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B Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 1,30 sonra 

REİS : tkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Feyyaz Âli B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya) 

REİS — Meclis kuşat edildi, zaptı sabık hu
lâsası okunacak. [Zaptı sabık hulâsası Kâtip 
Feyyaz Âli Bey tarafından okundu]. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde biliçtima zabtı sabık hulâsası kıraat ve tas
ni han kabul olundu. Oalâlettin Arif Beyefendi
nin Ereğli havzai fahmiyesinde hissedar bulun-' 
düğü maden imtiyazının feshi hakkındaki mesele 
müzakere edilerek müşarinileyhin müdaf aatı isti-
m.â olunduktan sonra Fcrid Beyin bu bapta vermiş 
olduğu takrir nazarı mütalâaya alınmadı. Maarif 
Vekâletinden İstiklâl marşına dair gönderilen 
manzumelerin tab ve tevziine karar verildi. Eski
şehir 'dıı Büyükdere karyesinden Mustafa ça
vuş ile Durmuş ağanın aflarma dair Eskişehir 
İstiklâl Mahkemesinden mevrut evrak ile Fey
yaz Beyin Yozkal'da evvelce divanı harbi 
örfi tarafından tevkif edilmiş bulunan eşhasın 
tahliye edilmelerine dair takriri Adliye Encüme
nine havale edildi. Ardahan'ın istirdadı müna
sebetiyle Kâzım Karabekir Paşadan mevrut teb
rik telgrafı kıraat ve Adana havalisinde Fransız
lar taraf mdan rey toplanıldığına dair Mersin Me
busu Yusuf Ziya Beyle rüfekası taraf TU dan 
verilen sual takriri raznameye alındı. Bilâha,- e 
Hanedanı'Saltanat, .Divanı Muhasebat ve İmalâtJ 
Harhive büte^er; müzakere ve kabul edilerek 
teneffüs için celseye nihayet verildi. 

tkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerin-

. de bilinikat Bahriye bütçesi müzakere edilerek 
bazı fasılları tenzilen ve diğerleri aynen kabul 
olunarak, Adana meselesi hakkındaki sual tak
ririnin müzakeresine geçilip Muhtar Beyefendi 
tarafından verilen izahat kâfi görüldü. Lâzistan 
Mebusu Esat Beyin Fransızların Adana'daki mü--
da^alâtma dan* -'esuliJi Zabıt Ceridesivle nesri 
hakkındaki takriri kabul ve Operatör Emin Be
yin Yunanlılar tarafından Bursa'da icra edilen 

.tevkifata mukabele' bilmisil yapılmasına ve Ka
resi Mebusu Basri ve Abdülgafur Beylerin Ba
lıkesir havalisinde Yunanlılar tarafından cebren 

toplanılan mazbatalara ve Trabzon Mebusu Ham
dı Beyin Adana'daki Fransız mezalimiyle Ha
riciye Vekili Bey tarafından verilen izahatın 
heyeti murahhasamızle Avrupa vesaiti neşriyesine 
tebliğine dair takrirleri Heyeti Vekileye' havale 
ve Reis Paşa Hazretleri tarafından Londra'daki 
heyeti murahhasamız riyasetinden resmen gelen 
ve İstanbul Heyeti murahhasası reisi Tcvfik Pa
şanın Türkiye namına söz söylemek hakkının 
Anadolu murahhaslarına ait olduğu hakkındaki 
beyanatını ihtiva eyleyen telgraflarından bahse
dilerek Adliye bütçesinin müzakeresine geçildi. 
Adliye bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakereden sonra fasıllara geçilmiş ve iki fasıl 
arasındaki münakalenin kabulü ve diğer fasılları 
aynen kaimi olunup Pazar günü içtima edilmek 
üzere saat (6) da celseye .nihayet verildi. 

Reisvekili . 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Fevvaz Âli 

Katin 
Cevdet 

REİS -— Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 

HASAN BASRİ 13. (Karesi) — Cebren topla
nan mazbatalar yerine, toplanması muhtemel 
olan mazbata tarzında ve o yolda beyanatta bu
lunduk. O yolda tashihat icrasını teklif ederim. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 
(Yok sesleri). Basri Beyin tashihi veçhile tas
hih atı kabul edenler lütfen el kaldırsın .,. Kabul 
edildi. • 

4. — MUHTELİF EVRAK 

.1. — Ardahan'lüann Sarp Cephesi Kuman
danlığına çektikleri telgrafla ona verilen cevaba 
dair Kâzım Karabekir Paşadan mevrut telgraf 

REİS — Ardahan'ın ana vatana iltihakından 
dolayı Ardahan ahalisi namına eşrafı mahalli-
yeden gelen telgraf var, okunacak. (Okundu): 

1. — 23 şubat 1337 akşamı müfrezemiz ahali
nin tekbir sadaları ve pek samimî istikballeri 
arasında Ardahan'a girmiş ve liva ahalisi namı
na ikinci maddede münheriç, telgraf takdim edil
miştir. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 
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Şark Cephesi Kumandanlığına 
2. -— Amal ve iradei milliyeyi temsil eden 

Büyük Millet 'Meclisimizin muradı ilâhiyeye 
mazhar olan muvaffakıyatı aliyesine ve büyük 
ordumuzun lâyemut kahramanlıklarına bir kere 
daha şahit olan biz Ardahan livası ahalii isla-
miyesi yeis ilç geçirdiğimiz muhrip senelerin 
hainden sümme hamden bayramlarına ulaştık 
ve kavuştuk. Türkiye'nin her ferdinin vazifesi
ni yapmakta ulamasından dolayı kalplerimizde 
kabarıp taşan sürür ve ve iftiharın ve sevgili 
bayrağımız altında duyduğumuz en derin min
nettarlığımızın atebei mukeddesei milliyeye arz 
ve iblâğını zatı âlii kumandanilerinden kemali 
tazimle istirham eyleriz. 
Ardahan ahalisi, namına 

Eşraftan Eşraftan 
Okunamdı Memet 

Eşraftan 
Kahraman Ali Celâl 

REÎS — Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri
nin Ardahan ahalisine yazdığı telgraf sureti oku
nacak. 

Madde 3. •— Ardahan halkına âtideki cevabı 
verdiğimi arzeylerim. ' 

24 . 2 . 1937 
Şark Cephesi K. 

Kâzım Karabekir 
Suret 

Ardahan ve Artvin kazalarının muhterem 
ahalisine 

îki sene süren bir ayrılıktan sonra tekrar 
anavata kavuştunuz. Sizi kemali muhabbet ve 
samimiyetle tebrik' ve derağuş eder, hepinize 
sevgili millet ve memleketimizin selâmet ve is
tiklâli tammı içinde hayırlı günler dilerim. A-
ziz vatandaşlarım, bizim kuvvetimiz bütün ciha

nın da takdir ettiği ve hayran olduğu birlik ve 
azmimizdir. Cenabı Allahın adil ve ihsanı meşru 
ve haklı dâvamıza her zaman muindir. Türkiye 
Büykk Millet Meclisi Hükümetimizin bütün 
emeli ve hedefi de öz memleketimizde hür ve 
müstakil yaşamaktır. Bu uğurda şenel er denberi 
fedakârane çalışan mîllet ve Hükümetimiz size 
kavuşmakla bir hakkını daha kazanmış oldu. 
Sizin de pek kavi olan varlığınızla bütün hak
larımızı kurtaracak ve müstakil ve mesut yaşı-
yacağız. Memleketimizde maarife çok ehemmiyet 
veriniz. Maarife sarfedeciğiniz himmet ve gay
retin kazancı vatanımızı abat edecek en büyük 
servettir. Komşularınızla dost ye iyi geçininiz. 
Nurlu ve imanlı kalplerinizin birliği ve hükü
met ve vatanınıza karşı hürmet ve muhabbeniz 
sayesinde her bir zafer ve saadetten daima emin 
olunuz. 

24.2.1337 
Şark Cephesi K. 
Kâzım Karabekir 

(Cenabı Hak Batum'a da o suretle kavuştur
sun sesleri). 

ZAMÎR B. (Adana) —Reis Bey; Riyasetten 
bir teşekkür telgrafı yazılsa çok güzel olur. 

REÎŞ — Ardahan ahalisine Makamı Riyaset 
cevap olmak üzere bir telgraf yazar. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz-
~batas% 

A —• Şûrayi Devlet bütçesi , 
REÎS — Bütçe müzakeresine geçiyoruz. Şû

rayi Devlet bütçesini müzakere edeceğiz (Şûrayi 
Devlet yok sesleri). 

F. M. 

142 
1 
2 
o 
o 4-
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Nev'i muhassasat 

Maaşat 
Şûrayi Devlet riyaseti 
Reisisaniler 
Tanzimat dairesi 
Mülkiye ve maarif dairesi 
Maliye ve nafıa dairesi 
Heyeti umumiye kalemi 
Mazbata kalemi 
Sicil kalemi 
Evrak ve dosya kalemi 
Müstahdemini müteferrika 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

900 
1 350 
1 680 
1 680 
1 680 

270 
480 
150 
270 
72 

Yüz kırk ikinci faslın yekûnu 8 532 
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F . M. 

143 ncü fasıl 

Nev'i muhassasat 

143 Masarif 
Kırtasiye 
Evrakı matbua 
Mefruşat 
Meremmet 
Evrak dosyası 

6 Kütüpane ve kitap 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

0 
0 
0 
0 

, 0 
0 

200 
200 
500 

0 
100 
200 

143 ncü faslın yekûnu 

144 
144 ncü fasıl 

Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

Yekûnu umumî 

1 200 

12 512 

0 22 246 

BEİS — Şûrayi Devlet bütçesinin yekûnu 
umumisi (22 246) liradır. (3) fasıldan ibarettir. 
Henüz teşekkül etmediğine göre heyeti umumi-
yesi hakkında söz isteyen var mı? (Sarfedilme
miş bir şeye söz söylemek lâzım değil sesleri). 

HÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Eğer bütçeye geç
mesinden maksat Şûrayi Devlet heyetini kabul 
ettirmek ise müzakeresine geçelim. Yoksa büt
çeye sarfolunmamış bir parayı koymakta bir 
mâna yoktur ve müzakeresine mahal yoktur 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Sene hitama 
erdiğine ve henüz Şûrayi Devlet teşekkül etme
diğine göre bu yekûnun tenzili tazimdir. 

REİS — Bu yekûnun tenzil veya ipkası He
yeti Celilenize aittir. Binaenaleyh bu yekûnun 
tenzilini tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

B - Defterihakani bütçesi 

REÎS —• Defterihakani bütçesine geçiyoruz. 
Efendim heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bendeniz 
defterihakaniden hiç mâna anlamıyorum. Bir de 
Hazinei hassa vardı. Hazinei hassanın şimdi 
malmuavinleri şeklinde orada bir memuru vardı, 
hem memur muamelâtını yapıyordu ve hem de 
tapu muamelâtım aynı defterde idare ediyordu. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi, suallere cevap verecek kimse var mı? 
(Kimse yok sesleri). 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bendenizin 
arzettiğim 1336 ya ait bir emrivâkidir. Fakat 
1337 bütçesinde nazarı dikkate alınmak üzere 
bunu doğrudan doğruya vergi kâtiplerinin ida
re edeceğine kaniim. 

FUAD B. (Çorum) —Nizamnamei dahili 
mucibince Heyeti Vekil enin bulunması lâzımdır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, bende

niz son defa aldığım malûmata göre Maliye Ve
kâletine raptedilmiş, taşralara da bu suretle 
tebligat yapılmıştı. Bendeniz de dairei intiha-
biyemde bulunuyordum. Şimdi Maliye Vekili 
Bey bulunsun ki, onun huzuriyle müzakere ce
reyan etsin.' 

' MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) --- Efendim, 
Defterihakani bütçesini bendeniz tetkik ettiğim 
için mâruzâtta bulunacağım. Fakat ondan evvel 
Fııad Beyefendinin tekliflerini tekrar etmek 
mecburiyetindeyim. Elimizdeki nizamnamei da
hili Heyeti Vekilenin behemehal huzuriyle büt
çenin müzakeresini şart kılmıştır. Zannederim 
Heyeti Vekileden kimse yoktur. Fakat mesmu-
atıma nazaran Reis Bey telefonla vekâletlere 
malûmat vermiştir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Nizamnamei da
hiliye riayete intizar edelim. 

FUAD B. (Çorum) — Meselâ vergi kâtiple
rini lağvedelim diyorlar, başka bir izahat daha 
varid oluyor. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bendeniz 
tetki katımı arzedeyim, ondan sonra. 

FUAD B. (Çorum) — Nizamnamei dahiliye 
muhaliftir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Şimdi 
gelirler efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu paraya taalluk 
eden bir meseledir. Sarf edilmiş ve edilmemiş 
aksamı vardır. Bunu encümen bilmez. Fasıl
lara taallûk edecektir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Onu en
cümen reisi sıfatiyle tetkik etmedim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Mazbata 
muharriri sıfatiyle pek iyi tetkik ettiler. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Mazbata 
muharriri sıfatiyle arzediyorum. Efendim, 
Defterihakani Müdüriyetinin bize verilen bütçe
sinin 119 ncu sayfasında mufassal an arzettiğim 
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veçhile-teşkilâtı bundan ibarettir. 6 hin kuruşla I 
bir îmüdiri umumî istiyorlar .ve sonara senedat, 
mahlûlât, sicilli memurin, evrak ve 'muhasebe 
idareleri nam i yi e bir takım şuabat vardır. Bun
lardan senedat idaresi (3 000) kuruşla bir mü
dür, (1 200) le bir kâtip, bin kuruşla diğer bir 
kâtip, (800) le diğer bir kâtip, 300 kuruşla bir 
odacıdan ibaretti. Yine muhasebat idaresinde 
iki bin kuruşla bir mümeyyiz, bin kuruşla bir 
kâtip, sekiz yüz kuruşla bir katip. Sicil idare
si de yine böyledir. Bir müdür (üç bin) le, bir 
mümeyyiz iki bin beşyüzle, bir kâtip bin beş 
yüzle, iki kâtip de biri bin, diğeri sekiz yüzle. 
Bir de odacı vardır. Evrak idaresi, muhasebe 
idaresi, mazbata da arzettiğim veçhile aynı su
rette tertip edilmişti. 

Fakat Maliye Vekiliyle bu bapta icra edilen 
müzakeratta Maliye Vekili Defterihakninin 
'şelki sabıkını başka şekle ifrağ etmiş ve o şekil
de şundan ibaretti: Bu üzün teşkilâtı merkeziye-
•ye karşı Maliye Vekili bir kere Defterihakani 
Müdüriyeti umum iyesini bir şubeye kalbediyor 
ve bunu doğrudan doğruya Maliyeye raptediyor. 
Bu dört beş şubeye, daireye ayrılan Defteriha-
knni idarei merkeziyesi de pek muhtasar bir ka
lem teşkil ediyor. O da şundan ibaret oluyor: 
Meselâ şekli sabıkta (6 000) kuruş maaşla bir 
müdürü umumî varken bir müdüriyete kalbedi-
yor ve sonra muhasebei senedat, sicilli memu
rin, evrak, istatistik, muhasebe mümeyyizleri 
vesaire... Bunların kâffesini de lağvediyor. Şekli 
hazırı, demin arzettiğim tafsilâta mukabil, bu 
gün o şekil, dört bin kuruşla bir müdür, (2 500) 
kuruşla bir senedat mümeyyizi, (2 000) ile mah-
] al ât kayıt kalemlerinden ibaret olmak üzere 
bir müdür ile iki mümeyyiz, bir de ikinci sınıf
tan bir kâtip, üçüncü sınıftan iki kâtip, dör
düncü sınıftan dört kâtip olmak: üzere bir ta-
tadilât yapılıyor. 

Zannederim Defterihakani idaresinde bun
dan daha az bir kadro ile iş görülmez. Yani âza
mi derecede bunu tenkis etmiş, Şuhalde merkez 
bu suretle tadilata uğradığı gibi taşralarda da 
tenkihat yapmak istedi. Maliye Vekili bu iş
te ihtisası olan bazı vilâyat defterihakani mü
dürlerini celbederek pek mühim olan, hu defte
rihakani umurunu ve ıeümlemiz<ce "muhtacı ıslah 
olduğuna şüphe olmayan o hukuku tasarrufiye-
nin ruhunu teşkil eden bu defterihakani umu
runun ıslahı neye mütevakkıf olduğunu bu ko
misyona tetkik ettirmiş ve -o -şekle •sokmuş ki, . 
bütün muamelâta âdeta rehber .olacak tarzda tes-
bit edilmiş. Bumu taşralarda .muhasebelere ve
rip, muhasebecilerin idaresinde, defterîhakani 
müdürü falan yok artık, teşkil edilecek'hır ka
lem bu işi irüyet edecıek. Bittabi taşra =defteri-
hakahiierinde de tenkihat yapacak. 1337 -de 
arzettiğim şekiMe olacaktır. Defterihakani ida
releri doğrudan ^doğr^y^, mnhiasEfeelerıe ®it.;hir 
ıkalemden ibaret kalıyor. Serıei M y e l ^ m h S y l e 

değil. Bunlar lağvediliyor. Kamilen muhasebo 
idarelerine kalbedîliyor. 1336 bütçesinde (6) 
tane birinci sınıf müdür vardır ki, (1 000) ku
ruş »maaşladır, (6) ikinci sınıf vardır ki (2 500) 
ile sonra üçüncü sınıf yedi müfettiş var, (3 000) 
kuruş. Yedi kâtibi var, birinci sınıf bin kuruşla 
vo-on iki ikinci sınıf kâtibi var, sekiz yüz ku
ruşla; on iki kâtip, merkez tapu kâtibi, (12) 
refikievvel, (12) refikısani... Bu, vilâyet defteri
hakani idarelerinin kadrosudur. 

Elyevm bir de elviye defterihakani kadro
ları var ki, onlar başka şekildedir. (22) birinci 
sınrf memur vardır ki, onların maaşı (1 8Ö0) 
kuruştur. (22) ikinci sımf kâtip vardır, maaş-
arı (1 500) k u r u ş t a n ^ . (40f başkâtip var, 
(750) den. Kırk beş i ^ j * be» yüa&en. Odacılar 
(45) tane, dört yüscfefe$§mm %a2s»lara geliyo
ruz. Kaza defterihaka^r idmmübiLâsBİe 265 tapu 
memiSFBmuz ^mûw. ($&&} ktö^test^-ve refik
leri var ,:{4tW) kuruşla, mölftâttı ihsasınız bazı 
nevahide tapu •memurları vardır. *Bizlm ueva-
hiden yüz nahiyede tapu idaresi varmış. 

işte 1336 bütçesinin esnayi tetkikinde bizim 
yaptığımız tadilât bu arzettiğim tadilâttan iba
rettir ve demin de arzettiğim veçhile, 1337 de 
câri olmıyaeaiktır. Maliye Vekili gelirse daha 
ziyade izahat verirler. Bittabi bunlar bütün 
bütün lağvedilmiş oluyor, muhasebelere kal bö
lüyor. Netice itibariyle demin arzettiğim kad
ro da Hükümetin teklifi (440 145) liradır. Biz 
bu (440 145) liradan (36 824) lira tenzil ettik, 
Hükümetin teklif ve kabulü veçlıiieki Hükümet 
de bunu kabul ediyor. Bu; efendim (43 011) lira 
olarak kabul ediliyor ve hulâsa bundan ibaret

tir. Yani yapabildiğimiz tenzilât 1336 da (36 824) 
liradır. 

ABDULLAH AZMİ E t (Eskişehir) — Bu 
şekli encümen kabul ediyor mu efendim?. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — 1336 yi 
mı efendim? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 1336, 
1337 teşkilâtını kabul ediyor mu? 

MAZ1IAR MÜFİD B. (Hakkâri — İki ay 
evvel Heyeti Umumiye kararı veçhile bu yaptı
ğı tadilât veçhile maaş almaktadırlar. Defteri
hakani merkez ve taşra, teşkilâtı 1337 d M i ^ ı e a 
bir" teşkilât haline gelecektir. Maliye kadro
sunu tetkik eden heyet bittabi Maliyeye merbut 
olmak -münasebetiyle onu da tetkik etmiştir. 
Tetkik edilen k a t o d a var efendim. 

BÎR MEBUS B. — 3 600 lira iki aya mı ait
tir? ' ; • • . . . • . 

MAZHAR MÜFİT B. — Evet efendim. İki-
aya gelinceye kadar para sarf edilmiştir. 

iRJ&ÎS — Efendim, 1337 senesine iki^güa var-
Mİür. Bütçeyi • senei âtiyeye bırakmak vaziyetin
de katmaıaak îiçkı bugün;; alessabah, henüzzhüt-
jgKSİ teifeifc led^nıeyen. hötün devaârin :ıüzsiHiia-
mm Jmoki&aasmea müaakere >esnasiHda huiîSH>lan 



lâzım, olan memurlarını haberdar ettim. Fakat 
sarf edilen bir para üzerine onların vücudu; 
yalnız sorulan suallere cevap almaktan ibaret 
kalacak. Binaenaleyh görüyorum ki, pek çok 
söz alan arkadaşlar var. Onlardan kimse yok. 
Müzakereyi tehir ediyorum. Tensip buyurursa
nız bunu geçelim. Riyaset bütçesinin müzakere
sine başlıyoruz. 

FUAT B. (Çorum) — Bir karar ittihaz et-

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, İm fasılda Riyaset maaş ve muhassa-
satı (3 000) lira gösteriliyor. Sonra müsteşar 
maaşı diye (1 200) lira ki, Hükümetçe teklif 
edilen. (1 200), Encümende kabul edilen 300. 
Malûmu âlileridir ki biz ayrıca tahsisat kabul 
etmedik. Meclisten alınan tahsisatla Vekâletle, 
Meclis ve Divanı Riyaset ve saire aynı maaş ile 
ifayi,vazife edecekti. Meclisin kabul ettiği bu 
idi. Şimdi yeni bir teklif karşısında bulunuyo
ruz. ' Riyasete mahsus bir de müsteşarlık vazi
fesini gören bir ' memuriyet yoktur. Böyle bir 
vazife gören adam bilmiyorum. Binaenaleyh 
bunların tenkisini teklif ederim. 
" HAMDİ NAMIK B. (İzmit) '—- Efendim, 
gerçi Şükrü Bey biraderimizin buyurduğu gibi 
Meçlisi Âlinizin hini teşekkülünde Riyaset ma
aşı olarak mebus maaşından fazla bir tahsisat 
vazedilmek arzu edildiği halde Meclisimizin Re
isi Paşa Hazretleri bunu kabul etmemişlerdi. 
Fakat hakkelinsaf düşünmek lâzımgelir ki bu
gün milleti ve onun haysiyetini temsil eden Ma
kamı Riyasete (500) lira tahsisat vermek zanne
derim fazla değil, noksandır. Evet efendim. 
Çünkü malûmu âlileri maiyetlerinde bir çok 
kâtipler, bir çok yaverler mevcuttur. Tetkik 
ederseniz ayda belki (1 000) lira masrafı mev-

meli. Vakit dardır. Binaenaleyh bizzarur mü
zakere edilmiştir diyelim ve çok söylemiydim, 
kabul edelim efendim: 

. ' C — Dairei Riyaset bütçesi 
REİS — Bütçeye merbut ikinci cüzü var

dır, Dairei Riyasete müteallik. Heyeti umumi-
yesi hakkında söz alan yok, fasıllara geçiyoruz, 
fasıl okunacak. 

3 000 3 000 
1 200 300 

0 0 
0 0 
0 0 

480 . 400 
1 200 1 000 
1 200 1 000 

0 0 
0 0 
0 0 

1 200 1 000 
0 0 

168 140 

8 448 G 840 

eııttur. Binaenaleyh böyle Makamı Riyasete 
mevzu olan (500) lirayı istihsal' etmek zannede
rim ki doğru değildir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir.) — Bendeniz Riyasete 
verilecek maaşın azlığı çokluğu hakkında söa 
söyliyeeek değilim. Ancak 1336 senesine mahsus 
olan şu bütçe, 1336 senesinde Heyeti Muhtere-
menin vermiş olduğu kararını tağyir ettiği için, 
bit* heyetin aynı sene zarfında verdiği bir kara
rı tebdil ve tağyir etmesi usul. iktizasından ol
madığı cihetle, bunun bu suretle mahzuru ka
nunisi vardır. 

