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1 — SABİT ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek Âzayi Ki

ramdan bazı zevat m mezuniyetleri kabul olunduktan 
sonra 1931 senesi bütçe kanunu lâyihasının müzakere
sine başlandı ve bir müddet müzakereden sonra teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile açılarak bütçe lâyihası 

Mazbatalar 
1 — Şurayı Devlet kanununa bazı maddeler ilâvesine 

ve bazı maddelerinin tadiline dair 1/128 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

2 — Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkın-

1 — 1931 senesi bütçesi hakkında 1/80 numara
lı kanun lâyiJıası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

Halil B. (İzmir) — Paşa Hazretleri! usulü mü
zakere hakkında iki söz söyliyeceğim: 

Efendim; muamele vergisi kanunu vardır. Mec
lis heyeti umumiyesini kabul etti ve maddelere ge
çildi. Bütçe Encümeni esasen kendi tadili mucibin
ce tahmin ettiği miktarı bütçeye koymuştu. Mua
mele vergisi kanunu muhtelit bir encümende tet
kik ediliyor, masraf bütçesinin müzakeresi bittik
ten sonra muamele vergisi kanununun müzakeresi 
esnasında Bütçe Encümeninin koyduğu miktardan 
daha çok bir varidat temin edilmek ihtimali var
dır. Binaenaleyh biıınetice varidatile masarif bey
ninde bir teşevvüş hasıl olacaktır ve yeniden büt
çelerde muamele yapılmak lâzım gelecektir. Onun 
için encümen bir an evvel kanunu tetkik etsin de 
bu kanunu çıkaralım. Masraf bütçeleri tahakkuk 
ettikten sonra bu kanun müzakere edilir ve bütçe 
Encümeninin koymuş olduğu on üç milyon liradan 
daha az veya daha fazla bir şey hasıl olacak olursa 
hesabatta teşevvüş hasıl olacaktır. Nazarı dikkati 

üzerindeki müzakereye bir müddet daha devam olunduk
tan sonra maddelere geçildi. B. M. M., Riyaseticümhur, 
Divanı Muhasebat ve Başvekâlet bütçeleri kabul edildik
ten sonra çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis Kâtip- Kâtip 
Afyon Karahisar Çanakkale 

A. Kâzım Ruşen Eşref Ziya Gevher 

daki kanuna müzeyyel 1/88, Devlet memurları maaşa-
tmm tevhit ve teadülüne dair 1452 ve 1498 numaralı ka
nunlara müzeyyel 1/124 ve elçilik, maslahatgüzarlık ve 
konsolosluk müstahdemini ücretlerinin tediye sureti hak
kında 1/138 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe Encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

celbetmek için söyliyorum. 
Reis — Daha bütçenin birinci maddesinin mü-

zakeresindeyiz. O zamana kadar yetiştirilir. 
Halil B. (İzmir) — Bir kısım tahsisatı kabul 

edeceğiz ve ettik. 
Reis — Encümen onu idare edecektir. 

A — Şurayi Devlet bütçesi: 

Reis — Efendim; Şurayi Devlet bütçesinin 
heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim; bütçe
ye başlamazdan evvel bendeniz bazı malûmat edin
mek istiyorum. Şurayi Devlet Teşekkülünden son
ra Büyük Millet Meclisinin Muhakemat Encüme
ninden ne kadar evrak devralmıştır?. Nafıa, Mali
ye, Maarif ve diğer dairelerde elyevm mevcut ev
rakın miktarı nedir ve ne kadarı neticelenmiştir. 
Sonra daavi dairesinden çok çikâyet vardır. 

îşler yürümüyor bataetle gidiyor. Alâkadar 
zevat bilhassa Riyasette bulunan zat zamanında 
vazifesine gelmiyor diyorlar. Bunun için de nazarı 
dikkati celbederim. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BIRINCI GELSE 
Açılma saati : 14,10 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Avni B. ( YOZGAT ), Ziya Oevher B. { ÇANAKKALE ) 

Reis — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 
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Şurayı Devlet Reisi Mustafa Reşat B. — Efen
dim ; Muhterem Süleyman S i m Beyefendi tara
fından tevcih edilen suallerde buyurdular ki; Şu
rayı Devletin bidayet teşekkülünde; Memurin Mu-
hakemat Encümeninden ve diğer encümenlerden 
ne kadar evrak devir almıştır. Malûmu âliniz bun
lar, doğrudan doğruya memurin muhakematıııa 
bir de bazı mahdut hususlara ait evrak idi. Bunlar 
Şurayı Devletin teşekkülünde 270 bu kadar iş idi. 
Bunlar doğrudan doğruya mülkiye dairesine ha
vale edilmiştir ki; hemen ekserisi memurinin mu
hakematıııa taallûk ediyor-

Aynı senede mülkiye dairesine bunlarla bera
ber 2700 iş daha gelmiştir. Sonra 928 de 4171 iş, 
929 da 3469, 930 da 3329, 931 senesinin lik nısfı 
olan altı ayda 1631 iş gelmiştir ki; bu dört sene 
içinde mülkiye dairesine gelen iş; ceman ( 14976 ) 
ya baliğ oluyor. 

Müsaade buyurursanız bir noktayı arzedeyim. 
Bu işler içerisinde tam manasile iş olan on bir bin 
iştir, mütebaki üç bin küsuru işin icap ettirdiği 
muhaberelerdir. Elyevm mülkiye dairesinin elinde 
ancak 120 kadar iş vardır ki; bunun sekseni muha
berattan ibarettir. Mütebakisi de derdesttir. Mülki-
y.e dairesinin vaziyeti budur. 

Deavi dairesi hakkında da malûmat arzedeyim 
ki ; Süleyman Sırrı Beyefendinin suallerinde mün
demiçtir. 

Deavi dairesi Şurayı Devletin 1927 teşekkülün
de açılmıştır. Eski Şurayı Devlette koııtansiyon 
dairesi yoktu. Yalnız memurin muhakematıııa ba
kardı. Bize kazaı idarîyi tam manasile tecelli ettiren 
İni daire Cumhuriyet devrinde açılmıştır. Kazaı 
idarî, na tamam bir halde vilâyetlerde vardır. Di
vanı Muhasebatın bazı şeyleri vardır ki; bunlar re-
kura tabidir, fakat bunların hemen her zaman Şu
rayı Devlete dava ikamesine imkân yoktu. Bu da
ire teşekkül etti. Malûmu âlileri bu hukuku amme 
işlerindendir. Bu iş ağırdır. Bin bir türlü tenevvü 
arzeder. hukuku lıususiyeye benzemez. Çok kaydı 
istilzam ettirir. Bu mahiyette olarak deavi dairesine 
ilk sene zarfında 822 iş gelmiştir. Doğrudan doğru
ya altı ay zarfında bu deavi işinden 482 si intaç 
edilmiştir. Mütebakisi 1928 senesine devir edilmiş
tir. 1928 de 2800 iş gelmiştir. 1929 da 2700 iş gel
miştir. 

1930 senesinde 4200, 931 senesinin ilk altı ayı 
zarfında da 2300 iş gelmiştir. Sene nihayetine ka
dar gelecek işi de bunun nısfı olarak kabul edersek 
931 senesinde de 4600 iş gelmiş olacaktır. Bu gün 
elimizde 9800 kadar iş vardır. Dört sene zarfında 
ancak beş bin kadar iş bitirilmiştir. 

Bu söylenen teahhürun belli başlı sebebini Hey
eti Celilenize arzediyorum ki; kemiyet noksan
dır. Deavi dairesini, kendisine gelen davaların 
mahiyeti itibarile» mülkiye dairesine benzetmeme-
li. Mülkiye dairesinden (1.2) bin iş çıkmıştır. Bu
rada da o kadar iş çıkabilirdi, mütaleasmda bulu
nulmaması icap eder. Mülkiye dairesine gelen iş

ler pişmiş, hazırlanarak gelen iştir. Müfettişler 
her hangi bir iş hakkında tetkikat yaparak fez
lekesini veriyor. Orada da ufak tefek sualler so
rulmak suret ile ya lüzum veya meni muhakemeye 
karar veriliyor. Deavi dairesi bir çok usullere ta
bidir. tebliğ ve tebellüğ için epice zaman geçtik
ten sonra işlerin mahiyeti itibarile bir çok idarî 
kanunlar üzerine ayrı tetkikleri icap ettirir. Ma
lûmu âliniz dir ki; idarî kanunlar pek çoktur. 
Bunlar üzerinde tetkikat için çok zaman sarf edil
mesi lâzımdır. 

Teahhürun belli başlı sebebi kemiyet noksan
dır. Bu noksanı gidermek için geçen sene ve bu 
sene istirhamlarımız oldu. Bunlar nazarı itibare 
alındı. 

Bir kanun lâyihasile geliyoruz. Bir daire 
daha ilâve etmek ve usullerde bazı tadiller yapa
rak işlerin seri bir surette intacına muvaffak ol
mak emelimizdir. 

Yusuf B. ( Denizli ) — Deavî dairesinde çok 
iş vardır. Herkes bu işleri bekliyor. Bunun bir an 
evvel intacını biz de istiyoruz. 

Ş. D. Reisi Mustafa Reşat B. — Çalışılacaktır 
efendim. Çalışmak vazifemizdir. Arzettiğim gibi 
kanunun çdanası da işleri tesri edecektir. înşaal-
lah gelecek sene huzurunuza hiç bir mütedahil iş 
olmadığı halde çıkacağımızı ümit ediyorum.(Kâ
fi senleri). 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat ) — Reşat Beye
fendinin izahatından anlaşıldığı veçhile, mülkiye 
dairesine 14 bin evrak gelmiş, deaviye 12 bin ev
rak gelmiş, bu 12 bin evraktan 5 bini intaç edilmiş 
ve 7 bini kalmış, dört senede, senşye 1250 evrak 
düşer, bu faaliyet kâfi değildir. "Halk bu deavî 
dairesinden şikâyet ediyor. 

Büyük Millet Meclisinin Muhakemat Encümeni 
3 senede 26 bin evrak çıkarmıştı, bu faaliyet ken
dilerine numune olmalıdır. 

Reis — Efendim; Şurayi Devlet bütçesinin 
Heyeti umum iyesi hakkında başka söz istiyen var
ını? ( Hayır sesleri). 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
101 Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 183 176 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

102 Müstahdemler ücreti 4 680 
Reis- — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
103 Muvakkat tazminat 8 820 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

104 Mefruşat ve demirbaş 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
105 Levazım 2 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 

- 103 
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Lira 
600 

Lira 
ı 790 

Lira 
200 

Lira 
M'deli 100 

Lira 
1.10 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 5 300 

F. 
106 Müteferrika 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

.107 Masarifi mütenevvi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
108 Harcırah 

Reis — Kabul etli 1 mistir. 
F. 

109 Kitap ve risale mubayaa 1 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 

Reis 

11 
Reis 

Reis 

— Kabul edilmiştir. 

Geçen sene düyunu 
— Kabul edilmiştir. 

/>• İstatistik- Umum Müdürlüğü 

Lira 
120 

İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesi
nin heyeti umumiyesi hakkımla söz istiyen var mı 
efendim! 

Emin B. ( Eskişehir ) — İstatistik hakkındaki 
tedbir ve tasavvurları nedir! 

Reis — Efendim; istitistik vaziyeti ve âtisi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sual soruluyor. 

Başvekil îsmet Pş. ( Malatya ) — Suali ey i 
kavrıyamadım galiba, memlekette fennî istatistiği 
tesis etmek için nasıl devanı edileceği gibi bir su
aldir. 

İstatistik Umum Müdürlüğünü bir kaç sene 
evvel tesis ettik. Maksadımız memlekette iktisa
dî, ve içtimaî ve siyasî bütün cemiyetin muhtaç 
olduğu rakamları fennî bir surette toplamaktı. 
Bu muğlak bir fendir, mütehassısları fennî bir 
surette ve uzun zaman zarfında yetiştirmek lâzım
dır. Bu istikamette devam ediyoruz. İstatistik 
Umum Müdürlüğü umumî tahriri nüfustan sonra 
bilhassa iktisadî hayatta lâzım olan bütün malû
matı fennî bir surette toplamak için ciddî olarak 
çalışıyor, hemen bütün resmî ve hususî ve ik
tisadî müesseselerle temastadır. Ümit ediyoruz ki; 
bu gidişle bir kaç senede muhtaç olduğumuz ra
kamların çoğunu İstatistik idaresinden alabilece
ğiz, elde ettiğimiz neticeler şayanı memnuniyettir. 
Sıhhate doğruluğa fevkalâde ehemmiyet verirler. 
Alâkadarlarla daima temas ederler. Hulâsa: İstatis-
lik İdaresinin mesaisini ileride azaltmak değil, bil
akis tevsi etmemiz rnusammemdir ve bu istikamette 
devam ediyoruz. \ 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? (II at/ir 
sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
121 Memur maaşları ve tekaüt ikra

miyesi 18 804 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
122 

Reis 
P. 

123 
Reis 

F. 
124 

Reis 
F. 

125 
Reis 

F. 
126 

Reis 
F. 

127 
Reis 

F. 
128 

Reis 
F. 

129 
Reis 

F. 
130 

Reis 
F. 

13.1 
Reis 

F. 
132 

Reis 
F. 

133 

Reis 
F. 

134 

Müstahdemler ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
— Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Kesmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Kitap ve risale 
— Kabul edilmiştir. 

Beynelmilel istatistik ve nüfus 
kongresine iştirak masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Beynelmilel' istatistik enstitüsüne 
yardım 

— Kabul edilmiştir. 

Fski seneler düyunu 

Lira 
7 980 

Lira 
2 772 

Lira 
900 

Lira 
2 390 

Lira 
724 

Lira 
350 

Lira 
700 

Lira 
22 

Lira 

160 

Lira 
5 150 

Lira 

2 400 

Lira 

900 

Lira 
44 

Reis — Kabul edilmiştir. 

C - Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
141 Memur maaşları ve tekaüt ikra

miyesi 
Kabul edilmiştir. Reis 

F. 
142 Merkez müstahdemleri ücreti 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

143 Vilâyat müstahdemleri ücuratı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

536 307 

Lira 
3 720 

Lira 
13 860 

- 1 0 4 
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p . Lira 

144 Muvakkat tazminat 5 268 
Reis — Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
145 Müstahikkini ilmiye maaş ve tah

sisatı fevkalâdesi 40 805 
Reis — Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
146 Merkez mefruşat ve demirbaşı 90 

Reis — Kabul edilmiştir. 
P. ' Lira 

147 Merkez levazımı 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
148 Merkez müteferrikası 270 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

149 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
150 Vilâyat levazımı 2 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

151 Vilâyat müteferrikası 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

*\ Liıv 
152 Masarifi mütenevvia 3 420 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

153 Harcırah 2 500 
Reis — Kabul, edilmiştir. 

p . * ' Lira 
154 Resmî telefon masrafı 90 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

155 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 90 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

156 Kuran i kerim ve ahadisi şerife ter
cüme ve tefsir ücretlerile bunların 
ve hutbelerin tabı ve neşir masrafı 4 500 

Talât B. (Çankırı) — Efendim; kur'anın tercü
mesi için senelerden beri mütemadiyen tahsisat 
veriyoruz. Şimdiye kadar hiç bir eser meydana 
gelmemiştir. 

Reis — Encümenler cevap versin. 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Faslın tetkikinde bu ciheti Encümen de 
sual etti. Tefsiri şerifin kuvvei karibeye geldiğini, 
yakında neşredileceğini encümende izah ettiler. 
Biz de Hükümetin teklif ettiği meblâğı kabul ettik. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? 156 in
ci fasıl kabul edilmiştir. 

P. Lira 
157 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

158 Geçen sene düyunu 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
159 

Reis 
Eski seneler düyunu 

Kabul edilmiştir. 

Lira 
22 730 

Ç - Maliye Vekâleti bütçesi 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

var mı? 
Sırrı B. (Kocaeli) — Umumî mevzuat ile bu se

ne muvazene cetvelinde hakkı huzurlar kalktığı 
halde Maliye bütçesinin bir kaç. yerine hakkı hu
zur karşılığı olarak bir meblâğ konulmuştur. Bu 
hususta nazarı dikkatlerini celbederim. 

Sonra ecnebi mütehassısları için yine bir meb
lâğ mevzudur fakat noksanile . . . Burada ben bil
mek isterim ki; Maliye Vekâleti getirdiği müte
hassıslardan ne dereceye kadar istifade etmiştir 
ve eğer mutena mevkilere Avrupadan tanınmış 
adamlar mütehassıs olarak celbedilirse memleket 
için fayda var mıdır, yok mudur? 

Diğer bir noktai nazar dahi; Ankara şehrinin 
imar masrafı için geçen sene konmuş olan mik
tar bu sene de gerek Hükümet gerek encümen ta
rafından tasdik ediliyor. Ben bu noktada gerek 
Hükümetten, gerek encümenden daha gayretkeş 
gözükeceğim. Bu meblâğ pek azdır. Bazı hükü
met merkezlerini ziyaret ederek memleketimize 
gelmiş olan arkadaşlarımızın yazılarını muntaza
man okumaktayım. Onlar, gördüklerini gıpta ve
recek şekilde bize anlatıyorlar. Onları okuduktan 
sonra hakikaten bize gıpta geliyor. Meşhur b:r 
darbı mesel vardır. Aslan yatağından belli olur 
derler. Biz Ankarayı ne kadar imara çalışsak ken
dimizi o kadar yükseltmiş oluruz. Bu şeref yalnız 
Ankaraya ait değildir, umum millete aittir. Bunu 
vazaifi umumiye meyanında göstermek doğru ola
caktır. Binaenaleyh bu kanunun şekli teayyün et
tikten sonra, dün de encümen reisi Beyin söyledi
ği veçhile, bir habbe kaldırmak ve indirmek müm
kün olamazken, bu fikrim Heyeti Umumiyenizin 
mazharı tasvibi olduğu takdirde, bu meblâğa nasıl 
ilâve yapılacaktır. Maliye Vekili cevap versin. 

Dün de yerinde bahsettiğim gibi, ben iktisadi
yat hususunda biraz refah bulmamızın, biraz ne
fes almamızın mutlak hariçten bulacağımız bir is
tikraza mütevakkıf olduğu kanaatindeyim. Avru
pa ve sair memleketlerin hangisine baksanız bun
lar da bu maraza ayni ilâcı aramaktadırlar ve o-
nunla tedavi ederler. Başka çaresi yoktur. Başka
ları buluyorlar da acaba biz ne için bulamıyoruz? 
eğer biz hariçten alacağımız parayı verimli yerle
re sarfettiğimizi söylersek para verirler. Kanaat-
bahş surette anlatırsak buluruz, zannediyorum. 
Hükümetimizin İni hususta teşebbüsü var mıdır, 
yok mudur? 

Biz idare makinelerimizin bazı geçit noktaların
da ecnebi mütehassıslar kullanmış olsak, kendi 
noktai nazarıma göre, Avrupaya vereceğimiz ka
naat daha salim olur, harekâtımızda daha fazla 
hüsnü niyetimizi ispat etmiş oluruz. Çünkü para 
onların elinde veya nezaretleri altında demek olur. 
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Bu suretle onların kabul ettikleri şekilde delil ve 
şehadet göstermek her halde bize düşer. 

Bunun için acaba benim şu meselede dermeyan 
ettiğim noktai nazar, Hükümetin noktai nazarına 
ne dereceye kadar tetabuk eder. İzah buyursalar 
zannederim faydalı olur. 

Dün yine bir istikraz meselesinden bahsettiğim 
zaman Yunanistanı misal göstermiştim. Vekil Bey 
cevaben; Yunanistanın umuru maliyesi kontrol 
altındadır dediler. Bunu bazı arkadaşlarım da söy
lediler. Ben, bizim kontrol altına girmeyi kabul ede
ceğimizi asla hatıra getirmem ancak Yunanlıların 
bu tarzı hareketleri üzerinde idarei kelâm edeceğim. 

Kâzım Paşa ( Diyanbekir ) — Mütehassıslar 
ne için geliyor? 

S n n B. ( Kocaeli) — Bunu erbabı ihtisasa 
bırakalım. Paşa Hazretleri. 

Kâzım Paşa ( Diyanbekir ) — Emniyet vermek 
için mi? 

Sırn B. ( Kocaeli) — Tabiî. 
Kâzım Paşa ( Diyanbekir ) — O da murakıp 

demektir. 
Sıra B. ( Kocaeli) — îşte Yunanlılar da hâ

kimiyeti maliyenin ne demek olduğunu biliyorlar 
ve hakimiyeti onlar da tanımışlardır. Acaba bu 
kontrolü nasıl kabul etmişlerdir? hem istiklâli ma
lilerine halel gelmiyor hem de işlerini pek âla gö
rüyorlar. Paralarını verimli yerlerde kullanarak 
umuru maliyesini kontrol altında bulunduran bir 
devlet dahi para bulabiliyor demek. Biz kendi 
istiklâli malîmize sahip olduğumuz halde ne için 
bulamıyoruz? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan-
k m ) — Muhterem arkadaşımın birinci suali; büt
çede hakkı huzurları men ettiğimiz halde Maliye 
bütçesinde hakkı huzurun görülmesidir. Eğer faslın 
başındaki yazıyı okumuş olsalardı zannederim ki; 
böyle bir suale mahal kalmazdı. Buradaki hakkı 
huzur, muvazzaf olmıyan bir adamın alacağı pa
radır. 

Kâzım Paşa (Diyarbekir) — Mütehassısdırlar 
da onun için. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Devam
la ) — Tahrir komisyonunda hizmet görmek üzere 
hariçten alacağımız adamları parasız kullanmağa 
imkân yoktur. Zaten faslın serlevhası da bunu söy
lüyor-
ikinci suallerile; ecnebi mütehassıslardan bahset
mişlerdi. 

Burada on beş bin lira gösterilmiştir, bunlardan 
istifade ediliyor mu ve ne netice vermiştir? bizim 
ecnebi mütehassısımız olmak üzere bir aktüelimiz 
vardır. Evvelce Anadolu şimendifer muhasebecisi 
idi oradan aldık, kazanç ve veraset ve diğer vergi
lerimizin tahakkuku hakkında kendisini mütehas
sıs olarak istihdam ediyoruz. Başka mütehassısımız 
yoktur. îmarm tahsisatını az gördüler bu sene yap
tığımız bütün tensikata rağmen imarın ehemmiye
tine binaen buna dokunmadık ve aynen geçen sene-

ki miktarı ipka ettik. Hepimizin arzumuz bir an 
evvel merkezi hükümet olan bu şehrin imar edilme
sidir. Fakat daha büyük arzumuz da Maliyeden 
takati nisbetinde muavenet etmektir. Yoksa para
mız olmadığı halde muavenet etmemek değildir. 

tstikı •az isine dün de temas ettiklerini buyurdu
lar. Hariçten para bulamaz mıyız? hariçten para 
bulmak imkânı yok değildir. 

