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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat : Saat : 14,25 

(REİS : Kâzım Paşa) 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı 
* 

REJtiS —' Efendim, celseyi .açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

IRİEİİIS — Zabtı ısalbık. hülâsası okunacaktır. 

KİRİK DOKUZUNCU ılÇTİMA 

10 Nffisan 1927 Fapaar 

Birinci Celse 
IKâzim ıPaşarud riyasetleriyle kuşat olunarak 

Bialbltu sabık hülâsası kurjaiait ve kabul ve evrakı varide 
ait olduklar* mahallere havale edildi. 

IBöınıailarjo mumaralânımlasıına ve Sokaklara istim 
verilmiesiiiîie, Devlet Demıiır Yiöları İsiiutlmllâlk Kanu-ı 
ınıumun inşa lotaıaJcak Limianlor hakkında da tatbiki-. 
me ve muvakkat Ticarî litMâfnıamıeler akdine müte-ı 

dalirî Kanon lâyihaları ikinci defa tayini esami ile 
reye kbnıuldü., 

(Müteakiben rüzmamei müzakerata geçilerek 192)7 
senesi Muvazenei Umûmiye Kanunumu lâyiıhıasiimın 
müzakeresine delvam ve ıBüyük (Millet Meclisli, Ri
yaseti Cumhur, Dilvanıımıulhasebat, Şurayıdevlet, Di
yanet İşleri Reisliği, Maliye, Düyunu Umumiye, 
Rüsumat ve Tapu bütçeleri kabul edildikten ve ikimı-
oi defa tayinli esamıi ile reye konulan kanunların ka
bul edildiği tebliğ olunidüfcdaın sonra pazartesi günü 
toptlanılmak Üzere celse tatil edildi. 

(REİS — Zabtı sabık hakkında mütalaa var mı ? 
Kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

1. — 
Mazbatalar 

Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi 
hakkında Nizamnamei Dahilî Encümeni teklif ve 
mazbatası.' 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyiha ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası: 

A) DAHİLİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Dahiliye vekâleti bütçesinin müza

keresine başjhıyoıruz, 
DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 

Muhterem efendiler, Dahiliye Vekâletine ve vekâlete 
merbut 'olan Müdirtiyefci fUmümiiyeler, bütçelerime 
dair mühtasarjan arzji malûmat etmek istiyorum. Da
hiliye Vekâleti Bütçeileri geçen .sene M'eclisi Alice 
kabul ibtoyrultaüş olan bütçelerden noksandır. Fakat 
faal fMaızÜjyietdle Devletin vaızjaiifıi uimutmiiyesi haleldar 
oflmiaıyaüakl ısuretite ktemliyyetden ziyade keyfiyete 
ebernımliyet vetoifaiek suretiyle bu nıdksaıı «telâfi edil
miştir, Mıernileketon vaziyeti umumiyei dahiliyesi fev-
kialade üiyîidtûr̂  tdarteü Mülkiyesi mfülsait şerait dalbi-ı 
İnde işlemekte m veziailfli idare ve inzibatiye pek 

müsait biç sahada cereyan etmektedir. Asayiş mü
kemmeldir. Halk refah ve sükunla kemdi işlerime de
vam edliıyioriiar.; Mernılekette faaliyette hiçbir çete 
ıyok|tür. Ufak tefek vakaıyi failleri de zjalbıtanın kuv
veti sayesinde derhal yalfcalamarak mahakimi aidesi-
me verillmekte ve bu surette ceraim ashabda cezasını 
^Örmektedir. 

Şark ve cenup hudutlarımı da mukabil taraf me-
mıudarıpımı bazı gûna müsamahası yüzünden hudu
dumuz; dahiline çapulculuk mıafcsadıyle bazı tecalvü-' 
zat oluyor. Fakat buiduıt üzerindeki Ihailkımızan ve 
IhluidSuıt kuvvetlerimizin! basireti sayesinde bunlar da 
lâylk! oldukları (mukabeleyi görmekte ve cezalarını 
bulmaktadırlar. Dahiliye Bütçesinde yeni masraf ola-. 
ırak esaslı yekûn tahriri nüfus masrafıdır. Memle
kette yirmi işemeden beri esaslı tahriri nüfus yapılma-. 
ırrıi'ştıır. Ve şimdiye kadar yapılan nüfus tahrirleri de 
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ilmi mahiyeti haiz olmadığı için bütün dünyanın ka-
)bul ettiği 'bir gün tatbik, ettiği usulde ve bir anda ya
pılması licaib eden umumi sayma ameliyesi, gelecek 
sene yapılacaktır. Ve bu tahriri yapmak için icabe-
den .masraf bütçeye ithal edilrniştir. Bütçede idare 
memurlarını tekevvün ettirmek ve memlekette bir 
•miktar daha esaslı idare sistemini tanzim ötmek için 
bir de tatibiikat mektebi açılacaktır. Genç ve kabili
yetli idare memurları bu ım'dktebe getirilerek y&tiştiri-. 
iecekltiir. Yeni masraf olarak igeleoek sene yapılacak 
mejbusıan intihabı için de yüz bin liralık bir masraf 
ıbüjtçieye iitthal edilmiştir. Bundan başka tahrirat mü
dürlerini, nüfus memurlarını, nüfus müdürlerini, da
ha ikabii'lliyietli zevattan iratihab için bunların maaş
larına da bir kısım zam yapılmıştır. İdare memur-
larıniiö terfihi gayesiyle 'Meclisi Âlinin tebliğ etmiş 
olduğu Memurin Kanununa tevfikan palhaülık ve 
öZjalklıik zjamaiiminiin bu sene tatbikine başlanacaktır. 
(Dahiliye ait olan zamaim hissesi de bütçeye ilâive-
ölunmuştur, Bundan başka bir kısım genç ve kabili
yetli Mülkiye Müfettişlerini Avruipada tahsil ettire
rek memlekette Aivrupa idare sistemleriimi görmüş 
idare 'memurlarının miktarını tezyit edeceğiz. 

Jandarma bütçesi geçen seneye nazaran bir mik
tar noksandır ve Jandarma mevcudundan bir mik
tar iteniz! edilmiştir. Fakat buna mukabil şimdiye 
ıkadar jıandarma'ya gelen efradın ancak altıda biri 
mekteplerden geçtiği halde gelecek sene mektepler
de 'yapılacak •tevsiat dölayısıyle jandarmaların beşde 
dördü mektepten geçmiş olarak ifayı hizmete amade 
bir bale gelecektir. Bundan başka jandarma zabita-
rnınıa birer nefer tayini zammı yapılmış jandarma 
küçük zabıtanınım terfihi ive jandarma kadrosunda 
miktarlarının tezyidi temin edilmiştir. Jandarma ge
rek sıabiıt ve gerek seyyar ve hudut kıt'ası olarak va-
zifeyisıini mükemmelen ifa etmektedir. Adliyenin 
çukiarmış olduğu müzekkerelerin yüzde doksan sekizi 
temiin edilmekte ve cerakrı ashabından ancak yüzde 
ikisi tutulmamakta ve yüzde doksan sekizi tutul-'. 
maktadır. 

iPioslta ve Telgraf bütçesıinde geçen sene malumu 
alileri posta memurlarının bir kısmına zammi yat icra 
edilmiştir. Geçen sene zammi yat görmeyen kısımiyle 
bilhassa fen memurlarının maaşına bu sene bütçesin
de zammiyat icra edıilrniiştir. Bundan başka iki sene-
denlberi inşaatına devam edilen Ankara ve İstanbul 
Tekiz; Tdignaf istasyonları çok yakın bir zamanda: 
faaliyete geçeceklerdir. Ve Ankara otomatik telef o-. 
nu iktmal edilmiş ve işlemeye başlamıştır. Memleke-
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tin her tarafına şamil olmak, üzere bir Türk mües
sesesi olan Radyo Şirketine, Telsüz Telefon müsaa
desi verilmiştir. O da Anikıarip faaliyete başlayacak
tır. 

Bundan başka memleketin büyük şehirleri arasın
da telefon muhaberatını temiin etmek üzere Ankara 
telefonunu yaparı şirketle müzakere cereyan etmek-ı 
tedıif. Bunun da münasip bir neticeye vasıl olması 
sayamı arzudur. 

Emniyeti Umumiye bütçesinde büyük bir fark 
'yoktur. Geçen sene polis mıaaşataına bir miktar zam 
yapılmıştı. Bu sene o zammı lâzım olduğu miktara 
iblağ imkânı hasıl olamamıştır. Eisasen Polis teşkilâ
tımızı kaza merkezlerine kadar tevsi etmek lazım 
olduğu halde bütçe meselesinden dolayı bu sene da
hi mümkün olamamıştıir. Fakat keyfiyet itibarîyle 
Polisi yükseltmek için polis mekteplerinin daha zi
yade ıslah çareleri aranmış ve bu mekteplerin temi
ni tekâmülü maksadiyle iki ecnebi mütehassıs cel
bine tevessül ve bunun için bütçeye tahsisat vaz 
olunmuştur. İskân Vekâlet ve Müdir'iyeti Umumi-
yesinin teşekkülünden beri (1124 000) küsur aile, 
(438 000) küsur nüfus iskânı adiye görmüşler ve tas-
fiyei kâti'yeye kadar yapılmaisı lâzım gelen bütün 
yardımları görerek müstahsil hale geçmişlerdir. Fa
kat bu Müdüriyeti Umumiyenin daha yeni mesaisi 
vardır. Bu sene bilhassa şarktan gelecek bir kısım 
muhacirleri iskân için bütçeye tahsisat konmuştur. 
Suriyeden yeni itllâfname mueib'ince on beş bin ka
dar mülteci gelecektir. Bundan başka Kıbrıs'tan ve 
Garptan gelecek bir takım muhacirler de vardır. 
Bunların fakir olanlarına muavenet temini bütçede 
nazarı dikkate alınmış ve Memleketin müsait yerle
rine iskân için icabeden tertibat bütçede nazarı dik
kate alınmıştır. Maruzatım bundan ibarettir. 

AHMET HAMDİ BEY (IBozök) — Bir sual 
efendim: Hapishaneler faslında inşaat ve tamirat 
için 97 bin lira vaz edilmiş, bu para yeni Ceza Ka
nunu mucibince inşası lâzım gelen Hapishanelere 
mi sarf edilecek, yoksa mevcut olan Hapishanelere 
mi sarf olacaktır? 