IIAMDt NAMIK B. (izmit) — Heyeti Vc-
kilcye de bu yolda verilmiştir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Bendeniz heyeti 
um um iyesi hususunda arzediyorum ki bir Mec
lis senesi zarfında bir şey için şu kadar kuruş 
vereceğim dediği halde sonra dönüpte nükûl et
mesi doğru değildir. Binaenaleyh bu noktadan 
dolayı bu parayı vermek muvafık ise Heyeti 
Muhtereme düşünsün. Yok değilse bu caiz de
ğildir. | 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, malûmu âlileridir ki evvelâ kanun yapılır. 
sonra sarfiyat olur. Meclisi Mebusan Reisine, 
vakıa buyurdukları gibi, şerefi umumiyi muha
faza edebilmek için biraz para verilmiştir. Bu-

F. M; , Nev'i muhassasat 

Dairei Riyaset 
137 Maaşat 

1 Riyaset maaş ve muhassasatı 
. 2 Müsteşar maaşı 

3 Ajaaedii Diva*ıı Hümayun kalemi 
4 Teşrif-atı umumiye ye Riyaset tercümanlığı 
5 Umuru idariye kalemi 
6 Umuru mÜhimmc ve kalemi mahsus 
7 Şifre kalemi 

' 8 Evrak kalemi 
î) Hazinei evrak kalemi 

10 Vilâyatı mümtaze kalemi \ 
11 Divanı Hümayun Beylikeiliği tesvid vetebyiz şubesi 
12 Divanı Riyaset knynt kalemi 
13 Müdevvenat kalemi 
14 Müstahdemini müteferrika 

Yüz otuz yedinci faslın yekûnu 

Hükümetçe Encümence 
teklif oluan kabul edilen 



I : 158 27.2.1337 0 : 1 
nu da kanunu mahsus tâyin etmiştir. Eğer biz ^ 
Meclisi Mebusan Reisi diyorsak onun fazla mu-
hasasatı vardır. Kanunen tahsisat kabul eder
sek onu o suretle veririrz. Sonra bir kadro bil
dirdiler. Ben onu bilmiyorum. Riyasetin yave
ri, yaverinin yaveri, bilmem nesi... Devletin teş
kilâtı vardır. Bu, kadro haricinde yeniden bir 
kadro meydana getirilerek yapılmış ise tabiidir 
ki bunun da halihazırdaki kanunda musarrah 
olması lâzımdır. Halbuki sarahat yoktur. Sara
hat olmayan bir hususta da sarfiyat yapılması 
gayricaizdir. Demekki bir kadro icat edilmiştir. 
Buyuruluyor ki; Makamı Riyasete 500 lira az
dır, daha fazla yermelidir. Çünkü onun yaveri 
vardır. Halbuki onlar hep bir teşkilâta tâbi, bir 
kadroya dâhildirler. Biz vaziyetimiz itibariyle 
burada Parlâmento mahiyetinde bulunuyoruz. 
Evvelki Meclisler ile şimdiki arasında bir fark 
göremiyorum. 
x YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Pek çok 
fark var. Nasıl olur! Meclisi Mebusanla Büyük 
Millet Mecjisi bir olur mu imiş? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Salâhi
yeti de aynıdır ya'? Fazla bir şey telâkki etmi-
yelim. Millet mutlak olarak mebus gönderi
yordu. İstediği gibi mevzuatı kanuniye daire
sinde vazifelerini ifa ediyorlardı. Salâhiyet iti
bariyle ve her suretle hiçbir farkımız yoktur. 
Sonra Riyasete ait olan bu para, kadrosu kati
yen mevcut olmayan bir kanun suretinde sarfe-
dilmiştir. Bunu kabulde mazurum. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (İstanbul) — 
Efendim; evvelâ Dairei Riyaset meselesi... M? 
lumu âliniz Ankarada teşkil edilen Hükümet; 
evvelce hiç .bir teşkilâtı; hiç bir kanunu ihtiva 
etmeyen; aşiret, şeklinde gelip burada tesis edil
memiştir. Evvelce Osmanlı idaresini tanzim et
mek üzere vazedilmiş kavanin mevcuttur İri, o 
kavanin Heyeti Gerileniz tarafından tadil veya 
ilga edilmedikçe onun her bir kısmını tatbik et
mek vazife icabındandır. Binaenaleyh kavanini 
mevcude içerisinde İcra Vekilleri Riyasetine 
ait bulunmak lâzım gelen birtakım vezaif mev
cuttur. Bilfarz Heyeti Vekilenin içtimai gibi 
hususatı istilzam eden hidemat mevcuttur. İş
te bu hidematı umumiyeyi idare etmek üzere 
icrai birer riyaset mevkii teşkil edilmiştir. Bu 
hizmetleri şüphesiz Reis Paşa Hazretleri kendi
leri ifa edemeyeceklerinden dolayı tabiî maiyet
lerinde bir de kalem teşkil edilmiştir. Onların 
kuyudatı vardır. Devletin vezaif ine ait olan bu 
hidematı ifa etmek üzere böyle bir riyaset ka
lemi tesis edilmesi zaruridir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kim ta
rafından tesis olunmuştur? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Ben geldi
ğim zaman tesis edilmiş buldum. (Yanlıştır se? 
leri). Biz de onu iddia ediyoruz ki, yanlış değil. 
Eğer kavanini mevzuamızı muhafaza kaydında 
iseniz, vardır ve o kavanin mutadır, derseniz . 
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şüphesiz ki, kuvvei icraiye riyasetine ait bir ta
kım hidemat ifa etmiştir ki, o.hidemat ile 
böyle bir dairenin teşkiline lüzumu kanuni var
dır. Meclis kavanini ya kabul eder, ya etmez. 
Kavanini ilga etmedikçe hizmetin ifa edilmesi' İ£ 
zımdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Böyle 
bir kanun yoktur. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Binaenaleyh, bu Suretle bir riyaset kalemi, tesis 
edilmiştir. Bu riyaset kalemi tesis edilince şüp
hesiz muhtelif kâtiplerin muhtelif hizmetleri de 
ona mukabil bulunan vezaif ve muhassasata 
nail olmuştur. 

Mesele şimdi riyaset maaşıdır. Riyaset ma
ması meselesine geliyorum. Efendim Riyaset 
Heyeti icraiye Reisi olan Paşa Hazretlerinde idi 

• ki, Teşkilâtı. Esasiye Kanununun teşkiline kadar 
bu suretle devam etmiştir. Meclisi Alinizin 
Bütçe Encümeni, Riyasete ayda 500 lira bir tah
sisat ita etmeği muvafık görmüştür ve bu tah
sisat Encümeni Âlinizin tasvibi ile buraya ilâve 
edilmiştir. Encümeni âliniz bu tarzda'bir 
fazla tahsisat ita etmeği lüzumlu gör
müştür ve filhakika da lâzımdır. Hattâ bu
günkü şekil ve vaziyet itibariyle burada mevcut 
bulunan bu tahsisat ta kâfi değildir. Evvelâ şu
nu arzedeyim ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
vazındaıı sonra Reis Paşa Hazretlerinin tahsi
satı Meclisi Âlinizin bütçesine ithal edilecektir. 
Yani 1337 bütçesinde Reisi Evvelinize lüzumlu 
gördüğünüz tahsisatı ita buyuracaksınız. Bu tah
sisat Heyeti Vekile. Riyaseti suretiyle mevcut 
bulunan ve Teşkilâtı Esasiye Kanunundan ev
vel olan şeye aittir. 1337 bütçesini tetkik buyu
racak olursanız; Riyaset dairesine ait bütçedeki 
Riyaset maaşı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
kabulünden sonra Heyeti Vekileye birisi Riya
set edeceğinden dolayı, bu tahsisat ilâve edilme
miştir. Arzettiğim veçhile yeni senenin bütçe
sinde birinci reisimiz Reis Pasa Hazretlerinin 
tahsisatı Heyeti Aliyenizin bütçesi içerisinde 
kalacaktır. Bu, geçen seneye ait olan bir mik
tardır. 

Şimdi miktarın kıymetine gelelim; 500 lira. 
Efendim; Reis Paşa Hazretlerinin ihraz etmiş 
oldukları nlevki ve ifa etmiş oldukları vazife 
itibariyle ve kendilerinin haricî ve dahilî bilû
mum siyasiyatımrzı idare etmesi noktasından ve 
ifa etmekte oldukları vazife noktai nazarından 
bu tahsisat kendilerine kâfi gelmemektedir. 

Buyuruluyor ki: Reis Paşa Hazretleri bizim 
gibi bir uzuvdur. Evet, hiç şüphe yoktur. Fakat 
öyle bir uzuvdur ki; gerek Heyeti îcraiyenin 
Reisi' Tabiisi ve gerek Meclisi Âlinizin Reisi 
olmak itibariyle; ifa ettiği hidemat dolayısiyle; 
şüphesizki, bir mevkii mahsusu idarisi mevcut
tur 

Buyuruyorlar ki; kendisinin muhassasatı 
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oldtığu gitt. maiyetlâimier kâtânleri, yaverleri: 
mevcut olup ottlanndarmıtitassasatı cardır. Re
is Paşa Hazretlerinin hakikaten teşrifat husu^ 
sunda ta)dp ettiği sadeliği ve teşrifattan müçte-
nip bulunduğunu tabiî hepiniz görüyorsunuz. 
Fakat zaruri bir ihtiyaç vardır^ o zaruri- üiti-
yaçvta; bir sofraları vardır ki, yaverleriyle bera
ber tekmil maiyeti orada yemek ' yerler. Şimdi 
arzu eder. misinizi ki, a birkaç, İka maaş alan ya
verlerinden yemeklerinin parasını istesin? bu, kar 
bili iÇra mıdır? Riyaset makamma lâyık bir şey 
midirJ ve sonra kendilerinin ifa ettikleri hide-
matı daL nazarı itibara. alınız. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Kim gitse sofra
sında yemek yer. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. (Devamla) — 
Kendilerinin birçok masarifi zâideside vardır. 
Yalnız yemek, masraflarını sırf siz- kendinizden 
bir kıyas ediniz. Bir ayda yalnız bir küçük, aile
nin yemek masrafı kaç liraya baliğ oluyor? Bunu 

F. M. Nev'i muhassasat 

138 Masarif 
1 Kırtasiye ve evrakı mütenevvia 
2 Mefruşat 
3- Riyaset konağı icarı 

. MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efendim, 
müsaade buyurun, 138 nci fasılda bir münakale 
vardır. Efendim; 138 nci fasıldaki 1000 lira
dan 000 - lirasının 139 neu müteferrika faslına ilâ
vesini ve naklini rica ederim. Çünkü Riyaset 
için alman araba bedeli olmak üzere tevhit edil
miş miktar vardır. Bu bin liradan 600 lirası 
139 ncıı müteferrika faslına ilâve buyurulacak-
tır. Nakilden ibarettir. 

REÎS — 138 nci fasıldan 600 liranın tenzili 
ilo 139 ncu fasla ilâvesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. Bu faslın yekûnu 
4-00 liradır. (A) faslı 1 600 liradır. Buna bir 
şey var mıdır? 

MUSTAFA B. — Bütçe elimizde• yok. Mali
ye Vekili izah etsin. A faslı nedir? 

Bütçenin tertibinde bir yanlışlık mı vardır? 
MALÎYE VEKÎLÎ FERİT B. — Hayır 

efendim. Bu 138 nci (A) faslı; .aşağıdaki fasla 
aittir.. İstatistik, müdüriyeti umumiyesine aittir, 
başkabir §ey değildir. 

REÎS — 1 600 lira mıdır? 

F. M. Nev'i muhassasat 

189. Müteferrika 

hesap ile düşünecek olursanız .... (Müzakere kâfi 
sesleri). Omr arzetfeeeğim. Artık fazla tafeilMa 
ihtiyaç yoktur. Bu tahsisat1 Heyeti Vekile büt
çesinde görüldüğü üzere bu sene 500 lira konmuş
tur. Bunun için henüz daha bir şey almamışlar
dır. Tasvip ettiğiniz takdirde alacaklardır. 
Fakat reis olmak üzere 1337 bütçesinde Heyeti 
Celilenizden bu da kâfi gelmediği cihetle; ayrıca 
olmak üzere 1337 bütçesi için.ayda bin lira faz
la muhassasat teklif edilmektedir. ve bu da hiç 
fazla bir miktar değildir. Her hizmetin muka
bilini ifa ederseniz intizam olur. Etmediğiniz 
takdirde intizamsızlık olur. Bu hiceti bilhassa 
nazarı dikkatinize arzediyorum. 

(Kâfi sesleri). 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 

kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 
Fasla geçilmesini kabul buyuranlar el kal

dırsın. (Fasla geçildi.) 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

1 200 1 000 
600 0 

1 200 0 

Yekûn 3 000 1 000 

MALÎYE VEKÎLÎ FERİT B. — Hayır 
efendim, 1 600 lira yekûndur. 2 200 lira ede
cek. efendim. Tabiidir ki, bir yanlışlık vardır. 
Kırtasiye ve evrakı mütenevvia bin liradır. 
Mefruşat, altı. yüz: liradır. O cetvelde çıkmamış
tır. Encümen kabul ettiği halde burada çıkma
mıştır. Binaenaleyh, mecmuu 1 600 liradır. Altı 
yüz şimdi tenzil buyurdunuz. O halde demek 
faslın vekûnu 1 000 lira kalıyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ve
kil. Bey Riyaset konağı için icar veriliyor mu. 
efendim? 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efen
dim; Malûmu âliniz riyaset şimendifere ait olan 
bir binada ikamet ediyor. Şimdiye kadar 
icar verilmemiştir. Fakat Nafıa Vekili günün 
birinde istiyeceğinden dolayı şüphesizki; tediyesi 
icabeder. 

REÎS — 138 nci fasıldan 600 lira tenzil edil
dikten sonra bin lira kalıyor. (A) işaretli istatis
tik faslına geçiyoruz. 

Fakat onda da, rakam yoktur. 
139 ncıı faslı okuyacağız: 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

5 720 2 600 

Mm— 
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(Y^$e1il§riY 140^ücı fasla gi&ifaftşsini kabul bu-
Wr«nföFİöH5fefn el kaldırım.. 140 mt "fasla geçildi 

F. M. • Nev*i mülia^sasat 

141 . Memurin ve müstahdeıriinin tahsisatı 

BE$ğ: _ Mütalâa var mı?. ("Kabul sesleri). 
141 Tei faslı kabul bnvuranlar lütfen el kaldîr-
srn. ^>nU MÜdi. Yekûnu umumî (17 775) de
mlini efendim! 

MAT.ÎYE V. FEBÎT .'£,- — (18 375) lira edi
yor;*T^bfda yanlışlık vardır. 
•;,: 1Ö5ÎS -*- Sehiv nerededir! Muvazene! Maliye 
Enenmeni icabetsin.: 

İlÂLtTE V. FEÎtÎT,B. — 5&frusât madde
sindeki 600 liranın sehvi tertip olarak konulma-

. masından meşet ediyor. Şimdi ilâve ettik. Yekû
nu umumiye de ilâve edilmek lâzımgelir. 

BEf&-^ Pekâlâ yekûnu umumiyi (18375) 
lira olarak kabul buhranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendini. 

Defteri Hakani bütçesine arecivoruz. Bu büt
çenin heyeti umumiyeti hakkmda soz istiyen 
var mı? Buvurun Hamdi Namık Bey. 
..;, .HAMDİ NAMIK B. (izmit). ~ Demin Emin 
BBV biraderimiz Defteri Hâkani. İdaresinden 
bahsettiler. Bu doğru olabilir. Fakat ister yer-
^i idaresiyle tevhit ediniz, ister- şekli hâztriyîe 
devam ettiği müddetçe bu daireden memleketçe 
bir fayda tasavvur edilmez. Bütün devairimizde 
intizamşşzlîk olduğunu kabul ediyorum, Fakat 
maalesef Defteri Hâkani idaresinden daha mü
şevveş bir daire bilmiyorum. 

Hepniz bilirsiniz ki, efendiler, bugün tasarruf 
ye temellük ettiğiniz bir arazi veya emlâkin biray 
sonra kaydını bulmak imkânı yoktur. Sonra fe
rağ ye intikal muamelâtında, bilhassa tapu me
murlarının yanlış olarak, daha doğrusu munta
zam bir usule tâbi. olmadığından, yapılan ferağ 
ve intikal muamelâtında halkm hukuku tasarru-
f iyesi temin edilememiştir. Bendeniz çok defa 
tesadüf ettim ki; bir tarla için üç senet ibraz 
eden öşhas olmuştur. Bunun stebebi malûmu âli
leridir'ki; fera^ ve intikal işlerinde mahalle veya 
karye heyeti iİtiyarryesinden aldığı bir ilmüha-

; ürerine Ğef teri Hâkani Dairesi sana da, bana da 
senet yenebiliyor ve5bunu da maalesef mahkemeye 
sevkeirtiğımiz zaman cezadan da vareste kalıyor 
ve diyorM;- ben mahalle veya karyenin verdiği 
ilmühabere istinaden muamele edîyörutÜ. Bina
enaleyh in<^liyeti maddiye Ve mftneviyesi bunla
ra aittir.^ Halbuki betizannediyorum ki; bu böyle 
döİüâir. Binaenaleyh m efendiler^ kuyudatı ha-
küöyeîıîn bir tarzı salime raptı için ne yapmak 
lâ^m|igliyor? Eğer Maliye Vekaleti bunu haîri-
•kaf^Msûiyey;e alma kvyahııt vergi daif&a iîe 

efeftVjinr. l^ofşrtsıfn?İır? 
İ4rî ftci M ı okuyacafız : 

ÜTffltumetoe Enr»fime*(v» 
t&tlif ohttım fetbuî edilen 

fevkalâde! a&ftyffi 13 8ÎT6 7 $3* 

tevhit etmek fikrînde ise bu usulü" ısftah için ne 
dÜRÜnmustüV* bnntcü şimdfive kadar gelen Def-
teri tTSkani nazırları, eminleri hie bir usul keş
fedememiştir. Üattâ Ziya "Paganın Defteri Ka
karı i nezareti zamanında Padişah kuyu-dat* TTâ-
kanivenin bir tarzı aalime raptT iefn kendisine 
Mr Iâviha kaleme almasmı teklif ettnİs ve Ziya 
Pa«ıa merhum bu lâvihasrnda demiştir ki: ktrvu-
datı Hâkarnvi arzu ettiğimiz şekilde T^alı etmek 
içm evvelâ'bileümle kûvudatı Hakanivî bir arava 
c«»metmeli, vakmalı, veniden bir tahrîr vanmâlı, 
bir nsuTu salim temin etmeli ve ondan bir fa^da 
istihsal etmelidir. 

Bazı arkadaşlar bu dairenin Ifzumsuz oldu
ğuna katildirler. B'iîSkis bendeniz bu dairenin 
halkın tasârrufatuıı /temin etmek itİbarivle en 
eVem ye en mtfhim b*ir daire olduğuna kaniim. 
Yalnız arzettiftm sihi ıslah edilmelc sartMe Ve 
ıslah için Malive Vekili Bevefericfî acaba bif s&y 
düşünmüşler midir? Yoksa bunu Maliyeye devret
mek veyahut vergi dairesiyle tevhit etmekten b'r 
favda, m"taskvver değildir. 

SALÎH Tik. (Erzurum) — bendim, bende
niz Defteri Hakani vesaire lakkmda bir şey'sÖy-
liyeco^im. 

BtR MEBUS B. — öyle ise efendim, «adet 
harici olur. 

SAftİH EfV (^rzunsm) •—- Hayir, sadet ha
rici değil. Şimdi biz de ötedenberi müzebzeb bir 
daire -.yan»^^ da Deft^i Hâkani daireleridir. 
Bu dai*elerî,hiç bir sn'retîe muntazam hirşekîe 
ifrağ edetnedik. Eski Hükümetin^ yeni pükünVe-
tm bütün müeahedatjrtta rağmen btî dairelerde 
bir intizâm vücude getirmek iejih efendileri „:qo-
«râîttık, bihnem neler yaptık, yine hfelkitt, işi hali 
intîzâhta koriulmâMıştır. pkiyorlız ki; mehakimin 
dostvalarmt: kanstrrnlış olsak bütün" riitahkemeleri 
kgal eden mesaal; aram dâva», M # ı t meselesi 
vesaire; vessire... ...', 

^dftıM btt dâi?elerdi ğlftlişaf 6 İşdâr t$m 
hrreızltklâr Vâfdır M; iffiSantaâ&tiş^Pİtfe IftNtBr. 
EfeaMer tjgddöbttr ;arzea^yinıv$k ̂ CifeHalẑ eî̂ v-
vel meSttesî, ya*d^.' BiKrmiisift^^İî^âeM. b^rîiŞ ;Öi-
ğörteel^ferkî ben serÜn 0enrn^41evv«ılinİ\> bÜi-
Tim ğilfi. işte efeııdiler bırîsi îstikîmitten bfeîî.ŝ -
deadietı beö senin Cemaidyelevyelftıi bilîri^v%^i. 
işte ^feıidfter Defteri Halkanı Btffresisiö^ ©«Kâ-
ziyeleyveli höphnîzce Billûnl. -Jfa daire hır»Kg <fe-
iresîdift Boylb otaşKla; berftbeii^tı 1fez«^bt*âö-
beljiyet vtı*en ahvaKn başlıcasr, . arad ü#e*We 
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muntazam bir mesaha yoktur, had, hudut yoktur. : 
Sonra kroki yapacak5 bir memurumuz da yok. 

Böyle olduğu ve bir çok memurlara ihtiyaç 
bulunduğu halde teşkilâtı oldukça geniş olan bu 
idareyi Ferit Bey kendi hesabına daha ziyade 
darîattı. 'Halbuki bu daire bir ilim dâiresidir. 
Bunda ilttu* f ıkıhe agâh olacak, ilmi feraiz bile
cek, sonra ilmî"intikale ait kavaidih bütün ince
liklerini anlayabilecek mütehassıslar lâzımdır. 
Beyefendiler kocaman bir daireyi intizama sok
mak için darlata, darlata üç idamın eline ver
mek tloğru değildir. Bizde bir âdet var ki; geniş
lemesi ieabeden bir şeyi darlaştınnz, darlaşması 
icabeden yerleri de genişletiriz. Beyefendi ken
di hesabına mülhakatta ne kadar Defteri Hâkani 
müdürleri varsa, Meclisi Âlinizin haberi olmak
sızın maaş verdi r hareirah verdi, beş aydır bura
da durduruyor. Eğer bu- şekli kabul edecek olursak 
bütün arazi ve emlâk sahipleri birbirleriyle boğu
şacaklar ve mehakimi sabahtan akşama kadar işgal 
edecekleredir. Eski şekil bir dereceye kadar değişti
rilip; messahlar, mühendisler, mütefenninler ge
tirmek suretiyle bir şey yapılmış olsaydı bir şey 
diyecek değildim. Binaenaleyh Defteri Hakani 
idaresinin bu suretle ıslahını teklif ederim. 

MÜFİT E l (Kırşehir)»— Efendim, Salih 
Efendi biraderimizin bu kürsiye hakikî bir darbı 
mesfcl söylemiş olmak için geldiğini anladım. Ara
zi meselesi darbı ınesel ile anlaşılacak mesail de
ğildir. Hukuku tasarruf iyeye, daha doğrusu bu 
memleket ve bu mülkte ikamet eden ahalinin refah 
ve saadetini temin edecek birtakım mühim me-
mesaile matuftur. Bu Defteri Hâkani idaresi 
teşkilâtını eğer biz istanbul'daki Defteri Hâkani 
Emaneti gibi bir teşkilât yapacaksak kendimizi 
aldatmış oluruz. O Defteri Hâkani teşkilâtında 
hakikaten mehakime verilecek bir çok kuyud hâ
kaniye vardır ki; o kuyudu hâkaniye mehakimce 
mamulünbih ve düsturülamel olarak kabul edil
miştir. Malûmu âlileri Mecellede bunun için bir 
maddei mahsusa vardır. Beyyine icabettiği zaman
da" o kuyudu hâkaniye beyyine olarak kabul edil
miştir. Şimdi bendeniz bunun tarihçesine gire
cek değilim, yalnız ârzedeeeğim bir nokta, Mali
ye Vekili Beyefendiye teşekkür edeceğim bir 
mesele varsa o da; Defteri Hâkani Müdiriyeti 
Umumiyesinde yapmış olduğu tenkihattır, yani 
parayı az sarfetmiş olduğu için kendisine te
şekkür ederim. Fakat paranın en ziyade ehem
miyete! alınmıyaeağı bir yer varsa o da Defteri 
Hâkani Müdiriyeti -Umumiyesi dairesi idi. TAva 
Müdiriyeti Umumiyeyi kaldırıp yalnız bir mü-
diriyet yaparak Maliyeye raptetmek, taşra teş
kilâtım da, hattâ 1337 senesinde yapacağı teş
kilâtı da 1336 senesinden tatbik etmek nokta
sından bendeniz buna muarız bulunuyorum. 
Eğer Posta Müdiriyeti Umumiyesi gibi bir mi|-
diriyet; Mlitıde Defterhane Müdiriyeti Umumi
yesi mevcut bulunur ve taşradaki teşkilâtı da 
bozulmazsa, kadastro muamelâtını ikmal edince

ye kadar, kör topal elimizdeki vesaitle işleri
mizi tesviye edebiliriz ve illâ muhasebeye kal-
bettiğimiz dakikadan itibaren, vergi kayıtlarını 
bulmaktan âciz plan bir daireye Defteri" Hâkani 
ImyudatTnı da zammederek, bütün muamelâtı 
mülevves Dİr hale koymuş oluruz ki bu doğru 
değildir.. Bütün hukuku ahali payimal edilecek
tir. Bundan dolayı bendeniz Maliye Vekili Be
yefendinin yapmak istedikleri teşkilâttan vaz
geçmelerini istirham ederim. Yine taşra Defte
ri Hâkani idarelerini burada ayrıca bulunacak 
olan müdiriyeti umumiyeye merbut olarak bı
raksınlar ve eski hayratımızı muhafaza etsinler. 
Bendenizin temennim budur. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Efendim, zanne
diyorum ki. Defteri Hâkani idareleri hakkında 
takip etmek istediğim hattı hareket tamamiyle 
tetkik edilmemiş olduğundan suitefsir Duyuru
luyor. Efendim, bir kere Defteri Hakaninin 
şekli esasisi, bir de onu idare etmek üzere mev
cut bulunan şekli idarisi tefrik edilir." Defteri 
Hâkanimn şekli esasisi, malûmu âliniz memle
kette bulunan bilcümle hukuku tasarrufiyeyi te
min ve teyit etmek ve ahalinin ihtiyacatını tat
min etmek esasına müptenidir. Bunun için ku
yudatın intizamı ve bilhassa bilûmum emval ve 
emlâkin kati bir surete t'esbit ve# tahrir edilme
si, yani kuyudatın muntazam bulunması ieabe-
der. Arkadaşlardan bazılarının bahis buyur-
duklarir veçhile bugün kadar, şüphesiz Maliye 
Vekâletinin kusuru olmaksızın, senelerdenberi 
tezebziibü idare ve hattâ darılmasınlar Müfit 
Efendi Hazretlerinin terviç buyurdukları Def
teri Hâkani emaneti merkeziyesinin bu hususta 
takip etmiş bulunduğu müzebzebi idare, zan
nederim ki-, Defteri Hâkani idarelerini mazarrat 
getirecek bir şekle kalbetmiştir. Bunu zannede
rim hiç kimse inkâr edemez. Hiç bir idare Def
teri Hâkani idaresi derecesinde tezebzüp içinde 
değildir. (Görüyoruz sesleri). Meselâ vergi da-
iraleri diyorlar. Keski Defteri Hâkani dairesi 
vergi dairesi kadar muntazam olsa. (Değil ses
leri). 

. HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şeyhin 
kerameti kendinden menkul. 

MALİYE V. FERİT B. — Bu bir hakikat
t ir Beyefendiler! Yalnız itiraz etmek için hayır 
demekle ispat edilmiş olmaz. O kadar celî bir 
hakikattir ki, bugün ashabı mesalih Defteri Hâ-
kaniden bir kayıt çıkartmak için mutlaka vergi 
kaydına müracaat mecburiyetinde kalırlar. Bi
naenaleyh bir hakikat bu suretle kaybedilemez, 
iptal edilemez. 