Para bulunabilir. Şeraite tabidir. Rehinle veya 
yüksek faizle çok para bulunabilir. Doğrudan doğ
ruya bir inhisarımızı idare etmek isterler, başında 
otururlar ve yahut evvelce olduğu gibi bir idare 
teşekkül eder ve bir kontrol vazederler. 

Muayyen varidatımızı doğrudan doğruya tah
sil ederler. Binaenaleyh para bulmak imkânı yok
tur denilemez. Biz malî istiklâlimizi istihsalde çok 
zahmet çektik. Bizim maliyemizi başkaları idare 
ederke , başkaları varidatımızı alırken bize ver
diklerin hesabatın sıhhatinden evvelce şüphe edil
mişti. Bilmiyorum arkadaşım o hesabata inanıyor
lar mı? kendimizden olmıyan bir heyet tarafından 
bizim maliyemizin idaresini tasvip buyururlar mr? 
Başka devletler yapıyorlarmış, biz maliyemizi baş
ka ellere vermek fikrinde değiliz (Bravo sesleri, al
kışlar) ve bunu yapamayız. Her halde böyle bir ar
zu ve böyle bir meyil gösterirsek, biraz ağır şera
itle para bulmak imkânı olabilir. Fakat bilhassa 
adî masraflarımız için bir defa bu yola saparsak, 
artık ondan sonra bizden hayır gelmez. Daima 
masraf icat ederiz, çünkü para var. Yüksek faizle 
ve saire ile para verirler, alır .ve sarfederiz. Böy
le adî masraf için yüksel? faizlerle israf 
için nasıl ki bizden evvel gelenleri, para aldıkla
rından dolayı tel'in ediyorsak, bizim evlâtlarımız 
da bilâhara bizi tel'in ederler (Doğru sesleri). 

En ziyade itina ettiğimiz nokta kendi varidatı
mızla kendi masarifimizi yapabilmektir. Ondan son
ra bizim hesaplarımız acık ve doğru olduğu halde 
ve kendi varidatımızı da israf etmedikçe her zaman 
bizim müracaatlcrımız isaf edilebilir ve para verir
ler. Yalnız, aldığımız parayı masarifi adiyeye sar-
fetmek niyetinde değiliz. (Bravo sesleri). 

Buyurdular ki; eğer idare makinesinde ecnebi 
mütehassıslar olursa her halde bunlar bizim tarzı 
idaremizi, bizim teşkilâtımızı, varidatımızı, masa-
rifatımızı kendi noktai nazarlarından tetkik ederler 
ve diğerlerine itminanı mucip olacak surette bildi
rirler. O suretle para gelir. Arkadaşım müsterih ol
sunlar ki; maliyede, hesabımızda hiç bir şey saklı 
değildir. Hepsi açıktır. Heyeti celilenize takdim et
tiğimiz hesabı katiler nasıl ise o hesabi katiler onla
ra da aynen gösterilmiştir. Bir şey saklanmış değil
dir. Sizden hiç bir şey saklamadığımız gibi onlara 
da, geldikleri zaman tetkikat için bizden istedikleri 
vesaiki ve Heyeti Celilenize takdim edilen hesabı 
kafilerin birer suretini vererek ne istemişi erse ay
nen verdik. Hesabatımıza milletin ve herkesin itima
dı vardır. Ecnebilerin de vardır, Sırrı Beyefendi!. 

Hesabatta hiç bir yanlışlık yoktur. Banka ile 
ve başka suretlerle bizimle muamele yapanları gö-
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rüyorlar. Millî Müdafaa teahhüdatmı, şimendifer 
taahhüdatını yapan bankalarla temas ettik ve bizim 
bu gün kefilsiz, şartsız inşaatımızı taahhüt ettiler, 
bonolarımızı kabul ettiler. 

Yanlız istikraz etmek için bu kâfi değildir, bil
miyorum Sırrı Beyefendi balkanlarda yeni yapıl
mış olan istikrazın şeraitini tetkik etmişler mi? 

Orada yapılmış olan ikrazat nasıl şerait üzerine 
yapılmıştır. Bunu tetkik ederlerse, bizim maliyemiz 
kavi olmadan masarifi adiyemizi kendi paramızla 
temin etmeden masarifi adiye için muhtaç gözüktü
ğümüz halde bize yapılan ikrazın ne şerait altında 
olacağını takdir buyursunlar. Eğer yapılmış olan 
bu iki ikrazın şeraitini tetkik ederlerse kendi
lerine vereceğim cevaptan daha iyi bir cevap almış 
olurlar. 

Vasıf B. (tzmir) — Masarifi adiye için değil, 
fakat nafıa, imar, iktisat masrafları için Hüküme
tin hariçten para bulmak için istiklâli malisinden 
bir parça feda etmek mecburiyetinde olduğunu 
zannediyorum. Bu kanaatte midirler? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Demin de arzettiğim gibi, şeraite bağlıdır. 
Bittabi masarifi adiye için değil, imar, nafıa için 
yani masarifi adiyeden maada işler için para bul-

, duğumuz zaman alnıamzlık etmeyiz. 
\ Almamak imkânını tasavvur etmek doğru de
ğirilir. Her halde çalışırız ama bulmak lazımdır. 
BuliUnea kabulde tereddüt etmeyiz. Hemen gelir 
HeytVti Celilenizden müsaade alır, gider müzakere 
eder \'rc neticeyi yine huzurunuza getiririz. 

SırlKJ B. ( Kocaeli ) — Buyurdukları gibi hakkı 
huzur n^eselesini bendeniz de gördüm, zaten not 
etmişim, \ yalnız orada ifadeni nakıs kaldı. Bu 
hakkı huzurlu işi muvazzaf memurlara ifa ettire
rek hariçten getirilecek adamlara para vermemek 
kabil midir? ve bu parayı iktisat etsek olmaz mı? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Arkadaşım kanunları tetkik buyururlarsa o 
kanunlarda teşkil edilecek komisyonlara memurini 
muvazzafadan maada hariçten getirilecek adam-

, lann tayin edildiğini görürdüler Belediyeden, ti
caret odasından ve saireden. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — İkinci sözüm: bendeniz 
demedim ki; hariçten istikraz ettiğimiz parayı yi
yelim ve israf edelim. Alırız, yeriz ve israf etmiş 
oluruz buyurdular. Bendeniz hiç bir zaman böyle 
bir mütaleada bulunmadım. Söylemek istediğim 
mevzu Vasıf Beyefendinin temas ettikleri noktadır. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Vasıf Beyefendiye arzı cevap ettim. Maksadı 
âliniz o ise size vereceğim cevap Vasıf Beyefendiye 
verdiğim cevabın ayni olacaktır. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — O cevabı işittim efendim. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında başka mû
tatça var mı efendim? (Hayır sesleri). 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

F. 
171 Vekil tahsisatı x 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

172 Memur maaşları ve tekaüt ikra
miyesi 6 057 155 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

173 Merkez üeurat i 118 350 
Reis — Kabiıl edilmiştir. 

F. ' Lira 
174 Vilâyat ücııratı 479 420 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

175 Muvakkat tazminat 154 068 
Reis — Kabul edilmiştir. 

176 Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
177 Merkez levazımı 22 923 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

178 Merkez müteferrikası 4 658 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
179 Vekâlet otomobili masrafı 3 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

180 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 28 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
181 Vilâyet levazımı 62 595 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
182 Vilâyet müteferrikası 13 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
183 Masarifi mütenevvia 275 770 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
184 Harcırah 224-000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

185 Resmî telefon masrafı 3 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
186 Ücretli muhabere ve mükâleme masraf i 4 725 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

187 Masarifi mukannene 352 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
188 Komisyonlara memur gayri muvaz

zaf âza ücreti huzuru 116 850 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
189 Cibayet masrafı 94 545 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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Lira 

331 450 

Lira 
345 610 

F. 
190 ?fluamelâtı naktiye 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 
191 Tahrir masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. , 
F - Lira 
192 İstimlâkin gayri suretle tefevvüz 

olunan emval bedeli 2 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
193 Ecnebi mütehassısları 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

194 Avrupaya gönderilecek müfettişler 
harcırahı 11 250 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
195 Kavanin ve nizamat ve mukarreratı 

maliye telfik ve tertip masrafı 400 
Reis — Kabul edilmştir 

F. Lira 
196 Tetkikatı maliye masrafı 3 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
197 İrat getiren millî emval masrafları 43 880 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

198 îrat getirmiyen millî emval mas
rafları 205 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
199 Millî emval müşterek masrafları 32 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

200 1352 numaralı kanun mucibince ya
pılacak mebani inşaat masrafları ve 

istimlâk bedelleri 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
201 istimlâk bedelleri 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

202 Darphane masrafı 23 650 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
203 Damga matbaası 57 010 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

204 Mektep ve kurs masrafı 24 251 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
205 Millî saraylar masarifi umumiyesi 46 620 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

206 Masarifi gayri melhuza 70 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
207 

Lira 
İstanbul Darülfünununun tahsi

satı maktuası 770 120 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
208 Darüşşafakaya muavenet 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

209 Himayei Ktfal Cemiyetine muavenet 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
210 Hilâliahmer Cemiyetine muavenet 25 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

211 Telsiz telefon Şirketine muavenet 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
212 Evkafa muavenet 200 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
( Bu fasıl izah edilsin sesleri ) . 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 

— Demin kabul buyurulan Diyanet işleri bütçesi
nin geçen seneki yekûnu (1 600 000) lira idi, o 
zaman bize Evkaf, hadernei hayrat için (600) bin 
lira yardım ederdi. Şimdi o vazaif tekrar Evkafa / 
iade edildi. Kendisine (600) bin liraya mukah^v 
( 200) bin lira iade ediyoruz. / 

Reis — Başka mütalea var mı? 212 inci/fasıl 
kabul edilmiştir. 

F . 
21 o Stadyomların inşa ve tesis mas- (' 

raflarına yardım 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. / Lira 
214 Muhtelit Mübadele Komisyonu 

masrafı 150 000 
Refik B. ( Konya ) — Bu iş ne zaman bite

cektir. > 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 

— Efendim: bu sıra ile sayılan hizmetler Devlet 
hizmetleridir. Doğrudan doğruya Maliyeye ait 
olan hizmetler değildir. Maliye bütçesinden ziya
de başka bütçelere ait olan yardımlarda buraya 
konulmuştur. Malûmu âliniz, bu komisyon bir mu
ahede ile teşkil edilmiştir. Muahedeye tevfikan 
bu komisyon çalışmaktadır. Bizim ümidimiz bu 
sene, sene içinde 7, 8 ay çalıştıktan sonra vazifesi
nin hitam bulacağı merkezindedir. Esasen tahsi
satı da ona göre koymuştuk, daha evvelki sene
lerdeki tahsisat bunun 3, 4 misli olarak görülmek
tedir. Sonra ahitnameye müsteniden teşekkül eden 
bir komisyonun parasıdır. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Munzam tahsi
sat vermiyeceğiz ona göre işleri bitirsinler. 

Reis — Başka mütalea yoktur. Fasıl kabul olun
muştur. 

F. Lira 
215 Gazete pirimleri 30 350 

Rüştü B. (Bursa) — Memleketimizin en çok 
muhtaç olduğu şeylerden biri de sanayidir. Bu gü-

f 

i Lira 

/ 40 000 
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ne kadar sanayi iyin milyondan fazla bir para pi
rini olarak tahsis ediliyordu. Bu fevkalâde zaman
da sanayi için pirim konulmadığı halde, gazeteci
lere pirim konulması nazarı dikkatimi celbetti. 
Matbuat, kâğıdı ve mürekkebi Avrupadan getirtip 
bol bol yazı ve roman yazıyorlar bunları teşvik 
için mi prim veriyoruz? binaenaleyh böyle istedik
leri kadar bol sahife ilâve eden gazetelere prim 
vermemeliyiz. Bu faslın tamamen tayymı teklif 
ediyorum. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Harf inkılâbı münasebetile matbaalar gibi 
gazeteciler de çok büyük masraflara duçar oldular. 
Bunu nazarı dikkate alan Meclisi Âli üç sene müd
detle muayyen miktarda gazetelere yardımda bu
lunmayı düşünerek bir kanun kabul etti. Mevcut 
olan kanunun ieabatmı yerine getirmek için encü
meniniz de bu rakkamı aynen kabul etmiştir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; evvel
ki sene bütçe müzakeresi bitipte varidatla masraf 
taayyün ettikten sonra makamı riyasete bir tak
rir takdim edilmişti. O da gazetelere prim veril
mesi hakkında idi ki ; 60 bin liralık bir miktarı 
ihtiva ediyordu. Bendeniz Maliye Vekili Şükrü 
Beyden sormuştum. Bütçe müzakeresi bittikten 
sonra bu masrafı kabul ettiğimiz zaman karşılığı
nı nereden bulacaksınız, demiştim. Buna cevap 
vermiyerek kalmışlardı. Çeçen sene bu mesele 
Meclise geldi. Gazeteler ne kadar satış yapıyorlar. 
Basılan nüshaların ne miktarı satılıyor diye sor
muştum. Bir türlü cevap alamamıştım. Neticede 
gazeteler için prim verildi, sonra Yarın mıdır, ne
dir; bir gazetenin 17 - 18 bin nüsha sattığını, bilâ-
hara gazetelerde gördüm. Gazeteler harf inkılâbı 
dolayısile zarar ediyorlarmış. Haşa! yeni harf çıktı, 
bütün millet hamınalına ve köylüsüne varmeıya-
kadar okumağı öğrendi. Bu gün her kesin elinde 
bir gazete vardır. 

Bendenizce bu tahsisat fazladır. (Tahsisat ka
nun mevzuudur sesleri). Biliyorum kanun mevzu
udur. Fakat Heyeti Umumiye tahsisatının kaldırıl
masını kabul ettiği takdirde o kanunun ilgası için 
teklif hazırdır (Kabul .sesleri). 

Rüştü B. (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; 
okumuş bir adamın okuyuculuğu tamim eden bir 
teşekkül aleyhinde söz söylemesini hiç. bir zaman 
aklımdan bile geçirmem, memlekette medeniye
tin tamiminde her şeyden ziyade matbuatın âmil 
olduğunu kabul ederim. Bunu hepibimz takdir 
ederiz. Fakat onlar bizim gözlerimizin karşısında 
bilerek veya bilmiyerek memleketin içtimaî dert
lerini mütemadiyen karıştırırlar ve tezyit eder
lerse fenalık yapan bu matbuatın (Hepsi değil ses
leri) yeni kanunlarımızla primlerinden tecrit edil
meleri mutlaka elzem oluyor. Bu matbuatın yap
mış olduğu fenalıklar hakkında maddelere baka
rak bir çok sözler söyliyebilirim. Bunlar ancak ka
zanmadıkları ve zaruretleri bulunduğu zamanlarda 
prime müstehaktırlar. Halbuki görüyoruz dört sa
hifelik bir gazeteyi beş kuruş ve yirmi sahifelik 

bir gazeteyi de yine beş kuruşa satıyorlar. Biz, on
lar daha fazla sahife bassınlar diye mi prim vere
ceğiz? Gazetelerin her memlekette iyilik yaptıkla
rı halde, memleketimizde fenalık yaptıklarını ve 
bilhassa iktisadî sahamızda fena rahneler açtıkla
rını hepimiz biliyoruz (Kâfi sesleri). Her halde 
teklifimin kabulünü ehemmiyetle rica ederim. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim; bu fasıl doğrudan doğruya elimizde 
bulunan bir kanunda zikrolunan miktarlar daire
sinde konmuştur. Bu kanun üç seneliktir. Birinci, 
ikinci, üçüncü seneler için ayrı ayrı miktar tas
rih olunmuştur. 929, 930, 931 bütçelerine konula
cak miktarlar tayin edilmiştir. Bizim yaptığımız 
bi miktarı bütçeye aynen koymaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
515 inci faslın tayyedilmesini teklif ederim. 

Bursa 
Rüştü 

KİYASETİ CELÎLEYE 
Gazete primleri tahsisatının bütçeden tayyini 

teklif ederim. 
Yozgat 
ti. Sim 

Reis — Her ikisi de bu faslın tayyi hakkında
dır. Doğruca reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Teklif kabul edilmiştir. 
( Alkışlar ) . 

F. Lira 
216 Düyunu umumiye komiserliği teş

kilât masrafı ' 5 000 
F. Lira 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
217 1351 numaralı kanun mucibince sar-

folunacak Ankara şehri imar mas
rafı ' 250 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

218 161, 239, 484 numaralı kanunlar mu
cibince istimal olunacak kereste rüsumu kar

şılığı 20 000 
Emin B. ( Eskişehir ) — Kereste rüsumu kar

şılığı deniliyor. Bu Romanyadan gümrüksüz ge
len keresteler karşılığı mıdır? izahat versinler. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim; kanunlarını burada arzediyoruz. 
Doğrudan doğruya yanan yıkılan yerlerin almış 
oldukları keresteye mukabil iade ettiğimiz rüsum
dur. Varidat bütçesinin müzakeresindede görüle
cektir. Yani hariçten gelen keresteler değildir. 
161, 239 ve 484 numaralı kanunlar mucibince ve
rilir. Ayni zamanda geçen sene kabul buyrulan 
kabulü muvakkat kanununda bunlar vardır. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Fasıl kabul edilmiştir. 
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219 Fort mukavelenamesi mucibince 
verilecek prim karşılığı 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

220 İhtiyat tahsisat 72 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Suat B. (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar; 

cümlenizce malûmdur ki; şu son seneler zarfında 
yarını milyona yakin bir nüfus mübadelesi olmuş
tur ve o mübadele esnasında tabiî bir çok rahat
sızlıklar zuhur etmiştir. Ondan sonra ahvali ik-
tısadiyenin müşkülât kesbetnıesi, bir az da içti
maî rahatsızlıklar husule getirmiştir. 

Bu seseple İzmir ve Istanbulda iskân edilen, 
hariçten gelen vatandaşlarımız arasında verem 
hastalığı cidden ileri gitmiş bir haldedir. Bu za
ruretten dolayı İzmir ve Istanbulda, hayir seven 
vatandaşların gayretlerde, verem mücadele cemi
yeti namında iki cemiyet teşekkül etmiştir. Fakat 
hımlarnı varidatı olmadığı için memleketin ihti
yacı nisbetinde halka müfit olamıyorlar. Resmî 
müesseselerde ancak kendilerine ait olan vezaifi 
ifa etmekte oldukları için, bu muavenet faslına, 
para konularak on bin lira ile İstanbul ve on bin 
lira ile de İzmirdeki verem mücadele cemiyetine 
yardım edilmesini rica ederim. 

Reis — Zam teklif ediyorlar. Zam teklif eden 
bir imzalı takrir tabiî reye a rzed ilemez. Bu zam
mı ya encümen teklif edecek veyahut elli imzalı 
takrir lâzımdır. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Bu sene zam teklifi 
yapmıyahm. 

Reis — Takriri reye koyamıyacağım. Fasıl 
hakkında başka mütalea da yoktur. Fasıl kabul 
edilmiştir. 

F. ' Lira 
221 7SS numaralı kanunun tatbiki mas-

rafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
222 ({ecen sene düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

228 Eski seneler düyunu 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
224 1.513 numaralı kanun mucibince 

tediye edilecek düyun karşılığı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

25 000 

Lira 
70 000 

Lira 
237 000 

Lira 

514 000 

225 Senesinde karşılığı olmıyan mahkîı-
münbih borçlan 2 700 

Reis — Kabul edilmiştir. 
226 1740 numaralı kanun mucibince ve

rilecek taksit bedeli 62 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
227 Kommerçiyale taksit bedeli 339 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
228 Keşi Jeneral şirketine itilâfname 

mucibince verilecek 1931 taksiti 79 363 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. .' Lira 
229 Van gölü merakibi için mahallî 

idarei hususiyesine muavenet 50 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Emin B. (Eskişehir) — Mahallî bir teşekkül 

mü vardır? Kimlerden Müteşekkildir? Biraz iza
hat verirler mi? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) —- Bu teşekkül yeni değildir. Hecen sene büt
çesinde Nafıa Vekâletinden yardım ediliyordu, İm
kanımla bu sene diğer Devlet yardımları gibi bu 
da Maliye bütçesine konulmuştur. 

Reis — Fası! hakkında başka mütalea yuktur. 
Fasıl kabul edilmiştir. 

I) - Viujunu Vmumiııe bütçesi 

Reis — Düyunu Umumiye bütçesine geçiyoruz. 
Sırrı B. (Kocaeli) — Müteaddit vesilelerle huzu

runuzda izahrna çalıştığını Osmanlı borçları me
selesini bu vesile ile bir daha tekrar edeceğim ve 
zannediyorum ki bu; en münasip bir fırsattır. 

Artık, dahiler vekilde olan mükâlematm inkı
taa uğradığı veya uğramadığı meselesini söylemi-
yeceğim. Çünkü bendeniz ne kadar noktai naza
rında musir ve delâil iradında 

Kâzım Paşa ( Diyarbekir ) — Gevşek iseniz 
S i m B. ( Devamla ) — Gayet kuvvetli isem, 

Maliye Vekili Beyefendi de noktai nazarında o 
derece ısrar ediyorlar, bendeniz, eğer caizse 

Emin B- (Eskişehir) — Neticeye bakalım. 
S i m B.( Devamla ) — Hayır; size noktai na

zarımı isbat etmek isterim ki; nazarınızda bey
hude vaktinizi izaa etmiş olmıyaymı ve sizin mü
zaheretinizi alayım. 

Benim ifademin vüsukıına Taymis gazetesini 
işhat edeceğim. Bunu; hariçteki telâkkiyatı gösterir 
olduğu için yapacağım. 

Muhittin Nami B. ( Muş ) — Taymis bize şahit 
olamaz. Türkiye Meclisinde hiç bir kıymeti yoktur, 
paçavradan ibarettir. 

Sırn B. ( Devamla ) — İsmi âlinizi bilmiyorum. 
Zatı âliniz kadar fikren teali etmeliyim ki; müste
rih olayım. Zatı âlileri kadar tenevvür etsem, fikren 
terakki etsem ben de sizin kadar müsterih olacağım. 
Fakat ne çare ki değilim. ( Estağfurullah sesleri, 
de vam sesleri) 

Şimdi efendim; her halde çok faidesi vardır. 
Bu mesele hakkında bizim hükümetimizin noktai 
nazarı nedir. Efkârı amme bunu bilmelidir ve lütfen 
aflarını rica ederek tekrar ediyorum Maliye Vekili 
Beyefendi bize bunu vazıh surette söylesinler. Bi
zim dahiler vekillerine karşı dermeyan ettiğimiz 
şartlar ne idi ki onu kobul etmediler. 

