
muhtacı müzakere bir eilhet olmadığı kanaa
tinden dolayı koymuştur. Bu mesele evvelce I 
Müdafaai Milliyeye veyahut Erkânı Iîarbiyei 
Umumiyeye havale edilmiş ve oraca alelusul 
tetkiıkat yapılarak mucibi mesuliyet bir hal 
olmadığından dolayı buraya bir tezkere yazıl
mış. Tahkikata lüzumu olup olmadığına dair 
müzakere edilecek bir cihet görmüş olsaydı, 
bugün ruzname bütçeye Jaidolduğundan bu me
seleyi ruznameye koymazdı. Ancak Heyeti 
Aliyenizin arzusu, 'bu mesele hakkında birkaç I 
söz söylenmesi merkezinde olduğundan, Mec
lise evrakı tahkikiye gelsin mi gelmesin mi? • 
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Diye zemani müzakere açıldı. Ve bu zeminde 
başlıyan müzakere biraz esasa da girdi. Basri 
Beyefendi bu hususu pek iyi hulâsa ettiler. 
Hüseyin Avni Beyefendimde bu evrakı tahkiki-
yenin buraya gelmesi lâzım mı, değil mi? nok
tasını izah etti. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Takrir 
var Reis Bey. 

REÎS — Zaten birçok takrirler de vardır. 
KADRİ B. (Diyarbekir) — Takrirlerden 

evvel bendenize söz verin. Söyliyeceğim var. 
REÎS — Mesele hüküm itibariyle iki kısım

dır. Birisi ruznameye alınsın diğeri de müzake
resi icra edilsin... 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Diyarbekir Mebusu Kadri Bey 
Nihad Paşa hakkında sual sormuştur. Ve böy
le bir kâğıt da evrak arasında vardır. îcabeden 
izahatta bulunabilirler. Sual hakkında isterse 
bir şey söylesinler. 

MUSTAFA LÜTFÎ B. (Siverek) — Nihad 
Paşa hakkında ilk evvel takrir veren... 

REÎS — Sual yoktur efendim.. 
Ben cereyanı ha'li bir hulâsa edeyim: Şim

di muhtelif takrirler vardır. Hüküm itibariyle 
bunlar iki kısımdır. Birisi (Bu mesele ruzna
meye alınsın) diğeri de (Müzakere kâfidir) 
mealindedir. Evvelemirde müzakerenin kifaye
tini reyinize koyacağım. Şimdilik yalnız Kad
ri Beye söz veriyorum. 

KADRÎ B. (Diyarbekir) — Nureddiıı Paşa 
hakkındaki istizahtan sonra Siverek Mebusu 
Lûtfi Bey arkadaşımız da Nihad Paşa hakkında 
bir takrir vermişti. Nureddin Paşa Hazretleri 
hakkındaki takrir burada müzakere edildikten 
sonra karara iktiran etmiştir. Bu istizah mese
lesi ise Fevzi Paşanın buraya gelip (Evet ben 
onu cepheden kaldırdım) demesiyle hitam bul
muştu. Ve Ni'had Paşa aldırılarak Sivas'a ka
dar gelmişti, Sivas'ta oturuyordu. Azledildiği-
ne nazaran" (O adamın bir şeyi vardır) dedik 
binaenaleyh (Bunun hakkında tahkikat lâzım 
iken neden Sivas'ta oturuyor) diye bir sual 
takriri vermiştim. Ve burada Kâzım Paşa Haz
retlerinin vermiş olduğu cevap benim sualim 
üzerine verdiği cevaptır. îşte arz ettim, mese
le bundan ibarettir. Cereyanı müzakere de bu
dur. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Usulü müzakere 
ha'kkmda söyliyeceğim. Nihad Paşa hakkında 
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Hükümette bir evrak vardı. Nihad Paşa Ma
latya'yı soymuştur. 

TAHSİN" B. (Aydın) — Müzakerenin kifa
yeti reye konmadı. 

RET S — Koyacağım efendim. Müzakerenin 
kifayeti (hakkında takrir vardır. 

.MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Paşa 
olduğu için kapatıyorsunuz. Onun yaptığı işi 
başka âdi bir adam yapmış olsaydı silsilesini 
ateşe verirdiniz. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Malatya'da döve 
döve ahaliden altın lira almıştır. 

MÜDAFAA 1 MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Mesele kapatılmak istelinse 
idi, buraya kâğıt gelmezdi. Burada mevcudol-
nııyan. bir adamın şahsı hakkında söz söylen
mez. Pek çok rica ederim arkadaşlar. Şahıs 
hakkında söz söylemesinler. Bundan mesul be
nim. Benden sorabilirsiniz. 

TAHSİN B. (Aydın) — Söyletiyorsunuz 
Paşa, Hazretleri, üç vilâyet halkını soyduğu 
iddia olunan bir adamın evrakı tahkikiyesmi 
.Meclis görmek ister. Bu millet paşaların bir
birlerini tutmasından, ve artık devri istibdat
tan 'bıkmış usanmıştır, anlaşıldı mı Paşa Haz
retleri? Bunun mutlaka halli lâzımdır. Bunun 
tahkikatını Mee'lis ister. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZİM 
Pş.- (Karesi) — Burada 'bu kürsüde söz söyle
mek hakkını haiz olmıyan adamlara karşı böy
le söz söylenirse onlar da dışarda kalkarlar 
haklarını müdafaaya uğraşırlar. (Gürültüler) 

TAHSİN B. (Aydın) — O vakit millet hak
kını müdafaa eder. Artık anarşi son haddini 
bulmuştur. Rica ederim sözlerimizi söyliyelim. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında bir 
takrir vardır. Bu hususta müzakereyi kâfi gö
renler... (Ret, ret sadaları) 

NEBİL Ff. (Karahisarı Sahib) — Madem
ki Meclis bu işe vaziyed etmiştir. Evrakı 
tahkikiye gelecektir. 

RAGTB B. (Kütahya) — Reis Bey usulü 
müzakere hakkında söyliyeceğim. Meclisin te
zahüratı, bu meselenin Meclise gelip gelmeme
si meselesi ve müzakerenin açılmasıdır. Bunun 
hakkında müzakere açılmamıştır. Şekli un«umi 
hakkında beyanı mütalâa edilmiştir. Binaen
aleyh^ evvelemirde bu mesele ruznameye alına
rak bu evrakın buraya celbi lâzımgelip gelmi-
yeceği hakkında gelecek nızııamede bu mesele I 
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halledilir. Neticei karara göre müzakere edil
mesi lâzım gelir. Evvelemirde ruznameye alın
masını teklif ederim. 

(Bu sırada Makamı Riyaseti Rauf Bey iş
gal etmiştir.) * 

REİS — Arzunuzu tatmin edecek her lıiıiü 
takrirler vardır. Reye koyacağım. 

Müsaade buyımm efendini. Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretleri Heyeti Aliyenize bo
rayı malûmat arz edilmek üzere Müdafaai Mil
liye Vekâleti namına bir tezkere göndermişler
dir. «Elcezire Kumandanlığında bulunan Nihad 
Paşa hakkında evrakı tahkikiye üzerine tet-M-
kat yapıldı. Ve bunun mucibi mesuliyet bir şey 
olduğu görülmedi.» demiştir. Bunu birkaç keli
me ile izah etmek istemiştir. Birçok arkadaş
larımız da müzakere açmak istiyorlar, bunun 
üzerine diğer bir mebus arkadaşımız bu tahki
kat arasında kendi aleyhinde bir söz sarf edil
diğini söylemiştir. Bunun üzerine Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri böyle bir çeyin 
varidolmadığmı Meclise beyan etjmiştir. Mesele 
bundan ibarettir. Başka hiçbir şey yoktur. 
Eğer Heyeti Âliyeniz arzu buyurursa bu mua
melenin natamam olduğuna kanaati varsa, 
(Var, sesleri) müsaade buyurun efendim, hakkı 
kelâm yalnız sizin değildir. Riyaseti tevdi bu
yurduğunuz zatın da hakkı kelâmı vardır. Şu 
halde eğer kâfi görülmüyorsa bir takrirle Ma
kamı Riyasete müracaat edersiniz. (Gürültüler) 
Müsaade buyurum efendim. O takriri okuruz. 
Kabul edecek olursanız Müdafaai Milliye Ve
kâletine tebligat yaparız. Şu halde efendim me
sele mevzuu müzakere değildir. Mesele Müda
faai Milliye Vekâletinin Heyeti Âliyenizin ten
vir ve tenevvürü için izahat vermesi idi. Kadri 
Beyin bir endişesini izale etmesi idi. Müzakere 
mevzuubahis değildi. 

TAHSİN B. (Aydın) — Müdafaai Milliye, 
Vekili Paşa Hazretleri bu işi tehir ettiler. 
(Gürültüler) 

REİS — Tahsin Bey pek güzel idrak buyu
ruyorsunuz ki, evvelâ Riyasetten söz istersiniz 
ondan sonra söylersiniz. Çok rica ederim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bendeniz 
daha evvelce usulü müzakere hakkında söz is
tedim. 

REİS — Şimdi efendim, bir kere müzakere 
yoktur. Tenvir ve tenevvür için söylenmiş söz
ler vardır. Çünkü bu mesele ruznûnıede dâhil 
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değildir. Ve müzakere açılmamıştır. Bu mese
le hakkında, şimdi Müdafaai Milliye Vekili Pa
şa Hazretlerinin mütalâası Heyeti Celilece ma
lûm olduktan sonra takrirler verilmiştir. Han
gisi kabul buyurulursa Heyeti Âliyenizin mak
sadı hâsıl olmuş olur, zannederim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Reis Bey 
takrirler üzerine usulü müzakere hakkında söz 
isterim. Bu takrirler reye vaz'olunur mu okun
maz mı? Usul hakkında söz isterim. 

Riyaseti Celileye 
Bâzı rüfeka tarafından verilen sual takriri 

üzerine Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından 
Nihad Paşa hakkında yapılan tahkikat neticesi 
olarak mezkûr vekâletin bu bapdaki cevabı na
zarı dikkate alınarak Ruznameye geçilmesini 
teklif eylerim. 

istanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Evrakı tahkikiyenin Mec

lise getirilip getirilmemesi hususunun reye 
vaz'ı ile ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Nihad Paşa hakkında ciheti askeriyece icra 

kılman tahkikat neticesini mübeyyin evrakın 
esas şikâyete Meclisi Âlinin vazralyed olması 
hasebiyle bakur'a bir şubeye havalesiyle oraca 
da tetkik buyurulmasını teklif eylerim. 

11 Haziran 1338 
Biga Mebusa 

Hamicl 

Riyaseti Celileye 
Nihad Paşaya mütaallik tahkikat evrakının 

evvelemirde Müdafaai Milliye ve Adliye encü
menlerine havalesini ve badehu Heyeti Unmmi-
yede müzakeresini teklif ederim. 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Riyaseti Celileye 
Blcezire Kumandanı sabıkı Nihad Paşa hak

kında evrakı tahkikiyenin lieclittetkik bir defa 
Adliye Encümenine tevdiini teklif eylerim. 

Yozgad 
Feyyaz 
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Riyaseti Celileye 

Elcezire Cephesi Kumandanı sabıkı Nihad 
Paşa hakkındaki evrakın Meclise celp ve tetkikini 
teklif eylerim. 

Mardin 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Nihad Paşa Hekimhan, Akçadağ ahalisinden 

birçok bigayrihakkin para almıştır. Evrakı tah
kikiyenin burada müzakere edilmesini teklif 
ederim. 