Şimdi efendiler, bunu lüzumu derecesinde 
ıslah ve tensik edelim, diyecek olursanız bunu 
şu esnada yapabilmenin imkânı mevcut değil
dir. Çünkü efendiler; bunun için malûmu'âli
niz vazedilen kavaninimiz vardır. Buniin tatbi
katının mümkün olmadığı; en mütemeddin ve 

— 474 — 



en mede^ yerlerde, en çok vesait bulfman yer
lerde bifcp yine yapılamamış olmasiyle sabit ol
muştur. *Ahalimiiin bir coklarinııi harp dolayv 
siyle ve f>ir takım' avarız dolayısiyie kendi mülk
lerinin başında bulunmaması, bu tadili tahrir 
gibi muntazam bir kanunun tatbikma imkân bı
rakmamıştır. 

Gelelim yoklama suretiyle basit bir tadilâ
ta, yoklama suretiyle icra edilmiş basit tadilât 
vatdır ki-e da eski hayratı iptal -edecek ve eski 
hayratı büsbütün kaledecek surette yapılma bir 
takım yoklamalardır. Bunlardan bir faydai ame
liye olmadığı meydana çıkmıştır. 

Efendiler; her defa Heyeti Gelîlenize arze-
diyorum.r Bilhassa Defteri Hâkani meselesi, ku-
yudu tasarruf iye meselesi; kadastro meselesine 
merbut bir meseledir ki bu kadastro meselesi 
nasıl aşar meselesinin tensikmı tehir ediyorsa, 
kuyudatı-tasarrufiyeyi de tehir eden bir mese-
lei esasiyedir. Esaslı surette tadil edilmedikçe 
kuyudu tasarrufiyeyi tesbit etmenin imkânı 
yoktur. Bunları şimdiki vaziyetimizle efendiler 
yapamayız. Bunu yapmak için ne mühendisimiz 
vardır ve ne de memurumuz vardır. Bugün va
ridatı Devleti; şüphesiz Heyeti Gelileniz bura
da altı aylık hizmetim zamanında takdir buyur-
muşsunuzdur. Herhangi bir suretle varidatı 
tezyit etmek kabilse mutlaka ona mürlacaat et
mişimdir. Varidatı tezyit etmek arzuyu samimi
sine teşebbüs ve takip ettiğim halde bile böyle 
bir teşebbüse kıyam halinde .varidat değil; bel
ki on misli masarif olduğu aşikâr bir suretle 
tezahür etmiştir. Binaenaleyh bugünkü vaziye
timiz ; bir dereceye kadar asayişi ~ muhafaza 
etmek, asayişin mevcudiyetini ipka etmek sure
tiyle muh.afazai intizama matuf bir harekettir. 
Şüphesiz* ki böyle gayet büyük ve gayet uzun 
senelere ve azîm paralara muhtaç olan bir teş
kilâtı şimdi yapamayız. (Onu istemiyoruz sesle
ri). 

İdare ııoktai nazarından efendiler İnliyorsu
nuz ki; Defteri Hâkani kuyudatı esasiyesî İs
tanbul'dadır. Defteri Hâkaninin kuyudatı mev
cut değil, yalnız Ankara'ya ait, yalnız burada 
bir idare mevcut idi. Biz bu müdirjyette tekmil 
Defteri Hâkani idarelerinin muamelâtında tesa
düf edecekleri müşkülâtı halletmek ve "bir merci 
olmak üzere bir teşkilât vücude* getirdik. 1336 
senesinde^tamamiyle bu teşkilât eski halinde mu
hafaza edilmiştir. Şimdi 1337 senedinde bu Def
teri Hâkani idarelerinin hizmetleri, külfet ihti
yar edilmesi nazarı dikkate alınarak, bu suret
le hizmel|erine göre kadrolarının tertip ve tan
ziminden i başka bir şey yapılmamıştır. 

Efendiler; nazariyata tatbiki hareket edecek 
olursak ihtimal ki Defteri Hâkani idaresini bel
ki Adliyeye raptetmek lâzımdır. Yani Maliye 
ile alâkası; yalnız kuyudatı tasarruf iyeyi tes-
bitten ve" onun bazı vergilere esas olmasından 

ibarettir. , yakat vergilere esas her yerde olabi
lir. Nitekim maarif teşkilâtı benim bir takım 
vergilerime esas olmaktadır; 

'Mutlaka bana merbutiyeti istilzam etmeİ, 
Fakat nazari olarak Maliyeye merjbutrjretini 
kabul edecek olursak, ' bunun Maliyeye merbuta 
yeti halinde, nazariyatın bize,emrettiği, şekil; 
vergi idareleriyle. Defteri Hakanı idarelerinin 
tahriri v^rgirsur^erinde < yekdiğerine mezemi ye 
aynı zaman&a tevhit ve teysijp^^j^lzfcin eder, 
(Gürültüler). Rica.ederim. Nazariye suretimle 
diyorum. Çünkü ameliyesini zikretmiyorum, i s 
tical buyurmayınız. Fakat şu suretle nazariyatın 
istilzam ettiği tensikatı da. bendenize vaziyeti 
hazıramız noktai nazarından , esaslı bir surette 
yapabileceğimi bilemediğimden vej>na teşebbüs 
etmek âdetim olmadığından, bu suretle lâznnge-
len tevhidi muamelât ve tevhidi vazaif mesele
sini 1337 senesinde de tatbik etmeğe lüzum gör
medim. Defteri Hâkani ibareleri aynca, mev
cut vergi idareleri de yine ayrıca mevcuttur. Her 
ikisinin üzerinde yapacağım teşkilâtı her hu
susta esaslı .bir surette gözüm görmeden evvel 
ve bu kafama -ffonteden evvel mevcut bulunan 
teşkilâtı • bozmak âdetim değildir. Binaenaleyh 
bu teşkilâtımızda, bilhassa yilâyatta bulunan 
teşkilâtta takip ettiğimiz usul yalnız .şundan iba
rettir : Her bir ka'zada bulunan teşkilâta kati
yen dokunulmamıştır. Livalarda bulunan teşki
lâta gelince;, evvelce vilâyet iken bulunan me
murlardan bir kaç tanesi çıkarılarak^ bu suretje 
yelnız Defteri Hâkani memurlarım livalarda 
dört kişiye tenzil etmekten' " ibaret- kalmışlar. 
Bunların başında eğer memuru varsa memur bı
rakılmış, müdürü varsa müdür bırakılmış, fa
kat müdürler bazı cihetlerce müfettiş suretiyle 
istihdam edilerek istifade edilmek lâzınıgelecek 
olursa, o vakit müfettiş olmak ü«ere istihdam 
edilerek, lâzımgelen münhal yerlere birer me
mur tâyin edilecektir. Viİâyat Itefteri Hâkani 
idareleri bu suretle liva teşkilâtı haline kalbe-
dilmiştir. İşte bu devair jDefteri Hâfcani veza-
ifıni tamamiyle ifa etmektedir. 

Ben vezaifi tetkik ettiğim zaman, hidematm 
gayet vâsi olmadığım gördüğüm igra^ mı suret
le bellibaşlı büyük bir kadroyu ortadan kaldı
rarak yaptığım teşkilat,/ yalntz/müdiriyeti 
umumiyeyi Maüyeye^rapteta^ten.ibaretlçaİBuş-
tır. Bugünkü teşkilât yalnız bundan akarettir; 
Esaslı teşkilâtta; muamelâtı ĵ tsâ" i«ra$i tesir ede
cek başka bir teşküât yapılmamıştır; Arzetmefc 
istediğim; bazı dairelerimiz vasrdır tu kendilerine 
hizmet teveccüh etmemektedir. 

Belki oralarda bir amemujrla, iki memurla if ayi 
vazife etmek kabil olacaktır. Demek.ki yaptığı
mız teşkilât; bu suretle hizmeti olmayan yerleri 
küçülterek, bunların fazla memurlarını ortadan 
kaldırmak olmuş, bir de merkezdeki kadrosunu 
doğrudan doğruya Maliyeye raptetmekte* ̂ ibaret 
kalmıştır. Bu daire müdüriyeti umumiyeşcfelincta 



4e olaa yine M&lijfceye merbut kalacaktır. 
Şimdi öaktı üttendi kanun yapmaktan bah

settiler. Efendiler ben kanun yaptırmadım. Mev
cut bidunan bir ç,bk evamır ve kavanın var ki 
bunlar Defteri Hakani emanetinden, katiyen 
bii-bırine ra-ptedilmıyorek havada uçan kagıuar 
gibi' ortay a saçüımş, hiç birme ırtibötj-oimıyacak 
öuitette Delterı Hakani idarelerine gönderilmiştir. 
Bûi'e'iımızde mfevout en iyi'Deftöii Hakanı nıe-
mürlatrını toplayarak burada bar encümen yap-
fâöjBTve o enoumoii vasıtasıyk bir rehberi mua
melât taaızım ettirdim. Ü renberi 'muamelât, aiel-
Ûmum elimizde bulunan kavanine ve şimdiye 
kadar*De£teri Hakanimn yermiş olduğu evamır ve 
mukarrerata müsteniden) yalnız onları telhis 
ederek, bir mecelle halinde cem ve teltik .et
mekten ibarettir. Efendiler ben buna pek ziyade 
İftzum gördüm çünki malûmu âliniz, devaırde 
muamelâtta ekseriyetle yapılan yolsuzluklar; ten-
bellikten, telakiden ve b darma dağın olan anu-
karreratı resmiyete ademi müracaattan ileri gel
miştir. Binaenaleyh bütün hidematı fasıl fasıl 
ayıttım ve her bir hizmete bir fasri tâyin ettir* 
d[lm| v?e ip hizmete dair muamelât ne iâe, mukarre* 
râ^l ieaBHyenia en kısa surette istilzam ettiği 
h^jueatı bir kaç şatır içerisinde telhis ederek 
elieriiie bir rehbeuı muamelât verdim. Bu reh
beri muamelât şüphesizdir ̂  Defteri Hakanı 
idsr^erınjn vazajtfihi daha ziyade teshil edecek
t i Y^~ai$upıu?ı Defteri Hakanı ile muamelâtı 
o}aîı;ievata da suhulet ibraz edecektir. Bunun 
ıçeBatnde şüphesiz ki eğer esaslı bir surette 
te^blini: ieabedĞuise, hangi yere müracaat edilmesi 
işaret edilmekle beraber, yalciz. o k&ap ekinde 
b^uftdulu" zaman Defteri Hakanı memurunun 
b^iiî^'muamejatı'ifa edebilmesine de hizmet ede-

Eişa ve küçıjk bir rehberi muamele, Fa-
İefteri Hakanı muamelâtını da teshil ede-

le Defteri Hakani teşkilâtında; 1337 sene-
sinden itiHaren tatbik edilmek üzere def terlerin-
de'de bazı'tensikat yaptııdrha. O da; şimdiye ka
dar müjkiilâtla bıdab'Mikleri kuyudat defteri-
n « İ ^ ' j m ı ^ ' t a ^ ^ r e t m e k usulüdür. Onlar şim-
d^fi ıkidar/btitünlnu^ yalnız, kajyit 
numa^raimı ta^îp ettikleri için onu bulmak 
^^®';nı^a^fV%|aiye"müracaat etmeğe mecbur 

•>,1§07 selesi M&Şfaç ihtidasından itibaren Def-
I ^ H a ^ a n J n^e^ja jş yj^kjarı- vag$eterini 
3 P , l W f * Î İ ^ n m a ^ l ^ e m b ^ yanj^Jkar-
ye ve mamule Kibrâiy^, bjr, fihrist yaj>nifl£ta-
4wlar,ki.; xm l^nj-^nnempraca^i ettikleri za-

man, karyeleri ve mahalleleri itibariyle istedik
leri kuyudatı, istedikleri gibi kolaylıkla bulabi
leceklerdir. 

Demek ki memleketin muhtag bulunduğu teş
kilâtı esasiyeye maalesef tevessül «dememekle 
beraber» kendilerinin teşkilâtı idariyesmde, mua
melatı hususiye ve daniliyesmde müstakbeien 
eldeki,kuyudatı ıslah edebilecek.ve tensik edebi
lecek bilcümle -hususata tevessül edilmiş; yanı o 
mutahassıslarm kabul ettikleri, tasvip ettikleri 
mazbata ile beraber bana verdikleri esasları ka
bul etmek üzeu« bilcümle kabil olabilecek ısla
hata (tevessül edilmiştir ve lüzumsuz memuriyet
ler ilga edilmiştir. Binaenaleyh bunların muha
sebelere» vergi dairelerine kalbi suretinde vaki 
olan beyanat, bu cihetin ariz ve amik tetkik edil
memesinden ıle-rı gelmiştir. Böyle bir şey yoktur. 
Kendi hallerinde kalarak, yalnız lüzumlu 'ıslahat 
yapılmıştır ve zannediyorum ki bu ıslâhatı yap
mak ta benim vazifemdir.. 

BIK MEBUS B. — Vilâyat Deften Hakani 
müdürlerini kaldırıyor musunuz? 

MALİYE V. FEBID B. (Devamla) — Efen
dim vilâyat Defteri Hakani müdürleri beş tane 
kalmıştır. Bu Defteri Hakana müdürlerinin ya
nında birr de müfettişe ihtiyaç vardır, isimleri 
değişmiş. İsimleri müdürdür. Ve yerine konacak 
memur maaşça ondan daha az bir memur ola-
çaktır 

BİR MEBUS B. — Muhasebei livaya yine 
merbut kalacak mıdır? 

MÂLİYE V. FERtD B. — Efendim muame
lâtını - kendi idare etmektedir. Merbut değildir. 

^alşat müsaade buyurunuz. Kendüerinin mu
haberatı, muhasebe vasıtasiyle yapılacaktır. Va
zifesine müdahaleleri yoktur. Bugüne kdar idare 
doğrudan doğruya onlardadır. Ve muamelâtı doğ
rudan doğruya onlar idare etmektedir. Efen
dim Erzurum Mebusu Nusrat Efendi soruyor
lardı. îtus ordularının vdlâyatı Şarkiyenin bir 
kısmım işgal esmasında Defteri Hakaniye ait 
seııedat muhterik olmuştu. Bunları ne yapıyor
sunuz? demişti. Buralarda alelûmum tasarrufat 
haklında ne muamele takıp edilmektedir? Jtyemuir1 

tşym^ ediliyor. Heyeti idare, mecalisinden vâki 
olacak karar üzerine bunlar yeniden kayda, râp-
tolunuyor. Başka muamele yapmağa imkân yok
tur, 

S^DİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bunu 
bir. parça izah edeyim efendim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Söyliyecek ze
vat fasıllarda söylesin. 116 ncı faslı okuyunuz. 
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tej$£oluna$ .^rçl .e^en 

116 
1 Defteri Hakanı MiJ^rö Umumisi ve muavini 
2 Defteri Hakana mü4tnyeti Umumiye meı»U£.ıjft&a$Mtı 
3 Şeften |jakani müstahdemini müteferrifeait 

1 Ş75 
84 

AgmJJ^ÂR M. (faait) — vMte«4a^r Ma-
l i p Vep^î; Beyefençli HJşareîieri pejj: parlak bir 
sozjej l^pu İaresini şöyle yaDtım, böyle 
yagim* de4il,er. Biitâin r ü y a y ı kiram 
t^İim, e4erie^ki; I^eyleji Aİiyei Qsm&-
i^en i^ vs bükün İdlünatin n a z a r d a şunun 
d^ bilipje^i lâzım gelir ki; herkes tasarruf ka
nunu ile mülküne tasarruf etmek için ezc$a ye 
dil bunun ıslahını arzu. edikleri hakie; böyle bir 
idareyi uf ak, bir müdür ile i^iare etmek büınem 
nasıl olürî Viekil Bey; iki üç ̂  gün sonra bunun 
hafciöaıda, Mr kanun gönderiyorum, işte bu vari
datları beaı alacağım ve az buçuk bir masrafla 
ben idaiğ «deoegHâ diyor. Rica ederim düşünül
sün ki* tounun bir Nezatı-etle idare edilemediğini 
beyan buyurduklarıhalde bir JDefteri Hakani 
Müdürü ile, Maliyeye raptedilmekle bu nasıl 
idare edilecek? buna aklı mermiyor. Hiç bir su
retle aklım ermiyor. Kendileri de teslim buyu
rurlar fci; bunun Maliye Vekâletine juaptma hiç 
bir münasebet yar mı? Olsa» olsa Adliye Vekâle
tine, raptı iktiza eder. Buradaki memurun kava-
nin. ve nkamatıa ve usule 'aşina olması lâzım ge
liyor. Arkdaşlar bizim çektiğimiz sıkıntı, çekmiş 
olduğumuz nîihnet nedir? bu tezebzüb nedir? bi
lir midiniz nedir? evet hepiniz biliyorsunuz. Ar
kadaşla^ bizim çektiğimiz bir kimse, bir memur 
hanjgd sınıftan ise o sınıfa tâyin etmemek. Bu 
bir; îkincâsii memuru, idareten azil etmek. Oldu 
i^ ; üçünçi^fiı; terfi svasjnj İnilmemek. Bilcümle 
mjemurin ne yapacağını lİihnediginden dolayı 
önüne ge|en, ,çaİa.r, çarpar, yarın, bugün azil 
ölaçağim?

; yarın azil olâcilğım diye... Şimdi arka-
dj |şte Maliye Vekili buhu IVtaliyeye raptettiği 
vjttkrt yarin başlayacak memurlar göndermece. 
Maliye memurları sqnra o muamelâta âşlna de^ 
ğil^ a ^ â ob^a^İiğı halde dah& tej^bzüfc içine gi-
rfce^r . ' 

|ş|er4şakiBiiyüjk Ĵ ilJ-et Meclisi bütün Av-
r^aya,ye\dünyaya kareye b ^ ^ müslümaiilara 
karşı bunşı .yapsınarzu, ederâim. Ezgan ve dil 
tenıennd eâlerdiıru Bir memurdyetejtâyinolupLaeak 
bifljenıur, baytardan tabib olmamalıdır. Zira göz 

çıkarır. Bir memur kanun çlairesande tâyin edilmeli; 
kanun dairesinde ter^etmeit Buru yaparsanız 
arkadaşları beı? ş^y yerini bulur. 

BÎB MEBUS B. — DaKa şırasî var onun hq-

l ^ l Z î t ^ i (Mâjfttya) — Wu dAİma-ifirat ve 

YeJ*ûn 3 883 2. X79 

tecritten azade, olamıyoruz. EBL mühim mesele 
ar*zimeseleai iken,Maliye Vekili B^y^fendi ha? 
kikaten buan pek Jmkm Wr» deEeked^bjpjik&Jar., 
85. tarihinde,bir tahrir yapıimı*. O tahrir yi9c 
pılajıdanb^Bİ hiçbir, kaydı esasiye iktir#n, efene-
miştir. Mpifc Hocafün. dadiği gibi; -kuyuca jj4r 
kaniye tea\rü?dexL, emin olmakla mamuJJÜnhilıtftr̂  
O i4ado^. haagi bir maokiedir? O. madde Ef^e$li 
Hazretleri 1 85 tarihinde Sultan^ Aziz. zajtt&njnj&&, 
birçok, adamlar tarafından tahrir edilmiş bir 
kiiyuUuE ki o isuy^t TeYÜk l ^ n d i . namiyletimu-
kayyet ve onun ismiyim, twmiy*. edilen. bir küs 
guttur* Yıofesai^len^ler* . , .... 

HACLŞtîlMÎ & # F # ı : W s ) ^ OıSitJto 
Büteppan. zamanmdadifc lioûam. < 

mStZ&ıJŞL (Makty«) ^ Û ^ b i ^ j t e ı ^ a l ı ü 
gömdüğümüz çürük defterifcf deşildir. tteftepi 
Hakaoi ûa^3«si her- ha|d^ bil' tams"tfiş&tâu !&• 
ra tahrir görmezse bundan, cfeeSyı mem^ket 
hiş^ü^^rç^olu^t ^ h ^ « a m ^ l e a ^ e ; <|evre-
4 i ^ « p ^ - t M f t t e ^a^^^e^ ı^ç^df tn^u^e t i» 
tij&m^! zajPü^i me#urfoî:,v t<?pfe tec^üb^e^iyp-
rum 4e^.s ^ a j f t ^ i f e ^ b j r m ^ e ^ ^ ^ 
deft^ri;|^iap«^m m j ^ r ^ t i 9]M^, Q< m ü 4 ^ e ^ 
umnş|jö'% ̂ r f ye^d#rmem^lftrj^ .eski; m a a ş t a n 
da£a z^y^^ I^MtmeÜâir, i$qj&t fta^sj|n4lere 
gi4ersşnJs( elen^J^r, ha^g^ing ^âtraenia f ^ 
niz, emin ajıjnuz yü^de?m a4Anj-b§he^h^l.ara
zi dâvasmd^ dolayı h^p4olnn|^^urv Yüz4« on 
a4am s$m n^elemn4eü dgi^yı katil yajpaş; 
cer^' yfgm^ş ^ il^aic; yapgw§. V^aü l :b î^ ; ftjpjtü 
n^M^yft at^Jmıs, bj^un Mr.&îfflb sv^.mm 
mşse^j^ır. 3Şyy^ aiazi, ni/esjieji halledütaeli 
ve> gftzel ;hir ta^pr yaj^ftaln^. Tahrir ysşû-
ma^ja^ hn,,haLbjjyJfc4ftYW9U e^şeVsoara (]&& 
mnâİiİIâhi ve inna ileyhi râciuh..'.) oIuV.', 

^ m a | | ^ . sşffrb^r,!^ zaujansftdanj^rı hjçbir 
,..__ üşefjneijy^ ya^lm^njşj^c, SpnrA^asır 

$ıjğ&3m> ,%^^îtgei*ü| . j ^ i y ^ 8 ^ n e 4 f ^ e r i 
birçok tebeddül vâki olmuştur. O tebed4ü)Ü«e-
re: Mej%e41e,r Ahm^'e* M ^ ^ î d j i a ^ i e j y ^ bir 
^ y j l ^ n ^ ı a ^ i a r i ^ b i z ^ ^ e ^ ^ ^ 
görüyor, Şşföşm ^tiğ?ftp}^^^ş%^ ter^e%p-

REİSi — Bfeadâm miizakeııe, kâfi gömüldüğü 
zaman söz söylemişü. 

MALİYE V E ^ D İ F E R İ T ' B . ~ Pekâlâ baa 
de fapla dairflöz-*S.yl*jre«eğim,-Bİ«adim, Ad«pa-
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zan Mebusu Muhteremi Efendi Hazretleri bir
çok mütalâa buyurdular. Bilhassa ehemmiyetli 
bir noktayı, memurların ihtisası meselesini mev-
zîtıubahis buyurdular ki; Maliyeye merbut bu
lunması cihetle malmüdürleri Defteri Hakaııi 
hizmetinde kullanılacak, Defteri Hakani memur
ları malmemurlukları hizmetinde kullanılacak. 
Bunu söylemek için, ihtisas haricinde istihdam 
edilmek üzere tâyin edilmiş bir memur göster
sin. İhtisas mesailine ne kadar ehemmiyet ve
rilmek lâzım olduğunu bendeniz de biliyorum. 
Zati âlilerinin dedikleri gibi meslek harici bir 
adamı başka vazifede istihdam etmiyorum. Buna 
emin olsunlar ve şüphe buyurmasmlar. 

Sonra Defteri Hakani küçütüimüş diyorlar. 
Beyefendiler arzettim ki. bugünkü vaziyette Def-
teri Hakanide esaslı ıslahat yapmanın imkânı 
yoktur. Yaptığımız takdirde, hakikaten buyur
dukları gibi, bugünkü teşkilâtı kat kat tevsi et
mek, ye büyültmek lâzımdır. Fakat bunu ya-
pamıyacak olduktan sonra, yalnız fazla memur
ları merkezlerde durdurup da maaş vermekten 
ne fayda çıkar efendiler? işte bendenizin takip 
ettiğim gaye budur, yaparım, fakat . . . . 

ABDULLAH E l (İzmit) — Vekil Beyefen
diHazretleri! Bir şey sorabilir miyim II Defteri 
Hakani idaresi kendi memurlarını müsiakillen 
tâyin edip, emrini verip gönderebiliyor mu? Bu
na cevap istiyorum. 
•; MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Müsaade 
buyurunuz. Defteri Hakani Müdürü doğrudan 
doğruya memurunu göndermez. Defteri Hakani 
Müdüriyetinin vâki olacak inhası üzerine ben
deniz bir kere tetkik ederim de öyle gider . . . . 

EMİN B. (Eskişehir) —DefteriHakanide ıs
lahat yapmanın ve tapu dairelerinin vergi kale
mine rapteclilmesi imkânı olmadığından Vekil 
Beyefendi bahis buyurdular. Bendeniz bunda 
hiçbir imkânsızlık görmiyorum. Çünkü Hazinei 
Hassa defterlerinde, Alioğlu'Veli, sarkan filân, 
ğarben jülân tarlası, vergisi şudur diye mukay
yettir. Bence vergi kalemi tapu muamelâtını 
yapıyor. Evvelâ bir kere defterden tasarrufu
muz var. O kadar adama da lüzum kalmaz. Bir 
vergi defteri aynı muamelâtı havi olarak kayıt 
Veriyor. ' 

Müdafaai Milliye Vekili harp yapar, Harici
ye Vekili umuru siyasetle meşgul olur, Maliye 
Vekili Beyin vazifesi de Maliye işini ıslah et
mektir. Yoksa tapu dairesinde ıslahat yapmak 
değildir; 

Bendeniz diyorum ki: Bu yeni tahrir yap
makta ne kadastroya, ne mühendislere filân lü
zum yoktur. Bir tarlanın hududunu çizecek Her 
mahalde kabiliyetli bir adam bulunabilir. Müna-
riünfih olan arazi netieei halline bırakılır ve ye
ni tahrirler yapılır ve bu da on beş gün, yirmi 
gün içinde yapılır. Haydi bir ayda, iki ayda 
yapılsın ve bunun için de yüz bin lira masraf 
yapılsın. Millet bunu güle, güle verir ve bu te-

t. 1337 ö : 1 
zebzüpten de kurtulur. 

RAGIP B. (Kütahya) — Yani teptik keçe, 
yüzdük külah . 

EMİN B. (Eskişehir) — Yani ne demek? 
RAGIP B. (Kütahya) — Bir ayda, iki ay

da, hattâ bir senede bir kazanın tahririni yapa
bilmek mümkün müdür? On senede bile dâvası 
görülemez. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim bunu biz 
de gördük. Bendeniz hiç olmazsa beş yüz tane 
tapu muamelesi yaptırdım, öyle değil. Bugün 
yapılamaz mı? İzam etmiyelim. Yani tapu dai
resinde o eski memurlar bulunsun, vergi daire
sine gitsin, defterleri birleştirsin, meclisi idare
den iki kişi bir kazanm tahririni - zararı yok, 
ben yanlış söyliyeyim de - iki ayda ikmal etsin. 
Bu tezebzüp devam edeceğine varsın dört ayda 
bitsin efendi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Madde
ye taallûku yok (Müzakere kâfi »adalar^). 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim Eylemek 
istemiyordum. Fakat söylemeğe mecbur oldum. 
Biz bir taraftan memurların çokluğundan ve 
devairde tensikat lüzumundan bahsettiğimiz 
halde; diğer taraftan Maliye Vekilinin yapmış 
olduğu tensikatı çok görerek üzerine hücum 
ediyoruz. Bendeniz bunun mânasını anlamıyo
rum. 

