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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Altmış Beşinci tniikat 
24 Nisan 1928 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın Riiyasetleriyle akdolunarak 1928 
senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihasının 
müzakeresine devamla Adliye Vekâleti Bütçesi ka
bul edildikten sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşanın Riyasetleriyle açılarak İktisat Ve

kâleti Bütçesinin Heyeti Umumiyesi hakkında cere

yan eden müzakere neticesinde fasıllara geçilmesi 
kabul edildikten sonra inikada hitam verildi. 

Reis 
Kâzım 

Kâtip 
Rize 
Ali 

Kâtip 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Diyarbekir 

tshak Refet 

2. — HAVALE EDtLEN EVRAK 

LâyıiMar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Krali

yeti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain muame
lesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası, 

(Tfcaıret ve Hariciye encümenlerine) 

2. — Nafıa Vekâleti tarafından idare edilmekte 
olan Van Gölü seyrisefain idaresi ile tersanesinin 
mahallî idarei hususiy esine terk ve devri hakkında 
kanun lâyihası, 

(Nafıa, DabiDiye Ve Bütçe encümanlisrinie) 

Mazbatalar 
1. —•-. Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, icar 

ve isticar mukavelenamelerinin takvim senesine gö
re yapılması hakkında 2/18 numaralı teklifi kanu
nisi ve reddine dair Ticaret ve Adliye encümenleri 
mazbataları, 

(Ruzmıameye) 

2. — Divanı Muhasebat ilânlarının sureti icrasına 
dair 1/109 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları, 

CRıuznameye) 
3. — Samsunun Saitbey' mahallesinden Hasan 

oğlu Hamdı nin idamı hakkında 3/106 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası, 

(Ruznamaye) 
4. — Veli oğlu Mehmet hakkındaki , hükümde 

vaki olan hatayı adlinin af suretiyle tashihine dair 
3/15 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası, 

ı(Ruzmarroeıye) 
5. — Yozgat Mebusu Tahsin Bey ve rüfekasının 

Kastamonu Mebusu merhum Mahir Efendi ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
da 2/14 numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encüme
ni mazbatası, 

ı(Ruznameye) 

— 256 — 
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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14.35 

REİS ; Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), AK Bey (Rize) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
RASİH BEY (Antalya) — Söz istiyorum. 
REİS — Neye dair söz istiyorsunuz? 
RASİH BEY (Antalya) — Zabtı sabık hakkında; 

maruzatım var. Dünkü maruzatım arasında bazıı 
fıkralar arakalaşlar arasında su i tefehhüm hâsıl et
miştir, Onu tashih etmek istiyorum. Dünki ifadem-! 

de Muhtelit Encümendeki ifadesinden bahsetmek 
(istediğim sabık Ticaret Vekâleti Müsteşarı Vahit 
Bey'dir. İktisat Vekâleti Müsteşarı olarak mevzu
bahis etmedim, bir sui tefehhüme mahal kalmamak 
için tashih ediyorum. 

AHMET.HAMDİ BEY (Yozgat) — Zaten belü 
idi-

3. — RİYASET DİVANININ HE YETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetlerine 
dair Riyaset Divanı karârı, 

REİS — Okunacaktır : 

HetyeltJi Umutmiiyeye 
Atide esamesi muharrer azayı kiramın hizaların

da gösterilen müddetlerle mezun addolunmaları Ri
yaset Divanının 14 . 4 , 1928 tarihli on üçüncü ini
kadına tensip elilrndştir. Keyfiyet Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Neşet Bey (Aksaray) Bir ay (Rahatsızlığına bina-i 
en, tabip raporuna müsteniden), 

Tunah Hilmi Bey (Zonguldak) İki ay (Hastalı
ğına binaen, tabip raporuna müsteniden), 

Halil Bey (Zonguldak) Bir ay (Hastalığına bina
en, tabip raporuna müsteniden), 

Şevket Bey (Kırklareli) On beş gün (Hastalığına! 
binaen), 

Abdülkadir Bey (Maraş) Bir ay (Hastalığına bi-\ 
naen), 

Celâl Nuri Bey (Tek'irdağı) Bir ay (Mazeretine; 
binaen), 

Mehmet Sabri Bey (Manisa) Bir ay (Mazeretine! 
"binaen), 

Faik Bey (Edirne) — Bir ay (Hastalığına binaen,! 
tabip raporuna müsteniden). 

REİS — Birer birer reyinize arz edeceğim. 
Neşet Bey (Aksaray) Bir ay rahatsızlığına bina-: 

en, talbip raporuna müsteniden. 

— 1257 — 

REİS — Kabul elenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) İki ay rahatsızlı
ğına binaen ve tabip raporuna müsteniden. 

TALÂT BEY (Ankara) — Allah iyilik versin. 
REİS — Kabul elenler el kaldırsın... Kabul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Halil Bey (Zonguldak) Bir ay rahatsızlığına bina

en, tabip raporuna müsteniden. 

REİS -— Kabul elenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şevket Bey (Kırklareli) On beş gün hastalığına 
binaen, 

REİS — Kabul elenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Abdülkadir Bey (Maraş) Bir ay hastalığına bina

en, 
REİS — Kabul elenler el kaldırsın. 

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Kabul etme-

Celâl Nuri Bey (Tekirdağı) Bir ay mazeretine bi
naen, 

REİS — Kabul elenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mehmet Sabri Bey (Manisa) Bir ay mazeretine 
binaen, 

REİS — Kabul elenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Faik Bey (Edirne) Bir ay rahatsızüğma binaen, 
tabip raporuna müsteniden. 

REİS — Kabul elenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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/. — 1928 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni 'mazbatası. 

A) İktisat Vekâleti Bütçesi : 
REİS — İktisat Vekâleti Bütçesinin müzakere

sine devam edeceğiz. Bütçenin heyeti umumiyeti 
hakkındaki müzakere kâfi görülmüştü. Binaenaleyh 
fasılları müzakere edeceğiz. 

Fasıl Lira 

771: 

772 

773 

774 

.775 

776 

777 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez maaşatı 
REİS — Kabul edilmliştir. 
Merkez ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Vilâyat memurini maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 800 

61 080 

56 820 

491 556 

434 844 

1 233 393 

50 00 

778 Uzaklık ve pahalılılk zammı 
REÎS — Kabul edilmliştir. 
Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmliştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmliştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS -r- Kabul edilmliştir. 
Vekâlet otomobilli masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

784 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

779 

780 

781 

782 

783 

103 600 

1 200 

6 000 

8 000 

3 500 

9 5QÜ 

000 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Paşa haz

retleri; dün Vekil Beyden bir şey sormuştum, cevap 
vermediler. 

REİS — Neye dair efendim? 

'BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Koçhisar ve 
havalisi yemeklik istiyorlar. Buna karşı ne düşünüyor
lar diye sormuştum. Cevap verirlerse tatmin etmiş 
olurlar 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İz
mir) —• Efendim, Devlet Bütçesinde muhtacı muave
net olanlar için tahsisat mevcut değildir. Fakat bu 
sene Ziraat Bankası tarafından, kuraktan müteessir 

olan mıntıkalar için - ki o mıntıkalar malumuâlniz-
d;ir - gerek o mıntıkalar için ve gerek yazlık zer'iıyat 
için üç milyon lira dağıtılmıştır. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Çift başına 
onbeş lira... 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (De
vamla) — Müsaale buyurunuz. Tabiidir ki ihtiyaca 
nazaran bu para azdır. Fakat Bankanın sermayesi
ne nazaran bu miktar da hayli haizi ehemmiyettir. 
Şimdi zer'iyat hitam bulduktan sonra muhtelif ma
hallerden - Yalnız Koçhisar'dan değil - Yozgat'ın, 
Haymana'nın, daha kuraktan müteessir olan bütün 
manatıktan, muhtelif yerlerden derece derece ihtiyaç 
hakkında malumat geliyor. Mütemadiyen vaziyet 
hakkında haberler gelerek tedabir alınmaktadır. 
Muavenet istiyorlar, bizde Ziraat Bankasına yazdık. 
Dedik ki : Ziraat Bankasının asıl vazifesi zürraa 
hizmet etmek ve tohum vermek suretiyle önümüzde
ki senelerde ikinci felâketin önüne geçmek için yap
tığı yardımın mevsim hitamı dolayısiyle nihayet 
vermesi lâzım ise de bu köylüler ve müstahsiller, eğer 
bu gün muhtaç oldukları yiyecek ekmeği ve hay
vanlarına gıda (bulamazlarsa, bu • sene feyiz, bereket 
olsa da vaziyetlerinin fenalığı tenakus etmiş olma
yacaktır. Velevki alacağı parayı kendi yiyeceğine 
^arfetse nihayet dolayısiyle, yine istihasle hizmet et
miş olacaktır. Zaten ziraat mutlaka buğday zer'in-
den ibaret değildir. 

Zürra az çok ıskası kabil olan bazı manatıkta fa
sulye vesaire gibi zer'iyat için tohumluklarını telâfi 
etmeye çalışır, tohum paraları yoktur, yiyecekleri 
yoktur diye bankaya yazmaktayız, bu muavenet her
halde lâzımdır, diyoruz ve banka da imkân dahilin
de yüz bin isteyen yere 40 veyahut 50 bin vermek 
suretiyle ikrazat hususundaki vaziyete nihayet ver
miş değildir. Temadi ettirmektedir. Binaenaleyh bu
yurduğunuz manatık için muavenet yapılması hak
kında tekrar feşebbüsat yapacağım ve diğer taraf
lar içinde imkân dahilinde bankanın yardım edece
ğini ümidediyorum ve etmektedir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Teşekkür 
ederiz. 

REİS — Başka mütalaa yoktur, 784 ncü fasıl ka
bul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

785 

786 

Vilâyat levazımı 
REİS — Kabul edilmliştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir, 

20 000 

8 000 

— 258 
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Fasıl 

787 

788 

789 

790 

79* 

792 

793 

794 

795 

Lira 

Vilâyat ikramiyesi 
REİS — Kabul edMştir, 
Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edlilmliştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul ediilmüştir.. 
Resmî telgraf masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve münkâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
REİS — Kabul edlilmliştir. 
Masarifi mukannene 
REİS — Kabul edlilmliştir. 
Mümessillikler masarifi umumiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tedavi ve ıslah 

2 000 

93 05Q 

140 000 

1 600 

4 500 

21 500 

7 000 

30 000 

369 000 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Bir sual efendim.j 
Fazla kazanç temin ediyor mülahazasıyla çiftçileri-i 
mizde tütüne mütezayit bir rağbet var. O derecele 
ki bazı yerlerde hububatı asliye ziraatım bile terk-
etmektedıirler. Vekâlet bu yanlış görüş ve gidişin hem 
halk ve hem de hükümet için husule getirdiği zarar
ları karşılamak hususunda ne tedbir düşünüyor? 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İz
mir) — Efendim geçen sene malumuâliiniz İnhisar 
idaresinin müracaatı ile Ziraat Vekâleti, Türkiyenini 
tütün için elverişli olan menatıkını tespit etmiştir.; 
Fakat tespit olunan sahalar hakkında muhtelif yer-
lerden şikâyet vaki olmuştur ve ıbiz ötedenberi tü^ 
tüncülükle temini maişet etmekte iken bu memnuı-
yet bizim rızkımıza mani olmuştur, eskisi gibi ser^ 
best bırakınız ekelim demişlerdir. Fakat gerek Ziraat 
Vekâletinin ve gerek İnhisar idaresinin uzun sene^ 
ler yaptıkları tecrübeler neticesi tütünlerimizin nere
lerde nefis olarak yetiştiği hakkında vazıh ve kat! 
malumat sahibi olmaları ve sene de yine o dai
rede tütün ziraatının imkân dahilinde mahdut saha
larda idamei zer'iyatı için mevcut vaziyeti idame 
ettireceğiz. Bu herhalde tütün ziraatı için tam ma
nasıyla iyi bir tütün yetiştirmek noktai nazarından 
safi bir tedbir olmayacaktır. Çünkü bir mıntıka var
dır ki o mıntıka iyi tütün yetiştirebilir. Fakat mın-j 
tıka kelimesi 'ile iyd tütün kuvvetli bir ifadeyi haiz; 
değildir. Fakat bazı menatıkta fena .tütün yetiştireni 
ve iyi tütün yetiştiren yerler vardır.- Kır yerler, ta

ban yerler vardır, orada iyi tütün yetişmez. Fakat 
diğer tarafta yetişir. Onun için hatta bir köyün tar
laları arasında bile hududunu ayırarak yerleri tespit 
ederek zer'iyata müsade etmek en salim ve doğru 
bir yoldur. Fakat bu, basit bir ameliye değildir. 

Bütün memleketin aşağı yukarı 8 - 10 yerinde 
tütün ziraat edilmektedir. Bunların henüz vilâyet ve 
kaza hudutlarını tespitte müşkülât çekerken köylere 
varıncaya kadar tarla tarla burası tütüne elverişlidir, 
burası değildir, demek, hakikaien uzun zamanlar 
tetkike ve uzun mesaiye muhtaçtır. Fakat nihayet 
ameliyemiz tütün zer'iyatını, derin tetkikata ve esas
lı tecrübelere istinat ederek temin etmektir. Bu sene 
bunu yapabileceğimizi zannetmem. Fakat .gelecek 
senelerde tetkikat devam ettikçe ümit ediyorumki 
Türkiye de şurada, burada bulunan ve büdiğümüz 
kaba tütünlerin zer'iyatınm önüne geçmiş olacağız. 
Fakat şunu da arzetmek isterim ki halkımız tütün 
zer'iyatiyle meşgul olanların menfaatlerini bilmez 
değillerdir. Bir zamanlar mütarekeden sonra bir çok 
memleketler fazla miktarda ve tütünün nefasetine 
bakmaksızın tütüne ragıp ve talip oldular ve en kö
tü tütünler de para etti. Ve tabiî bu, dönümünden 
fazla hâsılat veren kaba toprakta yetişen tütün de
mektir ve etrafta iyi tütünden elli okka olan ikıi yüz 
kuruşa okkasını satarsa öbürü iki yüz okka alırsa 
ve okkasını yarım liraya satsa yine aynı parayı al
mıştır. Tütünün bu yüksek fiyatına heveslenerek: bir 
kaç sene böyle yanlış yolda gütmüşler ve zarar da 
edenler olmuştur. Mamafi bu vaziyet tedricen değiş
miştir. Tabiî Almanya piyasası da Amerika piyasa
sı gibi iyi tütüne inhisar etmekte olduğu için tütün 
zer'iyatı, fena mıntıkalardan kanunu tabiî ve ticarî 
neticesi olarak kendiliğinden mürtefi olmaktadır. 
Binaenaleyh buyurduğunuz gibi alakadar devair tü
tün menatıkını böyle katî olarak tespit edebilirse ara 
sıra vukubulan piyasa temevvücatından halk korun
muş vaziyete girebilir. 