Malatya 
•Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Nihad Paşa Hazretleri hakkında Meclisi Âli

nin kararı üzerine Müdafaai Milliye Muhakemat 
Dairesince icra kılman tahkikat evrakının Ad
liye Encümenince berayı tetkik Meclisi Âliye 
celbini teklif ederim. İL Haziran 1338 

Elâziz 
Rasim 

Riyaseti Celileye 
Nihad Paşa Hazretlerinin va^ifei idariyesin-

den dolayı hakkında tahkikat ve muhakemat ic
rası memurini mülkiyenin usulü muhakematma 
tâbi olması cihetile evrakı tahkikiyenin vazifei 
idariyesinden dolayı Dahiliye Vekâletine tevdii 
ile ikmali tahkikata karar verilmesini teklif ede
rim. 11 Haziran 1338 

Maraş 
Mehmed Hasib 

REİS — Efendim, evvelemirde İstanbul Me
busu Ali Rıza Bey, Müdafaai Milliye Vekili Pa
şa Hazretlerinin tezkeresi Meclisi Âlice malûm 
olduktan sonra ruznameye geçilmesini teklif edi
yor. (Kabul, ret, sadaları) Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Diğer takrirle
rin de hulâsası malûmunuz oldu. Mutlak olarak bu 
meselenin Meclisi Âlice tetkiki esası etrafında 
toplanıyor. 

FEYZİ Ef. (Malatya) -
lursa takririmi izah edeyim. 

Müsaade buyuru-

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurunuz, Meclisi Âlinin nasıl tetkik edebileceği 
meselesini anlamak istiyorum, bendenizee yanlış 
bir yola gidiyoruz. Meclisi Âli nasıl te'tkikat ya-

ır* 
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Dr. FÎKRET B. (Kozan) — Anket yapabi

lir. (Meclis sıfatı icraiyesi dolayısiyle tetkikat 
yapar sesleri) 

REİS — Meclisi Âli Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinin tezkerelerine malûmat (hâsıl 
ettikten sonra ruznameye ıgeçilmesini ikabul et
memiştir. Diğer takrirler heyeti umumiyesiyle 
Meclisçe tahkik değil, tetkik edilsin şeklindedir. 
Tetkikin bizce malûm bir tariki var, Heyetiniz 
•karar verirse bir şubeye ımesele havale edilir ve. 
orada tetMkattan sonra Heyeti Umumiyeye arz 
edilir. 

ADÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bu 
nokta 'hakkında söz istiyorum. Efendim reyi âli
nize arz olunan takririn ikabul edilmemesine gö
re, onun hilafı zımnen kabul edilmiş demektir. 
O da 'evrakın Meclisi Âliye gelmesidir. Fakat 'ev
rak Meclisi Âliye gelince ne sıfatla ve ne mahi
yetle tetkikat yapılabilir, ve yapılmak lâzımdır? 
Burası muhtacı haldir. Malûmüâlileridir ki, ka-
vanini hazıra icabmea bendeniz muamelâtı as
keriyeye pek vukufum olmamakla beraber umu
mi,bir fikir olmak üzere biliyorum ki, bahsolu-
nan karar, Muhakemat Dairesinin îbahsolunan 
kararı, men'i muhakeme kararı şeklindedir. 
Böyle gerek ciheti mülkiye ve adliyeden -ve ge
rek ciheti askeriyeden kanuna tevfikan ittihaz 
olunan men'i muhakeme kararları tariki âdii ka
nuni icabı olmak üzere Meclisi Âliye bittabi ge
lemez. Fakat Meclisi Âliniz salâhiyeti fevkalâdei 
icraiyeye sahibolmak itibariyle ve aynı zamanda 
Nihad Paşa hakkında Meclisi Âlide zaman za
man bâzı arkadaşların gayri'kanuni harekât vıv 
kubulduğuna dair vukûbulan beyanatı ve esasen 
müşarünileyh, hakkında tahkikat icrasının Mec
lisi Âliye takdim olunan bir takrir dolayısiyle 
tahrik edilmiş olması ve tafsilâta hacet olmadığı 
üzere bu karar, öyle Muhakemat Dairesinin itti
haz ettiği alelade mukarrerattan olmayıp Elce-
zire Cephesi gibi nazik ve fmühim bir cephede bir 
şahsiyeti mühimımeyi haiz olan bir zat tarafın
dan ika edildiği söylenmesi itibariyle her 'halde 
bu evrak Meclisi Âliye gelmelidir. İsterseniz yal
nız Müdafaai Milliye Encümenine (havale buyu-
rulsun, isterseniz Adliye Encümeni de iştirak 
etsin, fakat efendiler, yapılacak tetkikat kanu
nen mevzu bir merciin tetkik ve temyizi demek 
değildir. Ancak bu madde hakkında cereyan 
eden tahkikat ve muamelâtın selâmet veya ade-
mi«elâmeti 'hususunda o 'encümenlerin mütalâa-
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smı almaktır. Şu halde Muhakemat Dairesinin 
verdiği karar bu dakikadaki vaziyete göre âdeta 
Nihad Paşa hakkında bir hakkı mükteseptir. 
Ve men'i muhakeme kararlan ne gibi netayiç 
verirse işte bu da o mahiyettedir. Yani bugün 
Nihad Paşa men'i muhakeme kararı almıştır. 
Şu halde encümen neticei tetkikinde selâmet 
görmez, isabet görmez veyahut bâzı arkadaş
ların dermeyan ettikleri veçhile henüz tahkik 
edilmemiş bâzı mevad görürse veyahut Süley
man Sırrı Beyin dedikleri veçhile haddizatın
da vazifei mülkiyesinden münbais olduğu halde 
ciheti askeriye hilafı salâhiyet bakmış olduğu 
nıevadda tesadüfederse o zaman encümenin mü-
talâsı üzerine Heyeti Celileniz icabını düşünür, 
ittihazı karar eder. Şu halde evrakın buraya 
gelmesi, ancak mütalâa kabilinden encümeni 
tarafından okunması ve ona göre bakılması lâ
zımdır. Yoksa tetkik ve temyiz mahiyetinde 
değildir. Hüseyin Avni Beyefendi Nizamnamei 
Dahilîden bahsediyorlar. Beyefendiler Nizam
namei Dahilî salâhiyeti icraiyeye taallûk eden 
bu gibi rnevada katiyen şâmil değildir. Ve Ni
zamnamei Dahilî böyle mesalide bizim kana
dımızı kollumuzu bağlıyamaz. Salâhiyetimiz vâ
sidir. Bunu getirtmek için olan salâhiyetiniz sa
lâhiyeti mevcudei kanuniye değildir. Salâhi
yeti fevkalâdei icraiyemizdir. işte bu nokta
dan evrak gelmeli, selâmet ve isabeti anlaşıl
malıdır. 

REİS — Efendim, Ali Süruri Efendi arkada-
şımızın izahatından meselenin pek nâzik bir 
meselei hukukiye olması dolayısiyle ittihaz edile
cek karardan âtiyen belki azîm müşkülâtı mü-
eddi olacağı anlaşılıyor. Müsaade buyurursa
nız birçok rüfeka da bunun hakkında söz isti
yorlar. Halbuki bu ruznamemize dâhil değil
dir. Müzakereye tahammülü yoktur. Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin tezkeresinin 
kıraatinden sonra müzakerenin kifayetiyle ruz
nameye geçilmesi de kabul edilmedi... Şu halde 
Riyasetçe yapılacak bir şey kalmamışdır, He
yeti Aliyenizin arzusu veçhile bir şekli kanunide 
bunun müzakeresi için ruznameye almak ve mü
zakere açmaktan başka bir şey yoktur. 'Onun 
için bu şekli reyi âlinize vaz'edeceğim. Mese
leyi mâkul bir surette halletmiş oluruz. Mü
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin tez
kerelerinin müzakeresini kabul edip ruznameye 
alınmasını kabul edenler el kaldırsın. (Anla-
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şılmadı, sesleri) (Gürültüler) Şu halde bugün 
ruznameden. sarfı nazar mı edelim efendim1? 
(Anlaşılmadı, sesleri) Efendim rica ediyorum. 
Nihad Paşanın (Gürültüler) Efendim, müsa
ade buyurunuz. Çok rica ederim bir yanlışlık 
yapılmamak için, bir teheyyüç gösteriyorsunuz. 
Hepiniz birden söylüyorsunuz, öyle herkes söy
leyince, herkesin noktai nazarı bir arada top
lanmayınca meselenin halli imkânı kalmaz. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim, müsaade buyurulursa, 'buyurduğunuz bu 
sözler hakkında bir iki kelime arz edeceğim. 

REİS — Efendim, siz söz söyliyecek olur
sanız diğer arkadaşlar da söz ister. Müzake
re akşama kadar devam eder. Müsade buyurun. 
Söz veremem. Ali Cenani Beyin takriri okuna
cak: 

Riyaseti Celileye 
Meclisin teşriî ve icrai salâhiyetleri haiz oi-
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masına binaen Nihad Paşa hakkında tahkikat 
icrası için vâki olan kararı üzerine hâsıl olan 
neticeye bizzat evrakı tetkik suretiyle kesbi 
ıttıla etmesi muktazi olduğundan evrakın eel-
biyle Adliye Encümeninde tetkikini teklif ede
rim. 

Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani 

REİS — Ali Cenani Beyin şimdi okunan tak
ririni reyi âlinize arz edeceğim. Ali Cenani 
Beyin şimdi arz ettiğim teklifini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. 

SELÂHADDÎN B. (Mersin) — Yanlışlık 
vardır. Divanı Temyizi Askerîye gitmesi lâzım
dır. 

REİS — Efendim, evrakın Adliye Encüme
nine tevdii kabul edilmiştir. On dakika tenef-
rüs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse, saat : 3,40 

ÎKÎNOt CELSE 
Bed'i müzakerat, saat : 4,00 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP — Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1338 senesi Muvazenei umumiye kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

A — Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin 
1338 senesi bütçesi 

REİS — Emniyeti Umumiye bütçesini müza
kere edeceğiz. 166 ncı faslmdayız, Söz Reşid 
Ağanındır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler, Jan
darma Umum Kumandanlığının... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Emni
yeti Umumiye bütçesini müzakere ediyoruz, 
daha ona geçmedik. 

REŞİD AĞA (Malatya) — öyle ise sözüm 
yoktur. 

REİS -— Efendim, 166 ncı fasılda başka söz 
alan yoktur. Takrirleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

İkinci kısım vilâyat maaşatı faslının, yani 
166 ncı faslın birinci, üçüncü, dördüncü ve al
tıncı maddelerden muktazi tasarrufatm temini 
zımnında bu faslın Muvazenei Maliye Encüme
nine havalesini teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Gerek emniyet ve asayişin bir elden idaresi 

ve gerek bütçeden tasarruf cihetine gidilmesi 
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için merakizi mühimmede yalnız polis müdür
leriyle iktifa edilerek emniyet müfettişlerine 
aidolan üçüncü maddenin 'bütçeden tayyım tek
lif eylerim. 

4Harizanl338 
Antalya Mebusu 
Halil İbrahim 

SELÂHADDİN B. (Mersin) — Zaten tayye-
dilmiştir. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ M. 
M. ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efen
dim 166 ncı faslın birinci, üçüncü, dördüncü, 
altıncı maddelerinde tasarrufat icrası buyu
ruyorlar. Bendeniz bundan bir mâna çıkara
mıyorum. Yalnız dört aylık bir maaşat farkı 
vardır. 1337 senesinde Muvazene! Maliye En
cümeninin yapmış olduğu kadro mucibince ve
rilmiştir. İşte iki kadro arasında dört aylık 
bir maaşat farkı vardır. Onu tenzil ettik. Di
ğerlerinin, yani geçen seneki kadroda tesbit edi
len polis ve komiser ve muavinleri ve heyeti 
kalemiye maaşatımn aynen ipkası lâzımgelir. 

TAHSİN B. (Antalya) — 1 440 lira fark 
nedir? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendim 
o »Emniyeti Umumiye müfettişlerine aittir. Kal
kacaktır. Bütçeye yanlış olarak konmuştur. 
Bu seneki bütçede yekûnlar tashih olunmuş. 

