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1. — Z A F n SABIK HULÂSASI 

Altmış İkinci İnikat 

19 Nisan 1928 Perşembe 

Kâzım Paşanın riyıasetileriyle akdolunarak Antal
ya Mebusu Rasih Beyin, Kibrit Şirketinin bazı mua
melâtına dair sualine Maliye Vekili Şükrü Beyin 
cevabı dinlendli. Bazı devairin 1927 senei maliyesi 
bütçelerine tahsisatı munzamıma itasına ve bazı de-
valiır bütçelerinde münakale ücrasına diair iki kıt'a ka
nun lâyihası müzakere ve kabul ve Heyeti Umumi -
yeleri tayini esamli ile reye vazolundu. 

Müteakiben 1928 senesi Muvazîenei Umumiye 
Kanunu lâyihasının müzakeresine başlanarak Bü

yük Millet Meclisi, Riyaseticumhur, Divanımuhase-
bat, Başvekâlet, Şûrayıdevlet, istatistik Müdiriyeti 
Umumiyesi, Diyanet işleri, bütçeleri kabul edildik
ten ve tayini esami ile reye konulan kanunların ka
bul edildiği tebliğ olunduktan sonra inikada hitam 
verildi. 

Reis 
.âzım 

Kâtip 
Diyarbekir 

İshak Refet 

Kâtip 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 

BİRİNCİ CELSE 

Açılına SalaUi : 14,20 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahsısar), İshak Rafet Bey (Dtöyarbeıkk) 

REİS — Celseyi açıyorum -efendim. 

2. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİ YEYE MARUZATI 

1. —• Efrat veya eşhası kanuniye tarafından da-
rülitamlara vukubulacak teberrüatın umum tasar-
rufiye idarelerince sureti kaydına, harcı ferağın af
fına dair kanun lâyihasının iadesi hakkında Başve
kâlet tezkeresi. 

RElS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CelilesÜne 
Efrat veya eşhası kanuniye tarafından darüley-

tamlara vuku bulacak teberrüatın umuru tasarrufii-
ye idarelerince sureti kaydına, harcı ferağın affına 
dair 25.11.1339 tarih ve 6/430 numaralı tezkere ile 
takdim kılınmış olan kanun lâyihasının istirdadına 
lüzum hasıl olduğundan iadesine müsaade duyurul
ması rica olunur efendim. 

Başvekil 
ismet 

REİS — Hükümetin talebi veçhile iade edeceğiz. 

2. — Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket Mebusu 
İhsan ve Bilecik Mebusu Doktor Fikret Beyler hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesina 

Sabık Bahriye Vekili İhsan Beyle Sapanca'lı 
Hakkı, Doktor Fikret ve Nazım beylerin dıereeatı 
muhtelif ede mahkûm'iyeüerine ve dıiğer maznunların 
beraat ve ademi mesuliyetlerine dair Divanı Âlice 
ittihaz olunan karar hulâsasını müş'ir ve Adliye Ve
kâletinden mevdu Başmüddöiumumliliğin 16.4.1928 
tarihli tezkeresi sureti feffen takdim olunmuştur 
efendim. 19.4.1928 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekâleti Celil esine 
Bahriye Vekili sabıkı ihsan Bey ve rüfeikası hak

kında icra kılınan muhakeme neticesinde: ihsan Be-
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yin Filander'in Havuz meselesinde vazifei memuri
yetini suiistimal etmiş olduğuna ve Yavuz mesele
sinde fesat karıştırmak suretiyle irtikâba teşebbüs 
eylemekten esbabı müşeddede ile mücrimiyetine ve 
Ömer Nazım ve Doktor Fikret beylerin dolandırıcı
lık fiilinin faili olduklarına ve Sapanca'lı Hakkı De
yin Yavuz işine müteallik İhsan Beyin fiiline fer'an 
zimethal olmak suretiyle mücrimiyetine ve İhsan 
Beyin Türk Ceza Kanununun 205, 61 ve 13 neü mad
deleri mucibince ve esbabı müşeddedeye binaen tak
dir edilen altı seneden badettenzil iki sene ağır hap
sine ve iki sene rütbe ve memuriyetten mahrumi
yetine ve Sapanca'lı Hakkı Beyin 205, 61 ve 65 nci 
maddeler mucibince bir sene iağır hapsine ve 'bir 
sene rütbe ve memuriyetten mahrumiyetine, Ömer 
Nazım ve Doktor Fikret beylerin kanunu mezkûrun 
278 nci maddesine tevfikan dörder ay hapis ve yü

zer lira cezayı nakdî ile mahkûmiyetierine ve İhsan 
Beyin hazır havuzu almak ve Ziya Beyin tekaüde 
şevki maddelerinden ademi mesuliyetine ve Filan
der'in havuz meselesinde irtikâptan beraatine, Nu
rettin Konice Beyin beraatine, Hüsamettin ve Fah
ri beylerin beraatlerinıe ve diğer maznunların da 
ademi mesuliyetlerine karar verilmiş olduğu berayı 
malumat arz olunur, efendim hazretleri. 16 Nisan 1928 

Başmüddeiumumİ 
Yusuf Nihat 

REİS — Efendim, Cebelibereket Mebusu İhsan 
Beyle, Ertuğrul Mebusu Fikret Bey, haklarında Di
vanı Alinin vermiş olduğu işbu karara nazaran Teş
kilatı Esasiye Kanunumuzun 12 nci ve 27 nci mad
deleri mucibince mebuslukları zail olmuştur. Yerle
rine diğerlerinim intihabı için Divandan hükümete 
tebligat yapılacaktır. {Muvafık sesleri) 

3. — TAKRİRLER 

1. — Aydın Mebusu Emin Fikri Beyin, Bulga
ristan'da vuku bulan hareketi arz dolayısıyle Meclisi 
Âlice Bulgar Meclisi Mebusanına beyanı teessür 
edilmesi hakkında takriri: 

Riyaseti Celileye 
Bulgaristan'da ahiren vuku bulan zelzeleden do

layı Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarının duy

duğu teessüratın Divanı Riyasetçe Bulgar Meclisi 
Mebusanına iblağını teklif ederim. (Muvafık sesleri) 
21 Nisan 1928 

Aydın Mebusu 
Emin Fikri 

REİS — Divandan münasip bir şey yazarız efen
dim., 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/.: — 1928 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası. 

REÎS — Bütçe müzakeresine geçiyoruz. 

A) Maliye Vekâleti Bütçesi 
REİS — Maliye Vekâleti Bütçesinin Heyeti umu-

miyesi hakkında söz isteyen var mı? Fasıllara geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

171 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

172 Merkez memurini maaşa ti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

173 Merkez ücuıratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

174 Vilâyat memurini maaşatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 800 

389 364 

95 580 

1. 662 456 

Fasıl 

175 Vilâyat ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

176 Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir. 

177 Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

178 Tahsisatı ma'ktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 

179 Merkez mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edinmiştir. 

180 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

181 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

182 Vekâlet otomobilli masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

183 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

479 200 

4 627 366 

425 000 

600 

15 000 

13 800 

4 900 

9 500 

55 500 
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Fasıl Lira 

184 

185 

186 

187 

190 

191 

Vilayat levazımı 
REİS — Kabul ed/ilimıiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hare ıııah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Resmî telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

189 Ücreti muhabere ve 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
Masarifi mukannene 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
Ücretti huzur 

80 000 

20 000 

345 500 

270 

3 

mükâleme 
15 

000 

900 

000 

190 000 

345 

335 

500 

360 . 192 

RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, 
hu fasıl üzerinde encümenin tadilât yapacağını işiti
yorduk ve öyle ümit ediyorduk. Fakat vekâlet büt
çesinin mazbatasında da görüyoruz ki, encümen bu 
fasla temas etaiiş fakat tevil ile içinden çıkmış ve 
halıletmemiştir. Bu fasıl istihdaf ettiği iş itibariyle 
bir memur olmayan azanın hakkı huzuru var, bir de 
memur olan azanın hakkı huzuru var. Şu itibarla, 
memur olan azanın tetkik edecekleri iş vazaifi asli
yelerinden ise hakkı huzura istihkak kesbetrnemiş 
olurlar. Vazaifi asliyelerinden değil ise iki vazife 
bir memur uhdesinde içtima edemez. 

MUHİTTİN NAMI BEY (Bitlis) — Fazla saati 
mesaidir. 

RAStH BEY (Devamla) — Fazla saati mesai 
ise kendi işleri dahilindeki muamelâtın terkedilmesi-
ne saik olur. Onun için encümenin bu fasıl üzerinde 
esaslı tadilât yapması çok lâzım ve çok zarurî idi. 
Çünkü encümenin de teslim ettiği bir nokta vardır. 
Diyor ki: Memurinin esasen maaşı azdır. Memur 
olan kısmı fazla çalışması icabeden hakkı huzurdan 
mahrum etmek muvafıkı nasafet ve adalet oimaz, 
doğrudur. Hiç olmazsa ıbu sene vekâletler memurini 
merkeziyesinin maaşları hususunu encümen halle
derdi. Hakkı huzur 'işini de bu suretle halletmiş olur
du. Arkadaşlar, bu hakkı huzur gerçi fazla mesaiden 
dolayı veriliyor. Fakat mesali saatleri dahilinde mi 
ifa ediliyor, yoksa mesai saatleri haricinde mi? Bu 
cihetlerin tetkik edilmesi icap eder,. Mesai saatleri 

dahilinde ifa edilir. Mesai saatleri dahilinde ifa edi
lince vekâlet devairinin ifasiyle mükellef bulunduğu 
her günlük işler teahhur etmektedir ve bunu umumi
yetle görüyoruz ve Heyeti Celileniz de bunu teslim ve 
takdir buyurursunuz. (Doğru sesleru) İş üzerinde te
reddüt edecek arkadaşımız yoktur. Vazaifi asliye ka
lıyor. 

Bu iş üzerinde encümen esaslı tetkikat yapmak 
üzere maddeyi geriye alsın ve bu meseleyi halletsin. 
Çünkü, Devlet idare makinesinin esasını teşkil eden 
müdiriyetler, devletin vazaifi ruzmerresini teahhur 
olmaksızın günü gününe çıkarmazlarsa şuabatı ida
rede memleketin işleri teahhura uğrar ve uğruyor. 
Onun için işin bu kısmını halletmek lâzımdır. Maa-
şat haddi kifayeye iblağ etmelidir. »Bilhassa merkez 
devairinin bu hakkı huzur işine bir netice vermelidir. 
Çünkü idarei umumiye bundan çök müteessir olu
yor. Encümenin bu noktadan bu işi halletmesini 
çok rica ederim. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Çok doğrudur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Efendim, Rasih Beyefendinin mütalalarına, 
encümeninizin mazbatasında bu fasla ait olan iza
hatın, cevap olduğunu zannediyorum. Heyeti muh-
teremelerini rahatsız etmemek için mazbatadaki hulâsa 
ettiğimiz noktai nazarımızı okumakhğıma müsaadeni
zi istirham ederim. 

192 nej faslın müsakkafat, kazanç, veraset, istih
lâk ve muamele vergileriyle Tahsili Emval Kanun
ları ahkâmına tevfikan vilâyet ve kaza merkezlerin
de ve köylerde ve merkezi vekâlette müteşekkil ko
misyonlar ücreti olarak 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 48 nci maddesi mucibince azayı 
muvazzafa ve gayri muvazzafaya vekâletçe tayin ve 
tespit kılınmış olan nispet ve miktarda tesviye olun
mak üzere 335 360 lira tahsisat vazölunmuştur. 

İşbu ücretin yalnız belediye, Ticaret odalarından 
veya hariçten intihap edilen zevata hasrı mı, yoksa 
mezkûr maddei 'kanuniye hükmüne tebaan bunun 
muvazzaf azaya da teşmili mi ve bu son şıkka göre 
azayı muvazzafanın bu ücretten istifadelerinin ko
misyonların saati mesai haricinde içtimai haline kasrı 
mı muvafık olacağı encümence ariz ve amik tetkik 
olundu. Filhakika işhu komisyonlara iştirak edecek 
memurine kanunen bu vazaif teveccüh etmekte ise 
de esasen maaşları haddi kifayede olmayan memur
larımızı bu vazifeleri meccanen ve bilâücret ifaya 
davet etmek mantikan muvafık olmamakla beraber 
her biri mühim menahii varidatımızı teşkil eden bu 
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vergilerin tahakkuk ve tahsiline de müessir olabile
ceğinden, sa'lifüzzikir 1341 senesi Muvazene Kanu
nunun 48 nci maddesine vazolunan esasın muha
fazası encümenimizce ekseriyetle tensip kılınmıştır. 

Saati mesai bahsine gelince: Bu keyfiyet mahal
lerinin şeraiti hayatiye ve içtimaiye ve vasaiti nakliye
sine tabi olmaktan kat'ı nazar ekseri memurinimiz 
vazaifi mevdualarının ifası için hükümetçe usulen 
tayin edilen iş saatleriyle mukayyet olmıyarak onun 
haricinde dahi çalışmakta olduklarından bu yolda 
başkaca bir esas vaz'ı şayanı tavsiye görülmemiş
tir. Yalnız merkezi hükümette müteşekkil komisyonla
rın devaıirin tatilinden sonra ifayı vazife etmeleri 
mümkün olmakla 'bu cihetin Maliye Vekâletince temi
ni muvafık mütalaa olunmuştur. 