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Mü
sade buyurursanız tütünden bahsederken bir nokta
ya nazarı dikkati celp edeceğim. Tohum meselesinde 
zürra istediği gibi serbest kalıyor ve fena tohum in
tihap ediyor ve onu alıyor, ekiyor, binaenaleyh bir 
çok tütünlerimizin fena çıkması da bundandır. Zira
at müdürleri de bu işlerle hiç alâkadar olmuyor. Ve
kâleti Celile bu hususa dikkat edecek olursa ana-
prensip kabul ettiğiniz maddelerden birisini iyi tat
bik edeceksiniz. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İz
mir) Efendim müsaade buyurursanız tütün ziraatı, 

- , 259 — 
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Türkiye'de tecrübeye istinaden yapılan bir ziraattır, j 
'Bizim yerli ve eski tütüncülerimiz her yerde mıuvaf- I 
fak oldukları için kendi usul zitaatlerinde devam 
ediyorlar. Fakat Trakya'dan gelen vatandaşlarımız 
memlekette başka tohumlar ve başka türlü tarzı zi
raat ihdas ettiler ve hakikaten muvaffak oldular. Tü- I 
tüncülüğün bu şekli eskiden beri tütüncülükle iştigal 
eden diğer halka da tedricen sirayet etmekte ve tü- I 
tüncülük hali tabiide İnkişaf etmektedir. Bazı mın- I 
tıkalarda olabilir ki fena tohum kullanırlar. Burada I 
tütüncülüğü bilir adamlar azdır, arzettiğim gibi mu- I 
vakkat zamanların büyük paralarına tamah ederek I 
tütüncülük yapmışlar ve zarar görmüşlerdir. Fakat I 
hangi toprağa, hangi iklime, hangi mevli tohumlar I 
elverişlidir. Bu mesele en ziyade, tütüncülüğün fennî | 
bir kısmıdır ki bununla İnhisar idaresinin Pendik'te I 
Enstitüsü meşguldür. Yalnız tohum meselesi değil, I 
tütünün emrazı ile de meşguldür. Oradan alacağımız I 
raporlara istinaden biz de Ziraat müdürieriırıliıze di- I 
raktif verebileceğiz. Fakat şimdiden şu tohumu ek- I 
miyeceksiniz diye salahiyetle memurlarımıza emlir I 
vermek vaziyetinde değiliz. Fakat böyle fennî rnalu- I 
mata istinat ettikten sonra tabiî kati olarak bir hat
tı hareket takip edeceğiz. I 

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Efen
dim kâfi derecede halkı irşat etse hayli faydası olur. I 
Malumuâliniz köylümüz cahildir. I 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İz
mir) — Efendim, irşat vazifemizdir. Fakat malumu- I 
âlimiz köylü mutlaka fen memurunun söylediği söz- I 
lere itaat etmez. Biz Hükümet olarak halkın ekeceği I 
tohuma, yiyeceği gıdaya, meskenine, her işline böyle I 
müdahalede ileriye gidemeyiz. İrşat ederiz. Faikat I 
irşat derhal semere vermez. Malumya köylüler yal- I 
nız irşat ile değil, tecrübe ile netice 'ile hareket eder. I 
Eğer irşat eden zatın elinde tohumu, vesaiti fenni- I 
yesl olmazsa ve onu vermezse zürra, kuru sözlerle I 
kendi ziraatini bırakıpta yenlisine girmez. Ancak di- I 
ğer bir tütüncü kendisinden daha iyi tütün yetiştirir I 
ve daha yüksek bir fiyatla satarsa onun tarzı ziraa- I 
tinin İyiliğTımi bizzat görürse, o zaman o tarz ziraa- I 
te sülük eder. Mamafih bu irşat vazifesinde tegafül I 
etmiyoruz. Memurlarımıza da köyleriz. I 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Geçen sene Suri
ye'den hususiyle Gaziaymtap ve civarına akın eden I 
Suna böceğinin bu sene de kuvvetle çıkması melhuz I 
ve memuldur. Ve bilhassa bir çok mezruatımızı mah- I 
vermesi memuldur. Acaba Vekâlet bu hususta ne I 
ıgibi tedabir ittihaz etmiştir? Lütfen izah buyurmasını I 
rica ediyorum. J 
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MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İz
mir) — Efendim, Suna haşeresi arkadaşımın dediği 
gibi hakikaten çok tehlikeli bir haşeredir. 3, 5 sene
den beri Suriye'de tahribat yapmıştır ve tedricen şi
male gelerek geçen sene Gaziaymtap havalisinde ba
zı araziye ve Ceyhan'ın bir kısım arazisine de sira
yet etmiştir. Bu haşere ile mücadele etmek için mü
tehassısların mütalâ atını aldık. Ve Suriyede tecrübe 
olunan usulü tatbik ediyoruz. Yalnız bu haşeremin 
imhası için şimdiki kanundaki salahiyet derecesin
den daha fazla salahiyet almak için teklifi kanunî 
yaptık. Teklif encümenlerden geçmiştir. Belki bu 

/ 
hafta içerisinde Heyeti Celilenize gelecektir. O kamun 
çıktıktan sonra haşerenin imhası için orada bulunan 
bütün ahali mükellefiyet esasına istinaden imha ile 
meşgul olacaktır. Ve icap ederse oradaki asker de 
yardım edecektir. Haşarenin sirayet hududu mah
dut olması dolayısiyle teşkilatımızı haddi azamide 
faaliyete sevkedebilirsek ümidediyoruz ki haşereyi 
imha edebileceğiz ve bu sene imha edemezseik her 
halde gelecek sene için dairei irayetini tevsi ederek 
memlekette büyük' bir afet halini almak ihtimali 
mevcuttur. 

Onun için mütehassıslarımızı oraya sevk ettik. 
Mücadele kuvvetlerimiz şimdiden hazırlanmaktadır^ 
Zannediyorum ki onların tahribat zamana yaklaşmış
tır. Bu sene kanun çıktığı takdirde imha edeceğimizi 
ümit etmekteyim. Esasen memurini mahalliye de 
çok muavenet gösteriyorlar. 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa var mı, 
(Hayır sesleri) Bu faslı kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaıbul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

796 Teşvik 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

797 Amenajman ve teşcir 8 000 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hangi menatıkta orman
larda ne miktar hektar orman amenajmanı yapılmıştır 
ve amenajman yapılan orman kat'iyatının haritaları 
tanzim edilmiş midir? Bu haritalara göre vekâlet sa
tış yapmakta mıdır? Teşcir nerelerde tatbik edilmiştir? 
Mukavelelerle orman müteahhit ve sahibi imtiyazları-
IJ, kabul ettirilen bu teşcir taahhüdatından hangi mın
tıkalarda teşcir yaptırılmıştır ve ne neticeler elde edil
miştir? Amenajman için vekâlet bütçesinde mevzu se
kiz bin lira sekiz yüz hektar ormanın bile amenajman 
edilmesi imkânı mevcut değildir. 
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MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İzmir) 
- Efendim, bizim belli başlı orman mıntıkalarımız 
şimalde ve cenuptadır. Vasatta ormanımız azdır. Şark
taki ormanlar hakkında esaslı malumatımız yoktur. 
Teşkilatımızı tevsi edemedik. Garp vilâyetlerimizde or-
mınlarımız azalmıştır. Amenajman gruplarını şimal 
v cenup sahalarında ormanların haritalarını almak
la iştigal ettiriyoruz. Tabiî amanje edilen ormanların 
haritaları yapılmaktadır. Ve amenajman yapılmamış 
> ani işletme planları tanzim edilmemiş büyük orman 
kat'iyatını ihale etmemekteyiz. Dün arz ettiğim veç
hile orman ihalesindeki takip ettiğimiz düstur, mut
lak fennî kat'iyat esası yani 504 numaralı İntifa Ka
nunu ahkâmının tatbikidir. Bu esas dahilinde hareket 
ediyoruz, ta'biî onun için de teşcir meselesi de mevcut
lu r. Teşcir malumu âliniz tebezzürü tabiî ile müsait 
olan sahalarda kendiliğinden olur. Fakat bazı kayalık 
gibigayri müsait sahalarda sunî teşcir olur. Fakat bu 
teşcir mutlaka orman sahai hududu dahilinde olur ve 
K- mukavelenameler mucibince müteahhitlerin yap
maya mecbur olduğu bir vazifedir ve mütemadiyen de 
teftiş olunmaktadır. Buyurduğunuz gibi sekiz bin lira 
c/dır. Bunu gelecek sene tevsi etmek ve iki grup da
hi.» ilâve etmek tasavvurundayız. Türkiye ormanlarının 
haritasının alınması amenajman gruplarının vazifesi 
değildir. Amenajman başkadır, harita başkadır. O işlet
me plânıdır. Her ağacın maktamı tayin etmek orada
ki ihtiyar ağaçları tefrik etmek, tesiri tabiiyi tetkik et
mek ve tecessümatı tabiîyeyi nazarı dikkate almak ve! 
onun nısfı derecesinde kat'iyatı tanzim etmek, hulâsa 
yapılan 'kat'iyatın metre mikâbından iki misli fazla 
teşekkülü tabiî, tecessümü tabiîyi temin etmek için 
yapılan 'birtakım plânlardır. Harita meselesi esasen 
büyük bir meblâğa ihtiyaç gösterdiği için bu sene de 
bütçeye koyamadık. Fakat gelecek sene bütçenin or
man gibi, maden gibi ziraat ve aksamı sanayiin inki
şafı varidatı devlette göstereceği tezayüdün iktisa
dî foususata sarfedileceği hakkında Başvekil Paşa Haz
retlerinin fırka programındaki beyanatı ve gerek Ma
liye Vekilinin beyanatı Heyeti Celilenin malumudur. 
Önümüzdeki sene ormanların haritasının alın
ması, numune ormanlarını işletmek gibi ormancı
lığın asrî bir şekilde inkişafı için icap eden tedabir ve 
teşkilât ancak icap eden tahsisatın ikamesiyle müm
kün olabilecektir ve bu programımıza dahildir. Ümi-
dediyorum ki Şükrü Beyefendinin beyan buyurduk
ları mütalâat tatmin olunacaktır. 

BAHRİ BEY (Manisa) — Efendim, malumu âliniz 
artezyene memleketin her tarafı muhtaçtır. 
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REİS — Söylediğiniz 898 nci fasla aittir. Halbuki 
biz 797 nci fasıldayız. Orada söylersiniz. 

Efendim, 797 nci faslı 'kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

798" Artezyen 2 000 

BAHRİ 'BEY (Manisa) — Efendim; arteziyene her 
zürra, her ziraat memleketi muhtaçtır. Artezyen ede
vatını alamamakla bu ihtiyaç temin ve tatmin edilemi
yor. Acaba İktisat Vekâleti memleketin bir kaç Zi
raat müdüriyetini ihtiva eden ziraî mıntıkalarda veya
hut her vilâyetin Ziraat müdüriyeti nezdinde bir ar
tezyen edevatı bulundursa ve bunu mukannen bir üc
retle muhtaç olanlara verse zannederim ki ziraatımız 
için çok müfit olur. Vekil Beyefendi bu hususta ne 
mütalâadadırlar? Bizi tenvir buyursunlar. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İzmir) 
— Artezyenin fevaidi tabiî na kabili inkârdır. Fakat 
memleketin su ihtiyacı o kadar azimdir ki, buraya 
koyacağımız artezyen tahsisatiyle zannediyorum müs
pet bir netice elde edemeyiz. Bir defa artezyen için 
Beyefendinin buyurdukları gibi her vilâyette, her mın
tıkada alât ve edevat bulundurmak lâzım gelse, o alât 
ve edevattan evvel su çıkmak meselesi jeoloji, bir il
mi arz meselesidir. Bunun için yüksek mütehassıslar 
lâzımdır. Nitekim memleketin çok yerlerinde vekâle
tin elinde bulunan artezyen aletleri ile tecrübeler ya
pılmış hiçbir yerde su çıkarılamamıştır. Çünkü su mü
tehassısları tarafından, jeologlar tarafından taharriya-
tı fenniye yapılmamıştır ve yapmakta kolay bir me
sele değildir. Bunların başında 8 - 1 0 tane ve her bi
risine senede 10-15 bin lira ile çalışabilecek mütehas
sıslar getirtmek, memleketi onlara tetkik ettirmek ve 
nerelerde su olduğunu tahkik ettikten sonra nerelerde 
ümit varsa, oralarda artezyen açmak suretiyle belki 

böyle ilmî bir yoldan bir neticeye vasıl olunabilir. Bu, 
bütçe noktai nazarından masrafı müstelzim bir şey
dir. Bunun mukabilinde hakikaten menfaati de haya
tidir. Bunu bendeniz bizim şark, garp ve şimal vilâ
yetlerinden ziyade bilhassa vasatî Anadolu'nun yağ
muru noksan olan mıntıkalarında tatbik ettirmek nok
tasından çok lüzumlu addederim. 

Emin Beyin beyanatına da bu bir cevap olacaktır : 
Garp ve cenup mıntıkaları kış zer'iyatı için ıskaya 
muhtaç değildir. Onların kâfi rutubeti vardır. Ora
larda yağan yağmurların miktarı kış zer'iyatını bes
leyecek derecededir. Oralardaki su ihtiyacı yaz ma'h-
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sulâtı içindir. Pamuk, mısır ve diğer mahsulât için
dir. Kış mahsulâtımdan suya çok muhtaç olan vasatî 
Anadolu'nun huibulbat mahsulâtıdır. Binaenaleyh su 
meselesinde artezyeni düşünürken vasaftî Anadolu' 
nun yağmur miktarı noksan olan mahallerini düşün
mek lâzımdır. Onun için mahdut bir sahada tecrübeye 
girmek, çalışmak faydalı olur. Fakat faydalı teşebbü-
sat yalnız bu değil. Binbir ihtiyacımız vardır. Bilhas
sa Meclisi Âlinize tevdi olunmuş bir Su Kanunu var
dır. Bu Su Kanunu, tabiî sözde kalmayacaktır, tahsi
satı le beraber gelecektir. Buna kâfi tahsisat verilirse 
hazı mıntıkalarda afet halini alan ve bilhassa garp vi
lâyetlerimizde sular seylap halinde araziyi tahrip eder, 
oralarda seylâbın önüne geçmek ve vaisatî Anadolu 
yaylalarında beyhude akan nehirlerin sularına kanal
lar açmak, velhasıl kışlık ve yazlık bütün mahsulâtı
mızın muhtaç olduğu suyu temin için esaslı tetkikatı 
ilmiyeye ve büyük masraflara ihtiyaç vardır. 