Efendiler! hepimiz biliyoruz ki beş kişinin 
göreceği işi üç kişi de görür. Maliye Vekili beş 
kişi olan yeri üç kişiye indirmiş. Buna teşek
kür etmek lâzım. Doğrusu bu. Nerede çokluk 
var orada tezebzüp var. Çokluk olan yerde, her 
halde işe sahip çıkan az olur. Sonra pek doğru 
bir söz söyledi. Maatteessüf orada itiraza uğra
dı. Diyor ki: Şu zamanda tahriratı cedidenin 
imkânını göremiyorum. Ben de göremiyorum. 
Bunu imkânı yoktur. Bunun için yorulmıyalım. 
Bugün bizim tahriratı cedideye tevessül etmek-
liğimiz kadar müşkül ve gayrimâkul bir şey yok
tur zannediyorum. Evet; hepimiz biliyoruz ki, 
memleketimizde birtakım arazi dâvaları, niza-
ları var, her şey var. Fakat her şeyin bir zamanı 
olur. Efendiler, bugün bunun zamanı değildir. 
Paraca da imkânı yok, adamca da imkânı yok, 
bununla beraber bu olmış bitmiş bir mesele . . , 
Eğer Maliye Vekilinin yapmış olduğu tensikatı 
beğenmiyorsak, tensikat geldiği zamanda mü
nazaa edelim. Bugün bu münazaanın zamanı de
ğildir. Rica ederim, bütçenin fasıllarım ikmal 
edelim bitsin. (Müzakere kâfi sadaları). 

REİS — Üç defa müzakereyi kâfi gördü
nüz. Yine müzakere açtınız. Bir kaç zat kaldı 
söz söylîyecek, onlar da söylesin. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Muş) — Efen
dim, bendeniz bu Defterihakani dairesininn müs
takil olarak bir dairede yaşamasını doğrusu 
muvafık bulamıyorum, Bu daire gayet müzeb-
zep ve kayıtları da müşevveş, meselâ bir zatın 
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uhdesinde bir parça arazi var farzedelim. Bunun 
kaydını ihraç için kırk deftere müracaat edili
yor^ Sepiniz biliyorsunuz ki,. vergide bir kaç 
parça değil, hattâ beş yüz parça olsa bir sayfa
da geliyor, îki yaprak ancak istiap ediyor. Ma
liye Vekili Beyefendi vergi ile bu Defterihakani 
dairesini tevhit edebilir. Maliye Vekili şimdi 
buniütı kabili tatbik olmadığını söyledkleri için 
o hususta beyanatta bulunmıyacağmı. Yalnız 
vilâyatı müstahlasa, meselâ Bitlis, Van Defteri
hakani] erinde defterlerde binsey kalmamış, ba
zılarının yarısı kalmıştır. Vergi kayıtları bile 
yoktur. Böyle olduğu vakit bittabi muamelât 
teehhür ediyor, yapılamıyor. Demek orada Defteri
hakani memurları bulunuyorlar. Bunlara bey
hude yere maaş veriliyor. Böyle haber aldım ve 
sahihtir. Elyevm bu memurlar müstahdemdir. 
Biîâimtihan ve hiçbir vakit Defterihakani dai

resinde hizmeti sebketmemiş . olduğu halde, 
doğrudan doğruya, memuriyeti sabıkası da so-
rubnaksızın birisi defterihakani dairesine tâyin 
olunmuştur. Bunun tâyini gerçi Maliye Vekili 
Beyin analûmatiyle değil, livanın müstakil olması 
üzerine mutasarrıf tarafından doğrudan doğru
ya. tâyin edilmiştir ve elhaletülhazihi orada hiz
met ediyor. Amma maaş verilmiyecekmiş. Orası
nı bilmem. Binaenaleyh bu gibi memurların tâ
yini- tabiif olamaz. Vakti merhuni hululünde 
behemehal Defterihakani dairesiyle vergi daire^ 
sinin yekdiğerine mezç ve tevhidini muvafık gö
rüyorum. Tevhidini teklif ederim. (Mifzakere 
kâfLsadaları). 

REİS ^- 117 nci, fasla geçilmesini kafeul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın,; Kabul edildi efen
dim. 

F. M. 

117 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

REİS 
nci fasla 

F. M. 

118 
1 
2 
3 

. 4 
5 

Nev'i muhassasat 

Levazım 
Meremmet 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Melbusat 
Su 
Memurini muvakkate yevmiyesi 
Elektrikle tenvir masarifi tesisiyesi 
Alât ve edevatı hendesiye 
îcare 

— Söz alan yok, tadilname de yok, 118 
v geçilmesini kabul buyuranlar lütfen 

Nev'i muhassasat 

Maaşat " 
Müdürler 
Memurlar 
Ketebe 
Müfettişler "'"..-. 
Müstahdemini müteferrika 

Hükümetçe 
teklif olunan 

0 
600 

1 200 
300 

O 
0 

650 
' > • o 

• • T - . 0 
T ;•;•• 0 

Faslın yekûnu 2 750 

el kaldırsın. Kabul edildi. 
-

Hükümetçe 
teklif olunan 

3 960 
8 892 

61 872 
2 520 
1454 

Encümence 
kabul edilen 

0 
500 

1 000 
300 

0 
0 

650 
•r 0 

0 
0 

• 2 450 

Encümence 
kabul edilen 

3 960 
8 892 

61 872 
720 

1 454 

Yekûn 78 698 76 898 

REÎS — Mütalâa var mı? efendim? 119 ncu I kaldırsın,. Kabul edildi. 
fasla geçilmesini kabul buyuranlar. lütfen .el. • __ ..___.:.,•..._.. 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

119 Levazım 
1 îcare 1 000 

479 — 
1 00Ö 



F. 11 Nev'î m«ît$'İ^atsasat 
îHİHHtm&ç'e îföeümSnee 

Meîrâfat 
K#ftRsiye 
Tenvir ve teshin 

Y®ftn 

teİüWoIımari 

m ı m im 
4 300 

ESEfS—Mütalâa var mı? 120 riei fasla geçil-
mesihi; kabul edenler' lütfen el kâîdirsîri. Kabul 

edildi e'fendim. 

edilen 

1 560 
i m 
4 3Ö0 

F. M. NeVTmûllaşsâsat 

120 Masafriff müteıfev^fa 
1 Evrak ve deftatir tabiye ve masarifi nakliyesi 
2 Münakale istinsah ve mukabele ketebe ücuratı 
3 İhbariye ve dellaliye 
A Hasârifi muhakeme 
5 harcırah 
6 Üftnat' 

BEÎŞ — Mütalâa var mı? 121 nci fasla geçil- \ fasla geçildi. 
mesinij llabul edenler lütfen el kaldırsın: 121 nci 

Hükümetçe 
ekMf-olunan 

10 000 
0 

120 
500 

9 600 
96 

Encümence 
kabıil edilen 

10 000 
0 

120 
500 

9 600 
96 

Yekûn $0 316 20 316 

F. ' 

121 

M. 
4--

bul edildi 

F. 

123 

M. 

Nev'i 

Masarifi müteferrika 

muhassasat 

— Tensip buynranîftr el kaldırsın, Ka- ] 
1 

Nev'i 

Tahrir ve tecdit masrafı 

muhassasat 

KÂTİP 
sıfir. 

HükÜffltetçe 
teklif olunan 

1 000 

FEYYAZ ÂLİ B. — 

âü&Üırtetçe 
teklif olunan 

3 500 

Encümence 
kabul edilen 

1 000 

122 nci fasıl 

Encümence 
kabul edilen 

3 500 

SÜIjEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 123 
neü filflda tahrir ve tecdit masrafı olarak 3 500 
lira ğpsieriBy^r. Bu sarf edil di mi, edilmedi mi? 

MALİYE fEİCÎLÎ FERİD B. — Efendim, 
Konya'daki (^Kadastro) heyeti 1336 senesinde de
vam ediyordu. Ona aittir, ona sarf ediliyor. 

YÖŞBÎ Eî. (Konya) — Efendim Konya de
nilince bu herhalde Çumra irva ve ıska saha
sındaki irva ve İska heyeti olacak. Buraya bir 
kadastro heyeti gitti, dört sene'dir ligraşıyorlar, 
mühendisleri var, memurları var. Dört senede 
elhamŞdübillâh mı diyelim, neuzübülah mı diye
lim^ ;yferım saatliktir yeri mesaha edipte bir şey 
meydttna ğetir'etnediîer, Eğer böyle devam ede
cek olursa Hazineye yazıktır. Maliye Vekili Bey 
bunu lağvetsin, doğrusu budur. 

MALÎYE Y&KÎLÎ FERÎD B. — Efendim, 

malûmu âlileri Çumra arazisi şimendifer kum
panyası tarafından alınarak ıslah edilmiş irva 
ve İska mmtakasıdır. Burada irva ve İska mın
tıkasında Devletin hakikten büyük bir serveti, 
bir milyon liraya yakın parası sârfedilraiştir. 
Buna mukabil orada bazı köyler vardır ki, su
lanıyor. Fakat kanallar temizlenmiyor, idare 
edilemiyor. Bu. bugün Nafıanın idaresinde, ha
kikaten müşkül ve tanzimi elzem bulunan bir 
şekli idâridir. Bu araziyi kadastro suretiyle -
fevkalâde münbit v£ mahsuldar bir yer olduğu 
için münbit bir hale getirmek istediler. Fakat şim
di suyun çokluğu orada hastalık yaparak faide 
yerine mazarrat getirmiştir, tşte orayı İska 
için - varidat getirmek üzere orada kadastroya 
başlanmış, buyurdukları veçhile, dött seneden-
beri devam etmiştir. Fakat senglerderiberi de-
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-ram eden bu kadastro heyetlerine senede birer 
miktar tahsisat konmuş ve bunlarm postalan ni
hayet 2 - 3 postaya hasredilmiştir ve o iki üç 
posta vazifelerini yavaş yavaş olarak yapmışlar
dır. LHocaefendi Hazretlerinin buyurdukları 
doğrudur. Hakikaten iş gayet yavaş gidiyor. 
Nitekim zati âlilerinin buvurdukları mütalâa ve 
Çumra tahdit ve tahrir Heyetinin bugüne ka
dar hidematmı gayet suubetle yapması, bir tah
rir yapmak lüzumunu iddia eden rüfekayı kira
ma da gavet tabiî bir cevaptır. 

Efendim; tahdit ve tahrir denince malûmu 
âliniz yalnız bir zincir tutupta araziyi mesaha
dan ibaret değildir. 

Evvelâ, orada münazaat varsa halledilecek. 
Bir harita üzerine bunlar tesbit ve tahrir edile
cek Yani aynı zamanda hâkim tarafından, mü
hendis tarafından yanılacak birçok muamele var
dır. Simdi bunun iki yolu vardır. Ya böyle 
betaetle temadi eder veyahut biraz fazla masraf 
konara.ktan birden bıVok postalarla ikmal edi
lir. Çumra meselesi Nafıa Vekâleti tarafından 
tanzimi iltizam, edilen bir meseledir. Binaena
leyh onun tanziminde ne gibi sekil istilzam edi
yorsa, bunu birden mi vanaİTm? yahut büsbütün 
tahrirden mi vaz geçelim? Hanes i lâzımgelirse 
bendeniz tetkik eder ve onun ieabatını gelecek 
sene va/nmağa çalişırım. 

EMİN B. (Eskişehir)— Hiç olmazsa isteyen 
ve masraf külfetini kabul eden memleketlere ve
riniz. - i 

MALİYE VEKtTVt F E B t T B . — Masrafı 
Kabul eden memleketlere kemâli memnuniyetle 
veririz efendim. Niçin vermivelim? Biz bir ka
dastro heyeti' teşkil ederiz, tanzim ederiz. Me
murlarını tâyin ederiz. Maaşlarını versin, yap
tırsınlar. 

AKİF B. '(Konva) — Kadastro hakkında 
Maliye Tekili Bevefpndinin malûmatı noksan
dır. Bendeniz bildie-imi arzedecen-im. 1329 se
nesinde kadastro heyeti altmış kiri den mü sekken 
olarak T)efteri FFakan i Nezareti tarafından bu-
rava, gönderilmişti. Bu altmış kişi dört kısma 
inkisarn ederek iki sene tahrir icra etmişlerdir ve 
defterlerini de Mal ive Vekâletine vermişi erdir. 
Fakat bu meyan da bir alman mühendisinin, bu 
usul -Alman usulüne gayrimuvafıktır diverek 
verdiği rar.nrüzerine bu defterler iptal edilerek. 
yeniden 1332 senesi zarfında Konya Defterdarlı
ğından intihap edilen memurlar gönderilerek, 

F . M. Nev'i muhassasat 

124 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı 

REÎS —.Mütâlâa var mı efendim? Tahsisatı 
fevkalâdeden ibaret olan 124 neü faslı kabul 
edenler el kaldırsın Kabul edildi. 

- " A . ^ * - ^ - ? ^ ~ — ~ ~~ "—: — — : ^ 
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üç ay zarfında tahrîre başlanmıştı. Geçen sene 
ramazattm on yedisinde mezunen buradan gi
derken memurlar benimle beraber Çumra'ya 
gitmişlerdi, nereye gidiyorsunuz dedim. Ne 
yapalım, kış günü dokuz aydır Konya'da idik,' 
Şimdi tahrire gidiyoruz dediler. Bendeniz bu
nun üzerine Karaman'dan Maliye Vekili Beye 
meselevi yazdım. Bövle Hazine yılda 5 - 6 bin 
lira yahut yirmi bin lira bir zarara uğramaktan-
sa bunları lâğvedin dedmı. Ne yapmışlar efen
dim? Ona, cevap versinler? 

MALİYE VEKÎLt FERİT B. — Efendim, 
Beyefendi Hazretlerinin Çumra tahdit ye tahrir 
heyeti hakkında yazdT&T şey'i simdi hatırlamıyo
rum. Tab^î yazmalardır. Birçok muamelât iç-
risinde hangi tarihte olduğunu bilmivomm. Ta
bir eevan verilmiştir. Fakat hmmrduklarT gibi 
yirmi bin liralık bir masraf değildir. Bir spue-
n^n içerisinde buradan istenilen tahsisat (3 500) 
liradan ibarettir. Bu Çumra meselesinde tahdit 
ve tahrirden maada ayni zamanda arazinin me
sahası meselesi de mevcuttur. Çünkü Malûmu 
âb'niz arazinin mesahası da' varidat noktai na-
zarTndan tpiHn edilmiştir ve bu varidat h'e bir 
vakit oradaki mevcut memurlnrrn masarifini 
koruvamamaktadır. Bunu da. bilirsiniz. Bu hu
susta, arzettif*im veçhile; Nafıa. Vekâleti takibat 
icra etmektedir. Çumra meselesine bir nptfce 

I vermek ve bu Cnmra nın akihetinin ne olacağını 
tâvin etmek lâzımdır. Bu erün ondan zarar ge-
livor. O zarar yerine nâfi bir şekle ifrağ, etmek 
üzere .... 

BtR MEBTTS B. — Bevefendi o İska mese
lesi ayrıdır, tahrir meselesi vine ayrı... 

MALİYE VEKtLÎ FF.RtT B. — Ynai onu 
arzediyoıırm ki. Nafıa. Vekâleti lâjmnsrelen tcseb-
büsatıtakir) etmektedir, bu suretle e£er Cum-
rp.'nrn bıitıin muamciâtmı ikmal etm°k lâzımge
lirse, bir kısTin kadatsro muamelâtı vanıl-
mıstTr. Bendeniz de övle za^nedivorrun ki. bu-
vnrrlnVWı veçhile ikmal edilmemiştir. Birçok 
kövlprinki yar>TlmTstır. Adetâ ü^+e iki mik+arı 
yartTİTnTstrr. Bakisi kalmıştır. Bakisi de itmam 

I ve ikmal edilirse şüphesiz ki, muamele itmam ve 
ikmal edil-miş- olnr. Nafıa Vpkâ^'-mn takip 
edeeefti harekete ŝ Öre biz de Maliye Vekâletinin 
m^faa t i için takibi lâzımgelen şeyleri yâptıra-

! cağız. 
i F E t S — 124 neü fasla geçilmesini kabul 

edenler lütfen el kaldırsın 124 neü fasla geçildi. 

Hükümetçe Encümence 
. ' teklif olunan kabul edilen 

fevkalâdei. şehriyesi 325 698 292 668 

I Defteri Hakani bütçesinin yekûnu umumisini 
i (403 311) lira olmak üzere kabul buyuranlar 

lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
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2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — İktisat Vekili intihap edilmesine dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

RE t S — İktisat Vekâletine Vekil tâyini için 
Heyeti Vekileden bir tezkere var: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Celâl Beyefendi tarafından Vekâleten idare 

edilmekte bulunan İktisat Vekâletine asaleten 

isimleri âtide muharrer zevattan birinin intihap 
buyurulmasmı rica ederim. 

• 27 Şubat 1337 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 
Celâl B. (Saruhan), 
Ferit B. (Çorum), 
İsmet B. (Çorum). 

REİS — întihabatımızı teneffüsten sonra ik
mal ederiz. Bes dakika teneffüs. 

IKÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 3 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgad), Ata Bey (Niğde) 

REİS 
lıyoruz. 

Celse kuşat edildi. Müzakereye baş-

2. — Londra'ya giden heyeti murahhasanm 
Roma'da iken doğrudan doğruya davet olunduk
larına dair Bekir .Sami Beyden mevrut telgraf 

REİS — Londra'ya gönderdiğiniz heyeti mu-
rahb asamız Roma'ya vâsıl oldukları gün Londra 
konferansının heyeti murahhasamızı doğrudan 
doğruya davet ettiklerine dair davetname aldık
larını ve fakat 26 Şubatta verilen telgrafın bu
güne kadar teehhür ettiği anlaşılıyor. Şimdi baş 
murahhaşamız Bekir Sami Beyin Roma'dan ve
rilmiş şifre mahlûlünü okuyorum. 
.Ankara'da Büyük Millet. Meclisi Reisi Mustafa 

Kemal Paşa Hazretlerine 
Roma 'da iken doğrudan doğruya davet edil

diğimizden Londra'ya müteveccihen hareket edi
yoruz. 

Bekir Sami 

6. — İNTİHAPLAR 
1. — İktisat Vekili intihabı 

REİS — İktisat Vekâleti intihabına başlıyo
ruz, reylerinizi hazırlayınız.' (Esıami okunarak 
reyler toplandı). 

REİS — Efendim, esamisi okunmayan zevat 
varsa lütfen reylerini versin efendim. İstihsali âra 
hitam bulmuştur. 

(Salâhaddin Bey (Mersin), Ziya Hurşit Boy 
(Lâzistan), Şükrü Bey (Karahisar) Ba kura 
tasnifiâraya memur edildiler). 

D — Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesi 

REİS — Aranın tasnifine kadar jandarma 
bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Jandarma 
bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında söz alan 
yok. Tadilname de yok. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Jandarma dairesi 
Emniyeti Umumiye Dairesiyle birleştirilmek is
teniyor. (Ayrı bahis sadalan). Pek muvafık bir 
meseledir. (O ayrı «adaları). Heyeti umumiye-
sinden bahsediyorum. 

REİS — Başka söz isteyen yok, fasıllara ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

F . M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

194 Maaşat 
1 Umum Jandarma Kumandanı 
2 Ümera ve zâbitan ve efrat ve hademe 

800 
10 102 

800 
9 935 

Faslm yekûnu 10 902 10.735 
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BEİS — 194 ncü i'ask yekûnu 10 735 liradır. 

Söz isteyen yok. Tadilname de yok. 195 nci fasla 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

F . M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

195 Masarifat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Meremmet 
Mefruşat ve telefon 
Harcirah 

Faslın yekûnu 

500 
300 
200 
300 

2 000 

3 300 

500 
300 
200 
300 

2 000 

3 300 

REİS — Efendim, 195 nci faslın yekûnu 
(3 300) liradır. Mütalâa var mı? 196 nci fasla 

F . M. Nev'i muhassasat 

geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

196 Jandarma kıtaatı maaşı 
Ümera ve zâbitaıı 
Piyade efrat 
Süvari efrat 
Hecin suvar taburu 

163 284 162 804 
3 000 000 2 981 000 

0 0 
0 0 

Faslın yekûnu 3 163 284 3 143 804 

REİS — Efendim, faslın yekûnu (3 143 804) 
liradır. Mütalâa var mı? Söz alan yok, tadilname 

F. M. 

197 

Nev'i muhassasat 

Mıntaka müfettişlikleri 

REİS — 197 nci fasıl 8 790 liradır. Mütalâa 
vur ııu? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ben mın
taka müfettişleri münasebetiyle mmtakalar hak
kında bir iki kelime söylemek istiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yani 
jandarma karakolları demek işitiyorsunuz değil 
mi? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Evet, 
köylerde nokta derler. Şimdi efendim, bendeni
zin bildiğim - başka yerleri bilmiyorum - yalnız 
iki noktadırki; onlar; o mmtakalar etrafındaki 
köyler için muhafız değil, bilâkis bir mazarrat 
teşkil ediyor. •Binaenaleyh intizarın hilâfına bu 
iki mıntakanm ilgasını teklif edeceğim. Birisi 
burada Çakal mıntakası, birisi de Çubuk'un Ravlı 
mıntakasıdır. Bunların lağvı Heyeti Aliyenizce 
kabul olunur veya olunmaz o başka. 

Efendiler; Ankaralılar tamamiyle bilirler ki; 
bu köylüler hakikaten sürü sahibi ye ekinleri 
mebzul ve ahlâkları tamamiyle mazbut idi. Bu 
noktalar, yani oralarda karakollar tesis edilince-

de yok. 197 nci fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

w.- -^ - .r--... ^ı::l.,-^j^^',.j^^â 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

10 548 8 790 

ye kadar öyle idi. Allah muhafaza etsin. Bu iki 
köye şimdi bir gidiniz. Belki Heyeti Muhtereme-
den Havlıya uğrayanlar da vardır. Şimdi bu 
mmtakaların ihtiva eylediği köylere işret girdi, 
rüşvet girdi, ahlâksızlık girdi. Etrafta bulunan 
köylüler muztarip bir haldedir. Müsaade eder
seniz iki misal arzedeseğim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İllet umumi
dir, beyhude yere hususiyetten bahsetmeyiniz. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendim, 
hiç olmazsa ıslah etsinler. Yahut müfettişleri 
vardır, teftiş etsinler. Pek kısa söyliyeceğim. Bu 
yaz mevsiminde idi; (Çakal) mıntakası etrafında
ki köylerden (Karaoğlan) namiyle bir köy var
dır. Pekâlâ bilirsiniz, bu köylüler ekinlerini işle
temediler, 'esbabı iki günde bir jandarma gelir, köy
de ne kadar amele varsa hemen toplar götürür. Bir
de bakarsınız iki saat sonra gelirler köylüler. 
Gelenlere (Ne var, ne oldu) diye sual ederler. 
(Ne olacak geldik) derler. Efendiler jandarma
nın gelip götürmüş olduğu ameleler esnan erba
bından değildir. Beş on kuruş para alırlar, bun-
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lan iade ederler. Bir kae. gün sonra yine bir 
jandarma gelir, aynı muameleyi yapar, nihayet 
efendiler hariçten para kazanmak için gelmiş 
olan bu ameleler bu halden usanıp memleketlerine 
gitmeğe mecbur olurlar. Müsaade buyurursanız 
yine ufacık bir hikâye arzedeceğim: efendiler, 
(Yavrucak) denilen köyde_ devenin biri çöker, 
orada bulunan'köy • ahalisinden birisi yirmi beş 
liraya bu deveyi satın alır. Biiâhara oraya tesa
düfen mıntaka kumandam da gelir.;i Deveyi gö
rünce «Ulan bu deveye ben de ortağım» der. Köy
lü buna karşı bir şey diyemez. Nihayet deveye 
köylü bakar, deve yiğitleşir, (75) liralık bir deve 
olur. Nihayet mıntaka kumandanı köylüye derki; 
«Sen git, bu da burada bir kaç gün daha dursun, 
biiâhara-satarız» köylü de gelir. Mıntaka ku
mandanı deveyi satar, yine insaflı imiş, köylünün 
yirmi beş lirasını gönderir. 

Efendiler: o mıntaka dâhilinde bir kaç Çerkeş 
köyü vardır. Bunlar tamamiyle o tarafı kavu
ruyor. Altı ay içerisinde yalnız bizim köyden 
otuz'kırk tane öküz çalındı'. Bunlar içerisinde 
benim yeğenimin de malı vardı. Çocuk asker ol
duğu için kolorduya müracaat edildi. Mezuniyet 
alındı. Gidip'öküzlerini aldı. 

Bunlardan başka bir hikâye de -arzedip kür
süden ineceğim. Geçen gün bir jandarma (Eğri-
tepe) denilen bir köye varır. (Esselâmü. aleyküm) 
derdemez muhtarı çağırın der. Muhtar yok derler. 
Biiâhara da muhtar gelir ve derakap yemek ge
tirir. Jandarma, çağırdığı zaman muhtar gelme
diği için • hiddetlenir, götürmüş olduğu yemeği 
geç geldi diye yemez ve herifi yanma alır. 
Köyde^ muhtarın yemeğini yemediği gibi ceza 
olmak üzere muhtarı üç, dört saatlik mesafeye 
götürür ve orada başka taraftan tedarik ettiği 
iki tavuğu bunun yanında pişirttirir, yer, Ondan 
sonra muhtarı bırakır. Bununla beraber jandar
maların hepsinin böyle olmadığını da bilirim. 
Fakat böyle fena adamlar için vazifedaranm 
nazarı dikkatini celbederim (Gürültüler). Efen
diler ieabederse isimleriyle haber veririm (Her 
yerde böyledir sadaları). 

KAHRI.B. (Diyarıbekir) —Efendim evvelâ. 
Hoca Efendi bu Çakal ve Eavlı cihetlerinden bir
çok defalar bahsettiler. Zannedersem oralarda 
alâkası vardır. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Hayır, 
alâkam yoktur. 