REİS — Efendim, bu fasıl hakkında başka 
mütalâa var mı? 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Mu-
vazenei Maliye Encümeni benim takririm hak
kında izahat versin. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efen
dim, İnebolu, Zonguldak gibi bâzı mahallerde 
hâlâ Emniyeti Umumiye müfettişleri istihdam 
edilmekte olduğundan bahsediliyor. Zonguldak'la 
Samsun ve İnebolu'da seyrüseferle meşgul 
Emniyeti Umumiye müfettişleri... 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. 
(İstanbul) — Efendim filhakika Antalya'da 
bulunan Emniyeti Umumiye müfettişinin vazi
fesine kemaliyle itina etmediğine bendeniz de 
mahallinden vâki olan işar üzerine kanaat hâ
sıl ettim ve onu azlettim. Fakat buna kıyasen 
bilcümle Emniyeti Umumiye müfettişlerinin lü
zumsuzluğuna kaani olmak caiz değildir. Ma-
lûmuâliniz Trabzon gibi, Samsun, İnebolu, Iz-
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mit, Antalya ve Mersin gibi yerlerde hariçten 
gelenlerin ve dâhilden çıkanların lâyikı veç
hile tetkiki meselei mühimmesi vekâleti âciziye 
aidolup dâhilde asayiş ile mükellef olan polis 
müdürlerinin aynı zamanda bu .müvaredat ile 
iştigal etmesine imkân yoktur. Bu itibarla 
İstanbul'dan gelenleri daha iyi ta m yan muta-
hassıs zevattan olmak üzere bu heyet altı kişi
ye tenzil edilmiştir. Bu mühim mevakide bu 
Emniyeti Umumiye müfettişleri bulundurmaya 
lüzum görülmüştür. Bunlar vazife ile tavzif 
edilmiştir. Geçen gün muhterem refikimiz Kara-
rahisar Mebusu Şükrü Efendi de bu lüzumu 
teyit buyuruyorlardı. Dikkat ediniz diyorlar-
di. Gelenlere ve gidenlere fevkalâde itina edil
mek lâzımgeldiğinden bahis buyurdular. Fil
hakika böyle bir zamanda girenlere ve çıkanlara 
dikkat etmek lüzumu vardır. Bu lüzuma binaen 
böyle sureti istisnaiye de mühim mevakide Emni
yeti Umumiye müfettişlerinin bulunmasına lü
zum vardır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Buyur
duğunuz merakizde Emniyeti Umumiye müfet
tişlerden başka reis, kısmı idari reisi, kısmı si
yasi reisi ünvaniyle üç komiser istihdam olu
nuyor mu? Olunmuyor mu? Zannediyorum olu
nuyor. Şu halde bu vazifeyi onlar ifa edemez mi? 

^DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. 
(Devamla) — Efendim onlar büyük şehirlerin 
dahilî vazifesiyle mükelleftir. Bu hususta kıs
mı idari ve kısmı siyasi gibi memuriyetlere de 
lüzum vardır. Onlar dâhilde asayişi temin 
ederler. Emniyeti Umumiye müfettişleri bil
hassa hariçten olan muvaredata itina etmek 
ile muvazzaftır. Bunların vazifesi büsbütün 
ayrıdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, Müfettişi Umumilik Kanununun hini mü
zakeresinde Muhterem Besim Atalay Bey bu
yurmuştu ki; müfettişler böyle topla, tüfekle 
alayla giderse zannederim hiçbir şey yapamaz. 
Bendeniz bu Emniyeti Umumiye müfettişliğini 
bir sivil memur gibi telâkki ediyorum. Halbuki 
maatteessüf refiki muhteremimiz Halil İbrahim 
Efendi bile biliyormuş, hattâ fenalığını bildi
ğini Vekil Beyefendi de beyan buyurdular. Dâ
hilde ve hariçteki, memurların suiistimalâtmı 
tetkika memur olan bu gibi zevatın zannediyo
rum ki, tanınmaması lâzımdır ve daima bu gibi 
merakizi mühimmede durmak lâzımdeğil, seyyar 
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olması ve o merakizi mühimmeyi kendisi tâyin 
etmesi icabeder. Fakaıt onun mühim karargâhı 
yoktur ve tanınmaz. Çünkü vazifesi iskeledeki 
memurun vazifesini suiistimal edip etmediğini 
teftiş etmektir. -Halbuki yalnız iskelede değildir. 
Bu her bir yerde olabilir. Her yerin polis mü
düründen şikâyet vâki olabilir. Veyahut her yer
de suiistimal olabilir. Adam kaçırıyor, bilmem 
neler yapıyor. Eğer bu memurları teftiş mahi
yetinde ise... (Hayır sadaları.) 

DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ PETHl B. 
— (İstanbul) — Bunlar sabittir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — İsmi öyle... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) .— Pek iyi.. 
İsim ile memuriyet arasında azîm bir fark var
dır. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Çok ri
ca ederim, elfaz ve maaniye değil, artık makasıt 
ve mealiye bakalım ve akvalden ziyade efali na
zarı itibara alalım ve buna binai muamele ede
lim. Emniyet müfettişi zannederim Antalya'da 
epey bir zamandan beri vardır. Fakat; artık geç
miş vakaları uzunboylu mevzuubahsetmek iste
mem. Orada Emniyeti Umumiye müfettişi var
ken yine İstanbul ile muhabere olunuyordu. Bir 
zamanlar Itilâfçılarm Dahiliye Nazırlığını yap
mış olan Cemal Beyin kayınpederinin akraba
sından bir adam Konya isyanı hengâmmda ta 
Akseki'ye kadar ve Akseki'den Antalya'ya dört 
saat mesafeye kadar inmişti. Sonra denebilir ki, 
bu; Emniyeti Umumiye müfettişinin şahsına ait
tir, o müfettiş vazifesini yapamamıştır. Halbuki 
bendeniz bilâkis yapacak şekilde yapmıyor kana
atindeyim. Onda da kabahat yok. Kabahat esas 
teşkilâttadır. Çünkü bir şeyin iki tane başı var
sa o mutlaka ucubedir. Bir iş göremez. Biri bir 
tarafa, diğeri diğer tarafa çeker. Sonra isimden 
de istifade ediliyor. Yani emniyet müfettişi de
yince hemen emniyet müfettişi kaldırılır mı? De
niyor. Halbuki bunun vazifesi polis vazifesidir. 
Nasıl ki, bizim Antalya'da kara tarafında evvelce 
bir karakol vardı. Şimdi komiserlik olmuştur ve 
yine aynı vazifedir ve diğerinden farkı yoktur. 
Bunun vazifesi karadan gelen yolculara baktığı 
gibi iskelede de iskele karakolundan maada bir 
emniyet müfettişi var. Doğrudan doğruya bura
ya yani merkeze merbuttur. Sonra polis müdü
rü; bu da merkeze merbuttur. 

Ne olursa olsun esbabı mucibeye bakalım. 
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Bir şey ki, icapsızdır. En iyi bir şey olsa da lü
zumsuzdur ve muzırdır. Şimdi esbabı mucibeye 
bakalım. Polis teşkilâtı esas itibariyle emniyet ve 
asayişi, yani livaların ve kazaların emniyet ve 
asayişini temin ile mükelleftir. Bunu da iki 
dereceye taksim etmişler. Halbuki hakikatte üç 
dereceye taksim lâzımdır. Birtakım livalarda 
fazla teşkilât yapılmış, haizi ehemmiyet olmıyan 
mahallerde fazla teşkilât yapılmamıştır alâhalihi 
bırakılmıştır. 

Şimdi burada 166 ncı faslın birinci madde
sinde polis müdür ve merkez memurları diyor. 
Merakizi mühimmede istihdam edilmek ve iki sı
nıfa taksim olunmak üzere diyor. Şu halde aca
ba iskele merkezden hariç midir? Polis müdürle
ri diğerlerinden daha tecrübekâr, daha malûmat
lı kimselerdir. Yalnız iyice çalışmak lâzımdır. 
Halbuki kendisi çalışacak değildir. Antalya'da 
zannederim üç nefere iki âmir isabet ediyor. 
Şimdi mademki komiserler var, muavinleri var, 
polis müdürleri var ve Antalya'da mademki 
ehemmiyetlidir. İkinci sınıf yapacağına bi
rinci sınıf polis müdürü ile idare etsin. Ve 
zannederim ki, - iyice bilmiyorum geçen sene 
vardı. Bu sene o kadar tahkik etmedim - yine ci
heti askeriyenin yine (A - P) teşkilâtı var... 
(T, H, sesleri) Evet, «T, H» teşkilâtı var, şim.-
di düşünün efendiler; bir merkezi hükümet var, 
sonra bir vazife için üç tane baş var ve o başla
rın bir tanesi ayrı bir vücuda merbut, bir tanesi 
do iki tarafa, yani bir mutasarrıfa, bir de mer
keze merbuttur. Yani ara yerde Kalmıyor. Düşü
nünüz artık. Bu emniyeti umumiye müfettişini 
lüzumlu göstererek - ki polis müdürü de buna 
bakabilir - bunu ipka etmek muvafık mıdır? Bun
dan ne istifade edeceğiz? Emniyet müfettişini 
kaldırmakla yalnız bütçede tasarruf değil, ondan 
daha mühim bir istifademiz olacaktır. Şüphesiz 
emniyeti umumiye müfettişliğini ifa eden zevat 
her halde bir tahsil görmüş, buna nispeten terbi
ye görmüş, malûmatlı, kafalı kimselerdir. Müfet
tişliği kaldırdığımız zaman bu zevatı ya bize lü
zumlu diğer bir teşkilâtta kullanacağız veya ser
best bırakacağız. Serbest bıraktığımızda- bu ma
lûmatlı adam teşebbüsü şahside bulunacak ve 
belki orada ifa edeceği hizmetten daha büyük 
hizmetler yapacaktır.. İşte efendiler, teşkilâtı
mızda daima ahvali içtimaiyemize bakalım. Av
rupa'da vardır, diye biz de yapalım, demiyelim. 
Kendi ahvali içtimaiyemizi görelim meselâ Av-
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rupa'da bilmiyorum ne dereceye kadar muvafık
tır, görmemiş isem de az - çok işitmişimdir, hü
kümet ile millet tamamiyle ayrıdır. Yani onların 
milleti fırkalariyle filânla mütemadiyen hükü
metin vaziyetini işkâl eder. Halbuki bizim mil
letimiz hükümete engel çıkarmaktan ziyade ona 
fahriyen ifayı hizmet etmektedir Çünkü, bizde 
hükümetle millet birdir. Hepsi de aynı vatan, 
aynı gaye için çalışıyor. Yani bizim içimizde mu
zır kimseler uzun boylu yaşıyamaz ve yaşama
mıştır. En küçüğünden tutunuz en büyüğüne 
kadar yaşamaz, nitekim yaşamamıştır ve ya-
şamıyacaktır. Yine havali kumandanı Bekir 
Sami Bey olacak bu zat anlatıyor. Bilâhara Rus
ya'ya gitti anlattığına göre isyan dolayısiyle 
şehrin içine kaçanlar yine şehrin içerisinde 
ahali tarafından tutuluyordu. Düşünün her 
tarafta karakollar var, denizde emniyet mü
fettişi var. Denizden geliyorlardı Nitekim şeh
rin içerisinde tutuluyor. Mademki ahali Hükü
mete sadıktır; bu* gibi ceraim esbabı! yaşıyamaz. 
Emniyet müfettişi imiş, bilmem ne imiş, bunlar 
muztar ve mübrem birer memuriyet değildir. 
Faydası da yoktur. Belki zararı vardır. Bende
niz esbabı mucibeye karşı söylüyorum. Fasıllar
da şimdilik bu kadarla iktifa ediyorum. 