'Bununda beraber, artezyen teşkilâtı, su mösaili 
münasebetiyle mevzubahis olabilir. Bunun için bu 
esaslı meseleyi halletmek üzere vekâlet, buraya ikibin 
lira koymuştur. Bu para bazı yerlerde tecrübe için is
tenmiştir. Elimizdeki mütehassısı göndereceğiz, tetki-
kat yaptırıyoruz, haki ehemmiyet değildir. Tabiî der
dimizle kâfi deva değildir. 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa varmı? 
(Hayır sesleri) Fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

Fasıl 

799 Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

800 Beynelmilel müessesatı hissei işti
rak masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

801: Telif at, tetkikat ve neşriyatı ilmi
ye, iktisadî haritalar, asar tercü
me ve tabı ücreti ve istihbarat 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

802 Levazım ve alâtı fenniye 
REİS — Kabul edilmiştir, 

803 Ecnebi mütehassıslar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

804 Türkiye'de ve memaliki ecnebiye-
de tahsil ettirilmekte olan talebe 
masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

26 000 

15 000 

6000 

104 000 

140 000 

805 Dahilde ve hariçteki sergilere işti
rak masrafı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

806 1341 senesinde Şam Çekirge 
Kongresine iştirak eden murah
haslar istihkakı 2 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

807 Orman mektebi âlisi masrafı 36 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

808 Ziraat mektepleri müessesatı mas
rafı 507 88Q 
REİS — Kabul edilmiştir. 

809 Bayrak mektebi ve müessesatı1 

masrafı 196 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

810 Distomajın darülistihzarı 20 000 
ALİ RIZA BEY (Mardin) — Encümenden bir 

sualim var efendim. Encümenin mazbatasının son 
fıkralarında memleketimizde hayvanatımıza pek çok 
zarar yapan kelebek hastalığının ecnebi memalikinde 
istihzar edilen ilâçlara arzı ihtiyaç etmeyecek derece
de bir vatandaşın bir ilâç istihzar ettiğinden ve bunun 
«İmalâthanesi için yirmi bin lira bir para vazı lüzu
mundan bahsediliyor. Malumuâliniz böyle kimseler 
memlekette nadirdir. Bu vatandaşı, bittabi vekâleti 
aidesi taltif etmiştir. Fakat maddeten taltif etmenin 
imkânı yok mudur? Saniyen bu gibi kimselere, bu hu
susta teşvik etmek için her halde hiç olmazsa ufak 
bir ikramiye verilmesi lâzım gelecektir. Acaba vekâ
leti aidesi bu yirmi bin liradan bu vatandaşa bir şey 
ikram edecek midir? 

MUHLİS BEY (Bütçe Encümeni Namına) (Bur
sa) — Rıza Beyefendinin izah buyurduğu veçhile 
yirmi bin lira tahsisatı, encümenimiz koyarken müs
tahzarın mesai ve faaliyetinin de mükâfatsız kalma
masını derpiş etmiş ve bunun için tahsisatların taksi
mini ve sarfını gösteren formüle, bunlara ikramiye 
verilmesi hakkında da kayıt ve işarette bulunmuştur. 
Binaenaleyh Rıza Beyefendinin arzuları tatmin edil
miştir. 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa varımı? Yoktur, 
fasıl kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

811 1109 numaralı kanun mucibince 
tesis olunacak enstitüler ve âli 
mektepler masarifi umumiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

500 000 
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Fasıl Lira 

812 Ticaret ve meadin mektepleri 125 000 ] 
REİS — Kabul edilmiştir. İ 

813 Zonguldak tahlilhanesi 2 000 ! 
REİS — Kabul edilmiştir. J 

814 Ticaret ve sanayi müzesi 2 500 ; 
REİS — Kabul edilmiştir. 

815 Ereğli havzai fahmiyesi masrafı 60 000 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu nedir? izah buyur

sunlar.. 
REÎS — Encümen izahat versin. 
MUHLİS BEY (Bütçe Encümeni Namına) (Bur-

»«j — Efendim, bu masraflar, Ereğli havzai fah-; 

nüvesinde bazı tesisatın meselâ dekovil gibi tesisatın 
tahsisat ve masarifi karşılığıdır. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (iktisat Vekili) (İz
mir) — Efendim, Ereğli'de havzai fahmiyede Ki
limli mevkiinde şimendifer hattı vardır, bir metre ge-
mişliğimdedir ve Zonguldak'ta yine iki şubeye münka-
sem bir hait vardır. Kozlu'da keza üçüncü bir hat var-
dır. Bu hatlar Devlet idaresirided'ir. Bir tanesi yalnız 
Ereğli şirketine verilmiştir. İkisi de develope edilmiş
tir. Bunların tamiratı vardır, atelyeleri vardır. Loko
motif, vagonları vardır. Bunlarla kömürleri nakleder- I 
ler. Varidatı, Hazineye gider. Masrafı da bütçeye ko
nur. Az çok kârı da vardır. 

ŞÜKRÜ BEY'(Bolu) — Ereğli Havzai Fahmiyesi 
masrafı diyor. Bu, ne demektir? Kastolunan manayı 
ifade etmemektedir. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (Devamla) — Müdüri
yete merbut müessesedir. Doğrudan doğruya masarif- I 
tîr.: Oradaki müdiriyetim başka masraf kısmı yoktur. I 
Memur maaşatıdır. Masraf olarak yaptığı şey ancak I 
bu şimendiferlerin idaresidir. I 

REÎS — Faslın yekûnu hakkımda başka bir mü- I 
talâa varmı? Kabul edilmiştir, 

Fasıl Lira \ 

816 Maadimi saire 4 000; 

RASÎH BEY (Antalya) — Her sene memlekete 
bir çök kükürt girer, mekşuf, harbi umumide işlenmiş, 
Keçiborlu kükürt ocakları vardır ve daha tasfiyeden 
evvel fcabü istimaldir. Bunun için İktisat Vekâleti, 
hiç bir tedbir düşünmüyor mu? Kükürdü de dışardan. 
mı getirelim? Harbi Umumide işlenmiştir. Toprak j 
halindedir. Bu müessesat harap olup gidiyor. Ya biri 
mültezime versinler, yahut kendileri işletsinler. Tah
sisat alsınlar. Bu hususta ne düşünüyorlar? 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İz
mir) — Efendim, Kükürt Türkiye bağcılarının 
hastalıklarınım tedavisinde birindi derecede lâzım bir 
maddedir ve hakikaten kükürt için harice verdiğimiz 
paraya da acınır. Çünkü memlekette bu madem mev^ 
cuttur. Fakat bir sermayedar çıkıpıüa bu madenleri 
şimdiye kadar işletmemiştir. Memlekete lâzım olan 
'madenlerin işletilmesini devlet işi olarak' Heyeti Ce
hle kabul ederse bu, başka bir mevzudur. Tahsisatı 
verilir ve bu işletilebilir. Müsaadenizle arz edeyim 
ki; memleketin ihtiyacı yalnız kükürde değildir. Göz
taşı da lâzımdır. Demir sanayii için lâzımdır. Petrol 
sanayii için lâzımdır. Memleketin ihtiyacatı namü
tenahidir. Bendemiz böyle bir şey işletimiydim de
medim, fakat bu madenin işletilmesi için evvelce 
talipleri vardı. İmtiyazını almışlardı. İşletemediler. 
Saray köyünde ki diğer bir kükürt madeninim bu 
sene imtiyazını aldılar. Ümit ederimki işleyecektir 
ve işletebileceklerdir. 

RASİH BEY (Antalya) — İnşallah,;. 

MUSTAFA RAHMÎ BEY (Devamla) — İmti
yaz aldılar, sermayeleri olduğunu söylediler. Bu se
ne hariçten kükürt gelmiyecek demeyim. Fakat bir 
kısım ihtiyaeatımız, kemdi bağ mımtdcasımdaki ihtiya-
oat kısmen temin olunacaktır. Eğer muvaffak olurlar 
da iyi tasfiye ederek bültüm bağcılarım arzu ettiği kü
kürtleri ihtihsal ederlerse kükürt madeninim Türki
ye'de çokluğu sebebiyle hariçten kükürt gelmez, fil
hakika bu madenler zengindir. Harbi Umumide iş
letilmiş ve iyi neticeler alınmıştır. 

REİS — Fasıl hakkımda mütalaa var mı? (Yok
tur sesleri). Fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl l i ra 

817 788 numaralı Memurin Kanununun 
tatbiki masrafı 12 OflO 
REİS — Kabul edilmiştir. . 

818 Geçen sene düyunu 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

819 Eski seneler düyunu 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu fa
sılda 1926 senesi düyunu karşılığı olmak üzere beş 
bin beş yüz lira konulmuştur. Halbuki 1926 senesi 

deyini bundan ibaret değildir. Bundan evvel Heyeti 
Celilede çeryan eden müzakerede bahsi geçen 1926 
senesinde itlaf edilen hayvanların bedeli olmak üze
re kanunu mahsusuna tevfikan Ziraat bütçesinden 
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tesfiye edilmesi iktiza eden doksan yedi bin kırkbeş 
Ira henüz tediye edilmemiş ve tahsisatı alınmamış 
bir borç vardır. Bu borç 15 - 20 vilâyete aittir. Di
ğer vilâyâtın 1926 seneslindekıi tahakkuk eden mat
lupları bütçelerinin kifayeti nispetinde tediye edildi. 
Bunların tahsisatı olmadığından dolayı bu borç (kal
dı. Bu sene zürraın ihtiyacından bahsedecek değilim, 
Heyeti Ceileniz tamamen vaziyeti biliyorsunuz. 

Ziraat Bankasının yaptığı muavenetin derecesi de 
malum. Köylünün itlaf -edilen hayvanlarının bedeli 
olmak üzere kanunu mahsusuna tevfikan kendi is
tihkakı olan parayı kendisine verirsek hiç olmazsa 
tohumuna ve gıdasına bir yardımı olur ve bu sene 
gibi en ihtiyaçlı 'bîr senede bu 97 bin Ikia köylü için 
ehemmiyetli bir yekûn teşkil eder. Bunun cetvelinin 
bk suretini de bendeniz devairi aifdesinden aldım. 
Faikat bilmiyorum Bütçe Encümeni bundan haber
dar mı, değil mi? Yoksa teklif mi olunmadı? Bu 
1926 senesinin, borcu 97 bin küsur liira iken neden 
yalnız elli beş bin lira borç vazediliyor. Bunun es
babımı ya Ziraat Vekâletinden veya Encümeninden 
rica ediyorum, izah etsinler. 

MUHLİS BEY (Bütçe Encümeni Namına) (Bur
sa) — Efendim buradaki eski seneler düyunu 
seneleri ıbü'tçesinde tahsisatları konulan düyu
nla aittir. Halbuki Hasan Fehmi Beyefendinin bu
yurmuş oldukları doksan yedi bin liraya baliğ olan 
borcun, senesti zarfında tahsisatı kalmamıştır ve bi
naenaleyh bu fasıldan tesviyesine imkân yoktur. En
cümenimiz böyle bir deyne vakıftır. Fakat aynı za
manda hükümetin 1927 senesi içinde müniakaleten 
bunu tediye edeceğini duyduğu içikı başkta bir şey 
yapmağa lüzum görmemiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim bütçe müzakeresi bitliyor. Meclis de içtima se
nesinin son ayındadır. Böyle bir kanuna evrakı va
ride arasında bendeniz görmedim. Binaenaleyh bir 
taraftan herhangi bir sebeple tohum ve yiyecek ih
tiyacını karşılayalım dliye düşünürken diğer taraftan 
kendi matlupları olan doksan yedi bin İranın kanun 
gelecek dliye bırakılması bilmem ne dereceye kadar 
doğrudur? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) 
<|Izmir) — Doksan yedi bin küsur lira mese
lesi için İktisat Vekilli ile bendeniz arasında hayli 
müzakere cereyan etmiştir ve bunu gelecek sene büt
çesinin içine koyarak da halletmek mümkündür. 
Yoiksa mümkün olurda bu sene bütçesi dahilinde ya
pılacak «asarrufat ile kısmen, mümkün olmadığı 
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takdirde bir kısım tahsisatı munzamına ile veya ala
cağımız bir münakale kanunu ile bunu temin etme
yi düşündük. Bütçeniz mütevazlin olarak Heyeti Ce-
lüenize takdim edilmiş bulunduğu için onun teva
zününü ihlâl etmeden bunun yegâne çarei halli bu 
parayı bu sene tatbik edilmekte olan bütçemiz içer
sinde münakale suretiyle veya birazda tahsisatı mun
zamıma alarak 97 000 küsur lirayı bu seneden itiba
ren temin etmeyi daha iyi gördük. 

Filvaki Hasan Beyefendi senenin çok az kaldı
ğını, bu kadar az bir zaman zarfında lâyihanın bu
raya gelmesi, burada müzakere edilmesi, intaç edil
mesi, sarfedimesi gibi müşkülâtın bu sene dahi bu 
paranın sarfedilmemesi gibi bir netice karşısında 
kalınacağından endişe etmektedirler. Yapılacak şey 
uzun bir lâyihai kanuniye değildir. Her gün buradan 
çıkarmakta olduğumuz münakale kanunlarından bi
ridir. Binaenaleyh imkânı olan sür'atle çıkacağını 
daha şimdiden söyleyebiliriz. Saniyen bu lâyihai ka
nuniye buradan geçerken Hasan Beyefendinin derpiş 
etmelkte olduğu endişe dahi Heyeti Celilenizce de 
varit addedildrse oraya ilâve edilecek herhangi ufak 
bir kayıtla bunun senesinden sonra dahi sarfedilme-
si imkânını bırakarak, bütün erbabı istihkakın hak
larım kamilen alabilmek imkânım da oraya dercet-
miş bulunuruz ve zannediyorumki bu izahat ve He
yeti CeMenizıin kabul edeceği seki endişeyi bertaraf 
ettmeye kâfi addedilir. 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Madem
ki Maliye Vekili Bey vaat buyuruyorlar, tahsisatı 
munzamıma isltiyecekler. Bendeniz içinde kâfidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim 
bu esikii seneler düyunu o senelerde tahsisatı olan 
düyundur deniliyor. Acaba senelerine ait tahsisatı 
olmayan düyun bütçeye konmaz mı? Lütfen cevap 
versinler. 

MUHLİS BEY (Bütçe Encümeni Namına) (Bur
sa) — Efendim seneleri bütçesinde tahsisatla-

' rı kalmamış para için ayrıca bir fasıl konuyor. 
Tahsisat veriliyor ve bu doksan yedi bin lira için de 
böyle bir fasıl konulabilir, tahsisat vazoiunıabilirdi. 
Fakat Maliye Vekili Beyefendinin vermiş olduğu 
izahat mucibince bu paranın temini daha ziyade 
1927 senesi bütçesinde münakale suretiyle yapılaca
ğından buraya tahsisat vazedilmemiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Çekirge 
Kongresinde bütçede tahsisat olmadığı halde veril
diği gibi orada ücreti almak için ayrı bir fasıl ko
nuyor da halka ait olan paraya senesinde tahsisat 
yoktur diye para konulmuyor, (Bravo sesleri). 
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MUHLİS 'BEY <Bütçe Encümeni Namına) (Bur
sa) — Efendim arzettiğim gibi para konulabilir. Söy
lediğiniz bir muamelei mahsubiyeden ibarettir. Ora
da bir borç yoktur. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim (Yok
tur sesleri). Fasıll 'kabul edilmiştir. 