Emin B. ( Eskişehir) — Altın istiyorlar. 
S u n B. ( Devamla ) — Filvaki biz bunu Av-
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rupa Matbuatından naklen kendi matbuatımızda 
gördük, bunu kâfi görmüyorum ve lisanı resmî ile 
izah edilmesini istiyorum, acaba bu doğru mudur 
değil midir? İhtimal ki aleyhimizde cereyan husule 
getirmek için bililtizam bu gibi beyanatta bulunu
yorlar. 

Kasam Paşa (Diyarbekir) — Bu açıktan söy
lenir mi ? 

Sırrı B. (Devamla) — Fakat bunlar eğer öy
le değilse, lisanı resmî ile tekzip edilmelidir. 

Dahiler merkezi umumîsi son günlerde bir teb
liğ neşretti. Acaba hükümetimiz bundan haberdar 
mıdır ve bu tebliğa karşı ne gibi vaziyet almıştır. 
Bu şayanı izah bir meseledir. 

Tekrar tekrar kendilerinden rica ederim. Söz
lerimi hüsnü telakki etsinler, af buyursunlar ve bu 
hususta bizi tenvir buyursunlar. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, biz zamana 
bakarak şimdilik şuradaki rakamı kaldıralım der
ken, Sırrı Bey arkadaşımız bize üç milyon altım 
verdirmek istiyor. Anlıyamadım. (Doğru doğru 
sesleri ) 

Bu gün bütün beşeriyet öyle bir hale gelmiştir 
ki; yekdiğerine yardım etmediği takdirde, bir ta
raftan izmihlale giderken, diğer taraftan yardım 
edilmezse bu hal başkalarına da sirayet eder. Bu 
gün ihmal edilen Almanya batıyor. Ertesi gün o 
hal diğerine de intikal ediyor. 

Arkadaşlar; her zaman, Türk milleti kadar bor
cuna sadık hiç bir millet yoktur. Bizde bir baba 
öldüğü zaman borcu defterinde mukayyet olmasa 
bile evlâdı alacaklıyı arar bulur, sana babamın 
şu kadar borcu var diyerek derhal borcunu tediye 
eder. İşte biz böyle ataların evlatlarıyız. 

Bu bizim borcumuzdur. Fakat bu gün vermeğe 
tahammülümüz yoktur. Bu rakkanıı şimdilik bu
radan kaldırmak lâzımdır. Milletinin refah ve sa
adetini düşünen İsmet Paşa Hükümetine yakışan 
budur. Bundan başka çare yoktur. Borçlarımızı 
kaldıralım, muamelâtı umumiyemizin inkişafını 
temin ettikten ve ati için borcumuzu verecek bir 
hale geldikten sonra o zaman borcumuzu veririz. 

Bu vaziyetimizi ve hüsnü niyetimizi, bizden zi
yade onların takdir etmeleri lâzımdır. Bu gün 
Almanyaya düşmanları bile yardım etmezlerse ya-
şıyamıyacak ve binnetice kendileri de yaşıyamı-
yacak bir hale geleceklerdir. Beşeriyet yekdiğerile 
müselsel girift bir vaziyettedir. Yekdiğerlerine 
yardım etmek iztıranndadırlar. Bendeniz Sırrı Be
yefendi gibi, böyle acaba dayinler vekillerinin mi
zacına hoş hizmet etmedik mi diye rahatsız olmıya-
cağım. Açıktan milletime ifade ediyorum; bu parayı 
bu gün veremeyiz, bu 4 milyon lira verilemez, bu 
kalkmalı (Alkışlar, bravo sesleri) ve mukabilinde 
muamele vergisi de kaldınlmılı. Bunlar kalkarsa 
gelecek seneden itibaren daima muamelemiz inki
şaf edecek ve bütçeye bir milyon, iki milyon zam
medebileceğiz ve o vakit inkişafı borçlarımıza kar
şılık kovabiliriz. 

Arkadaşlar; işin; münasiptir, siyasettir, şudur, 
budur diyecek yeri kalmamıştır. Bu hayat mese
lesidir. Muamele vergisi öldürücü bir şeydir ve bu 
vergi de borcun karşılığıdır. Heyeti celilenizden 
rica ediyorum. İsmet Paşa Hükümeti bunu siyase-
ten de halleder. Bunu, bu muamele vergisini kaldı
ralım. 

Rasih B. (Antalya) — Muhterem arkadaşlar; 
Sırrı Beyefendi arkadaşımız, bilmem niçin, bu mü
zakerenin inkitaından bukadar telâş ettiler. Biz 
Düyunu Umumiye için o kadar semih davrandık 
ki ve eski borçlara o kadar sadık hareket ettik ki ; 
bu sene müzakeresinde bulunduğumuz bütçeyi, 
Türk milletinin nelerinden fedakarlık ederek 
182 milyon liraya indirdi. Bir defa düşünür
sek bu alacaklıların da bize karşı bir az insaf et
meleri lâzımdır. Bu alacaklılar hangi tarihin ala
caklılarıdır? Hangi sefih sultanların, hükümdarla
rın alacaklılarıdır? bunların borçluları Türk 
Milleti midir? Türk Milletine bu paralarla ne ya
pılmıştır? 

Fakat öyle olduğu halde, Emin Bey arkadaşı
mızın buyurduğu gibi, Türk Milleti o kadar âlice
nap hareket etti ki, yine "verebilecek takat ve im
kân görürseniz vereyim,, dedi. 

Bu bütçeyi bu dereceye indirmek için bu sene 
maarif tahsisatından kestik. Maarif tahsisatından 
kesmek demek ne demektir? Türk Milletinin ilk 
tahsil derecesini rakamla gözümüz önüne getirecek 
olursak düyunu umumiyeyi düşünemeyiz. (Bravo 
sisleri, alkışlar). Türk Milletinin ilk tahsil devre
sindeki evlâtlarının daha yüzde sekizi, onu okuya-
mamıştır. Bu vaziyet içerisinde, bize asırların 
miras bıraktığı düyunu umumiyeyi düşünemeyiz 
arkadaşlar. 

İktisat bütçesini ele alalım: ne çiftçisine ne 
tüccarına hiç bir yardımda bulunamıyoruz, ver
diğimiz tahsisatı kesiyoruz. 

Bu böyle iken, yine Düyunu Umumiyeye; im
kân görürseniz - Maliye Vekili Beyefendinin bu
yurdukları gibi, bütün hesabatı kendilerine aç
tık - bakınız tetkik ediniz, işte hesapların hepsini 
gösteriyoruz, borcu vermemek için inat mı edi
yoruz, yoksa imkânsızlık karşısında mıyız, bir 
defa insafla tetkik ediniz diyoruz. Bir kere bak
sınlar, kendileri yerde gökte yapacakları işleri 
tamamen bitirmişler, gökte tayyare ile uçu
yorlar, biz daha arabalarımızı yerde yürütebil
mek için yolumuzu yapamadık, bunları da terke-
dip, yine borcumuz için para tahsis ediyoruz 

Bunları görmiyorlar mı? yoksa görüyorlar da 
inat mı ediyorlar? eski esaret zincirini vurmak için 
fırsat mı bekliyorlar? yağma yok. İkinci bir istik
lâl harbine yine hazırız. (Alkışlar). Tehdit ile 
yağma etmek isterlerse, o yoktur. iptida bu mil
letin hayatı, saadeti ondan sonra eski borçlar dü
şünülür. (Alkışlar). 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Geç oldu ama 
güç olmasın. Düyunu Umumiye meselesi mevzu-
bahs olurken, hatırımzdadır, bendeniz itiraz et-
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mistim. Vermiyelim bu parayı dedim, ve kırmızı 
rey vermiştim, şimdi çok şükür görüyorum ki ya
vaş yavaş arkadaşlarım da benim fikrime iştirak 
ediyorlar. Efendiler; bütçeye dört milyon dokuz 
yüz bin lira konmuş. Mümkün olan konmuş. Sırrı 
Beyefendi inkıtadan bahsediyor. Madem ki istita-
atımız nisbetindeki bir parayı koymuşuz - bana kal
sa onu da yermem - onu da mı kabul etmiyorlar, 
kabul etmiyorlarmış müzakereyi terketmişler. Hay 
allah razı olsun. 

Garp kapitalistleri Türk kanını daha mı eme
ceklerdir? ne olmuş? İnkıta olmuş; Taymis şöyle 
diyormuş, Tan gazetesi böyle yazıyormuş, netice
de düyunu muvahhede tenezzüle uğramış, inmiş 
insin efendim, milletin kanını, malını sülük gibi 
emen, damarımıza yapışan bu garp kapitalistle
rini biz mi düşüneceğiz? intıka olacakmış.... be
nim esasen beklediğim inkıtadır. Mademki müza
kereye gelmediler, bu parayı istemiyorlar demek
tir. O halde bu fasıldan derhal tayyile doğrudan 
doğruya bu paranın maarife verilmesini teklif ede
rim, amma müzakereye gelirler ve fikrimizi kabul 
ederlerse o vakit mesele başkadır. Binaenaleyh 
bu vaziyette bütçeden 4,900,000 liranın tayyini 
teklif ediyorum. 

Reşit B. (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; 
dünkü konuşmamızda borç almanın aleyhinde söz 
söylemiştim. Bu gün milletimiz kadar ağır borç 
içinde yüzen bir millet yoktur. Bu sebeple onun 
için tekrar borca girmeyi arzu etmem. Düyunu 
Umumiye, sakıt Osmanlı Devletinden, Türk mil
letine miras kalmış olan borçlar, bu milletin üze
rinde bir yük gibi durmaktadır. Emin Bey arka
daşımızın dedikleri gibi, bunun tayyi taraftarıyım. 
Ben yine Emin Beyin söylediği gibi, Türk mille
tinin borçlarına sadık bir millet olduğunun bu kür
süden söylendiğini de bilirim. Bundan bir müddet 
evvel sırasını getirmiş ve söylemiştim. Demiştim 
ki; varidat bütçemizin yekûnu gittikçe azalmakta
dır. Meselâ bu seneki bütçemiz 17,5 milyon lira 
noksandır ve yine demiştim ki; bu seneki tahak-
kukat geçen seneki kadar da olmıyacaktır. Şüp
hesiz varidatın azalması ile, bu paraların tahsis e-
dildiği mühim bir çok işler de geri kalmış olacak
tır. 

Bendeniz bu endişelerle müteellim olduğum 
içindir ki ; tekrar söylüyorum ve yine diyorum 
ki, borcu 3 - 4 sene sonraya atalım. Amerika gi
bi zengin bir devlet yine zengin diğer devletlerin 
borçları üzerinde müsaadatta bulunurken, biz bu 
en buhranlı devremizde bütçemizden kısarak onla
ra tediyatta bulunacak ve alınız paralarınızı mı 
diyeceğiz? Bendeniz bu hususta dört senelik bir 
müddetin kabulünü teklif ediyorum. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Arkadaşlarımın beyana
tından - pek uzak olmakla beraber - aklıma geldi 
ki ben borcun verilmesi taraftarıyım. Bu olabilir 
mi? 

Yalnız günlerden beri çalıştığım bir mesele var
dır. Onun neticesini görmekle hakikaten iftihar 

I ediyorum. 
Emin B. (Eskişehir) — Ne netice çıkacak? 
S i m B. (Devamla) — Söyliyeceğim Beyefendi: 

dayinler komisyonu bütün Avrupaya karşı yaptığı 
tebliğin bir fıkrasile, Osmanlı borçlarının vaziye
ti hakkında diğer milletleri efkârı umumiyesi nez-
dinde teşebbüste bulunuyor. Osmanlı İmparatorlu
ğundan ayrılan devletlerin de bizim gibi bu borcun 
bir miktarını arkalarına yüklemeleri lâzımdır. Dü
yunu umumiye komisyonu, bu hükümetlerle bera
ber efkârı umumiyelerini de tahrik etmeyi lüzum
lu görüyor. O milletlerin heyeti umumiyesi bu bor
cu nasıl telâkki edecektir? bunu anlamak istiyor
lar. Demek oluyor ki Bulgaristan ve Sırbistan ve 
sairenin efkârı umumiyesi bu borcu kabul etmiyor
lar. 

Emin Bey (Eskişehir) — Evet, kabul etmiyor
lar. 

S u n Bey (Devamla) — Fakat rica ederim, 
günlerden beri bu mevzu hakkında söz söylediğim 
halde hiç bendenize müzaheret etmediniz (Hande
ler). Onun için Emin Beyefendinin, Rasih Beyefen
dinin, Mazhar Müfit Beyefendinin bu mevzuda 
izhar ettikleri hissiyatı, umum Türk milletinin 
heyecanı gibi telâkki eder ve bununla iftihar ede
rim (Alkışlar) ve şüphe yok ki bu; yarınki Avru-
panın efkârı umumiyesi üzerinde azim tesirler ya
pacaktır. Fakat işte buna sebep olan da bu aciz 
arkadaşınızdır (Alkışlar). 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı) — Muhterem Sırrı Beyefendinin maksat
ları başka idi, anlıyamadım. Bendeniz nafile yere 
uğraşa uğraşa arzı malûmat etmeğe çalıştım. Mak
satları başka olduğu için kendilerini tatmin ede
cek bir cevap veremedim. ( Handeler ) 

Efendim, inkıta olduğu zaman bu faslın kalk
ması mevzuubahs olabilir. Evvelcede arzetmiştim. 
Bahis buyurdukları resmî beyannameyi burada 
okudum. Hamiller vekillerinin Avrupada neşret
tikleri beyanname de elimizdedir- Bizim teklifimiz 
doğrudan doğruya takatimizle mütenasip bir a-
ranjmana, varmaktan ibarettir. Onların teklifi de, 
kendi beyannamelerinde zikrettikleri veçhile, bir 
sene için bize suhulet göstermektir. Bu gün ista-
tükoyu tatbik ediyoruz ve haziran, temmuz ayla
rına ait 620 şer bin lirayı yine bütçe kanunu lie 
tediye ettik. Bunu nazarı itibare almak lâzım gelir 

I efendim. 
i Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Bütçedeki dört 
küsur milyon liranın hepsi verilmemiştir. Hiç ol
mazsa geride kalan kısmı kâr edelim. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Devam
la ) — fstatükoyu tatbik ediyoruz efendim. Geçen 
seneki tahsisatile bu seneki tahsisatı görebilirsiniz. 

i Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim, bizim bu 
I sene kendi istihlâkimizden beşka kırk bin vagon 
I kadar fazla buğday ve arpamız vardır. Bütün bun-
1 ların mahalli istihlâki îstanbuldur. îstanbulun is
tihlâki ise altı bin vagondur. Bu altı bin vagonu 
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Eskişehir verirse, ancak Eskişehir hasılatını el
den çıkarır. Şu halde buğdayın okkası rençpere 3 
kuruşa, 4 kuruşa mal olduğu halde, altmış paraya 
verecektir, hatta bu gün bu fiyata satacak yer de 
yoktur. Çünkü yegâne istihlâk pazarı Istanbuldur. 
Sonra Karadenizin mısın güzeldir. Bu sene orada 
buğday da olmuştur. Çok rica ederim memleketin 
manzarai umumiyesini görelim. Onlarda, vaziyeti 
hazıra sarsıntı yapmışsa, onların servetleri vardır, 
devletlerinin hazineleri doludur ve istedikleri gün 
bir az fedakârlık yapabilirler ve bu vaziyete elli se
ne daha tahammül edebilirler. Fakat biz bu sarsın
tıya neyimizle tahammül edebileceğiz? köylümüz 
Hükümetin yardımına muhtaç bir vaziyettedir. 
Yani bizim vaziyetimiz Avrupanm bu gün en muh
taç devleti olanı Almanyaya bile benzemez. Alman 
bankası yine milyarlarla görüşüyor. Yani bu kadar 
tazminat vermiş ve ölmüş bir halde olduğu halde. 

Çok teşekkür ederim ki arkadaşlar aynı fikre 
iştirak ettiler. Hükümetten de istirham ederim. Me
sele çok hassastır. Bu sarsıntıdan gelecek sene mem
leket kurtulamaz, tekrar ediyorum; mesele çok has
sastır. Bu sene belki Hükümet on milyon lira verip 
buğday depo etmeğe mecbur olacaktır. 

Ondan sonra, memleketimiz Amerika gibi, bil
mem nere gibi İska ve irva ameliyesi yapılmış yer
ler değil, arkası kıtlıktır. Bunun için istikbalde ya
saya bilmek için mevcut zahireyi devlet para ile 
alıp tutmak ıztırarındadır. Gelecek sene maazallah 
kıtlık olmak ihtimali vardır. Onun için hükümeti
mizin vaziyeti bu sene çok hassastır. Vekil Beyler 
buradan bir saat bile ayrılacak vaziyette değildir
ler. Zira çiftçi malını, afyonunu, buğdayını ve sa-
iresini satamıyor. Ne olacaktır? Benim duyduğum 
heyecan kadar zannederim, hükümet te heyecan 
duyacaktır. Yoksa gelecek sene vehamet artacaktır. 
Bizi bu sarsıntıdan kurtaracak medarı istinadımız 
yoktur. Biz bu sene bütçeden sekiz milyon daha 
indirebilseydik gelecek seneden itibaren 2-3 milyon 
artacaktı. Bütçe kanunlarımız gelecek sene 10-15 
milyon tasarruf daha yaptıracaktır. Bunun şuurlu 
bir vaziyette önüne geçmek lâzımdır. 

ikinci olarak zikre şayan olan mühim mesele 
muamele vergisidir. 

3 - 4 sene sonra memleket refah ve inkişaf 
bulduktan sonra muamele vergisini indiririz. 

Arkadaşlar; bir şey daha arzedeceğim: onlar 
güya mümasil eşyaya gümrük koyacağız 
dediler, katiyen varit değildir. Onlar prim verirler, 
faizsiz para ile yardım ederler, Azamî faiz yüzde 
ikidir. Bu yardım değil de ne dir, bizde nerede bu 
yardım, bu suhulet? Halk Fırkası Hükümetinin 
dahilî ve haricî vaziyetine hiç kimse karışamaz. Bu 
suretle yürüdüğümüzde millet de bize dua eder. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Borcumuza mu
kabil tiftik verelim, tiftik! 

Mahmut Rasim B. (Tekirdağ) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz pek fazla söylemiyeceğim, yal
nız benim söyliyeceğim borçlar meselesinde Hükü

metin takip ettiği hattı harekete dairdir. Eğer Hü
kümet istikbalde hariçten borç alıp memlekette 
sanayiin ve diğer tarakkiyatm esasını kurmak is
tiyorsa borçları versin, yok Hükümet istikraz ile 
iş yapmayıp sırf kendi dahilî vazifesini yapmak is
tiyorsa, dört milyon kadar parayı Ziraat Bankası
na vermek suretile, Türk köylüsüne yüzde iki faiz
le memleketin dahilî inkişafatma yardım edilme
sine taraftarım. 

Başvekil îsmet Pş. (Malatya) — Arkadaşlar; 
bu günkü vaziyet şudur: 

1928 mukavelesinin bu memleketin takati ha
ricinde olduğu sabit olduktan sonra - ki millî ve 
iktisadî bir buhran ile tezahür ve teeyyüt etti -
hamillerle müzakere açtık ilk müzakere neticesin
de iktisadî vaziyetin de yardımile bu temaslar es
nasında filî bir istatüko hasıl oldu. Buna nazaran 
geçen sene be,-; milyon kadar bir para verdik, bir 
taraftan da onlar konferanslar yaptılar, nihayet 
murahhaslar tayin ettiler. Hulâsa müzakereye gir
dik ve bu müzakere devam ederken istatüako mu
hafaza edildi. Gerçi bu istatüko üzerinden bu sene 
de tediyeye başladığımız paranın hukuken kabul 
edilmediğini görüyoruz, yani tediye ediyoruz, 
memnun olmıyorlar. Bu hususta kat 'î bir itilâf ha
sıl oluncıya kadar tediye etmekte maddeten faide 
yoktur (Bravo sesleri, alkışlar). Müsaade buyuru
nuz esaslı bir noktayı arzetmek isterim: bu borçlar 
meselesinde bizim esaslı bir iddiamız vardır. O da, 
Biz Osmanlı borçlarından bize düşen hisseyi mem
leketin takatile mütenasip bir hudut dahilinde tedi
ye etmek istiyoruz. Esasını reddetmiş değiliz. 

Binaenaleyh, bu defa da bu esası kanunen muha
faza etmek istiyoruz. Bu noktai nazardan bütçede 
bulunmasına lüzum vardır. 

ikinci bir mesele: açılmış olan müzakere mün-
kati olmuş değildir, devam edecek ve bir çok inti-
balarımız ve hususî malûmatımıza göre bu bütçe se
nesi içinde bu itilâfı kat'î bir neticeye vardırmak 
ihtimali vardır. Esası muhafaza etmek için, ümit 
ettiğimiz gibi itilâf olursa bütçemizde tediye edile
cek bir para bulunması için bu tahsisatın bütçemiz
de ipkasına müsaadenizi rica ederiz. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim; Muhte
rem Başvekil Paşa Hazretlerinin beyanatından 
anladık ki; bütçe esası içinde, elyevm inkitaa uğra-
mıyan müzakere bir neticeye iktiran ederse para 
vermek için bütçeye bu para konmuştur. Güzel, 
bendeniz de takririmde diyorum ki; eğer uzlaşma 
hasıl olursa tahsisatı munzamma verilmek üzere 
şimdilik bu fasıldan tediye edilmiyen kısım tayye
dilsin. Arada fark yoktur. 

Eğer Başvekil Paşa Hazretlerinin buyurdukları 
gibi, bütçe senesi içinde filhakika dainlerle uzlaş
ma hasıl olursa bu parayı tahsisatı munzamma su
retile verebiliriz. 

Fakat bu uzlaşma meydanda yokken güya 
bütçemiz fazla imiş, taşmış gibi, ihtiyat paramız 
varmış gibi 4 milyon lirayı burada ihtiyaten gös
termenin bendenizin kanaatimce bir manası yoktur, 
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Uzlaşma hasıl olduğu takdirde tahsisatı munzamma 
suretile bu para verilebilir, zaten teklifim de bu şe
kildedir. Şayet bu işte bir mahzuru siyasî varsa, 
onu bilemem. (Ne olacak sesleri, handeler), bilemem, 
bilemem. 