HAMDI B. (Biga) — Rica ederim, meseleyi 
tashih buyurunuz. Bendeniz İsparta'da İstiklâl 
Mahkemesinde bulunuyordum. Polisler, Adana'-
da islâmları katliam eden Ermenileri İsparta, An
talya'da yakalamışlar ve mahkememize tevdi et
mişlerdir. Binaenaleyh, Bekir Sami Beyin söyle
diği doğru değildir. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim, Bekir Sami Bey böyle söyledi ve bendeniz 
de demedim ki, polisler vazifesini yapmamıştır. 
Belki de polisler tutmamış, ahali de gidenleri ya
kalamış ve ihbar etmişler, dedim ve bu sözümle 
ahalinin Hükümete müzahir olduğunu söylemek 
istedim ve zaten bizde mefhumu muhalif mute
ber değildir. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bra
vo, maksadın, doğrudur. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, kısa 
söyliyeceğim. Emniyet müfettişlerine lüzum yok
tur. Bunlar iskele komiserlerinin yapacağı vazi
feyi yapar ve maatteessüf iskele komiseri orada 
bulunduğu halde bu da orada bulunur Yapacağı 
iş gelen ve giden yolcuları tetkik ve teftiş etmek
ten ibarettir. Binaenaleyh, orada bulunan komi-
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ser de bu vazifeyi ifa eder. Bendeniz buna lüzum 
görmüyorum. Her halde bunun tayyı lâzımdır 
ve muvafıktır ve zannediyorum ki, birçok yerler
de bunlar yoktur. Vazifelerini esasen iskele ko
miseri yapar. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
geçenlerde Dahiliye Vekili Bey bu fasıldan istıt-
laat taharri memurları tahsisatının kaldırıldığı
nı ve bu vazife için para verilmediğini, verilmi-
yeceğini söylediler. Bittabi bu doğrudur. Hal
buki taharri vazifelerinin istıtkat namı altın
daki bâzı vazaifin, aynı fasıl dahilindeki diğer 
maddeleri ihtiva eden polis komiser ve muavin
leri ve polis memurları tarafından elyevm ifa 
edildiği muhakkaktır. Binaenaleyh fasıl dahilin
deki tahsisat ile bu vazife sivil polisler tarafın
dan elyevm ifa olunmaktadır. İhtimal ki, o va
zife lâzımdır. Buna itiraz etmem ve edemem. 
Fakat bu vazifenin suiistimal edilmemesi, ve 
'bilhassa (bu vazifede daha a'hlâklı insanlar is
tihdam edilmesi şarttır. Eğer bu noktaya ehem
miyet verilmezse taharri ve istitlât işleri dev
ri sabıkın hafiyelik usulünün idamesinden baş
ka bir netice vermez. 

NURİ B. (Bolu) — öyle bir şey yoktur. 
Kalkmıştır, encümen kadırmıştır. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Ben de 
diyorum ki; o vazifenin kalkmış olması lâzım-
gelmez. O vazife elyevm ifa ediliyor diyorum 
ve ihtimal bu lâzımdır. Yalnız bu vazife de is
tihdam edilecek insanların, daha fazla ahlâklı 
ve daha fazla namuslu olması lâzımdır. Benim 
kanaatime göre polis mesleki Emniyeti Umu
miye bütçesinde lâzımdır. Bütçesinde tahsisatı 
mevzu olan polisin yalnız mavuzıa lehinde is-
tihdamedilmesi, emniyet ve asayişi hedef tut
ması lâzımdır. Bu meslek yalnız bir aleti icra 
olarak kalmalıdır. Eskiden olduğu gibi şahıs
lara hizmet, inti'halbata müdahale, siyasi bir
takım entirikalara muavenet gibi vazifeler ifa 
edecek dlursa, polis mesleki tehlikeli bir mes
lek olarak kalır ve memlekete nâfi değil bilâ
kis muzır olur. Ben diyorum ki, bugün de po
lis bu surette istihdam ediliyor. Benim ricanı, 
bu vazifeye fevkalâde ehemmiyet verilmek nok
tasına matuftur. Taharri memurlarının bilhas
sa ahlâklı olması lâzımdır demiştim. Esasen 
polis meslekine alınacak adamları alırken fev
kalâde mutaassıp olmak lâzımdır. Eğer polis 
meslekine alınacak insanlar şeraiti ahlakiyeyi 
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gayrihaiz veya az haiz olurlarsa, bu insanlar 
ellerindeki vazifeyi suiistimal ederek, memle
ketin, başında ahlâksızlığı temsil eden bir alet 
mahiyetinde kalır. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim istitlâat memurları hakkında söylüyorsa 
çıkmıştır. 

HASAN.HAKKİ B. (Devamla) — 'Çıktı, fa
kat taiharri memurları vardır. Eğer ahlâkı za
yıf memurlar polis meslekine alınacak olursa 
efendiler her halde-işler devri sa'bıkta hafiye
lerin yaptıkları işler kadar muhrip ve memle
kete muzır ölür. 

ALİ CENANİ B. (Gaziante1!)) — Müsaa
de buyruluyor mu? Usulü müzakereye dair söz 
söylüyeyim. Basri Bey Heyeti Ilmumiyesi için 
söylüyor. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim Ali 
Cenani Beyefendi eski mebustur. Ben eski me
bus değilim. Efendim 166 ncı fasıl polis nıüdüni, 
merkez memurları heyeti kalemiyesi ve emniyet 
müfettişlerine ait fasıldır. Binaenaleyh bu fasla 
mütaallik olan her şey söylenir. Bilhassa benim 
söylediğim mesele, celse aleni olduğu için kapalı 
olarak söylediğim mesele, bu memleketin en ha
yati ve en mühim bir meselesidir. Bilhassa bunu 
yalnız nazarı dikkati celbetmek için söyledim. 
Artık Dahiliye Vekili Beyefendi nasıl arzu eder
lerse öyle yaparlar. 

MAZHAR M t M l ) B. (Hakkâri) — Efendim 
bâzı rüfekanm beyanatı gibi ben de bu emniyet 
müfettişlerinin lüzumuna kaani olamıyorum. 
Malûmu ihsanınız emniyeti umumiye müfettiş
leri Harbi Umumide bâzı mühim merakizdeki 
ahval ve hâdisatı merkeze cem için yapılmıştır. 
Fakat bunda birtakım mehaziri idariye vardır. 
Meselâ bendeniz başımdan geçen bir misali arz 
edeyim. Balıkesir Mutasarrıfı bulunuyordum. 
Şimdi Balıkesir'in kazası olan Bandırma'da müt
hiş bir emniyet teşkilâtı vardı. Kazayı teftişim
de görüyordum ki ; bunların vazifesi iskele me
muru dediğimiz - bizim daha eski zamanda pasa
port memuru dediğimiz - hani tek bir polis kor
duk. öteden beri halka tas'ibat yapılır idi. Onun 
vazifesini ifadan ve reticesi ahalinin yedilideki 
vesaiki tetkikten ibaretti. Fakat şurası gariptir 
ki, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunumuz o ma
hallin en büyük mülkiye memurunu mesul ettiği 
halde, bilhassa harb zamanlarında memlekete 
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duhul pek mühim bir keyfiyet iken memlekete 
giren ve çıkandan zavallı kaymakamın haberi 
olmaz. O emniyeti umumiye memurlarının meı-
cii İstanbul'da oturan Emniyeti Umumiye Mü
dürü idi. Fakat şayet mesele aksi zuhur ederu-, 
birisi içeri girerse mesul olacak mutasarrıftır. 
Dahiliye Vekili neden görmediniz der. Efendi 
ben görebilmek için bunun vesaiti olan iskele
deki memurların bana tâbi olması lâzımdır. He
rifler bizi dinlemedi. Binaenaleyh memleketin 
asayişi umumiyesinden mesul olan bir vali, bir 
mutasarrıf, bir kaymakam gibi mesul şahıs vi-v-
ken ona tâbi olan bir mahalde, iskelede, doğru
dan doğruya Emniyeti Umumiye -Müdürüne tâbi 
memur bulundurmakta idareten mahzur varu-r. 

Sonra efendiler; biliyoruz ki, emniye
ti umumiye müdüriyeti elviyedeki polislerin na
sıp Aro tâyinini ve polisin meçini, elbisesini, le
vazımını temin edecek bir müdüriyet idi. Nasıl 
oluyor da memleketin asayişimle taallûk (»den 
böyle bir meseleyi emniyeti umumiye deruhde 
ediyor? Bu evvel emirde o mahaldeki mülkiye 
memurunun vazifesidir. Sonra onun âmirinin 
vazifesidir. Sonra bakınız zabıtada bir ikilik 
hâsıl oluyor. İnebolu'da emniyet müfettişi ge
leni gideni tetkik eder ve emrini merkezden ya
ni buradan alır. Oradaki mutasarrıf veya, kay
makam ikinci derecede kalıyor. Polisle emni
yet müfettişinin vazifesi ayrılmış gibi daima 
bir birine yan bakacaklardır. Biri iskeleden 
kırk adını girdikten sonra işe başlar, o birisi 
iskelenin üzerindedir. Eğer bu emniyet müfet
tişliğine fevkalâde lüzum olsa İdi, bugün 
daha mühim merakizde de bulunması lâzımge-
lirdi... Meselâ bugün Mersin İskelesinde yoktur'. 
Öyle zannediyorum değıiil mi efendini? Binaen
aleyh oradaki polis komiseri bu vazifeyi ifa 
ediyor ve sonra, emin olunuz ki, arkadaşlar, 
benim bu mesele de en ziyade nazarı dikkate 
aldığım bir şey varsa, - ki bunu tecrübeme is
tinaden söylüyorum - o da o mahalde polis mü
dürü varsa, polis serkomiseri varsa, o müdür 
veyahut serkomiser bu işlere karışmadığından 
mesul değilim diye, giren çıkandan o mesul
dür diye daima yan çizer. Binaenaleyh bir ma
halde mademki polis müdürü ve serkomiser 
vardır ve mademki asayişten birinci derecede 
•mesul olan bir kaymakam vardır, ayrı bir em
niyet müfettişine lüzum yoktur. Bendeniz bu-, 
mı parası için arz etmiyorum. Fakat bizde de 
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emniyet müfettişi var desinler gibi bir fikir 
için bunun konması doğru değildir. Asayiş nok
tasından böyle inzibat memurlarını ikiye ayır
mak doğru değildir. Bendenizee bu idare ci
hetinden mahzurludur, hattâ gidiniz bunu is-
kelelerdeki mutasarrıflara, kaymakamlara so
runuz, şüphesis bu usulün aleyhinde söyleyecek
lerdir. Çünkü girenden, çıkandan malûmat 
almazlar. İsterseniz sorunuz, hepisi müşteki 
vaziyettedir ve hepisi şikâyet edecektir. Çün
kü o müfettişler onları tanımaz. Binaenaleyh 
bu para için değil, idare noktai nazarından 
Dahiliye Vekili Beyefendi bunu tasdik buyu
rurlar. Mutasarrıf ve kaymakamları asayiş 
noktai nazarından kanunen mesul edebilmek 
için bu vezaifi onlara vermek lâzımdır. Zaten 
İdarei Vilâyat Kanunu bu vazifeyi bunlara ver
miştir. 

BESİM AT ALAY B. (Kütahya) — Biz bâ
zı şeyleri yapmış olmak için yapıyoruz. «Ko 
desinler şahbağmm b ad ağı var.» Altı tane em
niyeti umumiye müfettişimiz var. Bunlar ekse
riyetle sevahilde icrayı vazife edecekler. Rica 
ederim senin hangi sahiline emniyeti umumiye 
müfettişi olarak altı kişi gerek? Rica ederim, 
eğer bunun lüzumu varsa, eğer çok mühim çok ge
rekli bir şey ise on altıya, yirmi altıya çıka
ralım. Değil ise bunu da lâvğedin. Bunun ne 
lüzumu var? Bunun için burada İm kadar söz 
söyletmek icabeder miydi? 