KADRİ B. (Devamla) — Mamafih istifade 
ettik. Bu bahse girdiler, teşekkür derim. Efen
diler karakolları kaldırmak için bir fikir var. 
Halbuki bu doğru değildir. Karakollar binayi 
devlet ve vücudu devlette âdeta insanından da
marlarına benzer. (Gürültüler). Efendiler şahıs 
başkadır. İdare, teşkilât başkadır. Vilâyet idare 
edilmiyorsa bu, vilâyet teşkilâtından değildir, 
validendir. Liva idare edilmiyorsa mutasarrıf
lardandır. Binaenaleyh jandarma karakolha-
neleri iş gömüyorsa bunun sebebi, karakol ku-
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mandanıııın şahsında ve ııtratıudadır, karakolda 
değildir ve karakol lâzım değildir denilemez. 
Cinayet oiüugu zaman eıradi aııau ouraya Kadar 
geııpte şıKayet ederse o zamana kadar asarı 
curuıa Kayuoıınaz mü Esnauının naKKi saKit 
olmaz mı "i Jiır ormanı yakarlarsa kim bunu ta
kıp eueeelU Uır üopruyu yiKarıarsa bunu kim 
nieııeueeeKtf Jüıenuner KaraKoiıarı kaldırmak 
doğru değildir, üunıar temim nuüuka memur
durlar. .bilendiler jandarma karakol kumandan
lığının mıntaKasını üuçuıtup k.araK.üliarıu ade
dim artarınız üı o vaıut bu kan damarı bu vü
cudu idare edebilsin, l oksa karaüoüarı kaldır
man doğru değildir ve bunu kaldırmakla hiçbir 
şeye muvafîaü olamazsınız. 

işret meselesine gelince: Yalnız köylere 
uğrayan karakol kumandanları ve jandarma 
işreti öğretmiş değildir. Zannedersem bütün 
halk dışarıya çıkmaK, memuriyetle, askerlikle 
her taraıa uğramak mecburiyetindedirler. Onlar
dan da öğrenebilirler. Jandarmaların öteye beri
ye saldırdıkları, yedikleri vardır, vâkıdir. Fakat 
bu maaşla en namuslu bir adamı da karakol 
kumandam olarak gönderecek olursak üç gün 
sonra bozulacağı muhakkaktır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendi
ler jandarmaların lüzum ve vucubu kurunu vus-
tada da anlaşılmıştır. Nerede kaldı ki zamanımız
da İ Şeyh Sadi diyor k i : (Fahişeleri, fena yola 
gidenleri korkutan yegâne şey jandarmadır). 
Bendeniz jandarmaların seferberlikte yaptıkları 
mezalime şahit oldum. İçel'de, Niğde'de kanlar 
ağladık. Fakat hekim kim? Başına gelen. Mem
leketimizi şöyle bir gezdim anladım, anladım ki 
her şeyden evvel, her türlü teşkilâttan evvel 
jandarma lâzım beyefendiler. Bir kere memle
ketimizi iki mmtakaya ayırın. Birisi saf ve ba
kir Türk ile meskûn olan kıta. Meselâ dilâra, 
İçel gibi. Burada hırsızlık, şekavet, hayasızlık 
gibi bir şey katiyen olmaz. Kapısını kapatır 
sürüsünü dağlara salıverir, gider. Fakat eliya-
zübilillâh bir kere Sivas'dan öteye atlayınız. 
(Zara) dan öteye, zari, zari ağlarsınız. Hele orada 
bir Sansar deresi var. Bilmem Cehennem dere
si midir? nedir efendiler? Orada ben altmış 
liradan fazla vergi verdim. Jandarmalara. Çünkü 
vermeğe mecburum. İstersen verme, önüne ge
çecek bir şaki, belki insanın hayatına da kasde-
decektir. Yol yok, asayiş yok. Emniyet yok. Bi
zi yolsuzluk tehlikesinden, asayişsizlik tehlike
sinden, emniyetsizlik tehlikesinden masun ve be
ri kılan jandarmalar oldu. Beyefendiler; jandar
malar bendeniz gibi daha birçok ebnayi sebilin 
hayatını kurtarmışlardır. Bunlara bendeniz şa
hit oldum. Yol olmadığı için tipiler geliyor, yol
ları dolduruyor. Devletin jandarmasını ve bir
çok yollarda dökülüp kalmış olan asakirini ora -
lardan geçiren, onlara delâlet eden, karakollar
da bulunan jandarmalardır. Bugünkü jandar
malar ne şekilde çalışıyorlar ? Onları da bilmek 
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lâzımdır. Âdeta askeçdir. Bunlara ayda on bank
not, sekiz banknot veriliyor. Bunlara itina etme
li, bunlara biraz para vermeli. Mem
leketin asayişi, memleketin refah ve sa-

deti bu suretle temin edilebilir. Bir
çok yerler gördüm ki sevkiyatı ticariye yapa
mıyorlar. Samsun'la, Erzurum'la .muvasalai ti-
eariyeleri münkati olmuştur. Oradaki adam
lar kan ağlıyorlar. Eğer oralarda da muntazam 
esaslı jandarma teşkilâtı olacak olursa katiyen 
bir şey olmıyacâktır. Bugün jandarma teşkilâtı 
memleketin asayiş ve inzibatı için elzem ve vacip 
derecesindedir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 
memlekette asayişin istikrarını istiyorsanız bu 
âcizin tabedilmiş olan Köy İdaresi Kanununu 
biran evvel elden çıkarınız. 

RESİM ATALAY B. — Şekaveti köy ağaları 
yaparsa ne yaparsın? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Varsın on
lar yapsınlar, onların yaptığı bence cennetliktir. 

BESİM ATALAY B. — Evvelâ onlar senin 
kafanı keser. 

• TUNALI HİLMÎ B. — Elhamdülillah ona da 
şükür. 
HAMDİ NÂMIK B. ( İzmit ) — Arkadaşlar, 

herkes jandarmanın itisaf atından, suiistimalâ-
tmdan bahsediyor (Haşa sadaları.). 

NEGİP B. (Ertuğrul) — Haşa demeyin ca
nım. 

HAMDİ NÂMIK B. ( Devamia ) — Bunda 
Heyeti GeJilenis müttefik olduğu. halde; bunun 
esbabım aramadınız; evvelâ, demin Besim Ata-
lay Beyefendi, biraderimizin de buyurdukları 
veçhile:; beşfyuz< kuruş,,altı yüz kuruş verdiğiniz 
bhv jandarmadan fazla hizmet beklemek doğru 
değldir. Sonra jandarmanm şujis&malâtından 
bahsettiğimiz zaman onları sureti daimede tef
tiş ve murakabe edecek olan mmtaka müfettişle
rinin lağvından bahsediliyor ve zannediyorum 
ki, Dahiliye Vekâleti 1337 senesinden itibaren 
mmtaka müfettişlerini lâğvetmiştir. Bendeniz 
ce bu azim bir hatadır. Evet efendim, gerçi 
mülkiye müfettişleri teftiş etsin; diyebiliriz. E-
fendiler, mülkiye müfettişlerinin böyle karakol
lara varıncaya' kadar gezmesi ve teftiş etmesi 
imkânı yoktur. Sonra malûmu âliniz jandarma 
mmtaka . müfettişinin, asker olmak itibariyle* 
bir karakol kumandanına, bir bölük kuman
danına tatbikına salâhiyettar olduğu cezayı 
mülkiye memuru tatbik edemez, salâhiyeti dahi
likle değildir. Sonra diyelim, ki efendim yekdi
ğerini teftiş etsinler. Meselâ tapur kumandanı 
bölük kumandanını,. alay kumandanı tabur ku
mandanını teftiş etsin.Fa-katriea ederim, vazi
yeti düşününüz,.eğer bölük*kumandam ile tabur 
kumandanı suiistimalde bjrleşmiglerşe bunun ver 
zaifini kim teftiş: edecekfBugj^ı Defteri Hjska> 
ni dairelerinevarıncaya kadar müfettişleri-ka

bul ettiğimiz halde jandarma iaıntakarmüfettiş
lerini lağvetmek doğru: bir hareket değildir; 

YAMtfA GALİP B. (Kırşehir) :— Büyük bir 
n fi -t 8tffW j' ' ' 

HAMDİ NÂMIK B. (Devamla), — Halbuki 
bunun içm ihtiyar ettiğiniz masraf şayanı istik-
sar bir şey değildir. Bendeaizin büdiğune nazaran 
altı mmtaka vardır ve birer de bunların mu
avinleri vardı*.. Senevi bunlar ..iğin. ihtiyar edi
len masraf on bir bin. liradan ibarettir. Temin 
edeceği, menfaat ise iâyuattır. Bunun için eğer 
hakikaten Dahiliye. Vekâleti, jandarma mmtaka 
müfettişlerini lâğvetmek gibi. bir hataya düş
müşse . bunu tashih etmesini teklif ederim. 

VEHBİ E t (Konya) — Efendim jandarma 
teşkilâtından bahsoiunuyor. Jandarmanın bu 
mülke lâzun olduğundan., kimse şüphe etmez, 
lâzımdır, bu. Yalmz, jandarmanm boyumu gör
mekle iktifa edeceksek kâfi, fakat boyunu gör
mek değil, her dairede olduğu gibi jandarmanın 
tesirini görmek istiyoruz. Maatte«ssüf jandar
manın tesirini aksi surette görüyoruz. Zahîtît 
memuru dendiği halde bilâkis ne diyelim, nasıl 
tâbir edelim, bilmem ki," ekseriyetle belki asayi
şi ihlâl memurlarıdır. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Yok o kadar 
değil... 

VEHBİ Bf. — Evet öyledir. (İstiklâl mah
kemelerine vermeli sadaları). Efendim müsaade 
buyurun, rica ederim. Maatteessüf onlara istik
lâl Mahkemesi de tesir edemedi. İstiklâl Mahke
mesi çok yere tesir etti, onlara tesir edemedi. 
Keşke tesir etseydi Onu da yapamadı. Şimdi 
arkadaşlardan bazıları mıntakanm lüzumundan 
bahsettiler. Bu mıntıka mülk içinde o kadar ii'-
sadat yaptı ki oturduğu köyü pislediği gibi et
rafına da usul usul bulaştırdı. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Mmtaka 
başkadır. 

V^EİIBl Ef. (Devamla) — Rica ederim size 
söylemiyorum. Sizinkini de söyliyeceğim.. Köy
de oturduğu yeri ifsat ettikleri gibi etrafında 
mıııtakasma dâhil olan yerlerin her taraflın da 
ifsat etmişlerdir. Hırsızlık oluyor, evvelâ onla
rın oturduğu yerde oluyor. Soysuzluk oluyor, 
evvelâ onların oturduğu yerde oluyor. Sonra ku
mar.r oynanıyor." O köy ahalisini evvelâ onlar 
alıştırıyor. Sonra başka türlü menhiyat olur, 

• evvelâ onlar alıştırıyor. 
Efendiler; bunları hepimiz • memleketimizde 

biliri^. Rica ederim. Biz. mmtaka istemeyiz.. 
biz bu milletten değil miyiz? Biz mmtaka-. iste
miyoruz. Biz bu memleketten değil miyiz? iste
meyiz, mıntıkayr... Yalnız kaza merkezi neresi 
ise kaza merkezlerinde bulunsun. Kuvvetli bu
lunsun da lâzımgelen yere vaktiyle ulaşsın. Son
ra bakınız efendiler. Besim Atalay Bey gayet 
garip bir şey söyledi. Kendisini götürmek için 
jandarmalara elli, altmış lira rüşvet verdiğini 
kendi söylüyor. 
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BESİM ATALAY B. — Rüşvet vermedim, 

bahşiş. Vicdanımdan doğdu... 
VEHBİ Ef. (Konya; — Pek iyi bahşiş (Gü

rültüler). Pekâlâ efendim, bahşiş germiş. An
ladım bahşetmiş. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Besim Ata--
lav Beyi istiklâl mahkemesine vermek lâzım... 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Besim Ataiay Bey 
bahşiş vermiş. Elli altmış lira bahşiş ile Besim 
Ataiay Beyi oradan "geçirmeğe muktedir olan 
jandarma, rica ederim, orada Besim Ataiay Be
yin önüne inecek eşkiyayı tedibe kaadir değil mil 
Eğer tedibe kaadir değilse Besim Ataiay Beyi 
doğru oradan emîn olarak götüremez. Emîn 
olarak götürüyor ki, orada bulunan hırsız hain
lerini tedibe kaadir. Kaadir olmazsa götüremez. 
Jandarma ile onu soyarlardı. Demek oluyor 
ki efendiler jandarma gelip geçen yolculardan 
bahşiş almak suretiyle ... 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) — Besim Ata
iay Bey dünyada insana bahşiş vermez. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Suretiyle orada
ki eşkiyalara şerik olmuş oluyor. Mesele bu
dur. Bununla beraber Beyefendiler, bazı rü-
i'eka tarafından buyuruldu ki « efendim, beş 
yüz, altı yüz kuruş verdiğimiz jandarma ne ya
pacak? Tabiî böyle olur». Efendiler beş yüz, 
altı yüz kuruş azdır, ben de bilirim. Fakat köy 
muhtarının getirdiği pilâvı yemeyi pte tavuk is
temesini hangi kanun emrediyor? Getirdiği pi
lâvı neden yemiyor. O da kanunda var mil 

Sonra efendiler; akşamdan sonra geliyor, 
Akşamdan sonra oda sahibi bulunmuyor. Oda 
sahibinin haremine diyor ki, biz bal isteriz. 
« Oğlum bal yoktur, arıdan daha alınmadı » di
yor. Biz alırız getir çırayı, kadın çırayı alıp geç
tiriyor, tutuyor balı küfeden jandarma alıyor. 
Sonra « Sen git de gelini gönder » diyor. Gelin 
çıra tutuyor, jandarma küfeden balı .alıyor. 
Bunları işitiyoruz efendiler. Kulaklarımız du
yuyor. Rica ederim, bu ahalinin bugün bu Hü
kümetten bir üşümesi varsa sebebi jandarmadır. 
(Pek doğru sadalan). Hükümetten milleti bu
gün dilgir eden, Hükümetten üşüten jandarma
dır. 

Bununla beraber bazı rüfekada bir fikir var. 
Bence bu çok yanlıştır. Maaşı çok verirsek doğ
ru olurmuş. Hayır efendiler; yüz elli lira maaş 
alanın bir mecidiye irtikâp ettiğini gördük. Yüz 
elli. kuruş maaş alarak iffet ve namusiyle yaşa-. 
yan memurları da gördük. Para çok vermekten 
müstakim olması lâzımgelmez. Bu fikir yanlış
tır. (Karnı doymuyor sadalan). Doyuralım. 
Fakat bulgur pilâvına kanaat etsin efendi. Ta
vuk istemesin, koyun kestirmesin, rica ederim. 
Bunlar meydanda bir hakikat. Aksi nasıl iddia 
edilebilir? İnsaflıca düşünelim. Bunlar mey
danda bir hakikat. Nesini inkâr etmeli arkadaş
lar. 

Efendim, Hükümette bir yanlış fikir daha 
var. Danıiıye Vekilinden bilhassa bunu rica ede
ceğim. Hükümette bir fıkır var ki; Jandarma 
yaoancı olmalı, yerli ahaliden olmamalı. Yaban
cı olursa evi olmaz ve saıresi oımaz, memlekete 
iyi bakar diyorlar. Halbuki bu ne kadar yanlış 
bir fikirdir. Efendim, yabancı olan bir adamın 
orada utanacağı olmaz. Orada eğleşecek değil, 
ne vurursa kâr. Cebine koyup dolaştığını bııiıv 
O ne kimseden utanır, ne kimseden korkar, ne 
lıiç bir kimsenin sözüne bakar. Hemen vurup 
kırdığını bilir. Eğer jandarma yerli ahaliden 
akıllı, uslu, askere gitmiş, gelmiş, tüfek kullanır 
adamlardan olursa, o memleketlidir, o memleket 
ahalisini bilir, utanır, haya eder ve memleketi 
daha ziyade muhafaza eder. Rica ederim. Jan
darmanın hariçten olasmı nıuzırdır. Yerli ahali
den olmalıdır. (Değil sadalan). 

BİR MEBUS B. — Konya'da yerli teşkilât 
yapalım. 

VEHBİ E i*. — Yapaydın. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bilhassa 

Konya için hiç doğru değildir. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Konya için doğ

rudur. Eğer Konya'da yapılan teşkilâtı Hükü
met kabul etseydi Konya hâdisesi olmazdı. Za
manı geldiğinde söyliyeceğiz ve ispat edeceğiz. 
Zamanını bekliyoruz ve ispat ta edeceğiz, dclâ-
iliyle söyliyeceğiz. Eğer hariçten olursa hariç k-n 
olan o memlekete bakmaz. Bunu iyi bil
meli. Bu alıp kaçtığını bilir. Başkasını bilmez. 
Memleketle alâkası olanla olmayan bir olmaz 
Beyefendi! (Pek doğrudur sesi). Memleketle alâ
kası olan başkadır. Ahaliye acır, hulâsa jandar
ma teşkilâtı mühim ıslahata muhtaçtır. 

Bunu ıslâh etmek Hükümete elzem ve lâzım
dır. Hükümet ne yolda isi âh edecekse, bunu 
ıslah etmeli. Artık bıktık, illallah. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efendi
ler, her meslekte olduğu gibi jandarma mesleki 
içinde de ümera, zâbitan ve neferattan erbabı na
mustan" olanlar da vardır. Buna şüphe yok. 
Yine her meslekte olduğu gibi bu meslekin içe
risinde de vazifesini ifa etmeyenler ve yine bu
yurdukları gibi hatır ve hayale gelmcj^en meza
limi yapanlar vardır. Binaenaleyh ... (Fakat 
jandarmalarda hepsinden çok sadalan). Hacet 
yok Beyefendi, bunu Hükümet tc anlamıştır. 
Niçin burada boş yere vakit geçiriyoruz? Bunu 
bugün Hükümet te, bunun âmirleri de; jandar
malar bu itibarla tefessüh etmiş derler. Bunu 
kendileri de söylerler. Bunun içindir ki, Hükü
met size yeni bir zabıta kanunu takdim etmiştir. 
Eğer Hükümet te jandarmaların bizim dediği
miz şekilde olduğuna kani olmamış olsaydı bu 
lâyihayı bize vermezdi. Binaenaleyh, bunda 
Hükümet U müttehittir. Hepimizde müttehi
diz ki, jandarma bu şekilde iş yapamaz. Teşkilâtı 
hâzırası iş yapmağa gayrikâfidir. Bu muhale-
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kaktır. Bunun içindir ki, Heyeti Aliyenize yeni 
bir nizamname takdim olunuyor. Bu nizamna
me zannederim ki, Dahiliye Eneümenindedir. 
(Encümenden çıktı sadalarr). Güzel efendim. 
Heveti Alivenize geldiği zaman âriz ve âmik mü
nakaşa edelim. Bu memleketin asayiş ve inzi
batını muhafaza etmek için eğer o nizamname 
kâfi değilse biz de hatırımıza gelenleri ilâve ede
lim. O zaman memleket bu jandarma derdinden, 
mezaliminden kurtulmuş olur ve istenilen şekil
de, yani memleketin asayişini tamamen muhafa
za edecek şekilde çıkarırız. 

HİLMİ B. (Bolu) — Ondan evvel Köy Ka
nununu çıkaralım. -

MAZHAR. MÜFİT B. (Devamla) — Burada 
mevzuubahis olan mesele, jandarma müfettiş
leridir Beyefendiler. Rüfekanın, aleyhinde bu
lundukları ve mezaliminden bahsettikleri o ka
rakolların maaşını yukarıdaki fasılda kabul et
tiniz. Şimdi mezalimi tadat ediliyor. Bu mari
fet değildir. Marifet onun parasını kabul et
memekti. Geçti o. Fakat nedir? Mademki 
geçti . arzettiğim gibi; yeni gelecek kanunda 
gözümüzü açalım, halkımıza eza ve cevrü cefa 
edecek şekilde jandarma yapmıyalım. O başka. 
Bu meselede müfettişler var. Hamdi Bey bira
derimiz müfettişlerin lüzumuna kanidirler. Fa
kat müfettişler gidip karakolları gezmez. Hat
tâ ben mutasarrıflıklarımda, valiliklerimde se
kiz sene içerisinde bir müfettişle müşerref ola
madım. Oünkü mmtaka gayet vâsidir. Bu ka
dar vüsatli olan bir mıntakada müfettişin de 
kabahati yok. Samsun'dan Amasya, Tokad, bil-, 
mem.Sivas', Elâziz'e kadar bir mıntakadır. Mü
fettiş lıergün gezmek isterse senenin üç yüz bil
mem kaç ^linii yollarda geçer. Buna. imkân da 
yoktur. Binaenaleyh elyevm mevcut olan mü
fettişler şudur: Bize verilen kadroda .altı tane 
müfettiş gösteriyorlardı, 13-36 senesinde kırk beş 
lira maaşla. Sonra bunların maiyetinde altı ta
ne alay kumandanı varmış, otuz beş lira ma-, 
aşla. Altı bölük.kumandanı varmış, on beş lira 
maaşla, altı çavuş on altışar liradan, altı on
başı on beşer liradan. Velhasıl bu altı müfet
tişin maiyetiyle ve kendi maaşları (10 548) lira 

F. M. Nev'i muhassasat 

198 Müessesat maaşı 
1 Deppoylar 
2 Jandarma zabit mektebi 
3 Jandarma efradı cedide ve alay ve kan 

mekâtibi 
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tutuyordu. Yani tahsisatı seneviyeleri. Encü
men düşündü. Bu koca Memaliki Osmaniyede 
altı müfettişle teftiş ierasma imkân yok. Ya 
bunu tezyit etmeli veyahut bütün bütün lâğ-
vetmeli. Bu şekil «Eh bizim de müfettişimiz var 
denilsin» den başka bir şey ifade etmez. Bu şe
kilde teftiş olmaz. Eğer teftiş lazımsa böyle" altı 
müfettiş kâfi değildir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Dahiliyenin 
kac tane var? 

MAZHAR MÜFİT B. — Onun da var deme
dim. Binaenaleyh şimdi (10 548) lirayı gördük. 
Encümeniniz dedi ki :, Bununla bir şey olmaz, 
Bunları lâğvedelim. (1336) senesi için lâğvettik. 
1337 senesini bilmiyorum. Yapılan yeni kanun
da belki yine müfettiş koymuşlardır. Onu He r 
yeti Aliyeniz bilir. 1337 de kabul edersiniz,, et
mezsiniz, siz bilirsiniz. İnzibat Kanunu geldiği 
zaman Heyeti Aliyeniz nasıl isterseniz öyle ya
parsınız. Fakat biz 1336 da bunları lâğvettik 
efendim. Malûmu saminiz bütçeyi Kânunusa
nide tetkik ettiğimiz için tabiî bunlara Kânu
nusaniye kadar 8 797 lira verilmiştir. Yalnız 
iki aylığını tenzil ettik. Yaptığımız şey bundan 
ibarettir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Müfettişlerin • ade
di azdır buyuruyorsunuz. Ben diyorum ki; şu 
altı müfettişle, şimdiye kadar bidayeti teşkilden-
beri, jandarma kumandanını veya bir jandarma 
neferini olsun mahkûm etseler idi veyahut orta
ya bir hesap atsalardr, bir kaç, tanesi mahke
meye verilse idi, belki bövle şevler olmazdı. 

' MAZHAR MÜFİT B. — Biz bu altı müfet
tişle buyurduğunuz teftişatın icra edilmediğine 
kani olduğumuz için 1336 da lâğvettik. Fakat,. 
1337 de İnzibat Müdiriycti Umumiyesi diye bir 
kanun yapılmış. . O kanunda müfettişler varsa 
esnayi müzakerede arzu buyurursanız kabul 
edersiniz, arzu buyurursanız etmezsiniz. 

REİS — Efendim, söz alan on iki zat var. 
Kifayet takrirleri de var. (Kâfi sadaları). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, jandar
mayı müdafaa edeceğim. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü: 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

2 138 2 138 
0 0 

kumandanlıkları . 
41 400 41 400 

Faslın yekûnu 43 538 43 538 
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;REÎS — Mütalâa var ıhı ? (Hayır sadakn) . 
MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Efendim, demin-

denberi söylenen sözler eşkâle değil, eşhasa ait 
olması lâzımgelecek. Çünkü hiç bir refikim yok
tur ki; jandarma teşkilâtmm aleyhinde söz.söy
lesin ve jandarmaya lüzum yoktur desin, A^^a^ 
jandarmaların şekilleri hakkında değil, eşhası 
hakkında söylenecek sözleri söylediler. Filha
kika: bugün bu dairede ne kadar söz söylenmek 
lâzım gelse bunu bitiremeyiz ve bitmez. Jandar
ma dediğimiz eşhas nerede doğuyor, bunlar ne
reden geliyor? Kimin evlâdıdır? Şimdi hu jan
darma Alioğlu Veli, Ahmedoğlu Mehmet, Ha-
sanoğlu Hüseyin. Bunlarda ister bu memleketli 
olsun, ister hariç memleketli olsun, ister Kır
şehirli olsun Ankara'da istihdam edilsin, ister 
Ankara'hmki Kırşehir'inde istihdam edilsin, 
bunlar bu vatanın evlâdı, bu Türklerin evlâdı
dır. Yalnız muahaze yaptığımız zaman işin ba
şına bizim geçmekliğimiz lazımsa, eşhası tefrik
te elimizde bir-alâmeti farika var mıdır? Rica 
ederim, şu iyidir, şu kötüdür, bunu bilmek 
eğer mümkün ise ve bildikleri halde yapmıyor
larsa bunları mesul etmek lâzım. Fakat jandar
malardan şikâyet vukubuldukça, bunların fena
lıkları söylendikçe, eğer ki âmirleri bu şikâyet
leri sem'i itibare alınıyorlarsa ve bunları tedip 
inmiyorlarsa olvakit madde tâyin ederek, şahıs 
tâyin ederek söz söylemek lâzımgelir. Bende
niz de hu meselede beraberim. Fakat rica.edece
ğim bir nokta vardır ve Dahiliye Vekili -Beye
fendi Hazretlerinden soracağım rbir mesele var
dır : Şu fasıl nraessasat î asildir i Jandarma mü-
esşesatı namında koca Türk Devletinde jandar
ma mektebi olarak kaç mektep sayılabiliri Bu
gün jandarmaların yattıkları dairelere taşralar
dan bir .gidi]) baksanız, bir teftiş etseniz;.insan 
yatacak demezsiniz. (Billâhilâzim) tehaşi edersi
niz. Rica ederim. Burada söylemek ieabetmez. 
Hapisaneler meselesinde söylemek lâzımgelirse 
de, jandarmalar lıapisane muhafızı olduğundan 
dolayı söyliyeceğim, hapisanelere koyduğumuz 
evlâtları - buraya koyduğumuz adamlar içinde 
masum da vardır - oraya maktel olmak sure
tiyle koyduk. Hayatlarını tasmim ettik. Onla
ra ıslahı nefs yerine, ifsadı ahlâk dersleri ver
diriyoruz. 