Vasıf B. (izmir) — Muhterem arkadaşlarım; 
milletin hakikî arzu ve temayüllerine tercüman o-
lan Meclisi Âlinin bu heyecanı tamamen meşrudur, 
haklıdır, doğrudur ve hakikatin ifadesidir. (Bra
vo sesleri) ve hiç şüphesizdir ki; bize muhatap olan 
Avrupadaki hamiller ve onların dilekleri; milletin 
heyecanını temsil eden bu tezahüratın manasını id
rak etmek zekâsını göstereceklerdir. Eğer bu zekâ 
ve kabiliyeti gösteremezlerse şüphesiz neticenin men
fi olmasından tevellüt edecek mesuliyet kendilerine 
teveccüh eder. Fakat Başvekil Paşa Hazretlerinin 
çok açık, samimî ve k a t i beyanatından sonra devam 
edecek bir müzakereye mahal görmediğim gibi, ve
rilecek takririn de manasım anlamakta müşkülât 
çekiyorum. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin Meclis kürsüsünde, 
eğer bir itilâfa varırsak - ki ümidimiz vardır ilâ
vesini yaparak söylemişlerdir - verebilmek için büt
çede bir tahsisatın mevcut olması lâzımdır, buyur
dular. Takdir buyurursunuz ki, bu gibi müzakere
lerde, Hükümetin şimdi ifade ettiği samimî hissin 
delili olan bir rakamın, bütçede mevcut olması, 
alınacak netice üzerinde müsbet ve menfî daima 
tesir yapabilir ve bu gibi müzakerelerde Hükümet 
bu arzusunu izhar ettiği zaman ve bu arzusunu, 
bütçeye koyduğu bir rakamla sarih olarak bütün 
efkârı umumiyei cihana ifade ederken, bunu bizim 
bütçeden çıkarmaklığımızı doğru ve muvafık bul
muyorum. ilerideki müzakere üzerinde, belki arzu 
etmediğimiz netice ve tesir yapabilir. Nitekim Baş
vekil Paşa Hazretleri itilâfa varılmadığı zaman bu 
paranın verilmiyeceğini beyan buyurduğuna göre 
artık Meclisi Âlinin bunun üzerinde fazla tevakkuf 
etmesini muvafık görmiyorum. Kabul buyurursa
nız müzakereye nihayet verelim ve Başvekil Pa
şa Hazretlerinin beyanatı ve o beyanatın müfat ve 
muhtevası dahilinde bu meseleye nihayet verelim. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim; Ankara 
Hükümetinin bariz vasfından birisi; yaradıcı ve 
yapıcı olmasıdır. Bir de Hükümetle Meclis ara
sında şimdiye kadar bir ahenksizlik olmamıştır. 
Biz daima muhadderatımızı birleştirmişizdir. Hep 
beraber yürürüz. Yalnız Başvekil Paşa Hazretleri 
selâmeti memleket namına, her halde bütçede böy
le bir kaydın bulunmasında ısrar ederlerse, ben
deniz takririmi geri alırım. Yalnız meseleyi görü
yordum ki ; gerek Hükümet gerek bütün millet, 
biz borcumuzu seve seve, minnet ve hürmetle 
veren bir ecdadın evlâdıyız. Fakat Hükümet her 
ne yaparsa yapsın 10 seneden evvel bu parayı ve
remez, verebilecek kudrette değiliz. Yani bunun 
için kuru bir imza verir. 10 seneden evvel bu pa
rayı vermek kudreti olmadıktan ve beşeriyet 
böyle birbirine bağlı olduktan sonra, acaba şu 
rakamı tayyederek bütçedeki şu muamele vergi

sini de kaldırırsak daha eyi olmaz mı? Tadan bilir 
derler. Bendeniz tattığım için çok eyi biliyorum. 
Muamele vergisinin bence Lozan kadar ehemmiye
ti vardır, tatmıyanlar bilmez. Bu söylediklerimiz; 
Hükümetin siyaset ve prensibine muhalifse, he
pimiz birden itaat edelim. Fakat her nasıl olursa 
olsun, müzakeratrn neticesi on seneden evvel bu 
parayı veremiyeeeğimiz neticesine varmalıdır. İs
ter istemez varacaktır. Buna nazaran şimdiden 
kaldıralım. Kalkarsa hiç olmazsa memlekette in
kişaf hasıl olur. Şu rakamı ortadan kaldıralım. 
ne vakit arzu ederlerse toplanır ve bir karar da
ha veririz. Bizim hiç istinatgahımız yoktur. Yar
dım edecek yerimiz yoktur. Ehemmiyetle Hükü
metin nazarı dikkatini celbederim. Ufak bir sar
sıntı bizi götürmeğe kâfidir. Bütçemizde dört, 
beş milyon lira bizim için mühim bir sarsıntıdır. 

Ayni zamanda alacaklılarımız için de feci bir 
şeydir. Verelim, fakat istidadımız dairesinde ve
relim. Bu hükümet on seneden evvel verilmek üzere 
her hangi bir söz söylese bile o sözünde sadakat ede-
miyeceğine kaniim. Yapsa bile milleti batırır. Bina
enaleyh vaziyetimize bakmalıyız. İnkişaf hasıl ol
duktan sonra vermeliyiz. Prensip için, hoş görün
mek için verilecek dört milyon lira bünyemizde sar
sıntı yapar. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Çok muhterem 
Vasıf Beyefendi buyurdular ki ; Başvekil Paşa Haz
retlerinin beyanatından sonra takririn manasını 
anlamakta müşkülât çekiyorum. Bir tarafı dinler de 
diğer tarafın fikrinin, ve takrir okunmadan, meali
nin ne olduğunu anlamakta elbette müşkülât çetoer-
ler. 

Başvekil Paşa Hazretleri itilâf hasıl olmadıkça 
bir para vermiyeeeğim dediler. 

Bendeniz de diyorum ki, mademki itilâf hasıl 
oluncaya kadar bir para verilmiyecektir, o halde 
itilâf husulünde senesi içinde tahsisatı munzamme 
verilmek şartile, bu paranın tesviye edilmemiş olan 
miktarını tenzil edelim. 

Yine Vasıf Bey biraderimiz söylediler ki; raka
mın bütçede mevcudiyeti itilâfı teshil eder. Bende
niz aksini iddia ediyorum; bendeniz de diyorum ki; 
bu rakamlar bütçede varken hiç bir itilâf hasıl ol-
mıyacaktır. Nasıl ki şimdiye kadar hasıl etmemiştir. 
Bendeniz büsbütün vermiyelim demiyorum, bir de
fa da koymıyalım, tecrübe edelim, eğer itilâf hasıl 
olursa tahsisatı munzamma vermek suretile parayı 
tesviye ederiz. Binaenaleyh bendeniz takririmi ge
ri almıyorum, çünkü Hükümetin teklifi ile arayer-
de bir ihtilâf görmüyorum. Hükümetin teklifi; me
sele hallolunca, parayı vermek üzere, bütçeye tah
sisat koymaktır. Bendenizinki de tahsisat koymı
yalım, mesele hallolunduktan sonra munzam tah
sisat ile veririz. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, ihti
lâf devam ediyormuş, neticede itilâf edilirse, ver
mek için bu 4 960 000 lira ayrılmış. Bendeniz bu 
tahsisatın konulması müzakereyi teshil eder kana-
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atinde değilim. Binaenaleyh 4 960 000 liranın but-! 
çeden tayyı ile bu fasla bir lira konulmasını ta-
lebediyorum. İtilâf hasıl olursa diğer kısmını da; 
Mazhar Müfit Bey arkadaşımızın söylediği gibi, 
tahsisatı munzamma suretile tediye ederiz. Bu tah
sisat burada yaşarsa, 99 olsun verin bari derler. 
Binaenaleyh bendeniz teklifimin kabulünü rica 
ederim. 

Rüştü B, (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; 
tekrar ediyorum, bu seneki tahminatın tahakkuk 
edemiyeceği endişesüe tekraren söyliyorum ki ; zen
gin Avrupa komşularımızın borçlarını tehir edelim. 
Taki onlara da faydamız dokunabilsin Ticaret; 
iki tarafı da kazandıran nesnedir, biz zengin av-
rupalılara para vereceğiz. Bizim ödeme, kazanç 
kabiliyetimiz günden güne azalacak yani, biz mem
nun olmıyaeağız, yalnız onlar memnun olacak. Za
ten bizim borcumuz Osmanlı Devletinden borç na
mı altında intikal eden fuzulî ve azim bir yüktür. 
Biz bunu elli senede ödeyeceğiz. En buhranlı bir 
zamanımızda, kanımızdan canımızdan ayırarak 
didine, didine bu parayı temin etmek, bile bile 
kendimizi tehlikeye atmak demektir. Hükümetimiz 
bu borçların imhalini muvafık bulmıyabilir. Fakat 
milletimizin buhranlı vaziyetini mülâhaza ederek 
bunun icap ettiğini Celil Heyetiniz kabul ederse, 
bu karar mutlak olacaktır. Hiç olmazsa bir sene 
için imhal edelim, biz buna karar verelim ve bu 
suretle de Avrupalı, Hükümetimizin aj ağına gel
sin ve hakikî malî vaziyeti anlasın, eğer onlar da 
akıllı adamlarsa, kendi menfaatleri noktai naza
rından, her halde bir kaç sene imhal ederler. 

Vasıf Bi (İzmir) — Arkadaşlar; bizimle mü
zakere edenlerin teklifi de esasen borcun üç dört 
sene tehiridir. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin ve Meclisinizin maksadı ise bu değildir. 
Bu noktai nazarı ne Meclis ne de Hükümet kabul 
eder. Binaenaleyh bendeniz sözlerime cevap veren 
arkadaşlarımın ve diğer rüfekamın nazarı dik
katlerini eelbederim. Mesele daha esaslıdır. 

Hükümetimiz, Devletimiz bu borçların adilâne 
olmadığı iddiasmdadır ve bu borçların tediyesi, 
siai maliyesi ve takati fevkinde olduğu iddiasın
dadır. Müzakerenin esasları ve tarzı cereyanı bu
dur^ bu itibarla ' ' iki, üç sene tehir edelim, bütçe
ye koymıyalım,, tarzındaki ifadelerini zannederim -
ki, arkadaşlar zühul olarak soyuyorlar. Diğer ar
kadaşım. Mazhar Müfit Beyefendi buyurdular ki;I 
şimdiye kadar müzakeratta tecrübe gördük. Bütçe
de hu fasıl bulunduğu zaman bir netice çıkmamış-1 
tır. Eğer bu defa çıkaracak olursak belki bir fay
da hasıl olur. 

Hakikaten müzakere için doğrudan doğruya 
delegelerle esaslı temaslar çok yakındır. Lozan 
muahedesinden itibaren devam eden bir Düyunu 
Umumiye meselesi vardır. Fakat bu meselenin 
esaslı bir surette halli için iki taraf murahhasları 
ancak son zamanlarda yakın ve doğrudan doğruya 
temasa başlamışlardır. Diğer taraftan açık olarak 
ifade etmiştir ki; müzakeratta inkita yoktur. tnkita! 

j yoktur demek, müsbet veya menfî bir netice alın
ması için daha zaman var demektir. Eğer müza-
keratın menfî bir neticeye iktiranını görürsek, bü
tün arkadaşlarım gibi bendeniz de ve bütün mil
lette beş kuruşun tediye edilmemesinde, şüphesiz-
ki musur olacaktır, ve bu parayı bizden cebren ala
cak, kâinatta hiç bir kuvvet ve kudret yoktur. Fa« 
kat Başvekil Paşa Hazretleri müzakeratın inkıtaa 
uğramadığını ve bu bütçe senesi zarfında tekrar 
müzakeratın başlıyarak bir neticeye, müsbet veya 
menfî bir neticeye bağlanmanın memul olduğunu 
ifade buyurdular. Binaenaleyh bu dakikada bu 
rakamı bütçeden çıkarmanın amelî bir faydası 
yoktur zannederim. 

Bu faslı bütçeden çıkarırsak müzakeratı işkâl 
eder, sözlerini ben bu mana bahilinde söylemedim 
ki, Mazhar Müfit Beyefendi bunları bana atfetsin
ler. Ben dedim ki ; bir istatüko vardır Hükümetin 
verdiği parayı karşıki taraf hukukan almıyor, bu 
zaten tediye edilmiyor. îstatükonun muhafazası ve 
müzakerenin tarzı cereyanı noktai nazarmdandır 
ki; Hükümetin noktai nazarına iştirak ederek, pa
ranın bütçede kalmasını teklif ettim. Ümit ederim 
ki; arkadaşlarım bu izahatımı kabul buyururlar ve 
takrirlerini geri alırlar. Çünkü takrirlerinin mefa-
dile Başvekil Paşa Hazretlerinin beyanatları ara
sında hiç bir ihtilâf yoktur. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Hemahenk ol
duğu için geri almıyorum. 

Başvekil İsmet Paşa (Malatya ) — Görüyo
rum ki; Büyük Meclisin vaziyet hakkında teferru-
atile malûmattar olması daha faidelidir. Eğer 1928 
mukavelesini tatbik edebilecek, ona göre tediye ya
pabilecek vaziyette olsaydık, bu sene 18 milyon 
Türk lirası ve 1 800 000 İngiliz lirası isteniyordu. 
Geçen sene çıkan buhran üzerine memleketin bu te-
diyatı tamamen yapmak takati olmadığı sabit ve 
zahir olduktan sonra geçen sene beş milyon Türk 
lirası verdik, böyle filî bir istatüko hasıl oldu. 

Şimdi bu sene koyduğumuz para geçen sene 
konmuş olan paranın devamıdır, istatükonun tatbi
kidir. Müzakere esnasında bir rakam meselesi, bir 
de sistem meselesi vardır. Bize telkin olunan sureti 
hal şu idi: Bir milyon isterlin verilsin ve bu bir 
milyon isterlinin yarısını kendi paramızdan vere
lim ve yansını da borç olarak tedarik edip verelim. 
Bu tarzı hal ile iki seneyi geçirelim. Ondan sonra 

I vaziyet yeniden mütalea olunur. 
I Yahut mukaveleye avdet olunur. Bize telkin o-
lunduğunu söylediğim fikir işte budur. Bizim esas 
addettiğimiz nokta ise şudur: Bu sene iki senelik 
muvakkat bir itilâf ile bir tarzı halle varırsak iki 
sene sonra 928 mukavelesile bu memleketin tedi
yeye takati olamazsa bir tehlike hasıl olur. Dişimiz
den tırnağımızdan artırdığımızdan fazlalık olursa 
o fazlalıkla, daima artmakta olan bir borcu müte
madiyen tediye etmek mecburiyetinde kalacağız. 
Memleketin âtisi için inkişafını güçleştirecek. Hulâ-

I sa bütün tasamrfatm»z, bütün emeklerimiz ve gay-
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retlerimiz memlekete sarfolunamaz gibi bir haleti 
ruhiye, meseleyi çok müşkül bir veziyete sokar ve 
işkâl eder. 

Meseleyi samimî, doğru ve kat'i olarak hallet
mek için, bir memleketin âtisini endişeye düşürmi-
yeeek bir tarzı bal bulalım. Onun için dedik ki, 
800 000 İngiliz lirası verelim ve bu şekilde Osmanlı 
borçları meselesi daima ve sabit ve taahhüt olarak 
bu memlekette kalsın, herkes bunu bilsin, yalnız bir 
iki sene için bu 800 000 İngiliz lirasını, hem bütçe 
noktai nazarından hem vaziyet noktai nazarından te
diye etmemiz müşküldür. Bunun yansını bütçede bı
rakalım ve diğer yarısını - belki arkadaşım da bu 
telmihi onun için yapmıştır- borç olarak tehir ede
riz. Onu daha geniş zamanda, başka senelerde 
öderiz. Fakat bir mutabakat hasıl olmadı, bu tarz
da ayrıldık. Hulâsa eğer kat 'î bir itilâfa varırsak, 
bütçede bir para vermek vaziyeti vardır, bu parayı 
vermeğe mecbur olacağız. Tabiî böyle borç itilâf
ları yaparken, memleketin malî ve iktisadî vazıye
tini genişletecek tedbirleri beraber düşünmek mec
buriyetindeyiz. Yalnız bu kabiliyeti tahfif iye me-
selesile beraberdir ve nihayet karşımızda bir ala
caklı vardır. Onunla itilâf etmek meselesi mev
cuttur. itilâf ederken arzunun vardırılacağı bir 
hat vardır. Şimdi bizim için mühim nokta şudur: 
borcun esasını tanıyoruz. Bir itilâfa varmak istiyo
ruz. Memleketin takati dahilinde kat ' î bir netice
ye b'ı- ân evvel varmakta faide görüyoruz. Bu hava
nın kuru kararlarla, her hangi bir surette bozul
masını arzu etmeyiz, müsaade buyurunuz, bu şera
it altında ümitlerimiz vardır. Müzakere olunacak
tır belki bir neticeye varacağız. İstediğimiz şekil
de neticeye varırsak, esasen bütün meseleler halle
dilmiş olur. İstiyorum ki; hüsnü niyetimiz her şe
rait içinde nihayetine kadar muhafaza edilsin. 
Takrir veren arkadaşlardan ve burada mütalea ve 
endişelerini serdeden arkadaşlardan tekrar rica ede
rim tahsisat olduğu gibi kalsın. 

Reis — Buyrun Hacı Memet Bey! (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

Efendim; takrirler fasıl hakkındad.r. Düyunu 
umumiye bütçesinin heyeti umumiyesi müzakeresi
nin kifayetini reyinize arzederim. Kâfi gördlmezse 
müzakereye devam ederiz, kâfi görülürse fasıllara 
geçeriz ve o zaman takrirler mevzubahs olur. 

Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında müzake
reyi kâfi görenler . . . Görmiyenler . . . Kâfi görül
müştür. 

F. Lira 
241 Mürettebatı seneviye ve meclis 

masarifi umumiyesinden Türki-
yeye hisse 4 960 000 

Reis — Efendim; takrirleri okuyacağız. 
Hamdi B. (Ordu) — Efendim; Başvekil Pasa 

Hazretlerinin beyanatı veçhile belki bir itilâfa va
sıl oluruz, ümidile bendeniz takririmi geri alıyo
rum. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Beyefendiler; 

ben bu meselenin esasna muarızım (Bravo sesleri). 
Borçlar meselesi burada vaktile müzakere olunur
ken çok veya az miktarda değil; hiç verilmemesini 
ileri sürmüştüm ve reyimi o şekilde vermiştim. 
Binaenaleyh bu gün o reyden nükul edemem ve 
etmemin imkânı yoktur. 

Ben esasen ötedenberi borçların verilmemesi ta
raftarıyım. Amma borç azmış, çokmuş, orasını 
bilmem. Bu; bence mevzubahs olamaz. Belki dü
şüncem yanlıştır. Burasını bilemem. Fakat benim 
fikrim bu merkezdedir. Ta eskidenberi hasıl etti
ğim, yani o muahedenin müzakeresinden beri de-
ğişmiyen kanaatimde sabitim. Binaenaleyh bu va
ziyet karşısında benim yapacağım şey, geri al em
rine karşı ittiba etmek. Ancak şu kadar bir feda
kârlık yapabilirim. O fedakârlık ta ; henüz tediye 
edilmemiş kısmın tayyi, bu; benim için büyük bir 
fedakârlıktır. 

Reis — İki takrir vardır Birisi Süleyman Sır< 
rı Beyin, diğeri Mazhar Müfit Beyindir, okuyoruz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Anlaşma husulünde tahsisatı munzamma veril

mek üzere 241 inci fasıldaki 4,960,000 liranın he
nüz verilmiyen kısmının tayyini teklif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Faslı bütçeden bütün bütün kaldırılmış olma

mak ve ileride vereceğimizi ispata müheyya bulun
duğumuzu ispat etmiş olmak için fasılda bir lira 
bırakılarak mütebaki 4,959,000 liranın tayyini tek
lif ederim. 

Yozgat 
8. Sırrı 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) —- Efendim; müza
kere hüsnü neticeye varırsa tahsisat vermek lâzım
dır. Halbuki ,Meclisi Âli bu sene para verebilecek 
bir vaziyette midir? Takririmde ısrar ediyorum. 

Refik B. (Konya) — Efendim itilâf hasıl ol
mazsa biz takrir sahiplerile beraber olacağız. Hiç 
endişe etmesinler. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu) 
Reis — Takriri kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
(Mazhar Müfit Beyin takriri tekrar okundu) 
Reis — Takriri kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmemiştir. 
Faslı aynen reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . , Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

242 Kambiyo mubayaa karşılığı 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
243 İkramiyeli donanma piyongosu 30 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F- Lira 

244 _ % 5 faizli istikrazı dahilî l 084 12fi 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

245 499 numaralı kanun mucibince 
Ziraat Bankasına verilecek tah

sisatı seneviye 555 882 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
246 1375 numaralı kanun ile tasdik 

olunan mukavelename mucibince 
Zürihte Şark Demiryolları Ban
kasına verilecek taksiti senevi 3 927 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

247 Kibrit şirketinden istikraz olu
nan mebaliğin 1931 senesi tak -

siti 1 727 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
248 Hidematı vataniye maaş ve tah

sisatı fevkalâdesi 39 180 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
249 Mütekaidin, eytam ve eramil ma

aş ve tahsisatı fevkalâdesi 11 900 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
250 551 numaralı kanun mucibince ve

rilecek arazi bedeli 40 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
251 Geçen sene düyunu 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

252 Eski seneler düyunu karşılığı 280 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
253 1715 numaralı kanun mucibince 

Cumhuriyet Merkez Bankası itfa 
karşılığı 1 843 662 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim; bu fasıl bütçesinin neticesine göre hesap 
edilecektir. Onun için reye konmasın. 

Reis — Bu faslı tehir ediyoruz. Teneffüs için 
celseyi 15 dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16, 25 

Kâtipler 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 16,55 

Reis — Kâzım Paşa 
Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. Gümrükler 
bütçesinin tehirini Maliye Vekili Bey istiyor. Te
hir ediyoruz. 

E - Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü büt
çesi: 

Reis — Tapu ve Kadastro bütçesini müzakere 
edeceğiz. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Fasıllara geçiyoruz. 

F. Lira 
291 Memur maaşları ve tekaüt ik

ramiyesi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
292 Merkez ücuratı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

293 Vilâyat müstahdemini ücuratı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
294 Muvakkat tazminat 

Reis — Kabul edilmiştir. 

665 436 

Lira 
.15 660 

Lira 
43 620 

Lira 
17 532 

F. 
295 

Reis 
F. 

296 
Reis 

F. 
297 

Reis 
F. 

298 
Reis 

F. 
299 

Reis 
F. 

300 
Reis 

F. 
301 

Reis 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvi a 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
6 750 

Lira 
1 750 

Lira 
4 ,500 

Lira 
3 500 

Lira 
8 500 

Lira 
1 500 

Lira 
28 970 

1 1 7 -
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F. Lira 

302 Harcırah 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

( F . ' Lira 
303 Resmî telefon masrafı 100 

Reis — Kabul edilmişi ir. 
F. Lira 

304 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 150 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

305 Masarifi mukannene 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ^ ' Lira 
306 Kadastro ve tahdit heyetleri ma

sarifi ' 208 880 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
20 000 307 İstinsah ve mükâleme ücreti 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. * Lira 

308 Tabu ve kadastro tatbikat kursu 
masrafı 13 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. .' Lira 

309 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 23 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

310 Geçen sene düyunu 9 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
311 Eski seneler düyunu 7 770 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F - Dahiliye Vekâleti bütçesi : 

Reis — Heyeti umuıniyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Rüştü B. (Bursa) — Dahiliye Vekâletinin bir 
kaç yanlış gördüğüm işlerine temas etmek istiyo
rum. 