Sonra sevahilde bir ( T - H ) Teşkilâtı var? 
Bir de polis müdürü, komiseri bilmem neler, 
birçok teşkilât var. Bir de emniyeti umumiye 
müfettişi var. Diğerleri ifayı vazife edemiyor-
da emniyeti umumiye müfettişi mi bu vazife
yi ifa edecek? Bu zaittir. Bunu oranın polis 
müdürü, komiseri, polisi ifa etsin. ( T - H ) 
Teşkilâtı ifa etsin. Bendenizee bu teşkilâta lü
zum yoktur. Daha doğrusu jandarma teşki
lâtına, polis teşkilâtına bu toprak üzerinde lü
zum yoktur. Bırakın şu halkı kendi haline, 
rica ederim, bırakın! Kendi kendisini idare 
etsin. Demeli ki, şu mıntıkanın asayişi de sa
na ait, maarifi de, yoluda sana ait... Düşü
nün ne idi o geçen günler!... Buranın ormanı 
sana ait, o ormanı muhafaza edin şu köprüyü 
muhafaza etmek sana ait, muhafaza edin diyor
lardı. O orman, o köprü muhafaza ediliyor
du. Biz bu teşkilâta başladık, nezaretler teş
kil ettik, yıkıldık, yıkıldık, yıkıldık.... 
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DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs-

tanbul) — Efendiler malûmuâlinizdir ki, mem
leketimiz hali harbdedir. Memleketimize, her 
taraftan casus da girebilir, müfsit te girebilir. 
Ve bin türlü fenalıkları ve şenaetleri irtikâp et
mek için teşebbüs olunur. Ikın!ara karşı daima 
müteyakkız bulunmak lâzımgelir. Bu itibarla 
en ziyade güzergâh olan limanlarımızda altı ta
ne emniyeti umumiye müfettişi vardır. Ve bun
ların vücutlarından şimdiye kadar pek çok is
tifade edilmiştir. Ezcümle Zonguldak'ta bulu
nan emniyeti umumiye müfettişi İngilizlerden 
ve saireden mürekkep bir casns şebekesini keş
fetmiş ve bize haber vermiştir. O casus şebe
kesi meydana çıkmış ve bunlar birer, birer 
derdest edilmiş ve mahkemeye tevdi olunmuş
tur. Diğer yerlerde emniyeti umumiye müfet
tişlerinin buna mümasil hizmetleri vardır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Zonguldak'ta bunu polis müdürü yapamaz 
mı idi? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Polis de yapabilirdi. Fakat efendi
ler, Emniyeti Umumiye müfettişlerinin vazife
leri daha ziyade casuslarla ve istitlââtla uğ
raşmak ve giren, çıkanlar hakkında Emniyeti 
Umumiyeyi haberdar etmektir. Mamafih Maz-
har Müfid Bey biraderimizin söylediği gibi bun
lar müstakil birer memur değildirler. Bunlar 
mahallî kaymakamlardan veya mutasarrıflar
dan emir almadan müstakilleri iş görür adamlar 
değildirler. Bunlar duyduklarını, işittiklerini 
haber verirler. Fakat emir vermek salâhiyeti 
doğrudan doğruya mahallin en büyük mülkiye 
memuruna aittir. Ve buna sureti daimede ria
yet ediyoruz. Biz emirlerimizi daima kaymakam
lara, mutasarıflara veririz. Onlarla muhabere 
ederiz. Emniyet müfettişlerinden bir şey sora
cak olursak bu sırf istitlâ, noktai nazarından-
dır. Bunda ikilik yoktur. Bunlar hiçbir salâ
hiyeti icraiyeyi haiz adamlar değildir. Bütün 
mesuliyet mahallin en büyük mülkiye memu
runa aittir. Basri Bey refikimiz geçen günkü 
beyanatıma itirazen dediler ki Dahiliye Ve
kili istitlâat için adam kullanmadığını geçen 
gün söyledi ise de yine bu nam altında birta
kım memurların ifayı vazife ettiklerini biliyor. 
Geçen gün mevzuubahsolan münakaşayı iyi ha
tırlamak lâzımgelirse muhterem refikimiz Hü-
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şeyin Avni Beyefendi Ankara'nın hafiye ile 
dolduğunu, kez alik muhterem refikimiz Şükrü 
Bey, Ankara'da hafiyelerin kesretli bulunduğu
nu ve bunlar için yirmi bin lira kadar bir tahsi
sat konulduğunu ileri sürerek bu hususta ten-
kidat ve itirazat dermeyan ettiler. Hafiye de
nildiği zaman cümlemizin pek acı surette hatı
rımızda kalmıştır ki - filân adamın nereye git
tiğini, ne söylediğini, kiminle konuştuğunu 
yalan yanlış, tahkik ederek veyahut da hiç de 
tahkik etmiyerek uydurma birtakım raporlar 
tanzim ederek memlekette huzur ve asayişi 
ref'etmeye âlet olan şerir adamlardır. Bende
niz hafiye olmadığını söylediğim zaman bu gi
bi adamların olmadığını kasdetmişimdir. Ha
fiye bunlardır. Fakat memleket dâhilinde fu
huş yapanlar kimlerdir. Meselâ yankesicilik 
yapanlar var mıdır, yok mudur ve saire... Bu
nun gibi zabıtaya mütaallik olan işleri tetkik 
etmek ve tahkikat yapmak için polis memur
larımız vardır. Bunlar bazan sivil elbise ile gi
derler ve lâzımgelen tetkikatta bulunurlar. 
Bunların vazifeleri canileri, mücrimleri derdest 
etmek, yapacakları vakayii günügününe, yani 
vaktinden evvel haber alıp derhal zabıtaya ih
bar etmektir. Bunlarla diğerlerini karıştırmak 
doğru değildir. Bu; polisin vazaifi asliyesinden-
dir. Dünyanın her yerinde polis mevcuttur. 
Ve buna lüzum vardır. Kendileri de bunun lü
zumuna kaani oldular. Yalnız bir noktaya iti
raz ettiler. Dediler ki; «Polisler hüsnüahlâk 
sahibi olmak lâzımgelir.» Ve hüsnüahlâk sahi
bi olursa bunların mucibolacağı fevaid ve me-
nafii uzuııuzadıya tadadettiler. Elbette efen
diler, hüsnüahlâk sahibi olan zevat vazifesine 
merbut olur. Ve memlekete daha ziyade nâfi 
harekette bulunur. Buna itiraz edecek bir adam 
bulunacağını tasavvur edemem. Biz memurları 
intih ab ederken elbette mümkün olduğu kadar 
hüsnüahlâk ashabından, istikamet erbabından, 
namus erbabından olmalarına itina ediyoruz ve 
etmek de gayet tabiî ve mecburi bir keyfiyet
tir. Besim Ataiay Bey * refikimiz bu Emniyeti 
Umumiye müfettişlerinin lağvı lüzumundan 
bahsederken ileri giderek memlekette jandar
ma ve polisin yeri olmadığından bahsettiler. 
Binaenaleyh bu mütalâatın ne dereceye kadar 
nıusib olduğunu tâyin etmek Heyeti Celilenizin 
işidir. 

.1338 0 : 2 
ATIF B. (Bayezid) — Vekil Beyefendi! Em

niyeti Umumiye müfettişleri merkezde bulu
nuyorlar. Vapur geldiği vakitlerde faaliyete 
geçerler. Bu da mahdut bir zamana aittir. 
Bu vazifeyi sureti katiyede polis müdürleri ve 
komiserler 'o an için sivil lolarak istihdam olu
nacak polisler ifa edebilir. Emniyeti Umumiye 
müfettişine ne lüzum var? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Emniyeti Umumiye müfettişlerini 
lâğvedecek olursa'k büsbütün kapılarımızı açık 
bırakmış oluruz, itikadında değilim. Elbette 
bunların yerine birçok adamlar bulunacağına 
kaaniim. Binaenaleyh dikkat ve itina tlâzumsa -
ki (ben lüzumuna kaaniim - miktarı pek cüzi 
olan bu Emniyeti Umumiye müfettişlerinin ip
ka edilmesi doğrudur ve ipka edilmesi tarafta
rıyım. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu ta
rif ata göre Emniyeti Umumiye müfettişleri tâ
birinin ve istimalinin doğru olmadığına kaani 
oluyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Efendim, bu eski bir tâbirdir. Yanlış 
tercüme olunmuş, bunu Dahiliye Vekâleti muha
faza etmiş. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bu tee-
lime mâna itibariyle de yanlış. Âdeta buradan, 
Müdiri Umuminin polis 'müdürü nezdine gön
derdiği bir sefir. Hiç 'başka bir mahiyeti yok
tur, vazifesi müstakil de olacaikmış ve buraya 
tabi bulunacakmış. Orada emniyet itibariyle ba
zan müşterek, bazan münferidolarak iş 'görür. 
Polis istihdamında serbestsiniz, isim de yanlış, 
vazife de yanlış. Vaziyeti de yanlış. Çünlkü aynı 
zamanda buyurdunuz ki; bizde merci mülkiye 
memurlarıdır. Merci 'mülkiye ımemurları olursa 
onlar zait kalır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. •(İstan
bul) — Onlar bizimle doğrudan doğruya muha
bere etmeye salâhiyettardır. Meselâ Antalya'da 
bulunanlar ekseriyetle 'İzmir ahvali hakkında 
malûmat alırlar. Bundan 'Erkânı Harbiye! Umu
miye Kiyaseti de istifade eder, biz de istifade 
ederiz. Bu noktai nazardan bizimle de doğru
dan doğruya muhajbere ederler. Uslan 'bahsine 
gelince; bu, 'bir ıstılahtır. Doğru Ikonulmuş, yan
lış 'konulmuş, bunu bendeniz çayı münaikaşa 
görmüyorum. 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, po

lis mamurlarının zabıtai adliye sıfatiyle birta
kım vazaifi vardır. Acaha Kanunu Cezadaki 
âdabı umumiyeye dair maddelerin tatbiki husu
sunda polis dairesinin müspet icraatı var mıdır 
ve bu icraat ne dereceye kadar çok veya azdır? 
Bu hususta, malûmatınız var mıdır? 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, Basri Bey refikimiz bundan 
evvel fasıllar mevzuubahis iken, yine bahsi büt
çenin »heyeti umumiyesine intikal ettirdi. OBu su
retle polisin vazaifi umumiyesi ve bütçenin he
yeti uımumiyesi 'hakkında sual irat buyurdu. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hayır efen
dim, hayır. Pasla taallûk eden 'bir şey söylüyo
rum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (Istan-
!bul) — O faalde buyurduğunuz suali iyi kavrıya-
madım. 

HASAN BASRİ B, (Karasi) — Polis 
memurlarının zabıtai adliye sıfatiyle, za
bıtai mania sıfatiyle birtakım vazaifi vardır ve 
bu vazaif kanunlarla igösterilmiştir. Bilhassa iş
ret edenlerin, yani sarhoşların ve alenen nakzı-
siyam edenlerin yakalanması gibi noktalara ma
tuf olan cihetlerde ne ıgihi hizmetleri sebk et
miştir? Ve bunların mesaisi ne derecededir? Her 
halde sizde ihsai malûmat olmak lâzımdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim; hu bahse hu taallûk etmez. 
Bu suali evvelce irat buyurmuş olsaydınız bel
ki ihsai malûmat verebilirdim. Memleketin her 
tarafında nakzısiyam edenlerin ne miktarının 
polis tarafından tutulmuş mahkemeye tevdi edil
miş olduğunu, işret edenlerin ne miktarının tu
tulmuş ve işaret vukuatının ne dereceye kadar 
polisler tarafından takibedildiğnıe dair size bir 
liste 'getirebilirdim. Fakat şimdi Emniyeti Umu
miye 'müfettişleri mevzuuhahis iken bu sualini
ze cevap vermekliğim için maalesef malûmatı 
kâfiye sahibi değilim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bu fasıl 
hepsini ihtiva ediyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Doğrudur. Fakat istatistik istiyorsunuz. 
Binaenaleyh istatistik .getirmedim. Evvelce söy-
1 eşeydiniz her halde bir 'cevap verirdim. 