Zannediyorum, hülâsa edilmiş olan encümeninizin 
noktai nazarı, icapeden tetkikatı yaptığına delâlet et
mektedir. Yekûnu bütçemizin beşte birine tekabül 
eden vergilerin tahakkukuna tesir edebilecek mahiyeti 
haiz olan bu meselenin her hangi ufak fayda mukabi
linde bazı müşk'ilâta maruz kalmasını tecviz etmi-
yeceğini kabul eden encümeniniz bugünkü kanunlar 
ahkâmına, mevzuat ahkâmına muvafık olan şekli ih
tiyar etmiş ve o suretle Heyeti Muhteremelerine arz 
eylemiştir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, takrirler var, 
okunacak: 

Riyaseti Celileye 
192 nci faslın birinci maddesindeki mebaliğin tay-

yını arz ve teklif ederim. 
Çorum Mebusu 
İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
192 nci faslın encümence geri alınarak şifahen arz 

ettiğim esbabı mucibe dairesinde tadil buyurulması-
nı arz ve teklif eylerim. 

Antalya Mebusu 
Rasih 

REİS — İki takrir vardır. Biri Birinci maddede
ki mebaliğin tayı hakkındadır. Diğeri tadil edilmek 
üzere encümene iadesi hakkındadır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Paşa; 
hazretleri, bu gelişi güzel tayyedilirse doğru değil-1 
dir. Bunun içinde gayri muazzaf aza da vardır, Onlar! 
ne olur? 

İSMAİL KEMAL ©EY (Çorum) — Encümene 
verilmesi hakkındaki teklife bendenizde iştirak ediyo
rum. 

REİS — Evvelâ tay teklifini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyen
ler el kaldırsın... Tay teklifi kabul edilmemiştir. 

Efendim, faslın encümene iadesi hakkındaki tek
lif i reye arz ediyorum. Faslın encümene iadesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Faslın encümene iadesi kabul olunmuştur. 

Lira Fasıl 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

100 

101 

202 

203 

RASİH BEY (Antalya) — Tetkikatı maliye pa
rası nedir? 

REtS — Tetkikatı maliye tahsisatı hakkında iza
hat İstiyorlar. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Efendim, mazbatamızda arz ettik. Geçen 
sene de encümeniniz bu faslı bütçeye vazetmişti. 
Bu sene de aynı tahsisatı devam ettiriyoruz. Encü
meninizin bundan maksadı, vergi sistemlerinde esaslı 
tetkikat icra ettirmek ve' daha ziyade halk için ko
laylığı mucip olacak eşkâli taharri etmek ve kanun
larımızda bu bapta, bu dairede tadilât icrasını ihzar 
eylemektir. Geçen sene bu tertipten masraf yapıla
mamıştır. Bu sene temenni ediyoruzki, Maliye Vekâ
leti yerinde tetkikatını yaptırabilsin ve hakikaten gele-

Cibayet masrafı 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Muamelâtı nakdiye 
REtS — Kabul edilmiştir 
Masarifi gayri melhuze 
REİS — Kabul edilmiştir 
Tahrir masrafı' * 
REtS — Kabul edilmiştir 
Tefevvüz olunan emval bedelâtı 
REtS — Kabul olunmuştur, 
Ecnebi mütehassısları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Avrupa'ya gönderilecek müfettişler 
tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Darülfünun tahsisatı maktuası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Darülşafakaya yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratı maliye telfik ve tertip 
masrafı 
REtS — -Kabul'edilmiştir. 
Tetkikatı maliye masrafı 

184 500 

737 000 

150 000 

550 000 

30 000 

4 300 

25 000 

800 000 

15 000 

2 500 

20 000 
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cök seneye kadar Meclisi Âlinize esaslı tetkikatına 
müstenit teklifatını ihzar edebilsin. 

'RASİH BEY (Antalya) — Efendim, tetkikat çok 
iyi bir şeydir. İlme çok ihtiyacımız var, fakat ar
kadaşlar bu fasıl şu suretle tatbik ediliyordu. 

Vdkil Beyefendinin aflarına mağruren arz ediyo
rum: Şimdiye kadar burada devairde, müdiran beye
fendiler tetkikata memur ediliyor, vazaifi asliye ye
rinde kalıyor. Tahsilini tevsi ettirmek üzere veyahut 
mütehassıs yetiştirmek üzere tahsil için Avrupaya 
memur gönderelim, tetkikat yaptıralım. Fakat mü-
diranın tetkikat için gitmesinden zannederim istediği
miz faydadan ziyade zarar görüyoruz. Tetkikat namı
na bazı öyle tuhaf tesadüfler işitiyoruzki, meselâ: 
Almanya'ya tetkikata gidiyor, Almanca tek bir kelime 
bilmez, Fransızca da 'bilmez, ingilizce hiç bilmez, 
tetkikata gidiyor. Efendiler rica ederim, bu parayı 
insafla sarfedelim, bilhassa bu memleketin vakti çok 
kıymetlidir. Memleketin dahilinde adamlarımızı çalış
mağa sevkedelim. Adamlarımız çalışırsa bu memle
ketin idaresini tedvirde oldukça nafi işler görebilir
ler. Bildikleri kadar çalıştıralım, o kadarlığa da ra
zıyız, en çok istediğimiz 'budur. Fakat bildikleri ka
dar çalışmıyorlar. Onun için bu fasıl üzerinde bizi 
çok esaslı ikna etmeleri lâzımdır. 

MUSTAFA. BEY (Tokat) — Tay tay.. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) İz

mir) — Efendim, Rasıih Beyefendi sözlerinden an
ladığıma göre 'bu fasla konulmuş olan paranın ma
halli sarfını lâyıkıyle anlayamamışlardır. 

'RASİH BEY (Antalya) — Öğreniyoruz. 
MALİYE VEKİLİ SARAÇ OĞLU ŞÜKRÜ 

BEY (Devamla) — Arz edeceğim. 
RASİH BEY (Antalya) — Tatbikatta gördük. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) 
(Devamla) — İlme, hürmetimiz ve ihtiyacımız var
dır. Ancak 'bunun parasız olmasına bittabi imkân 
yoktur. Geçen sene Maliye Vekâleti bütçesinin bu 
faslına mevzu yirmi bin liradan bugüne kadar tek 
metelik sarfedilmiş 'değildir. Fakat Beyefendiler, bu 
paradan bugüne kadar tek bir metelik sarfedilmemiş. 
olmasından bu ihtiyacın mevcut olmadığı neticesine 
varma'k hiç şüphe yokki doğru değildir. Eskiden-pek âlâ 
vâkıfsınız - Bir ıslahatı maliye komisyonu vardı. Ke-
zalık bir çok devletlerde el'an bu şekilde teşekküller 
vardır. Vergilerin harekâtını yakından takip etmek, 
evvelki gün vuku bulan maruzatım dahilinde saymış 
olduğum icraatı, hariçte ve dahilde bulabileceğimiz 
her hangi mütehassısları topluyarak onların sahai tet

kikinden geçtikten sonra pişkin bir lâyihai kanuniye 
şeklinde sizlere arz etmek, hiç şüphe yok memleket 
maliyesinde yapmak istediğimiz ıslahat itibariyle 
çok elzem ve çok tabii bir ihtiyaçtır. 

Binaenaleyh arz ettiğim bu elzem ve tabiî ihtiyaç, 
yirmi bin lira ile temin edilemiyecek kadar büyüktür. 
Ancak bu yolda yürümek zaruretinin bize vermiş 
olduğu tasarruf fikri, bu meblağa yirmi bin lira ola-

ra'k tespit etmek gayesine vardırdı. Heyeti Celilenizden 
rica ve istifhamım budurki, bu parayı olduğu gibi 
ipka buyurunuz. Yalnız şuna emin olabilirsinizki, 
bu para, Rasih Beyefendinin işaret ettiği veçhile 
fransızca ve ingilizce bilmeyen memurlarımıza, Av
rupa'da dolaşmak için cep harçlığı olarak verilecek 
değildir. Böyle bir para devlet bütçesinden ne sarfe-
dilir ve ne de sarf edilmek ihtimali mevcuttur. (Bra
vo sesleri) 

MıUSA KÂZIM iBEY (Konya) — Efendim, mev
zuu müzakere olan madde, yirmi bin lira gibi ufak 
bir meblağı ihtiva eden bir maddedir. Zannederim 
Maliyede tetkikata çok ihtiyacımız vardır. Vergilerin 
ıslahı, şekli cibayetin tadili ve memleketin nef'ine 
hadim bir şekle ifrağı için yirmi bin lira değil, bel
ki iki yüz bin lira sarfına muhtacız. Rasih Beyefendi 
de burada müttefiktir. Ancak şekli sarfa ve sureti 
tetkike itiraz etmektedirler. Bu parayı sarf veya idare 
eden adamın hatasından veya sevabından ibaret ka
lır. Demekki esas tetkikatta müttefiktir. 

Ve'kili hâzır, bu parayı en nafi bir şekilde sarfe-
deceğini, uzun ve mufassal beyanatı ile Heyeti Ce-
lilenize arz etmiştir. Kaldıki bu tetkikat dahilde ol
sun, hariçte olsun bütçeye vazedilen bu yirmi bin lira
nın sarfı hususunu hariçte teük'ükat, dahilde tetkikat di
ye takyit etmek zannederim doğru bir şey olmaz. Eğer 
telkikat dahilde icabederse dahilde, hariçte icabederse 
hariçte yapılır. Bizim en ziyade muhtaç olduğumuz şey, 
ıslahatı maliyedir, iktisadi mesaildir. Bu maddeye ko
nan çok ufak bir paradır. Bunun üzerinde müna
kaşa etmek doğru değildir. Bunu kabul etmenizi 
bendeniz de rica ediyorum. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır stsleri) 

Bir takrir var, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
203 ncü faslın tayyını teklif ediyorum. 

Çorum 
İsmail Kemal 

REİS — Takriri reyiriize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 
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Faslın yekûnunu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl lira: 

204 Türkiye İdman Cemüyetleıri ittifakına 
muavenet 30 000 
REİS— Kabul edilmiştir efendim. 

205 Türk Ocaklarına muavenet 30 0,00 
REİS — Kabul olunmuştur efendim. 

206 Himayei Etfal Cemiyetine muavenet 30 000 
REİS — Kabul olunmuştur. 

207 Adliye müşavirleri 120 000 
REÎS — Kabul olunmuştur. 

208 Sinin sabıkadaki istimlâk düyunu mü-
tehakkiyesi karşılığı 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

230 Evkafa muavenet 400 000 

(Nedir o sesleri, izahat isteriz seslerii) 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Evkaf bize muave

net etsin. 
REÎS — tzahat istiyorlar efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir

ne) — Efendim, faslın şekli biraz müphem olduğun
dan dolayı tereddüt hasıl olduğunu hissediyorum. 
Şimdiye kadar bu fasıl, yine bütçede* vardı, yalnız 
şekli başka idi. Bugüne kadar evkafça, umudu ta-
sarrufiye hissesi diye, nevama vengi cihayeti şeklinde 
alınmakta idi. Encümeniniz böyle evkafın cdbayet 
ettiği bir tarzda olmasını muvafık görmediği içlindj'r 
ki, evkafa ait olan şeyi Hazine hissesine kalbetmiş-
tir. Onun mukabilinde evkafın bundan 'beklediği va
ridatı, hükümet bu sene muavenet şeklinde vermeyi 
taahhüt ediyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bir nok
tayı soracağım efendim, bu muavenet bu seneye mi 
mahsustur, yoksa varidat bütçesinde müsarrah oldu
ğu şekilde makûs olarak daimî bir muavenet sekilin
de kalacak mıdır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edr-
ne) — Efendim:, senesi haricıinde her hangi bir taah
hüdün yeri olmadığı malumdur zannederim. 

Bütçede kabul edilrnliş olan muavenet faslı, ancak 
bu neneye ait bir muavenetten ibarettir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Maksa
dımı arz edemedim. Müsaade buyurunuz, evkafa es
kiden verilmekte olan tapu harçları hissesinin vari
dat bütçesinde uzun uzadıya esbabı mucibe ile bu
nun manasızlığını, mantıksızlığını encümen isbat edii-

I yor, çak doğrudur tabiidir ve tapu harçlarının vari
datının tezayüdü esbabı muoibesini de orada zikre
diyor. Burada da masraf bütçesinde ayrıca muave
net namliyle bir fasıl açıyor. Evkaf bir takım taah-
hüdata girmiştir. Bir ısenelik ise beis yok, kabul ede
lim. Fakat böyle değil de daimî ise, varidat bütçe
sinde, evkafa böyle bir para verilmesinin mantıksız
lığını, manasızlığını ifade eden esbabı mucibenin 
manası kalmaz. Bu noktadan sual sordum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Müteakip seneler için bu muavenetin gerek 
aynı miktar ile, gerek hatta faslın muhafazası sure
tiyle idamesü1, encümeniniizce nazarı itibare alınmış 
değildir. Bu sene evkafın bazı taahhüdatı vardır ve 
bu da, ancak varidatının yekûnu ile tekabül ettiril
miş olduğu üçin, taahhüdatını karşılıksız bırakmamak 
aunetiyle ihtiyatsız olmamak için, muvakkat bur ted
bir olarak idare etmek esası düşünülmüştür. Esası 
Hasan Beyefendinin buyurdukları gibi, umuru tasar -
rufiyeden evkafça alınmakta olan hisseyi tama
men Hazineye irca etmektir. Bu hasıl olduktan 
sonra, Meclisi Âlinin kabulüne göre, bu sene dört 
yüz bin lira kabul edilirse, gelecek sene hu ikli yüz 
bin ira olur veyahutta hiç kabul edilmemiş olur. 
Bu, her hangi bir taahhüdü tfezammun etmemeikte-
dir, , 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Tamam
dır efendim. 

SELÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Zaten hak 
olarak da istiyemezler. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Faslın yekûnunu reye arz ediyorum. Ka
bul edenler ©1 kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaMur-
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl l ira 

210 İrat getiren emlâk masarifi 29 0001 
REİS — Kabul edJlttiştir. 

211 İrat getirmiyen nıebani ve inşaat ve 
tamiıatı 300 000 
REİS — Kabul ediMşûr. 

212 İstimlâk bedelâtı 25 000 
REİS — Kabul ediimliştk-. 

213 Darphane 29 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

214 Memlehalar masarifi tes'isiyesi 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

215 Memlehalar işletme masarifi 298 000 
REİS — Kabul edlMştiı. 

— 179 — 



1 : 63 21 . 4 . 1928 C : 1 

FasU Li|ra 

216 Damga matbaası iiışletme masarifi 5 000 
REİS — Kabul edlilimliştir. 

217 Mektep ve kurs masarifi 28 300 
REİS — Kabul edilmliiştir. 

218 Hidematı vataniye 45 126 
REİS — Kabul edilmiştir. 

219 Maaşatı zatüye 12 469 958 
REİS — Kabul edilmiştir. 

220 Maiuline verilecek arazi bedeli 200 000 
REİS — Kabul edilmüştir. 

221 788 numaralı Kanunun tatbiki» mas
rafı 100 000 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Bu maddeyi 
Encümen biiraz izah etsin. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Memurin Kanununun malî ahkâmına ait kıs
mimin karşılığıdır. Her bütçede kanun numarası za'k-
riyle iktifa edilmiştir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır seslerü) 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

222 Geçen sene düyunu 
REİS — Kabul edlilmfiştir. 

220 Eskir seneler düyunu 
REİS — Kabul edMşth. 

224 İhtiyat tahsisatı 

' Lijra 

50 000 

70 000 

200 000 

ŞÜKRÜ ©EY (Bolu) — İhtiyat tahsisat nedir? 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir

ne) — Muhasebei Umumiye Kanunu mucibince her 
sene Maliye Vekâleti Bütçesinde kabul edıilecek ih
tiyat tahsisatı ayrıca Bütçe Kanununa dahil bir mad
deye merbut cetveldeki fasıllarda resen gösterilmesi 
(icap eder. Ahkâmını tatbik etmek üzere burada Akli 
yüz bin lira kabul edilmiş, mukabili (Z) cetvelinde 
de üç fasıl gösterilmiştir. Tabiî lâyihada maddesine 
gelince daha fazla İzahat arz ederim. 

REİS — Başka mütalaa var mı? Kabul edilmiş
tir, 

B) Düyunu Umumiye Bütçesi 
REİS — Düyunu Umumiye bütçesinin heyeti 

umumiyesi hakkında söz \isteyen var mı? (Yoktur 
sesleri) 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Fasdlara geçilmesii 
kabul edilmiştir. 

Birinci Kısım : Lozan Muahedesine merbut (A) 
tablosunda muharrer müstakrazattan Türkiye'ye isa
bet eden hissenin mürettebatı. 
Fasıl Lfira 

231 % faizli Düyunu Mübeddileli Mu-
vahhade 1 174 869 

MUHİTTİN NAMI BEY (Bitlis) — Encümen 
biraz izahat versin. 

REİS — Bu husus hakkımda mı izahat versin, 
231 nci fasıl hakkında mı? 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Evet. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Dolayı-
şjiyle kuponlar meselesi demek istiyorlar zannede
rim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efen
dim evvelki maruzatıma ilâve edebileceğim bir iki 
cümlecik vardır. O iki cümlecıiğe nazaran bu sabah 
almış olduğumuz telgrafta iartık kuponlar mesailinSn 
intacının çok kuvvei karibeye gelmiş olduğu kanaa
tine vasıl olmuş olduğumu arz edebilirim. Aramız
da ihtilaflı addedebileceğimiz; yedi, sekliz nokta üze
rinde itirazat mütekahilen devam etmekte idi. Bu
nun iki noktaya irca edıilmüş (olduğuna bu sabalıki 
aldığımız telgrafta muttali oldum. İntaç edlildliği za
man Heyeti CeMleye bütün tafsilafiiyle arzı malumat 
edeceğim. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Yoktur ses
leri) Kabul edilmliştin 

Fasıl Lijra 

232 İkramiyeli Şark Demiryolları Tahvi
lâtı 168 072 
REİS — Kabul edilmiştir. 

233 i% 4 faizli 1890 senesi Tahvilâtı Os
maniye istikrazı 155 599 
REİS — Kabul edilmiştir. 

234 .% 4 faizli 1893 senedi1 Tömbeki is
tikrazı 31 124 

235 ı% 4 faizli 1894 senesi kırk milyon 
frank istikrazı 47 656 
REİS — Kabul ediilmÜştir. 

236 % 5 faizli 1896 senesi istikrazı 112 041 
REİS — Kabul edİİniştir. 

237 >% 4 faizlü 1902 senesi gümrükler 
istikrazı 240 892 
REİS — Kabul edlmfetir. 
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Fasıl 

238 % 4 faizli 1903 senesi Saydı manî 
istikrazı 
REİS — Kabul edıilmjiştir. 

239 i% 4 faizli Bağdat Demiryolu birinci 
tertip istikrazı 
REİS — Kabul ediürdiştir. 

240 % 4 faizli 1904 senesi istikrazı 

241 

'242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

Lira 

73 948 

60 453 

77 C29 
REÎS — Kabul edlümiiştir. 
% 4 faizli 1901-1905 senesi istikrazı 148 643 
RElS — Kabul ediilmliştir. 
% 4 faizli 1905 senesi Teçhizatı as
keriye istikrazı 73 948 
REİS — Kabul edilmiştir. 
!% 4 faizli Bağdat Demiryolu ikinci 
tertip istikrazı , 120 90*6 
REİS — Kabul edilmliştir. 
% 4 faizli Bağdat Demiryolu üçüncü 
ter tüp istikrazı ' 133 221 
REİS — Kabul edilmliştir. 
% 4 faizli 1908 senesi istikrazı 131 962 
RElS — Kabul ediilmliştir. 

% 4 faizli 1909 sonesi istikrazı 217 860 
REİS — Kabul edilmliştir. 
% 4 faizli Soma - Bandırma Demir
yolu istikrazı 44 415 
REtS — Kabul edilmliştir. 
% 4 faizi Hudeyde - San'a Demiryo-

25 514 lu istikrazı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

249 % 4 faizKi 1911 senesi istikrazı 
REtS — Kabul ediilmliştir. 

250 Konya Ovası irva ve ıska istikrazı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

252 % 5 faizli 1914 senesi istikrazı 
REİS — Kabul edilmliştir. 

256 İstikraz ve Hazline tahvilleri masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

257 İstikrazların mütedahiil 
seneviyesi 
REtS — Kabul edilmliştir. 

258 Fenerler idaresi avansları 
REtS — Kabul edilmliştir. 

259 Köstence Kablosu Şirketi avansı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

260 Kambiyo 
(İzahat versin sesleri) 
SAKİR BEY (Edirne) — Efendim, kuponlar me

selesinde Maliye Veıkfifö Bey yakında bir itilâf ihti-

219 105 

38 285 

926 187 

20 504 

mürettebatı 
1 315 826 

500 000 

895 

5 000 000. 

mali bulunduğundan bahsettiler. ıBu İtilâf olduğu 
takdirde farkı tediyatı tanzim için bu fasla mevzu 
tahsisattan istifade edilecektir. Fasla mevzu tahstisa-
tın sarfı, kanuna ilâve edilmiş olan bir madde mudi-

! bince tasdiki âlilerine arz olunmuştur. İtilâfnamenliin 
i-bu husustaki ahkâmının Meclisi Âlice kabul edilmiş 
olmasına tabidir. 

REtS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmıiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Ldjra 

261 îkramiiyeli Donanma Piyangosu 30 000 
REİS — Kabul edilmliştir. 

262 % 5 faizli İstikrazı Dahilî 1617 984 
REÎS — Kabul edilmliştir. 

264 Ziraat Bankasına 21 nisan 1340 tarih
li kanun mucibince verilecek taksidi 
senevî 555 882 
REÎS — Kabul edilmliştir. 

265 Komisyon 5 470 
REİS — Kabul edilmliştir. 

266 Düyunu Umumiye Meclisli ve memu
rini 200 000 

REİS — Kabul edilmliştir. 

C) Rüsumat Müdirüyeti Umumiyesi Bütçesi1 

REİS — Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi bütçe
si heyetli umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, menabii 
varidatımızın mühim bir kısmı olan Rüsumat Mu
dil iyeti Umumiyesi maalesef iyi ıslah edlilernıemliş-
tir. Eskiden beri güve gibi alışmış hâlâ dahilde mik
roplar var. Geçen bir iki meseleye şahit oldum. Ot
tan yapılan ipekli yerine safi ipekli geçiriliyor. Bun
ları da Yahudiler geçliniyor. Bu sene Ayıntap cihe
tine gitmiştim, henüz kendi paramızı bilmiyorlar. 
Esbabım kendi kendime tetkik, ettim. Kısmı azamı 
Halep'ten kaçak suretiyle ve gümüş para öle alıp ve
riyorlar. Öyle zannediyorum ki; orada (kaçakçılık or
ta vilayeüerimize kadar hatta Sivas'a kadar sirayet 
ediyor. Gerçi hududumuz vasidir. Şimdiye kadar 
tutulan şekil değiştirilirse ve daha iyi bir şekil veril
se, eşhas ve tarzı mesai değiştirilirse çok fark ede
ceğine bendeniz kaniim. Vaktimiz ve paramız he
der oluyor. Memleketimizi fazla dikkatsizJiğirniz-
den zaafa uğratıyoruz. Bendeniz diyorum ki, ne ka
dar Yahudi ile dost olan memur varsa tasfiye etme
li (Handeler) bu alışmıştır, markasını bilyor, onun 
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için de böyle bir kaç tan© güve kalırsa getireceğimiz 
saf ve ıbakir masum memurları da lekeleyeceklerdir: 

Bendeniz Heyeti Muhteremenin ve bilhassa' Ma
liye Vekiilıi Muhtereminin bu noktaya nazarı dikka
tini celp ©derim. Bendeniz Rüsumat Müdüriyeti Umu-
miyesünin merkezi sıkleti, olan mihverinde iyi hare
ketler görmüyorum. Merkezde de işler sıkı takip 
edilmiyor. Merkez Rüsumat Müdiriyeti Umumıiye-
siinde de zaaf, vardır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Arka
daşım Ayıntap'ta tedavül ©den paranın madenî pa
ra olduğundan bahsettiler. Bir mühim meseleye te
mas ettiklerinden, bendenizde bu meseleyi biraz tet
iklik ettiğim için Heyeti lÂIiyenize bu hususta bir kaç 
kelime ile kısaca arz edeceğim : 

Hakikaten Türkiye'nin parası her tarafta tedavül 
ederken, Cenup hududumuzda madenî paranın te
davüle maruz tutulması bir tetkik mevzuudur. Bil
miyorum. Mütehassıs ve salahiyettar zevat bu mese
leyi ne dereceye kadar tetkik etmişlerdir, ne çare dü
şünmüşlerdir., Bendeniz bizzat takip edecek vesaitim 
de olmadığı için tamamen tenevvür etmiş vaziyette 
değilim. Ancak arkadaşımızın söylediği mîesele ile 
madenî tedavülün arasında pek münasebet olmasa 
gerektir. Madenî tedavül, kaçakçılık. Bunlar ayrı ay
rı şeydir.; Bendeniz bir liık)A sebep hatırlıyorum. Bil
hassa başta vesaiti nakliyenin o şekilde tarifeye tabi 
tutuluşu ve o şekilde pahalı idare edilişidir ki, biizî 
Gaziayıntap halkını Halep ile münasebatı ticariye-
den feragat ettirmiyecek ve o münasebetin devamı
nı zarurî kılacak bir şekilde bulunmaktadır. Eğer arz 
edebilıirsern ticarî hayat nihayet hesap üzerine isti
nat ©der. Ticarî hayatın hissiyatı hamiyetkârane ile 
şu veyahut bu tarafa imalesi imkânını şüphesiz He
yeti Âliyyeniz kabul buyurmaz. Onun için burada 
hazır mevzubahis olmuştur diye hükümetimizden ri
ca edeceğim. Bu meseleyi esaslı hür ' surette tetkik 
etsin. Ticaretimizin, merkezi iktisadımız olan nokta
lara tevcihi için vesaiti nakliyemizde ucuzluğa doğ
ru ıslahat yapsın. 