Nüfus işleri üzerinde bir kaç söz söylemek isti
yorum. Beş yaşında olduktan sonra çocuğuma nü
fus tezkeresi alabildim. Cezası her ne olursa ol
sun kardeşimin çocuğu üç yaşına geldiği halde 
tezkere çıkaramadım. 

Çünkü burası Türk memleketidir Türk mem
leketinde ,türk tarihi geçer, arap tarihi değil, be
nim çocuğum türk çocuğudur. Onun nüfus tezke
resinden eski arap tarihi kaldırılmalıdır, dediğim 
halde kaldırmamışlardır. Bu tarihin kullanılma
masını rica ederim. 

Kâzım B. (Giresun) — Besim Atalay Beyin ku
lakları çınlasm. 

Rüştü B. (Devamla) — Sonra iskân işleri: Mec
lisi Âlinizce kabul edilen tasfiye kanununa göre, 
muhacirler hakkında iskân ve teffiz muamelâtı bit
miş sayılıyor. Fakat hakikaten mağdur olmuş ve 
haklarını kazanamamış bir çok vatandaşlar vardır. 
Bunlar hakkında Vekâleti Celile ne düşünüyor. 

Lütfen söylesinler, diyeceklerim vardır. 
Hamdi B. (Ordu) — Efendim, mülkî teşkilâtın 

tadiline ve vilâyetler adedinin azaltılmasına dair 
Dahiliye Vekâletinin bir tasavvuru var mı? eğer 
varsa bu tasavvurlarını ne vakit mevkii meriyete 
çıkaracaklardır? Lütfen izahını rica ederim. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — So
rulan suallerden birisi tarih meselesidir. Bu me
sele Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bir ka
rarla halledilmiştir. Tarihimiz gregoryen denilen 
tarihtir. Milâdî tarihtir. Şayet bundan başka bir 
tarih varsa keenlemyekün addedilmek lâzımdır. 
Böyle bir şey olmuş ise memurun zühulüdür tas
hih olunacaktır. 

İskân meselesi: senelerden beri devam eden 
bu elim destanın geçen sene acı noktalarını arzet-
ıniştim. Bir tasfiye kanunu yapılmıştır. Tasfi
ye kanunu ile muhacirleri borçtan dolayı ağır 
yük altında kalmış olduğundan bir takım kat 'î ka
rarlar vererek onu kaldırmak istemiştik tabiî bu 
gibi meseleler mevzubahs olduğu zaman bazı vesa
ikin noksanından veya sahibi hakların ihmalinden 
veya hükümet memurlarının, kararların tatbikm-
dan mutazarrır olan efrat ta bulunabilir. Bu; 
menfaati âmme noktai nazarından mütalea edile
cek olursa müsamaha edilmesi lâzım gelen bir za
rardır. Eğer kati karar vermeyipte devam ettire
cek olsa idik bir defa memleketin büyük bir kısmı 
harap olacak ve bundan bir çok zarar gelecekti. 
Sonra haklı olan vatandaşlarımız, senetleri olma
dığı için mala tasahup edemiyeceklerdir. Kanun o 
noktaya da temas etmiştir. Onların da hakkını ta
nımıştır. Kendilerine teffiz muamelesi yapılmı-
yanlara bono verilecektir ve bono muamelâtının 
ifasını Ziraat Bankası gibi eski ve sağlam bir ban
ka yapacaktır. Zannediyorum ki; mallarını tefev-
vüz etmiyenler dahi hakları varsa alacaklardır. 

Vilâyat teşkilâtı mülkiyesi; vilâyetlerin taksi
matı ve teşkilâtı kanunu esasi ile muayyendir, teş
kilâtı esasiyemiz en iyi esasatı almıştır. İktisadî, 
coğrafî vaziyetler nazarı itibare alınacaktır, tak
simatı mülkiye buna göre yapılacaktır. Coğrafî 
variyetlere nisbeten müstakil olmakla beraber ik
tisadî vaziyet memlekette yolların, şimendiferlerin 
ve limanların tekemmülüne tabidir. i>..naena!eyh 
ktısat noktai nazarından düşünüldüğü zaman; 
nüstakir bir teşkilât vardır, denemez. Pu itibarla 
teşkilâtı mülkiye ile meşgul olan daire, her türlü 
tekemmülâtı nazarı itibara alarak, filân nahiyenin 
ilgası lâzımdır, filân yerde nahiye teşkil etmek lü
zumludur, şu nahiye küçüktür, büyültmek lâzım
dır veya nahiyeleri çoğaltmak lâzımdır, diye bir 
rapor verir vilâyetler de böyledir. Vilâyetlerimi
zin vaziyetine gelince; bu gün altmış üç vilâyeti
miz vardır. Vilâyetler için iki esas düşünülür, bi
risi, idarei umumiye diğeri idarei hususiye, tdarei 
umıımiyede ta!;ip ettiğimiz noktai nazar, o vilâ
yetin doğrudan doğruya Devlet teşkilâtının masra
fına karşılık olabilecek kadar varidata malik ol-
masr. tdarei hususiyede noktai nazarınız, kendi-
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sine tevdi olunan vazaii'i hususiyelerini kendi va-j 
ridatile yapabilecek vaziyette bulunması. j 

Bunlara mukabil bir de siyasî ve mahallî şerait 
vardır. Bazı yerleri, bu şeraiti haiz olma lığı hakle 
Devlet, gerek dahile ve gerek harice karşı, siyaset 
icabı olarak vilâyet halinde tutmak mecburiyetin
de kalır ve bunlardan bazı vilâyetlerin, ahalisi az, 
varidatı da az olmakla beraber vilâyet kalmasında 
zaruret vardır. Vilâyetlerin küçük veya büyük ol
ması hakkında menfaati itibarile de nazarı itiba
ra alınmak icap eder. Üç dört sene evvel arzetmiş-
tinı. Vilâyet merkezlerinin çok olması, mahallî hal
kının iktisadî, içtimaî, siyasî menfaatine muvafık
tır. Oünkü her vilâyet merkezi, tabiat ile bu ümran, 
bir irfan, bir asayiş merkezidir. Halkın da buna 
alâkası çoktur. Arzetmiştim, Devletçe idarî ve si
yasî fevkalâde bir zaruret olmadıkça cumhuriyet
lerde halkın aleyhine atılan adımlar hiç bir vakit 
geri alınmaz. (Bravo .sesleri ve alkışlar). 

İdarî teşkilât hakkında, Hükümetin dÜHİndüğü-
budur. 

Hakkı B. (Van) — Bir sual efendini, vaktile 
şark vilâyetlerimizden gelen bir takım mülteciler 
Konyaya, Izmire ve sair yerlere iskân edilmişlerdi. 
kendilerine bir takım emlâk te verilmişti, son tas
fiye kanunu bunlara da şamil olduğu halde bazı 
memurlar tendik hususunda tereddüt ediyorlar. 
Bu kanunun onlara da şamil olup olmadığı hak
kında Vekil Beyefendinin fikirleri ne dir? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Vilâyeti şarkiye ahalisi, vilâyeti garbiye ahalisi 
yani mülteciler meselesi memleketimizde umumî 
harbin netieelerindendir. Cumhuriyet orduları 
memleketin bütün hudutlarını tahlis ettikten son-
ra, beklenir ve arzu edilir ve icap ederdi ki. her 
memleket halkı kendi yuvasına, kendi ana vatanı
na dönsünler ve orada yuvalarını imar etsinler. 
Fakat bu, bazı zaruretler dolayısile yapılmamış, 
Trabzonda, izmir mültecisine, izm irde Van mül
tecisine, Vanda Aydın mültecisine tesadüf edersi
niz. Halbuki biz Vana bir nüfus fazla göndermek 
için vilâyet diye binlerce lira para sarfediyoruz. 
Bnun için kanunda bunu meskût geçtik. Vakıa 
bundan on sene evvelsi gelmiş, yerleşmiş bir takım 
adamlar var. Onları da nazarı dikkate aldık. 

Hakkı Beyefendi ve diğer rüfeka ile birlikte mü
nakaşa ettik, belki 5 - 10 kişinin mutazarrır oldu
ğunu kabul etmeği zarurî görüyorum. Lâkin ka
nun sakittir. Hakkı Beyefendi, bu hususta bana 
o bir mecliste de sormuştu. Ben cevap verdiğim za
man Musul tarafları hatırıma gelmişti. Şark mül
tecileri deyince orası hatırıma geldi. Van ve dahilî 
memleket ve düşmandan kurtulan memleket hal
kına, hiç bir zaman mülteci demek hatırıma gelme
mişti. Bazı münferit zararlar olabilir. Bu da ka
nunun tadil ve tefsiri meselesidir. Bir de «-bu mül
tecilere verilen emval, mübadil vatandaşlarımız
dan, mal tefevvüz edemiyenlerc karşılık tutulmuş
tur. Yani birinin hakkını alıp diğerine vermektir. 

Muhacir telâkki etmek imkanı olanlar varsa, 
bunlar asd memleketlerine gitmelidir, siyasî ve iç
timaî noktai nazardan faideli olmıyanlara muhacir 
muamelesi yapmağa kanun müsait değildir. 

Kanun tamamüe sakit oldukça başka türlü yap
mak imkânı yoktur. Hakkı Beyefendinin sualle
rine velevki zühul olarak, mülteciler dahildir de
se idim ve kanun da meskût geçseydi benim söyle
diğim söz ancak zabıtta kalırdı. Kanunun mefa-
dını değiştiremezdi. Vaziyet bu merkezdedir. Bel
ki tefsir tariki ile bir çarei hal bulunur. Fakat bu 
mesele münasebetile Sırn Beyefendinin muhacir 
dediği meseleye azıcık temas etmek isterim. 

Bir memleketin en büyük kudreti nüfustur. En 
büyük felâket, olarak uğranılacak kahıt ta, nüfus 
kahtıdır. Memleketimiz mesahai sathiyesi itibarile 
çok vasidir. Fakat memleketimizin mesahai sathi-
yesine nazaran nüfus nisbeti, umumî ölçüye sığ
maz. Belçika, Malta adası, Fransa, şurası burası, 
Rusya, düm düz, her noktası kabili iskân, her 
noktasında insanların yaşayabildiği, geçinebildiği 
yerlerdir. Anadolu yarım adası böyle yaratılmış 
değildir. Anadolu yarım adaşı Sırrı Beyefendinin 
mütalealarına rağmen randuman itibarile çok ça
lışmağa mutavakkıf topraklardır. Dağlan, tozlu 
çölleri, yalçın kayaları çoktur, mesafeler ve irti
falar diyarıdır. Oturduğumuz Hükümet merkezi
nin - bazı memleketlerde adamın nefesine bakarlar
da, sen sekiz yüz metreden fazla irtifaa gidemez
sin, kalbin zayif derler - irtifaı bin metredir. Vi
lâyet merkezlerimiz içinde 2500, 3000 metre irtifa-
ında olanlar vardır. Böyl yalçın kayalarla dolu ve 
akar suları az olan dağlık bir memlekette nüfus ka
biliyeti de az olur. Binaenaleyh bazı ecnebi ulema
sının Türkiyede kilometre başına düşen nüfus şu 
nisbettedir, böyle olması lâzımdır, demesi yan
lıştır. Türkiyenin nüfus kesafeti kendine göre öl
çülmelidir. Maamafih bu kayda rağmen memle
kette bir nüfus siyaseti takibine mecburuz. En c-
saslı nüfus, memleketin kendi aslî nüfusudur. Ha
riçten getirilecek muhacir kütleleri muvakkat bir 
tezayüt ifade eder, hali tabiide nüfus, 25 senede 
bir tezayüt etmek kabiliyetindedir. Yani, Türkiye, 
hali tabiide bu gün çalıştığı gibi sulh ve sükûn, asa
yişi yerinde, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele 
edildiği takdirde 25 - 30 sene zarfında yirmi mil
yon nüfusa malik olacaktır. 

Hariçten gelen muhacirler meselesi: 
Evvelâ menatıkı iskâniyenin tefriki lâzım gelir. 

Bir takım şeraiti iskâniyeye meselâ; iklim şartları 
ve gelecek muhacirlerin kabiliyetleri, bünyeleri ve 
memleketin havası, kabiliyeti ve saire.... bu me
selelerden sarfınazar edelim .... iskân sahaları ikti
sadî olur, siyasî olur. Bizim en çok muhtaç oldu
ğumuz sahalar da iktisadî olan sahalardır. Bu sa
halar ayrılmıştır. Bu ayrılan sahalara gönderile
cek olan muhacirlere, asgarî hesapla nüfus başına 
beş yüz, azamî hesapla da bin lira vermek lâzım 
geliyor. Bunların celbi, şevki, iskânı, bir sene mü
temadiyen beslenmesi, kendilerine yiyecek, içecek, 
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alât ve edevat verilmesi ancak bu kadar masrafla 
kabil olabilir, bu meseleler hesap edilmiş ve nüfus 
başına bu kadar masraf tahakkuk etmiştir. Bu 
masrafın ise bu günkü bütçelerle tasavvuru yok 
paraya mütevakkıf tatbiki ise güçtür. Maamafih 
biz elimizden geldiği kadar bu husus için para ayı
rarak evvelâ yerli nüfusumuzun teksirine' hadim o-
lacak çareler aradık. Bunun için de Sıhhiye Ve
kâleti tarafından köylünün sıhhatlerine itina ve 
Dahiliye Vekâleti tarafından topraksız köylüye top
rak vererek onu biran evvel müstahsil bir vaziyete 
getirmek ve kendi çocuklarının hayatlarına malik 
olmalarını temin etmektir. îşte takip ettiğimiz bu 
siyaset sayesinde iki sene zarfında bir çok vatan
daşlarımızı ziraat esaretinden kurtarmışızdır. Fa
kat buna rağmen memleketin elan bazı yerlerinde 
toprak esareti vardır, iskâna muhtaç göçebelerimiz 
vardır. 

ikincisi: (iaip olan memleketlerde kalan Türk 
unsuru. 

Bu Türk unsuru malûm olan esbap dahilinde da
ima ana vatana gelmektedir. Bunları da üç kısma 
ayırımsızdır: Bunlardan birincisi; doğrudan doğ
ruya kendi vasrtalarile memlekete gelip yerleşecek
lerdir. Memleketimizin her tarafı kendilerine açık
tır ve tabiiyetleri gayet kolay hallolunur, kendileri 
doğrudan doğruya anasırı asliye meyanına girebi
lirler. 

İkinci kısım, muavenetle iskân edilecek olanlar
dır. Onlar için de ikinci; derecede iskân mmtakası 
ayrılmıştır. 

Üçüncüsü; doğrudan doğruya kendi vasıtamızla 
getirilecek olanlardır. Bunları da; memleketin nü
fus kesafeti en ziyade lâzım olan yerlerine gönder
mek için tertibat alınmıştır. Muhacir ve iskân ka
nununun bu günkü şeraite uymıyan bazı kısımları 
vardır. Geçen sene bir heyet memleketi gezdi, mem
leketin şeraitini tetkik etti. Siyasî, iktisadî, askerî 
vaziyetini mütalca etti. İskân masraflarını tetkik 
etti . Bize muayyen bir program getirdi, yirmi beş 
sene zarfında Türkiyede iskân siyaseti nasıl olmalı
dır, iskân nasıl yapılmalıdır, kendilerine ne veçhile 
yardım edilmelidir, muafiyet ve istisnalar nasıl ola
caktır? hepsi takarrür etti ve bu gün bir kanun 
şeklinde elimizdedir. 

Çok ümit ediyorum ki gelecek içtimainizin lik 
günlerinin meşgalesini bu teşkil edecektir. 

Memlekette düşündüğümüz diğer bir cihet te, 
memleketin aslî unsurunu iskân cihetinden islâh 
etmektir. 

Bunun için çok mütevazı da olsa bazı işlen; baş
ladık: 

Ezcümle Ankaradan Eskişehire kadar olan yer
lerde nerelere ne kadar köy yerleştirilebilir 
ve nerelerde ne kadar köy islâh olunabilir? 
Şimdi buradan giderken göze bir iki köy 
tesadüf eder. Gelecek sene bunlara bir j 
az daha zammedeceğiz. Çünkü büyük bir 
şehrin, büyük bir merkezi hükümetin etrafı mamur j 
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j olmazsa, o şehir daima çöl halinde kalmağa mah
kûmdur. Bir şehri besliyen vani başındaki köyler
dir. 

Evvelemirde Ankaralım etrafından başhyarak 
Ankara yolları üzerinde bulunan yerli ve yabancı
ların iskân ve çalışma şartlarını islâh etmelidir. 
Fakat arkadaşlar bunlar yüksek mefkureler de olsa 
nihayetleri yarının mefkureleridir. Eğer biz yarı
nın mefkurelerini bu günün hakikatleri ile karşı
laştırarak telif etmezsek daima hayal ile yorulmuş 
oluruz. Bu hayalden kendimizi kurtarmak için, yü
rüdüğümüz esas sağlam, bastığımız toprak muhkem 
olmalıdır. Ayağımızı şeniyet toprağından yükselt
tiğimiz gün, sadece hayal perest oluruz. Hayallere 
düşeriz. Muhacir iskânı meselelerinde Hükümetimi
zin tatbik ettiği meslek, realist olmaktır. Hakikî 
şartlara uygun olarak adım atmaktır. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Geçen sene bazı 
kaza nüfus memurlarile görüştüğüm vakit, nüfus 
vukuatı hakkında malûmat istemiştim. Münakâhat 
vakayii; kanunu medeninin neşrinden evvel olan-

1 laradn, karı koca mektum olurlarsa kaydedemiyo
ruz. Muhakemeye sevkediyoruz. Herkes te yapılan 
masraftan dolayı korkuyor, kaçıyor ve kayitlerini 
yaptırmıyorlar demişti. Bundan vekâlet haberdar
dır. Bu mesele hakkında ne tetbir düşünülmüştür? 

Rüştü B. ( Bursa ) — Türk lisanından başka 
lisan konuşan anasır, Türk topraklarına yerleşti
rilmiştir. Bunların Türkleştirilmesi için ne yapıl
mıştır? (Bravo sesleri) 

Saniyen; memlekette ziraatin terakki ve inki
şafı için ziraî asayiş te lâzımdır. Köylerde ziraî asa
yişi temin eden ise, köy korucularıdır. Halbuki 
bunlar, jandarma elinde devlet asayişini temin ile 
meşguldurlar. Bundan köylerimiz müştekidir. Bil
hassa ağaç yetişen mmtakalarımızın mebusları bilir
ler, korucu olmadığı için ağaçlan hayvanlar kemi
riyor ve başka suretlerle harap olup gidiyor. Şi
kâyet edince git, hakkını mahkemede ara, dava et 
diyorlar. Bekçileri jandarmaya tefrikte mana 
ne dir? 

Emin B. ( Eskişehir ) — Ben son zamanlarda 
seyahatim esnasında bir çok kaçakçılık vakaları gör
düm. Malûmualiniz kaçakçılığın başlaması demek, 
şekavetin başlangıcı demektir. Şekavet kaçakçılık
tan başlar. 

('oktanberi böyle bir şey yoktu. Sinoptaıı Ma
latya tarafına geçiyordum. Otuz kırk kaçakçıya 
rasgeldim. Bunların kaçırdığı tütündü. Bu gibi 
hırsızlıklara çare bulunmalıdır. Aksi takdirde 
eyi olmaz . Bunlar hakkında müsamaha vardır. 
Bu nıüsaıuahayi yapanlar hakkında zati âlinizin 
ne gibi malûmatı vardır ve ne gibi tedbirlere te
vessül edilmiştir? tzahmı rica ediyorum. 

Sonra bazı kazalarda görüyoruz ki kaymakam
lar yoilar yaptırıyorlar, imar işlerde uğraşıyor
lar. Meselâ Bafraya bir kaymakam geldi Oraya 
ilk gittiğim zaman silâh sesinden durulmazdı. Bu 

j kaymakam geldikten sonra şekavetten eser kal-
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madı. Altı yüz senedenberi orada bu eseri göste
ren ilk şahsiyet bu kaymakamdır. Acaba diğer 
kaymakamlar ayni kanuna ve faaliyet imkânla
rına malik iken niçin şekavet i temamile meylede
miyorlar. Diğerlerini numune göstererek bunla
rı tahrik imkânı var mıdır, yok mudur? 

Kâmil B. ( İzmir ) — İskân muamelâtının tas
fiyesinde aksaklıklar hasıl olmuştu. Son kanun 
bunlardan yüzde seksenini halletmiştir. Şayanı 
teşekkürdür. Yalnız yüzde yirmi kadar bir ak
saklık kalmıştır. 

Evvelâ: mübadillerden bir kısmı memleketle
rinde bir takım emval bırakarak geldikleri zaman 
onlara bazı evler verilmişti]'. Bunlara verilen ev
lerin kıymeti memleketlerinde bıraktıkları maldan 
fazla ise mahsup yapıldıktan sonra geri kalan kı
sım için borçlandırılmışlardı. Halbuki bir kısım 
muhacirlerde memleketlerinde hiç bir şey bırak
madıkları halde meselâ: tzmire gelmişler ve ora
da borçlandırılmadan adî iskân suretile yerleşti
rilmişlerdir. Burada müsavatsızlık oluyor, kanaa
tindeyim. 

ikinci bir mesele: bir kısım mübadiller kanunî 
haklarını almak için takibat yapmışlar fakat bu 
takibat neticelenmeden kanun çıkmış, bu adamla
rın açıkta kalmasına sebep olmuştur. 

Üçüncü mesele de: bir takım vaktinda yerleş-
tirilmiyen muhacirler vardır. Bunlar sonradan 
yerleştirilmişler fakat ellerinde muhacir vesikası 
olmadığı için evlerinden çıkarılmak lâzım gelmiş
tir. Mübadillerin mağdur olmaması için ne gibi 
tedbirler ittihaz edildiğinin izahını rica ediyorum. 

Kıhçoğhı Hakkı B. ( Kocaeli ) — Vekil Bey 
nüfus meselesine ehemmiyetle temas etmişlerdi. 
Bendenizde o nokta hakkında nazarı dikkatinizi 
celbedeceğim. Geçen belediye intihabında, bil
hassa Adapazarmda nüfusta kaydi olmıyan mün-
tehipler haklan olmadığı halde, intihabata iştirak 
ettiler. 

Bilâhare intihap fesholundu. Asıl temas etmek 
istediğim nokta; bu vatandaşların nüfusa kaydedil
miş olmamalarıdır. Bunu niçin yapmamışlardır? 
O yerlerin kaymakamlarının, nüfus memurlarının 
ve sairenin bu işle alâkadar olmaları lâzımdır. Ne
den ihmal etmişlerdir? şu halde o vatandaşları; 
hüviyyet cüzdanları olmadıkça, bu vatanın evlâdı 
addetmek doğru değildir. İhtimal ki diğer taraf
larda da nüfus pek çoktur. Nüfusumuz 14 milyon
dur deniyor belki de (18), belki de (20) milyondur. 
Binaenaleyh çok rica ederim, alâkadar makamatı 
bu hususta tahrik ediniz, bütün vatandaşlar sicil
le kaydedilsin. 