MEHMIED ŞÜKRÜ B. .(Karahisarı Sahib) — 
Polis müdürlerinin maiyetinde' ibulunan komi-
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I serler bu vazifeyi göremez mi? Nitekim bâzı yer

lerde 'görmektedir. Bu sebeple bâzı arkadaşları
mın söyledikleri gibi artık Emniyeti Umumiye 
müfettişlerine lüzum yoktur, binaenaleyh Mazhar 
Müfid Bey biraderimizin söylediği* üzere idare 
noktai nazarından Harbi Umumide bu memuri
yetin ne gibi maksatla tesis edildiğini zatıâliniz 
bendenizden daha iyi bilirsiniz ve öyle bir zaru
ret yoktur. İskeleden girip çıkan adamların ah
valini tetkik etmek, şüpheli midir? Değil midir? 
Sizin orada bulundurduğunuz polis şebekesi bu
nu bihakkin bilir ve bilmesi lâzımgelir. Binaena
leyh oradaki polis şebekesi vazifesini yapamıyor
sa zannetmem ki, vasıtai icraiyesi polis olan Em
niyeti Umumiye Müfettişi şu işi görebilsin. Bi
naenaleyh Emniyeti Umumiye Müfettişi teşkilâ
tı zaittir ve bilüzumdur. Siz bu işi görebilecek 
ehemmiyetli komiserleri o vazifede tavzif edebi
lirsiniz. Bunda ısrar etmemeniz doğrudur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) •— Buyurduğunuz bir sual mahiyetinde 
olmadığından vereceğim bir cevap yoktur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Buyurdunuz ki, 
zatıâliniz, Emniyeti Umumiye müfettişleri bu teş
kilâtı bâzı şerait altında ifa ederler. Fakat bun
ların vazifesi, siyaseti dahiliyeden ziyade; siya
seti hariciyededir. Sonra bunlar, sîmaşinas olma
lıdır, halûk, gayet cesur, faal olmalıdır. Bu gibi 
şeraiti haiz midirler? Ben olmadıkları kanaatin
deyim. Binaenaleyh bu gibi şeraiti haiz olmadık
larından Emniyeti Umumiye müfettişlerine lü
zum yoktur. Alelade polis de bu işi görebilir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Efendim müsaade buyurun arz ede
yim ki, Emniyeti Umumiye müfetişliğine intiha-
bettiğimiz zevatı bu gibi şeraiti havi olanlardan 
seçiyoruz. Bilhassa lisan bilmesi, simadan anla
mış olması ve bu gibi polise lâzım olan evsafla 
muttasıf olmasına dikkat ve itina ediyoruz. Mev-
cudolan memurlarımız arasında, ancak bu sıfatı 
haiz olanları bu vazifeye intihabediyoruz. Mev-
cudolan memurlarımızın içerisinden en ziyade bu 
sıfatı haiz olanları intihabettiğimiz için, en iyile
ridir. 

REİS— Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında iki takrir vardır. Müzakerenin kifayeti 
hakkındaki takrirleri okuyoruz : 

(Muş Mebusu Ahmed Hamdi Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

— 359 — 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
166 ncı faslın üçüncü ve altıncı maddelerin

de mevzu mulıassatm tasarrufiyle müfettişlik
lerin ve ıstitlaât taharri memurlarının lağvını 
teklif eylerim. Kütahya 

Cemil 
(Antalya Mebusu Halil ibrahim Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
Riyaseti Celileye 

Emniyeti Umumiye Müfettişlerinin lağvın
dan dolayı tasarruf edilecek meblâğın mevKİen 
mühim diğer liva kadrosunun ikmal ve tezyidi 
zımnında vekâletin emrine verilmesini teklif o -
lerim. (Gürültüler) Mardin 

İbrahim 
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REİS — Müsaade buyurun Muvazenei Mali

ye Encümeni Muş Mebusu Hacı Ahmed Efendi
nin takriri üzerine «Tayyedilecek bir şey yok
tur.» diyor. Bir meblâğı muayyen veya bir me
muriyetin ilgası gibi sarih bir şey olmadığı için; 
encümen buna cevap veremiyor. Mamafih rtyi 
âlinize arz ediyorum. (166) ncı faslın birinci, 
ikinci, dördüncü, altıncı maddelerinin encümene 
iadesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim Kütahya Mebusu Cemil Beyin tak
riri vardır. Hacı Ahmed Efendinin takririyle 
hemmealdir. Yalnız bir derece fark vardır. 

F. M. 

166 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

İkinci kısım 
Vilâyat maaşatı 
Polis müdürleri 
Emniyet müfettişleri 
Polis komiser ve muavinleri 
Polis memurları 
îstitlâat taharri memurları 
Memurini müteferrika 

(Ret sadaları) 

CEMİL B. (Kütahya) — Reis Bey izahat ve
receğim. Efendim müfettişlikler hakkında uzun-
uzadıya burada müzakere cereyan ettiği için ta
biî Meclisçe bir kanaat hâsıl olmuştur. Bendeniz 
de müfettişlerin bilüzum olduğuna kaaniim. Bi
naenaleyh bunun için beyhude başınızı ağrıtmı-
yayım. Yalnız istıtlaat taharri memurları... (O 
kalkmıştır, sadaları) O halde diyeceğim yok... 
Bunlar kalktıysa iyi... Demek ki, ben yanılmışım. 
Sonra Dahiliye Vekili Beyefendiden şunu sor
mak istiyorum ki; polis ve heyeti kalemiye me
murları var. Zaten, heyeti kalemiyede polis me
murları dururken bir de ayrıca bir heyeti kale-
miyenin lüzumu var mı? 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

5 040 
1 440 

62 400 
218 400 

0 
5 088 

292 368 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

4 440 
1 440 

44 P10 
138 480 

0 
3 i 68 

192 438 166 ncı faslın yekûnu 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUEARRİRt ALİ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Yalnız polis müdürleridir. Diğerleri 
çizilecektir. Onlar geçen seneden kalmıştır. 

REİS — Efendim Yusuf Ziya Bey (Mersin) 
ile Halil İbrahim Bey (Antalya) da fasılm ikin
ci maddesinden emniyet müfettişleriyle buna 
muhassas tahsisatın tayymı teklif ediyorlar. 166 
ncı fasılda 2 nci madde olarak mevzu bulunan 
emniyet müfettişliklerinin tayymı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Tayyı kabul edilmiştir. 
Emniyeti Umumiye müfettişliklerinin tayyı ka
bul edilmiştir. "(Ekseriyet yok, sadaları) 
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MBHMBD ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Ekseriyet olmasa bütçe müzakere olunamaz. 
(Gürültüler) 

MAZBATA MUHARRİRİ ALÎ CENANI B. 
(Gazianteb) — Beyim hesap meselesini arz ede
ceğim. Bunlar Mart, Nisan, Mayıs maaşlarını al
dılar. Haziran maaşlarını da alacaklar. 

YUSUF ZlYA B. (Mersin) — Bütçenin çık
tığı tarihten sonra verilmiyeeek. 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Faslın en
cümene iadesi ieabeder ki, bir hak zayi olmasın. 

REÎS — Emniyet müfettişlerinin lağvı ka
bul edildi. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Faslın en
cümene iadesini istiyeeeğim ki, hesap ona göre 
tashih edilsin. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim 
iadesi lâzımgelmez. Mademki müfettişlere mah
sus bir kısım vardır, onunla beraber buradan 
çıkarırsınız. 

1338 C : 2 
RElS — Efendim Ali Cenani Beyin teklifi 

bundan sonra devamı için değil... (Tabiîdir, Ha
zirandan sonraya sadaları) 

NEBlL E l (Karahisarı Sahib) — Reis Pey 
bu zapta geçsin. Haziran nihayetinden so.iv/-a 
tayyedilmiştir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Encüme
nin her istediği şeyin encümene gitmesi tabiîdir. 
Bu maddenin lağvı, yahut faslın lağvı kabul 
edilmiş. Fakat bâzı arkadaşlarımız Hazirana ka
dar, bugüne kadar olan şey de tayyedilmelidir 
diyor. Her halde fasıl encümene gidecek. Encü
men, hesaplarını, kitaplarını ona göre tanzim 
edecek. Binaenaleyh bunun encümene gitmesi 
gayet tabiîdir. Bugüne kadar olan paralar tes-
bit edilecektir. 

REÎS — Efendim, tayyı kabul edilmiştir, bu
na şüphe yok, yalnız encümen tesbit etsin. F.vs-
lın yekûnunu tashih etsinler. Faslın yekûnunu 
tashih etmek üzere encümene veriyoruz. 

Şimdi (167) nci fasla geçiyoruz. 

F. M. 

167 

Nev'i muhassasat 

Masarifat 
Tamirat ve inşaat 
Icarât 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Mefruşat 
Sandal, motor, istimbot 

167 nci faslın yekûnu 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

1 500 
7 000 

15 000 
8 000 
1 000 
1 500 

34 000 

Muvazo.ıei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
olunan 

1 500 
6 000 

11 000 
4 000 
1 000 
1 Î00 

25 000 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — 1337 müs
veddesini 1338 müsveddesi olarak kabul ettik 
Burada tamirat, inşaat masrafı konmuştur. So
ruyorum, geçen sene birinci maddede acaba bu 
kadar masarif olmuş mudur? Otuz sekiz senesi 
için de buna lüzum var mı? Yok mu? Bu mesele
yi izah buyursunlar. Çünkü encümen, geçen s an e 
kabul edilen kadro üzerine tetkikat yapamamış
tır. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim 

166 nci faslın yekûnu (191 478) lira oluyor, ikin
ci maddenin yekûnu (480) liradır. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Hangi maddenin? 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — ikinci mad
denin yekûnu... 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim, 
burada iki cihet nazarı dikkate alınacak. (480) 
küsur lira 1338 senesi zarfında. Halbuki 1337 
sarf edilmiştir. Esas mahfuz. 
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REİS — Efendim, 1337 mevzuubahis değil, 

1338 i müzakere ediyoruz. 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — 1337 senesi 

değil, 1338 senesi tasdik olunuyor. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bendeni

zin bu usule aklım ermiyor. İki bütçe birden 
nasıl tasdik olunur? Pekâlâ... Otuz yedi ile 
otuz sekizi beraber mi yapıyoruz? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — 1337 ancak 
hesabatı katiye kalır. İki bütçe bir arada tas
dik olunamaz efendim. Bizim müzakere ettiği
miz 1338 dir. Binaenaleyh 1338 seneni bütçe
sinde faslın yekûnu yüz doksan bir bin dört 
yüz yetmiş sekiz liradır. 

REİS — Efendim, 166 ncı faslın yekûnu 
umumisini reyi âlinize vaz'ediyorum. (191 478) 
liradır. 166 ncı faslı (191 478) lira olarak ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
(166) ncı fasıl kabul edilmiştir. 

167 nei fasıl hakkında söz istiyen var mı 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — 1338 se

nesi için bu ihtiyaç; var mıdır? 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Hangisi 

efendim? 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum)j — Efendim, 

tamirat ve inşaat meselesi 1 500 lira gösteril
miştir. Halbuki bu ihtiyaç 1337 senesine göre 
idi. 1338 senesi için de bu ihtiyaç var mıdır? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
bu tamirat ve inşaat polis karakollarının ihti
yacı zarurisi için konulmuş bir paradır. İhtiya
cın takdiri bugünden mümkün değildir. Acaba 
keşfiyat raporu var mıdır? Bâzı yerlerde 3 - 5 
lira talebediliyor, bâzı yerler münhedim olu
yor. İhtiyaten bu fasla 1 500 lira koymak lâ
zımdır. (Doğru sesleri). 