İkinci sebep, iktisadî mıntıkalarımızın ihtiyaçları, 
kabiliyeti istihsaliyeleri ve istihsallerinin sarfı mese
leleri tetkik edilip, hükümetçe sevk ve idare oluna
cak hususaitltır. Mademki, iktisat hayatında daha ye
niyiz, ve maldemki bu hayatı daha evvel bizim mev
cudiyeti milliyetmızle alâkası az olan adamlar idare 
ediyor ve ha'la o idare kuvvetlice muhite hâkimdir, o 
takdirde hükümetimize bir Vazife düşer. Pek de ser-
heslt ticaret usulleri, pek de tabiiî kavaidi ticariye bizi 

kendi kendimize inkişaf ettirecek kadar lehimize 
tahmin ettirmemelidir. Hükümet yine bu hususta da 
yardım etisin. O takdirde tafeialtiyle piyasa merkezi
miz Halep olmaz, Suriye olmaz. O taraftaki müna-
söbdtimiz azalır, azalınea tedavül eden para da Tür
kiye'nin kullandığı para olur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, gümüş para
nın tedavülün© sebep kaçakçılıktır. Bunda vesaiti 
nakliye müessir değildir. Mersin ile Ayıntab'a giden, 
Halep'ten gelenden daha kolay gelm'ez. Atlarla, katır
larla gece yarısı yolsuz yerlerde kaçakçılık yapılıyor. 
Kaçakçılar böyle kâğıt paranın borsa fiyatlarım bil
mezler, bilemezler. Bunun için mecburen gümüş pa-
ranıh revacına ve kâğıt parayı tanımamaya sebebiyet 
veriyorlar. Burada memleket ahalisine de büyük bir 
vazife düşer. Fakat maalesef her şeyi hükümetten 
'bekleyen halkımız, burada hükümetten bu ikazı gör
memiştir. Orada bir teşkilât yapılsa orada fırka teş
kilâtımız vardır, İktisat Vekâildtiinin teşkilâtı vardır. 
Bu teşkilâtlar yapiHsa, bunlara nüfuz edilse, anlaşılsa 
ve biraz da kaçakçılığa mani olunsa, kâğıt paranın 
tedavülü kendiliğinden hâsıl olur< 

Meselâ, Mersiin'de muamele yaptırdımı o zaman 
gümüş para taşımaya mahal kalmayacaktır. Katırla 
atla Halep'ten, şuradan buradan kaçakçılık yapan bir 
kaçakçı, bittabi kâğıt paranın şeysini de bilemez. Bu 
kaçakçılığın önünün alınamamaisını bendenizin ak
lım, havsalaim almıyor vesselam. Nasıl olurda önü 
alınamaz? Geniş bir nuduttur, şöyle böyie kaçabilir. 
Fakat memleketin yarısını idare edebilecek kadar da 
olamaz, Bendeniz vâlİniin ve alâkadarların lâkayıt ol
duğuna, sıkı takip edilmediğine kaniim. Nasıl olur da 
kaçakçılık olur; her şeyin hakkı'ndan gelen bir hükü
met var, kaçakçılığın hakkından gelemez mi? Bura
da her şeyi bırakmalı, yeni bir şekil ile şiddetle bu
nun önüne geçmelidir ve bu da mühimdir. Maalesef 
emltia hem hariçten geliyor, hem de bilâ rüsum giri
yor ve Remzi Beyefendiye de büyük bir vazife düş
tüğünü haltırlatmak için buraya geldim. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Arakadaşianmın 
mevzubahis ettikelri şeyler bendenizin bir iki fikir 
dermeyan dönekliğime saik oldu. Dediler ki ipekli 
ile ipekliye benzeyen meVad şöyle geçiyor, böyle ge
çiyor. iBu münasebetle arz etmek istediğim şey Güm
rük Tarife Kanunu, fennî ve medenî sahada ilerle
miş olan milletlerin yaptığı şekillere uygun değildir, 
onlardan çok noksandır. Bendenizin gördüğüm, me
selâ bahsettikleri mesele ve buna mümasil diğer bir 
çok mesail. Gümrükte kimya noktai nazarından k!im-
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yagerlîk şubesinden vaki olacak iyilik veya kötülük
leri murakabe edecek şekilde tarife kanunumuz sağ
lam değildir, bilâkis fenalığa çok: müsaittir. Bir ipe
ğin tahlili meselesi veyahut bir gümüşün miktarının 
veya gümüş olup olmadığının tayini meselesi kimya 
kitaplarında beş on kimyagerin ismiyle tesmiye edi
len usulü tahlillerle yapılır. Bu usullerin hepsi bir
birinin aynı değildir. Usullerden bir kısmı tahlil edi
len bir maddenin mürekkdbatındaki şeyin ipek veya 
sunî ipek olduğunu tahlilide izharı aczeder. Bir kısmı 
ancalk maddenin yüzde elli, yetmiş beşini gösterir, 
diğer bir usulü tahlil vardır ki yüzde doksan göste
rir. Bu usulü tahlilleri tespit etmiş bulunmadıkça bir 
kümyagerin yapacağı dalavereyi tutmaya imkân yok
tur. Meselâ gümüş tayininde yüzde üçü geçince gü
müş tarifesi alınır. Yüzde üçten aşağı ise yaldız tari
fesi alınır. Bilâhara muayene edilse ve bu muayene
de yüzde üç değil yüzde dört çıksa, yüzde dört çıktı 
dîye kimyagere sorulsa, o zaman kimyager der ki, 
'bendeniz Marko usuliyle tahlil ettim, siz de Nije 
usuliyle tahlil etmişsiniz dediği zaman kaçakçılığı 
yakalamak imkânsızdır, çünkü serbesttir. Her hangi 
bir usul ile tahlil etmekte. Halbuki buna mukabil di
ğer milletler meselâ Fransızlar tahlile muhtaç olan 
maddenin hangi usul ile tahlil edileceğini, tespit et-

' mislerdir. Bir defa bu noktai nazar gümrük mesele
sinde çok yer bırakmaktadır, ikincisi tarifemiz çok 
muhtasardır. «Şu ve emsali» tabiri bir çok dalavere
lere müsait olmaktadır. Çünkü gümrük tarifesinde 
sarahaten mezkûr olmayan bir şey geldiği zaman ra
yiç üzerinden gümrük alınır. Rayiç üzerinden güm
rüğü alınacağını daha evvel tesp'iit etmiş olan tüccar, 
getireceği mal için yüzde ellii noksan bir fatura yaz
dırır, o suretle eşyasını çıkartmakta kaçakçılıkta bir 
yol bulur. Elhasıl gümrük tarifesini iyi yapmak, çok 
dikkatli yapmak lâzımdır. Fransızların yedi yüz, se
kiz yüz sayfalık gümrük tarifesine mukabil bizim 
'belki iki yüz, üç yüz maddelik gümrük tarifemiz var
dır. Onlar böyle çok mufassal yapmışlar ve tahlil 
usullerini birer birer tespit etmişler. Birinci mesele 
budur. 

İkincisi : Kaçakçılık hakkkıhda bendenize varit 
olan fikri acizanemi arz etmek isterim. Çok geniş 
olan cenup hudutlarımızda hakikaten kaçakçılığın 
vasi bir sekilide İcra edildiğini, Emin Beyin dediği 
gibi, ucunun Sivas'ı geçerek Ankara yakınlarına ka
dar geldiğini iddia etmek caizdir. Yine Emin Beyin 
dediği gibi bu işi şimdiden daha sıkı suretle menet
mek içlin bir tedbir ile önüne geçmek kabildir. Ben
deniz Maliye Vekili Beyefendiye, eğer muvafık gö

rürlerse, şunu,teklif etmek istiyorum. Hududa en ya
kın kısımda askerî kuvvetlerin bulunması lâzım. Bi
rinci knsımda onlar askerî vazifelerini ifa ederlerken 
kaçakçılıkla meşgul olmayı küsmen üzerlerine alabi
lirler ve gümrük kolcularını da bir iki kilometre ge
riye almak... Belki anlatamıyorum, tekrar edeyim: 
Gümrük teşkilâtını dört beş kilometre ilerde ve ge
ride olmak üzere iki murakabe ve kontroldan terkip 
ederek hudultJtan geçecek olanlar iki kordondan geç
miş olsunlar. Eğer askerî kordonun daha ileride bu
lunması lazımsa gümrük kolcuları ve teşkilatı ondan 
dört beş kilometre geride bir kordon teşkil etsinler. 
Bir yenden kurtulan diğer yerden kurtulamaz ve bir 
dereceye kadar kaçakçılık tahdit edilmiş olur. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, varidatımı
zın rub'unu teşkil eden rüsumat varidatı üzerinde ar
kadaşlarımızın çök hassas olmaları pek tabiidir. Hu-
isuslîyle bütçeye merbut olan cetvelde 1927 ve 1928 
seneleri gösteriyor ki rüsumat varidatımız düşüyor. 
İthalât ve ihracatımız mı azalıyor? Bu cihetten düş
müş olmasını zannetmem. Her halde rüsumat varida
tımızın düşmesine kaçakçılık sebep oluyor. Onun 
'için gerek geçen sene, gerek bu sene Meclisin küşa-
dında Başvekil Paşa Hazretlerinin de buyurdukları 
gibi bu teşkilâtla çök esaslı ve amansız bir mücadele 
ister. Eğer bu teşkilât kökleşirse yalnız varidatımıza 
kasdetmez, memleketlimizin bültün iktisadiyatını, ik
tisadiyât üzerinde çalışan sermaye ve adamlarımızı 
da imha eder. Onun için bazı misallerle Heyeti Celi-
îenize maruzatta bulunacağım. Zannederim bu üçün
cü senedir, her sene aynı noktalar üzerinde başınızı 
ağrDttığım için affınızı rica edeceğim. Üç senedir rica 
ettiklerim yapılmış olsaydı başınızı ağrıtmaydım ve 
tekrar etmezdim. Yapılmadığı için tekrar edeceğim, 

İBirilncisi, izmir'le Mersin arasındaki deniizde ya
pılacak olan muhafaza teşkilâtı, üç dört senedir Rü
sumat Müdiriyeti Umumiyesi çalıştığı halde, her se
ne müfettişler o havaliyi teftişte devam ettikleri ve 
MüdiriyeDi Umumiyeden o havalinin valileri de rica 
ettikleri halde, muhafaza teşkilâtı için oraya gönde
recekleri seri-üs-seyir motorları tedarik edip, gön^ 
derememişlerdir. Ara sıra bir dumanı görünür, kay
bolur gider. Bunu bir türlü halledemediklerini görü
yoruz. Tahsisat, tahsiısatlîarı var, acaba niçin hallede
mediler? Belki sebepleri var, ondan dolayı hallede
mediler. Dahiden muhaJfaza teşkilâtı ile önünü ala
madık derlerse dahilden muhafaza teeşkilâtı il önü 
alınamıyor. Her halde denizde de teşkilât ister. Tec
rübe iîster. Tecrübe ile anladık ki; denizde bir moto-
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run muayyen saha üzerinde bulunması, on beş yirmi 
gün o sahada, kaçakçılığın tevakkufuna saik oluyor. 