Rica ederim, asıl mesele, asıl dert teşkilâtta 
.değil,- eşhas noktasındadır. Eşhasın zekâsını, 
eşhasın irfanını yükseltmek neye mütevakkıf ise 
ona göre çare bulalım. Memurlara göster'elim, 
diyelim ki : Şöyle yapınız; şöyle yapmız, bu ol
madığı takdirde; jandarmanın vücudunu orta
dan kaldırırsak, yani Ahmet'i Mehmet'i kaldı-
rırısak, yerine Ali'yi/ Hüseyin'i getirirsek, 
emin olunuz öyle zannediyorum ki; bu ocakta 
bir sır var ki .Hüseyin gidip Hasan geldiğinde 
Hasan da aynı * vaziyeti alıyor. Bilmiyorum 
bunda bir illeti sâriyeden bir mikrop mu var ki 
o mikrop ona da yapışıyor. O da bozuluyor. 

Bunun ıslahı neye mütevakkıf ise bendeniz He
yeti Mubteremeden rica ederim, esbap göste
rerek ıslah edelim. Buna bir nihayet verelim. 
('•Seferberlikten evvel bövle rai idi? sadaları). 

DAHÎLİYE V. V. Dr. ADNAN B. — Müfit 
Efendi Hazretlerinin sualleri hakikaten mühim
dir. Malûmu âliniz jandarmanın iki türlü mek
tebi vardır. Birisi zabit, diğeri efradı cedide 
ve karakol kumandanı mektepleri: Burada, A\\-
kara'da Hükümet teşekkül ettikten sonra jan
darma kumandanlığının teşkili epeyce zaman 
teahhür etti ve bundan dolayı bu mektepler ha
kikaten bu sene açılamamıştır. Fakat gelecek se
ne bu mektepler muhakkak açılacaktır. On yer
de açılacaktır ve bu mekteplerden tabiî istifade 
•edilecektir. Mazhar Müfit Beyin buyurdukları 
kanunda da bu mekteplere bilhassa büyük bir 
ehemmiyet verilmiştir. Bendeniz de aynı fikir
deyim. Jandarma .bir meslektir ve bu meslekin 
bir mektebi olmalıdır ve oradan yetişmelidir ve 
biliyorsunuz son zamanlarda jandarma mektep
leri vardı. 

O Jandarma mekteplerinden yetişen gerek 
jandarma zabiti ve gerek efrat sizin bugünkü 
şikâyetlerinize hedef olmamağa başlamıştı ve 
düzelmeğe başlamıştı. Bilâhara bilivo.^sunuz ki, 
ortava bir harbi umumî ve seferberlik girdi. 
jıandarmâlar elimizden alındı» yerlerine kimler 
verildi. Pekâlâ biliyorsunuz. 

BÎR 'MEBUS — Krrk bin lira sarf edilmiş 
midir Beyefendi1? 

DAHİLÎYE VEKALETİ V. Dr. ADNAN 
B. —Bazı alaylarda mektepler var, kısmen ora
larda sarf edilmiştir, tamamen sarf edilmemiştir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Bu jan
darmanın fenalısma sebeb olan birsev de sekli 
ifltihda mi andır. Bugün jandarma. Adliye müvez-
zii. Adliye bilmem nesi, bir eok devairin. bir 
cok nezaretlerin müvezzii sıfatını haiz, halbuki 
ianelafma sırf inzibat ile meşgul olmak lâzımge-
lin*. Evvelâ vazifelerini tâvin etmeli, ond^n -sonra 
jandarmadan vazife beklemeli. Nimet külfete, 
külfet nimete göredir. 600 kuruşla bukadar vaza-
ifi tahmü edersek tabiî hö- l̂p olur. 

DAHÎLÎYE VEKÂLETİ V. Dr. ADN>\N 
B. —Dok+or Emin Bevin buvurduıklarr da r»ek 
doğrudur. Hakikaten jandarmalara türlü türlü 
isler verilmiştir. Tebliğ memuru, bilmem posta 
vesaire. Bu bilhesa/n; müteferrik hidematta dört 
hin kişiden fazla jandarma istihdam olunuvor. 
Bunla^n da yeni kanunla önüne sre^mek istiyo
ruz. Hakîkaten jandarma sırf asayişle meşgul ol
malıda. Bunda hiç şümhe yok. 

Sonra nokta meselelerinde Mustafa Efendi 
bazı münasebetsizliklerden, suiistimali âttan bah
settiler, Bunları daha evvel bana haber verseler-
di derhal önüne geçerdim ve yanardrm zann<nli-
yortım. Netekim bazı arkadaşlar haber verdiler 
ve elimden geleni yaptım. Bu suüstimallâtm 
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elbette hız de aleyhindeyiz, elbette biz de olmasını 
istemeyiz. Yalnız bir iki, beş, on, isterseniz yiiz 
deyiniz, böyle şey olmakla bu ayıbı bütün jan
darma meslekine tamim etmek elbette doğru de
ğildir. Bazı arkadaşlar bunu söylediler ve zanne
diyorum ki Heyeti aliyeniz de biraz munsif 
olmalı. Kadri Bey biraderimiz buyurdular ki 
karakolları kaldırmak mevzuubahis imiş, şimdi
ki halde böyle birşey yoktur ve ceffelkalem tabiî 
böyle birşey yapılamaz. 

KADRÎ B. (Diyarıbekir) — Hayır efendim 
taraftar olduğunuzu işitmiştim. 

DOKTOR ADNAN B. — Tabiî karakolları 
kaldırmak istofriz ve iuşaallâh halk kendi asayi
şini köylerde, karyelerde muhafaza ederse o 
zaman karakollar kalkar. Yalnız turuku umu-
miyeyi muhafaza için karakollar kullanılabilir. 

KADRÎ B. (Diyarıbekir) — isviçre de bile 
kalkmamıştır. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN 
B. — Sonra Vehbi Efendi Hazretleri buyurdu
lar ki,' Hükümetin yanlış bir fikri var, jandar-
malar yerdi olmalıdır. Tabiî bu da bir fikirdir. 
Münakaşa ve müzakere edilecek bir meseledir ve 
ceffelkalem kabul edilecek delildir. Bazı yerlerde 
biz bu yerli jandarmaları kullandık ve hakikaten 
zararlarını gördük. Meselâ mütarekeden sonra 
bir çok yeirlerde, harp olan yerlerde» isyan olan 
mmatıka vesair yerlerde yerli jandarmaların 
kolaylıkla mevkilerini terk edip evlerine kaçtık
ları vâki olmuştur. Bu mahzur vardır. Diğer 
taraftan buyurdular ki; yabancı jandarmalar. 
Yabancı denince ben anlamıyorum. Biz bunları, 
ne Romanya'dan ne Bulgaristan'dan getirivoruz. 
Bunlair avni' memleketin evlâdıdır. Bu noktayı; 
hemen birdenbire helledileeek bir nokta olarak 

OEMÎL B. (Kütahya) — Efendim bendeniz 
tenvir ve teshin hakkında bir kaç söz söyliyece-

görmüyoruz. Yani tekrar müzakere, münakaşa 
edip kararveririz. 

Somıra onmtaka müfettişlikleri meselesinde, 
Mazhar Müf id Bevin dediği gibi» bundan iki ay 
evvel encümen müfettişlikleri kabul etmemişti ve 
biz de çıkarmıştık. Fakat 1337 bütçesinde tekrar 
koymağa mecbur olduk. Mütehassıs zevatm be
yanatına itimaden tekrar koyduk. Fakat yine 
Heyeti Aliyeniz hâkimdir. Nasıl arzu ederseniz 
öyle olur. 

Sonra Ragıb Bey biraderimiz buyurdular ki : 
acaba şimdiye kadar mıntaka müfettişleri kaç 
kişiyi mahkûm etmiştir? bunun isbatr gayet, ko
laydır, elde istatistikler vardır. Terif ederlerse 
görürler ki binlerce adamlar mahkûm edilmiştir. 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Kâfi görüldü. Mazhar Müf id Bey! fa
sıllarda bir yanlışlık vardır, biraz izahat veri
niz ki yekûnları tespit edelim. Heyeti TTmumı-
yece kabul edilen sütuna bir takım rakamlar 
konmuş... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Tab'da 
hata vardır, fakat hata ve savab cetveline müra
caat olunursa orada sarahat vaırdır. 

REÎS — Tespit edeceğimiz faslm yekûnu . 
nedir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Hata ve 
savab cetvelinde denilivor ki Heyeti Umumiyece 
kabul edilen hanesindeki erkam encümence teklif 
edilen haneve geçecek ve encümence teklif edilen 
erkam Hükümetçe teklif olunan erkam hanesine 
geçecektir. Burada yanlışlık vardır. Faslm yekû
nu 42 522 liradır. 

REÎS — 199 ncu fasla kecilmesini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

ğim. Göüyorum ki; tenvir ve teshin için jandar
ma bütçesinde otuz bin Kra var. Salâhiyettar bir 

Hükümetçe Encümence, 
M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Nev'i muhassasat 

Kıtaat ve müessesat masarifi 
îcaraıt 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
înşaat ve tamirat 
Mefruşat ve telefon 
Tabib ücreti, mualecat ve hastegân iaşesi 
Harcırah 
Masarifi nakliye 
Mükafatı nakdiye 
Hayvan bedeli tazminatı 
Binek ve mekkâri hayvanatının yem bedeli 
Mubayaa olunacak hayvan bedeli 
Mekteplerin iaşe masrafı 

Faslm yakûııu 

teklif olunan kabul edilen 

10 000 
30 000 
6 000 
3 000 
3 000 
5 000 

20 000 
2 000 
2 400 
1 500 

824 000 
1 000 

0 

907 900 

10 000 
30 000 
6 000 

600 
3 000 
5 000 

54 000 
2 000 
2 400 

15 000 
824 000 

1 000 
0 

939 500 
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lisandan işittiğime göre bu para yetmiyormuş 
ve üç senedi)? Kütahya'da bütün livanın angarya 
odun çekmek yüzünden çektiği mezalim lâyüad ve 
lâyuhsa bir derecededir. Hattâ bu mezalim yü
zünden Hazine bir çok zarara uğramıştır. Çünki 
züm, vaktiyle ne tohumunu ekebiliyor, ne işe 
bakabiliyor. Mutlaka jandarmanın angaryasiyle 
uğraşıyor. Bu Hükümetimiz için bir ayıptır, bü
yük bir şindL\ Eğer tahsisat yetişmiyorsa tahsi
sat verelim. Artık bu mezalime nihayet verilsin. 
bendeniz Kütahya'da yapılan bu odun mezali
minden dolayı tekrar Meclise şikâyet ediyorum. 
îşte bir de takrir veriyouıım. Bu otuz bin lira 
tenvir nre teshin masrafı 1337 bütçesinde lütfen 
elli bin lira olarak kabul edilsin ve artık* bu me
zalime bir nihayet verilsin. 

RBÎS 
kaldırsın. 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 

DAHİLİYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN 
B. — İnşaat ve tamirat maddesi olan bu dör
düncü maddeye münakaleden soma kalan mik
tara (400) lira ilâvesini teklif ediyorum. Bu ta
hakkuk etmiş ve sarfedilmiş bir paradır. 

REİS — Efendim 199 ncu fasla (400) lira 
ilâvesiyle kabul edip 200 ncü fasla geçilmesini 
arzu edenler lütfen el kaldırsın. Pek güzel efen
dim, kabul edildi. Faslın yekûnu 939 900 lira 
oluyor. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bendenizin bir 
takririm var, münasipse okunsun. 

REİS — Gelecek seneye aittir efendim. 

F . M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

200 Teçhizat ve levazimat 
1 Mubayaa olunacak cephane 
2 Teçhizat ve edevatı endaht levazimi 

REİS — Söz isteyen var mı ! (Yok sada-
ları). 201 nci fasla geçilmesini kabul edenler 

0 
5 000 

0 
5 000 

ikinci faslın yekûnu 5 000 5 000 

F. M. 

201? Masarifi müteferrika 

Nev'i muhassasat 

lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 201 nci fasıl 
(8) bin lira. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

8 000 8 000 

REİS — Söz isteyen var mı? (Yok sadala-
rı) . 202 nci fasla geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

202 nci fasıl (Tahsisatı • fevkalâdei sehrive 
460 423) Ura. 

KADRİ B. (Diyarıbekir) — Efendim, ben
deniz bir sual soracağım. Bu fasılda iki yüz li
ra melbusat bedeli olduğu halde Diyarıbekir 
jandarma alayı üç senedir çıplaktır. 

REİS — Daha oraya, gelmedik efendim. 
AVNt B. (Saruhan) - - Efendim, jandarma

ların tefessühünden bahsedildi. Bu mütefessih 
değildir. Gerçi bir çok nevakısı da gayrikabili 
inkârdır. Esbabı tefeshuhten biri de seferber
liktir. Seferberlikte sülüsanı alındı. Bir sülü
sünü. ipka ettik. Seferberliğin senelerle temadisi 
bir cok firarlara sebep ve galayi es'arın inzimamı, 
firarilerin şakavet ve envai fezahate içtisarları 
ve bu alınan genç muallim jandarmaların yeri
ne 80 - 85 tevellütlü efradın ikamesi gibi ha
lat, bir derecei tekemmüle isal edilebilmiş olan 
jandarmaları maalesef tefessühe irca etti ve o 
tefessüh az cok temadi etti. Bu jandarmalar se
ferberlikte (110) kuruş maaşla istihdam edildi. 
Elyevm dahi (600) kuruşla istihdam, ediliyor. 

Rica ederim (600) kuruşla kifafı nefsetmek 
mümkün müdür? Heyeti Aliyenizden bunu so
ruyorum. (Hayır sadaları). Değil ise çare ne
dir? Kifafı nefsedeeek derecede infak edilme
yen bir zi'ruh nesil yaşayabilir? ne yapabilir? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bundan arpa, sa
man, han parası veriyor. Kâfi değildir. 

AVNÎ B. (Devamla) — Bu da hiç bir vakit 
kâfi değildir. Jandarmaların ilgasını teklif edi
yorlar. 14 ncü asırda Sekban teşkilâtı yapacak 
değiliz. Karakollar ötedenberi memaliki müte-' 
meddinenin herbirinde tecrübe edilmiş ve bit-
tecrübe tabiati arazi orman, dağlık veya orman 
olmamak suretiyle o mıntakanın mesahai sathi
ye ve nüfusu, emsali mevaddı nazarı dikkate 
alınarak memaliki mütemeddinede bittecrübe 
vazedilmiş usullerdir. Yerli efradın istihdamı 
cihetine gelince : Yerli efrat; eşkıya ekseriya 
kendi mıntakasında, kendi nahiyesi muhitinde 
dolaşabilir, yatağını ve sairesini ancak o hava
lide tedarik edebilir. Yerli bulunan bir jandar
ma, yine kendi kazası dâhilinde, kendi muhitin
de olan eşkıyayı takip edemez. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Pekâlâ takip eder. 
AVNÎ B. (Devamla) — Edemez efendim. 
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Bendeniz sekiz sene izmir gibi, Adana gibi mü
him yerlerde jandarma alay kumandanlığı, yap
tım Efendi Hazretleri. ( Öteki de tanımaz sa-
daları). Tanır efendim. Arzedeceğim, eşkıya 
gelir, akrabasını, merada bulunan kendi hay
vanını vurur, evini yakar gibi bir karabet veya 
endişei âtiyeden mütevellit ahvalden dolayı yerli 
jandarma bu eşkıyayı takip edemez. Jandarma
ların eğer halkı tanımak lüzumunu düşünüyor
sak, Avrupa'da tecrübe edilmiş usullerden fe
nalarını bırakalım, fakat bazı mevaddı vardır, 
onları alalım. Bizde karakol kumandanlarını 
damataşı gibi on günde, on beş günde bir na
hiye müdürünün veya karye muhtarının keyfi ve 
şikâyeti için tebdil etmiyelim. Onları mevkile
rinde ipka etmekle, terfilerini, ikdarlarmı, ma-

F. M. Nev'i 

202 A Efrat .melbusatı 

KADRÎ B. (Diyarıbekir) — Diyarıbekir jan
darma alayı çıplaktır. 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. — Efen
dim, bu Diyarıbekir alayının çıplak kalması ga
yet tuhaf bir tesadüf olmuştur. İstanbul'dan 
esasen melbusatmı göndermişlerdir. Tam Niğ
de'ye geldiği sırada burada da Hükümet teşek
kül etmediği bir zamanda orada bulunan fırkai 

F. M. Nev'i muhassasat 

202 B Süvari hayvanatı nal ve mıh esmanı 

REİS — 202 nci (B) faslı hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sadaları). 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. — Efen
dim, bütçede unutulmuş bir nokta var. O da; 
bilfiil cephede bulunan zâbitana verilecek cep
he seferi zammıdır. Bu tabiî jandarma bütçesi
ne konulacaktı. Halbuki bu Zam Kanunu son
radan çıktığı için jandarma bütçesine konula
mamıştır. Bunun ilâvesini istirham edeceğim. 
Diğer arkadaşlariyle beraber cephede bilfiil 
harbeden ve içlerinde şehit olan, yaralı olan 
jandarma zabitanı var. Bunların muhassasatı 
16 431 lira (20) kuruş tutuyor. Bunun 202 C 
faslı diye bir faslı mahsusla kabul olunmasını 
teklif ediyorum. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, cephede 
jandarma var mı ? 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. — Jan
darma zabiti var, jandarma yok. 

MALÎYE V. FERİT B. — (16 500) lira ola
caktır efendim, 
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aşlarına yapılacak zamaimi düşünelim. Avru
pa'da 1 5 - 2 0 sene bir karakol kumandanı ayni 
karakolda kumandanlıkta kalıyor ve bütün nahi
yesi halkını tanımış, doğduğu gündenberi kara
kol kumandanlığında bulunmuş, bunlar o muhi
ti tamamen sevk ve idare eder. İyisini de bilir. 
Bir dikili ağacı yoktur. O jandarmada endişei 
âti yoktur. Arkadaşlar; bunun için jandarma
nın ikdannı da İnzibat Müdiriyeti Umumiyesi 
teşkilâtına ait 1337 senesinde gelecek olan lâyihai 
kanuniyede nazarı dikkate alalım ve ikdarı ça
relerini düşünelim. 

REİS — Şimdi lütfen 202 nci A faslıaa ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

200 000 200 000 

askeriye elbiseyi kendisi almış, elan jandarma 
dairesiyle ciheti askeriye arasında bir elbise dâ
vası cereyan edip gidiyor. Maamafih biz onun 
neticesine bakmadık, yeni tedarik ettiğimiz el
biseden Diyarıbekir'e de şevkettik. 

REİS — Efendim, 202 nci (B) faslına geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul editen 

26 000 20 000 

REİS — Bu 202 nci (C) faslını (16 500) lira 
olarak kabul edenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul-
olundu. O halde jandarma bütçesinin yekûnu 
umumisini (4 858 976) lira olarak kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin, Trakya'da 
Yunanlıların Müslüman halkı tazyik etmekte 
olduklarına dair takriri 

REİS — Rüsumata geçiyoruz efendim. Yal
nız Rüsumat bütçesine geçmezden evvel arkadaş
larımızdan. Bolu Mebusu Fuat Beyin takriri var, 
okunacak: 

Riyaseti Gelileye 
Mevsukan vukubulan istihbaratıma nazaran 

Trakya'da devam eden tazyik ve işkence bir haf-
tadanberi bütün şiddetiyle tevessü ve umum İs
la mlara teşmil edilmiştir. Kırkkilise'de icra mer-. 
muru sabıkı Mehmet, Kızılcıkdereİi Ahmet^ M&-
likzade Süleyman, Postacı Sabri,•'! Kayyumoğlu 
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İsmail Bey efendilerle Dokuzöyük, Karacafer, 
Yenice ve saire umum kura eşraf ve ayanı ve 
Edirne, Tekfurdağı, Gelibolu civarları ve mahalli 
saireden tevkif ve süngüler altında kelepçeli 
olarak zindanlara sevkedilenlerin adedi bine ba
liğ olmuştur. Vahşi ve hunhar Yunanlıların 
pehçei kahr ve zulmü altında inleyen zavallı 
Trakya Müslümanlarının da tahfifi âlâmı için 
Heyeti Vekile tarafından tedabiriseria ve mü
essire icrasını arz ve teklif eylerim. 

Bolu Mebusu 
Dr. Fuat 

1:158 â7.â.İ337 Ö:â 
REÎS — Münasip görülürse Heyeti Vekileye 

havale edeyim. 
MEHMET B. (Biga) — Çanakkale havalisin

den de bu suretle bir çok zevat götürülüyor. 
Bunlar da ilâve edilsin. 

EEÎS — Peki efendim, onu da zikrederiz. 

E - Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
REÎS — Rüsumat bütresine geçiyoruz, heyeti 

umumiyesi hakkmda söz isteyen var mı? Söz is
tenilmiyor. Şuhalde fasıllara geçiliyor. 

F. M. 

105 

Nevi muhassasat 

Maaşat 
Müdürü umumî 
Memurini idare 
Müfettişler 
Memurini müteferrika 
Mütehassıslar maaşı 

Hükümetçe 
teklif olunan 

600 
2 000 
2 100 

120 
0 

Encümence 
kabul edilen 

600 
2 000 

750 
56 
0 

Yekûn 4 820 3 406 

REİS — Bu fasıl hakkında söz istiyen yok, 
teklif de yok, ohalde yüz altıncı fasla geçilme

sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

106: : Levazım 
1 Meremmet 

. 2 Tenvir ve teshin 
3 Kırtasiye ve evrakı matbua 

- - • • - ( 

. ftEÎS — Bu fasıl hakkmda söz iştiyen var 
mı? Söz istiyen yok, tadilname de yok, yedinci 
fasla geçilmesini arzu edenler lütfen ellerini 

P; M. NeVi muhassasat 

108 Maaşat 
1 Başmüdür ve müdür 
2 Ketebe 
3 Memurini muhtelife 
4 Sandalcı ve odacı 

Hademe vesaire 
5 Memurini muvakkate 

0 
500 
500 

Yekûn 1000 

kaldırsın. Kabul edildi. 
107 nci fasıl sıfırdır. 

Hükümetçe 
teklif olunan 

5 556 
12 666 
48 484 

798 
0 

0 
400 
500 

900 

Encümence 
kabul edilen 

5 556 
12 666 
48 484 

798 
0 

Yekûn 67 504 67 504 

REÎS — Bu fasıl hakkında soz istiyen var mı? 
Söz istiyen yok, tadilname de yok, ohalde yüz 

dokuzunuu fasla geçilmesini arzu buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi, geçilmiştir. 
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F. M. 

109 

İ: m #7.2.133? Ö : â 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Levazım 
îcare 
Meremmet 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 

3 500 
1 500 
2 000 
1 500 

3 500 
0 

2 000 
1 500 

Yekûn 8 500 7 000 

REİS — Bu fasıl hakkında söz istiyen var 
mı? Ohalde yüz onuncu fasla geçilmesini kabul 

buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Geçilmiştir 
efendim. 

F. M; Nev'i muhassasat 

110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 
15 
16 

Masarifi müteferrika 
Harcırah 
inşaat ve tamirat 
Mefruşat 
Yevmiye 
Masarifi muhakeme 
Akçe nakliye ve bendiyesi 
Alât ve edgvat 
Litografya ve tanzifat amelesi 
Terkos suyu 
Melbusat 
Evrak ve defatir nakliye ve bendiyesi 

Muhafaza ve istimbot ve motorlu sandal ve kayıkların bedeliyle 
devriçarh tamiri masarifi 
Sevk memurları ve dâva vekili 
Merkezde nümunehane tesisi masrafı 
Merkez ve taşra kimyahanelerinnin ikmali nevakısı masarifi 
Merkez ve taşra eczayi tahliliye masrafı 

Hükümetçe 
teklif olunan 

4 300 
3 500 
4 000 
6 500 

800 
500 

5 000 
0 
0 
0 

300 

0 
0 
0 

2000 
2 000 

Encümence 
kabul edilen 

7 000 
11 000 
3 000 
3 500 

800 
200 

3 000 
0 
0 

50 
300 

0 
0 
0 

500 
500 

Yekûn 34 900 35 850 

REÎS — Bu fasıl hakkında söz istiyen var 
mı? Ohalde yüz on birinci fasla geçilmesini arzu 

F. M. 

U l 

Nev'i muhassasat 

buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Peki efen
dim geçilmiştir. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Masarifi müteferrika 2 200 2 000 

REİS — Bu fasıl hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Ohalde yüz on ikinci fasla geçilmesini 

F. M. 

112 fteddiyat 

NeVi muhassasat 

arzu buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Geçil
miştir efendim. 

fiükumetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

3 500 3 500 

REİĞ — Bu fasıl hakkmcta söz istiyen yok, 
ohalde yüz on üçüncü fasla geçilmesini arzu 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

113 ncü fasıl sıfırdır. 114 ncü fasla geçilmiş
tir. Bu da sıfırdır. Yüz on beşinci, fasla geçil
miştir. .1'.} 
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P. ' M.' . Nev'i 

115 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı 

- REİS — Bu fasıl hakkında söz istiyen yok. 
Ohalde yüz on beşinci (A) faslına geçilmesini 

F. M. Nev'i muhassasat 

115 istila gören memleketler memurin maaş 

REİS — Bu fasıl hakkında da söz istiyen var 
mı? Bu faslı kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

Yekûnu umumî (Üç yüz elli altı bin yüz alt
mış) liradır, kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Pekgüzel kabul edilmiştir efendim. 

. iktisat Vekâleti için icra kılman inti
habatta reye iştirak eden (136 zattır. Gelâl Bey 
(Saruhan) (88), Ferid Bey (1), ismet-B. (42) 
rey almışlardır. Müstenkif (5) dir. Şuhalde 
(136) rnıı ekseriyeti mutlakası (67) olduğuna 
göre muamele tamamdır, Celâl Bey ihrazı ek
seriyet etmiştir. (Alkışlar). (Canabıhak muvaf
fakiyet ihsan etsin sadaları). 