TEVPİK Ef. (Kângırı) — Efendim, bendeniz 
bu faslın yekûnunu pek az görüyorum. Şimdi 
sandal, motor, istimpot masrafını... Bizim sahil
lerimiz cidden tetkik ve tahkika' muhtaçtır. 1 500 
liraya indirmişler-. Bu para hangi polisi gezdire
cek? Bu miktarı ya tezyidetmeli veyahut külli
yen kaldırmalı. 1 500 lira ile hangi sandalları 
alacaklar? Hangi motorları alacaklardır? Bunu 
ya külliyen kaldırmalı veyahut biraz daha zam-
metmeli. Zannediyorum. Vekâlet faslın içindeki 
maddeleri birbirine mezeederek tezyidedecektir. 
Bunu ne kadar şey etse yine azdır. Motora, san
dal işlerine Dahiliye daha ziyade ehemmiyet ver-
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i meli ve Emniyeti Umumiyeden pek çok işler 

beklemelidir. Yoksa bu parayla hiçbir şey yapı
lamaz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Tevfık 
Efendi Hazretleri Nizamnamei Dahilînin mad-
dei mahsusasmı dikkatle mütalâa buyursunlar. 
Zam teklif edemezler. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
sandal, motor, istimbot. Bugün için motor ve is
timbot yoktur. Yalnız sandal vardır. Mersin gi
bi, İnebolu gibi, Samsun gibi, Trabzon gibi, Zon
guldak gibi yerlerde teftişat yapılır. Bunu k al
lanmak imkânını göremedik. Bunların birisi in-
delicap sakatlanır, zedelenir, onun yerine san
dal alınır. Yahut tamir olunur diyerek maddeyi 
bu suretle kabul ettik. 1 500 lirayı sandallar 

j masrafı olarak kabul ettik. Fakat eski bütçede 
j sandal, motor, istimbottur. Maddeyi tebdil et

medik. Madde aynen kalsın diye encümenimiz 
münasip gördü ve bunu ipka etti. 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı ? 
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Müsaade 

I buyurun efendim. Müzakere ettiğimiz 167 nci 
faslın bâzı mevaddma dair mâruzâtta buluna
cağım. Birinci maddenin tamirat ve inşaat kısmı 

! geçen sene 1 500 lira olduğu gibi bu sene de 
1 500 lira kabul edilmiştir, ikinci maddesinde 
icarat kısmı 5 000 lira kabul edilmiş, bu sene da
ha 1 000 lira teklif ediliyor. Tenvir ve teshin 
maddesi için geçen sene 10 000 lira kabul edil
diği halde 1338 senesinde 1 000 lira daha ilâve 
ile 11 000 lira kabul edilmiş... Keza dördüaeü 
maddesinde kırtasiye için 3 bin lira kabul edil
diği halde bu sene dört bin lira teklif ediliyor. 
Mefruşat için geçen sene hiçbir şey olmadığı 
halde bu sene bin lira teklif ediliyor. Binaen
aleyh burada mühim bir fark görüyorum. Gecen 
sene ile bu seneki bedeli icar arasındaki fark ne
dir? Geçen seneki tenvir ve teshinle bu seneki 
arasında fark nedir? Bunları Ali Oenani Beyden 
anlamak isterim. Ve bunların tayyı ile 1337 se
nesinde Muvazenei Maliye Encümenince kabul 
edilen 21 bin liranın kabulünü Heyeti Celilemz-
den rica ederek bir takrir takdim ediyorum. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim bu 
fasıl içerisinde icarat, tenvir ve teshin ve kırta-r 
siyeden geçen senekine nispetle biner lira İ^ı'k 
vardır ve mefruşat için de ayrıca 5 bin lira var
dır. Bunlar Adana, Mersin, Osmaniye, Anteb, 
İzmit'in istirdadından dolayı oralar teşkilâtının 
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karşılığıdır. Geçen sene yalnız üç aylık hesap I 
üzerinden verilmiştir. Halbuki bu sene için mas
raf yekûnundan tedvin edildi. Bu sene bunlar 
için behemehal masraf koymak zaruridir. Bina
enaleyh encümen bunu o istirdadedilen mahaller 
için kabul etmiştir. 

OPERATÖR E M l N B . (Bursa) —İnşal lah 
diğerlerini de istirdadedelim de, daha ziyade ve
relim. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Bendeniz bu 
tahsisatın heyeti mecmuasını buyurduğunuz ma
haller için kâfi görüyorum. Beyefendinin buyur
dukları gibi geçen sene elimizden çıkmış birçok 
yerler de vardır. Binaenaleyh mahsup iyice an
laşılmalıdır. 

" ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim en
cümende biz bunu uzunuzadıya tetkik ettik. Alt
mış altı sancakta polis teşkilâtı vardır ki, bu 
yalnız sancak olaraktır. Kazalarda da ayrıca 
vardır. Binaenaleyh bu masrafın kabili tenkis 
olmadığına encümenimiz kanaat getirmiştir. 
Eğer Heyeti Celile kanaat hâsıl etmezse, kararı
na hâkimdir. Sonra icarat; kontratolar mucibin
ce verilmekte olduğundan bu bedelâttan daha 
dûn bir miktar vermek kabil değildir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim za
ten teklif edilen tasarruf fazla bir şey değildir. 
Mamafih böyle (Damlaya damlaya göl olur) 
darbımeselince mümkün olduğu kadar tasarrufa 
riayet edersek neticede mühim bir tasarruf k<! •••-
şısmda kalırız ki, bu da memleket için faydalı 
olur. Bendeniz zannederim ki, Heyeti Celileri in 
geçen sene kabul ettiği rakamdan mecmu itiba
riyle her noktada, velevki az da olsa, tasarruf 
yaparsa bu, 'büyük bir yekûn teşkil edebilir. 
Bînaenaleylh her bütçede mümkün olan tasar
rufu yaparsak çok büyük faide temin etmiş 
olacağız zannmdayım. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Encümeni
nize itimadediniz, tay veya tenzil, tasarruf 
edilmek mümkün olan yerlerde katiyen Heyeti 
Celileyi tenvir edecektir. Encümen, daima ta
sarruf tarafını ihtiyar etmektedir. Buna şüphe 
etmeyiniz. Arz ettiğim gibi, icarat meselesinde 
icaratı mefkure kontrata raptedilmiştir, hattâ [ 
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bunu bile kâfi görmüyorlardı. Bunun üzerine 
tetkikat yaptık ve kâfi gördük. Sonra,; istir
dadedilen mahallerin polis dairelerinde otura
cak sandalye bi'le mevcut değildir. Bu mefru
şat masrafı onlar için konulmuştur. 

Tenvir ve teshin ve kırtasiyeye gelince; her 
ikisinin de bugün kıymetlerindeki fazlalığı na
zarı dikkate aldık. Fakat yine arz ediyoruz, 
Heyeti Celilenin takdirine kalmış bir mesele
dir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim 
geçen sene Muvazenei Maliye Encümeni mef
ruşat için 'bir şey kabul etmediği halde bu se
ne niçin 'kabul ediliyor'? 

ALÎ CENANÎ B. (Devamla) — İstirdad
edilen mahallerde bir iskemle bulunmadığını 
arz etmiştim. Maahaza yine eskisi gifbi olsun di
yorsanız yine mümkün efendim. Onun için ıs
rar etmeyin. 

REİS — Efendim, başka söz alan yok, mü
zakerenin kifayetini reyi âlinize arz edeceğim. 

167 nci faslın müzakeresini kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. 

167 nci faslın müzakeresi kâfi görüldü. 
Tezyide dair 'bir talep yoktur, efendim, yal

nız Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin bir 
takriri vardır. Onu okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
167 nci faslım 1337 Muvazenei Maliye En

cümenince kabul edilen (21 000) liraya tenzi
lini teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur H. Basri 

REİS — Efendim, geçen sene kabul edilen 
miktar (21) bin lira, bu sene ise (25) bin lira 
olmasına nazaran dört bin lira 'bir fark var
dır. §una naz&ran bu dört bin liranın tenzili
ni teklif ediyorlar. Bu tenzilâtı kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
Faslın heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'edi
yorum. 167 nci faslın yekûnu olan (25) bin 
lirayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
167 mci fasıl kabul edilmiştir. 
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Üçüncü kısım I 

Heyeti 
Hükümetçe Umumiyece 

Fasıl teklif edilen kabul edilen 

168 masarifi umumiye 
Levazımat 
Melbusat 
Meç ve esliha 
Yem bedeli ve hay
van tazminatı 
Edviye 
Telefon 
Nakliye ve bendiye 

168 nci faslın yekûnu 

20 000 
800 

1 000 
500 

1 000 
300 

23 600 

20 000 
500 

300 
500 

1 000 
300 

22 600 

REİS — Efendim, 168 nci fasıl hakkında 
söz istiyeın var mı? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
bendeniz yalnız bir şey sormak istiyorum, bu
rada melbusat bedeli olarak (20) bin lira iste
niliyor, acaba geçen sene melbusat bedeli ola
rak ne miiktar sarf edildi ve bununla ne kadar 
elbise yapıldı? Birincisi sualim bu. 

İkincisi; polis elbisesinin melbusatmın aca
ba şimdiki intizamı muhafaza edilmek şaı tiyle 
yerli mamul ât ve mensucattan yaptırılması 
mümkün müdür? Değil midir? Ve bunda Dahi
liye Vekâletince mahzur var mıdır? Yok mu
dur? Bunu soruyorum. Bunu anlamak istiyo
rum. Biraz kaba olsun, fakat ımillîdir efendim, 
bu suretle paramız kendi memleketimizde ka
lır. Hattâ yalnız bunu değil mümkün oldukça 
her şeyi dâhili memleketten temin etmek lâzım-' 
dır ve polisler buna nümunei imtisal olurlarsa 
pek iyi olur. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
melbusat için geçen sene yirmi bin lira tahsisat 
vardı. Adana'ının istirdadı üzerine yüz elli dört 
polis ile polis komiseri ve komiser muavinleri 
sevkı için on beş bin lira geçen sene kamilen 
sarf olunmuştur. Bu sene kalan yirmi bin lira
yı mevcut polise nazaran hosabettik, polis ba
şına 1 7 - 1 8 lira bir para düşüyor. Halbuki ha
demelerin melbusatı için diğer bütçelerde be
herine otuz lira kabul edilmiştir. Otuz liradan 
aşağı bir elbise kundarası ile beraber güç yapı
lır. Onun için mevcut polise birer kat elbise 