B) Limanisi" İdaresi Büt^si : 

REİS — Limanlar idaresi Bütçesinin heyetti umu
miyeti hakkında söz isteyen var mı? (Yoktur sesle
ri). Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

830 

831 

832 

833 

Memurun maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemimi daime ücuratı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Tahsisatı fevkalâde 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Memurin ihtisas ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Demirbaş ve mefruşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edimıiştir. 
Harcırah 
RElS — Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
REİS — Kabul edimıiştir. 

Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Neşriyat 

51 864 

44 100 

112 599 

3 000 

2 0Ç0 

5 500 

1 500 

7 250 

4 000 

500 

5 000 

15 000 

500 

Fasıl Lira 

REİS — Kabul edilmiştir. 

834 Vesaiti nakliye masrafı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

835 Ticareti Bahriye mektebi masrafı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

836 Liman memurlarının gece mesai 
ücreti 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

837 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

C) Dahiliye Vekâleti Bütçesi : 
Efendim; Vekil Beyin huzuriyle müzakere edil

mek üzere talik edilen Dahiliye Vekâleti bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Buyurunuz Vekil toeyfendi. 
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Dahiliye Vekili) (Muğla) 

— Muhterem efendiler, 1928 senesi bütçesinin müza
keresinden 'bilistifade Dahiliye ve Dahiliye Vekâleti
nin merbut hidemat ve vaızaif hakkında Meclisi Âliye 
maruzatta bulunmama müsaadenizi rica edeceğim. 
Söze başlamadan evvel bu bütçenin tertip ve tanzi
mi esnasında büyük irşatlarına^ ve muavenetlerine 
mazhar olduğum encümenlerimizin azayı muhıtere-
mesine teşekkür etmeme ayrıca müsaadenizi rica ede
rim. 

Muhterem efendiler; Dahiliye Vekâletine mevdu 
esaslı işlerden biri malumu âlinizin olduğu üzere 
vilâyetlerimizin idaresidir. Vilâyetlerimizin idaresinde 
esas; tevsii mezuniyet ve tefriki vazaiftir. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzla müeyyet olan bu prensip şiarı 
halk tarafından halk için olan Cumhuriyet Halk Fır
kasının da esaslı programlarından biridir ve bu esas, 
sarih ve müspet surette fırkamızın büyük liderleri 
tarafından ifade olunmuştur. Zaten bugünkü İdarei 
Vilâyat Kanunu da bu esas üzerine tertip edilmiş bir 
kanundur. Fakat İdarei Vilâyât Kanunumuzun tat
bikatında görülen noksanlarını ikmal ve ıslah etmek 
zamanları da gelmiştir. Vekâletiniz bu prensip dahi
linde bir kanun lâyihası hazırlamıştır. Vilâyetlerimi
zin Teşkilâtı Esasiyesi demek odan böyle bir kanu
nun evvelemirde mütehassıslar ve bugün vilâyetleri
mizin idaresini deruhte eden mesuller tarafından gö
rülmesini de arzu ettiğim içindir ki büüün arzuma 
rağmen lâyihayı bu sene Meclisi Âliye yeti'ştiremedik. 
Noksanı ikmal endişesine matuf olan bu teenniyi 
mazur ve hatta makbul ©öreceğinizden eminim. Vilâ
yetlerimizin idaresinde hükümetin Meclisi Âliyi ve 
efkârı umumiyemizi meşgul eden diğer bir esas da tak
simatı mülkiyemizdir. Malumu âlinizdir ki taksimatı 
mülkiye az çok eşkâli hükümete tabi olan bir keyfiyettir. 
Orta devirlerin cebbar ve kahhar tacidarları memle-
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(ketleri derebeylik üsuliyle idare ederlerdi. Zaten o 
vakit milletin idarede dahli de yoktu. Millet toprağa 
bağlı idi. Millet ve toprak tacidarın malı idi. Millet' 
derebeylikle idare olunur ve 'hükümet derebeylerle 
idare olunurdu. Milletlerde millî şuur uyanıpta mü
tesanit ibir kitle halinde devlet etrafında toplanmaya 
•başladığı vakittir ki derebeylik usulü kalktı. Yerine 
eyaletler kaim oldu. Fakat iftirakeılık ve havali per-
verlik yine yaşadı. Bizıim tarihimizde bu ifratçıhk ve 
havali perverlik son devirlere (kadar yaşamıştır. Müterak
ki ve medenî memleketlerde bu taksimat ve vilâyetlerin, 
eyâletlerin (küçülmesi bizden daha evvel vaki olmuş
tur. Bilâhara vilâyetler livalara inkisam etti. Vilâyat 
hudutlarının dairesinin küçülmesinde demokrasinin 
menfaati olduğu gibi halkın lehinedir. Vilâyet hu
dutlarının dairesi her vilâyetin gerek hidematı umu-
miyesi ve gerek hidematı mahalliyesini ifa kudret 
ve kuvvetiyle ölçülür. Bugün bu kuvvet ve kudreti irae 
eden vilâyetlerimiz ise pek azdır. Harp daha dün de
necek kadar yakın bir zamanda bitti. Ahvali tabiiyenin 
avdet deVaim etmesi lâzım gelirki şu veya bu vilâyetin 
idare kabiliyetinde olup olmadığı aniaşılabilsin. Hü
kümetiniz bu meseleyi çok yakından tatbik ve takip 
^etmektedir. Vilâyetlerin küçük olmasında, halkın çok 
menfaati olduğunu söylemiştim. Bazı vilâyetlerin il
gası yolunda ara sıra gazetelerde çıkan havadisler yü
zünden halkın geçirdiği heyecana elinizdeki telgraf
lar misaldir. Halk, hissi selimi ile bu menfaati idrak et
miştir. Halk lehine atılan bir adım Türkiye Cumhuriye
tinden geri alınmamalıdır. Ancak fevkalâde bir za
rureti idariye neticesindedir ki böyle bir karar veri
lebilir. Bu gün o zarureti idariye de yoktur. 

Efendiler, memleketin idaresinde vilâyetler kadar 
esaslardan biri de köylerdir. Köyler bilfiil teşkilâtı 
idariyenin cüz'ü ferdi tammıdır. 

Son zamanlara kadar Türkiye köyleri kanunen bir 
usule ve nizama tabi değildir. Ananelerle ve mahallî 
teşekküllerle ve tertiplerle idare olunuyordu. Köyün 
ve köylülerin işleri muhtarların iktidarlarına, çalışkan
lıklarına ve keyfine tabi idi. Her iyi şeyimiz gibi 
köylerimizin de ıslahı yine Cumhuriyete nasip olmuş
tur. Cumhuriyet kabul ve vazettiği köy kanunu ile 
köylerimize bir şahsiyeti maneviye vermiş ve kendile
rini bir usul ve nizama raptetmiştir. Bu kanun tam 
manasıyla Komün Kanunu değildir ve zaten köyle
rimizin vaziyeti, hali ve nüfusu da esasen Kümün teş
kilâtına müsait ve müstait değildir. Yapılan kanun Ko
müne doğru bir adımdır ve tatbik edileli bir buçuk sene 

olduğu halde kendisinden muntazır olan neticeleri de 
vermektedir. Mevcut köylerimizin adedi 40 921 'dır. 
Biribuçuk sene zarfında yirmi bir bin küsur köyümüz
de Köy Kanunu tatbik edilmiştir ve kanunun şeraitini 
haiz köylere tamim ve tatbiki için de vekâlet çok ça
lışmaktadır. Sırf bu kanunla ve köylerimizle meşgul 
olmak üzere elimizdeki bütçe ile merkezde bir büro 
teşkil edilmiştir. Bu kanunun müspet, fiili semerelerini 
göstardbilmıek için bazı ©ricamla ımürıacaaıt edeceğüm. 
Vilâyadierdem aldığımız mıafliuimıata göre bu köylerde 
kanunun ıtaltibiıkindbn yaınii bnibuçulk seneden beri 
12 748 kiliometne yol yapılmıştır. Vaktiyle atla gidi
lemeyen bazı köylere bu gün araba ve otomıobiM'erle 
gidilmektedir. 427 köprü yapıilımıışitır, 834 yemi mektep 
yapılmış ve 212 köye yeniden su getirilmiştir, İki bin 
kilometrelik bataklık kurutulmuş ve iki milyona ya
kın ağaç dikilmiştir, bütün bunlar umumî mükelle
fiyetler haricinde Köy Kanunu neticesinde yapılmış
tır, tabiî köylerimizin adedine göre bu miktar hiçtir. 
Fakat Köy. Kanunundan evvel bunlar da yoktu, Köy 
Kanununun tatbikatı neticesinde ihtiyaçla mütekabil 
ve mütenasip olmayan noktaları tespit etmekteyiz. 
Belki gayri kabili tatbik ve hayalî cihetleri de vardır. 
Bunları da ayrıca tespit etmekteyiz, Köy Kanununun 
gerek idare sahasında ve gerek iktisadiyat sahasında 
verdiği neticeyi vekâlet maddî olarak gelecek sent 
daha iyi arzedebilecektir. Köy Kanunu mahiyeti huku-
kiyesi itibariyle Komün Kanunu değildir, demiştim 
halbuki memlekeftte Komün teşkil etmek ve Komü
nün vazaifi ile, hidematı ile muvazzaf ve mükellef 
camialar yapmak zaruridir. 

Efendiler; bu zarurete cevap vermek üzere bu se
ne Meclisinize yepyeni bir şekil teklif ediyoruz. Ka
bulünü rica ettiğimiz bu teşekküller, tam teşkilâtlı 
nahiyelerdir. Vakıa Türkiye'de 92 tarihli nizamnaıme 
ile nahiye teşkilâtlınız vardı. Bu teşkilât 1329 kanunu 
ile ilga edildi. Bugünkü nahiyeler ihtiyaca tekabül 
edemeyen nasık teşekküller, taazzuvlardır. Evvelâ 
bunların başında yalnız bir Nahiye müdürü vardır. 
Pek az istisna ile nüfus kâtibi, tapu kâtibi vardır. Sa
niyen; memleketin ötesine, berisine rastigele gelişigüzel 
serpilmiştir. Yüz köylü nahiyeler olduğu gibi iki köy
lü nahiyelerde mevcuttur. iBinaenaleyh bu teşekküller
den beklenilen menfaatler elde edilemezdi. Yapılması 
lazımtgelen nahiyeler teklif ettiğimiz ve ka'bulünü rica 
ettiğimiz tam teşekküllü nahiyelerdir. Yani başta 
mes'ul müdürü ile, kâtibi ile, nüfus kâtibi ile ve ta-
pusuyla, vergisiyle ve bütçesindeki müsaadesi nispe
tinde sulh hâkimiyle tam teşekküllü (taksimatlardır ve 
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bu taksimatı kabul ettiğiniz" takdirde memleketin şu
rasına, burasına gelişigüzel serpiştirmek niyetinde de
ğiliz. Bunların teşkilinde âmil olarak üç esas intihap 
ettik; mesafe esası, adedi nüfus esası ve köy miktarı 
esası. Öyle düşündük 'ki bir köylü yaya olarak kö
yünden merkezi idareye gitsin, işini 'hallettikten sonra 
ve yine yaya olaralk geceye kalmadan köyüne gitsin. 

Efendiler... Bugün kaza merkezlerinin uzaklığı do-
layısiyle köylülerimizin gördüğü ve geçirdiği müşkülât 
hepinizin gözü önündedir. Köylü ve iş sahibi münase-
•batı medeniye ve hükukiyesini ve mükellefiyatı hu-
kukiyesini ve mükellefiyatı kanuniyesini ifa edebilmek 
için kaza merkezine belki iki günde ancak gidiyor ve 
orada günlerce kalıyor, iş sahibi köylü bunu iş gün
lerinden yani güzel havalı ve çalışamayacağı günler
den sarfeder, köylüye bu güzel, !bu iyi günlerini tasar
ruf ettirmek demokrasinin vazifesidir. Mesafede al
dığımız vasati mikyas on iki ile on beş kilometre 
arasındadır. Azamî 15 - yani muhitin merkeze olan 
uzaklığı - 15, asgarî 12'dir ve ihtiva ettiği köyün ade
di azamî yirmi beşten fazla olmamalıdır ve nüfusu 
da on bini tecavüz etmemelidir ki, bu teşdkkül halkın 

ihtiyacatını görebilsin ve o ihtiyacatin başında bulu
nan memurda köylülerle temas ederek onların ihti
yaçlarını anlayabilsin. Bu üç anasırı ihtiva etmek 
üzere yapılacak nahiyelerden Türkiye için 1 500 adet 
lâzımdır. Her bir nahiye teşkilâtı bütün masarifatı 
dahil olduğu halde üç ıbin liraya mal oluyor. De-
mekki; heyeti umumiyesi dört buçuk milyon lira eder. 
Millet bu kadar iyilik için bu kadar bir parayı esir
gemez. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Haltta sekiz milyon ol
sun. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Dahiliye Vekili) (Devam
la) — Ve zaten köylünün gününden, çarığından, zah
metinden, hayvanından edeceği istifade buna tekabül' 
«decek mahiyettedir. Bu teşdkkül köylerin imarına da 
yardım edecektir ve devletin sahabet ve himayesinin 
köylerin yanıbaşında bulunmasına da yardım edecdk-
tir. Bu sene bu nahiyelerden bütçemizin müsaadesi an
cak yüz tane tesis edebilecektir. Diğer nakıs teşkilâtlı 

nahiyelerimizle beraber bugünkü nahiyelerimizin 
mecmuu 750 oluyor. Demekki 650 nahiyenin teşkilâtı 
önümüzdeki ilk senelerde ikmal edecek olursa geriye 
750 nahiye kalacaktır. Bu 750 nahiyede az zamanda 
senelere taksim ederek ikmal edebiliriz. Bu hayale, 
nazariyata müstenit bir teessüs ve teşdkkül değildir. 
Doğrudan doğruya toprağın ve halkın ihtiyacına göre 
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alınmış ve tatbikimde fayda görülmüş bir esastır. Hü
kümetiniz bunu teklif ettikçe Meclisi Âlinin müza-
haretine mazhar olacağına kanidir. 

Efendilr, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun doksan 
birinci maddesiyle vilâyetlere bahışiolunan tevsii me
zuniyet ve tefriki vazaif selâhiyetlerinden bir Ikısmı 
da Meclisi Umumiler tarafından görülür. Meclisi 
Umumiler ve onların namına hardket eden vilâyet en
cümenlerinin verdikleri kararlar valiler tarafından 
icra olunur. 