İkinci sualim; dün şehremaneti için kabul ettiği
miz 500 bin liraya aittir. Gelecek sene yani 1927 de 
şehremaneti ne gibi işler yapacaktır? Ne yapmak is
tiyor? acaba geçen seneki gibi memurine, yahut ye- ( 

ni şehir ıtlak olunan mahalle ebniye, inşaatını yapıla
cak, yoklsa eski şehrin yollarını, lâğımlarını ıslâhmı 
edecektir? Bunları lütfen izah buyursunlar.., 
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DAHİLİYE VEKİLİ GEMİL BEY (Tekirdağ) | 
— Eferidim; geçen sene malûmu âliniz dahiliye büt- I 
çesinlde hapishaneler inşaat ve tamiratı olarak I 
(350 000) lira vardı. Ondan evvelki sene de buna ya
kın bir taih-sisat vardı. Bu iki senenin tahsisatı ile an- I 
cak Ankara ve Bursa'da iki büyük ve asrı Hâpisha- I 
ne yapılmıştır. Zannederim ki, memlekette bu ik'i I 
hapishaneden maada hapishanelerin hiçbiri hapMıa- I 
ne ıtlakına saza değil'dir. I 

Asri ve bilhassa yeni Adli Kanunlarımızın icahaa- I 
tına muvafık Hapishaneler yapmak Hükümetçe dü- I 
sunulmuştur. Büyük yedi tane hapishaneye ihtiyaç I 
vardır ki - Beheri bir buçuk milyon liraya çıkmakta- I 
•dır. - Oribuçük milyon liraya yakın yalnız Hapishane I 
inşasına masraf yapmak jcabeldİyor. Tabii bu da bir I 
'senede olmaz. Birkaç senede yapılması mümkün ve I 
îbütçeye senede bir, iki milyon lira koyarak temini I 
muvafık ve ka'bil olabilir. Fakat bu sene ancak meıv- I 
cut hapishanelerin tamiratı adi'yyesİne sarf edilmek I 
ve başlanmış ve inşaatı bitmeye yaklaşmış olan ha- I 
pishanelarin ikmali için bu tahsisat vaz edilmiştir. I 

Ankara Şehremanetinin mesaisine gelince : An- I 
kara Şehremaneti malûmu âliniz geçen senelerde I 
iMeelİsi Âlinin tasvibi ile Hükümetin ikraz eyleîdiğl I 
paralar ile bir kı'sım mehan1^ inşaatı, bir kısım yol, I 
Elektrik, Kanalizasyon, Su inşaatı yapmıştır. Bun- I 
ların ekserisi bitmemiştir. Bu sene Meclisi Âliye tah- I 
sisatı munzamma olarak (900 000) liralık bir kanun 
idaha arz ve eklif e'dimiştir. I 

RASİH BEY (Antalya) — ilâveten değil mi? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMÜL BEY (Devamla) 
— Evet, bina için değildir. Başlanmış olan su, Elek- I 
trik ve Yol, Kanalizasyon, işlerini ikmal etmek Jçin-
d!iır. Su ve Kanalizasyon bütün memlekete şamildir. I 
Yeni ve eski şehrin namîyle bir park ne Hükümet, I 
ne de Şehremanetince gözetilmemiştir, ne Hükümet, I 
ne Şehremaneti böyle bir farkı katiyen nazarı dik- I 
kate alamaz. Yol ve su memleketin heyetti umumi- I 
yeisine şamildir. Gelecek sene bütçeye konulan beş I 
yüz bin lira ile ancak şehir dahilideki bazı mühim I 
istikametlerin \ açılması ve su ameliyesinin ikmali I 
mümkün olacaktır. I 

Bunlardan başka bir şey yapmak mümkün 'değil- I 
dir. Elektrik ve HaVagazı da 'bir şirkete ihale edil- I 
mek suretiyle temin olunmuştur. I 

MA2HAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
Dahiil'îye Vekili Beyefendinin beyanatını şükranla I 
dinledik. Filhakika memleketin asayişinin vasıl oldu- I 
ğu derece iddia edebiliriz ki, senelerdenberi görül- 1 

müş bir hal değildir. Halkın refah ve huzur ve saa
detini temin hususunda Dahiliye Vekâleti ve me
murlarının gösterdiği hidemata teşekkür etmekle 
beraber bu vazife ile muvazzaf olan memurininin 
acaba karınım doyuruyor muyuz, doyur muyormu-
yuz? 

Efendiler; memurinin terfihi meselesi Encüme
ninizin de nazarı dikkatini cellbederek bir maddei 
mahsusa ile memuriyet meselesinde keyfiyet ve kem-
niyet meselelerini ve bir de saati mesaiyi tezyit et
mek hususunu zikrediyor. Vakıa kemriiyet ve keyfi
yet meselesini inkâr ödemeyiz, mıemurinin terfihinde 
bunun tesiri vardır. Fakat efendiler; bir kısım me
murin vardır ki onların ne keyfiyetine ve ne kemmi-
yetine dokunamazsınız. Dokunlduk, zararını gördük. 
Meselâ, biz zannettik ki lİstanhul polisinin adedini 
tenkis edersek mütebaki polisin maaşatına zammede-
''biliriz. Geçenler'de tenkihat yaptık. Fakat tatbikat ve 
ameliyat aksini gösteriyor ve polislerin adeldini ten
kis etmekle asayişin matlup olduğu veçhile istikrarı 
mümkün olmadığı anlaşılıyor. Tekrar, çıkardığımız 
memurları tavzif ettik. Tahakkuk etmiştir ki her kı
sım memurin üzerinde kemmiyet ve keyfiyet farkı ile 
o ynanam ıyaeaktır. 

Yine deni'yor ki saati mesaiyi bir saat tezyit eder
sek senede 17 000 000 saat kazanırız, bu suretle me
murların adedinden bir çoğunu tenkis edebiliriz. Bu 
'bir, nazariye olabilir. Encümenin affına mağruren arz 
ediyorum ki bu bendenize bir hesap oyunudur gibi 
geliyor. Malumu Âliniz bir hesab oyunu varaır: Bir 
rakam tüt, nısfını da benim, İçin tut, zammet, yarısı
nı at gibi.. Acaba tatbikat'da bu mümkün mü, değil 
mi? saati mesaiyi tezyit etmekle memurun adedini 
tenkis ve bu suretle memurin maaşatını tezyit etmek 
mümkün olur mu? Vallah arkadaşlar; berideniz izan-
nödiyorum ki saati mesaiyi artırmakla tenvir ve teshin 
masrafını artırmış olmaktan başka bir şey yapıl
maz. Efendiler; 6 - 7 saat çalışsın, fakat çalışan me
mur salim bir kafa ile çalışsın. Salim bir kafa ile ça
lışmazsa karnı doymazsa, on saat çalıştırsanız arz et
tiğim gibi, tenvir ve teshin masrafını artırmaktan 
başka bir fayda vermez. Meselâ efendiler; memleke
tin asayişi ile meşgul olan Emniyeti Umumiye dai
resine ve buna merbut olan Polislere gelelimi: istan
bul'da en mühim bir merkez memurunun aldığı maaş 
azami 50 - 60 liradır ve şunu da lütfen tahattur bu
yurunuz ki, o memur da ancak haftaida bir defa evi
ne gider. 

Şu halde, meselâ Galata, Beyoğlu gibi bir yerde 
Merkez Memuru olan bir zat haftada bir defa evine 
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gittiğine ve almakta olduğu para da azami 60 lira 
olduğuna nazaran bu para ancak o adamın kendi ye
mek masrafına kifayet edebiHir. Sonra diyelim ki iş
te bunu nazarı dikkate aldık, saat mesaiyi tezyit edi
yoruz, polisi tenkis ediyoruz.. Malumu ihsanınız po
lisin en aşağı vazifesi 12 saattir. Bazen 24 saate çı
kar. 12, 16 saat çalışmak mecburiyetinde olan bir po
lis için saati mesaiyi tezyit etmek imkânı yoktur. Ka-
zalik Telgrafçılar, malumu âliniz, 12 - 16 saat çalış
maktadır. Bunların da saati mesaisini tezyit imkânı 
yoktur. 15 sene çalışan bir Telgraf müdürü - işte büt
çe elimizdedir - 12 lira bir maaşı asli ve nihayet 
40 - 45 lira zam ile 50 lira para alırken bu adam 
12 - 16 saat çalışmağa da mecburdur. Şu halde gö
rülüyor ki fevkalâde hizmet ibrazından hali kalma
yan ve filhakika şu kürsüde teşekküre mecbur kal
dığım Dahiliye Memurları - ki Telgraf ve Emniyeti 
Umumiye'de oraya dahildir - maaşlarının pek dun 
olduğuna bütün arkadaştanım da müttefiktir. Fakat 
efendiler bu maruzatım cümlenizce malumdur. Fa
kat ben biliyorum ki.. 

MAHMUT CELAL BEY (İzmir) — Çaresini 
söyle, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yahu 
sabret biraz bakalım, dokuz ay nasıl sabrettin? (Han
deler). Şimdi bu hakayik cümlemizin malumudur 
tezyit için ne yapalım? 

Efendiler; Ben bu sene behemehal tezyit ede
lim dîye bir iddiada bulunmuyorum. Bizim gayet 
mühim bir gayemiz vardır ki o da bütçemizin te
vazünüdür. Bu hal karşısında bir şey demiyorum. 
Bunları söylemekten maksadım şudur efendiler. Ba
zı hakikatlar vardır ki bu hakikatler zihinlerde tam 
bir intibaz hâsıl etmek için daima tekerrüre 
muhtaçtırlar. Bu malum olan bir hakikattir. 
Fakat zihinlerinize iyice intibah hasıl etmek 
ve iz bırakmak ve o iz kaybolmamak için ben
deniz de bu hakayiki tenvirden başka bir maksadım 
yoktur. Dahiliye Vekâletine bu hususta teşekkür et
mekle beraber meselâ: Tahriri nüfus meselesinden 
dolayı yine teşekkür ederim. Çok doğrudur. Yalnız 
tatbikat noktasında zannederim ki Vekil Beyefendi 
ile hemfikir değilim. Belki hata ediyorum. Sebebi 
şudur. Memurini mülkiye yetiştirmek için İstanbul'da 
Bir Mektebi Mülkiye Vardır. Burada memurini mül
kiye lüzumu derecede efendi yetişmediği ve yetişe
bilmek için zaman geçmesi lâzım geldiğinden elyevin 
mektep görmeyen memurlarımız için bir tatbikat 
mektebi açılıyor zannıridayım. 