Arkadaşlar, bu sene yazın dairei limtihabiyemde 
bulunduğum sırada derdest edilen bir kaçakçı şebe
kesini huzuru âlinizde arz ©dersem, işin ne kadar de
rinlere yani memleketin içerilerine kadar teşkilât şek
linde nüfuz ettiğini görürsünüz. 
Antalya'nın Elmalı kazası hududu dahilinde bir ka

çakçı yakalanmıştır. Böyle 7 - 8 'kişilik/ bir grup, ker
van halinde yakalanmış, Kütahya ve Afyon livalarına 
eşya nakleder. Şimdi düşününüz, Antalya'mın sahille
rinden, denizden aldığı eşyayı Afyon'a, Kütahya'ya 
getirmek üzere. Fakat oradan bilmem daha nereye 
sevk ediliyor? Tabiî tetkik edilirse meydana çıkar. 
03u hakikî bir vakadır. Vahi bir şey değildir, yani ha
va üzerine vaka ihdas etmiyorum. Elmalı Kazasının 
Çiftlik Köyünde yakalanmış bir şeydir ve mahkeme
yedir. Çünkü kaçakçılardan birisi yaralanmış ve öl
müştür. Diğerleri derdest edilmiş ve mahkemeye ve
rilmişlerdir. Bu sırf mütemadiyen İsrarla o sevahii 
rüsumatımın bu teşkilâtı talep etmelerime rağmen ora
ya seri-üs-seyir motorlarım gönderilip, bu teşkilâtın 
yapımıamasından neşet ediyor. Bu teşkilât devam 
ederse, kökîeş'irse yalnız arkadaşlar rüsumat varidatı
nı kaybetmeyeceğiz. Hem de gördüğümüz vakalarla 
huzuru âlinizde arz ediyorum ki, hem .sermaye gidi
yor, hem de o sermaye üzerinde çalışan insanlar gün
den güne mahvediliyor. Çünkü kaçak eşya getirip 
satmak suretiyle ticaret, hüsuımata gümrük verip eşya 
'ithal etmek suretiyle ticaret yapanları iflâs ettiriyor. 
Çünkü rüsumunu vermek, diğer masarifini vermek, 
devlete ait vergiyi vermek suretiyle ticaret yapmak, 
talbiî maliyet fiyatımı çok yükseltiyor. O birisi getir
diği maları rulbu, sülüs maliyet nispetinde bir fiyatla 
ticarete arz ediyor. Omun ilcin birçok tehlike karşısın
dayız, /Bilhassa sahilde bulunan vilâyetlerimizde 
biran evvel kaçakçılığın önüme geçmek için seri te-
dabüır alınmak lâzımdır. Tedbirlerden birisi de, yine 
arkadaşlar huzunr âlinizde mükerreren arz etmişim
dir, bu sevahillîn nakliyatım tevsi ve temin etmektir. 
Ticaret Vekili Beyefendi ile yine huzuru âlimizde bu 
nokta üzerinde Seyrisefain bütçesi müzakere edilir
ken -münakaşa etmıişıtlk. Bilhassa Maliye Vekili Bey
efendiden, rüsumat varidatının ve memleketteki ti
caretin, kaçakçılık teşkilâtının memleketteki ticareti, 
sermayeyi ve insanları mahvetmemesi için bu nokta
ya ehemmiyet vermelerini rica ederim, 

Efendiler, kaçakçılık bilhassa Akdeniz sahillerinde 
zaruretin doğurduğu bir hal alıyor. Eşyayı İzmir'den, 
İstanbul'dan yahut Mersim'den, Adana'dan nakletme

ye (imkân bulmayan bu merkezlerdeki kazalar zarurî 
kaçakçılığa doğru gidiyorlar. 

Çünkü bu kazalar, ihraç edecekleri eşyayı İzmir'e, 
İstanbul'a sevk edecek vesait bulmazlarsa, İzmir'den 
İstanbul'dan getirecekleri eşya içim kendilerine lâzım 
olan vesaiti bulamazlarsa, zarurî olarak ihraç ede
cekleri eşyayı ya Suriye'ye veya İskenderiye'ye çıka
racaklar ve kendilerinin ihtiyacı olan eşyayı kaçak 
olarak oralardan getireceklerdir. Onun içim Maliye 
Vekili Beyefendiden çok rica ederim, bu kaçakçılık 
menddilirken bu nakliyat işi de esaslı olarak nazarı 
itibara alınmalıdır. Yalnız muhafaza teşkilâtı nazarı 
itibara alınırda, nakliye teşkilâtı ikmal edilmezse, nak
liyat vesaitini bulamayan kazalar, muhafaza teşki
lâtını o vakit ifna edip, kaçakçılık yapmak mecburi
yetimde kalacaktır. Daha tehlikeli bir yola gideceğiz. 
Onun 'için Vekil Beyefendiden bir taraftan kaçakçılığım 
önüme geçmek için vesaiti mania tedariki ile sahille
rim muhafaza altına alınmasını rica ederken, bir ta
raftan da nakliye vesaitinin temimi suretiyle halkım 
zarurî ihtSyacatırm, hariçten celp edeceğini getirebile
cek vesaitin, ihraç edeceği eşyayı nakledecek vesaitim 
teminini de nazarı itibara alınmalarını rica ediyorum. 
Bu kısım temin edilmezse kaçakçılık kökleşmiş olur. 

Arz ettiğimi gibi bu kaçakçılık denilen sanat o ka
dar költü bir sanalt, o kadar kötü bir şeydir ki, hem 
nüfusu, hem ticaretti, hem serveti ve her şeyi imha 
eder. Bu vasi arazi dahilimde bu kötü samat, bu kötü 
huy kökleşirse sonra çok mücadele ederiz ye memle
keti bu sanattan kurtaranlayız. Onun için bilhassa 
rica ederim, bu kaçakçılık daha rüşeym halinde iken, 
büyümeden, kolayken önüne geçmek lâzımdır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayımtap) — Emin 
Bey arkadaşımız, orada dairei intihalbiyesine mensup 
öknakhğım dolayısiyle bana vazifemi hatırlatmak is
tediler. Vazifem elimden geldiği kadar tenvirden baş
ka ne olabilir?' 

iBendemiz yalnız madenî paranın tedavülünün ne
den dolayı olduğunu arz etmek için kürsüye çıkmış
tım. Daveit ettiler, müsaade buyuru'lursa bu hususta 
birkaç düşüncem var arz edeyim : 

Bundan evvel Emin Bey arkadaşımızı temin ede-
yîmki, madenî para tedavülünüm kaçakçılıkla alâkası 
hemen yok diyebiliriz. (Var sesleri) Çünkü, gümrük 
hudutları Ayıntap civarında teessüs etmezden evvel 
Ayımltap'ta madenî tedavül vardı. Konya'da, Adana'-
da evrakı nakdîye tedavülü vardı. Tarih olarak ara
daki birkaç senelik fark, arkadaşımızın bu noktai 
nazarda haklı olduğumu ispat edecek kadardır. Ma-
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mafih ben işin münakaşasında değilim. Müsaade bu-
yurulursa Kaçakçılık hakkındaki fikirlerimi arz ede
yim : 

'Kaçakçılık hakikaten vardır ve kaçakçılığın en 
büyük sebebi, bilhassa kaçakçılığa mani olacak me
murların, kaçakçılığa mani olacak hudut kıtaatının bu 
işi ihmali, bu hususta kısmen alâfcadarlrk gibi bazı hu-
Susatı zikretmek lâzım gelir. Kaçakçılık denince eğer 
biz doğrudan doğruya kaçakçılıklı iştigal eden ana
sın mesul görürsek, bendeniizce yanlış bir noktai na
zlara gütmiş oluruz. Esasen her muhitte müsait hava 
buldumu kaçakçılık yapacak, tufeyli geçinecek, kısa 
yoldan kazanç temin edecek eşhas bulunabilir. 

Onun için bize lâzım olan mukabil tedabir almak
tır. Fakat mukabil tedbir nedir? Bir defa hududun 
vüsatini nazarı dikkate alırsak, bu vüsate göre teşki
lâta ihtiyaç vardır. Esasen cenup hududundaki ka
çakçılıktan niçin takdimen bahsediliyor? Çünkü o hu
dut daha geniştir ve o hududun arkasındaki istihlâk 
sahası daha geniştir, oradaki muamelât daha geniştir. 
Bundan dolayı o sahada kaçakçılık hâdisesi daha çok 
vuku buluyor. O geniş sahada geniş teşkilâta ihtiyaç 
vardır. Bundan başka kaçak işlerinde istihdam edilen 
'kolculara askerler, her ikisi de bir kumandaya tabi 
değildir. Arada bazı aniaşa-mamazlık, muhabere, bazı 
teahhurat murakabe zafını tevlit ediyor. Bu da ehem
miyetle nazarı dikkate alınabilir. 

Memurlarımız tamarniyle tatmin edilemiyor. Ma
aş azlığı ki, umumî bir derttir. Fakat biz bu umumî 
derdin hususî haline göre bu sahada olsun çaresini 
bulamaz mıyız? Bendeniz diyorum ki, bulabiliriz. 
Umumî tezyidi maaşa imkân yoksa, oradaki bu işle 
alâkadar memurlara ikramiye tevzii, tutan memur
lara tuttuğu kaçaktan dolayı alacakları kanunî ikra
miyelerin derhal verilmesi ve buna mümasil birçok 
tedabir d'ttlihaz olunması hatıra gelebilir ve mümkün
dür. Sonra, memurlar kaçağı bizzat ihtimamla takip 
etmeyip, kaçakçılarla münasebet hâsıl ederek şahsî 
menfaatlerini takip ve temin ederlerse, o takdirde 
önünü almak müşküldür. Memurlarımızın umumî 
ahlâkını böyle yavaş yavaş fesada doğru gider görür
sek, bilâhara alacağımız tedabirle büsbütün katî ve 
mühim safhalar irae etmek zaruretinde kalacağız. 
Şimdiye kadar yapılan murakabenin kâfi olmadığı 

kanaatindeyim. Kaçağın ve kaçakçılığın nasıl oldu
ğunu mütehassıs zevalt pek yakımdan takip ettiklerin
den dolayı bilirler. Eğer murakabe, bilhassa memur
lar üzerindeki murakabe kâfi olsaydı, kaçakçılığın 
nispeti bu kadarı bulmazdı. Muhitimiz icabı namus
lu tüccarımız piyasadan çekilmiştir. Çünkü kaçakçı
lık sanatı revaç bulmuştur. Bizden bazı tüccarların 
kalkıp istanbul'a, Adana'ya, Mersin'e gittiklerini ben
deniz biliyorum. Çünkü dahilde ticaret yapamamak 
mevkiine düşmüştür. işte vaziyetimiz... Vazifemiz, bu 
şikâyetlerimizi Heyeti Âliyeriize iblâğ ve hükümetimi
zin nazarı dikkatine arz etmektir. Bendeniz zanne
dersem daha bu husustaki mütebaki vazifenin dairei 
aidesine ait olduğunu iddia edeceğim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Meclisi Âliniz bir 
maiddei kanuniye ile kaçakçılara karşı gayet mühim 
ve kuvvetli bir silâhı hükümetin eline vermişti. Mad
de şu: Kaçakçılardan alınacak cezayı nakdî muhbir
lerine ve derdestinde hüsnü hizmeti sebkedenlere ve
rilir. Eğer bu maddei kanuniye hüsnü tatbik edilirse 
kaçakçılığa karşı ittihaz edilen tedabirden en mü-
himm'i de hüsnü suretle istimal edilmiş olur. Halbuki 
burada geçen gün kısaca cereyan eden müzakere ile 
anlaşılmış ve birçok mesmuat ile tahakkuk etmiştir 
ki, bu madde hakkiyle tatbik edilmiyor. Hüsnü tat-
bil edilmediği içindir ki, hizmeti sebkedenler ikrami-
yelerhi alamamalarınidan meyyus olarak artık ikinci 
bir kaçakçılığı ihbar etmiyorlar ve ihbar edilen bir 
kaçağın derdestinde icap eden fedakârlığı ihtiyar et
mesi iktiza eden kimselerin o fedakârlığı ihtiyardan 
çekilmesini mucip oluyor. Hüsnü tatbik edilmediğinin 
bariz misalleri vardır. Ezcümle İstanbul'da tutulan 
kaçak bir eşyanın ikramiyesi AnkaraMa tevzi edilir
se artık bunun nasıl tatbik olunduğunu siz takdir bu
yurunuz. Çok istirham ederim, bilhassa bu muhbir
lerin hakkını, kaçakçılıkta filen hizmeti sebkedenle-
rin hakkını tamamen verelim ki; bu Vesile ile de bir 
çok vesaiti ihbariye bulmuş olalım. Bu maddenin 
hüsnü tatbiki, kaçakçılığın önüne geçilmesi için itti
haz edilen tedbirlerin en mühimini olur... 

REİS — On dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Saat 3 15.45 
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ÎKİNCt CELSE 

Açılma Saati: Saat: 16.010 

REÎS : KÂZIM PAŞA 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (AfyorikaraMsar), A l Bey (Rize) 

REİS — Celseyi açıyorum, buyurun Recep Zühtü 
Bey. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (SinOp) — Ragıp Bey söy
ledi, (bendeniz sarfınazar at'fciim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) (İz
mir) — Eskişehir Mebusu muhteremi Emin Bey ilk 
söz aldığı zaman, kaçakçılarla temasta bulunan me
murları, ben olsaydım hemen kollarından tutar atar
dım, dediler. Emin olsunlarki, arkadaşımızın bahset
tikleri 'kaçakçılarla memurlarımızın temasını bilsek, 
o zaman biz dahi 'biran tereddüt etmez ve o gibi teş
kilâtla veya eşhasla temasa gelen adamları derhal' 
atarız. Emin Bey arlkadaşımıizdır, bu hususta kendi 
bildikleri varsa ve bunu Meclis kürsüsünde söyle-
mekte bir mahzur «telakki buyururlarsa, lütfen vekâ
lete teşrif ederler. Kendilerinde hasıl olan kanaat ben
denizde de tevellüt ederse, kendilerinin tasavvur et
tikleri vaziyeti bizim de derhal yapacağımıza tered
düt etmezler zannederim. Madenî paranın kaçakçılığa 
vesile olduğunu ve madenî para yerine devletin resmî 
parasının her yerde tedavül etmesi zaruretinin biran 
evvel teminini gerek Remzi Bey arkadaşımız ve gerek 
Emin Beyefendi bu kürsüden serdettiler. Mütalaaların
da hiç şüphe yok ki netice itibariyle yerden göğe ka
dar hakları vardır. Ancak, herhangi bir para cehren, 
silâh kuvvetiyle, kanun kuvvetiyle her şahsa kabul 
ettirilemez. Bu paranın alelumum vatandaşlar tara
fından ve haltta vatandaş haricinde kalan 'kütle tara
rından kabul edilebilmesi için en evvel lâzım olan 
ışart, o paraya karşı olan emniyet ve itimattır. Cum
huriyet hükümetliniz bu paramıza karşı olan emniyet 
ve itimadı daima takviye ve tesis edebilmek için 
maddeten mümkün olan her şeyi yapmış ve yavaş 
yavaş eski harplerde çikmış olan kavaimi nakdiye 
zihniyetinin tevlit ettiği itimaltisızlığı 'birer birer kale-
derek onun yerine devlet parasını köylerimize kadar 
sokmuştur. Şayet bunlar haricinde herhangi bir yerde 
bir miktar madenî para kâğılt para yerinde tedavül 
ekmekte ise, yakın (bir atide kendi paramız tarafımdan 
hu sahanın dahi fethedilmiş olacağını ümit ediyoruz. 