Meclisi Umumilerin teşekkülü, 13!29 senesinde idi. 
1329 senesinden Cumhuriyetin ilân senesine kadar 
olan seneler harp seneleridir. Harp her yerde yaptığı 
tahribatı mahallî idareler üzerinde de yapmıştır. Ve 
bir çok seneler mahallî idarelerin alacağı paralar ve
rilememiştir. Binaenaleyh mahallî idareleri muhakeme 
etmek için yalnız harp senelerini nazarı itibare almak 
kâfi değildir. Harpten sonra yani Cumhuriyetin tees
süsünden sonra olan ef'al ve harekâtı nazarı dikkate 
almak lâzımıgelir. Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar geçen beş sene zarfında mahallî idarelerin inki
şâfı, nispeti yüzdet yüzden ve yüzde yüz ondan faz
ladır. 1923'de hususî bütçelerin yekûnu 17 milyon idi. 
1924'de 19 milyon, 1925"de 41 milyon, 1926'da 34 
milyon, 1927'de ise 41 milyon 353 bin liradır, bu te-
zayüde bazı kanunlar müessir olmuştur. 

Fakat bunda en büyük ve müessir amil, memle
ketimizdeki inkişaftır. Şüphesiz ki bu rakamlar muham
men rakamlardır. Fakat tahakkukatı hiçbir zaman yüz
de ondan noksan olmamıştır. Vilayetlerimiz mahallî ve 
millî teşekkülleriyle bu varidatı müsmir ve naıfi bir 
şdkilde sarfetmektedirler. En büyük masrafları maa
rif ve yoldur. Bu sene maarife verdikleri para 19 mil
yondur. iptidaî mekteplerin vaziyeti hakkında muh
terem refikim Necati Beyefendi lâzımgelen maruzatta 
bulundular. Bunu geçeceğim. 

Vilâydtierin bu sene yol olarak yaptıkları ve gör
dükleri hizmetler şunlardır: 

Bu sene zarfında 1 089 kilometre yeni yol yapıl
mış, 822 kilometre taş döşenmiş ve 2096 kilometre 
de tesviyei turabiye ve yeniden 434 köprü yapılmış 
ve 249 köprü tamir edilmiştir. Şüphesiz vilâyetlerin 
ihtiyacatı bundan ibaret değildir. Bu sene toplanan 
ve elyevm hali içtimada bulunan Meclisi Umumi
ler beş senelik bir program yapmakla meşguldürler. Bu 
program merkezde tetkik ve tasdik edildikten sonra 
tatbike konulacaktır. ıBu (programın mukavelename 
ile şirketlere verilebilmesine de mesağı kanunî vardır. 
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Yol mükellefiyeti kanuniye mükellef olan nüfus 
miktarı 1927 senesinde iki milyonı yirmi ilki bindir. 
Bunlardan bir milyon 348 bini najfcten ve 673 'bini de 
bedenen ifayı mükellefiyet etmiştir. 

İdarei bususiyemizin diğer masrafları da vardır. 
Bütçelerinde umuru sıhhiye ve ziraiyeye masralf ve 
tahsisat ayırmakla beraber bu işlerde merkezle iştirak 
etmektedir, ve merkez emrinde çalışmaktadırlar. Fa
kat Maliyede pek sakim olan tahsisi varidat usulü, 
Meclisi umumilerimizin ve vilâyetlerimizin bütçelerin-
da daha çok serbestilerine mani olmak tadır. Bu usulü 
kaldırmak lâzımdır (Bravo sesleri). 

İdaresi mahallerine ait hususattan bir kısmı da 
belediyeler tarafından tedvir ve rüyet olunur, Tür
kiye'de 628 belediye teşkilâtı vardır, bunların 1925 
senesinde mecmuu varidatı takriben 16 milyon, 1927" 
deki varidatları yirmi ilki buçuk milyona baliğ ol
muştur. Tezayüt nispeti yüzde kırk ikidir. Bu fark 
da görünüşün ve söylenişin hilâfına olarak şehirleri
mizin inkişafından mütevvellittir. Hidemat çok mü
tenevvi, müşkül fakat menabii varidatı az olan teşek
küllerimizden biri de bdlediyelerirnizdir. Eski, harap, 
metruk, mühmel bırakılmış şdhirlerimizi tamir ve 
imar etmek, karanlık, dar ve tamirsiz, kaldırmışız, 
lâğımsız, çamurlu yollarını tanzim etmek ve temizle
mek, sokakları tenvir etmek, tanzifatta bulunmak hep 
belediyelere mevzu vazaiftir. Buna karşı belediyele
rin gördüğü mukabele; ekseriya takdirden teşvikten 
ziyade tenkittir. Belediyelerin kuvvet ve salâhiyetlerini 
artırmak, menabii hayatiyesini korumak ve varidatını 
artırmak zamanı çoktan gelmiştir. Belediyelerin te
şekkülüne ve salâhiyetlerine ait Dahiliye Vekâleti 
ayrıca bir kanun lâyihası hazırlanmıştır. Yalnız Vi
lâyet Kanununda söylediğim ihtiyaca binaen bunu 
da ancak gelecek sene devrei içtimaiyesine yetiştire
bilecektir. Belediyelerden bahsederken bir nebze An
kara Şehremanetinden bahsdtmek isterim: Meclisi 
Âlinize tevdi ettiğimiz bir kanun münasebetiyle daha 
mufassal maruzatta bulunacağım tabiî isede; Ankara 
şehri Meclisi âlinizi ve efkârı umumiyemizi pek zi
yade alâkadar ettiği için bir kaç gün de olsa zatiâli-
lerinizi intizarda bırakmak istemiyorum. 

Evvelemirde ve derhal söylemek lâzımdıriki; An
kara şehri devletin merkezi olmak itibariyle birtakım 
güç ve yapılması çök paraya mütevakkıf vazifeler ve 
hizmetler deruhte etmiştir. Bir belediyenin kendi va-
ridatiyle ve kendi teşkiiâtiyle devlete ait bir vazifeyi 
alması tabiî böyle bir netice verecekti. Bu netice tabiî 

ve zarurî idi. Ankara şehrinin merkezi hükümet olması 
itibariyle yapması ve yapılması lâzımgelen hidemat 
ve vazaif devlete ait olmak lâzım gelir. Bu da ancak 
devlet masrafiyle ve devlet teşkiiâtiyle yapılabilir. 
Hükümetiniz bu prensip üzerine yaptığı kanunu Mec
lisi Âlinize tevdi etmiştir. 

Efendiler; Ankara şehremaneti dört senelik haya
tını kamilen boş da geçirmiş değildir. Ankara'nın eski 
halini hatırlarız. Bugün Ankara'ya bu medenî çeh
reyi vermekte, o kudretsiz, o aciz ve o nakıs Şehre-
manetinm. haylice hizmeti sepketmiştir. Şüphesiz hal
kımızın, erbabı yesarimizin bunda çök dahil olmuştur. 
Fakat yapılan şeyleri görmemek de insafsızlık olur. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Masraf kıyas 
edilirse netice menfidir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Derlerki; 
tenkit kolay, inşa güçtür. Bence bu da doğru değildir. 
müspet ve hakikî tenkit de güçtür. Ankara şehrema-
netinin azamî randımanını nihayet eline verdiğimi 
vesait ve menalbi ile ölçmek lâzımgelir. Biz bunu bil 
mekle beraber Ankara şehrinin daha iyi olmasını 
dalha mükemmel olmasını çok arzu ettiğimiz içindir 
ki: Bu tenkitlerimizde hassas, şiddetli ve sert oluyo
ruz. Ve bu şiddette haklıyız. Ankara şehrinin ve şeh-
remanetinin bu nekayisine vekâlet muttali olduğu 
içindirki; çök sıkı murakabeye tabi tutmuş ve niha
yet bu azîm işin bu teşekkül ile becerilemiyeceğine 
kani olduğu için Meclisi Âliye yeni şekli arzdrmiştir. 
Sıkı murakabe ve teftişat sayesinde asarını gördüğü
müz noksanlara, bilgisizliklere, vukufsuzluklara, ida
resizliklere bir daha şahit olmai'yacağımızı çok ümit 
etmek isterim. (Bravo sesleri) Teftiş işi, devletin bütün 
şuabatı idaresinde lâzımdır. Onun içindirki; yalnız 
şehremaneti değil, devletin bütün devairini teftiş et
tirmekteyiz ve bu teftiş bir usulü multtarit tahtında 
ilelebet devam edecektir. 

Onun içindir ki; kabulünü rica ettiğimiz bütçede 
heyeti teftişiyemizi de takviye ettik. Tahkikat ve tef-
ıtişat lâyihalarını intaç ettirmdk için merkezde bir de 
müdiriyet ihdas ettik. 

Çok sıkı teftişata tabi tuttuğumuz dairelerden 
biri de iskân daireleridir. 

Muhterem efendiler; iskân muamelâtı haddizatinde 
muğlak ve müşküldür. Mübadele neticesinde gelen bir 
milyona yakın öz kardeşlerimizi yerleştirmek meselesi 
de bu vazifeyi daha ziyade iğlâk ve işkâl ve hakkım 
vermdk ve kendisini mal sahibi etmek bu bir milyon 
kardeşm hayatını ve hakkını hakikiyle ödemek, hak-

268 — 



t : 66 25 , 4 , 1928 C : 1 

kıyla. vermek ve memleke'tite yerleştirmek, gerek Mec
lisi Âlimiz, gerek 'hükümeti ve gerek efkârı umumi-
yeyi çök alâkadar etmiştir. Bu haklı arzu ile imkânı 
maddî arasındaki tesadüm ve tezat 'bugün şahidi ol
duğumuz gayri memnuniyet hislerinii tevlit etmiştir. 
'Hükümetiniz Meclisi Âlinize tevdi ettiği bir kanunla 
bu teşebbüse, bu idaresizliklere bir nihayet vermek 
kararı kalt'isindedir. Vatandaşlarımıza hakkını vermek 
ve verdiğimiz hakkı kendilerine temlik etmek, iskân 
etmek, teffiz vesair hakları kaldırarak herkesi bir 
mala az çok kendi hakkına yakın olan emlâke sahip 
kılmak, bu kanunun temin edeceği esaslardandır. 

Efendiler... İskân Dairesinin meşgul olduğu vaza-
iften biri de Türk vatandaşlığı haricinde kalan kar
deşlerimizin memlekete celbini teshil ve onların bu
rada yerleşmelerini temin etmektir. Kendi vesaiti ile 
memleketimize gelecek ve yerleşmek isteyecek olan 
vatandaşlarımız memleketin herhangi bir yerini de in
tihapta serbesttir, istedikleri yerde ve istedikleri şe
kilde oturabilirler. Fakat hükümetin vesatetiyle, hü
kümetin muavenetiyle yerleşmek isteyenlere kendi te-
bayi ve temayüllerine ye vaziyetlerine göre yer ayır
mak ve yerleştirmek hükümetin vazifesidir. Millî hu
dutlarımız haricinde kalan bu Türklerin memleketimi
ze gelmesi hem onların, hem de bizim menfaatimiz ik
tizasındandır. Nüfusumuzu da alâkadar eden bir key
fiyettir, 

Türkiye nüfusu malumu âliniz, son tahrire naza- i 
ran on dört milyondur, işgal ettiği (760 000) kilo
metrelik sahaya bu nüfus taksim olunursa, her kilo- ; 
metre başına on sekiz nüfus isabet eder. Fakat efen
diler; herkesçe bilinmesi lâzım bir hakikat vardır ki; 
Anadolu kıt'asında nüfusun kilometreye nispeti Bel
çika Hükümeti gibi ölçülmez. Anadolu kıt'ası coğra- j 
fî vaziyetiyle, iktisadiyatiyle, tabiatiyle, seviyyesiyle, j 
dağlarıyla, sularıyla veya susuzluğuyla başlı başına ve j 
ayrıca bir mahiyeti haiz bir kıt'adır. Bazı işleri çok 
sathî görenlerin zannettiği gibi, bu memleket Belçika 
vesair memleketlerin nüfusu ile kıyas edilmez. Hadi-
satı tarihiyenin bu topraklarda oturmaya mecbur etti- : 
ği Türkler, tabiatın hissetiyle, iklimin aksiliğiyle çok 
uğraşmaya mecbur olmuş bir millettir ve böyle uğ- \ 
rastıkları içindir ki çok çetin ve metin olmuşlardır. I 
Onların mesaisinden arta kalan herhangi bir karış j 
toprak, ya hudutları haricinde bıraktıkları Türklerin i 
veya kendi evlâtlarınındır. Onun içindir ki; Türk mil
leti bu toprağın her bir karışını gözü gibi sever ve ço
cuğu gibi esirger. (Bravo sesleri) Badema memleketi
mizin nüfusiyatı ile uğraşacak istatistik Dairesidir. Fa-
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kat nüfusa ait olan kısım; 'kemâkân nüfus müdüriye
tinde kalacaktır. Ahvali medeniye, askerlik, vergi ve
saire gibi kuyudat kemâkân nüfus dairelerinde kala
caktır. Nüfus muamelâtı hayliden hayliye teshil edil
miştir ve daha ziyade teshili için bir kanun da tek
lif edilmek üzeredir. Her vatandaşın bir nüfus cüzda
nı olmasını ve yanında bulundurmasını esas ve usul 
ittihaz ettik. Bidayette bu bir külfet veya zahmettir ve 
belki bu külfet ve zahmetten şikâyet edenler de bulu
nacaktır. Fakat vatandaşların gerek kendi muamelâtı
nı teshil ve gerek asayiş ve tertibatı hükümete müza-
haret için bu kadar zahmete katlanmaları zaruridir. 
Memleketimizin emniyet ve asayişi, herhangi bir mem
leket emniyet ve asayişinden dun değildir. Gerek ma
hiyet ve gerek adet itibariyle cerâim miktarı da her 
sene azalmaktadır. Asıl dikkat edilmesi lâzım gelen 
keyfiyet mücrimlerin az zamanda zahire ihraç edil
meleri ve derdest edilmiş olmalarıdır, iki sene zar
fında ika edilen cerâim mücrimlerinin ve müteşebbisle
rinin ancak yüzde biri mektum kalmıştır. Tutulmayan 
da yüzde İkiyi geçmez, ceraimin mürtekiplerinin za
hire ihracında ve mücrimlerin tutulmasında halkımız 
zabıtaya çok yardım etmektedir. Gerek jandarma ve 
gerek polisimiz muhafazai asayiş ve emniyet hususun
da daima halkımızdan mazharı himaye ve müzaha-
ret olmaktadırlar. Efendiler; bu da, halkın Cumhuri
yeti ne kadar benimsediğinin ve ne kadar sevdiğini 
gösterir. (Bravo sesleri) Jandarmamız gerek teşkilât 
ve gerek teçhizat itibariyle muntazam adımlarla te
rakki etmekte ve ilerlemektedir. Jandarmamızın zabı
ta kadrosunu ikmal için her sene Mektebi Harbiyeden 
muayyen miktarda zabit almayı ve bunun bir iki se
ne jandarma da staj gördürerek kadroda istihdamı 
esasını kararlaştırdık. Karakol ve takım kumandanla
rının gedikliden, yani mesleği jandarma olan efrattan 
alınması esası takarrür etmiştir. Bugün köylerimizin, 
kırlarımızın muhafazai emniyeti kamilen jandarmanın 
elindedir ve güzel idare olunmaktadır. Şark vilâyetle
rinin asayiş ve emniyeti de jandarmaya mevdu bulu
nuyor. Şarktaki vilâyetlerimiz sene başında bilmünase-
be Meclisi Âliye arz ettiğim vaziyet dahilinde devam 
etmektedir. Yani sükûn hüküm fermadır. Ondan son
raki vekayii hadisat da tahminatımızı geçmemiştir ve 
vücuduna ihtimal verdiğimiz her hadisat ve tahmina-
tımız, karşısında tedbirlerimizi bulacaktır. Şarktaki 
idaremizin esası her şeyde olduğu gibi basirettir. Birin
ci devrei tedabirimiz muvaffakiyetle neticelenmiştir. 
ikinci devrei tedabirimiz olarak kabul ettiğimiz esası 
bir kanun ile Meclisi Âliden talep ediyoruz. Bu da 
ilk kanun üzerine memleketimize iltica edenlerin tecili 
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takibatıdır. Hariçte pek az rüesa kalmış ve onlar da 
her gün mektupla iltica etmektedirler. Bu da, tedbir
lerimizin isabetini gösterir. 