Dahilîye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim; Süleyman Sırrı Bey ile İsmail Hakkı Be
yin sualleri nüfusa aittir. Nüfus denildiği vakit 
evvel emirde nüfusun esas adedi, rakkamı anlaşı
lır. Milletçe şayanı ehemmiyet olan şey, nüfusun 
adedidir, diğeri ise nüfusun kayit muamelesidir. 
Nüfus bir mevcudu maddî olduktan sonra, ister 
nüfusta mukayyet olsun ister olmasın bizatihi mev

cuttur. Bütün haklan haizdir. Fakat muamelâtı 
medeniyenin suhuletle ifası için çıkarılan bu usul, 
bizim memlekette, itiraf edelim ki; hakkile ifa 
olunmamıştır. Bunun kabahatleri bir defa nüfus 
muamelâtının tahrir keyfiyetindedir. 

Bu günkü nüfus muamelâtının tahrir keyfiyeti, 
derecelere mi ayrılacak, yani mahallî hizmetlerden 
mi, yoksa umumî hizmetlerden mi? Biz bunu her 
memleket gibi mahallî hizmetlerden addetmeliyiz. 
Fakat gerek askerî ve gerek medenî muamelâtı
mızda... 

İkincisi hali hazırdır. Bunun devam ve takibi 
müşküldür. Bir kazada bir nüfus memurile bir 
kâtibi vardır. Hamdolsun hali sulhtayız. Milleti
miz çok velûttur. Bir çok muamelât olmaktadır. 
Taahhurlar bundan ileri gelmektedir. Medenî mu
amelelerin ifası için kanunu medenimiz bir takım 
hükümler vazetmiştir. Nüfus memurları evvelce 
meclisi idare kararile, yahut şahsî bir müracaat 
üzerine kayitları tashih ederlerdi. Kanunu medenî 
bunu kaldırdı, bu gün bir sinnin tashihi mutlaka 
hâkimin hükmüne vabestedir ve böyle olması lâ
zımdır. Bundan bir takım meseleler çıktı. Bu me
seleler fırka kongresinde de mevzubahs oldu ve ba
zı kısımları hakkında Dahiliye Vekâleti ile Adliye 
Vekâleti arasında muhabere cereyan etmektedir. 

Kanunu medenî dairesinde bu eksiklikleri ıslah 
etmeğe çalışıyoruz. Nüfus muamelâtının, Bursa 
Mebusu muhtereminin şikâyet ettiği kısmına herkes 
tesadüf etmiştir. Ayni zamanda bunda bizim de ih
malimiz vardır. Meselâ, memleket dahilinde seya
hat vesikalarını kaldırdık, yalnız nüfus tezkerele-
rile vatandaşlar seyahat edebiliyorlardı. Bir kon
trol yaptırdık. Yüz vatandaşın ancak birinin ce
binde nüfus tezkeresi çıktı. Yani bunu çok ihmal 
ediyoruz. Hatta bû gün bütün mebus arkadaşları
mızdan bilmiyorum kaç tanesinin cebinde nüfus 
tezkeresi vardır. Yani hepimiz ihmal ediyoruz. 
Sonra vesaiki tasarrufiyede, muamelâtı medeniyede, 
seyahatta, şurada burada nüfus tezkeresi bulun
madığından dolayı daha ziyade tecdiden çıkarma
ğa çalışmaktadırlar . 

Hiç kimsenin nüfus tezkeresi 3 sene müddetle 
cebinde kalmamıştır. Bunun kabahatini eski nüfus 
tezkerelerinde bulduk, tek kâğıt üzerine yazdıyor, 
cepte yırtıldığı için taşınmıyor dedik. Yeni harfler 
çıktı, keyfiyet değişmedi. Biz nüfus eksiklerini 
biraz da fırka gayretile belediye intihabatı zama
nında verebildik. Rey atmağa gelen vatandaşlar 
fıkrasına rey kazandırmak için gitti, evvel emirde 
nüfus tezkeresi almağa mecbur oldu. Bu suretle 
vatandaşların bir kısmına nüfus tezkeresi dağıttık. 
Bu ihmalin de kendimizde olduğunu kabul etmeli
yiz. Bu demek değildir ki, bu ihmal ve teşkilât 
sizlik, diğer taraftan kanunu medeninin ahkâmı, 
bu muamelâtı durduracaktır. Böyle bir şey mev
zubahs olmamalıdır. Biz nüfus muamelâtını, bu 
seneki tetkikatımızda, bunun yükünü mahallî ida
relere bırakmak istiyoruz. Çünkü 200 - 150 - 120 
bin nüfustan ibaret olan bir kazanın bütün muame-
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lâtı, kaza merkezinde iki memur tarafından geçiri
liyor. Bu bir çok ahkâma tabidir. Ondan sonra 
yarı hizmetini ahzi asker alır, yan hizmetini de 
intihap zamanlarında belediye alır. Bu suretle iş 
kolaylaşır. Onun için bunu kısmen köylerde, kaza
larda ve nahiyelerde teksif etmek isterdik. Tam 
teşekküllü nahiye yapmaktan maksadımız da bu idi. 
Bu teşekkül ettikten sonra, varidatile baraber ma
hallî idarelere bırakmakta güçlük çekilmez. O va
kit devletin takip ettiği sırf istatistik siyaseti olur. 
Asıl hüvviyct cüzdanları mahallinde verilmiş olur. 
Yapmak ve tutmak istediğimiz yol budur. 

Rüştü B. (Bursa) — Efendim; bir noktayı ar-
zedeceğim. 

Reis — Müsaade buyurun efendim, sıra ile. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Devamla) — 

Emin Beyefendi memlekette kaçakçılıktan bahset
tiler. Emin Beyin kırk müsellah tütün kaçakçı
sına tesadüf ettiğini yeni işidiyornm. Bafradan 
geleli çok oldu. Dışarıda çok görüştük, eğer lüt
fen bir defa söyleselerdi tahkik eder kim ol
duklarını anlar ve size arzederdim, yine tahkik 
ederim ve inşaallah gelecek meclise arzederim. 
Kaçakçılık yer yer bu memlekette hastalık halin
dedir. Hudut boylarında ve bazı vilâyetlerimizde 
kısmen kaçakçılık olur ve inhisara tabi bazı mah
sulâtımızın mahrecini gaybetmiş olması, kaçakçı
lığı bir dereceye kadar teshil veya tahrik etmiştir. 
bazı kaçakçı kafilelerinin - Bafrada bilmiyorum -
teşekkül ettiğini işittik. Takip ettik ve dağıttık. 

Memleketin garp vilâyetlerinin umumî asayişi 
- bildiğim tarihten itibaren söyliyeyim - her gün 
daha mütekâmil gitmektedir. Vakıa ufak tefek 
vakalar olmaktadır. Fakat Şunu arzedeyim ki ! 

benim gördüğüm bu vakaların failleri Memetler,! 
Hüseyinler değildir, cehalettir, cehalet! görmemek, j 
okumamak ve anlamamak (Bravo sesleri) ve eski ! 

masallara inanmaktır. Yanında, dağ yolu kesen bir-, 
delikanlının ceza olmak üzere öldürüldüğünü bil
diği halde, üç gün sonra bir kız kaçırmağı kendine 

nülür. Bu asayiş te, evvel emirde köylerde emniye
tin tessüs etmesidir. İşte asayişin hakikî ma
nası ve istediğimiz asayiş te budur. Yoksa bu temin 
edilmedikten sonra memlekette asayişin Jâyikile te
mini mümkün olamaz. 

Çünkü bir kır bekçisinin bekliyeceği saha ni
hayetine 50 dönümlük bir sahayı geçemez. Eğer 
kır asayişini bekçilerle temin etmek lâzım gelirse, 
etraflarındaki hırsızlıklardan ve saireden halkı koru
yabilmek için ancak her dönüm başına bir kır bek
çisi bırakmak lâzım gelir ki, bu da kabil değildir. 
Ziraat hırsızı, kır hırsızı bunlar birer boş takırtı
dan ibaret kalır. Asıl düşünülecek mesele, asayişi 
temin ederek bu sayede heyeti umumiyenin asa
yişini gönüllerde muhafaza etme meselesidir. Eğer 
köyün etrafını'hırsız, serseri takımı alırsa, jandar
ma da bekçiye yardım etmezse, bekçinin yapacağı 
şey, böyle bir hâdise karşısında saklanmaktan iba
ret kalır. Köylüyü, bekçileri üç kanun idare et
mektedir : 

Bir mahalle bekçileri kanunu, bir köy kanunu, 
bir de kır bekçileri kanunu vardır. Bunların ka
nunî salâhiyetleri kendi kanunlarında mukayyet
tir. Fakat bu tarzı idare, her köy muhtarının key
fine veyahut ta bir jandarma karakol kumanda
nının keyfine kalmıştır, bunları birleştirip 
nereden para alıyorlarsa oraya raptedelim. 

Silâh taşıyan bir adamdır. Daima takyidat altında 
tutmak elzemdir. Dahilî mesuliyeti eline alan bir 
adam, memlekette on binlerce silâh taşıyan kimse
lerin başını boş bırakamaz. Behemehal kendi mura
kabesi altında bulunduracaktır. Bulundurmazsa 
kendi vazifesini ihmal etmiş olur. Mahalle bekçileri 
dahil olduğu halde köy ve kır bekçilerini ki salâhi
yetleri ayrıdır - her şeyden evvel gerek şahısların 
intihabı, gerek şahıslardaki evsaf itibarile beheme
hal mahallî asayişi teminle mükellef olan jandarma 
kumandanlarının murakabesini ve kaymakamın tas
vibi ile bir tasnife tabi tutmak ve bir defteri esasiye 
raptetmek isteriz. Bunu yapacağız ve köyün etra-

şeref bilen delikanlılar oldukça, bu vakalar da ola-j fındaki asayiş muhtel olduğu vakit behemehal onu 
| derhal izale etmek için köy ve kır bekçilerinin jan-
\ darmaya muaveneti esastır. Bunu kanuna koyaca-
; ğız. Bu kanun Meclisi Âliden çıkarsa o vakit bu gün 
; şikâyet edilen hayvan hırsızlıklarının, tahripçili-
| ğin hakikaten önüne geçilmiş olacaktır. Çünkü bir 
köyün mesahai sathiyesi belki 20-30 bin dönümdür. 

; Bir insan gözle diğer tarafı göremez. Nasıl olurda 
darmamız, hakikaten Türkün ciddiyetine yakışır \ kır bekçisiİe bütün o köyün ziraat asayişi muhafaza 

çaktır. Bunun en büyük faili, mücrimi, mesulü ce
halettir. Zabıtanın yapacağı şey ya menetmek veya 
zecir kullanmaktır, zabıtai mania, kuvvetini ifade 
edecek bir hale gelmiştir. Yakında huzurunuza gele
cek olan jandarma kanununda görülecektir ki; 
memlekette jandarma adedi memleketin ihtiyacına 
göre tevzin edilmiştir. Tenkil zabitlerimiz ve jarı-

surette vazifelerini ifa etmektedirler ve ekseriya da 
çok aziz ve kıymetli canları bahasına.... 

Her vakit olduğu gibi yine bu fırsattan da isti
fade ederek; jandarma ve polisimizi burada, huzu
ru âlinizde takdir etmek isterim .... 

Asayiş meselesine temas ederken, Bursa Mebu
su muhtereminin sö-züne de cevap vermek lâzım ge
lir. Memleketimizin asayişi ayrılamaz. Kır asayişi, 
ziraat asayişi, şehir asayişi, nahiye asayişi namile 

olunur. Bu kabil değildir. Demek ki evvelemirde 
I memlekette el birliğile bu tecavüzkârlık hissini kal-
1 dırm alıyız ve bunu yapanları tutup mahkemei ada
lete teslim edersek o zaman herkeste bir adamın 
tarlasına girmek bir cürümdür, bir adamın hayva
nını çalmak mucibi mücazattır, diye bir intibah ha
sıl olur. O vakit te gerek tarla ve gerek fidanlarımız 
taarruzdan masun kalır. Memlekette hayvan hırsız
lığı olur. Çünkü biz hayvanları başı boş bırakırız, 

bir şey yoktur. Memlekette yanlız bir asayiş düşü- altı ay sonra gider çalındığını, mes'ul olan memura 
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haber veririz. Filân yerde bıraktığım öküzümle bu-
ğamı çalmışlar deriz. Böyle vilâyetlerimiz vardır. 
Bunlar mahallî işlerdir. Mahallin ihtiyacına ve şe
raitine göre bunları muhafaza etmeğe mecburuz. 
Çünkü hakikî servet, köylünün servetidir. Köylü 
ne kadar müreffah olursa diğer aksam da okadar 
müreffeh olur. Bunun içindir ki kanunların müsaa
desinden istifade ederek geçtikleri yollarda köylü
nün mezruatını tahrip ediyorlar diye göçebelere 
mani olduk. Bu suretle köylünün başağını kurtar
dık. Takip ettiğimiz siyaset evvelemirde filî ve ha
kikî asayişi temin etmektir ve bunu doğrudan doğ
ruya, gönüllerde kalplerde temin etmektir. 

Mübadil meselesi de - demin arzetmiştim - bu, 
evvelâ kanun meselesidir. Kanun yeni çıkmıştır. 
Tatbikatına bu günlerde başlanacaktır. Bunun ha
kikî vaziyetini anlamak için de zaman geçmesi lâ
zımdır. 

Saniyen mübadillerin hukuku muhafaza edil
miştir. Parasızlara, malsızlara mal verip adam et
mek zaten Hükümetin ve Devletin en birinci vazi
fesidir. Biz ona yalnız mübadil olduğu için değil, 
vatandaş diye, istihsal alât ve edevatına malik ol-
mıyanlara da veriyoruz. Bu, yapılan bir hizmetin 
ifadesidir. 

Rüştü B- (Bursa ) — Türk lisanından başka 
konuşan insanların türklcştirilmesini sormuştum. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Devamla) — 
Efendiler, memleketin halkı, Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu mucibince Türktür ve hepisinin Türk olması 
ve türkçe konuşmaları, kendi menfaatleri iktiza
sındandır. Bazı vatandaşlar Türk oldukları halde 
geldikleri memleketlerin lisanlarını konuşurlar. Ya
ni vaktile istilâ ordularile gidip orada yerleşmiş ve 
yerli kabilelerle temasa gelerek istihdam ettikleri 
milletlerin ( Kolonizatör ) ü icabı olarak lisanla
rını almışlardır. Buraya geldikleri vakit te ayni 
lisanı konuşmağa başlamışlardır. Bir kabile vardır 
ki buraya geldikleri vakit miktarları bir milyon iki 
yüz bini geçiyordu. Bu gün yirmi bini kalmıştır, 
diğerleri türkçeyi öğrenmişlerdir. Müteferrik ola
rak yerleştirilenler çoktan yabancı lisanlarını ata
rak asıl Türk lisanını kullanmaktadırlar. 

Balkan harbinde ve daha evvelki zamanlarda za
ruret dolayısile müçtemian yerleştirilen bu yabancı 
lehçe kullanan Türklerde ufak tefek eserler kal
mıştır. Fakat bunun birinci çaresi tamamen ma
arifi tamim etmektir. İkincisi, kendilerine bu leh
çenin aykırı olduğunu ve güzel Türkçeye uygun 
düşmediğini filî, hissî olarak göstermektir. Şüp
hesiz ki Türklük ve Türkçülük bu kadar yüksel
dikten sonra, az zamandan eserini gösterecektir. 
öyle tahmin ediyorum ki büyük denecek kadar 
fazla olan, yüz bini geçen bu kütle de nihayetül-
emir lisanının noksanlığını anlıyacak Türkçe konuş
manın yalnız zevk ve şeref değil, ayni zamanda 
siyasî ve iktisadî bir menfaat tevlit ettiğini görünce 
tabiatile Türkçe konuşacaklardır. Zaten bu gün 
memleketimizde Türkçe konuşmayan ayrı bir ırk I 

yoktur. Türkçeden gayri lehçe konuşan bazı Türk
ler de vardır. Bunlar lisanlarına çok yakın zaman
da döneceklerdir. 

Emim B. (Eskişehir) — Efendim, kaçakçılık 
meselesine temas etmiştim. Benim maksadım bu 
noktayı arz ve izah etmek değildi. Kaçakçılık e-
sasen evvelden beri muayyen mevkilerde vuku bu
lur. Bunların yüzde sekseni merkezlerdir. Bunlar 
şurada burada iş görmek suretile temini maişet eder
ler. Bu meslek onlarca devri sabıktan kendilerine 
verilmiş gibi bir şey telâkki ediliyor Meselâ Aırka-
ranın Karaşar Karyesi de böyledir. Bendeniz 
bu muayyen olan ve ilişüraiyen yerlerde şekavetin 
niçin menedilemediğini anlamak istiyorum. 

Bunlar Müeadelei Milliyede işledikleri günahlar 
dolayısile korktular da çekildiler. Görüyorum ki 
bu hareket yine ekseriyya bunlar tarafından vaki 
oluyor. Başka şey yapamıyorlar. Vaktile saraya 
kız satmakla meşgul idiler, öylece geçinirlerdi. Fa
kat bu gün ise geçinmek için sıkı iş yapmak 
lâzımdır. Bu da kolay değildir. Ne yapsın? Ka
çakçılık. İşte bendeniz Hükümetin nazarı dikkatini 
celp için bunları söylüyorum, yani bu işleri mu
hitte yapabilecek kimlerdir. İcap ederse Hükümet 
bu gibi insanları diğer cemaatın uyduğu zabıt ve 
rapta tabi kılabilir. Ne diye beygir hırsızlığı yapan 
bu göçebelere müsaade ediliyor? 

Yusuf B. (Denizli) — Göçebeler hakkında bir 
kanun vardı , tatbik ediliyor mu, edilmiyor mu? 

Emin B. (Devamla) — Bu işi Eskişehirde de 
duydum başka yerlerde de, duydum. Bendeniz
den ziyade vekâlet de fundan haberdardır. Her 
halde bu mesele vekâletçe çok ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınacak bir meseledir. Vekâlet her va
liye» her kaymakama: kaçakçılık olursa sizi me
sul edeceğim, derse mesele halledilir zannederim. 

Muhittin Nami B. (Muş) — Zaten takip edi
yorlar. 

Emin B. (Devamla) — Vekâlet müteyakkızdır. 
Ancak valinin ve kaymakamın harekâtı başkadır. 
Demin de arzettiğim veçhile bir zat bakıyorsunuz 
ki elindeki kanunu başka türlü tatbik ediyor. Di
ğer birisi de kanunun icabatını yapmıyor. Bende
niz merkezin hassas ve müteyakkız kalmasile bu 
işlerin olacağına kaniim. 

Rüştü B. (Bursa) — Hatırımda kalan tarihî ma
lûmata nazaran bir vakit Türkiye Devletinin nü
fusu yüz milyon kadar idi. Fakat ahalisini milli-
leştirmemek, türkleştirmemek yüzünden bu gün 
elimizde kalan bu topraklarda nüfus on dört mil
yona kadar düşmüştür. Bilhassa Hükümetimiz bu 
gün millî asır zamanında türkleştirmek ve milli
leştirmek siyasetinin en şerefli bir hükümeti ol
duğuna göre harekâtını ona göre tanzim ve tatbik 
ettiğini görmek isterim. Herkes Türktür. Bir 
çok köylerde halen çerkesçe konuşulur. Boşnakça, 
Arnavutça, Rumca ve daha bir çok yabancı lisan
larla adeta kozmopolit bir millet lisanı gibi görüşür
ler. Bu insanlar adeta Karadağ ve Sırp gibi biri 
birine düşmandırlar. Bunlar eyi bir şey değildir. 
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Bunları millileştirmek için hususî bir siyaset takibi 
ve cezri ıslahat yapmak lâzımdır. Bunun için daha 
esaslı ve kat 'i bir gidişle hareket isterim, 

Köy korucularına gelince: köylünün kazancını 
temin edecek en eyi siyaset; asayiş siyasetidir. 
Köylü ağaç diksin diyoruz, dikiyor. Fakat öte 
taraftan hayvanlar yiyor. Korucu bakmıyor. Çün
kü korucuyu karakol çağırmıştır ve git filân köyde 
filân adama şunu tebliğ et demiştir. 60 yaşında bir 
ihtiyarın 20 yaşında bir genci; ağaçlarını hayvan
larına yedirdiği için öldürdüğünü biliyorum. Fa
kat katil kaçmıştır. Halâ tutulmamıştır. Fakat 
bundan ne jandarma kumandanı, ne vali ve ne de 
Hükümet mesul olmuştur. Katiyet ve mntlakiyet 
isterim. 

Lozan muahedesi mucibince memleketimize gelen 
yarım milyona yakın Türk halkının tasarruf hakkı 
mukaddes bir hak olarak Devletimizce tanınmıştır. 
Tasarruf hakkı, hepimiz biliriz ki ; zaman ile tak
yit edilmez, tasfiye kanunu Heyeti Celilenizde ka
bul edildi. Muhacir gelmiştir, Hükümete müracaat 
ederek benim muamelemi 28 hazirana kadar bitir, 
demiştir. O müddet zarfında bitmedi diye muamele
si iptal edilmiştir. Bu tarihte görülmemiş bir haksız
lık olur. Muhacir müracaat ettiği halde işi bitiril
memiş ise kabahat kimde? 

Çok kıymetli malûmat veren kıymetli vekilleri
miz bu hatayı görmeli ve hiç kimseyi haksız bırak
mayarak güzel bir kanun getirmelidir. Mütefevviz 
iskân, adi iskân meselesine gelince: bu hususta bir 
misal arzedeceğim: iki muhacir gelmiştir, birisi 
memleketinde çiftlik sahibidir, elindeki vesaiki ta-
sarrufiyesi kâfi derecede değildir, diğeri de iskânı 
adi sııretile gelmiş, onun hizmetkârı imiş, bu adam 
da memleketimizde iskân edilmiş, çiftlik sahibi ol
muştur. 

Elimizde bir talimatname vardır, iskânı adi sıı
retile iskân edilen muhacir, tasfiye kanunu muci
bince çok kudsî bir şeref* olarak iskân edilmiştir. 
Ona bu arazi hiç bir para mukabilinde verilmemiş
tir. Fakat yanı başında diğer çiftlik sahibi mahsup 
edeyim diye uğraşmış, meselâ bin lira kıymetindeki 
malının 800 lirasını mahsup ettirmiş, 200 lirası da 
borcum demiştir, iskânı adi ile iskân edilenler ara
zi sahibi olduğu halde, tefviz sııretile iskân edilen
ler bu suretle borçlu kalıyor ve müddet de bittiği 
için hakkı kalmamış deniliyor. Öyle çiftlik sahibi 
adamlar bilirim ki; iskânı adi ile iskân edilenlere 
muhtaç olmuşlardır. Onun eline bakmaktadırlar. 
Kanun bir memurun yanlış ve beceriksiz hareketleri 
yüzünden böyle haksızlıklara mani olmalı ve bunla
rın temadisine imkân bırakmamalıdır. 