Diğer bir mesele daha vardırki; o da bir devletin 
İkendi memleketi dahilinde kendi resmî parasından 

'başka paraların tedavül etmesidir. İsterse kendi pa
rası olsun, isterse herhangi bir vasıtai mübadele ol
sun, bugün görüyoruzki- zengin ithalât ve ihracat şe
hirlerimizde, limanlarımızda kendi resmî paramızın 
haricinde diğer devletlere ait paralar dahi alış veriş 
esnasında bir zaruret olarak tedavül etmektedir. Is 
tanbul'da, izmir'de ve diğer ticaret limanlarımızda te
davül etmekte olan dolarların, İngiliz liralarının ve 
alelu'müm ecnebi paralarının miktarı o kadar büyük-
türki, aynı zaruretin belki hudutta münasebatı meş-
ruai ticariye için elzem addetltiğl herhangi bir para
nın dahi tedavülü bir 'zarureti ticariye olarak kabul 
edilebilir. Mamafih zarureti ticariye olarak kabul 
edilen bu paranın, birazda Emin Beyefendinin işaret 
ettiği gibi, kaçakçılıkta suhulelCbabş olması gibi bir 
mahzuru dahi gayri kabili içtinap bir netice telakki 
etmek zarureti vardır. 

Meclisi Âlide biraz evvel söz alıp, kaçakçılık ha!k-
kındasöylenen sözleri ve hu sözlerden çıikan manayı 
şu şekilde, hülâsa etmek mümkündür: Memlekette 
kaçakçılık denilen bir afeti içtimaiye başlamıştır ve 
bu afeti içtimaiye biraz evvel söz söyleyen arkadaş
ların sözlerinin manalarından istidlal edileceği veç
hile, yavaş yavaş tabakalı içtimaiyemizin en yüksek 
yerlerine doğru çıkmaktadır. Bundan evvel yine 'bu 
memlekette, bundan daha az muzır olmayan ve âdeta 
ananevi 'bir mahiyet alan diğer bir afeti içtilmaiyemiz 
vardı, şakavet. Asırların yadigârı, senelerin yadigârı 
olan bu şakavet, Heyeti Celileniz tarafından gösteri
len yollar ve verilen direktifler dairesinde çalışılarak 
Cumhuriyet Hükümeti tarafından belki bir daha av
det etmesi ihtimali dahi \kalmuyarak bertaraf edilmiş
tir. Memleketimiz de birçok seneler mahrum kaldığı 
huzur ve sükûn ve asayişi elde etmiştir. Bu nimeti 
takdir eden halk, bu nimeti takdir eden hükümet ve 
memurları, bu nimetin elden kaçmaması için bütün 
kuvvetleriyle yekdiğerine müzahir olarak çalışıyor
lar. Bu mesai sayesindedirki, buigürikü asayiş ve in
zibatı muhafaza ediyorlar. 

Hayli tevessü eden ve sahai ihtisarını gittikçe 
artırdığı hissedilen ikinci afeti içtimaiye için dahi 
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millet, hükümet ve memurları, yefkVücult ve yekemel 
olarak mücadele ötmek emelindedir ve bunun için de 
tabalka tabaka en son noktalara kadar giren (bu alfe'ti 
içtimaiyeyi kal'edebilmenin yegâne çaresi müttehiden 
memleketin namuslu evlâtlarının mücadele Ikapı'smı 
açması ve ıbunu mağlup edinceye »kadar mücadele
sinde dâvam etmesi lâzımdır. Bu öyle bir afeti içti-
maiyedinki, memleketin ahlâkıyatını bitirdiği kadar 
iktisadiyatını da mahvetmektedir. Göçen sene Heyeti 
Celileniz 'tarafından tertip edilmiş olan Kaçakçılık 
Kanunu hiç şüphe yok bir 'tedbir idi. Bu tedbir az 
çok tesiratını göstermekle beraber görülüyorki 'kâfi 
değildir ve burada söylenen sözler arasında tedbir 
addedilebilecek ve bu afeti içtimaiyeyi biraz daha 
'kasrü tahdit edecek cümleler mevcuttur. O cümle
leri ve söylenen sözleri Ibenideniz nloit ettim, bunlardan 
kabiliyeti ItatbMyesi olanları derhal tatbik edeceğiz. 
Milletle beraber, sizlerle beraber hükümet ve me
murlar, biran evvel bu afetin Sökülmesi için mücadele 
açacağız ve bu mücadelede 'merhamet denen şeye 
asla mahal vermiyeceğiz. '(Bravo reisleri) 

EMİN BEY (Eskişehir) — Şalkavetin ortadan kalk
ması için devlet nasıl bir tedbir almalk lüzumunu 
hissetmiş ve kökünden kaletmiş ise, bu fena sanatın 
ha'kilkaten memleketin İktisadiyatını, ticaretini mah
veden bir şey olduğu malum olan bu itiyadm, bu şe-
ikavetin kalkması için fevkalâde tedbirler alınarak tsitik-
lâl mahkemeleri yapılmış ise, bunun da kalkması için 
öyle fevkalâde tebdirler alınması lüzumunu Heyeti 
Celilenıize arz ettim. Maliye Vekili Beyefendi ile 
fikirlerimiz birdir. Yalnız gidilen yolların ıslah edil
mesini tekrar arz ederim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) (İz
mir) — Bir kısım tedâbiri aldığımızı ve bir kısım ted
birleri de almakta olduğumuzu söylemiştim. Adım 
adım yapmakta olduğumuz şeylerin hayırlı neticeye 
isal edeceğini ümit ediyoruz. 

REİS — Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi
nin heyeti umumiyesi hakkında başka söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

271 Merkez maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

272 Merkez ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

86 628 

14 868 

Lilra Fasıl 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279! 

280 

281 

283 

İSMAİL HAKİKİ BEY (Çorum) — Bu nedir? 
İzahat versinler. 

MALİYE VEK<1U1 SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Merkezdeki memurlara verilen ikramiye
dir. Mevcut memurlarımız arasında senelerden beri 
hiç bir zamma nail olamıyan bir iki sınıf memurumuz 
arasında rüsumat memurları da vardır. Rüsumat me
murları gibi doğrudan doğruya malî cephemizde ahzı 
mevki etmiş olan memurlanmızm böyle yıllardan beri 
ihmal olunmasına mukabil geçen sene Meclisi Alî ta
rafından bunlar arasında fevkalâde hizmetleri görüle
ceklere verilmek üzere mütevazi bir meblağ konmuş
tur. Bütçemizin imkânı dairesinde müsaade ederseniz 
bu meblâğı onlara tevzi edeceğiz. (Muvafık sesleri) 

REİS — Başka mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Fa
sıl kabul edilmiştir. 

Vilâyât memurini maaşatı 
RFJİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyât ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
»REİS — Kabul edilmiştir. 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
RFJİS — Kabul edilmiştir, 
Şimendifer ve gümrük idareleri 
ve yolcu salonları memurlarının 
tahsisatı maktuası 
RFJS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
RFJİS — Kabul edilmiştir. 
'Merkez levazımı 
REİİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ikramiyesi 

988 236 

242 676-

2 351 664 

200 000 

23 000 

500 

6 000 

7 500 

4 000 

5 000 

Fasıl 

2831 

284 

285 

28'ö. 

Lira 

Vilâyât mefruşat ve demirbaşı 
RFJİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyât levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyât müteferrikası 
REİİS — Kabul edilmiştir, 
Vilâyât ikramiyesi 
REİS — Kabul editoiştür. 

15 000 

45 500 

18 000 

20 000 
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Fasıl Liıra 

287 Masarifi müteneVvia 102 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

288 Harcırah1 108 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

289 Resmî telefon masrafı 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

290 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 6 OOıO 
REİS — Kabul edilmiştir. 

291' Dahilî resmi telgraf ücreti 29 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

292 Masarifi mukannene 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

293 Tazminat, ihbariye ve ikramiye 19 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

294 Masarifi müteneVvia 16 500 
RE'ÎS — Kabul edilmiştir. 

295 Muharreratı umumiye, istatistik ve 
gümrük mecmuaları tabı masrafı 15 000 
REİS — Kabul olunmuştur. 

296 Bahrî muhafaza vesaiti masrafı 188 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

297 Muayyenat 175 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

298) Alatı vezniye ve vinçler masrafı 25 000 
RE^S — Kabul edilmiştir. 

299 Levazım ve teçhizat 45 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

30Ö İnşaat ve tamirat 90 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

301' Tarife komisyonu hakkı huzuru 8 000 
RtiîS — Kabul edilmiştir. 

302 Rüsumat tatbikat mektebi masrafı 10 000 
REİS — Kabul ddilmiş'tir. 

303* 788 numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

304 Geçen sene düyunu 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

205 Eski seneler düyunu 10 000 
RÖÎS — Kabul edilmiştir. 

D) Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Umumiyesi 
Bütçesi 

REİS — Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Umumi
yesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında Söz isteyen 
var mı? 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Bendeniz, Tapu ve Ka
dastro bütçesi bir olduğu için kadastronun devamı 
hakkında maruzatta bulunacağım. 

Efendiler, üç senedir kadastro heyeti teşekkül et
miştir. Hiç bir faydası görülemediği gibi belki Hazi
neye çok mazarratı dokunmuştur. Evvelki gün Maliye 
Vekili muhteremi beyanatlarında: Bu sene 'kısmen tah
rir yapacağım, dediler. Halbuki kadastro heyetine 
yapılan masarif tahrir heyetine verilmeli ve netice 
biran evvel alınmalıdır. Bu şekil hem memleket hak
kında ve hem de Hazine için çok naf'idir: Hatırımda 
kaldığına göre on üç milyon küsur arazi ve müsakka
fât Vergisi vardır. Bunun epeyce bir miktarı bakaya 
kalıyor dediler. Halbuki; 85 ilâ 89 tarihinde vaktiyle 
usulüne mugayir, zabıtsız, rabıtsız yanlış tahrir yapıl
mış 50 - 69 seneden beri evlât ve ahfadı kalmamış 
birçok müsakkafât ve arazinin kime ait olduğu biline
miyor. Bakaya kalmasının sebebi budur. Binaenaleyh 
bir gün evvel tahrir yapılırsa on üç milyon lira, yir
mi altı milyon liraya varır ve hiç de bakaya kalmaz. 
Kadastro heyetinin devamı, Hazineyi ızrardan başka 
bir şey değildir, bir faydası yoktur. Bu iddiamı mü-
eyyit, Bütçe Encümenince tespit edilen ve Heyeti Umu-
mi yede müzakere edilecek olan Muvazene! Umumiye 
Kanununun on üçüncü maddesini okuyacağım. «Ka-. 
dastro için birçok fedakârlık ve masraf ihtiyar edildi
ği halde yapılan işin ihtiyacı tatminden çok uzak ol
duğu, şimdiki ihtiyar edilen masralfın yüzlerle misli 
para sarfedilse memleketin kadastrosunun iki asırdan 
evvel ikmali mümkün olamıyacağı anlaşılmaktadır. 
Üç seneden beri kadastrosunun yapılmasına uğraşılan 
Büyükada'nın ikmali kabil olamadığı gibi, yalnız İs
tanbul kadastrosunun orada çalışan altı heyet tarafın
dan otuz sene zarfında ikmal olunamıyacağına da ka
naat hasıl olmuştur» diyor. Aşağıda da, bir heyet 
teşekkül edecek, tetkik edecek, devam edilip, edilme
mesi lüzumu hakkında karar verecektir diyor. Daha 
şu sarahat karşısında bir heyet teşkil etmeye ne lü
zum vardır. Bunun devam etmesinden maksadı aslî 
nedir? Hazineyi izrardan başka bir faydası görülme
di. Bütçe Encümenince dahi kanaat hasıl olmuş ki, 
bunun bir asırdan evvel ikmal olunamıyacağını, İstan
bul'da yapılan kadastrodan fayda hasıl olmadığını 
söylüyor. Binaenaleyh bu masarif, tahrir heyetleri
ne verilmeli. Maliye Vekâleti ister kısmen yaptırsın, 
isterse tamamen yaptırsın bu iş bitmelidir. Kadastro 
heyetleri zaittir. Eğer Avrupa'dan mütehassıs geti
rip, devam lâzım mıdır, değil midir diye soracaklar-
sa, bu işin bidayetinde mütehassıs getirilmiş ve de
vam lüzumunu göstermişti. Fakat görüyoruz ki, de-
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vammdan menfaat hâsıl olmamıştır, Bilâkis zarar hâ- > 
sû olmuştur. İşittiğime göre İsviçre'de altmış senede; 
hitam bulmuştur, öyle ise arz ettiğim glibi bizde yüz : 