Hudutlarımızın emniyeti de Dahiliye Vekâletine 
merbut ve mevdudur. Hudut kıtaları da yine 1078 
sayılı kanunla aldığımız tertibat dairesinde takviye 
edilmektedir. İdaresi ve mes'uliyeti Dahiliye Vekâleti
ne mevdu esaslı işlerimizden birisi de postalar ve tel
graflardır. Posta ve telgraflar da bütçenin müsaadesi 
nispetinde tekamül etmektedir. Bu sene kışın şiddeti 
dolayısiyle bazı vilâyetlerdeki posta müraselâtımız te
ehhüre uğradı. Fakat bu sene aldığımız salâhiyetle 
postayı otomobil ile nakletmeyi düşündük. Bu sayede 
bu suretle hem sefer adedi artacak, hem de sürat te
min edilmiş olacaktır. Keza bu sene köylerimize de 
posta tevzi etmek fikrindeyiz. Tabiî bunun için bütçe
mizin müsaadesi nispetinde evvelâ merkezden başlaya
rak yavaş yavaş muhite doğru gideceğiz, Telgraf hat
larımız tamir edilmektedir. Ve bu sene sekiz yüz kilo
metreden fazla yeni telgraf hattı çekişmiştir. Ankara'da 
ve istanbul'daki telsiz telgraf tesisatımız bütün ciha
nın merkezleriyle hali muhaberededir. Ankara'daki te
lefon tesisatımız işletmemiz ve intizamı gözünüzün 
önündedir. Buna dair söz söylemek zait olur, Posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin aldığı tertibat ve 
çizdiği program neticesindeki diğer büyük şehirlerimiz
de de telgraf ve telefon şebekeleri tesis edilecek ve 
büyük şehirlerimiz belki beş sene zarfında yekdiğerine 
bağlanmış bulunacaktır. Posta ve telgraftan bahseder
ken fedakârlığı ve feragati'bir anane gibi dilden dile 
dolaşan telgrafçıları hatırlamamak kabil değildir. Tel
grafçılar ve postacılarımız için bu sene ancak maaş
larında yüzde on nispetinde bir tezyitte bulunabildik. 
Az olduğu malumdur. Fakat bütçemizin müsaadesi bu 
nispettedir. Zaten postacı ve telgrafçılarımızı işe bağ
layan yalnız para değildir, çünkü verilen para ile kim
se o işi görmez, onu oraya bağlayan vatan muhabbe
ti, vazife aşkıdır. Vatan muhabbeti ve vazife aşkı da 
onun damarlarında dolaşan kanın asaletinden gelmek
tedir. Bu fedakârlık karşısında bu vereceğimiz mikta
rı kale bile almak caiz değildir. Bendeniz ancak bu 
hususta tuttuğumuz yolu göstermek istiyorum. Maişet 
itibariyle polislerimiz de aynı vaziyettedir. Polisleri
mize de yapabildiğimiz muavenet nihayet bundan iba
ret kaldı. Yani maaşlarına yüzde on nispetinde zam 
yapmak. Şüphesiz ki bu da kale alınmamak lâzım ge
lir. Her gün vazife başında donan ve vazifesi başın
da ölen ve yaralanan ve bizim huzur ve istirahatimiz 
için kendi huzur ve istirahatlerini feda eden bu Türk 
çocukları elbette daha iyi muameleye lâyıktırlar. 
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J Fakat bütçemizin vaziyetini onlar da bizim kadaf 
müdriktirler. Telgrafçılar hakkında söylediğim gibi 
bunları da bu güç işe bağlayan, vazife ve vatan aşkı
dır. Yalnız bu sene polisimiz için yepyeni diğer bir 
esas ittihaz ettik. Bu da, kendilerini, hayatlarını, ma
luliyetlerini, çocuklarını Hazine vasıtasiyle sigorta et
tirmektir. (Çok iyi sesleri) Jandarmaya da teşmil etti
ğimiz bu sigorta neticesinde vazife başında malul ka- • 
lan bir polis ve jandarmamız zaten kanunen aldığı mü-

! kâfat ve tekaüdiyeden maada ayrıca kendisine beş yüz 
lira kadar tazminat alacaktır. Bu da hiç olmazsa en 
acil ihtiyaçlarını tatmin eder. Vefat edenlerin çocuk
larına, haremlerine, eğer yoksa iaşesi kendilerine te
rettüp eden ekaribine verilecektir. Polisin vazifesi şe
hirlerdedir. Zabıtai mania, adliye ve siyasiye ile meş
guldürler. Ceza Kanununun menettiği ahlâkiyat ve iç
timaiyata dair fuhuş, kumar ve sarhoşluk gibi cera-
im hususunda bilhassa tekayyüt göstermektedirler. Şe
hirlerimizdeki bu tekayyüt şimdiden neticelerini ver
mişlerdir. Fakat zaman kısa olduğu için bu husustaki 
muvaffakiyeti arz etmek istemiyorum. Gelecek sene 
asıl hakikat anlaşılacaktır ve eminim ki netice de müs
pet olacak tedbirin musip olduğunu ispat edecektir. 
Polis memleketimizde mayup sanatlarla iştigal eden ya
bancıları çıkartmıştır ve çıkartmakta devam edecektir. 
Memleketimizi yabancı ahlâksızların müstekreh sanat
larında sahai istismar bırakmamak aslî bir vazifedir. 
Aksi millî iffete bir tecavüz olur. Polis siyasî olsun, 
içtimaî - siyasî olsun hariçten ister sağdan, ister sol
dan gelen her telkine ve cereyanlara ve teşekküllere 
karşı memleketi siyanet etmek vazifesi karşısındadır. 

Muhterem efendiler; Türk'lerin misafirperverliği 
herkesçe malumdur. Bu ananeyi bugünkü nesil her 
vakitten ziyade muhafaza etmektedir. Fakat Türkiye' 

I ye iltica edenlerin ve Türkiye'ye misafir olanların da 
I ev sahibinin hissiyatına, menafiine riayetkar olması en 

iptidaî lâzimei nezakettendir. Bu şarta riayet etmeyen-
I leri veyahut etmek istemeyenleri memleketimizin hu-
I dutları haricine davet etmek elbette bir vazifedir. 

Türkiye kanunları Türkiye topraklarında bulunan 
herkesin hayatını, haysiyetini, menafiini, tahtı zıman 

I ve kefaletine almıştır. Binaenaleyh ister cemiyet, ister 
fert olsun hiçbir kimsenin, hiçbir teşekkülün kanu
nun fevkinde ve haricinde kanuna karşı hareketine mü
saade etmemek aynı zamanda kendi mevcudiyetini za
afa veya tehlikeye düşürecek veya vahdeti camia ve 
milliyesini ihlâl edecek teşekkül ve tertiplere ve hare
ketlere ve tezahürata mani olmak, modern devletle-

i rin en esaslı şiar ve kuvvetidir. Türkiye milletinin ve 
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.Türkiye Büyük Millet Medisıinin kurduğu ve yeddi 
kefaletlinde bulundurduğu Türkiye Cumhuriyeti bu 
kuvvet ve imahiyetde bir devlettir. (Bravo sesleri, a'l-
kış'M')., 

Wâ£&ö\_ . - . .. 

! RıEtS — Efendim, Oaihlilıiye bütçesinin heyeti 
ü ı̂umıiyesıi hakkında söz isteyen yoktur. Fasıllara ge-
çiİmesiınıi ka'bul edenler lütfen el kaldırsın.. (Kabul 
eleyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Te
neffüs etmek üzere celseyi beş dakika itatil ediyorum-. 

İKtNCt CELSE 

Açılma Saati : 16,55 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTtPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahtsar) Ishak Ref et Bey (Dîjyaıfoekir) 

REİS — Celseyi açıyorum ıefendim; 
Dahiliye Vekâleti bütçesiınıiın fasıdlarını müzake

re edeceğiz. 

Fasıl (Lira 

341 

342 

343 

344 

345 

Vekil tahsisatı 
, RJEÎS — (Kabul edilmiştir. 

Merkez memurin maaşaitı 
RBtS -— Kabul edilmiştir. 
'Merkez ücuratı 
RiBtS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat memurini maaşatı 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat ücuıratt 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 800 

54 576 

17 100 

688 668 

483 588 

İHSAN 'BEY (Ankara) — Efendim bu fasıla ait 
devair kadrolarının (C) cetvelinin (339) ocu sahifesi-
ni tetkik 'buyuracak olursanız, göreceksiniz ki mahi
ye odacıları (750) adettir. Bunlara yalnız beş lira üc
reti maktua konulmuışituır. İBu beş lira 'ile bir nahiye 
odacısı idare edermi, etmezmi? Bunun hakkında söz 
söylemeğe hacet yoktur zannederim. Encümenle te
mas ettim.. Yalnız bir çocuk, bık dul kadın, veyahut 
bjr ihtiyar adam nahiyelerde bulunabilir ve çaiıştırt-
laibiir kanaatiyle koyduk dediler. Bendeniz zannedi-
yorumki çocuk 'dahi olsa, ailesiz 'bir kadın dahi olsa 
ve erkek dahi olsa beş lira ile iidare etmek imkânı 
yoktur. Melbusatıridan ihtiıyacatı zaruriyesinden sar
fınazar edelim. Yalnız ekmek parasının 'beş lira ile 
temini edebilıiırmi? Diğer odacılar sıra ile görüyoruzfci 
15-20-25-30 liradır. Bunlaırınki birden bire beş liraya 

indirilmiştir. Aşağı yukarı bir hesap yaptım, asgaıri 
olarak aradaki Ibeşer lira fark gözetilerek hiç olmazsa 
on! liraya iblağ edilmesini rica ediyorum. Bunum için 
knjkbeş bin lüra tutabilen bu zammın bu fasıla ilâve 
edilmesi için bir takrir takdim etmiyorum. Çünkü 
nizamnamemiz mucibince reye vazedilemez. Encüme
nim ve 'Maliye Vekili Beyini inzimamı muvafakatiyle 
reye 'vazedilrn'esinii rica ediyorum. Heyeti celilenıizin 
de: kabul ve tasvip etmesini istirham ederim. 

j SÜLEYMAN SIRRI İBEY (Yozgat) — Efendim, 
mjılumu âlileri ekser nahiyelerde hükümet dairesi yok
tur. Köy odalarında filan otururlar, nahiyede işsiz 
vai eli boş gezen gençler vardır, 'bulunabilir. Vazifesi 
yalnız hükümet binasını temizledikten sonra serbesıt-
tirj yine fcenıdi işi ile mıeşgul olabillir. Esasen bu mıik-
taf daha fazla iken 'bütçede iındire indiıre bu miktar 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh encümen bundan fazla 
zafnma taraftar değildir. (Muvafık sesleri). 

| REİS — Faslın yekûnu hakkında başka mütalâa 
vat mı? (Hayır sesleri) fasıl kalbul edilmiştir, 

Paisıl l i ra 

3^6 

347 

3^8 

Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
REÎS — Kabul edMşflir. 
(Makam tahsisatı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

,1 538 988 

190 000 

149 760 

349 Tahsisatı maktua 
; | fRjBÜS — Kabul edilmiştir. 

600 
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Fasıl 

350 

351 

352 

353 

354 

lira 

(Mülkiye mektebi miezunlarına.. 
tarihli kamun mucibince 
verilecek avans 
REtS — Kabul edilmiştik. 
Merkez mefruşat ve demiirbaşı 
REÎS — Kabul «ditaijişttk. 
Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmıişjfck. 
IMerkez (müteferrikası 
RElS — Kabul odilmiiş'tir. 
Vekâlet otomobilli masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

2 000 

1 080 

6 000 

3 000 

3 500 

16 500' 

50 000 

12 500 

42 000 

355 Vilâyât mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilımliş*iır. 

356 Vilâyât levazımı 
REÎS — Kabul -editaJişjtüir. 

357 Vıilâyat müteferrikası 
REtS — Kabul eddtaıliş%. 

358 Masarif i mütenevvia 

IRUŞBN EŞREF BEY ^Afyonkarahisar) — Efen
dim bu faslım üçüncü maddesinde defatiır ve evrakı 
matbua, mecmua bedeli dahil (18 000) lira tashih 
edilmiiştir. (23 000) lira olmuştur. Onun iiçjın !bu faslın 
yekûnu (47 300) liraya iırtika «tmiştir. 

ıREÎS — Başka mütalâa varmı? (Hayır sesleri) 
Kabul edıiLm'iiştir. 

Fasıl 

359 Harcırah 
REÎS — Kabul ediltmıişjtir. 

360 Resmii telefon ımasratfı 
REtS — Kabul edilmiLştir. 

361 Ücretli muhabere ve mıükâleme 
masrafı 
REtS — Kabul eıditoliışHir. 

362 ıDalbJilii resmi ıtelgraf ücreti 
REtS — Kabul edilmlişjtlir. 

3$3 Masarifi mukannene 
REtS — Kabul ediillmljgtliır. 

364 Devtir harcırahı 
REtS — Kabul edilmlişitir. 

365 INevahi müdürleri hayvan yem 
bedeli 

Lira 

120 000 

1 100. 

3 000 

199 000 

'500 

48 00 

45 000 

REŞİT IBEY l(Gaziayınıtap) — 365 ncı fasılda (45) 
bin lira yem bedeli vardır, ©emdeniz bu yem bedeli
nin çokluğundan, azlığımdan bahsetmiyeceğim. Yalnız 

bazı maruzatta bulunacağım: DahiMye Veklili muhte
remi nahliyelere nüfus memuru, zabıt kâtipleri, tayin 
ettiğini, nahiye tıeşkiilâtı yapacağını buyurdular. Te
şekkür ederim. Yalnız şu ciheti arz etmek 'is'terüm1 

ki bazı mahallerde - tamümıen arz ©tmıiyorum - mü
dürler vardırtei yem bedeline ihtiyacı yoktur. Üç dört 
günde bir nahiyeye çıkar, kendi 'boğazını ve at yemi
mi koyludan meccanen alarak temin ediyor. Bunun es
babı şudur: Hükümeti sabıka zamanında bazı müdi-
ran ıtavsiye ile 'gönderilmiş, <tayin edilımıiş, İstanbul'da 
lokantada aşjçı imiş, yahut kunduracı imiş, bunu gön-
dermiişler. Elyevm mevcuttur. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — O saltanat devran-
dedir, şimdi değil 

REŞİT BEY (Devamla) — Vilâyeti şarkiyede el
yevm mevcuttur. Dahiliye Vekili muhtereminin na
zarı dikkatini celbederim. Müdürlerin tayini Valilere 
ait olduğu için Dahiliye Vekilinin bundan haberi 
yoktur, tahkik buyursunlar, esamisiyle söyleyebilirim. 