Heyeti Celilenizin mukaddema ittihaz ettiği 
karar ve kabul buyurduğunuz kanun mucibince 
1337 senesi Martın birinci günü mebdei iç
tima oluyor. Şuhalde Martın birinci günü; 1336 
senesi devrei içtimaiyemizden 1337 senesi dev-
rei içtimaiyesine geçmiş bulunuyoruz. Onun 
için Martın birinci günü yeni senei içtimaiyenin 
mebdeidir. O günkü ruznamemize dair Heyeti 
Celilenize muhtaşsaran arzı malûmat edeyim. 

P. M. Nev'i muhassasat 

182 Maaşat 
1 Vekil 
2 Müfettişler 
3 Memurini vekâlet 
4 Müstahdemini müteferrika 

BJ2İS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. K&-

F. M. Nev'i muhassasat 

183 Masarif 
1 Meremmet 
2 Mefruşat, demirbaş 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

ivkalâdei şehriyesi 233 562 230 000 

kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ge
çilmiştir. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

ve tahsisatları 6 000 6 000 

martın birinci salı günü içima öğleden sonra va
sati saat üçte olacaktır. Evvelâ: Reis Paşa Haz
retleri tarafından 1336 senesine dair gerek va
ziyeti dahiliye ve gerekse vaziyeti hariciye ve 
siyasiyemize ve Meclisi Âli mesaisinin tarzı 
cereyanına ait bir nutuk irat edilecektir. Sani
yen: Bunu mütaakıp Divanı Riyaset intihabatı, 
şube ve encümen intihabatı icra kılınacaktır. 
(Hay, hay sadaları). Bir Mart, salı günti"olaca
ğına nazaran senei haliyemiz yarınki pazartesi 
günü hitam bulacağından Heyeti Celilenizden 
çok rica ediyorum ki; gece sabaha kadar dahi ol
sa her halde 1336 senesi bütçesini ikmal etmek 
mecburiyeti katiyesinde bulunmaktayız. Binaen
aleyh bütçe müzakeresine geçiyoruz. 

F — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiyle Vekâ
leti bütçesi. 

REÎS — Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sadaları). O halde fasıllara geçil
mesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

1 500 600 
960 860 

2 544 1 250 
168 140 

Yekûn 5 172 2 850 

O halde yüz seksen üçüncü fasla geçilmesini 
bul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

50 50 
300 300 
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F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

3 Kırtasiye ve evrakı matbua ve neşriyat 
4 Tenvir ve teshin 
5 Melbusat 

REÎS — Bu fasıl hakkında söz isteyen var 
sen dördüncü fasla geçilmesini kabul edenler lût-

500 
300 
100 

500 
300 
100 

Yekûn 1 250 1 250 

F . M. Nev'i muhassasat 

mı ? söz istiyen yok, tadilname de yok. Yüz sek-
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

184 Maaşat 
Sıhhiye müdürleri ve hükümet tabipleri maaşatı 
Memurini sıhhiyei seyyare 
Ketebe ve müstahdemini müteferrika 

60 000 
11 00 
3 000 

52 900 
9 340 
1 960 

SIHHÎYE VEKÂLETİ MUHASEBE MÜ
DÜRÜ TAHSÎN B. — Hudut Sıhhiye Müdüriye
ti Umumiyesi bütçesi hakkında yetmiş beşinci 
sayfada (3 948) lira vardır. Bunun bu fasla 
ilâvesini, naklini Muvazene! Maliye Encümeni 
kabul etmiştir. Bu suretle faslın yekûnu (68 148) 
lira ediyor, ona göre kabul Duyurulmasını rica 
ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Encümen vaktiyle 
tayyetmiş iken doğrudan doğruya nasıl oluyor 
da tekrar ilâve ediliyor? 

Faslın yekûnu 74 000 64 200 

SIHHÎYE VEKALETİ MUHASEBE MÜ
DÜRÜ TAHSİN B. — Evet efendim, bu fasla 
raptediliyor. Çünkü muahharan tetkik edildiği 
için Muvazene'ı Maliye Encümeni bunu 184 ncü 
fasla ilâve etmiştir. 

REİS — Şimdi faslı mahsusundaki 3 948 li
ranın o fasıldan tenzil edilerek 184 ncü fasla 
ilâvesini teklif ediyorlar. Tensip buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Faslın 

yekûnu (68 148) lira oluyor. Binaenaleyh 185 nci 
I fasla geçilmesini kabul buyuranlar lütfen ellerini 
I kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

F. M. Nev'i muhassasat 

185 Masarif 
1 Kırtasiye ve evrakı matbua 
2 Mahrukat 
3 îcare 
4 Mefruşat 
5 Seyyar etibba kolları eczayi tıbbiye ve nakliyesi 
6 Taşra müessesatı sıhhiyesine muavenet 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

10 000 
5 000 

500 
600 

1 000 
15 000 

2 000 
5 000 
1 500 

600 
1 000 

15 000 

Yekûn 27 100 25 100 

REÎS — Bütçenin 75 inci syfasmdaki 185 
tenziliyle bu (185) nci fasla zammını teklif edi-
Kabul edildi. Faslın yekûnu 26 400 lira olu-
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil-

nci fasıldaki üç bin liradan (1 300) lirasmın 
yorlar. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
yor. Binaenaleyh 186 nci fasla geçilmesini ka-
di. 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Masarifi mütenevvia 
1 Ücreti içtimaiye 
2 Cemiyeti tîbbiye muhassasatı 

400 
0 
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F. M. Nev'i muhassasat 

Müfettişler yevmiye ve harcırahı 
Memurini sıhhiye harcırahı 
Mecmuai sıhhiye beyiye ve sevkiyesi 
Sulfato esmanı (Meccanen tevzi olacak) 
Emrazı sâriye ve iştilâiye masarifi 
Nakliye ve bendiye 
Firengi mücadelesi 

Yekûn 

Hükümetçe Encümence 
teklif ohınan kabul edilen 

5 000 
10 000 

0 
15 000 
60 000 

500 
15 000 

3 200 
10 000 

0 
15 000 
45 000 

500 
15 000 

105 900 88 700 

REİS — Mütalâa var mı? 
SIHHİYE VEKÂLETİ MUHASEBE MÜ

DÜRÜ TAHSİN B. — Müsaade buyurunuz. Bu
raya zam vardır. 1 400 lira memurini sıhhiye har
cırahı olarak bu "faslın dördüncü maddesine zam 
olunuyor. Bundan başka faslın dördüncü sıh
hiye memurluğuna 2 500 liranın da bu fasla 
ilâvesini teklif ediyoruz. Efendim tahakkuk et
miştir, yedinci emrazı sâriye feslına da (10 000) 
liranın ammmı teklif ediyoru. 

REİS — Birer, birer söyle, kaydedelim sonra.. 
MUHASEBE MÜDÜRÜ TAHSÎN B. (De

vamla) — Efendim, (1 400) lira nakil suretiyle, 
(2 500) lira da zam icrası tahakkuk etmiştir. 
Ceman (3 900) lira oluyor. (10 000) liranın da 
(193) neü fasıldan bu faslın yedinci maddesine 
naklini teklif ediyoruz. 

REİS — (3 900) lira teklif olunuyor. 
BİR MEBUS B. — Esbabı mucibesini izah 

etsin. 
REİS — Bunun bin dört yüz lirası nakil su

retiyle ve 2 500 lira da zam suretiyle ki ceman 
3 900 lira zam teklif olunuyor. Bir de diğer fa
sıldan ayrıca (10 000) lira da bu faslm yedinci 
maddesine naklini teklif ediyorlar ki, yekûn 
olarak 12 500 lirası tahsisatı munzamma şeklin
dedir. 

SIHHİYE VEKALETİ MUHASEBE MÜ
DÜRÜ TAHSİN B. — Efendim; memurini sıh
hiye harcırahına teklif ettiğimiz para, onun için 
şayanı arz bir şey yoktur. Diğer (2 500) lira 
ile 10 000 lira; mülhakatta Mart ve Nisan ayla
rı zarfında sarf edil ip İstanbul'dan gelen hava
leleri Maliye Vekâleti iptal etti ve muahharan 
bizden istedikleri paralarla onlar temin edildi. 
Tabii biz de bu havaleleri oraya vereceğiz, bu 
suretle kapamış olacağız. 

REİS — Encümen namına mütalâa var mı? 
FUAT B. (Çorum) — Doğrudur efendim, 

fakat bendeniz söz söylemem. 
VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey Encümen 

var mı ki, mütalâa beyan etsin? Encümen yok
tur. 

REİS — 1 400 liranın münakalesini kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 1 400 lira
nın münakalesi kabul edildi. Yine dördüncü 
harcırah maddesine (2 500) lira zammı kabul 
buvuranlar lütfen ellerini kaldırsrn. Zam kabul 
edildi. 

Birinci masarif maddesine (10 000) liranın 
tahsisatı munzamma olarak ilâvesini kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
Faslın yekûnu 102 600 lira oluyor. 

(187) nci fasla geçilmesini kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edildi. 

F. M; 

187 Masarifi müteferrika 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

1 300 1 300 

REÎS — 185 nci faslıdaki karantina idarele
ri masrafından, (3) bin liradan diğer fasıllara 
naldl yapıldıktan sonra (300) lira kalıyor. Bu
nun da masarifi müteferrika faslma nakil ve ilâ
vesini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsm. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Müsaade buyuran, 
Zaten bü bütçe yapılmış. Şimdi üç yüz lira 
hariçte kalacak olursa başka bir millete kalacak 
değil ya, onu oraya geçirmekte ne mâna var? 
Yapılmış, bitmiş bir şeydir, Encümen kabul et-

diyse Meclis kabul etmez, Encümenin kabul et
mesiyle de Meclisin kabul etmesi lâzımgelmez. 

REİS -— Efendim, (300) lira münakale icra
sını kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
efendim, indiriniz ellerinizi, (300) liranın har
cırah faslından münakale suretiyle müteferrika 
f aslma ilâvesini kabul buyuranlar lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edildi. Efendim, faslm ye
kûnu (1 600) lira oluyor. (188) nci fasla ge
çilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 
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Nev 'i muhassâsat 

188 Müessesat maaşatı 
.«/.-".-• I BŞjldîflSBt hastaneleri memurin ve müstahdemini 

2 T#fcİaııe 
3 D«öjfc#p tedavihanesi 
4 Baİ^eriyolojihane 
5 Tftbı adli müessesesi 

?i 6 ^p rahane 
t /Fulte tahaffuzhanesi 
8 SİM müze 
9 Küeük sıhhiye memuru; mektebi ; 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabıiedâen 

ıspo 
Sftt • 

0 
' -884 

• - • -

0 
50, 

10 238 
846 

1 320 
940 

0 
470 

0 
0 

250 

188 nci faşlm yekûnu 18 220 14 364 

-BUAT 'B/ (Çorum) —Bir araidr Sepeti<<3e-
'lüke #enguldiak, Kilimli'de-de bir hastanenin 
teşkili için* ̂ tahsisat? ?kabul etmişti, o ne olduî 

S I Ö H ^ B VEKÂLETİ MUHASEBE MÜ-
> T>f RÜ TAHSİN B. — Mendim, bu 188 nci 
•»faslm birinci maddesine Erzincan -hastanesi' îçin 
(&*570> liva ile (2'000) lira da Meclisi .Alinizin 
Kabul'^ttiği Kilimli, Ereğli hastanesi için zam 
tefâff'ediyorum. 

FUAT :B. (Çorum) — iEîfendjm, bu hastane
lerin nussarifat"meömuu (27) "bin' lira olarak 
Heyeti* AK^enizee kabul edilmiştir. (İşitmiyo
ruz sesleri). Müsaade buyurunuzda izah edeyim; 
Zeftıguldafe?t«.'amelenin tehvîni zaruretleri için 
rüfekadan Suat Bey "tarafından verilen takrir 
üzerine Heyeti <3elilenizee bir kanun*kabul edil
mişti. O kamında deniliyordu ki: Zonguldak 
.havalisinde KiliroH mevkiinde bir hastan© tesis, 
.eddleoek-ve bu hastane masarifi tesisiyesi olmak 
'üzere 27 000 liranm sarjma Sıhjhiye Vekâletine 
mezuniyet verilmiştir. Onun. için 'şimdi, bu me
sele kanuna iktiran .-etmiş ve Heyeti Celilenizin 
karariyle- kabul -edilmiştir. Binaenaleyh,- bunun 
< da. bütçeye kabulü.lâzımdır ve zaruridir. 

VEİİBt Ef. (Konya) — Hastane yapıldı mı 
efendim? 

FUAT B. (Devamla) —sEakat masarifi te-
sisiye ve bir senelik masarifi daime (27) bin lira 
konmuştur. Malûmu âliniz bu (27) bin liranm 
maaş ve masrafı da vardır. Hepsi bir fasla dâ
hil oîa&atfiNiT için şimdi muhasebeci Beyden so
ranın, masraf' ne kadör^lâzım 'ise onu 188 nci 
faslın « Hükümet hastaneleri memurin* ve müs
tahdemin » îmadetesine'îlâve edelim ve'ffiğer 27 

• bin-lirannr ̂ mütebaki • aksataırim * da «masarif -kısmı 
•o&ın > 189fincu -fasılan 'kezalik birinci maddesine 
tiââve. ;edihnesi lâzimgelir. Bendeniz bu-ciheti 
-arrodiyto'rum. Btf zaten- Heyetü >Geliled[zih^asdi-
kına iktiran efaniş Irir kanundur. Mecmuu ar-
zetfciğimOT bin<'liradır. Pafeat hisap^edrhTieımş-
-tir, ^tfcadaarr*Hiaaşattır, ne kadarı masariftir. 
îSfeltimorai maaşla ait-ne kadarsa, Sıhhiye Ve
kâletinden sorarız, ne 'kasiteniiaaaşa/ta,*ne mikta

rı masasif ata'iâzrindrrî 
VEHBİ HJf.-Konya) — Efendiler, rieâ.j ede

rim, 'bir btt' parayı' feabtd ett^c," fakat 11836* ««ne
sinde »sarf olunmak" üzere • kabul * 4fflk.r Henüz bu 
hastaneye* "baslânmanuçtEr, - "para "safefoltmmaöAş-
ttr. 'Bunu kabul etmekte* m&ift yoteter.; ©iraı se
nenin bütçesini bu- #«*»-konul ahilft*, 1337' büfe
sine- koyalım. 

FUAT B. <Çorttm) — Meclisi' Alinin karar 
verirkeftı kaydetmiştir ki, Sıhhiye-Vekâletine sar-

ffînai meauni^et verilmiştir. Sarfına Sıhhiye Ve
kâleti mfezuridur. • Sıhhiye Vekâleti; bu Sfc^da 
istinaden burhilstaîiel'erin^in^smjfdhrile etüSm'rdi
yor. 

Dr. STTATB. (-Kastamonu) —Efendim; ev
velce -Meclisi Aîinfede f^rinisani^îçerisiride'bil-
müfeakere 'Heyeti Alizenin ka%ul etmiş "öMa£u 
(27)ı bm liradan'ibaret^ olan bu tahsisat ^üz^îne 
orada memnıiar hastaneyi inşaya "kaplamışlar
dır. Yakacak tesisat'için îstan-btıl'a sipar^jat 
vermişler. *Bu' 1337.ssenfesmde yapr&ıeak masarif 
için değil, 1336 senesi bütçesine' dâhil oian'si
parişin »beöefödiT. 1336 da yapılan masraf 1em 
1337' büfesinden T>âra • verilaM®. 

VIEHBİ fif. (Konya) — Kaç kuruştur, kaç 
İnmiş î aıtfol«nmuşttfir? Söyleyiniz ottu «ı ve
relim. 

Dr. StJAT B. (DevaniM) — Tahsisatı "kısa
lım, pek güzel, masrafı azaltalım, güzel. 'Bugün 
efrada: pfeştan% «lan Hürileree1 atatelehitt İâyatı için 
bu rpanar'esirgemrt».» 

I8Bİ$ — Memur'Beyini verdiği liatıatama-
zarân' 2 f§8# Kra Erzineân^İRtertaneferi': îşm^ve 
2 000 liramda/Zonguldağ'a tesis* ^ûiHreak'' has
tane s içindir. Başka mütalâsa'-varraat' ^btetifâm, 
'2.r57ft Kram» Erzurum ha*<lanai«ri','ft$!«l ft%resi-
lai^babul !biw»urahlar îfttfen ellerini 'lbaîdıi«4nîar. 
Kabul edildi. Zonguldak hasttm«ferî;için '̂ 'DOO 
liratrın'tötı fasla ilâtesMfka'feul btytöanter elle-
<tmi'kaldn»sın. Hateıl re®idi. Frislst - yekûnu 
181'648 ;lit»'oluyor. tö9;xmı fasla fgeçilm^bf'ka
bul «denkr-Mûtfen ellt&rinii-ltHİdımnlar;118& ncu 
^sl»fg#ldi . 

— wı— 



P. M. Nev'i muhassasat 

189 Masarif 
1 Hükümet hastaneleri 
2 Telkihhane 
3 Daülkelp tedavihanesi 
4 Bakteriyolojihane 
5 Tıbbi adli müessesesi 
6 " Kimyahane 
7 Küçük sıhhiye memur mektebi 
8 Ebe yetiştirme masrafı 
6 Sıhhi müze 

SIHHÎYE VEKAj.ETÎ MUHASEBE MÜ
DÜRÜ TAHSÎN B. — Demin mevzuubahis olan 
hastanenin inşası için 25 bin liranın 189 ncu 
fasim. birinci maddesine ilâvesi lâzımgeliyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarc Sahib) — 
Bir şey anlamak istiyorum : 189 ncu faslın üç 
numarasında daülkelp tedavihanesi için üç bin 
lira var. (Maaş ve masraf sesleri). 

FUAT B. (Çorum) — Demin arzettiğim gi
bi ; Zonguldak'ta teşkil edilecek hastane memu
rininin maâşatiyle masarifi tesisiyesi için mec
mu olarak 27 bin lira kabul olunduğunu Heyeti 
Celilenize arzetmiştim ve bunun bir kısmının 2 
bin lira olarak 188 nci fasla ilâvesini kabul bu
yurdunuz. Şimdi bendeniz de diyorum ki; büt-v 

cenin umumiyetle erkanımı yükseltmemek için 
şimdiye kadar beş veya altı bin lira sarf olun
muştur, üst tarafı sarf olunmamıştır. Bunu 
Meclisi Aliye arzediyorum. Bunun ne kadar kıs
mı sarf edilmiş ise bunu makamı aidinden sora
lım. ve sarf olunan miktarını buraya ithal ede
lim ve iki gün zarfında da ne kadan sarf edile
cekse ofru da ilâve edelim. Bu' suretle bütçeyi 
kabartmryalım. Aynı zamanda şu kaydı da ko
yalım ki; bu hastanenin tesisi için evvelce He
yeti Celİleniz bir karar vermişti. Bu kararın 
senet haliye için de meriyülicra olmasını temin 
için yine bir kayıt koyalım. Bütçenin erkammı 
yükseltmiyelim, bendenizin teklifim bundan iba
rettir. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ MUHASEBE ̂ MÜ
DÜRÜ TAHSÎN B. — Efendim, bu hastanenin 
inşası için 45 bin lira sarf edilmiştir. Gelen mal
zeme ile sene nihayetine kadar yapılacak inşaat 
için yirmi beş bin lira tahmin ediliyor, Elyevm 
zannederim bir miktar sarf edilmiştir. Bugün
lerde hesap almadık, onun için Meclisi Alinizin 
kabul ettiği 25 bin liranm ilâvesini bendeniz 
teklif ediyorum. • 

SAI4.H Ef. (Erzurum) — Efendim, bu fas
la 25 bin lira zamaim teklif ediliyor ve bu bir 
tekliftir. Yalnız arkadaşlarımız Sıhhiye masa
rifi hakkında hepisi fazlalığı, noksanlığı hak
kında beyanı mütalâada bulundular. Bunun faz-

.1337 0 : 2 
Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 
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56 650 
lalığı, noksanlrğı ve sairesini bendeniz durubu 
emsal olarak söylerim. Sıhhiye Vekili Beyefen
di memlekette muntazam hastaneler düşünmedi
ği için tenkit etmek lâzımdır. Çünkü henüz bi
zim hissiyatımıza göre bir şey düşünmemiştir... 
5 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lirayı yani bunu 
elemek, deremek zamanında değiliz. Yalnız şu
nu anlatmak isterim ki; Sıhhiye bütçesi hakkın
da itiraz etmek bizim için küçüklük olur.1 Es
kiden bir zihniyet vardı; Ahmet Ali'yi götürür, 
Mehmet Veli'yi götürür, oraya doldurur ve 150 
tanesi ölür kimse sormaz, taburda sakanın mer
kebi ölür... (Müdafaai Milliyeye ait sesleri). Mü
saade buyurun. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Fasıl 
hakkında değil ki söylediğiniz. 

SALÎH Ef. (Devamla') — Fasıl hakkında söy
lüyorum beyim. Kendi sıhhatimizi, memleketi
mizin sıhhatini kurtarmak için bunun zaten ka
bul edilmiş olan erkammı kabul edelim ve fazla 
para varsa senei âtiyeye de zammedelim. Yük
seltelim ve bu hastaneler için kabul edilen 25 
bin lirayı kabul edelim. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — 189 ncu fasla 25 bin liranm Zon
guldak hastaneleri masarifi olmak üzere ve tah
sisatı munzamma şeklinde ilâvesini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Efendim lüt
fen ellerinizi kaldırınız. 

Dr. FUAT B. ,(Bolu) — Efendim^ zaten ev
vele^ kabul edilmiştir bu para... 

FUAT B. (Çorum) — Hayır efendim, kabul 
edilmemiş. O bir karardır. Kanun yoktur efen
dim, yalnız bir karardır. 

REÎS — Rica ederim, Riyaset vazifesini bi
lir ve yapar. Daha henüz lâyihai kanuniye, ya
ni Tahsisatı Munzamma Kanunu kabul edilme
miştir. Şimdi bu, kararınıza kalıyor. Hastane 
küşadı kabul edilmiştir. 25 bin lirayı" kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. Faslm yekûnu 81 650 lira olu
yor ve 191 nci fasla geçilmesini kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi efen
dim. 191 nci fasıl sıfırdır. 
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192 Devlet kinini tahsisatı 
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teklif olunan kabul edilen 

50 000 50 0Ö0 

REİS.— Yüz doksan üçüncü fasla geçilmesi
ni kabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Kabul 

edildi. 
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393 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 250 000 199 135 

SIHHÎYE VEKÂLETİ MUHASEBE MÜ
DÜRÜ TAHSİN B. — Efendim, memurin tah
sisatı fevkalâdeleri için Encümenin kabul etti
ği 199 135 liranın 260 bin liraya iblâğını, is-

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Niçin 
bu zamma lüzum vardır Beyefendi 1 

SIHHİYE VEKÂLETİ MUHASEBE MÜ
DÜRÜ TAHSİN B. — Memurinin tahsisatı fev
kalâdeleri için evvelce Muvazenei Maliye Encü
meninde, sehven geçmiş olmalıyız, (250 000) li
ra vermiştik. Esasen 19Ö 135 liraya indirilmiş 
hudut sıhhiyesi için bu fasla 260" bin lira ilâve 
etmek lâzımgeliyor. [ 

NECİP B. (Ertuğrul) — O vakit tetkikat 
yaptınız, tabiî Encümenle uyuştunuz. 

SIHHÎYE VEKÂLETİ MUHASEBE MÜ
DÜRÜ TAHSİN B. — Evvelce de ârzettim. 
Martta, Nisanda verilecek maaşların karşılığı ye 
havaleleri henüz verilmemiştir ve esasen bu pa
ralar sarf olunmuştur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler; 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai Vekâleti ihdas 
edildiği zaman Mecliste cereyan eden müzake-
atı havi zaptı okumuştum. O vakit bilhassa mu
aveneti içtimaiye mesailinin ehemmiyeti fevka
lâdesinden bahsolunmüş ve taşralarda muavene
ti içtimaiye şubelerinin teşkil edileceği vazedili
yordu. Sıhhiye ile Muaveneti içtımaiyenin bir* 
leşmesindeh doğan bu Vekâlet şimdiye kadar bir
çok hastalıklar altında inleyen ve şeraiti hayati-
yesi malûm olan halka karşı ne gibi hidematı 
sıhhiye ifa etmiştir? 

NEŞET B. (Üsküdar) — Her dairenin yap
tığı gibi. f 

HASAN BASRt B. (Devamla) — Sonra, bir
çok fakir çocuklar, birçok kadınlar, birçok za
vallılar, elîm sefaletler içinde kıvranmaktadır. 
. Milletimizin bu gibi içtimai mesaili hakkında 
ne gibi muavenetler, ne gibi tedbirler, ne gibi 
projeler ve ne gibi tatbikler yapılmıştır? Zan
nediyorum ki efendiler, milletimizin dahilen 
en mühim olarak matmai nazar ettiği iki 
Vekâlet vardır. Birisi Dahiliye».. diğeri Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiyedir, (Üİaariî sesleri). 

Asayiş olmazsa ne Maarif olur, ne de başka bir 
şey. Halt alil, sefil, fakir ve perişan olursa, 
Müdafaai Milliye de olamaz. iBimaenaleyh dâhil 
için en büyük mesele; Dahiliye ve Sınhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletlerinin faaliyeti me
selesidir. Böyle dâhil için pek mühim ve pek 
şâmil olan Vekâlete cenah faaliyetini geren 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili muhte
remi Adnan Beyefendinin, hiç olmazsa asaleten 
deruhte Duyurdukları Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye mesaili hakkında bu kürsüden izahat 
vereceğini ümit ediyorum. 