senede de hitam bulmaz 
TALÂT BEY (Ankara) — İkmal edilmiş ya... 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Yapılmış ama, altmış 
senede bitmiş. Bizde yüz yirmi senede hitam bulma
yacak. Onun için sarfedilecek para ile beli' her tarafı 
şimendiferle raptederiz. Binaenaleyh rica ederim, 
böyle zait ve lüzumsuz olan şeyi daha devam ettir-
miyelim. Bütçe Encümeninde otuz arkadaşımız tet
kik etmiş, lüzumsuzluğuna kanaat hâsıl etmiş. Şimdi! i 
altı, sekiz tane heyet teşekkül edip bunu tetkik ede-. 
cek, ondan sonra Hükümet karar verecektir. Onun 
Üçin bütçedeki kadastroya ait tahsisatın tayyı lâzım
dır. Fasih geldiği zaman tayymı teklif edeceğim, ka
bulünü istirham ederim. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, kadastro ic» 
rası için geçen senelerde yapılmış epeyce tecrübeler 
vardır. Bu tecrübelerden edilen istifade hakkında Ma
liye Vekilinin bizi tenvir buyurmalarım rica edece- j 
ğim. Bilhassa epeyce masrafı da öldü zannediyorum. 
Tayyare ile arazinin haritalarını almak için Avrupa'da-
epeyce masraf yapıldı zannederim ve Avrupa'ya se
yahatler yapıldı. Demin arkadaşımız cevap verirken... 

MUSTAFA BEY (Tokat) — O masraf o zaman 
için. 

RASÎH BEY (Antalya) — Müsaade buyurun o| 
zaman değil, kadastro yapmak için de aynı şey yapıl-] 
mıştır. Müzakere ettiğimiz mesele üzerinde görüşüyo
ruz, kadastro işini öğrenmek için, tapu ve kadastro 
'hakkında tetkikat için bir kısım talebe bir de heyet 
gönderilmiştir. Hem heyetin içinde, hem de talebe 
olarak gönderilenler içinde hiç lisan bilmiyenler de 
vardır. Bunlar ilmî ilham ile mi, yoksa vahyile mi öğ
renecekler? (Handeler) Meselâ bazı vilayâtta öyle; 
memurlar alınıp gönderilmiştir ki, içerisinde 50 -60 ] 
yaşında olanlar vardır. Bu adamcağız da lisan btmez,) 
hâla İsviçre'dedir, hiç lisan bilmiyor. Vekil Beyefendi; 
tahkik buyurabilirler. Beyefendi hazretleri demin I 
ceVap verirken, zannetmemki böyle hatalar olsun, bu- I 
yurdular. Böyle hatalar oluyor. Bilhassa bu hatala
rın tashih buyurulmasını kendilerinden rica ediyoruz. 
Bu hususta bizi tenvir buyursunlar.; I 

ÎSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, ka-; 
dastronun faydasını kimse inkâr edemez, her Hükü-i 
met bunu yapmıştır. Fransa'da kırk senede bitmiş, bu-ı 
raun uzun olmasından dolayı kadastroyu terk etmek! 
doğru değildir. Hayatı millet, hayaü Hükümet, hayat» | 

fert gibi değildir. Hayaitı devlet ebedidir. Bunun için 
'vazgeçmiyelim* Müddet uzundur diye bundan vazgeç
mek doğru değildir. (Doğru sesleri) Çünkü her Hükü
met buna tevessül etmiş. Emvali gayrimenkulenin tes
piti behemahal kadastronun icrasına menuttur. Mut
lak kadastro yapmak fikrindeyim. 

TAHİR BEY (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz kadastronun icrasına taraftarım. Bu çok lü
zumludur. Bunun için söylemiyeceğim, bunu söylemiş
lerdir. Milletin tasarruf hakkını tespit edecek, birta-
kim gaiplerin hakkını muhafaza edecek olan kadast
rodur. Fakat bu 20 - 30 belki daha çok senede olacak
tır. Biz bunu göremeyiz, bizden sonraki nesiller gö
rebilir. Binaenaleyh kâfi derecede mühendisler bulun
sa bile bunu tatbik edecek memurlar bulunmayacak 
zannındayım. Bugün yazılacak yarın bozulacak. Ben
deniz tapu bütçesi mevzuubahis olurken, birçok sene
lerden beri derdimiz olan bir mesele, çok defa tapu 
idarelerine ve müfettişlere arz ettiğimiz bir mesele 
vardırki onu arz edeceğim. Bu da tapu defterlerinin 
karışıklığı meselesidir. 'Malumu âlünizdirki, milletin 
hukukunu temin edecek olan kuyuttur. Tapuların kay
dı, bu eldeki kayıt defterlerinden bulunacaktır. Def
terler olmayınca hukuk temin olunamıyor. Meselâ def
terler yanıyor, kayboluyor. Yahut şunun bunun eline 
'geçiyor. Bir defa ashabı mesalih tapu kaydını bulacak 
olan tapu memurlarını her hangi bir suretle razı edip, 
işi olmadığı bir zamanda yalvara yakara bulduruyor, 
o da remil atar gibi, bunu hangi defterde bulabilecek, 
bunu tahmin edecek bu, beş sene değil, on, yirmi, otuz 
sene tapu memurluğu yapmış olan bir memurun, bir 
kâtibin ihtisasına bağlıdır. Bu adam oradan ayrıklımı, 
kaydı bulmak kabil değil. Niçin, malumu âliniz tapu 
muamelâtı kasa defteri gibi devam edip gidiyor. Ka
zanın yüz, iki yüz üç yüz karyesi vardır. Daimî, her 
gün muamele devam edip gidiyor, hep bir biri peşine 
dizilip gidiyor. Yirmi sene sonra, meselâ bendeniz ka
yıtlarını bulamıyorum. Bendeniz az çok okuyup yaz
mak bildiğim, az çok defter usulünü anladığım hakte 
bulamıyorum. (Handeler). Bendeniz de tapu memuru
na gider yalvarırım, etme memur efendi, benim filân 
kaydı bulda bana ver. Bunu artık bir kere düşünün 
arkadaşlar... Bir köylünün, bir köylü kadının bu kay
dını buldurmak için ne yapması lazımdır? İmkân var 
mıdır? Bu zarureti bütün memurlar senelerden beri1 

itiraf ederler ve gelen giden müfettişler de pekâlâ tak
dir ederler, raporlarında yazarlar ve efendiler bu mu
amele de bedava görülmüyor. Bu milletten mütemadi
yen tasarruf, intikal harcı, ferağ harcı, kâğıt parasi, 
kâtibe denilerek bir taraftan para almıyor, ne için 
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alınıyor? Rica ederim niçin alınıyor? Buna dair Tapu 
Müdürü Umumisi Beyefendi veyahut Maliye Vekili 
Beyefendi bu bapta ne gibi tedbir almışlar? Her se
ne diyorlarki bunun için tahsisat yoktur, bu defterler 
bir usule ve nizama konulmaya muhtaçtır. Bunu hep
si itiraf ediyor. Müfettişlerle görüşüyoruz, onlar da 
diyorlarki': Biz daima bu lüzumu gösteriyor ve rapor
larda yazıyoruz, fakat bir türlü maalesef bunun ya
pıldığını görmüyoruz. Bunun için ne tedbir almışlar? 
Bu milletin parasını bir taraftan alıp sonra kaydını 
bulmak için artık ne diyeyim remil atmaya mı muh
taç? (Handeler) Bunun için buraya tahsisat koymuşlar 
mı? Bunu temin edecekler mi? Yoksa böyle gelen gi
den ihtiyarlamış veyahut ölen tapu memurlarından mı 
bunların bulunmasını rica edeceğiz? (Handeler) Rica 
ederim milletin hukukunu ne ile temin buyuracakları
na dair burada teminat versinler. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, Büt
çe Encümeni esbabı mucibe mazbatasında, kadastro
nun teşkilinden beri ma'ksut fayda istihsal edilemedi
ğinden, tamamen kaldırılması veyahut bazı menatıka 
tahdidi gibi bir mütalâa dermeyan etmektedir. Bazı 
arkadaşlar da bundan çok geç istifade edileceğinden 
ve bunun kaldırılmasından bahsettiler ve' tayyını tek
lif ettiler. Bendenizce esas faydalı olan bir şeyin tatbi
kinde devam ve İsrar etmek lâzımdır. (Bravo sesleri) 

'Kadastro muamelâtı yapılmadan, arazide hakiki 
tasarruf temin edilmeden, bu memlekette hakkı te
inin etmeğe imkân yoktur. Bizdeki ceraimi adliye, 
vukuatı adliye tetkik edilecek olursa, hemen hemen 
yüzde seksenli arazi ihtilâfından mlümbais hukuk da
valarıdır. Sulh mahkemelerindedir. Ondan başka ceza 
davalarının hatta katil davalarının membaı dahi me
ra nizaı, hudut nizaı vesaireden ibarettir. (Bu mesaili 
halletmeden, mahkemede hâkimlerin serin serin oturma
larına, hiç olmazsa mütalaaya vakit ıbıra'kalcak bir hal
de istirahat etmelerine imkân yoktur. Hergün sulh 
mıaihkemesiniın önünde yüzdoksan dadacının dolaşmak
ta olduğunu göreceğiz. 'Bu sefer Konya'ya 'gittiğimde 
Sulh mahkemesinin 90 - 100 davayı hallettiğini gör
düm ve hayrelt e'ttiim. Sdbebi, mera davası, koru da
vası hudut ve nizaı vesaire vesaire, îhkakı hak ve hak
kı tasarrufu temin devlettin vazifesi ise ve eğer bunun 
da kadastro yapmak suretiyle temin edilmek imkânı 
varsa, behemahal bunu yapacağız. Ama menatrkın 
tahdidi mi Hazımdır, çok yerde mi başlamak lâzım
dır, bu idare meselesidir. Bugünkü memurini fenniye-
miz, maliye memurinimiz gayri kâfidir. Hiç olmazsa 
işe muayyen noktalardan başlıyarak oralarda yürüttür

mek lâzımdır. Bilhassa bazı menatlka ıkadastro mua
melesi hemen hemen ikmal edilmek üzeredir. Tahrini 
yapılmış, ancak bazı münazaatın kadastro hâkimleri 
tarafından halledilmesi derecesine gelmiştir. Tapu se
nedi ita edilmek üzeredir. Bunu şimdi 'bütçeden (tay
yettiğimiz vakit, kadastro muamıelesi tatil edilecek 
ve şimdiye kadar sarfedilen paıra heder olacaktır. Bu
na ikinci bir senede başlıyacağıımıa; zaman, işe kalan 
yerden başlamak imkânı yoktur. Ondan sonra alım 
verim olacak, eşhas değişecektir. İşe yeniden tosla
mak lazımdır. O halde bunu ıteıiketmelk bendenizce 
doğru değildir. ıBunun menaltıkını tayin ettikten son
ra maddeyi ipka etmek ve nihayet o mıntıkaları Ma
liye Vekâletine ve Müdirîyeti Umumiyeye bırakmak, 
mesaiyi müsmir bir hale ifrağ için dairei aidesinira 
tarzı hareüini kabul etmek, bunda. serbest bırakmak 
lâzımdır. Sionra buna belki yirmi senede, belki daha 
evvel, velhasıl ne kadar evvel başlarsak hedef o ka
dar evvel vasıl olmuş oluruz. Yoksa yüz sene sonra 
maksat hâsıl olacak diye durmak caiz değildir. Encü
men mazbatasında diyorki. Tahriri basite ihtiyacımız 
vardır Kadastronun yapılması tahriri basitten istiğna
yı mucip olmaz. Çünkü kadastro bugün yarın yapı
lacak diye kimse iddia edemez. Asgari bir hesapla el
li seneyi kabul etmek zarureti vardır. Belki yüz sene
yi kabul etmek zarureti vardır. O halde tahriri ka
dastro ile beraber yürütmek için hiiç bir mani yoktur. 
Belki bir kaç kuruş bütçe fazlalığından ibaret kalır. 
Devletin msnafiine muvafık - 'ki hiç şüphesiz muva-
fıiktır - vergi almak için tahrire devam edillir, bir 
taraftan da kadastroya devam edilir. Müddetin uzun 
ve yakın olması bir işi terke vesile olmamalıdır. Ben
deniz bu kanaatteyim. 