Efendiler, tatbikat mektebi herhalde nakıs bir 
mektepdir. Elimizde mektebi mülkiye gibi bir mem
ba varken bunu ıslâh etsek, bunun varidatını tezyit 
etsek de böyle senede on efen!di çıkaracağımıza, me
mur cihetİyle Dahiliye Vekâletinin senede ihtiyacı 
olan 40 - 50 memur çıkartsa, zannederim ki daha 
esaslı bir tedbir olur. Zira bulgun Mektebi Mülkiye
den çıkan efendilerin mesleği Dahiliye memuru ol
mak lâzım gelirken hemen maalesef kısmı azamı di
ğer mesleklere salik oluyor. Dahiliyeye gelen h'iç 
yok gibi. Meselâ biliyorum ki gine teşekkür ederek 
söylüyorum. Mektepten çıkanları Maliye Vekâleti 
imtihanla faızla maaş vererek müfettiş muavini vesai
re diye alıyor. Mamafih bu şayanı şükrandır. Alsın, 
fakat tatbikat mektebi yapacağımıza acaba şimdiye 
kadar birçok memur yetiştiren bu mektebi Dahiliye 
vekâletine lüzumu derecesinde memur yetiştirecek 
bir hale ifrağ etsek daha iyi olmaz mı? Binaenaleyh, 
Vekil Beyefendiden çok rica ediyorum. Bu mektebi 
mülkiyeye ehemmiyet versinler ve verdikleri ehem
miyeti tezyit buyursunlar. Eğer mektepten az talebe 
çıkıyorsa, adedinin tezyidi neye mütevakkıf ise onu 
lütfen temin etsinler. Tahsisatı mı tezyit edecekler
dir? Ne yaparlarsa yapsınlar, elimizde esaslı bir 
meslek mektebi olarak bulunsun, bu mektebe para 
sarf etmek, ıslah etmek zannederim ki tatbikat muk-
tebine para sarf etmekten daha iyi gibi geliyor. 

İHSAN BEY (Ankara) — Dahiliye Bütçesi mü
zakeresi vesilesiyle bir hususu vekil beyden rica et
mek için kürsüye geldim. Malumu âlinizdİr ki An
kara Vilâyeti ve şuabatı idaresi muhtelif mahallatta 
oturmakta ve halk İçin fevkalâde mucibi müşkiiât 
olmaktadır. Vali bey eski polis dairesinde oturuyor. 
Jandarma Kumandanlığı Hacı Bayram Mahallesin
de, Polis Müdiriyeti Mukaddem mahallesinde, bir 
başka müd'iriyet Tahtakale'de hülâsa bütün şehabatı 
idare ayrı ayrı mahallelerde ifayı vazife 'etmektedir
ler. Makamı vilâyete verilen bir istida tapuya, nü
fusa havale edildiği zaman bu daireleri bulmak için 
halk müşkİlât çekmektedirler. Bunu geçen sene Büt
çe müzakeresinde de rica etmiştim. Ya eski Vilâyet 
makamı olan ve elyevm ziraat ve nafia vekaletleri
nin oturduğu binayı vilâyete iade etsinler veyahut 
vilâyet için müceddeden bir bina inşası hususunu ic
ra buyursunlar diye rica etmiştim. 

Vekil Beyefendi o vakit bu hususu temin ede
ceklerini vaad buyurmuşlardı. Fakat geçeni' sene 
bütçenin müsaadesizlİği belki bu vaaidlerini ifaya 
mani olmuştur. Bu seneki bütçenin buna müsait ol-
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duğunu zannediyorum. Buna bir çare düşünerek hal
kı duçar olduğu müşkilâitdan hemen kurtarmağa him
met 'buyurmalarinı rica ediyorum. 

BMİJN BEY (Eskişehir) — Efendim; Bendeniz 
Dahiliye bütçesine münasebeti dolayısıyla Şehreme-
nati hakkında maruzatta bulunacağını. Şehremane-
tinin manzarai hazırasıridan zannediyorum ki Heye
ti Umumiyeniz de pek memnun değilsin'iz. Biz Anka
ra'nın elâ gözüne bakmaya gelmedik. Devletin istik-* 
halini temin için buralda içltıma -etmek lüzumuna 
kail olduğunuzdan dolayı ikide bir Ankara Şehre-
manetine Ankara'da oturulâbiîmek gayesiyle bir çok 
fedakârlıklarla yardım >etmek mecburiyetinde ka
lıyoruz. Çünki bu, Ankara meselesi değil, Ankara' 
nın mamur bir şehir haline gelmesini temin etmekle 
beraber memleketin istikbali noktai nazarından mü
nasip bir yer olduğu için bu masrafı ihtiyar ediyoruz. 
Demdeki bu, Anlkara şehrine mahsus bir şey değil
dir. Bütün Milletçe düşünülecek bir mesde olarak 
kabul edilmiştir. Böyle olunca Şehremenatinin şu va
ziyette yaptığı işler maksut neticeye varmıyor ve 
masrafları da yine veriyoruz. Şehirde ne lâzım? Yol 
lâzım, Sıhhi tesisat ve teşkilât lâzım, Halkı Sıtmadan 
kurtarmak lâzım, bunun için berideniz diyorum ki 
alâkadar vekâletlere meselâ: Yol işlerini Nafia vekâ
letine, hatta şehrin dahilindeki yolları bile doğrudan 
doğruya Nafia Vekâletine bırakalım. Sıhlhi mesaili, 
Sıhhiye Vekâletine bı'rakalım ve Şehremane'tini bu
gün lüzuırisuz olan teşkilâtını tensik edelim. Lüzum
suz yere pek büyük masraf iMzam eden bu teşkilâtı 
tensik ederek onu yalnız ve ancak şehrin içinde ya
pılan işleri muhafaza ve temizliğe memur edelim. 

Benderiizce bu sene bir buçuk milyon lira daha 
vererek gelecek sene bir buçuk milyon lira daha ve
rerek netice itibariyle bu külli parayı heder edeceği
mize bu işlerin arz ettiğim gibi alakadar vekâletler 
uhdesine terkederek, umumi bütçeden tedvir edersek 
çok iyi bir iş yapmış oluruz. Ankara'da yaşamak için 
icabeden işlerin yapıldığına değil verdiğimiz parala
rın heder olduğuna kaniim. Vereceğimiz paralar da 
heder olacaktır. Bugün Hükümeti Cumhurİyenin şe
refiyle pek de mütenasip olmayan bir manzara arz et
mektedir. Bİnanaleyh bunu, doğrudan doğruya hü
kümet meselesi yaparak hükümete terkdtimenin daha 
münasip olacağına ve halkın da 'bu müşkilden daha 
ziyade kârlı çıkacağına kailim. Çünki Ankara'yı otu
racak bir hale getirmezsek pek alâ görüyoruz ki; IBu-
rada oturan arkadaşlarımızın aileleri istanbul'da otu
ruyor. Buna binaen de üç gün burada ise yirmi yedi 
gün fstanbulda bulunuyor. Ankara Şehremanetİne 
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Hükümet vaziyet ederek bir kısım mühim işlerini de 
alâkadar vekâletlere devretmelidir. Netice itibariyle 
de Ankara oturulacak bir hale gelmelidir. Bendeniz 
bunları temenni ediyorum. 

MUSTAFA FEVZİ BEY (Konya) — Efendim; 
bütçeleri tetkik ettim. Memurinin terfih ve ikdarı 
için herhalde zam yapılmak ica'bet'tiğini zaman za
man arkadaşlar kürsüden ifade buyuruyorlar. Biz de 
onu bekliyorduk. Fakat tetlkikatım netİcesinlde yal
nız Dahiliye bütçesinde değil bütçelerin hepsinde 
Müsteşarlara, Müdiri Umumilere altışar yüz lira 
maktu bir zam yapılmış. Bundan başka diğer me
murin kamilen mahrum edilmiş. 

Esasen bu zam yapılan memur inin maaşları di
ğerlerine nispeten fazla idi. Sırf Müsteşarlar ve Mü
diri Umumilere zam yapılıp da diğerlerinin mahrum 
bırakılması esbabını izah buyurulmasını Muvazene! 
Maliye Encümeninden rica ediyorum. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Ankara 
Şehremaneti meselesi bendenİzce doğrudan doğru
ya Ankara şehrine ait olmaktan ziyade bir memleket 
meselesidir. Ankara'nın mimarı, bu hususta bizi tet
kik eden Ecnebi gözleri içinde en hakiki bir miyar
dır. Bu güne kadar Ankara Şehrinin umumi' bir plânı 
mevcut olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Her gün bu 
vaziyet herhangi bir tesirle değişmektedir ve bir 
şehrin esas noktaları herkesçe müttefik an bilinir ki 
iki meseledir. Biri su meselesi, diğeri lağım mesele
sidir. Bu gibi mesele tanzim edilmeden evvel ne elek
trik meselesi ve ne de diğer herhangi bir mesele mev
zubahis olamaz. Bunların hepsi ötekilerin mütemmi-
matındandır. Bu iki meselenin de tamamen halli 
esaslı bir plana mütevakkıftır. Bu plan yapılmamıştır.. 
Bunun içindir ki: Su ve lağım meselesi de halledil
memiştir. Su ve lağım işleri halledilmeyince de diğer
lerinin bir kıymeti olamaz. Yani böyle bir yer iyi bir 
şehir haline gelemez. Dahiliye Vekâleti büt
çesinin müzakeresinden istifade ederek sureti 
malhsusada bu nokdayı Vekil Beyefendi hazretlerin
den rica ediyoruz. 

Ankara meselesi bir memleket meselesidir. Mem
leket mesdesinin sureti halli de bu iki şeyin halli su
retiyle olur. Binaeneleyh bir arkadaşımızın bu kür
süden ifade buyurduğu veçhile bu meseleyi bir hü
kümet meselesi yapmalıdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ OEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Efendim; Mazhar Müfit Beyefendi, Polis ve Pos
ta memurlarının maaşatına zammedil'mediğinden ve 
maaşlarının az olduğundan bahsettiler. Meclisi Âli 
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bilhassa Polis ve Posta Telgraf Memurlarının çok az 
olan maaşlarını bütçenin kabiliyeti nispetinde tezyit 
etmiştir, iki senedir devam eden bu tezyit, hali tabii
sine kadar devam edebilir. Bu sene ne mümkünse 
o yapılmıştır. Gelecek sene olmasa öbür sene yine 
zam yapılır. Devletin bilumum memurininin maaşat 
ve refah vaziyeti aynı seviyededir. Polis ve Posta 
Telgraf memurları nasıl ise, Maliyenin, Adliyenin, 
Maarifin, Dahiliyenin memurları aynı vaziyettedir. 

(Maaş meselemi münasebetiyle Mu'stafa Feyzi 
efendinin 'beyan buyurdukları bir noktaya temas ede
ceğim. Yalnız Müsteşarlara ve Müdiri Umumilere 
para verilmiş de, diğer memurlara zam yapılmamış
tır buyurdular. Kemali şükranla arz ederim ki; bu se
neki da'hilİye gurupuna dahil bütçelerde bilhassa kü
çük memurların maaşatına zam olarak beş yüz bin 
liradan fazla tahsisat ilâve edilmiştir. 

Müdiri Umumilere değil yalnız Müsteşarlara ve 
Bütçe sahibi müstakil Müdiri Umumilere verilen 
(500) lira elbise parasıdır. Müsteşarlar, merasimi teş-
rifatiye icaibı olarak davetlere ziyafetlere gütmek mec
buriyetinde bulundukları için bu tahsisat bütçelere 
ilâve edilmiştir. Yoksa diğer memurlara zam ya-
pılmamışda yalnız bunlara verilmiş değildir. 