ŞÜKRÜ KAYA 'BEY (Dahiliye Vekili) '(îzmir — 
Efendiler; nahiye müdürîemıniiın 'tayini salâhiyeti vilâ
yetlere .aittir. Kunduracılık ve aşçılık sanayii süfliye-
den değildir. Çok şerefli sanatlardır, eğer o kuduna-
cı, o aşçı, müdür intihap olunmak içki lâzımgelen ev
safı kanuniyeyi haiz ise pek güzel etmıişlerdir. ((Bra
vo sesleri) Mektebi mülkiye veya mektebi hukuktan 
mezun olup da aynı sanatı ıifa ötmüş adamlar vardır. 
Yok eğer şeraiti kanuniyeyi haiz değillerse onlarım, 
kunduracılıktan veyahut aşçılıkdan geldMeıiimıdem do
layı değil, sırf evsafı İâzimeyi haiz olmadıklarından 
dolayı o memuriyette bulunmaları caiz olamaz. Va
ziyeti tahkik eder ve sonra 'Meclisi Âliye arz ederim. 

REtS — (Başka mütalâa varmı efendim? (Hayır 
sesleri) Kabul olunmuştur. 

Fasıl 

366 Hapishaneler vesaitti nakliye 
masrafı 
REtS — Kabul edilmiştir, 

367 Hapishaneler masarifi 
REtS — Kabul edilmiştir. 

368 Nüfus idareleri masrafı 

(Lira 

12 700 

1 061 000 

15 000 

SÜLEYMAN SIRRI IBEY (Yozgat) —Lâyihada 
(15) bin lam olarak tabedilmıişitür. Halbuki bunun beş 
bin lirası 358 nci fasıla geçiriliştir. Binaenaleyh bu 
fasıl 10 bim İra olacaktır. 

ıREÎS — Fasılı bu suretle tashih ediyoruz. İtiraz 
varımı. Fasıl.kabul edilmiiştir. 
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Fasıl 

3169 Tahsisatı mesture 
' REİS — Kabul edlmiştjr. 

370 Avrupa harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

371 Tahsil ve staj için Avrupaya gön-
derıilecek talebe ve memur masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

372 Tatbikat kurs masrafı 
REtS — 'Kabul edimiştiır. 

373 Maaş 
REİS — (Kabul edilmiştir. 

374 Müstahdemin ücuratı 
REÎS — (Kabul edilmiştir. 

375 Tahsisatı fevkalâde 
REÎS — 'Kabul edilmiştir. 

376 UzaMik ve pahalılık zammı 
REÎS — 'Kabul edilmiştir. 

377 Makam tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

378 Umumi müfettişlik maliyetinde 
istihdam olunacak devair memur
larının tahsisatı maktuası 

REtS — KaiBul edilmiştir. 
.379 IKarcıırah 

REÎS — Kabul edflmiş'tiir. 
3'80 Masarifi idare 

;REtS — Kabul ediikruiştir. 
3®1 Otomobil ve vesaiti nakdiye 

masrafı 

l i r a 

120 000 

5 000 

10 000 

30 000 

8 400 

20 700 

10 410 

5 059 

23 880 

14 640 

ı60 000 

70 000 

14 400 

SÜLEYMAN SIRRI IBEY ı(Yozgat) — Efendim; 
bu faslın işletme maddesi 'hizasında (12 000) yazıl-
mıstıır, Ihafllbüki 12 bin 400 alacaktır. Fasıl 'yekûnu 
doğrudur. 

REtS — Kabul edilmiştir. 
Fasıl l i ra 

382 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

383 Geçen sene düyunu 
REtS — iKabul edilmiştir. 

384 Eski seneler düyunu , 
REtS — Kabul edilmiştir/ 

50 000 

50 000 

50 000 

D) Posta, Telgraf (ve Telefon Müdüriyeti Umumi-
yesl Bütçeeâ': 

Posta, Telgraf ve Telefon Müdıiriyeti Umumiyesi 
bütçesıimin müzakeresi'ne geçiyoruz. Heyeti Umumiye-

si hakkında söz lisıteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler düitfen el kaldırsın.. Ka
bul etemeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

391 

l i ra 

Merkez maaşatı 
REtS — Kabul edimlidir. 

i392 Merkez ücuratı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

393 Vilâyât memurini maaşatı 
RiEtS — Kabul edilmiştir. 

394 Vdlâyât ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

395 Tahsisatı fevkalâde 
, REtS — Kabul edilmiştir. 

396 Uzaklık ve pahalılık zammı 
REtS — Kabul edilmiştir, 

397 Tahsisatı muktua 
RIEÜS — (Kabul edilmiştir. 

398 Merkez mefruşatı ve 
demirbaşı 
REÎS — İKabul. edilmiştir. 

399 Merkez levazımı 
REtS — İKabul edilmiştir. 

400 Merkez müteferrikası 
(REİS — iKabul edilmiştir. 

401 Merkez ikramiyesi 
IREtS — Kabul edilmiştir. 

402 Vilâyât mefruşat ve demirbaşı 
IREÎS — (Kabul edilmiştir. 

403 Vıilâyât levazımı 
İREÎS — İKabul edlmiştir. 

404 Vilâyât müteferrikası 
iREtS — (Kabul edilmiştir. 

405 Vilâyât ikramiyesi 
(REtS — Kabul edilmiştir, 

406 Masarifi mütenevvla 
REtS — Kabul edimiştir. 

407 Harcırah 
REtS — (Kabul edilmiştik. 

408 Resmi telefon masrafı 
REÎS — Kabul editaiştir. 

409 Ücretli muhabere ve müikalıeme 
masrafı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

410 Dahili resmi telgraf ücreti 
IREÎS — Kabul edilmiştir. 

411 Masarifi mukannene 
REtS — Kabul edMştir. 

65 208 

4 800 

797 412 

183 060 

2 285 636 

171 177 

500 

il 500 

9 000 

2 500 

V 000 

30 000 

88000 

42 000 

6 000 

162 000 

120 000 

2 000 

1 000 

500 

184 500 
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641 500 

445 000 

148 000 

37 000 

2 500 

12 000 

Faısü Ora 

412 Posta masrafı 
RlEÎS — Kabul edilmiştir. 

413 Telgraf ve .telefon masarifi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

414 Telsiz telgraf ve telefon malzeme 
ve işletme masrafı 
REÎS — 'Kabul edilmiştir. 

415 Vesaiti nakliye masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4116 Kıymetli evrak 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

417 Sai ücreti ve .pul' bedellerd 
REÎS — Kabul edrilmliştir. 

418 'Berayı ihtisas Avrupa'ya 
gönderilecek memurin ücurat ve 
harcırahı: 8 000 
RlEÎS — Kabul edilmiştir. 

419 Kurslar masrafı 9 000 
REİS — Kabul editamştir. 

420 lEbniiye tamir, inşa ve iştirası 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

421 Teügraf fabrika masrafı . 40 000 
REÎS — Kabul edilmişti^ 

422 Telgraf mektebi masrafı 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

423 788 numaralı kanunun taltbik 
masrafı 10 000 
REÎS — Kabul edilrnliştir. * 

424 Geçen sene düyunu 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

425 Eski seneler "düyunu 8 000 

H) Enınij^ti Umumiye Miidkiyeti Umumıiyfösfî 
Bütçesi: 

REÎS — Efendim, Emniyeti Umumiye bütçesi 
hakkında mütalâa varmı? Fasılara geçiilmesjnli kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kail-
dırnsun.. Kabul edimıiştir. 

Fasıl 

431 

432 

433 

434 

Lıiraı 

Merkez maaşatı 
IREÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücuratı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyât memurunu maaşatı , 
REÎS — Kabul edilmiiştir. 
Vilâyât ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

15 156 

3 240 

1 055 058 

46 788 

Fasıl 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

l i ra 

Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilrnliştir. 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilrnliştir. 
Tahsiisatı m:aiktua 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve 'demirbaşı 
REÎS — Kabul edilrnliştir. 
Merkez' levazımı fasıl yekûnu 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilrnliştir. 
Vilâyât mefruşat ve demiirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 749 280 

121 000 

500 

450 

1-300 

1 300 

8 000 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

45ıl 
452 

41 000 Vilâyât levazımı 
REÎİS — Kabul edilrnliştir. 
Viilâyât müteferrikası ı 
REİS — Ka'bul edilmiştir. 
Vilâyât ikramiyesi 
'REÎS —Ka'bul edilmiştir. 
Masarifi mütenevvia 
REÎS — Kabul edıimSşjtir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmi .tejefon masrafı 
REİS — Kabul edıMmiişJtir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Oahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mütenevvia 
Vesaiti nakliye 
REİS — Ka'bul edilmiştir, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bu 452 neti vesaiti nakliye faslı encümenin mazbata
sından anlı'yoruzki vesaiti nakliyeden maksat, emni
yeti umumiye hidema'tın'da istimal olunan otomobil
ler vesairedir. Yine encümen diyorki : Geçen sene 
(12) otomobil varmış, bu sene emniyeti umumiye em
rindeki 12 otomobili (2)"ye tenzil etmiş, şu halde iki 
zabıta hizmet otomobili kalıyor ve (4) motorla (12) 
motosiklet kalıyor. Şimdi iki zabıta hizmet otomobili 
ve (4) motor ve 12 (motosiklet için .17 000 lira işletme 
masrafı nedir? Bunu anlayamadım. Saniyen müba-

3 500 

1 000 

46 600 

60 000 

3 250 

6 000 

320 

244 000 

4 400 
30 000 
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yaa diyor. Onbin liraya ne alınacaktır? Esasen 12 oto
mobilden onunu alıyorlar (2) kalıyor. O halde otomo
bil değildir. Bu on bin lira ile ne mubayaa olunacak 
ve böyle iki otomobil, dört motor, on iki motosiklet, 
17 CI3İG} lira işletme masrafı yaparmı? Bu bapta maz
bata muharriri beyefendi izahat verirlerse memnun 
oluruz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SÜLEYMAN 
SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, geçen sene Emni
yeti Umumiye vesaitinin müfredatı şu idi : 4 motor, 
9 otomobil, 30 bisiklet, 12 motorsiklet, 3 otomobil 
ki Reisicumhur Hazretlerinin emirlerine amade ol
mak üzere Emniyeti Umumiyede hazır bulunması 
lâzımıgelen düomiöbiler. Bu vesaitten bu sene motor 3, 
otomobil 3, bisiklet 30, motosiklet 12, otomobil 3 
dokuzdan üçe inmiştir. Gördüğünüz tahsisat bunların 
işletmesi, tamiri ve aynı zamanda o arz ettiğim i'kıi 
otomobilin tecdidi için konulmuş bir tahsisattır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mazbata 
muharriri beyefendinin esbabı mucibede beyan bu
yurduğu şekil şu halde, değişmiş. Diyor ki : Emniyeti 
Umumiye hidematında halen 12 dtdhobil vardır. Son
ra diyorki : Vesaiti mezkûreden İstanbul'da bir, An-
kara^da iki otomobil kalıyor demektir. Bundan üç za
bıta otomobili vardır. (4) motor vardır. (12)'de. mo
tosiklet vardır, (17 000) lira da işletme masrafı yardır. 
(17 000) lira işletme masrafı olmaz. Bir de (10 000) 
lira ile ne mubayaa olünacaktar. Bir mubayaa var. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SÜLEYMAN 
SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, (12)' otomobil doğ
rudur, arz ettiğim gibi geçen sene Emniyeti Umumiye 
cimrinde bulunan, otomobil (12) idi. Bu, bu sene üçe 
inmiştir, onbin liraya gelince : Beşer bin liradan iki 
otomidbil bedelidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — (9) otomo
bil varmış. Bundan hiç bir tane kabili istimal yok mu 
Öyleyse o başka. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Çok otomobiller ya
nidir, ben görüyorum. 

REİS — Teklifiniz var mı? 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mademki 

(12)'den üç tanesi kalıyor, bunun içinde sağlamı var
sa bunun tenzilini isteyeceğim. Eğer sağlam yoksa iza-
thalt versinler. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la) — Mazhar Müfit Bey kürsüye çıktığı vakit Emni
yeti Umûmiye bütçesi için kendileri büyük idarede bu
lunmuş arkadaşlardan olduğu için bu tahsisat azdir 
diyecek zannettim. Filhakika bu tahsisat azdır, İstan

bul, İzmir, Ankara ve daha başka şehirlerin emniyeti 
malumu âliniz polise mevdudur. Polis vesaiti meya-
nında otomobil, motosiklet ve deniz olan yerlerde mo
tor çok lâzımdır. Çok müessir bir vasıtadır. Geçen 
sene bu sene ittihaz olunan tedbir neticesinde bunlar 
azaltıldı. O gördüğünüz 17 000 lira ancak İstanbul' 
da gece gündüz işleyecek olan motorlara kâfi gelecek
tir. Çdk korkarını ki gelecek sene Meclisi âliniz açıl
dığı vakit bu fasıldan tahsisatı munzama isteyeceğiz. 
Onun için rica ederim, bu faslı kabul ediniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şükrü Be
yefendinin teveccühüne teşekkürler ederim. Büyük 
idare memuru imişim, filân buyurdular; Ben dokuz 
seneden beri mebusum, idare memuru filân değilim. 
Bendeniz Emniyeti Umumiye vesaitinin lüzum veya 
âdemi lüzumundan bahsetmedim. Paradan bahsettim. 
Diyorumki 12 - 13 otomidbil vafmış. Lüzum görme
mişler (9)'unu tenzil etmişler. Âlâ, kalmış üç tanfe ve 
on bin lira da yeniden mübayaat için tahsisat koy
muşlar. Acaba on üç otomobilin içinde kabili istimal 
bir otomobil yok mu imiş, dedim, yoktur derlerse pe
kâlâ altsınlar. Fakat düne kadar kullanılan bu (13) 
otomobilden üç tanesi kabili istimal işe almamak 
için teklifte bulunacağım dedim. İstediğim cevap bu
dur. Evet (13) otomobilin hiç birisi işe yaramıyor 
derlerse kabul edeceğiz. Yararsa bu on bin lira ne
dir? Saniyen (17 OOCi)' lira işletme masrafı 3 - 4 bin 
lira da tamir masrafı olarak üç otomobil, dört mo
tora veriliyor.* Bunlar ne yakar? Buyurdularki mo
tor lâzım. Malum efendim. Polis idaresine motorun 
ehemmiyetinin ne demek olduğunu eğer mazbatada 
gördüğümüz esbabı mucibe gibi sırf vezaifi inzibati-
yede kullanılacak ise (2) otomobilin de az olduğuna 
kaniim. Binaenaleyh demin sorduğum şudur. 12 oto
mobilden (3) tane kabili istimal yok mudur? Yok der
lerse derhal kabul edeceğiz. Vardır derlerse o zaman 
bunlardan üçünü istimal edelim diyeceğiz. Biri bu. 