REŞİT BEY .(Gaziantep) — Efendim, bendeniz 
kadastronun vücuduna lüzum yoktur diye bir şey ısöy-
lemedim. Kadastro lâzımdır. îsmail iKemal 'Bey Avru
pa'da yapılmıştır dediler. Avırupa'dia mektep açılmış, 
talebe tahsil görmüş, mütehassıs yetişmiş, ondan son
ra yapılmıştır. Bizde ise daha mütehassıs yetişmemiş
tir. Daha Avrupa'ya tahsil için yeni talebe gönderi
yoruz ve bundan üç sene evvel kadastroya başlıyoruz. 
Kadastro azalığına tayin edilenlere bir defa bakınız. 
iBuradakileri bilmiyorum, fakat 'Malatya'dakiler mü
tehassıs değillerdir. Mütehassıs olmazsa bunu kim 
yapacaktır? iMusa Kâzım Beyefendi buyuruyorlatfki, 
kadastro yapılmazsa münaziünfih mesailin önüne 'geç
mek imkânı yoktur. Efendiler, bulgun Ankara'nın için
de üç seneden beri kadastro yapılmaktadır. Vaktiyle 
yüz liraya satılmış, bugün on bin lira ediyor. Ahfadı 
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dava ediyor. 'Mahkemenin 'gördüğü davaların yüzde I 
sekseni bu" nevi davalardır. Efendiler başka bir şekil 
bulmalıdır. Tahrir yapıldığı vakit tahrir yapılmalıdır, i 
tapu kayıtlarına geçmelidir. Her halde bir şey yapma- ; 
lıyız. Yoksa kadastro muamelesi yüzelli seneye ka- j 
dar yapılacakmış ta, bu münazaa yüz elli seneye ka- j 
dar devam edecekmiş.. Efendiler, ben yapılmasın de- I 
mîyorum, münazaanın defi lâzımdır. Evet münazaatı 
def için 'başka şekil bulmak lâzımdır. Yine tekrar edi
yorum, mütehassis yoktur. Ankara'nın İçinde üç se
neden beri yapıyorlar, ne gibi bir istifade hasıl olmuş
tur? Meydanda ise gösteriniz. Buna vereceğiniz pa
rayı başka şeylere vermelidir. Mütehassıs yetişsin, gel- ; 
sin, onidan sonra kadastro yapılsın. Yoksa ben kadast- ; 
ro 'yapılmaması taraftarı değilim. (Mütehassıs olmadı
ğı için bugün İş bilen yok, biz kadastro yapılıyor- di
yoruz. Ne yapılması var, ne filan, Ankara'da üç sene
den beri kadastro yapılmaktadır. IBendenİz kadastro- I 
ya lüzum yoktur demedim. Maliye Vekili Beyefendi 
tahrir yapılacak ise biran evvel yaptırsın, kaydolun- I 
sun, ondan sonra da mütehassıs 'geldiği zaman ka
dastro muamelesine başlasınlar. Yani şimdi zaittik, I 
Hazineye zarardan, 'başka 'bir faydası yoktur. I 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY ^Maliye Vekili) 
(İzmir) — Efendim, kadastro hakkında bu kürsüde 
söz söyleyen arkadaşlardan bir kısmı onun derhal il- I 
gasımı bir kısmı da lipkasını 'teklif 'ettiler. iBendeniz bu 
hususta 'iki noktai nazardan her hangi birisini müda- j I 
faa etmekten ziyade mâvekaı hikâye etemekte fayda 
olaoağını iddia ediyorum. ıBütçe Encümeninde bu 
mevzu üzerimde çalışırken, birlikte çalıştığımız arka- I 
daşkrın ekserisinin bunun ilgası, hiç değilse tahdidi; I 
cihetini iltizam etmekte olduklarını hissettim. Ondan; 
daha evvel aynı mevzu üzerinde Maliye Vekâleti er- j 
kâniyle müteaddit içtima aktdtmliştik. Orada dahi tıp- I 
ki bu kürsüde söylendiği gibi muhtelif noktai nazar 
tebellür etti. İBir kısmı ilgasını, diğer kısmı tahdit şek
linde ipkasını, diğer bir kısmı da diğer bir şekle ifra-11 
ğını mevzubahis etmiştir. IBu hulâsayı bendeniz He-: 
yeti Vekiledeki arkadaşlarıma arz ettiğim vakit haklı | 
olarak şu mütalaa karşısında bulundum ve o mütalaa- I 
nın icap ettiği esbabı bu igün hazırlamakla meşgulüz. 
'Mesele her şeyden evvel ifenni ve ilmi bir meseledir • 
mütalaasına varıldı. Fenni ve ilmi bir meselede ala
cağımız kararın kabil olduğu kadar sahih olabilmesi 
ve atıyen hiç bir zaman ihtilâltât halk edememesi için; 
fen ve ilim adamlarının raporuna istinat etmesi lâ-; 
zım geleceği kanaatine vardık. Memleketimizde yıl- i 
kırdan beri çalışan Harita Dairesi vardır. Bu işle çok! 
yakından alâkadardır. 'Bize en doğru yolu gösterebil- J 
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mek salâhiyetini haizdir. Kezalik Adiye Vekâleti, son 
zamanlarda ahkâmı medeniyem'izde vukua 'gelen te-* 
bedüllât itibariyle bunun ürerinde en ağır ve kuvvet
li söz söylemek salâhiyetini haliz bir vekâletinizdir. 
Maliye vekâleti de yapılacak işin' istiHzam elttiğfi tah
sisatı ve halk edeoeği iyiliği terazinin muhtelif kefele-
lerine koyarak tartmaktadır. IBu noktai nazara vasıl1 

olduğumuz zaman meselenıin hakikiyle tetkik ve muta-. 
laa ettirilip, 'ilmi rapora istinat ettiril'inceye kadar ha
li hazırın idamesi zaruretine vardık. Arz ettiğim -ga
bi, bunu iki üç şehrimize hasredelim, üst tarafında» 
vazgeçelim diyenler 'bulundu. IBunu çok zengin zan
nettiğimiz, filan filan ıtopraklarıımıza hasredelim (üst 
taralfından vazgeçelim diyenler bulundu. Tayyare ile 
harita almak imkânının mevcut bulunduğunu söyle
yenler bulundu. Fakat bugüne kadar tayyare ile mem
leketin kadastrosunu almak için hiç bir para sarfeddl-
memlişitir. 

Maruzatımın hulasası budur ki: Mesele çok ilimli 
ve fenni bir mesele olduğu için mütehassıs zevatın: 
vereceği rapora kararımızı istinat ettirebilirsek, o va
kit daha müsterih bir kalfe ile 'ellerimlizi kaldırabiliriz. 
Müsaade buyurursanız bu mesele mütehassıs zevatın 
kati raporuna istinat edinceye kadar hâli hazırı oldu
ğu gibi ipka edelim. <Doğrudur sesleri). 

Yalnız Giresun Mebusu (Muhteremi Tabir Beye
fendi haklı olarak kuyudatın teşevvüşünden, defterle
rin karmakarışık olmasından, her hangi okuyup yaz
ması Çok kuvvetli bir adamın arzu ettiği bir kaydı 
alabilmek için bir Çok müşkülât çemberinden geçmesi 
zarureti karşısında bulunduğundan çok haklı bir şi
kâyet şeklinde bu kürsüden bahsettikten sonra, .Ma
liye Vekâleti bunun için ne düşünüyor, icap eden tah
sisatı koymuşlar mıdır, o müşkülât bertaraf edilebilecek 
midir? Dediler. Hiç bir tahsisat almadık. Öyle ümit 
ediyoruzkıi bundan iki ay sonra vuku bulan şikâyetle
rin yüzde doksan beşinden 'fazlasının önüme kâmlen 
geçmiş bir vaziyette bulunacağız. Tapu İdaresi altı 
aydan beri on para sarfetmekssizin bütün kuyudatını 
fihriste istinat-ettiriyor ve (fihristler köy ve mahalle es-
esası>na istinaden yapılmaktadır. Altı aydan beri iler
lemekte olan bu mesai bir çok mahallerde hitam bul
muştur. İki aya kadarTürkiye'nin her tarafında bu* 
nun hitam bulacağını ümit ediyoruz. J&terd'ikki, bu^ 
nu isimler üzerine yapalım. Fakat malumu âliniz 
memleketimlizde aile isimleri henüz teessüs etmemiş 
olduğu, bir çok aynı isimlere tesadüf etmek imkânı, 
ihtilâf atı mucip olacağı için toiîSzarure bunu mahalle 
ve köy esasına irca ediyoruz. 
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'AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Kâfidir, çök ! 
güzeldir. 

EMİN (BEY (Eskişehir) — Mülga Hazinei Has
sada bir kayıt vardır, hem vergi ve hem tapu bir isim 
üzerime yürür, bendemiz bunun çok basit olduğumu 
zannediyorum. Acaba böyle bir şey düşünülse 'fayda
sı olur mu? (Bendeniz bunu rica etmiştim, tetkik ede
lim demişlerdi. O zaman dedilerki tapu muamelâtın
da feraiz vardır, taksimi bilemezler. Şimdi bu mev
zubahis değildir, kanunu medeni bunu halletmiştir., 
Acaba (iki kaydı bir defterde tutmak imkânı var mı, 
yok mu?. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ IBEY (Maliye Vekili) 
(izmir) — Efendim, vergi aldığımız her şahsı mal sa
hibi addetmemin hiç şüphesiz büyük tehlikeleri var
dır. Yapacağımız Jtaihrirlerle bu tehlikeyi bertaraf 
ettiğimiz gün, bunu hiç şüphe yo'kkü yaparız, memle
ket için mucibi suhulettir. Ancak, kuyudatımızın kar-
rışık olduğu bir devrede, vergi veren adamların başka, 
mal sahiplerinin başka olduğu bir devrede derhal bir 
tevhit yoluna sapmak belki ihtfiâ'tâtı mucip olur. 

EMİN BEY (Eskişehir) —Atiiçin, 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ İBEY (Maliye Vekili) 
(îzmir) — Ati için düşünülebilir. 

ABDÜLMÜTTALİP BEY '(Sivas) — Kanunu 
medeninin icapettirdiği sekide bir kanun lâyihası ha
zırlanmış mıdır,? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) 
(îzmir) — Hazırlanmıştır. Hazırladığımız lâyiha! ka-
nuniyeyi Şûrayıdevlet'e ıgönidermişti'k. Şûrayıdevlet 
mahmul meşguliyetine binaen bunları çı'kanp Meclisi 
Âliye yetiştiremedi. Belki son günlerde Meclisi Âliye 
takdim olunacaktır. 

IREÎS — IBaşka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
©ir takrir var okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Üç seneden beri devam eden 'kadastro heyetinin 

gördüklerii işten hiç bir menafi görülmeyip, 'halen ve 
atiyen Hazinei devleti nzrardan başka bir faydası ol
madığı tamamen anlaşılmıştır. IBu noktai nazardan 
kadastro heyetine yapılan masarifin tahrir için sarfe-
d'ilmesi memleket hakkında 'daha mafi olacağı muhak
kaktır. Binaenaleyh Tapu ıMÜdiriyeti Umumiyesi büt
çesinin 330 ncu ıfaslında kadastro heyetine ait tah'si-
si&atım bütçeden toyyını teklif ederim. 

Gaziantep 
Reşit 

REŞİT IBEY !(Gaziamıtep) — Takririmi geri alı
yorum, 

REİS -t- Efendim, takrirlerini geri alıyorlar. 
Tapu ve Kadastro Müdirlyeti Umumiyesi bütçesi 

hakkında başka söz isteyen yoktur. Fasıllara geçilme
sini kabul edenler lütfen el 'kaldırsın.. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Ora 

311 

312 

313 

314 

315 

316 
317 

318 

319 

320 

321 

322 

'323 

324 

325 

326 

'327 

'328 

329 

330 

331 

Merkez maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücura'tı 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Vilâyât memurini maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyât ücuratı 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı mak'tua 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kalbul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyât mefruşat ve demirbaşı 
•REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyât levazımı 
ıREİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyât müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
'Masarifi mütenevviia 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmi telefon masrafı 
(REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücreltli muhabere ve 
mükâleme masrafı 
IREİS — Kabul edilmiştir. 
Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mukannene 
(REİS — Kabul edilmiştir. 
Kadastro ve tahdit heyetleri 
masarifi 
IREİS — (Kabul edilmiştir. 
İstisnan masrafı 

. IREİS — (Kabul edilmiştir. , 

311 140 

33 000 

158 832 

46 260 

463 917 

53 091 
Ö00 

aşı 500 

2 900 

900 

>aşı 4 000 

9 000 

2 000 

25 250 

40 000 

100 

150 

6 000 

4 000 

404 060 

23 000 
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Tahriri basit tecrübe masrafı 
REİS — (Kabul edilmiştir. 
'Kadastro ve tapu messah 
mektebi masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
RIEÎ5 — Kabul edilmiştir. 

1 000 

19 000 

10 000 

Fasıl 

335 

336 

Lira 

Geçen sene düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1 000 

2 000 Eski seneler düyunu 
ıREtS — Kabul edilmiştir. 

Efendim, yarın saat on dörtte içtima etmek üze
re celseyi Katil ediyorum. 

Kapanma Saati : 17,10 

• >9<* 
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