Mazhar Müfit Beyefendi, tatbikat mektebinin lü
zumsuzluğundan bahsettiler. Malumu âliniz Mekte
bi Mülkiye çok eski bir müessesedir ve bu müessese 
memlekete çok büyük zevat yetiştirmiş ve yetiştir
mekte bulunmuştur. El'yevm bu müesseseden Dahi
liyeye senede ancak 3 - 4 genç gelmektedir. Bunun 
esbabı tâharari edildi. Dahiliye Vekâleti maiyet rnemu-

, ru, Nahiye müdürü olarak mektebi mülkiyeden çı
kan genç efendilere ancak on yedi buçuk lira maaş 
verebilmektedir. Halbuki, bunlar mektepten çık'tık-
dan sonra Maliye Vekâleti, Divanı Muhasebata ve 
diğer vekâletlere gidince 25-30 lira ile işe başlıyorlar. 
Bu seneki bütçdde tetkik buyurulursa gömülecektir ki 50 
Nahiye M üdürünün ve maiyet memurlarının ilk maaşı 
da (25) liraya iblağ edilmiştir. Bu suretle Mektebi 
Mülkiyeden çıkan gençler idare mesleğine daha zi
yade rağbet edeceklerdir. Harbi Umumi ve onu taki-
'beden îstİklâl Harbi dölayısiyle Mektebi Mülkiye ve 
Hukuktan çıkan gençler idare mesleğine çok az rağ
bet etltikleri için, hariçten lise mezunu efendiler ve 
daha sonra aynı kabiliyette bir çok gençler idare 
memurluklarına girmişlerdir. Bunların hakkı mük
tesepleri vardır, kendilerini kollarından tutup çıkar
maya hiç hakkımız yoktur ve doğru değildir. 

iBugün hizmet eden bu memurlara Mektebi Mül
kiye ve Hukuktan çıkan gençler seviyesine irat için, 

bir tatbikat mektebi açılmıştır. Nahiye Müdürleri ve 
diğer gençler bu mektepten geçeceklerdir.! Hatta Kay
makamlar ve Valiler için de münasip müddetlerle 
kurs açılırsa çok faydalı olur kanaatındayız. (Doğru 
sesleri). 

İhsan bey buyurdular ki; eski Ankara Vilâyet 
konağı dolmuştur ve Ankara Vilâyet devairi dağınık
tır, hakikaten doğrudur. Vilâyet 17 yerde dağınıktır. 
Fakat Ankara Merkezi Hükümet olduğu zaman te-
hattur buyurdular ki, bütün devair- Başvekâlet de da
hil olduğu halde, eski Vali konağında toplanmıştı, 
dört senedenberi bir çok vekâlet binaları ve Adliye 
Sarayı yapılıyor. Eski Vilâyet binasını işgal eden 
devair kendilerine ait yeni binalara geçmek suretiyle 
o daire tahliye edilecek ve yine Vilâyete kalacaktır. 
Bu, bir zaman meselesidir. 

Emin Beyefendi, Ankara Şehremanetinin lağvı 
ile vazaifinin vekâletlere devrinin münasip olduğunu 
söylediler. Yahut Şehremaneti vazaifinin ait olduğu 
vekâletlerin şubelerine verilmesini, meselâ; yapı işleri 
Nafıaya, mesaili sıhhiye, Sıhhiyeye verilmelidir de
diler. Bu vekâletlere verilirse, yine o vekâletlere mer-
!but birer idare şubeleri tesis etmek lâzımdır. Sıhhi 
işleri Şehremanetİnde yapan bir Sıhhiye heyeti var
dır ve zaten bu heyet Sıhhiye Vekâletine merbuttur. 
Sonra Su ve Yol işleri vardır. Şehremini: bir Mühen
distir ve Maiyetinde bir heyeti fenniyesi vardır. Hep
si en mütehassıs zevattan müteşekkildir. Fenni işler
de bilhassa büyük meSailde direktifi de Nafıadan 
alırlar. Hatta Ankara'nın Elektrik ve Havagazı imti
yazı bir ecnebi şirketle müzakere edilirken Nafianın 
bu işlerle iştigal eden dairesiyle Şehremaneti müşte
reken çalışmıştır. Hükümetle Şehremaneti mesaisinde 
ittihat ve ahengi tam vardır. Bir ayrılık gayrdık yok
tur. Yalnız buyurdular ki; Ankara merkezi Hükümet 
olduğu halde hiçbir ümran görülmüyor. Hiçbir kimse 
burada oturamıyor. Şuraya, buraya gitmeye mecbur 
oluyorlar. Rİca ederim, pek âlâ görülür ki üç sene 
evvelki Ankara ile şimdiki Ankara arasında bariz bir 
fark vardır. Cemal Hüsnü Beyefendi, su meselesinden 
bahis buyurdular. Ankara'yı şu yakın zamanlarda bir 
kere gezecek olsalardı Ankara'nın borul konmamış, 
boru konmak üzere açılmamış hiçbir sokiğı kalmadı
ğını mÜşahade buyurdulardı. Gerek Ankara içinde, 
gerek hariç mahallelerde su mesaisi faaliyetle yürü
mektedir. Geçen gece geç vaki't bile köprü altında 
lamba ve fenerlerle boru ferşiyatına devam olundu
ğunu bizzat gördüm. Şimdiye ka'dar altı yüz bin lira 
sarf edilmiş olan su mesaisine büyük biir faaliyetle 
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devam olunmaktadır. Kanalizasyon meselesi kolay 
değildir. Başlandığı zamıan durdurulamaz, az zaman
da bitirilmesi ieaibeden mühim bir ameliyedir. Bu iş 
için 5 - 6 milyon lira sarfı ica/betmektedir. Binaha-
leyh evvelâ bu tahsisatı temin etmek, sonra netice
sini beklemek lâzımıdır, 

Ankara'da zannederim kâfi derecede yollar açıl
maya başlanmıştır. Vesaitimiz eski yollara nispeten 
daha fazla parkeler üzerinde yürüyüp gitmektedir. 

Elektrik, gerek kuvvei muharrike ve gerek tesisat 
cihetiyle her gün memleketlin inkişaf ve tevessü eden 
ihtiyacına kâfi gelmemektedir. 

Elyevm büyük bir şirkete bir imtiyaz verilerek 
memleketin müessesatı sınaiyesinin muhtaç olduğu 
kuvvei muharrike ve tenvirat temin edilecektir. Bun
dan başka aynı şirket havagazı da istihsal suretiyle 
diğer ihtiyacatı medeniydde tehvin edilmiş olacaktır. 

Binaenaleyh Ankara elektrik meselesi yakın bir 
zamanda her türlü ihtîyacata kâfi bir şekilde halle
dilmiş olacaktır. 

Cemal Hüsnü Beyefendi, bir de şehrin planından 
bahis buyurdular. Filhakika Ankara'nın plan ve ha
ritası yapılmak: lâzımıdır. Ve şimdiye kadar esaslı bir 
plan yapılamamıştır. Fakat Şehremaneti bu noksanı 
ehemmiyetle nazarı dikkate almış, Ankara'nın muh
telif mikyaslarda mükemmel bir haritasının tanzimi
ni bir heyete vermiş ve müstakbel bir planın tanzimi 
için de projeler tanzim etmüş ve tecrübeli ecnebi 
mütehassısların celbine tevessül etmiştir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendıim; Dahiliye Vekâ
leti bütçesi dolayısıyla söz alan muhterem hatiplerin 
mütalaatına Dahiliye Vekili Beyefendi cevaplarını 
verdiler, yalnız muhterem hatiplerden bazıları Encü
mene taalluk eden bazı mesailden bahis buyurmuşlar
dır. Binaenaleyh bendeniz de müsaadei âl'ileriyle ken
dilerine Encümenin bu husustaki noktai nazarlarını 
kısaca arz edeceğim. 

Mazhar Müfit Beyefenidi memurinin terfihine te
mas ederek bunu memur adedinin tenkisinden bek
lemek lâzım geldiği yolunda Encümenin dermeyan 
etmiş olduğu mütalaayı ciddi bulmalıdır. Saati me
sainin tezyidine ait olima'k üzere Encümenin derme
yan etmiş olduğu mütalaayı biraz hesap oyununa ben
zettiler. Encümenin mazbatasında bu hususa dair 
olan mütalaası, mütalaa olunacak olursa görülür ki 
istinat ettiğimiz ndktai nazar doğrudan doğruya he
sap oyunu ile tavsif edilecek kadar zayıf değildir. 
Müstahdeminin adedi mecmuu 65000 küsurdan iba- J 

ret iken bir sene zarfında bunu 58 000 küsura indire
rek yedi bin tasarruf temin etmek nöticesinin bah
şettiği fırsattan istifade ederek bu sene huzuru âlile
rine takdim kılınmış olan bütçeden bilhassa mümey
yiz derecesine kadar olan küçük memurlar maaşatın-
da ehemmiyetli zemaim temin edilebilmiştir. 

Mustafa Feyzi Beyefendi, Encümenin büyük me
murlara zammı düşündüğünü, küçük memurlara atfı 
nazar etmediğini ifade buyurdular. Hakikati hale ta
mamen zıt olan bu noktai nazarlar her hangi bir tet
kik ile derhal taayyün edebilir. 

Kadroları heyeti muhteremeye takdim ettik, kad
roları gözden geçirince görülür ki, küçük memurla
rın maaşatmda hemen umumiyetle zamma gidilmiş
tir. Adetten kazanılmış zamma gidilmiştir. Bu surette 
hakikaten birkaç seneden beri Meclisi Âlinin muh
telif vesilelerle izhar buyurmuş olduğu temayülatı 
Encümen de kendisine reber addetmiş ve memurları
mızın terfihleri için mümkün olan her türlü çareyi 
temine çalışmıştır. Eğer bunun birden bire neticesine 
vasıl olunamamışsa bu herkesin malumu olduğu veç
hile mütevazin bir bütçeye malik olmak için vermiş 
olduğumuz esas karara müstenittir. 