Sonra hiç merak buyurmasınlar, bunlara bono 
verilecektir, diyorlar. Bu bonolar nedir, kaçar lira
lıktır? yüz liralık mal bırakmış, kendisine bono ve
riliyor. Bununla ne istifadesi olacak? 

Bu bonolar üç sınıftır. Birinci sınıf, bir lira; 
ikinci sınıf, iki lira; üçüncü sınıf, üç liradır. Mem
leketimde yüz lira kıymetinde mal bırakmışım ora
da onula geçiniyordum. Şimdi bu bonolarla aç kal

dım demektir. Muhacirlerin Lozan muahedesile de 
musaddak hakkını bu vaziyet tatmin etmiyor. Bu 
bapta daha vazib ve daha sarih ve tasarruf hakkını 
takyit etmiyen bir şekilde bir kanun isteriz. 

Hacı Memet B. (Kütahya) — Muhterem arka
daşlar; tasfiye kanunu iskân muamelâtını mümkün 
mertebe azaltmıştır ve bitirmek üzeredir. Bendeniz 
tetkik ettim. Bu mesele hakkında kanunda bir tu
haflık var. Yani bu kanun yapılırken fakir muha
cirler düşünülmüştür. Düşünülmiyen cihet; fakir 
mübadillerdir. Meselâ: bir adam gelmiştir bir şe
hirde bir mesken almıştır. Tefvizan muamele ya
pıldığı için iskânı adiden istifade etmemiştir. Fa
kat iskânı adi sııretile olsaydı tasfiye kanunundan 
istifade edecekti ki bu şekilde olanlar istifade edi
yorlar. 

Şimdi bendeniz gerek Vekil Beylerden, gerek 
Meclisi Âliden istirham edeceğim, ufak bir tefsir 
meselesidir. Kanunda fakir muhacirler deniyor, 
bunların içinde fakir mübadil muhacirler de da
hildir diyelim. Mütet'evvi/ieri tefrik etmek doğ
ru olmaz. Bu maruzatımı sırf fıkaraya, acezeye 
tahsis ediyorum. Çünkü dışarlarda, köylerde olan
lar halledilmiştir. İskânı adî derecesinde arazi 
almışlardır. Şimdi, şehirlerde yerleştirilen müba
diller içinde âciz adamlar vardır. Kilinde elli li
ralık tapusu vardır, yüz liralık ev verilmiştir-. 
Şimdi tahrir dolayısile elli liranın on mislini öde
mesi lâzımdır. Bendeniz Meclisi Alinin mürüvve
tine müracaat ederek bu suretle, Bulgaristandan 
iltica sııretile gelen vatandaşlara olduğu gibi, bun
ların da iskânı adî ile, aldıkları emlâk tapuları ile 
mahsup edilsin, onlara yeniden bedava verilmesin 
ve kalan kısmı da aranmasın. Bunun için de bir 
takrir arzediyorum. fîerek tefsir sııretile ve ge
rek muvazenei umumiye kanununa küçük bir mad
de ilâve etmek sııretile bunun hallini rica ederim. 
kanunda başka sakatlık yoktur. Kâmil Beyefen
dinin söyledikleri veçhile bir muhacir bir yere gel
miş, fakat lâzım gelen muamelesini yaptıramamiş, 
bendenize bu gibi bazı müracaatlar oldu. Nüfus 
Müdüriyeti Umumiyesine müracaat ettiğimde bu 
meseleyi pek âlâ hallettiler. Daire onu muhacir 
veyahut mübadil olduğuna kanaat getirince mu
amelesini yapıyor. Çünkü ellerindeki kanun bu
na müsaittir. Yalnız benim burada kastettiğim, 
fakir ve âciz mübadillerdir. Yoksa öteki zengin 
mübadiller borçları varsa borçlarını ödesinler. 
maksadnn ; fakir kısmı lütfen af buyurmanızdır. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir) — Muhterem arka
daşlarım; Kâmil Beyefendinin beyan buyurduğu 
üç meseleden birincisi, Dahiliye Vekili Beyefen
dinin verdikleri izahatla halledilmiş demektir. 
Çünkü bu mübadillerden zengin olanlar tabiatile 
tefevvüz ettikleri malin mukabilinde senet vermiş
lerdir. Fazla kısmını da borçlanmışlardır. Biz 
iskânı adî hakkını haiz olan mübadillere temlik 
ettik ki onlar: bir an evvel müstahsil mevkiine 
kovalım. Burada aranacak yalnız bir nokta var
dır. 
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Mübadillerden bir kısmı vardır ki doğrudan 

doğruya gelmiş, iskânı adi suretile oturtulmuş. Hiç 
bir malı yoktur, yahut vardır, fakat tapuda kay-
di yoktur. Bir kısmı da vardır ki yine fakirdir. 
Memleketindeki metrukâtı 50 - 100 lira kıymetin-
dedir. Bu adam gelmiş, evvelce iskânı adile verilen 
malların kamilen borçlandırılması hakkındaki kanun 
dolayısile hiç olmazsa 50 lirayı, 100 lirayı mahsup 
etsin diye tefevvuz suretile malı almağa Hükümet 
mecbur etmişti. Bu mecburiyet dolayısile vaktile 
müracaat etmiş veya istihkanımn fevkindeki mal 
kendisine verilerek borçlandırılmıştır. Fakat, ka
bul buyurursunuz ki iskânı adi hakkı yalnız fıkara-
ya verilmiş olmasına rağmen demek oluyor ki is
kânı adî hakkının taallûk ettiği zevat muhakkak 
fakirdir. Bir mübadil.ki memleketinde az mal bi-
rakmış, onu fakir telâkki etmek zaruretindeyim. 
Meselâ bir adam 50 liralık mal bırakmış, (150) lira
lık tefevvuz etmek istiyor. O adamı da fakir addet-
mekliğimiz lâzımdır. Mersin Mebusu Fikri Beyle 
bu hususu görüşüyorduk. Dedi ki ; bir aileye çok 
fenalığım dokundu. Çok namuskâr bir aile idi. Bu
na teffiz işinde yardım için teşebbüste bulundum 
ve muvaffak oldum. Zavallı neticede 150, 200 lira 
borçlu kaldı. Bu defa iskânı adi suretile diğer mü
badiller borçlarından muaf tutulunca bu aile fena 
bir vaziyete düştü. Hüsnü niyetle hareket etmiş ol
duğum halde o aileye fenalık yapmış oldum. Ve
kil Beyefendi bu kanunu fakirlere teşmil etmek is
tiyorlar ve bu böyledir. Çünkü hiç bir zaman Mec
lisi Âli böyle mübadillerin bir kısmmın fakir diye 
az çok servete sahip olmalarını - buna servette dene
mez - ve diğerinin mahrum kalmalarını tecviz et
mez. 

Bunları müstefit edip berikilerini mahrum et
mek doğru değildir. Maksat, mademki bunları 
müstahsil yapmaktır. Fakirlerden de borcu refet-
mek lâzımdır. Meselâ beş nüfuslu bir ailenin (150) 
liralık iskânı adisi vardır. Diğer bes nüfuslu bir 
aile, memleketinde (25) lira kıymetinde emlâk bı
rakmıştır. Hak sahibi buraya gelince hakkından 
% 50 si tenzil edilmiştir. Şimdi 25 liralık mal bı
rakmıştır diye yüzde elli tenzil ettikten sonra mü
tebakisini mahsup edeceğiz. Diğer fakirlere yapı
lan muavenet bu gibilerine de yapılsın. Vekil Be
yefendinin de söyledikleri muhiktir. Fakat Rüştü 
Beyin söylediği kanun meselesidir. Doğrudan doğ
ruya kanun çıkarmağı istilzam eder. Biz kanunla 
tapu kayıtlarını altı misline iblâğ ettik. Memleket
lerinden gelen, sekiz, dokuz sene metrukâtından 
istifade etmiyen mübadillerin yirmi beş liralık bo
nolarını söylemek doğru değildir. İskânı adi hakları 
derecesinde borçlan tenzil edilmelidir. Meclisi Âli 
bunu yapmakla bahsettiğimiz kanun ahkâmını bir 
an evvel temin etmiş olacaktır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Emin Beyefendi arkadaşımızın bir sualine evvelâ 
cevap vereceğim. Çünkü demin cevapsız bırak
mıştım. Memur ve kaymakamların bulundukları 
kazalarda bazıları muvaffak oluyorlar bazıları 

olamıyorlar, diyorlar. Memurlarda aranılan ev
saf memuriyetine göre ilmî, ahlâkî vasıflardır. 

Kaymakamlarımızın ekseriyeti mekâtibi âliye 
mezunu oldukları için ilmî ve nazarî evsafta evvel 
emirde müsavi farzedilmeleri lâzımdır. Fakat isti
datları mutehalif olabilir. Bunun misallerini her 
gün görmekteyiz. Meselâ: Eskişehirde Emin Bey
den başka bir çok vatandaşlar var. Fakat onlar 
Emin Bey gibi böyle Meclisi Âliye iştirak ederek 
nutukları ile bu memleketi istifade ettirecek fevka
lâde istidatlar gösterememişlerdir. Bunun gibi kay
makamların da istidatlarında fark olması tabiidir. 
Temennimiz hepsinin de yüksek ve kendilerinin is
tediği gibi faydalı olabilmeleridir. 

Sonra Emin Beyefendinin istidatları arasında 
diğer birisine daha rastgeldim o da, inhisarcılık
larıdır. Biraz evvel maliye meselesinden bahseder
ken benim gibi hassas, benim gibi endişeli, diyerek, 
hep kendilerini ileri sürdüler. Emin Beyefendiden 
rica ediyorum. Sözleri arasında dikkat buyursun
lar, bizim de kendilerine mütefevvik değil, hiç ol
mazsa müsavi olduğumuzu lütfen kabul etsinler. 
İktisadın esasını para meselesinde değil, asayişin 
temininde olduğunu kabul eden arkadaşımın biraz 
da hakkımızda daha munsif davranmasını istirham 
ederim. 

Emin B. (Eskişehir) — Estafurullah. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Devamla) — 

Kendilerinin iktisadî inhisarlarda tefevvukunu 
takdir ettiğim yerler vardır. Fakat hiç olmazsa 
bu noktada müsavi olalım. 

Sonra Rüştü Beyefendinin sözlerine, Hacı Me-
met Bey cevap verdiler. Filhakika biz evvel emir
de, mübadil denildiği vakit onların bir can ve bir 
de mal kısmını göz önünde tutarız. Biz mübadillerin 
mallarını ayırdığımız vakit söyledikleri gibi onları iki 
sınıfa ayırmadık. Hizmetkâr diye bahsettikleri va
tandaşları da diğerleri gibi gözettik ve onlara hak
larını verdik. Şunu da tasrih etmeliyim ki bu kürsü
de Türke hizemtkâr denilemez. Türkiyede her 
Türk hukııkan olduğu gibi bu noktada da tamamen 
müsavidir. Kendilerinden çok rica edeceğim, huku
kunu müdafaa ettikleri milletin bir kütlesi hak
kında küçültücü lâfızlarından içtinap buyursunlar. 

Rüştü B. (Bursa) — Amelesi... 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Devamla) — 

Hizmetkârlık bir ferdin hukukunun ziyama bir se-
bej) değildir, biz iskân bahsinde, her şeyden evvel 
vatandaşın hayatı siyasiyesini düşündük. Hiç bir 
şeyi olmıyan bir vatandaşla, her şeye malik olan 
bir vatandaşın hayatları arasında şüphesiz azim 
bir fark vardır. Eğer bunları nazarı dikkate alaını-
yacak olursak, o zaman bu memleket ölür, harap 
olur. Onun elinden tutacak evvelâ Hükümettir ki ; 
bunu yapmışsa insanî vazifesinin asgarisini yap
mıştır. 

İki ncisi zengin vatandaş; Böyle vatandaşların 
çok lüzum ve faydası vardır. Hükümet yaptığı ka
nunlar ve tedbirlerle daima kendini vatandaşın 
servetini muhafaza ile mükellef addetmiştir. Tefer-
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rüatmı biliyor gibi görünüyorlar. Türkiyede vesa
iki tasarrufiyeyi üçe ayırdılar. Fakat Türkiye ve
saiki tasarrufiye on dörttür ve bunların hukukî 
kıymetleri biri birinden ayrıdır. 

Biz bunlara o Türklerin oradaki haklarını mu
hafaza edebilelim diye üç tane vesaiki tasarrufiye 
ilâve ettik. 

Elbette kıymetli tapuya malik olan bir vatan
daş tasarruf hakkı ile, beyanname ile tasarrufa ma
lik olan bir vatandaşın tasarrufları arasında fark 
vardır. 

Tasarruf hukuku. memleketimizde mukaddes 
olmaktan çıkmıştır. Sırf kanunidir. Biz tasarruf 
hukukunun mukaddesi iğini kurunu vustaya bı
raktık. Bizim tasarrufumuzu temin eden Türk 
kanunlarıdır. Tasarruf üzerindeki hak da o ka
nunda mevcuttur. Mübadillere verilen malların 
fert itibarile tamamile haklarına muadil olmadığı
nı bilirim, hepiniz de bilirsiniz. Bu başka tür
lü de olmazdı. (Jünkü biz en kına bir zamanda 
dört yüz küsur bin mübadil vatandaşımızı bir se
neden az bir müddet zarfında vatana getirmek mec
buriyetinde kaldık. Bunları getirmek için o za
manki vesaitsizliği, o zamanki ahval ve şeraiti dü
şünmek icap eder. O vakit bu vatandaşları ancak 
yerleştirmek ve bir tarafa başlarını sokmakla iktifa 
edebilirdik ve başka türlü de yapamazdık. O za
mana kadar malların vaziyeti tasarrufiyesi tama
mile değişmişti. Bir defa her vatandaşın elindeki 
vesaiki olarak onun hakikî sahibi olduğunu tanımak, 
ondan sonra o mülke kıymet vermek, ondan sonra 
ona hisse vermek, sonra da elimizde kalan bahçenin 
ve sa i ren in sahibi hakikisini bulmak ve sonra da 
teffiz etmek. Bu; seneler ve senelerce devam 
eden bir muameledir. Sırrı Beyefendi müsterih 
olsunlar ki biz bunları her yerden daha evi yap
mışızdır. Bunu kendilerine vesaikle, rakamla isbat 
\lebilirim. Dünyanın bütün muavenetlerine, ve pa
halarına ve muhabbet kâr hislerine sahip olanlar 
bizim kadar muvaffak olamadılar. Bir astrdanberi 
devam eden siyonizim meselesi Türklerdeki iskân 
kadar muvaffak olmamıştır. 1900 senesindcuberi 
yerleştirdikleri nüfus 150 bini geçmez. Biz bu 
müddetdenberi bir milyon nüfus yerleştirdik. Hepsi 
de müstahsildir. Kendimizi mukayese ederken ken
dimize kıymet vermeği unutmıyalım. Millet na
zarında itimadı selbedecek ve diğer milletlere kar
şı küçük gösterecek sözler söylemekten tevakki et
mek bizim millî vazifemizdir. Tarihte bizim kadar 
hayatiyet gösteren millet pek azdır. Türkün imar 
ve istismar kabiliyeti, diğer milletlerde henüz ken
disini göstermemiştir. Demin Rüştü Bey Türk Dev
letinin yüz milyon nüfusu vardır dediler. Bu nü-
fusıf biz, dört asır idare ettik. 

Türkün bütün girdiği yerler otuz sene sonra ta
mamen t ürk manzarasını alıyordu. 

Bu gün bile bu şehirlerde türk asarına tesadüf 
edersiniz. Hu türkün imar kabiliyetidir. Bu gün 
türkler imar kabiliyetinden zerre kadar kaybet
memişlerdir. 

İskân muamelelerinde diğer milletlerden misal 
getirerek söylemek istemem, icap ederse kendi ka
biliyet, kudret ve kıymetimizi ahkâm ve delâili ile 
söylemek vazifemizdir. Biz mefkuresi çok yüksek 
adamlar olduğumuz için belki işlerimizi beğenmi
yoruz, anıma beğenmiyeceğiz diye hakikati gizi i -
yerek ve olduğundan başka göstererek diğer mem
leketlerin seviyesinden maneviyat itibarile mem
leketimizi küçültmiyelim. Bu iyi değildir. 

Sırrı Beyefendi bilmem mecliste midir, kendi
leri son zamanlarda sık, sık seyahat ettikleri nok
talarda bulundular. İmar keyfiyetini, nüfus key
fiyetini ve diğer istihsal keyfiyetini hiç düşünmi-
yerek yanlız haricî manzaradan muhakeme ettiler. 
Bu memleket büyük istiklâl muharebesini yaptık
tan sonra on seneden beri sırf kendi emeğile 
bir çok milletlerin yapamıyacağı inşaatı, işleri 
yapmıştır. 

Bunlar havadan gelmiş, şuradan, buradan gö
rülmüş yardımların himmetile yapılmış değildir. 

Doğrudan doğruya türkün kendi eseridir. Efen
diler; bu istihsal kabiliyetini ve hayatiyet kabiliye
tini inkâr ederek, memlekette bir şey yapılmamıştır 
demek evvelâ hakikate muvafık değildir. Saniyen 
insaf değildir. 

Tekrar Emin Beyefendi kardeşimi temin etmek 
isterim. Memlekette, memleketin kaçakçılığı ve asa
yişi ile her gün uğraşan ve bunlardan mesul olan 
makamlar ve heyetler vardır. Bunlardan en son 
mesul olan vatandaş da benim. 

İtimadınıza mazhar oldukça, vazifemin en birin
ci kısmı bu memlekette asayişin temini olacaktır. 
ijer vakit arzettiğim gibi mevcut kanunların bana 
verdiği salâhiyeti asayiş hususunda daima geniş 
olarak kullanacağım. Emin Beyefendi lütfen isim
leri gibi buna da emin olsunlar. 

Emin B. (Eskişehir) — Eminim. 
Dahiliye Vekli Şükrü Kaya B. (Devamla) — 

Endişe ve hassasiyetimiz kendilerde müsavi dere
ceye yakındır. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Reis — Efendim; Dahiliye bütçesinin heyeti 
umum iyesi hakkında söz istiyen yoktur. Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

E. Lira 
321 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira, 

322 Memur maaşları ve tekaüt ikra
miyesi 3 138 544 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

323 Merkez müstahdemin ücreti 18 180 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
324 Vilayat müstahdemin ücreti 189 660 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

325 Muvakkat tazminat 39 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

326 1437 numaralı kanun mucibince mül
kiye mektebi mezunlarına verilecek 

avans 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
327 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

328 Merkez levazımı 14 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
329 Merkez müteferrikası 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

330 Vekâlet otomobili masrafı 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
331 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

332 Vilâyat levazımı 55 000 
Reis — Kabul edilmi.tir. 

F. Lira 
333 Vilâyat müteferrikası 9 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

334 Masarifi mütenevvia 45 320 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
335 Harcırah 158 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

336 Resmî telefon masrafı 1 350 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
337 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
338 Masarifi mukannene 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

339 Devir harcırahı 41 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
340 1625 numaralı kanun mucibince 

verilecek hayvan yem bedeli 25 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
341 iskân masrafı 65 700 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

342 Tavizat 11 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
343 inşaat ve tamirat 40 080 

Reis — Kabul edilmiştir* 

F. 
344 

Lira 
Nüfus defterlerinin ve evrakının 
mubayaa, tabı, tamir ve tecdidi 

masrafları 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
345 Mecmua masrafı 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

346 Tatbikat kursu masarifi 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
347 Müstahdemin ücreti 22 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

348 Masarifi idare 8 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
349 Harcırah 8 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

350 Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 16 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
351 788 numaralı kanunun tatbiki mas

rafı 42 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
352 Geçen sene düyunu 75 510 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

353 Eski seneler düyunu 89 225 
Reis — Kabul edilmiştir. 
G - Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
Reis — Heyeti uumumiyesi hakkında söz isti-

yen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
361 Memur maaşları ve tekaüt 

ikramiyesi 3 512 148 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
362 Merkez müstahdemini ücreti 4 680 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

363 Vilâyat müstahdemini ücreti 49 668 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
364 Muvakkat tazminat 77 568 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

365 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
366 Merkez levazımı 1 700 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

367 Merkez müteferrikası 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. ^ Lira 

368 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 7 000 
Eeis — Kabul edilmiştir. 

F. i Lira 
369 Vilâyat levazımı 32 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

370 Vilâyat müteferrikası 1 750 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
371 Vilâyat ikramiyesi 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

372 Masarifi mütenevvia 46 050 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
373 Harcırah 33 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

374 Resmî telefon masraıfı 3 250 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
375 Ücretli muhabere ve mükiîleme 

masrafı 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
376 Levazım 165 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

377 Masarifi mütenevvia 4 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
278 Vesaiti nakliye masarifi 13 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

379 Polis telefonlarının tesis, tamir 
ve işletme masrafları 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

380 Polis karakollarının tamir masrafı 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
381 istihbarat masrafı 180 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

382 Polis mecmuası tab'iye ve mevadı 
iptidaiye ve müteferrik masarifi 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

383 1475 numaralı kanun mucibince ve
rilecek tazminat 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

384 Ecnebi mütehassısları 7 407 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
385 Beynelmilel müessesata iştirak 

masrafı 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
386 Polis mektepleri masarifi idaresi 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

387 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

388 Geçen sene düyunu 8 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
389 Eski seneler düyunu 5 203 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Dahiliye Vekâleti bütçesine ait bir takrir vardır, 

efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Tasfiye kanunu mucibince mülteci, harikzede 

ve muhacirine verilen mallar iskânı adi ile ınec-
caııeıı verildiği halde fakir mübadillerin malik 
oldukları küçük miktarda matlûpları iskânı adiye 
kifayet etmiyen kısmı borçlandırılmaktadır. Fakir 
muhacirler hakkında Hükümetin gösterdiği şefkat
ten fakir mübadillerin istifade etmelerinin temini 
için iskânı adi hakkındaki ahkâmı kanımiyeden fa
kir mübadillerin istifade ettirilmesini rica ederim. 

Kütahya 
Memet 

Reis — Takririn fasıllara taallûku yoktur. Da
hiliye Vekili mütalealarım söylediler. 

Dahilye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Mübadillerden vaziyeti maliyesi itibarilo iskânı 
adiye dahil olanların meccanen oturmaları için 
yeni bir madde ilâve etmek icap eder. Sırf fa
kirlere ait olmak üzere gerek Tuna gerek Vardar 
boyundan gelsin iskânı adiye muhtaç ise mecca
nen verilmesine taraftarım. Meclisi Âli de taraf
tar olursa encümene verilsin. (Muvafık sesleri ) . 