Bütçenin tenkidine geçtiğimden belki müte
essir olurlar. Bendeniz hem vazifei tenkidiyeyi 
ifa etmek ve hem de Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekili Adnan Beye, asıl vazifesi olan 
Sıhhiye Vekâleti için söz söyletmek istiyorum; 
yanı rica ediyorum., .= .: 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendimy herifin 
birisinden,sormuşlar, kaç oğlun var demişler. 
Üç oğlum var demiş; üçünün de isminin t ik 
harfi eliftir -: Iramazan; İrecep; lisa!. (Haade-
ler). Hiç olmazsa birisi eli|siz olsa iyi ya, 
Bunun gibi haç olmazsa Sıhhiye • bütççeainin de 
bir faslı zamsız olarak) doğru gitseL Her faslında 
bir ilâve... ve her faslmda bir tebdil, bir tağyir?.. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Sevinelim Hocafendi. 
VEHBÎ.Ef. (Devamla) — Nesine sevinelim 

Beyefendi? Istanbuldan gelenlere gidiyor bu para 
Böyle olunsa rica ederim efendim, ,6 aydasnberi 
bunlar. Bu olmaz, bu ilâve, ilâve ne olacak? 
(Memlekette doktor yok sesleri). Beyefendiler 
rica ederim» bu bütçeyi dairesi yaparken günlerce 
teftiş eder, düşünür, yol paralan korlar; ihtiyat 
akçalarını unutmazlar. Ondansonra böyle, Heyeti 
Vekileye gelir, orada mücmelen bir müzakere 
olur ve orada sahibi başında olduğu halde feabul 
edilip bittikten sonra encümeninize gelir» gün
lerce, haftalarca müzakere edilir; kabul edilir, 
buraya gelir. Böyle burada zamlarla, ilavelerle 
uğraşacak isek encümene de paydos diyelim. En
cümenin yaptıklarından ne kabul ettik rica ede
rim? zam, zam» zam. Heyeti Vekileden herkim bu-
ıaya gelirce, söylediğini kabul ettiriyor. İfer de
diğini bu Mecli kabul ediyor, encümenin de hay. 

m-
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siyeli* JtahiMyör^ öyledir 
et^B^im. EacümeniiL yaptığı şeylerden fayda ol* 
muyoı*« Her ne denirse, dairei aidesi istediğini 
yajite^or. O hâlde-^encümenden ne fayda? rica 
ederim söyleyin!... 

SIHHİYE V. Dr. ADNAN B. — Efendiıp;, 
bendeniz de Basri Beye arzı teşekkür ederim, is
terdim ki: bu Meclisin karşısında, ben de daha 
ziyade Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
gıbiheyanatta bulunayım... Ben de isterim ki: de
ğil böyle tenkitlere, daha ağır tenkitlere mâruz 
kalayım, ve nitekim ayni bu suretle itirazlara, ten
kitlere istanbul Meclisinde de mâruz kaldım ve 
uzun beyanatla cevap verdim. Ben de isterdim 
ki; değil böyle> suallere;. memlekette vefiyatı 
etfal niçin yüksektir; böyle bir suale mâruz ka
layım- ve banlara cevap verebileyim.. Biliyorsu
nuz 4sjt} Hükümetin diğer makineleri, diğer ida~ v 
releri gibiy. Sıhhiye de- yeniden kuruluyor.. Biz 
buraya- geldiğimiz, zaman-29Û hekim, lâzım oldu* 
ğu halde elimizde ancak 180 hekim vardı ve 
şimdir yavaşı yavaş ̂  gelem •• hekimlerle; tedarik. etti* 
ğimiz ve-bize iltihak eden hekimlerle bu işleri 
tanzime çaktık ve çalışıyoruz** Sonara buraya geiU 
diğimk zaman ilk olarak-kalcısında kaldığımız 
şey; sıhhat için elzem olan bir çok müesseseler 
rin >• mevcut olmamış* idi. Fena bir itiyat neti
cesi alarak . bu. gibi müesseseleri hep İstanbul'a 
haıetmişik ve oradan da fekki' irtibat ediııoe 
muztar bir vaziyette kaldak. İşte o zamanlar; ha» 
yat bah»ma olan bazı, müesseseler burda yoktu. 
Meselâ Daülkelp müessesesi.. Bu müessese bili-
yassunuz ki; insanların hayatı behasınadır.. Bir 
adaanı&bir kuduzuköpekısırckmı. bn< müesseseye* 
gidip itadaki. edUmâBse muhakkak; ölür. 

< JföTAFAiB.. (TokadL). — Yunan Kıtali mey* 
daadft.^(H«indeleiî). 

SÖiB$yjB.y^ûrİJAE^ANB. (Desreamku).r-
Buxadft büi* < tüclü müşkülâtla. bir Daülkelp.mü* 
esseaeiiîiaçabüdikî..: Böyle-müesseseler İstanbul 
gj$,Jy£rİ££de..Qn, günde yapf^abjlçn, şeylerdir. 
Sofya îya bir adam gönderilir ve levazım getirti
lip tesis olunabilir. Halbuki biz burada bunu bin 
mü&ü^ftla yaptık- Çünkî her taraf kapanmış ol-' 
du|Ü; halde kaçak şışeleti" içerisinde, birçok müş-: 
külail& levazım ve edviye getirterek bu Daülkelp 
müessesesini- açabildik. Sonra tabiî bunları hiç 
harinjae «Öylemedim ve büı korku içerisinde idim, 
vic4a#n muazzeb oluyordum. 

Vafaa Sivas'ta-benim' İstanbul'da bulundu
ğum-.esnada aj$mış.,bir JDaftJkelp. müesısessflşi 
var4ı., Fakat, Siya*; ile burasının,, aara«Lj gersk 
hayal^i'dan ve gerekse, diğer, ^ir.takma^esbabtan 
dolap günlerce sürebilirdi. Halbuki bu hastalık 
on< gün^e. tedavi. edilnışljdir, bu müddeti geçerse 
ha^a joahvokır., Onunl için,y^ne,mütfpş b*r azab 
içerisin^ icUıa..Ftot;JLenülhamd burada açıldı 
ve en .tnühim tehlikenin bir kısmı atlatıldı. 

_,£s#ar, ;Meaelê Uıe.. gelince.; zaten asıl. Sıhhiye
nin hizmetleri buradan başlar. 

. Yine vaktiyle Sivas'ta tesis edilmiş bir Aşı 
müessesesi vardr ve bir takını aşılar yapıyordu. 
Fakat bir kısmı tutmuyordu. O müessese de mü
tarekeyi müteakip ne olmuş bilmiyorum. Onların 
İslahına çalıştım ve bu müessese bugün iki yüz 
elli bin kişilik aşı, yetiştirebiliyor. İşte yapabil
diğimiz şeyler bunlardır ye bu; nıüesse^el^r işliyor. 

Yoksa esaslı büyük bir şey; hastahane filân 
yapamadık. Meclisi Âliniz yalnız Zonguldak'ta 
ameletor için bir, hastahane tesisini benim dahlim 
olmadığı hade bir arkadaşınızın teklifi üzerine 
kabul- etmişsiniz. Parasını da koymuşs-ınız. îda^ 
rei hususiyeden de değilmiş, bunu yaptırmakla 
meşgul olacağız ve yaptıracağız inşaallâh. 

Gelelim asıl Başri Beyefendinin Muaveneti 
İçtimaiye meselesine: ben de karşınıza böyle çık
tığından dolayı çok müteessirim. 

Ve elbette bunun da bir sebebi vardı ye de
dikleri gibi Muaveneti İçtimaiye namı altmida bii" 
vekâletten pek çok şeyler anlaşılıyor efendim. Bu 
evvelki. zabıtlarda uzun uzadıya anlaşılmıştı. Bu 
vesile ile de bir kerre daha izah etmiş olurum. 

Kanunun kabulünden sonra Heyeti Vekileye 
intihap olunduğum zaman zannediyorum ki: ara-
danbir ay geçmeden Muhacirin Müdüriyeti Unuı-
miyesinin Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâ-
letine raptmı rica ettim ve bir kanunla Heyeti. 
Âliyenize müracaat ettim. Heyeti Âİiyeniz de 
bilâkis ö kanunu belediyelere raptı suretiyle halle 
kalktı ve tam müzakere. edileceği sırada idi. tek
rar birşey oldu, o da başka yere reptedilmedi 
ve yine Dahiliyeye merbut kaldı. Bendeniz muha
cirin Müdüriyeti umumiyesinin Sihlıiye .ve Mua
veneti İçtimaiyeye râptını, doğrudan doğruya bu 
işlerle meşgul olayım diye istemiyorum. . ' 

Muhacirin işleriyle Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye de hemen.;muvaffak olamazdı. Bunun için. 
bir Muavenet kanunu ve bir1 takım varidat lâ
zımdır. Memlekette böyle bir kanun yok., Nizam
name ile de bu işler yapılamaz- Şimdi Muaveneti 
İçtimaiyeye, bütçeden yüz bin lira muavenet is
tersek bu olurşey değildir ve bunu.tekrar büt
çeye mal etmeğe: de imkân, yoktur. Bir kanun 
hazırlayalım! diye düşündük ve böyle bir kanu-. 
nu kısmen bendeniz hazırlamıştım. Fakat yine..... 
düşündük ki efendiler; geçen senenin bir kismı 
mühimmi yaptığımız bütçenin en acı npktaların-
dan birisi de ahaliden alınan paralardır. Bunu 
da hepiniz tasdik .edersiniz. 

Düşündük ki;,' Muaveneti içtimaiye namı al -
tında halka ne suretle müracaat edersek edelim» 
yine iaııe olacaktır. Bnnun için yaptığımız kanun 
hazırdır ve Heyeti Vekilededir. Ufak tefek bazı 
noktaları tashih edildikten sonra Heyeti Âliye
nize gelebilecek bir halete olacaktır ve bunun 
hiriıne^de vicdanen razı oldum. Bassri Beyin haklı 
olarak te^Ulerine.mârj^ .olmağı da kabul ettim 
ve buraya; ̂ ı ten. ' îiişaallâit 1^38 bütçesinde bu
nu tatbik ederiz, 



tınım m:& 
ffîtâ&H- Mathâr Müfid 'BeyI Encümen namı

na sözl^yleyet>efc'misiıtiz? 
MAZHA®^M&Fto Bı (Hakkâri). — Sarfı 

naBaaıefcJâöb 
REÎ&m Zammı teklif edifcm $ 845 lira hak* 

kmda herhalde Muvene Encümeni namma ınüîa-
lâatâejsıeyan edecek bîr zatın buhünmasr lâ
zımdır.-

Çünkü madam ki bu tezyit evvelce Muvazene 
Encümeninden geçmemiştir, Muvazene Encü
meni mütalâasını dermeyan etmedikçe reye yaz 
edemem. Nizaann^memizto '8#~n(#'maddesiîHn -son? > 
fıkrasını okuyorum: «Herhalde tezyidi masrafa* 
dair verilecek teklifler hakkında Muvazene En-
cünae^Rin-mütaliasö' atamadıkça reye müracaat 
olunamaza 

MAZHAR MÜFİI>B. (Hakkâri) — Tahsisatı. 
fevkalâde hakkiradaMsöz istiyorum. 

RtEÎS — Tahsin Beyden sonra... 
TAHSİN B/ (Ayam} — Efefcdim betideniz 

bundan 7 ay mukaddem bir*takrir takdim ek-
mistim. Bu takririmde : Müdafaai vatan uğ-* 
runda terki- hayat- eden şühedanın; köylerde ve 
ötede beride sefil ve sergerdan olan- evlâtları
nın mâruz kaldıkları sıhhi ve içtimai ve her 
türlü emraza karş*^ açlığave sefalete* mukabil, 
muhafazaları için bunlara birer melce teidari-
kiyle sefaletten kurtarılmalarını istirham et
miştim. Hem, ât iyen memleketin muhtaç oldu
ğu nesilleri yetiştirmek için de bir memba lâ
zımdı ve takririm, böyle bit memba elde edil
miş olmadı hususunu temenniden ibaretti. Key
fiyet o zaman Meclisi Âlinlzce Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletine ait olîûak üzere 
telâkki edilmiş ve oraya havale edilmişti. 

Görüyorum ki : Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye bütçesinde, yalnız Muaveneti içtimaiye 
cemiyetJetinıe verilmekten ibaret olmak üzere 
yirmi bin - liralık bir tahsisat* var. Malûmu âli
niz; cephelerde, sinelerini düşman güllelerine 
hedef ittihaz eden • mücahitlerimizi teşvik için 
de onlara" İstiklâl madalyası verilmesi ve ve
fatlarında bu madalyaların çocuk! annm göğüs
lerine^ takrim-ası - hususunu - tezekkfr ediyorduk. 
Bundan maksat; onltfrr bir' kat daha- vazifele
rine davet ve tergiplje*tmiekten'ibarett?ii Sorarım 
zatı• âlinize i •: > Beı* ibugün siper »içinde:ialdığım/̂ bir 
kutsun yarasından'öJürteto; be»?Öldükteaysonra 
milletin, .benim oğlumun * göğ*ünfisrtakae.ağı İs
tiklâl madalyası beni müsterih olarak terki ha-
yat«''sefeep-olabilir mi? 

; Beît§ çokık» çocuğum kimsesiz olarak memle
kette kalıyor ; bu İstiklâl madalyası; bu ihtiya-
cr ve bu maksadı ne dereceye kadar temin ede
bilir?. Fakat kendisinden evvel, bir adam gö
rürse ki o adamm evlâdını millet unutmamış, 
bırakmamış ve- kendi evlâdı gibi iaşe etmiş, gö
rürse b da seve «eve ölür ve der ki : Evlâdımı 
miilete: emanet ve terdi «derim. rt 

.Takririm sekiz »aydanberi' bir.muaveneti'iç*1: 

timaiye--meselemdir, diye ora,ya< havalesi edilmişti. 
Bu seae*-bu> kadar çok mesail arastndşaive büt
çeni» darbü* hasebiyle heri ae^aiBidü^üttülmaB- > 
di. Fafeafcmmmobmm k i , köylerirseîalefcnç©-
risind% gütareKfcier *arssında öltm ı petoçok erlâ» 
di* şüheda vardm B« kıştan kim bilir böyle ne^ 
kadıları teıMhayat-etoıi^tir,. Rica: ederim 13ET 
senesinde gerek > Maarif Vekili * Beşref endi- WB * 
gerefci Mmvemfe içtimaice Vekili? Beyefendii bu 
meseleyi kesaali* ehemmiyetle nazarı; dikkate al
sınlar ve bu memleketin şühedaya s medyun* ol* 
duğîli'VaziJ&eiî'ŞttkraKHida bu suretle, ifa etsiıtier, 
bwm temmm ederim; 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim, 193 ncü fasılda tahsisatı fevkalâde; Hükü-
mesfcinteMifinde 250 bin lira idi. EncÜB&en de* 
199 13& lira -olarak kabul etmişti ve yine aşağı 

; fasılda M» kıSEBi; daha* tahsisat.vaı?*; o da baş* 
ka. Fakat şimdi muhasibi mesulün ifadesinden 
anlaşılıyor* ki, buj fasıldaki (-250) * bin lirada Hü-

. kümet̂ Kfmr «diyor- ve diyorlar ki, biz* bu (250) 
bin-;lirayiM3iarf ettik. 

Siz bunu tenzil ediniz diye Encümeniri bu
rada sbVKyeeeğl bir şey yoktur -efendiler, ha-
kem^öeyeti^Aliyenizdirv- Efteümeniıtll tenzijâtr 
burada/-Hlkimetin teklitfî'büradar ^ngisini İsv 
terseniz4kabul edebiniz;- (Erieüı^^ yapa
madı sesleri). Encümen hesabını yemiştir efen
dim; FakfttıMart, Nisan -aylarında' havale kesip-

. te sarfına'mezuniyet verihfriş#rV Nasıl-krdiğjer 
devairde de bunu kabul ettik ve bu zaruridir. 
Vehbi o El enenin -• buyuıduf w gibi; Encüüieni-
mizm* hangi-tenbihatînı -kabul ettiniz'? Bünar-da 
yinej zamnaedinm / L 

MALİYE^ VrFERİTB. — Efendim, Encü
men Reisi'Muhteremi gibi bendeniz'de teklif 
ediyorum. Çünkü kendilerinin izah ;buyurduk-' 
lan gibi, yeniden bir para tahsisi değildir. Yine; 
malûmu âliriizdir ki bütçeler verilmeden evvel 
yalnız Maliyece mezuniyet verilmiş ve geçen se
nede-* olduğa gibi maaşaftı- tediye ediıiiz denil
miştir. Binaenaleyh havale verilerek hesabı ta-
mamiyle tesviye edilmemiş ve böylece Mart ve 
Nisan için 1336 senesindeki havaleden tediye 
edilmesi ve verilen mezuniyet üzerine" tediye 
edilerek - havalesr kesilip hesaba raptedümesi lâ-
zımgelen bir takım mebaliğ v ar. Kabulünü rica 
ediyorum, 

CEMfL B. (Kütahya) — Efendim; gerçi be
nim söyliyeceğim söz yabancı gibi bir mesele 
ise. de. lâİdn ...Sıhhiyeye aidiyeti hasebiyle yine 
münasebeti vardır. Yalnız, Vekil. beyefendiden 
rica edeceğim ki; nazarı-di^fttterini; bir de ge
rek bu rada, ve,, gerek müstakil l ivardaki umu
ru sıhhiyeye atfetsinler.'. : 

NEŞ$T B^'r^ Zaten; bir vçofc livalar »müsta
kil oldu şimdi. 

CEMİL B. (Devamla) — Çünkü eçzayi tıb
biye- meselesinde pek çok ihtikâr var. 



İ:M MA.vm Ö;Ö 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Beyefen

diler, rica ederim, bu bütçe ısmarlama bütçe
dir, Hazırlama değildir. İhtiyaca göre tanzim 
edildi. ! ihtiyaç oldukça tabiî zammedildi. Bu 
da tabiî bir meseledir, sarf edilmiş bir paradır. 
İnşaallah 1337 bütçesinin eli kulağındadır. Ne 
vakii gelirse arizû amik tetkikat yaparız. Ben
deniz l^laa^rpek hafif görüyorum; 

REİS — Bu hususta müzakereyi kâfi görü
yor musunuz ? (Müzakere kâfi sesleri). Zaten 
söz alan zevat «özlerini söylediler. 
. Şimdi iki teklif var. Birisi : Heyeti Vekile-

nin evvelce teklif ettiği (250) bin liranın, şim-

F. :M, Nev 'i muhassasat 

di muhasibi mesul (260) bin lira olmak uzer^ 
kabulünü teklif ediyor. Bu fasıl kabul Ödfldi. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) •— (250) 
bin lira bu fasılda, (10) bin lira da diğer fasıl
da vardır ki yekûnen (260) bin lira eder. 

REİS — 60 865 liranın 193 ncü fasla ilâve
sini kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil-; 
di efendim. Bu faslm yekûnu (260) bin lira 
oluyor. 

193 ncü (A) faslına geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

193 A Muaveneti İçtimaiye heyetlerine muavenet 100 000 20 000 

SIHHİYE VEKALETİ MUHASEBE MÜ-
DÜRÜrf AHSlN B. +- Efendim, Jbu fasıldan sar
fiyat vâki olmamıştır. Bu paranın tenzilini tek
lif ediyoruz. . • [ $ 

REİS — (20) bin liranın tenzilini kabul eden
ler'ellerinijsaldırsm. Kabul edilmiştir efendim. 
Bütçede 184 ncü fasılda bir rakam görünüyor. 
Dijğer fasla münakale suretiyle nakledildiğinden 
sıfır kalmıştır. 

185 nci fasılda 3 bin lira görünüyor. Müna
kale suretiyle diğer fasla nakledildiğinden sıfır 
kaljttıştar. ,' • 

Keşi 193 ncü fasılda 10 bin lira görünüyor. 
Münakale suretiyle diğer fasla nakledildiğinden 
bu da sıfır kalmıştır ve on bin lira, 250 bin li
raya ilâve edilerekten 260 bin lira yekûna baliğ 
olmaktadır; Şimdi Sıhhiye ve Muaveneti içti
maiye ;bütçesı mecmu yekûnu 613 141'lira edi
yor ki; bu yekûnu kabul edenler lütfen ellerini 
kaldirsın. Kabul edilmiştir efendim. 

TUftALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, 
bir takririm var. Lütfen okunsun. (Takrir 
okundu). 

Riyasete 
Pek yanlış olarak kabul edilmiş o}an (Mua

veneti İçtimaiye) unvanı yerine (Basireti İçti
maiye)'unvanının kabulünü teklif ederim. 

* Bolu 
Tunalı HÜmi 

- Hilmi Beyin takririni kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi efen
dim. 

Rüsumat bütçesi var. (Rüsumat bütçesi geçti, 
Düyunu Umumiye var sesleri). 

G — Düyunu Umumiye bütçesi 
REİS — Düyunu Umumiye bütçesine geçiyo

ruz. Düyunu Umumiye bütçesinin Heyeti umu-
miyesi hakkında söz alan yok. Fasıllara geçil
mesini ikabul edenler ellerini kaldırsın. Fasılla
ra geçilmesi kabul edilmiştir. 

7, 8', 9, 10, 11, 12 nci fasıllar sıfırdır. 
13 ncü fasıl : Masarifi mukarrerei mütenev-

via. Yekûnu (1 735 250) liradır. 
Söz isteyen var mı? (İzahat verilsin sesleri). 
MALİYE V. ,FERİT B. — Efendim, Düyu

nu Umumiye İdarelerinin maaşı, masrafı, tuz 
ihracı, nakliyesi hepsi bunların içindedir. (Kâfi 
sesleri). 

REİS — Efendim, başka söz alan yok. 13 ncü 
faslı aynen kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edildi. *,-'. 

On dörtten kırk birinci fasla kadar sıfırdır, 
Kırk ikinci fasıl: yurdluk, ocaklık, emlâki mazbuta 
mukabili maaşat, (9 000) lira. 

43 ncü fasla geçilmesini kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

43 ncü fasıl sıfırdır. 

F. M. Nev'i muhassasat 

44 Muhtacm maaşatı 
Mağdurini siyasiye maaşatı 
Fermanlı maaşatı 
Girit memurini munfasılası maaşatı 
Vezaif mukabili maaşatı 

Hükümetçe 
,eklif olunan 

10 000 
231 
350 

0 
280 

Encümence 
kabul edilen 

10 000 
231 
350 

0 
280 

Ifırk dördüncü faslın yekûnu 11 841 11 841 

t^lü 



î : 188 27.^.1837 « VS 
REÎS — Bu fasıl hakkında h^ütaîİa var mı? 

(Yok sesleri), 45 nci fasla geçilmesini kabul 

F. M. Nev'i muhassasat 

edenler eEerîad kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

45 Mevasat maaşatı 
1 Yemenliler 
2 Aşair ve eibal rüesftsi maaşatı 
3 Hükümetçe görülen lüzum üzerine tahsis olunan maaşat 

0 
0 

5 000 

0 
0 

5 000 

Kırk beşiner faslm yekûnu 5 000 5 000 

- BEİS — Bu fasM hakkmda söz »istiyen var 
mı? Söz istiyen yok. Tadiİname de yok. 46 ncı 
fasla geçilmesini kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

46 ncı fasıl: Çıraklık maaşatı (6 405) lira. 
47 ;iıci fasla geçilmesini kabul edenler ellerini 

BEÎS — Bu fasıl hakkında söz istiyen yok, 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

47 nci fasıl: Hidematı vataniye mukabil 
maaşat 10 bin liradır. 
i ^BEİS— Bu fasıl hakkında söz istiyen yok, 
48 nei fftslâ geçilmesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

*\ M. Nev 'i muhassasat 

48 nci fasıl sıfırdır. 
49 n*eu fasıl harem maaşatı. (190) liradır. 
MALÎYE VEKÎLt FEBÎD B. — Efendim, 

bu harem maaşatmı şimdi tediye etmiyoruz., 
Bunlar Mart ve Nisanda tediye edilmiş şey
lerdir. Vaktiyle verilipte konulanlardır. , 

BEİS — 50 nci fasla geçilmesini kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

50 nci fasıl sıfırdır. 
51 nei.fasil: Mazulini mülkiye ve ilmiye 

maaşatı. «35 000» liradır. 
BEÎS — Bu faslı kabul edenler ellerini kal

dırsın. Kabul edilmiştir. 

Hükümetçe Encümence 
' teklif olunan kabul edilen 

52 1 Mütekaidini mülkiye eytam ve eramii maaşatı 
2 Mütekaidini kadime maaşatı 

250 000 
10 

Elli ikinci faslın yekûnu 250 010 

250 000 
10 

250 010 

MALÎYE VEKÎLÎ FEBÎD B. — Efendim, 
buraya Sıhhiyenin bin lirası ilâve edilmiştir. 
Çünkü hududu sıhhiye teşkilâtı vardır. Malumu 
âlileri hududu sıhhiye teşkilâtı ayrıca bir idare 

• olduğu halde müahharan Sıhhiye Vekâletine tev
di edilmiştir. Yukarıda da gördüğünüz, Sıhhiye 
Vekâletinin nihayetinde bir takım erkam var
dır. Binaenaleyh onların maaşatı hakkında ait 

F. M. 

53 

Nev'i muhassasat 

olan masarifi de bin liradır. İlâvesi lâzım ge
liyor. 

BEÎS— Bu fasla bin liranın ilâvesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Faslm 
yekûnu (251 010) lira oluyor. 53 ncü fasla ge-
çelimesini kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Mütekaidini ilmiye ve eytam ve eramii maaşatı ve ikramiyesi 15 000 15 500 

BEİS — 54 ncü fasla geçilmesini kabul eden- | ler ellerini kaldırsın. Kabul edimiştir. 
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Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

54 1 Mütekaidini askeriye ve eramii maaşatı 
2 Fevkalâde maaşat 

2 600 000 
2 000 

2 600 000 
2 000 

Elli dördüncü faslın yekûnu 2 602 000 2 Ö02 000 



Hükümetçe Encümence 
-İP. H. Nev'i muhassasat teklif olunan kabul edilen 

55 ...TahsisatlievkalâdeLşelıriye 300 000 300 000 

REÎS —(Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? 
(Yok seslerijt Bu fasıl da kabul edilerek yekûnu 
uûımniye geçiyoruz. ' ' . 

MALÎYE ^EKÎLl FERÎD B. — Efendim, 
•Düyunu umuıaiyenin tahs^Mr^'vıkaiâflekarîeîm-
rada yanlış yazılmış. Üç yüz bin lira değil, üç 
milyon liradır. Bu yekûnu 4e»ir «tmeSr^feildim 
yellen dotrodu^? yalnız t^^ilJrfeeaı-bir «Sıfır»i 

>•« 

noksan basılmıştır. 
REÎS -^.Yekûnu um«mî:7480 696- liradır. 

Yekûnu ros«m1yi-t&fbask edinti er ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Yarınki pazartesi günü vakti muayyende içti
ma etmek üzere celseyi tatili ediyorum. 

(Saat 6 da eabeye nihayet verildi) 

»m<çs» -*«• 

T. B. Jf. M. Matbaan 