Encümenimiz mazbatayı umumiyesinde saati me
sainin tezyidine ait olmak üzere arzı mütalaa eder
ken takribi bir hesap ile saati mesainin tezyidinden 
ne gibi netayic hasıl olacağına işaret etmek istedi. 
Saati mesainin müddeti artırılacak olursa bunun ne-
tayicinin şayanı hayret olabileceğini göstermek sure
tiyle Memurin Kanununda mesai için nazarı itibara 
alınmış olan asgari ve azami müddetlerden hiç ol
mazsa azami müddete saati mesaiyi tahrir etmek lü
zumunu ileri sürmek zaruretini gördük. Memurları
mızın iyi maaş alması, maişet derdinden tamamen 
vareste kalarak vazifelerine hasrı vakit edebilmeleri 
umumiyetle temenni ettiğimiz bir neticedir. Fakat 
bu temenniyi yüz doksan milyon liralık bir bütçe 
içerisinde yetmiş beş milyonunu maaşata verdiğimiz 
bir sırada defaten temin imkân olamayacağını elbet
te teslim buyurulur. En ufak bir zammı dahi derpiş 
ettiğimiz zaman yekûn, adedi memurin ve müstahde
min sabit kalmak şartı ile, asgari bir ihtiyaç haddine 
göre maaşatı artırdığımızı düşündüğümüz zaman ya
pılması lâzım" gelen zamaimin derecesi onbeş, yirmi 
milyon lirayı mütecaviz rakamlarla karşımıza çıkı
yordu. 15, 20 milyon liralık bir zammın ne dereceye 
kadar mümkün olduğunu izaha hacet yoktur, zan
nederim. Bu sene temin ettiğimiz tasarruf adette 

1 karo harici kimseyi bırakmaksızın münhalâtta tedri-
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cen istifade ötmek suretiyle bu netice hâsıl olmuştur. 
Eğer bu yol takip edilecek olursa defaten değil, fa
kat tedrici bir surette memurlarımızı: terfih etmek 
'keyfiyetlerini temin ederek kemmiyetten kazanmak 
gibi makul bir neticeye az zaman zarfında varmak 
kabil olabilir. Zannediyorum ki Heyeti Muhtereme-
den almış olduğumuz bu veçhe Encümenin dermeyan 
etmiş olduğu bu noktai nazar, en salim bir yol ola
rak memurlar meselesinin hallinde bizi birkaç sene 
sonra iyi bir vaziyette bulunmaya sevk edecektir. 

Maaşat meselesi mevzubahis olduğu zaman sure
ti umumiyede beyan buyurulan mütalaalar bilhassa 
polis ve telgraf memurları üzerine ini'tal ettirildi. Da-
hitöye Vekili beyefendinin işaret buyurdukları gibi bu 
sınıf memurların da mümkün olabildiği kadar bu se
ne de' terfihleri yoluna gidilmiştir. Gerek Posta Tel
graf bütçesinde ve gerekse Emniyeti Umumiye büt
çesinde müşahede buyurülacağı veçhile hemen umu
miyetle o bütçelerde de zamaim vardır. Elbette ne 
Encümenin ne Meclisi Âlinin mümkün olan her tür
lü terfih vesaitini memurlarından deriğ etmesine bir 
sebep yoktur. Bu hususta beyanı mütalaa etmiş olan 
muhterem hatiplerin de vaziyeti hakikiye muvacehe
sinde Encümeninizin takdim etmiş olduğu rakamla
rın haricinde Meclisi Âliye bir rakam takdimine im
kân göremeyeceklerine eminiz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Encümenin umumî mazbatasından anlıyorum ki; ge
çen seneye nispetle yedi bin üç yüz seksen bir memur 
tenkis edifdi. Acaba geçen seneki ücretli memurlarla 
bu seneki ücretli memurların arasında tezayüt mü 
vardır, tenakus mu vardır? 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Yekun hakkında Mazhar 
Müfit Beyefendinin sualleri memurin ve müstahde
minin adedi mecmuuna aittir, encümen gerek maaşlı, 
gerek ücretli memurların yekûnu üzerinden tenzila
tın hulâsasını arz etmiştir. Eğer ayrı ayrı mütalaa 
edilmiş olsa maaşlı memurlardan tenzilâtımız ücret
lilerden daha ziyadedir. Encümenin bu hususita takip 
ettiği noktai nazar maaşlı memurlar, Devlet için mu-
hassasatı zatiye itibariyle memurin kanunundaki bir
çok ahkâm ve taahhüdat itibariyle daha ziyade israr 
ile nazarı itibara alınacak sınıflardandır. 

Bu itibarla maaşat kısmındaki tenzilâtı daha fazla 
yapmak bilhas'sa Encümenin noktai nazarı olmuştur. 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekâleti Bütçesinin 
heyeti umumiyesl hakkında başka söz isteyen yoktur. 
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Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Fa
sıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

'261 Merkez maaşatı 51 840 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

262 Merkez ücuratı 17 940 
REİS — Fasıl hakkında mütalaa 
var mı? Kabul edilrriiştir. 

263 Vilâyat memurini maaşatı 597 096 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir 

!264 Vilâyat ücuratı 475 788 
iREtS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

265 TaMsisatı fevkalade 1 330 770 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

266 Uzaklık ve pahalılık zammı 170 300 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

267 Vali ve kaymakamların makam tah
sisatı 146 760 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

26$ Tahsisattı maktua 6D0İ 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

1269 Mazulin 75 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

270 Merkez ayniyatı sabitesi 1 880 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

271 Merkez levazımı 6 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

272 Merkez müteferrikası 6 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir, 

273 Vi'layât' ayniyatı sabitesi 19 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

274- Vilâyat levazımı 45 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir, 
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Fasıl Lira 

275 Vilâyat müteferrikası 12 500 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

276 'Masarifi müten'evvia 152 800 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

277 Dahilî resmî telgraf ücreti 199 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir, 

278 Devir harcırahı 30 O0O 
REİS — Mütalaa var mı? Kaibul 
edilmiştir. 

279 Nevalhi müdürleri hayvan yem be-
idöli 32 CICD 
REİS — Mütalaa var mı? Kaibul 
edilmiştir. 

•280 Hapishaneler mesarifi 1 061 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
ediHmiştir. 

281 Nüfus idareleri masrafı 15 000' 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

282 Tahriri nüfus masrafı 1 274 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

283 Mebus intihaba'tı mesarifine mua
venet 100 000 
İREİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

284 Avrupa harcırahı 22 500 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir, 

1285 Tatbikat mektebi masrafı 30 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

B) POSTA, TELGRAF VE TELEFON MÜDÜ
RİYETİ UMUMİYESİ BÜTÇESİ: 

REİS — Posta ve Telgraf Bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı?.. (Hayır sesleri). 
Fasıllara geçilmesini kaibul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

291f Merkez inşaatı 58 524 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

292 Merkez ücuratı 4 800 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

293 Vilâyat memurini maaşatı 789 834 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

294 Vilâyat ücuratı 172 980 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

295 Tahsisatı fevkalâde 2 085 387 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

296 Uzaklık ve pahalılık zammı 163 440 
iREİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

297 Tahsisatı maktua 500 
ıREÎS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

298 Mazulîn 5 903 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

299 Merkez ayniyatı sabitesi 2 000 
REİS — Mütalaa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

300 Merkez levazımı 8 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

301 Merkez müteferrikası 2 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul: edilmiştir. 

302 Merkez ikramiyesi 1 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

303 Vilâyat ayniyatı sabitesi 62 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

304 Vilâyat levazımı 71 800 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

305 Vilâyat müteferrikası- 45 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
ibul edilmiştir. 

306 Vilâyat ikramiyesi 6 000 
REİS — İtiraz eden var mı efen
dim? Kabul edilmiştir. 

307 Mesarifi mütenevvia 262 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
Kabul edilmiştir. 
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Fasıl " Lira 

308 Dahilî resmî telgraf ücreti 500 
REİS — İtiraz var mı efendim? 
Kabul edilmiştir. 

309 Posta maisrafı 724 000 
REİS — İtiraz eden yoktur efen
dim. Kaibul edilmiştir 

3Ö1 Telgraf ve telefon mesarifi 540 000 
REİS — itiraz eden var mı efen
dim? Kabul edilmiştir. 

311 Telsiz, telgraf ve telefon malzeme 
ve işletme mesarifi 131 700 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

312 Cibayet masrafı 42 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
ibul edilmiştir. 

9T3 Muamelâtı nakdiye 235 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir., 

314 Berayı ihtisas Avrupa'ya gönderile
cek memurin ücurat ve harcırahı 12 200 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

315 Kurslar mesarifi 10 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

316 Fabrikalar masrafı 25 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

317 Telgraf mektebi masrafı 10 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

C) EMNİYETİ UMUMİYE MÜDİRİYETİ 
UMUMİYESİ BÜTÇESİ : 

REİS — Emniyeti Umumiye Bütçesinin heyeti 
umumayesi haıkkında söz isteyen var mı? Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

321 Merkez maaşatı 14 736 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmıiştir. 

322 Merkez ücuraiatı 3 240 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

323 Vilâyat memurini maaşatı 1 040 514 
REİS — İtiraz öden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

324 Vilâyat ücuratı 45 708 
REİS — İtiraz eden yar mı? Ka
bul edilmiştir. 

325 Tahsisatı fevkalâde.. 2 393 730 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

326 Uzaklık ve pahalılık zammı 113 135 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

327 Tahsisatı maktua 500 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

328 Mazulîn 11 000 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmıiştir. 

329 Merkez ayniyatı sabitesi 450 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmıiştir. 

330 Merkez levazımı 1 300 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

331 Merkez müteferrikası 1 300 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

332 Vilâyat ayniyatı sabitesi 8 000 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

333 Vilâyat levazımı 3Q 500 
REİS — İtiraz eden yok efendim. 
Kabul edilmiştir. 

334 Vilâyat müteferrikası 3 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

335 Vilâyat ikramiyesi 1 000 
REÎS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

336 Mesarifi mütenevvia 90 050 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

337 Dahilî, Resmî Telgraf ücreti 320 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilrriiştir. 

338 Levazım 152 750 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmıiştir. 

— 67 — 



İ : 50 

Fasıl 

11 , 4 

Lira 

1927 C : 1 

23 400 

15 000 

4 000 

339 Masarifi mütenevvi a 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

340 Ecnebi mütehassısları 
REİS — kiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

341 Polis Mektepleri masrafı 
REİS — İtiraz eden ydk. Kabul 
edilmiştir. 

D) UMUM JANDARMA KUMANDANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

REİS — Umum Jandarma Kumandanlığı bütçe
sinin heyeti ürnıumiiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul edenler 
lütfen el ka'ldırsın,.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmıiştir. 

Fasıl Lira 

351 Merkez maaşaü 19 524 
REİS — İtiıraz eden ydk. Kabul 
edilmiştir. . 

352 Merkez ücuratı 1 560 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

353 Vilâyalt maaşatı 2 267 996 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

354 Vilâyat ücuraü 7 200 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir-

355 Tahsisatı fevkalâde 1 317 695 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

356 Uzaklık ve pahalılık zammı 160 456 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edimiştir. 

357 Tahsisatı maktua 500 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

358 Tayın zammı 167 136 

MUVAZENBİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, tayın zammı için 
yarı bir kanun tanzim edilecek. Ve bu kanunu bir 
kaç gün zarfında Meclisi Âliye arz edeceğiz, Bu fas
lın o kanunun kabulünden sonra reye vaz'ı daihıa mü
nasip olur. v 

REİS — Efendim, Encümenin teklifi üzerine bu 
faslın reye vaz'ını tehir ediyoruz. 