İkincisi : (17 000) (3 000) de daha (20 000) lira 
ne hesapla verilmiştir diye sordum, yoksa bunun lü
zum ve âdemi lüzumundan bahsetmedim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Efendim, Mazhar Müfit Beyefendi mevcut oto
mobillerden kabili istimal üç otomobil bulunamaznu 
buyuruyorlar; ifası iltizam olunan hizmet otomobil
lerinin işi çok ağır olacaktır. Harta beşer bin lira di
ye hesap etmiş olduğumuz bu dtomöbillerin ihtimal 
ki daha iyi ve kuvvetli makineler olması icap edecek. 
Bunların artırılmasına lüzum hâsıl olacağını bile encü
meniniz nazarı itibara almıştır. Gece ve gündüz ifa 
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ettikleri vazifenin ehemmiyeti, nezaketi nazarı itiba
ra alınınca bu otomobillerin iyi evsafta olması lüzu
mu takdir buyurulur. 

Mubayaa için encümeninizin kabul etmiş olduğu 
(on bin lira) bu sebebe müstenittir. 

Tamire gelince; üç bin lira tamir, dört motor, üç 
otomobil, on iki motosiklet ve 3'0 bisiklet için çok gö
rülür bir para değildir zannediyorum. 

İşletme masarifine gelince : Bunun da hesabını 
encümenimiz şu suretle tayin etmektedir: Bir oto
mobil içlin ayda yüz eli lira masraf hesabediyoruz. 
Üç otomobilin aylık masrafı yekûnu (450) lira edi
yor. Üç motor için ayda ikişer yüz liradan (600) li
ra hesabediyoruz. Otuz bisiklet ayda birer lira he
sabı ile otuz lira etmektedir. Oh iki motosiklet ayda 
yirmibeşer lira hesabı ile (400) lira ediiyor. Bunların 
mecmuu ayda (380) lira masraf yapıyor, on iki laya 
göre hesap edecek olursak (16 560) lira etmektedir 
ki zaten encümenlerin bütçe ile teklif ettiği miktar 
da (17 000) liradan ibaret bulunmaktadır. Bu suret
le ümiidederjrrtki hesapit'a bir fazlalık, zannı hâsıl ol
maz. 

MAZHAR MÜFlT BEY (Denizli) — Reis Pa
şa Hazretleri; on üç otomobilden sağlam üç tane 
yok demektir ki - yazıiktır - o halde alınsın. Geçen 
sene boş vakit geçirmişler. 

REİS — Başka mütalaa var mı? (Hayır sesleri). 
Fasıl fcabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

453 Polis telefonları masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

454 Polis karakollarının tamirat mas
rafı 10 000 

, REtS — Kabul edilmiştir. 
455 İstihbarat masrafı • 366 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
456 Polis. mecmuası tab'iye ve masra-

rifi müteferrikası 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

457 Mükâfatı nakdiye 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

458 Ecnebi mütehassısı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. . 

459 Polis mektepleri masrafı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

460 788 numaralı Kamunun tatbiki 
masrafı 2 000 
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Fasıl Lira 

REİS — Kabul edilmiştir. 
461 Geçen sene düyunu 4 000 

REİS —• Kabul edilmiştir. 
462 Eski seneler düyunu 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
.V) Umunu Jaedlaııma (Kuınıaınldianıhğı Butçesii. 
REİS — Efendim, Umum Jandarma bütçesi he

yeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mu? 
RASİH BEY (Antalya) — Efendim Vekil Beyin 

bazı hususlar hakkında bizi tenvir buyurmalarını ri
ca edeceğim. Jandarma teşkilâtımızın daha ziyade 
tevsi edilmesi esasilaştırılması için bazı tetıkikat ya
pılmakta olduğunu işitmiştiik. Bu hususıtalki tetkik
lerden ne netice alındığı hakkında bizi tenvir bu
yurmalarını rica ederim. 

Bir de malumu âliniz, geçen bütçelerimizde mu
hafaza teşkilâtı vesaire unvanı ile birçok masrafla
rımız vardır. Fakat o muhafaza teşkilâtlarını tevdi 
ettiğimiz vazaif kusmen yine jandarma ve pofeleri-
mıiz tarafından görülmektedir. Yahut müştereken 
görülmektedir. Şu halde polis ve jandarmamızı! o 
tahsisatlarla beraber bu vazaifi de almaik suretiyle 
tevsi ve esaslaştırmamız herhalde daha muvafık 
olur gilbi bendenize bir fikir geliyor. Meselâ rüsu
matın muhafaza teşkilâtı, onmanın muhafaza teşki
lâtı var. İnhisarların muhafaza teşfcilâtıları vardır. 

Bunların hiç birisi de polissiz, jandarmasız bir 
yere gidemezler ve yine vazifeleri müştereken gö
rürler. Polis, jandarma ile görülür. Onun için zabı-
tiayf tevhit edersek hem memleketin emniyeti umu
miyesi bir noktada bütün emniyete ait işler üzerin
de temerküz etmiş olur, hem de jandarmamız daha 
esaslı teşekküllere mazhar ölür. Bendenize bu fikir 
geliyor. Bu hususta vekâletin de tetfcikatı olduğunu 
Vekil Beyden işittim. Bizi tenvir etmesini rica ede
ceğim. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (DAHİLİYE VEKİLİ) 
(Muğla) — Efendim; Jandarma teşkilâtlımız malumu 
âliniz bu memleketin en esaslı ve en muvaffak ol
muş teşkiilâtüiarından 'binlidir. Fakat mütemadi harp 
senelerinde yanlış bir içtihat neticesi olarak jandar
manın cephede istihdamı, jandarmamızı o zamana 
ait esaslardan miahrum etmiş ve bu teşkilât üzerin
de hayli tahribat yapmıştır. Balkan Harbinden son
ra yaptığımız teşkilâtımızı da Umumi' Harpte boz
duk. Bu günkü tekemmül demin de arzettiğim gibi 
Cumhuriyet eserlerinden biridir. Bu gün jandarma
mızın esası gönüllü olarak alınan efrattan ibarettir. 
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Bunlar, evvel emirde jandarma mekteplerimizde al
tı ay kadar tahsil ve talim gördükten sonra kıtaata 
tevzi olunur. Jandarma bir mesleki mahsus mahiye
tindedir. Jandarma zabitinin doğrudan doğruya mes
lekten yetişmiş, stajını görmüş vazife ve mesleğe 
merbut olması lâzımdır. 

Harp senelerinde ve harpten sonraki senelerde 
mektepten namzet alamadığımız için jandarma za-
bitanı arasında haylice boşluklar vardır. Demin de 
arzetıtiğim gibi bu boşluğu her sene Mektebi Harbi-
yeden muayyen bir miktarda efendi alarak jandar
mamızda sııtaj gördükten sonra jandarma kadromu
za ithal suretiyle kapatmak istiyoruz. Deminde ar-
zettiğiım gibi jandarmanın çavuşlarının, karakol ku
mandanlarını da gedikli olarak meslekileştirmek is
tiyoruz. 

Fakat jandarmayı bu günkü menbaından ayıra
rak ve doğrudan doğruya meslekî hale ifrağ ederek 
gedikli efrat kullanmaya bu günkü ve yarınki büt
çemizin müsaadesi yoktur. Çünkü hesabımıza göre 
bunun için kırk milyon lira ister. Binaenaleyh mad
dî ziaruret bizi bununla iktifaya mecbur ediyor. 

Muhafaza tertibatınla gelince : Filhakika Rasih 
Beyefendinin söyledikleri mahzur memleketimıizde 
mevcuttur. Ben İzmir'de Belediye Reisi iken on iki 
nevi zabıta saymıştım. Bunları kısmen tevhit ve 
kadrolardan tasarruf etmek imkânı var. Maliye Ve
kili Beyle mutabık kaldık. İstanbul'daki memurlar
dan, mütehassıslardan bir komissyon yaptırdık. Bun
ların tanzim ettiği lâyiha bize geldi, tetkikat yaptık 
ve bir kanunla gelmek istiyoruz ve gelecek sene 
Meclisi Âliye gelecektir. Ve o vakit bu gördüğümüz 
mahzurlarda 'kalkacaktır. 

REİS — Fasıllara geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Fasıllara 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

471! Maaşaıtı umumiye 1 903 320 
REİS — Kabul edilmiştir. 

472 Ücurat 27 720 
REİS — Kabul edilmiştir. 

473 812 numaralı Kanun mucibince 
verilecek zamlar 503 694 
REİS — Kabul edilmiştir. 

474 Tahsisatı fevkalâde 1 335 0:86 
REİS — Kabul edilmiştir. 

475 Uzaklık ve pahalılık zammı 245 515 
REİS — Kabul edilmiştir. 

500 

194 940 

250 

2 500 

500 

15 000 

108 000 

Fasıl Lira 

476 Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 

477 Tayın zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

478 Merkez mefruşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

479 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

480 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

481 Vilâyât mefruşatı ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

482 Vilâyât levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

TALÂT BEY (Ankara) — Tenvir ve teshin için 
yüz bin lira konmuştur. Bunun tevzi ve taksimi zan
nederim pek adilâne ollmiuyor. Alaylara gönderiliyor. 
Alaylardan Taburlara, Taburlardan Bölüklere, Bö
lüklerde tükeniyor. Zannederim ki karakollarda bu
lunmuyor. Bizzat kışın tetkik ettiğim bir karakolda 
gazyağı yoktu. Ufak lâmbalar var, gazyağı yoktu. 
Niçin bu kadar dedim, çarşıya gidipte almaya vakit 
bulamadık dedi. Bunu kesemizden alıyoruz, dedi. 
Gerçi odunu dağdan alıyorsak da bunu paramızla 
alıyoruz, param da yok alamıyoruz demek istedi. 
Not ettim merkeze geldik, Bölük kumandanına sor
dum, antiak gelen para bölüğe kifayet ediyor dedi. 
Karakollara tabi bilrşey veremezdik dedi. Tabura 
sordum, taburdan artrnıyorfci verelim dedi. Bunun 
için haricî karakollarda kışın ifayı vazife eden ev
lâtlarımızı üşütmeyelim. Okumak, yazmak isteyen 
çocuklarımızı muzlim bir halde bırakmıyalım. Bu
nun hüsnü tevziini temenni etmekle beraber gerek 
mülkiye müfettişleri ve gerek jandarma müfettişleri 
tarafından da tetkikini rica ederim. 

' REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Başka mütalaa yok, faslın yekûnu kabul 
edilmiştir. 

Basıl Lira 

483 Vilâyât müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

484 Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

485 Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 000 

52 200 

141 000 
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Fasıl 

486 Resmî telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir, 

487 Ücretli muhabere ve rnülkâleme 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

488 Dahilî resmî telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

489 Iknamiiye ve mükâfatı nakdiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

490 Masarifi mukannene 
RElS — Kabul edilmiştir. 

491 Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

492 Tayinat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

493 Teçhizat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

494 Vesaiti nakliye masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

495 Staj için Avrupa'ya gönderilecek 
zabitan harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

496 Jandarma mektepleri masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

497 Matbaa masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

498 İmalâthane ve depolar masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

499 91) numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

500 Geçen sene düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

501 Eski seneler düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 196 

2 100 

900 

35 000 

100 

276 404 

176 462 

698 800 

31 300 

5 000 

101 000 

500 

1 590' 

10 000 

9 000 

1 000 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim 
bir şey soracağım. (Hükümetin teklifi bin lira, encü
men 900 lira kabul etmiş, yekûn ediyoruz hüküme
tin teklifini 9 505 815 lira, 10 810 577 liradır. Mes'ul. 
olan hükümet dokuz milyon beşyüzbin küsur lirayı 
Ikâfi görmüş, bütçe yapmış getirmiş. Encümen bol 
bol bunları tezyit etmiş. Ne için tezyide mecbur ol
du, lütfen cevap versinler. Bütçede parayı biraz az 
sarf etmek fikri hâkim olsa çok iyi olacak zannedi
yorum. 

SAKİR BEY (BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ 
(Edirne) — Efendim tasarruf temininde encümeni

nizde Mebusu muhteremle hem fikir olaraık yürü
müştür. Yalnız iptidaî izahatı talkip buyurmadılkla-
rından burada zuhufl ' ediyorlar. 9 505 815 liradan 
ibaret görülen hükümet teklifi bilâhara şark teşki
lâtı dolayısıyla (2 358 000) lira tezayüt etmiştir. Bu 
suretle yeikûn 11 963 805 liraya baliğ olmuştur. En
cümeniniz bu tekliften bir milyon liradan fazla ta
sarruf temin etmiştir, Zannediyorum ki encümenin 
ilâvesi mevzu bahis olacak bir vaziyet yoktur. 

Z) İslkân Müdlüi%ie*i fUmumfiyestî Bütçesi : 
REİS — Efendim İskân Müdüriyeti Uimıumıiyesi 

Bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). O halde fasıllara geçiyo
ruz. 

Fasıl Lira 

511 Merkez maiaşaıtı 12 870 
REİS — Kabul edilmiştir. 

512 Merkez ücuraıtı 4 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

513 Vilâyât memurin rnaaşatı 57 312 
REİS — Kabul edilmiştir. 

514 Vilâyât ücuratı - 12 360 
REİS — Kabul edilmiştir. 

515 Tahsisatı fevkalâde 140 622 
REİS — Kabul edilmiştir. 

516 Uzaklık ve" pahalılık zammı 15 239 
REİS — Kabul edilmiştir. 

517 Tahsisatı maıkıtua 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

518 Merkez mefruşat ve demirbaşı • 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

519 Merkez levazımı 5 500 
REİS -— Kabul edilmiştir. 

520 Merkez mütefenlikası 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

521 Vilâyât mefruşat ve demirbaşı 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

522 Villâyât levazımı , 16 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

523 Vilâyât müteferrikası 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

524 Masarifi mütenevvia 19 180 
REİS — Kabul edilmiştir. 

525 Harcırah. 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

526 Resmî telefon masrafı 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Dahilî Resmî telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mukannene 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
îskân masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tavizaıt 
RElS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1 000 

29 000 

300 

206 000 

100 000 

220 000 

Fasıl 

533 788 numaralı Kanunun 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

534 Geçen sene düyunu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

535 Eski seneler düyunu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

tatbiki 

Lira 

3 000 

25 000 

125 000 

Efendim, bu günkü müzakeremiz hitam buldu. 
Yann saat on dortde içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma Saati; Saat : 17,50 

»&<i 
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