1338 C : 2 
ve kundura almak şartiyle bu miktarı fazla 
görmedik. 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müsaade 

buyurun efendim. Beyefendinin mütalâaları va
rittir. Fakat bendeniz diyorum ki ; bunların 
elbiseleri ordu elbiselerinde olduğu gibi yekne
saktır. Binaenaleyh ordu da kabul ettiğimiz 
fiyatlara nazaran verilsin. Tabiî bunlar hariç
ten getirmiyecek, getirilse bile imaliyesi var
dır. Bunları kendileri yapsınlar. Yani bur.dan 
ufak bir tasarruf imkânı vardır. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Fotin de 
beraber beyim, nasıl imkân vardır? Bir fotin, 
bir elbise, bir kalpak bundan aşağı yetişmiyor. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Arkadaş
lar bu fasılda bir de telefon maddesi vardır. 
Bu telefon münasebetiyle yalnız bir noktayı 
nazarı dikkatinize arz edeceğim. 1328 -1329 se
nelerinde bir kısım vilâyetlerde ve bâzı liva
larda telefona çok ehemmiyet verilmişti. Kay-
seri'de tekmil kazalar ve hattâ nevahiye ka
dar. Sivas vilâyetince tekmil vilâyetin kazaları, 
nahiyeleri ve Ihattâ karakolları telefonla teçhiz 
edilmişti. Harbi umumide bunlara asker 'müda
hale etti ve asker istifade ediyordu. Fakat bu 
telefonlar muhafaza edilemedi, hattâ bir kısım 
yerlerde asker telef etti. Fakat asker mütare
keyi mütaakıp telefondan çekildi. Asker çeki
lince başka vaziyete düştü, idare memurları 
ehemmiyet vermedi. Bu vaziyetten bilistifade 
rasgelen tellerini kesti, direklerini aldı. Hü
kümet o kadar lakayt kaldı ki milletin sarf 
etmiş olduğu birçok para ve fedakârlıklar1]a el
de etmiş olduğu bu telefonlar büsbütün hedor 
oldu gitti. Bugün 'bile yine yollardan geçerken 
tesadüf ediyorsunuz. Birtakım insanlar telleri 
ve saireyi alıyorlar, ne Hükümet üzerine vazi
fe ediyor, ne de imali fikrediyor. Telefonlar 
bu suretle telef olup gidiyor. Halbuki evvelce 
kilosunu hatırımda kaldığına göre altmış para 
ile yüz paraya alıyorlardı. Şimdi işittiğime gö
re yirmi beş kuruşa almıyormuş, evvelce en bi
rinci (Edikson) markalı makinalar iki buçuk 
liraya geliyordu. Bugün yirmi beş liraya, hat
tâ müstameli makinaları bulamıyorlar, İnzibat 
için asayiş için kuttaı tarikliğin önünü almak 
için pek mühim olan bu telefon meselesinde 
bilhassa Hükümetin nazarı dikkatini eelbedi-
yorum. Lütfen bir tamimle mülhakata, vilâyata 
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emir buyururlarsa hiç olmazsa, mevcut bulu
nanları muhafaza ederler. Lakayt kalan idare 
memurlarını da tecziye edebilirler. Mamafih 
merkezde malûmuâliniz bazen polis karışı
yor, bazen jandarma karışıyor. Bu mesele baş
kadır ta'biî; bu münasebetle onu da arz etmiş 
oldum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Telefonun inzibat noktai nazarm-
dan muamelâtı kırtasiyenin önünü almak, sü
rati temin etmek ve birtakım muamelat itiba
riyle mucibokluğu fevaidi Hilmi Bey pek j>ü-
zel izah buyurdular. Mütalâatı aliyelerini na
zarı dikkate alacağım ve lâzımgelen teMigatı 
ifa, edeceğim. 

ÂTİFB. (Kayseri) — Efendim burada bir te
lefon dairesi vardır. Bu telefon dairesinde bir 
iki polis ifayı A'azife ediyor. Halbuki, polisin, 
vazifesi telefonculuk değil, polis daha mülhiın 
olan asayiş ile alâkadar olacaktır. Bunların bi-
gayrihakkin orada kullanılmaları muvafık mı
dır? • Onların yerine başkaları bulunamıyor 
mu? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Buyurduğunuz gibi burada bir po
lis santralı vardır. Lâkin santralın polis tara
fından idaresinden Ankara Polis Müdüriyeti 
şikâyet ediyor. Bendeniz de Posta ve Telgraf 
Müdüriyeti Umumiyesine emir verdim ki ken
disi deruhde etsin diye. Taallûku itibariyle 
Posta, ve Te']graf Müdüriyeti Umum iyesinden 
bir memur orada bulunacak olursa yakında 
polisi kurtaracağız. (Çok iyi sadaları) 

REİS — Efendim başka söz alan yoktur. 
Faslın müzakeresinin kifayetini reyi alinize 
arz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler elle
rini kaldırsın, kâfi görüldü. 

Efendim, bir tenzil takriri var. Basri Beyle 
Abdülgafur Efendinin takrirleri var. 

Riyaseti Celileye 
126 polis var. Her birine on beş lira kâfi

dir. Binaenaleyh melbusat tahsisatının (1'5 000) 
liraya tenzilini teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur Basri 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata muhar
rirleri her halde müdafaası daha ziyade Hükü
mete taallûk eden işlere kendileri karışmasalar 
çok iyi olur. .'Bunlar ya'lnız hesa'bata taallûk 
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eden kısımları söylesinler. Binaenaleyh bizim 
karşımızda dairei aidesinin vekili bulunursa 
daha muvafık hareket edilmiş olur kanaatin
deyim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
mazbata muharrirleri tarafınızdan intihabedil-
miş ve bütçelerin tetkikatiyle tavzif edilmişler
dir. O zatlar tetkikat neticesinde kendi kanaat
lerini söylemeye mecburdurlar. Bendeniz encü
menin kanaatini arz ediyorum. Hükümet de bu
radadır. Her zaman istediğiniz izahatı almak 
hakkınızdır. Onlardan lâzımgelen izahatı istiye-
bilirsiniz. Encümenin izahatı, Hükümetin sizin 
sualinize cevap vermesine bir mâni teşkil etmez. 
Bendeniz demin yine arz etmiştim. Fethi Beye
fendi de arzu ettikleri gibi kendileri de cevabını 
versinler. Kalpak, kundura, dâhil olmak üzere 
bir kat elbisenin on sekiz liradan aşağıya çıkma
sına imkân yoktur. Bu kanaati hâsıl ettim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — On sekiz 
liradan aşağıya çıkarabilirseniz bravo... 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Bendeniz onu söyliyeceğim, çıkabilse 
çok iyi olur. Fakat bunların hepsinin bir arada 
bulunması itibariyle geçen sene Muvazene Encü
meni bir polise yirmi lira takdir etmişti; bir po
lis için yirmi lira kabul etmiş idi. Bir polise yir
mi lira üzerinden bu polislerin hepsinin elbisesi 
alınamadı. Çünkü bu paradan Adana'nm istir
dadı üzerine oraya giden polislere harcırah veril
diğinden polislere elbise yapılamamıştır. Bu se
ne eğer bu tahsisatla mevcut polisleri- ilbas eder
lerse hakikaten bendeniz iyi bir iş görmüşler zan
nederim; buna bile emniyetim yok. 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize vaze
diyorum . 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (is
tanbul) — Basri Beyefendi bu hususta Hüküme
tin ağzından cevap bekliyor. Lâkin kendilerine 
sorarım. Bu teklifi yaptıkları zaman kanaat edi
yorlar mı ki, bu sekiz, on lira ile elbise yapıla
bilecek? Bu kanaat üzerine mi takrir veriyorlar? 
Yoksa başka bir şey üzerine mi söylüyorlar ve ken
dilerine sormak isterim ki, eğer kanaat ederek söy-
lüyorlarsa ve hakikaten kanaat ediyorlarsa lüt
fen bu işi mümkün ise deruhde buyursunlar. 
Bendeniz maalmemnuniye müteşekkir kalırım. 
Değilse bir elbisenin kalpak ile beraber on, on iki 
liraya nasıl çıkacağını izah buyursunlar. Eşya
nın bugünkü fiyatı ile buna imkân yoktur. 
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HASAN BASRl B. (Karesi) — Mecliste bu

lunan her arkadaş elbette sözlerini kanaatlerinin 
tercümanı olmak üzere söyler. Kanaatinin hari
cinde söz söyliyen insan, insan değildir. On beş 
liranın kâfi olup olmıyacağmı sordular. Bende
niz on beş liranın kâfi olup olmadığını lâyikıyJe 
takdir edemediğim için mütahassıs arkadaşları
mıza sordum ve onlar fevkalâde olabileceğini 
söylediler, binaenaleyh kanaatimi teyideden bu 
arkadaşın ifadesi üzerine bu takriri vermekte 
kendimde kuvvet buldum. Binaenaleyh bu tak
rir doğrudur. On beş lira kâfidir. (Reye sada-
ları) 

ABDÜLGAFUR Bf. (Karesi) — Müsaade 
buyurun Ali öenani Bey, beher polise evvelâ on 
beş liranın kâfi olduğunu söylediler. Sonra gel
diler bu on beş liranın az olduğunu söylediler. 
Bunun hangisine inanalım. 

RElS — Takrirleri reye koyuyorum. Hulâsa
sı şudur; yirmi bin lira olan melbusat bedelinin 
on beşer liradan bilhesap on beş bin liraya ten
zilini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmedi. 

Efendim 168 nci faslın yekûnunu reyi âlinize 
arz ediyorum. (22 600) lirayı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. 168 nci faslın yekûnu ay
nen kabul edilmiştir. 

Encümenin 
kabul ettiği 

F. M. Nev'i nıuhassasat Lira 

169 Masarif atı mütenevvia 
1 Sevk ve muavenet 0 
2 Harcırah 10 CÜO 
3 Mükâfat 500 

Faslın yekûnu 10 500 

REÎS — 169 neu fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Encümen izah etsin sesleri) 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim ge
çen sene 1337 bütçesinde fasıl on iki bin lira idi. 
Dokuz bin lira bilâhara ilâve olundu. On dokuz 
bin liraya iblâğ edilmişti. Encümen geçen sene 
gibi on bin lira olarak kabul edilmesini muva
fık gördü, iki bin lira da muavenet ve sevk için 
vardı. Encümen onun da ademi lüzumuna ka
naat ederek iki bin lirayı tenkis ettik. Beş yüz 
lira, bâzı polislerin hidematı fevkalâdesine mu-
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kabil mükâfatı nakdîye olmak üzere verilmesi 
mûtadolan bir paradır k i ; encümen bunun kal
dırılmasını muvafık bulmadı. Yekûn 10 500 lira
ya tenezzül etti. On iki bin liralık faslın on 'hin 
lirası harcırah beş yüz lirası mükâfattır. Birinci 
dördüncü, beşinci maddeler sıfırdır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yok. Mü
zakerenin kifayetini kabul edenler lütfen elle ri-
ni kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

169 neu faslın yekûnu on bin beş yüz liradır. 
(10 500) lirayı kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. 169 ucu faslın yekûnu kabul edilmiştir. 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

kabul edilen 
F. M. Nev'i nıuhassasat Lira 

170 Masarifi müteferrika 1 000 

REİS — 170 nci faslın yekûnu olan bin lira
yı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Muvazene i 
Maliye En
cümenini e 

kabul edilen 
F. M. Nev'i muhassasat Lira 

171 Düveli muhasıma tebaa
sının masarifi sevkiyesi 500 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim ge
çen sene daha fazla idi. 

REİS — 171 nci faslın yekûnu olan beş yüz 
lirayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Encümenin 
kabul ettiği 

F. M. • Nev'i muhassasat Lira 

174 Memurin ve müstahde
minin tahsisatı fevkalâ
deleri 449 857 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Müsaade 
buyurursanız bunu encümence tetkik edelim, lıe-
sabedelim, ondan sonra yekûnunu arz ederiz. 
(Muvafık sadaları) ; 



F. M. Nev'i niuhassasat 

52 11.6 
Muvazeııei 
Maliye En
cümeninin 

kabul ettiği 
Lira 

2 722 174/A Mazulin maaşatı 
HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim 

Memurini mazule maaşlarını malûmuâliniz mu-
hassasatı zatiye dairesinden alır, bunların bu
rada yeri yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Muhas-
sasatı zatiyede tahakkuk eder, her dairede sarf 
olunur. 
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RElS — Efendim başka söz istiyen yok. Her 

dairenin kendi tahsisatından olan bu rakam 1;li
raya ithal edilmiştir. 

Şimdi efendim 174 ncü (A) faslı memuıjni 
mazule maaşatı (2 722) liradır. Bu yekûnu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim encümen tas>hihatını yapsın. Yekû
nu umumiyi yarın reye vaz'ederiz. 

Yarın saat bir buçukta içtima etmek üsere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,35 

İçtima âti ruanamesi 

1 — Zaptı sabık hulâsası 
2 — Evrakı varide : 
1. idama mahkûm llyaoğlu Sava'ya ait Ad

liye Vekâletinden gönderilen evrakı hükmiye 
2. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Mahmud'a 

ait Adliye Vekâletinden gönderilen evrakı hük
miye 

3. Bafralı Talât Efendinin affına dair Acli-
ye Vekâletinden gönderilen evrakı hükmiye 

Müzakere edilecek mevad 
Emniyeti Umumiye ve jandarma bütçeleri. 
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T, B, M. M. Matbaası 