Fasıl Lira 

359 Merkez ayniyatı sabitesi 590 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

360 Merkez levazımı 1 235 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

365 Merkez müteferrikası 395 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

362 Vilâyat ayniyatı sabitesi 10 500 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

363 Vilâyat levazımı 86 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

364 Vilâyat müteferrikası 14 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmıiştir. 

365 Vilâyat ikramiyesi 2 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

366 Masarifi mütenevvia 135 20i 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

367 Dahilî, resmî telgraf ücreti 900 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

368 Masarifi mütenevvia . 114 415 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

369 Tayinat 4 294 324 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

370 Teçhizat 579 376 
REİS — İtiraz öden yok. Kabul 
edilmıiştir. 

371 AVrupa harcırahı 5 000 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

372 Jandarma mektepleri masarifi 7 200 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

373 Matbua masrafı 500 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

374 İmalathane ve depolar masarifi 1 590 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
.edilmiştir. 

-E) İSKÂN MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ BÜT
ÇESİ : 

REİS — İskân Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

381 Merkez maaşatı 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

382 Merkez ücuratı 
REİS — itiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

383 Vilâyat memurini maaşatı 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

384 Vilâyat ücuratı 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

385 Tahsisatı fevkalâde 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

386 Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

387 Tahsisatı maktua 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

388 Mazulîn 
REİS — İtiraz eden yok. Kabul 
edilmiştir. 

389 Merkez ayniyatı sabitesi 
REİS — İtiraz eden var mı? Yok. 
Kabul edilmiştir. 

39Q Merkez levazımı 
REİS — İtiraz eden var mı? Yok. 
Kabul edilmiştir. 

391 Merkez müteferrikası 
REİS — İtiraz eden var mı? Yok. 
Kabul edilmiştir. 

14 0170 

4 500 

67 032 

10 560 

165 507 

15 330 

500 

2 000 

800 

5 500 

1 50Q 

Fasıl Lira 

392 Vilâyat ayniyatı sabitesi 3 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

393 Vilâyat levazımı 16 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

394 Vilâyat müteferrikası 2 800 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

395 Masarifi mütenevvia 46 860 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir., 

396 Dahilî, resmî telgraf ücreti 29 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

397 İskân masarifi 765 000 
REİS — İtiraz eden var rru? Ka
bul edilmiştir. 

398 Memalıiki ecnebiye harcırahı 5 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

399 Yeniden gelecek muhacir ve mül
teciler için vücuda getirilecek teş
kilâtı muvakkate masarifi umumi
yesi 92 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

400 1341 senesinde ifa edilen hidema-
ta ait olup, tahakkuk etmiş fakat 
sehiv dolayısiyle tediye edilememiş 
düyun karşılığı 3 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka-
ıbuil edilmiştir. 

401 Tavizat 450 000 
REİS — İtiraz eden va r mı? Ka
bul edlilrnliştir. 

402 İnşaat ve tamirat 875 900 
REİS — İtiraz «den var mı? Ka
bul edilmiştir. 

F) HARİCİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
REİS — Efendim, Hariciye Vekâleti Bütçesinin 

müzakeresine geçiyoruz. 
HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ

TÜ BEYEFENDİ (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
Haricî politikada takip ettiğimiz yolun evvel emirde 
huzur ve emniyetimizi istihdaf eden ve beynelmilel 
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münasebatta i'htilâfattan asla istifade etmeyerek bi
lakis milletler abasında hüsnü münasebatta menfaat 
bulan müsıtakimane mahiyetti nazarı dikkati celbet-
miye lâyıktır. Bu hattı hareketimiz açık muahedeler
le ve itilâflarla ve onların halisane tatbikatına dikkat 
etmekle ve aynı harekete mukabillerimizden intizar 
etmekte tezahür etmektedir. İşte bu müstakar siyase
timiz sureti umumiyede normal olan mümasebatı 
umumiyemıizde dostluklarımızın kıymeti ve kuvveti 
ve alelumum münasebat ve müzakerelerim izdeki vu
zuh ve hüsnüniyeti tezahür ettirmekte olduğu ümi
dindeyim. Aynı zamanda şurasını da derhal ilâve et
meliyim ki, bilhassa yakınımızdia güzeran olan ah
val ve hadisatı ve bize karşı beslenilen her türlü ef
kâr ve hissiyatı hususî bir teyakkuzla takip etmekte 
olduğumuza şüphe yoktur. 

Hariciye Vekâletimiz yeni ikamet mukaveleleri' 
ve ticaret muahedeleri ihzar ve Büyük Millet Mec
lisi Âlisine takdim etmekte bulunmuştur. Bu muahe
delerin mevkii tatbike vaz'ından münasebatı ilktisa-
diyemizi tanzime hadim, olmasına ve iktisadî inkişa
fımızı teshil etmesine intizar edebiliriz. Takdim et
tiğimiz bütçenin hututu umumiyesi malî mesail için 
hükümetinizce takip edilmekte olan fikri tasarrufa 
muvafık olmakla beraber münasebatı hariciyemizin 
istilzam ettiği esasa ta da vefa edebilecek mahiyette
dir. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Efendim, Yu
goslavya'da Türk tabaasının bir çok emvali vardır. 
Bunlardan hiç bir suretle istifade edilemiyor. Ne va
kit istifade temin edilecektir? 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY — Recep Zühtü Bey arkadaşımızın Yugos-
lavya'daki Türk tabaası emlâki hakkındaki sualine 
bu hususta malumat vermeğe vesile bahş olduğun
dan teşekkür ederim. Hepiniz biliyorsunuz ki Yugos
lavya ile aramızda münakit yalnız bir muhadenet 
muahedenamesi vardır. Henüz ikamet mukavelesi 
akdedilmiş değildir. Usulden olduğu üzere böyle, bir 
mukavele; yani 'bir ikamet mukavelesi akdine kadar 
tarafeyn tabaasının ikamet şeraiti hukuku umumiyei 
düvel kavaidine tabidir. Filhakika Yugoslavya'nın 
Türk tabaası emlâkinin henüz saıhiplerine teslime ip-
tidar olunmayan yegâne memleket olduğunu itiraf 
etmeye mecburum. Fakat derhal şurasını da tasrih 
etmeliyim ki; Yugoslavya hükümeti tabaamızın iadei 
emlâkini esas itibariyle kabul etmiş ve süratle tatbi
kini bize vaad eylemiş ve ahiren Yugoslavya Harici
ye Nazırı Meclisi Mebusanlarındaki beyanatta da 

bunu izhar eylemiştir. Binaenaleyh fiiliyatına da in
tizar etmekteyiz. (Ne vakte kadar sesli eri). 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — İkamet muka
velesi yok mu? 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY — Hayır, aramızda ikamet mukavelename
si mevcut değildir. İkamet mukavelenamesi mevcut 
olmlayınca Türk tabaasının ikamet şeraiti hukuku 
umumiyei düvel kavaidine tabidir. Bu kavaidin ica
bından olarak Türk tabaası emlâkinin tamamıiyle 
iade olunması lâzımdır. Ve biz Türkiye'de Yugoslav
ya tabaasının emlâkine asla vazıyet etmiş bulunmu
yoruz. Binaenaleyh Belgrat Hükümetinin meclisinde 
dahi alelen izhar ettiği veçhile yakında Türk tabaa-
sına emlâkinin teslim edilmesi vaadine İnanmak ve 
onun tediyatınia intizar etmek en muvafık maslahat 
olsa gerektir. 

Bahusus izhar olunan mütekabil hissiyatım ve ka-
vaidl umumiyeye riayet lüzumunun bunu teshil ede
ceğini zannetmekte haklıyım. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Yunanlılarla aikdolunan itilaf nam eler tatbik olunu
yor mu? 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY — Efendim, Yunanlılarla akdedilen itilâf-
nameler Büyük Millet Meclisince tasdik edildikten 
sonra muhtelit Mübadele Komisyonuna tevdi edilmiş 
bulunuyor. Binaenaleyh mezkûr itilâf namenin tatbi
katı yine itilâf namelerin metninde derpiş edilen mec
rayı, seyri tabiîyi tatbik etmektedir. Kanaatimizce 
müspet ve iyi metayice varılabileceğini kuvvetle ümit 
etmekteyiz. Çünkü iki hükümet arasındaki hüsnü 
münasebet ve iyi komşuluk teessüsü için müsjahede-
siyle cidden memnun olduğum ve bizim siyasetim izin 
malkesi olan tezahüratı dostane bu nikbinane beya
natın başlıca istinadıdır. Ve fiiliyatın benli tekzip et-
miyeceğini zan ve ümit ederek arz ediyorum. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
şark ve cenupda itilâfnamelerin akdinden sonra da 
hudutlarda hadiselerden baıhsolunuyor. Bu hadiseler 
bitmiiyecek midir? 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (Devamla) — Şark hudutlarında en başta 
Türkiye - Rusya hududunda hiç bir vakit bir hadise 
olduğunu hatırlamıyorum ve olmamıştır. Irak hudu
dunda Ankara muahedesinden beri hiç bir vak'a bil
miyoruz. İran hududunda filhakika ara sıra münferit 
vekayi tahaddüs etmektedir. Bu vakaya karşı da 
Türkiye - İran. muahedesinde derpiş edilen tedabirin 
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tatbiki ciddiyetle takip olunmaktadır. Ancak Suriye 
hududunda son günlerde Mardin cenubundaki bazı 
aşiretler tarafından bir kaç şekavet teşebbüsü vaki 
olmuştur. Bu teşebbüsle hudut halkımızın ızdırtabmı 
badi olmuştur. Fakat Suriye itilâf nameleri dahi muh
temel hadisata karşı tarafeynin tedalbîri mütekabile-
sini ihtiva ekmektedir. Ve o tedabir vuzuh ile teay-
yün etmiştir. Binaenaleyh bu tedabirin ihtimamla 
tatbiki bü gibi hadiselerin zuhuruna mani olacağına 
şüphe yoktur. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim; Balkanlarda 
bazı tertibatı siyasiye ve ittifaklar vuku bulduğuna 
dair matbuat mlalurniat vermektedir. Lütfen Vekil 
Beyefendimin bu hususta bizi tenvir buyurmalarını 
rica ederim. 

HARİCÎYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY — Balkan devletlerinden Yunan komşu
muzla olan münasebatımız hakkında biraz evvel bil
vesile bahsetmiştim. Diğer Balkan devletleriyle ve 
bunlardan her biri ille aramızdaki münasebat seyri 
ta'biîdedir, omlarla da aramızda esaslı bir ihtilâfın 
vücudune Vakıf bulunmuyoruz. Balkanların zaman 
zaman muhtelif siyasetlere cevelangâh olduğu ve ara 
sıra Balkanlılar arasında neticelenemeyen umumî an
laşma teşebbüsilerinin vuku bulduğu cümlenizin ma
lumudur. Bu hatta bizim noktai nazarımızdan müs
pet veya menfi bir şekilde herhangi bir tertibin fiilî 
tebellür ve taazzuvunu zannetrnemekle beraber Bal
kanlardaki her hali pek yakından ve büyük bir alâ
ka ile takip etmekteyiz. Balkan devletlerinin cümle
siyle ve ayrı ayrı her biriyle hüsnü münasebata ve 
samimi münasebata azamî müştak ve taraftar oldu
ğumuzu her münasebetle söylemekte ve ilân etmek
te olduğumuz gibi dahilî veya haberdarı bulunmadı
ğımız herhangi bir teşekkülü bittabi aleyhimizde te
lakki ederek ona göre tedbire mütevessil olacağımı
zı da izhardan asla farîğ olmadık. (Bravo sesleri), 
(Alkışlar). 

REİS — Bütçenin heyeti umumıiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Fasıl
lara geçitmes'i kabul edilmiştir. 
Fasıl . Lira 

411 Maaşat 141 240 
REİS — İtiraz eden var ma? Ka
bul edilmiştir. 

412 Ücurat 67 596 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir* 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, 412: nci fasılda 
(elçilik ve şehbenderlikler muhafızı) namiyle üçüncü 
madde olarak bir madde açılmasını teklif ediyoruz. 
3 840 liralık bir madde olacaktır faslın yekûnu 
71 436 lira olacaktır. 3 840 lirayı aşağıdaki mütefer
rika faslından tenzil ediyoruz. 

REİS — Efendim, Encümen 412 nci faslı 71 436 
lira olarak teklif ediyor, itiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

413 Tahsisatı fevkalade 87 240 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

415 Uzaklık ve pahalılık zammı 52 482 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

416 Tahsisatı maktua 10 400 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiiştir. 

417 Mazuilîn 29 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka-
buil edilmiştir. 

418 Ayniyatı sabite 56 200 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

419 Levazım 67 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiiştir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — 42Q nci faslın yekûnu 
(16 16Q) lira olacaktır. 

Fasıl Lira 

420 Müteferrika 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

421 Masarifi mütenevvila 
REİS — İtiraz eden var ma? Ka
bul edilmiştir. 

422 Dahilî, resmıi telgraf ücreti 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

423 Tahsisatı daime 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

16 160 

506 750 

5 000 

39 000 

— 71 — 



t : 50 11 s 4 . 1927 C : 1 

Fasıl Lira 

72 000 424 Masarifi mütenevvia 
REİS — itiraz eden var m,ı? Ka
bul edimiiştir. 

425 Kongre, konferans, komisyonlar 
ve muvakkat siyasî heyetlerle bey
nelmilel temessükât, tercüme ve 
tabı masrafı 8Q 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka-
toul edilmiştir. 

426 Muhtelit hakem mahkemeleri üc
ret ve masrafı 130 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka-
'bul edilmiştir. 

427 Muhtelit mübadele komisyonu 180 000 
REİS — İtinaz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

428 Tahdidi hudut komisyonları 80 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

429 Pedal makinesi mubayaa masrafı 5 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmişltir. 

G) MATBUAT MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ 
BÜTÇESİ : 

REİS — Matbuat Müdiriyeti Umumiyesi bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler lütfen el. kalldıırsın... 
Kalbul etmeyenler el kaldursın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

441 Maaşat 8 550 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

442 Müstahdemini daime ücuratı 3 480 
REİS — İtinaz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

443 Tahsisatı fevkalâde 10 965 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka-
bull edilmiştir. 

444 Uzaklık ve pahalılık zammıı 5 638 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka-
ibul edilmiştir. 

445 Tahsisatı maikltua 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

446 Ayniyatı sabite 230 

Fasıl Lira 

REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

447 Levazım 2 100 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

448 Müteferrika 1 650 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

449 Masarifi mütenevvia 1 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

450 Dahilî, resmî telgraf ücreti 1 300 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

451 Neşriyat ve telif at 27 000 
,RBİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

452 Ajans tahsisatı 150 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

453 Ajans telgraf ücreti 281 155 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

H) SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

REİS — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
ti Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz: 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efen
dim, Heyeti Celilenlz müsaade buyurursa, Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 1926 senesi zar
fındaki faaliyeti hakkında bazı maruzatta bulunaca
ğım. 

1338 senesinden toeri Heyeti Celilenizce kabul 
buyurulrrîuş olan program dahilinde hatve behatve 
takip ederek programda, her ne kadar vücuda getir
diğimiz tesisat ile, ihzari olarak sair umumî noktai 
nazardan elyevm memleketteki vaziyeti Heyeti Ce-
lilenize arz edeceğim. İşe başladığımız zaman Heye
ti Celilenizin evvelemirde memlekette halkın hayat 
ve suhhaiti noktai nazarından lüzumuna kani olduğu
muz ve kabul buyurduğunuz dispanserler, muayene 
ve tedavihaneler, Numune hastahaneleri, idarei hu
susiye ve belediyelere ait mevcut tesisatı sıhhiyemin 
aynı program dahilinde tevhiden yürümesi, sıtma 
mücadelesi, emrazı zühreviye mücadelesi, trahom 
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mücadelesi, doğumevleri, ebe yurdu, tıp talebe yurdu 
tesisatı ikmal edilmiş ve faaliyette 'bulunmuştur. Bu 
sene zarfında da 1926 senesinde takdim ettiğimiz ka-
vaninin bir kısmı 'kabul edilmiş ve bir kısmı da en
cümenlerde tetkik edilmekte hulunmuştur. 

Evvelemirde Hııfzıssıhhai Umumiye, müessesatın-
dan bahsedeyim; Bakteriyoloji ve Kıimyıahanöler ve 
bunların 1925 ve 1926 senesi zarfındaki vaziyetleri: 
istanbul ve Sivas'daki Hıfzıssiihha müesseselerimiz 
memleketin muhtaç ollduğu serom ve aşıları hanice 
ihtiyaç messettirmiyecek bir surette yetiştirmiştir. 
Meselâ 1925 senesi zarfında memleketin muhtaç ol
duğu Kuşpalazı, Dizanteri, Tetanoz seromlarını ver
mişlerdir. Meselâ: 1925'de Kuşpalaz'ından, 73 Ikilo 
vermişler. Bu sene doikuz ay zarfında - tabiî 1926 se
nesinin son üç ayı henüz tespit edilmemiştir. - 60 di
zanteri, kezali'k geçen sene zarfında ve bu sene zar
fında otuz tetanozu, geçen sene zarfında 50, bu sene 
zarfında 38 oiknak üzere aşılarımız memlekettin ihti
yacı nispetinde kendi müessesatımızda ihzar ve ik
mal edilmekte bulunmuştur. 

Keza çiçek aşısı için gerek İstanbul'da ve gerek 
Sivas Hrfzıssıhha müesseselerinin senevi verdikleri 
çiçek aşısı miktarını arz ediyorum : 1925 senesi zar
fında Sivas Hıfzıssıhha müessesesi (449 265) kişilik, 
istanbul Hıfzıssıhha müessesesi (2 821 328) kişilik, 
1926 senesi zarfımda Sivas Hıfzıssıhha müessesesi do
kuz ayda (401 370) kişilik, İstanbul Hıfzıssıhha mü
essesesi (1 882 868) ikişil'ük çiçek aşısı çıkarmış ve 
memlekete tevzi etmiştir. Belegan mabelağ kifayet 
etmiştir. 

Emrazı zühreviye mücadelesi: Heyeti Celilenizin 
1339 senesinde kabul ettiği bir kanunla memleketin 
bilumum müessesatında emrazı zühreviye meccanen 
tedavi edilir. Bu bittabi münferit vekayie aittir. Bazı 
manatıik vardır M oralarda emrazı zühreviye mün
teşirdir. Bunların içerisinde emrazı zühreviyenin 
münteşir olduğu mahal en ziyade Sivas Merkez 'ka
zası ile civarıodalki Hafifle 'kazası ve Bursa vilâyetinin 
Orhaneli kazasıdır. Buralarda emrazı zührevviye mü
cadelesi tesisatı yapılmıştır. Bu sene zarfında Sivas 
mıntıkasında (40 000) kişi birer birer tedavi edilmiş, 
ilerinden devri sirayete geçen (1 300) kişinin teda
visi temin edilmiş, tahtı tedaviye alınmıştır. Orhane
li mıntıkasında (31 000) kişi muayene edilmiş (2 489) 
küsur frengili bulunmuş ve tahtı tedaviye alınmıştır. 
Diğer vilâyetlerin ihtiyaöatı, emrazı zühreviye ilaçla
rı 'bütçemizin müsaadesi 'nispetinde temin ve tedarik 
edilmiş ve tevzi edilmiştir. Trahom mücadelesi nok-

J tai nazarından yaptığımız teşkilâta gelince: Müte
hassıslarımızın nöktai nazarlarına tevfikan Cenupta 
bihisni, Hasan Mansur Kazasiyle Şarka doğru te
vessü etmek üzere teşkilât yapılmıştır. \ Bunlar bütçe 

j nispetinde yapılmıştır. 1926 senesi zarfında (19 442) 
kişi muayene edilmiş (6 275) kişi trahomlu bulun-

j muş ki, •% 32 nispefcindedir. Hakikaten bu mıntıka
larda trahom mütekâsiftir. Tahtı tedaviye alınmış, 
bugüne kadar hastahanede yatan ve ayakta tedavi 
damların mecmuu (5 811) kişidir. 

Efendiler! 1925, 1926 senesi zarfında memlekette 
sarî bir surette emrazı sariye zuhur etmemiştir. Yal
nız üç mıntıkada, 'kızıl hastalığı zuhur etmiştir : Ba
lıkesir, Afyonkarahisar (diğerini de bulur söylerim) 
buralarda da hiç bir zaman vefiyat itibariyle % 10'u 
tecavüz etmemiştir. Mamafih % 10'a kadar çıkma
sının sebebi, halkın kızıl hastalığıının vahametini müd-

j ri'k olmaması ve doğrudan doğruya komşularında 
ı bulunan hastalarla çocuklarını temasa ettirmeleridir. 

Bunun için mümkün olduğu kadar tecrithan eller yap-. 
I tık, Edirne'de de bir tane vardır. Çocukları oralarda 

tuttuk, aileleriyle yekdiğerini temas ettirmedik. Bu 
suretle bunun önüne geçtik. Bunun haricinde büyük 
bir çiçek salgını veya büyük bir dizanteri salgını vü
cuda gelmemiştir. 

i Sıtma mücadelesi hakkında biraz Heyeti Celile-
nizi tenvir edeyim. Sıtma mücadelesi beş asıl mıntı
ka, iki talî mıntıka olma!k üzere yedi mıntıkada ya-

j pıîmaiktadır. Ankara, Adana, Aydın, Konya ve Bur-
sa'da esaslı bir surette yapılmakta, Samsun, ve Ko
caeli mıntıkasında talî mücadele mıntıkaları ihdas 

j olunarak faaliyete devam edilmektedir. Burada ya-
I pılmakta olan mücadelelerden aldığımız neticeler 

hakkında Heyeti Celifenizi fazla yormuyacağım. Ne
tice gözümüzün önündedir. 

} Efendiler, müessesatı sıhhiyemizin ve bittabi büt-
I çemizin vüsati nispetinde mevcut hastahıanelerimizin 

ve dispanserlerimizin faaliyetini Heyeti Celilenize 
arz edeceğim. 1925 senesinde mevcut dispanserleri
miz 5Q tane idi. Bu, daimî surette 140 ile 15Q arasın -

1 da faaliyette bulunmaktadır. Buna da sebep Dispan
serlerin kaza hükümet tabiplerinin idaresi tahtında 

I bulunması nöktai nazarından herhangi bir kazada 
] hükümet tabibi bulunmazsa Dispanser bittabi faali-
| yette bulunamıyor. Tabip gelir gelmez derhal açılı

yor. 150 dispanseri vasatî olarak daimî surette 150 
j tanesi haili faaliyettedir. 140 dispanserde 1925 senesi 
i zarfında ayakta ve yatarak 175 bin kişi tahtı tedavi -
ı ye alınmış ve ilaçları meccanen verilmiştir. Ve bura-. 
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landa bittabi tesadüf ettiğimiz emırazı zühreviye ve-
sairede tedavi edilmektedir. Bunlar hariçtir. 

1926 senedinin dokuz ayı zarfında bugüne Ikadar 
162 bin kişi tahtı tedaviye lalınmış ve tedavi edilmiş
tir. Dispanserlerden memleketin ettiği istifade pek 
büyüktür. HastabJanelere gelince: Bilumum idarei 
umumiyeye ait hastahanelerimizde 1925 senesinde 
8 000 kişi yatırılmış, 1926 senesinin dokuz ayı zar
fında 6 000 kişi ayakta tedavi edilmiş ve 27 320 kişi 
yatakda tahtı tedaviye lalınmış ve bunlardan 23 287 
ıkişıi çıkmıştır. Laboratuvar mesaisi: 1925 senesinde 
6 179 dur. 1926 senesinin ilk dokuz ayında (11 285)e 
çıkmıştır ki bu suretle mesaileri yavaş yavaş tevessü 
etmektedir. Bunun haricinde 25 tane ebemıiz çıikmış, 
mühtölif maruatıka tevzi edilmişlerdir. Leylî talebe 
yurdu açılalı bir kaç ay olmuştur. İlık olmak üzere 
beş efendi staja dahili olmuştur. Yüz yirmli beş tale
bemiz; varıdır. Önümüzdeki senede yirmli - yirmi beş 
talebe daha çıkarmağa muvaffak olacağız. 

Keza İzmir'de, mevcut olan sağır ve dilsiz ve kör
ler mektebimiz, 45 mevcuıdiyle faaliyettedir. Bu mü
esseseyi (bütçemiz nispetinde tevsie çatışacağız. 

Müsaade buyurursanız ufak bir şey daha arz ede
ceğim. Heyeti teftişiyemıiz, 1926 senesi zarfında umu
mî teftiş yapmıştır. Bu suretle ekseri vilâyetlerde tef-
tişait yapılmıştır. 

İdarei umumiye ve hususi yelerde müstahdem olan 
etibbamız 1 039 dur. Bu da memleketin ihtiyaciyle 
mütenasip değildir. Daha b|r çok doktora ihtiyacı
mız vardır. Bittabi Tıp FalMtemıizden çıkan talebe 
ile ve zaman ile bunun imikânı bulunacaktır. Heyeti 
Celileıniizden aldığımız müsaade üzerine Ankara'da 
îbüyük bir Hıfzıssiha müessesi yapılacaktur. Bütün 
bu teşkilâtı vücuda getirdikten sonra tekmil memle
kette mevcut etibbayı aledderecat hıfzıssıhha mües
sesesinde içtimaî tedrisata tabi tutarak halk hayat 
ve sıhhati hakkında bilhassa insanların hastalanma
ması için lâzım gelen tedrisatı kendililerine vermıiye 
başlıyaciağız. Bu sene zarfında inşaatına başlıyaca-
ğîZ. 

Memlekette teşkilât ve tesisatı sıhhiye namına, üç 
seneden beridir Heyeti Celileden verilen müsaade ve 
bütçe ile elde edilen netayiç bundan ibarettir. Bil
hassa zaman ile daha ziyade tevessü edecek olan bu 
teşkilâtla müsteniden memleketimizin hayatı sıhhatin
de çok büyük sellah meydana geleceği kanaatindeyiz. 
Maruzatım bundan ibarettir, efendim. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Fa
sıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

461 Merkez maaşatı 43 908 
REİS — İtiraz var mıdır efendim;? 
Kabul edilmiştir. 

462 Merkez ücunatı 39 340 
REİS — Söz isteyen yoktur. Ka
bul edilmiştir. 

463 Vilâyat memurin maaşatı 323 508 
REİS — Söz isteyen var mıdır 
efendim? Kabul edilmiştir. 

464 Vilâyat ücunatı 211 620 
REİS — Söz isteyen yoktur. Ka
bul edilmiştir. 

465 Tahsisatı fevkalâde 708 747 
REİS — Söz isteyen var mıdır 
efendim? Kabul edilmiştir. 

466 Uzaklık ve pahalılık zammı 140. 000 
REİS — Söz isteyen yoktur. Ka
bul edilmiştir. 

467 Tahsisatı mıaktua 6 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

468 Mazulîn 826 
REİS — Mütalaa var mıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

469 Merkez ayniyatı sabitesi 4 450 
REİS — Söz isteyen var mıdır 
efendim? Kabul edilmiştir. 

470 Merkez levazımı 5 000 
REİS — İtiraz yoktur. Kabul edil
miştir. 

471 Merkez müteferrikası 7 500 
REİS — Söz isteyen var mıdır 
efendim? Kabull edilmiştir. 

472 Merkez ikramiyesi 2 000 
REİS — Mütalaa yoktur. Kabul 
edilmiştir. 

473 Vilâyat ayniyatı sabitesi 10 000 
REİS — Mütalaa yoktur. Kabul 
edilmiştir. 

474 Vilâyat levazımı 14 000 
REİS — Söz isteyen var mıdır 
efendim? Kabul edilmiştir., 

475 Vilâyat müteferrikası 6 000 
REİS — Söz isteyen yoktur. Ka
bul! edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

2 000 476 Vilâyat ikramiyesi 
REİS — Mütalaa var mıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

477 Masarifi mütenevvia 104 980 
RBÎS — Söz isteyen var mıdır 
efendim? Kabul edilmiştir. 

MUVAZENEt MALÎYE ENCÜMENİ NAMI
NA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
bu fasılda beşinci maddeye 520 lira ilâve edilecek. 
Odacılar elbisesi içindir. Odacı adedine göre hesap 
edilmiştir. Yanlış hesap edildiği için 520 liranın ilâ
vesi 'lâzımdır. Fasıl yekûnu 105 500 lira olacaktır. 

Fasıl Lira 

477 Masarifi mü'tenevvia 105 500 
REİS — Mütalaa var mıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

478 Dahilî, resmî telgraf ücreti 4 500 
REİS — Söz isteyen var mıdır 
efendim? Kabul edilmiştir. 

479 Mücadele! emraz masarifi' 145 000 
REİS — Mütalaa var mıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

480 Sıtma mücadelesi 400 000 
REİS — Söz isteyen var mıdır 
efendim? Kabul edilmiştir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Efendim; VeM bey
den bir şey soracağım; sıtma mücadelesi için 400 
bin l'ira bir para 'konulmuştur. Bu da demin izah et
tikleri veçhile büyük memleketimizin bir kaç parça-
sındadır. Sıtma memleketimizde istilaî bir şekil (al
mış gibidir. Kininin Avrupa'dan pek pahalı olarak 
tedarik ve mubayaa edildiğini anlıyoruz. Uzak yer
lerde sıtmalı halk kinine hasret 'kalmıştır. Kinin ec-
zahanelerde pek pahalı satılıyor. Memleketimizde 
acaba teinin istihsalini temin etmek mümkün değil 
midir? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim; kinin hattı üstümvanım yirmi 
derece şimal ile yirmi derece cenubu arasında yeti
şir. Memleketimiz bu dereceler arasında değildir. Sa
niyen devlet kinimi vardır. Devlet 'kinlini her tarafta 
Ziraat 'bankalarında bulunmaktadır. 

Geçen sene kabul buyurduğunuz Devlet kinini 
tedarik ve furuhtu hakkındaki! kanunun bir madde
siyle mevcut olan para devvar bir hale gelmiştir. 

Hatta Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasın
da da bunun bütçeye İthaline lüzum yoktur deniyor. 
Çünkü: Bir taraftan ikinin alınır, diğer taraftan tev
zi olunur. Bunun haricinde vekâletçe yapılmakta 
olan sıtma mücadele mıntıkalarıma alınmış olan mec
cani kininler, bu mıntıkaların iihtiyacatından fazla 
olduğu takdirde, diğer viâyata tevzi olunur. Bütçe
mizin vaziyeti bundan ibarettir. Meselâ: 1925 ve 
1926 seneleri zarfında bütün vilâyata tevzi edilmiş 
olan kinin miktarını Heyeti Celilenlize vilâyat yekû
nu (itibariyle arz edebilirim. 1925 senesi zarfında tev
zi olunan devlet kimini 884 kilodur. 

Meccanî kinin 2 483 kilodur. 1926 senesi zarfın
da vilâyata tevzi olunan Devlet kinimi 1 342 kilodur. 
Meccanî kimin 4 756 kilodur. Elimizde mevcut olan 
bütçenin bize vermiş olduğu müsaade nispetinde an
cak bu kadar yapabiliyoruz. Filvaki memleketin ih-
tiyacatı daha fazladır. Buna da hiç bir şey demem. 
Mesele bundan ibarettir, 

TALAT BEY (Ardahan) — Tezyidini temenni 
ederiz. 

REİS — Bu fasıl hakkında başka mütalaa var 
mı? Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

481 Masarifi mütemevvia 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

482 Yem bedeli 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

483 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiiştir. 

484 Ecnebi mütehassısları 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul editoıiştür. 

485 Avrupa'ya gönderilecek etibba 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul eıdilrntiştir. 

486 Muavenet 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

487 HıfzısSıihhai umumiye masarifi 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

23 000 

70 000 

85 000 

18 000 

22 000 

2 501 

90 5OJ0 
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Fası)! Lira 

488 Muavenetti içtimaiye masarifi 717 900 
RBÎS — İtiraz eden var rnı? Ka
bul edilmiştir. 

Bugünikü müzakeremiz hitam 'butai'uştur. Yarm 
saat 14.00'te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Miizakerat; Saat : 16,12 
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