Reis — Takriri encümene veriyoruz. 

G -Umum Jandarma Kumandanlığı 

Reis — Umum Jandarma Kumandanlığı bütçe
sine geçiyoruz. Heyeti umum iyesi hakkında müta-
lea yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

F. t Lira 
391 Maaşatı umumiye ve tekaüt ikra

miyesi 2 315 885 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
392 Müstahdemin ücreti 23 760 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. - Lira 

393 Muvakkat tazminat 18 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
394 Merkez mefruşat ve demirbaşı 500 

Reis — Kabul edilmiştir, 
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F. 

395 
Reis 

F. 
396 

Reis 
F. 

397 
Reis 

R 
398 

Reis 
F. 

399 
Reis 

F. 
400 

Reis 
F. 

401 
Reis 

F. 
402 

Reis 
F. 

403 
Reis 

F. 
404 

Reis 
F. 

405 
Reis 

F. 
406 

Reis 
F. 

407 
Reis 

F. 
408 

Reis 
F. 

409 
Reis 

F. 
410 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

* 
Merkez müteferrikası 

— Kabul edilmiştir. 

Kumandanlık otomobili masrafr 
—* Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
»— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafr 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mukannene 
— Kabul edilmiştir. 

Tayinat 
— Kabul edilmiştir. 

Levazımı askeriye 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım ve teçfeıjzat 
— Kabul edilmiştir. 

Nakliyat 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 750 

Lira 
500 

Lira 
7 000 

Lira 
12 000 

Lira 
129 000 

Lira 
12 000 

Lira 
72 000 

Lira 
150 000 

Lira 
1 500 

Lira 

2 000 

^Lira 
100 

Lira 
4 186 182 

Lira 
1 054 808 

Lira 
190 000 

Lira 
290 000 

Lira 
Hastalanan ve yaralanan efrait ve 
hayvanların ve müsademede ya
ralanan zabitlerin tedavi mais -
rafları ve levazımı sıhhiye be -

deli 70 638 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
411 İnşaat ve tamirat 35 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

412 İkramiye ve tazminat 21 000 
Reis — Kabul edilmiştir. j 

F. 
413 

Reis 
F. 

414 

Reis 
F. 

415 
Reis 

F. 
416 

Reis 
F. 

417 
Reis 

F. 
418 

Reis 
F. 

419 
Reis 

F. 
420 

Reis 

Vesaiti nakliye masra/ı 
—- Kabul edilmiştir. 

Memleket dahil ve haricinde hu
susî ve ücretli müessesatı sıhhiye
de tedavi edileceklerin masrafı 

— Kabul edilmiştir.. 

Spor masrafr 
— Kabul edilmiştir.. 

Mektepler masrafr 
— Kabul edilmiştir. 

Matbaa masrafı 
.— Kabul edilmiştir. 

İmalâthane ve debboylar masrafr 
— Kabul edilmiştir. 

Geçen sene düyunu 
— Kabul edilmiştir. 

Eski seneler düyunu 
— Kabul edilmiştir. 
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/ / - Hariciye Vekâleti bütçesi: 

Reis — Hariciye Vekâleti bütçesine g«§iyoruz 
efendim. Heyeti umumiyesi hakkında sez istiyen 
var mı? 

Hamdi B. (Ordu) — Geçen sene bir kanun ka
bul edildi. İtalyanlarla Hükûmet imi^ap^nda bir 
itilâfname aktolunmuştu. Sahillerimize mücavir 
olan adalar hakkındaki mesele, bu itilâfname mu
cibince Lâhi Adalet Divanına gidecekti. Netice ne 
olmuştur ? 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. (İzmir) — 
Beyefendi arkadaşımın söylediği gibi İtalyanlarla 
deniz hududumuzu tahdit için Lâhi Mahkemei A-
daletine müracaatı mutazammın bir mukavele yap
mıştık. Bu mukavele iki tarafın Meclisleri tarafın
dan da tasdi kolunmuştu. 

Bilâhara meseleyi bu mahkemeye götürmeden 
evvel iki taraf hükümetlerinin tekrar temasım tas
vip ettik, Acaba bu noktai nazarı aramızda dostane 
bir surette halledemez miyiz, dedik. Bu mütalea, 
neticenin yine Meclise arzolunmak üzere bir muka
veleye varmasını istihdaf ediyordu. Hakikaten iki 
memleket arasındaki münasebatta pek güzel neti
celer verecek olan bu zihniyet, muvafık surette 
semerelerini verdi ve temas ettik. Binnetice bundan 
bir kaç gün evvel aramızdaki hududun tamamile 
tahdidi ile, Türkiye tarafında kalacak adaların 
neresi ve yine italya tarafında kalacak adaların han
gileri bulunduğu bu münasebetle müzakere edile
cektir. Neticeyi bilâhare arzetmeme müsaadenizi 
dilerim. Şimdiki halde bu hususta yapılan proto-

i kollar parafe edildi.Ancak bunun bir hudut proto-
' kolu haline konulması, diğer taraftan bu iş hak-
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kında yapılan kömprominin ihtiva ettiği maddele
rin bu itilâfta tasrih edilmesi için müzakerenin 
ikinci safhası devam etmektedir. Ümit ediyorum 
ki; çok yakın bir zamanda dostane bir surette ne
ticelenmiş bulunacaktır. O vakit dostane bir surette 
halledilmiş olan neticeyi işin Lâhi Mahkemei Ada
letine nihayeteıı bir hâkim olmak itibarile her iki 
taraf için müşkil bir akibet arzetmektense her iki 
taraf için müspet ve malûm bir netice ile bağlanma
sını faydalı görerek Heyeti celilenizin tetkikine ar-
zedeceğimi kuvvetle ümit ediyorum. Bununla bera
ber işin Lâhiye tevdii esası, yeni bir uzaklaşmayı 
Büyük Meclisin tasdikına kadar mahfuz ve meridir. 

Halil B. (İzmir) — Hariciye Vekili Beyefendi 
Hazretleri geçenlerde Cemiyeti Akvamın daveti 
üzerine Avrupa İttihadı Tetkik Komisyonuna git
mişlerdi. Bu komisyonun sebebi teşekkülü ve takip 
ettiği maksat ve memleketimiz menafii noktasından 
kendilerinde hasıl olan intihalara dair izahat is
tirham ediyorum. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. (tzmir) — 
Halil Beyefendi biraderimizin Avruya ittihadı 
Tetkik Komisyonuna Türkiyenin daveti şeklini 
bütün arkadaşlar gibi hatırladıklarını kuvvetle zan
nediyorum. îşte o esas dahilinde oraya gidilmiştir. 
Orada konuşulan mevzu ve tarafımızdan söylenen 
sözler o komisyonun bütün mesaisi gibi matbuatta 
neşredildi ve bizim de noktai nazarlarımız matbu
atta intişar etti. Bu hususlar malûm olduğu için 
sualden kendimce daha geniş tefsirle şu manayı 
almak mümkünse, yani o komisyonun mesaisi na
sıl neticelenecek, Bunu biz nasıl görüyoruz ve Tür
kiyenin oradaki rolü nedir ve bu günkü beynelmi
lel mühim meseleler içinde Avrupa işleri nelerdir? 
ve diğer mühim beynelmilel meseleler neler
dir? hulâsa bu hal ve vaziyet içinde Türki
yenin haricî siyaseti nasıl devam ve 
inkişaf etmektedir, manasını alabilirsem 
memnuniyetle fırsattan istifade ederek ve çok 
kısa söylemiye çalışarak esas hatlarımız hakkında 
ve evvel emirde sizin ve sonra dünyanın malûmu o-
lan siyasetimize temas etmenin faydasız olmıyaca-
ğmı düşünürüm. 

Halil B. (îzmir) — Vekil Beyefendi sualimi 
daha şümullü olarak ve o suretle izahat verecek 

olurlarsa kendilerine teşekkür ederim. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. (Devamla) — 

Derhal şurasını arzedeyim ki; Türkiye Cumhuriye
tini idare eden ve iktidar mevkiinde bulunan C. H. 
Fırkasının Lozan sulh muahedenamesini yapan İs
met Paşanın Hükümetinin sulh siyaseti üzerinde bil
mem izaha hacet var mıdır. Bu esas malûm olduğu 
için ve artık herkesçe de taayyün etmiş olduğunu 
kuvvetle zannettiğim için artık bu nok
tada tavakkuf etmiyerek bu yolda ik
dam ile, ısrar ile çalıştığımızı beyanla 
iktifa ederim, işte bu siyasetimizin son senelerdeki 
inkişaf safhalarına temas etmek isterim. Lozan 
sulh muahedesinin bir kısım ahkâmı vardır ki, bi

liyorsunuz, muvakkat ve senelerle mahduttur. Bun
lar birer birer müddetleri bitince geçtiler. 

Bu suretle meriyetten düşen ahkâmının bir kıs
mının hükmünün zail ohnasile arttk üzerinde du-
rulmaması lâzım gelenler vardır ki; bunlar da ta
rihe karışmıştır. Diğer bir kısım mukaveleler, tica
ret mukaveleleri vardır ki; müddeti bitince yenile
ri yapıldı ve büyük Meclis bunları kabul etti. Her 
muahede Büyük Meclisten geçerken fırsat düştük
çe izah ettiğimiz iktisadî esaslarımız dairesinde 
hemen hemen büyük ve büyük olmıyan devletle
rin ekserisi ile ticaret muahedeleri aktedilmiş bulu
nuyor. 

ikamet mukavelenamesinin müddeti de önü
müzdeki ağustos ayı içinde bitecektir. O hasusta 
dahi yeni mukavele yapmak için alakadarlarla 
müzakerata girişildi. 

Bunlardan bazıları neticelenmiş ve Büyük Mec
lisin tasdikına iktiran etmiştir. 
ingiltere ile Türkiye arasında olan ikamet muka
velesi ticaret mukavelesile birlikte yapılmış
tır. Yunanistnla da kezalik bu suretle yapılmış ve 
tasdikınıza iktiran etmiş bulunuyor ve kuvvetle ü-
mit ediyoruz ki önümüzdeki eylül zarfında yapa
bileceğimiz iadei ziyaret esnasında teatisi de ifa 
edilecektir, 

Fransa ve italya ile de bu vadide kezalik Şimalî 
Amerika Cumhuriyetleri ittihadı ile de yeni ikamet 
mukavelesi sahasında müzakereler devam etmek
tedir, 

italya ile müzakere Bomada, Fransa ile müza
kere burada cereyan ediyor. Fransa ile müzakere 
şimdilik muvakkat bir tatil sahası geçiriyor. Son 
baharda tekrar müzakereye devam etmek üzere 
aramızda anlaşıldı. Bu bahiste Büyük Meclise ika
met mukaveleleri etrafında müzakere cereyan eder
ken onun hitam bulmamış olmasından dolayi tara
feyn memleketlerinde bu vadideki münasebatm 
sıkıntıya uğramaması için bir ( Modüs ) yapabil-

! mek salâhiyetinin Hükümetinize verilmesi hakkın-
! da bir kanun projesi takdim edilmiştir. Heyeti Ce-
[ lilenizin tetkik ve tasdikına arzolunacaktır. Bu ka
nun projesi Büyük Meclisin evvelce ticaret muka
velelerinde yaptığı gibi Hükümete muayyen tarzda 

! ve mahdut zaman için ( Modüs ) yapabilmek salâ-
I hiyeti vermesi esasındadır. 
i Büyük Meclisin her işte olduğu gibi bahse mev-
' zu olan ikamet mukavelesinde müzakereyi işkâl 
! eden nokta üzerinde de alâkadar olduğunu bildiğim 
! için hemen söyliyeyim ki ikamet mukavelelerinin 
| esaslı hatları üzerinde tamamile anlaştıktan sonra 
' müşkülât bizce varit olmıyan mektepler meselesi 
olmuştur. Gerek bazı doktor, avukat gibi zevatm 
Lozan muahedesinde kabul olunan hukuku mükte-
sebesi, gerek memleketimizde ecnebi mekteplerinin 
devam, hal ve vaziyetleri Büyük Meclisin kabul 
ettiği kanunların emniyet ve tekeffülü altındadır, 
Bu hususta hiç bir devletle beyneddüvel her hangi 
bir taahhüde girişmiyeceğimiz esasını kendilerine 
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izah ettik ve Büyük Meclisin bize çizdiği yolun bu 
olduğunu gösterdik.. Bu hakikati filiyenin iyi anla
şılacağını kuvvetle ümit ediyorum. Onun için ica
bında ancak iki taraf arzu gösterirse müzakere ne-
ticeleninceye kadar bir modüs yapmak imkânını 
kanunun tetkiki sırası gelince Hükümete bu salâ
hiyeti vererek teshil etmenizi rica ederim. 

Komadaki müzakere henüz yeni başlamıştır. 
Safahati inkişafı hakkında şimdilik bir malûmat 
arzına muktedir değilim. Şimdiden söyliyebileceğim 
şey dostane cereyan edeceğinden şüphe etmediğim-
dir. Bundan sonra belli başlı hiç bir devletle bir ih
tilâfımız olduğunu hatırlamıyorum ve görmüyo
rum. Teferruata ait bir takım şeyler vardır ki, on
lardan burada bahsedersem sizi beyhude rahatsız 
etmiş olurum, işte bu suretle bütün devletlerle si
yasî sahada bitaraflık, dostluk, ademi tecavüz ve 
hakem ve uzlaşma muahedeleri esasında anlaştığı
mız gibi normal münasebatta icap ettiği muahede
leri bir an evvel bitirerek işlerimizin tanzimini ik
mal etmek üzereyiz. Tatbikat ve filiyat gösteriyor 
ki beynelmilel münasebetlerimizi mümkün olduğu 
kadar tanzim etmiş olmak, başta komşularımız ola
rak herkesle dost müsavi muamele ve filî ve hakikî 
mütekabiliyet esasında anlaşmak ve bunu idame 
etmek başlıca takip ettiğimiz yoldur. Sulhu takviye 
ederek yolun bu yol olduğuna kaniiz. Bununla mu
vazi olarak bu günkü beynelmilel tesanüdün do
ğurduğu beynelmilel işlere de memnuniyetle iştirak 
ediyoruz ve elimizden geldiği kadar iştirakimizin 
faydasını göstermekte kusur etmek istemiyoruz. 
Bunlardan biri de Fransa Hariciye Nazırı tarafın
dan ortaya atılan ve nihayet son içtimai ile müspet, 
filî bir safha gösteren Avrupa İttihadı meselesini 
tetkik için toplanan tetkik komisyonudur. 

Sözüme başlarken hatırlatmıştım ki oraya ne 
esas dahilinde davet olunduk. Tekrar bu hususa 
avdet etmeği faydalı bulmuyorum. Oraya gittiği
miz esnada biliyorduk ki başlıca müzakere mevzuu 
dünyanın her tarafında her kesin, ehemmiyetle iş
tigal ettiği iktisadî buhrandır. Müzakere cereyan 
ederken orada da filen görüldü ki iktisadî işlerle 
siyasî işleri bir çizgi ile ayırmak o kadar kolay de
ğildir. Birbirine çok merbut ve çok tesiri olan ve 
fakat tecelli safhasına göre isim alan bu işleri yek-
diğerinden tamamile tecrit ederek mutalea etmenin 
mümkün olamadığı filen bu münasebetle de görül
dü. Nasıl ki ilk müzakere esnasında Almanya ile 
Avusturya arasında yapılan protokol sırf iktisadî 
mahiyette olarak ortaya konmuşken muhtelif alâka
dar hatipler onun siyasî safhalarına işaret etmek
ten kendilerini kurtaramadılar. Her ikisi memzuç 
olarak konuşuldu. Filen bir defa daha sabit oldu 
ki bu işleri tamamen ayırmak mümkün değildir. O 
komisyonda muhtelif devlet hariciye nazır ve vekil
lerinin kendi memleketlerinde yapılan gerek ken
di memleketlerine, gerek umuma ait müşahede ve 
tetkikatlan neticesinde vardıkları görüş ve anlayış 
ve bu iktisadî krizi tahfif için düşünebildikleri ça

reler hakkındaki söylenen sözler her iki tarafta alâ
ka ile dinlendi. Cemiyeti Akvam Meclisinin, Ce
miyeti Akvam müessesesinin etrafındaki bir takım 
komisyonlardan ve müesseselerin yine bu vadide 
yaptığı tetkiklerde komisyona verilmişti. Bunların 
hepsi bir mevzuun müzakeresinde kıymetli materi* 
yal addolunarak teşkil olunan talî komisyonlara 
havale olundu. O talî komisyonlar tetebbüatların* 
da devam ediyorlar. 

31 ağustosta toplanacak olan birleştirme ve tan
zim etme talî komisyonunda o muhtelif talî komis
yonların mesaileri toplanıp tertip edilecek, bir a-
lıenge konulacak, eylülün iptidasında tekrar Av
rupa İttihadı Tetkik Komisyonu toplanacak, ora
da mütalea olunacaktır. Müspet bir neticeye varıp 
varamıyacağı hakkında beyanı mütalea etmek için 
geçen zaman ve tecrübe kâfi değildir. Her halde 
her keşte bu işin eyi halli çaresinde gayret göster
mek arzusu görülüyor ve yine filen müşahede o-
lunuyor ki her hangi bir memleketin çektiği ıztı-
rap, diğerlerini tesirsiz bırakmıyor. Onun için 
muhtelif sebep ve âmiller tahtında halâ yaşayan ve 
muhtelif iktisadî ve siyasî sebepler altında tahaf-
füf edeceği yerde çoğalan bir buhrana el birliğile 
çare bulmak ve yahut hafifletmek yoluna gitmek 
herkesin müşterek ve münferit menfaati mukteza-
sındandır. Yoksa herkes gibi biz de biliyoruz ki 
bir defa (periyodik) dedikleri buhrandan ziyade 
bir istihale ve intikal sıkıntısına pek benziyen bu 
âlemşümul kriz, nihayet kendi hallini bulacaktır. 
Tıpkı yolu açılmıyan seller gibi yolunu kendi açıp 
kendine göre bir ahenk bularak ve neticesine, biz
zat kendinin tabi olduğu kanunlarla varacaktır. 
Yalnız yapacağı tahribatı düşünmeli, onun için bü
tün milletler birleşerek onun elemlerini azaltmak 
ve yolunu düzeltmek ve bir an evvel kanalize et
mek hususlarında gayret göstermekteki faide kabili 
inkâr değildir. Her milletin mesuliyetini, taşıyan 
mesullerin de böyle düşündüğünü kaydetmemiz 
doğru bir görüş olur. Böyle olmakla beraber muh
telif görüş ve menfaatleri telif etmek mümkün ola
bilecek midir? ve bulunan çarelerin fayda ve te
siri ne kadar olacaktır. Bunların da cevabını ver
ebilmek için evvel emirde düşünülen ve müzakere 
edilip kabul edilen tedbirleri görmek ve tatbikini 
beklemek doğru olur. 

Bu ııoktai nazardan acele teşhis koymağa sev-
ketmemenizi rica ederim. Bu meselenin yakında 
ve bununla çok alâkadar olan tahdidi teslihat 
meselesi vardır. 

O da önümüzdeki senenin şubatında büyük bir 
konferans halinde bütün dünya milletlerini meş
gul edecektir. Bu işte de Türkiye Cumhuriyeti
nin büyük hevesi ve eyi niyeti çok zahirdir. Yal
nız yaptığımız sulh ve emniyet muahedeleri 1 e 
değil, ona muvazi olarak gerek dostumuz Yuna-
nistanla ve gerek büyük komşumuz ve dostumuz 
Sovyetlerle ( denizdeki teslihatta rekabetten vaz
geçmek) hakkında yapılan protokollarımız bunla
rın filî vesikalarıdır. Bunun yanında Türkiye 
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Cumhuriyeti bizzat kendi teslihatrnda Büyük Mec
lisin tasvibi ile hattâ diğerlerinin yapmasına in
tizar etmeksizin tahammül edebileceği haddi aza
mide tahdit yapmıştır. Geçen ve evvelki sene 
bütçelerinde müdafaai milliye tahsisatındaki fark
lar zahir olduğu gibi bu sene de ( 10) milyonluk 
bir tenakus herkesin gözüne çarpıyor ve görülü
yor ki emniyet için tahammül ede bileceğimiz de
recede tahdidi teslihat yolunda h'<; kimseyi bek
lemeden herkesten ileri adımlarla yürümekteyiz. 
Ancak bundan daha ileri adım atılmak imkânı 
bütün milletlerin bu arzuyu filen izhar ettikleri 
takdirde kabil olacaktır. Bu da bütün Devletlerin 
makul ve ciddî esaslarda bir mukaveleye varabil
mesi ile mümkündür, iptida Müdafaai Milliye ve 
sonra da Hariciye Encümeninizden tasvibine arze-
dilen ve bu günlerde tetkik ve tasdikınıza arze-
dileeek" olan Türkiye Sovyet bahrî protokolünün 
mukaddemesinde tahdidi teslihat hakkındaki Tür
kiye Cumhuriyetinin sarih ııoktai nazarını ifade et
miş bulunuyoruz. îhzarî komisyonda da bu vadi
de düşündüklerimizi söylemiştik. Kuvvetle ümit 
ediyoruz ki şubat konferansı büyük mesai netice
sinde de olsa her memleketteki halkın hulâsa bü
tün milletlerin haklı olarak beklediği nıüsbet ne
ticeyi vermekle bitsin ve kimseyi sukutu efkâra 
sevketmiş olmasın. Bu konferansın muvaffakiye
ti yalnız sulhun takriri ve yalnız milletleri silâh
larını..da rekabetten tahzir itibarile değil, iktisadî 
buhrana dahi müessir olmak itibarile kıymetli ne
ticeler verebilir. Ademi muvaffakiyeti, hiç temen
ni eclilmiyecek sıkıntılı âkibeflerdir. Maruzatıma 
nihayet vermeden evvel bir de son günlerde bü
tün dünya efkârı uınumiyesini memnuniyetle iş
gal eden Amerika Reisi Cumhurunun teklifinden 
bir kaç kelime ile bahsetmek isterim. Şimalî Ame
rika Müttehit Cumhuriyetleri Reisicumhuru Haz
retlerinin, alâkadar büyük ve büyük olmıyan 
Devletlere yaptığı tekliften Büyük Elçileribizi de 
malûmattar etti. Bu pek âlicenabane olan tekli
fin memleketimizde ve muhitimizde eyi bir tesir 
yaptığı şüphesizdir. Ancak bunun muvaffakiyeti 
alâkadarların muvafakati ile mümkündür. Onla
rında bir neticeye varmış olmasını görmekle mem
nun olduk. Biz çok elem çeken Devletlerden 
olduğumuz için, ıztıraplarm ehemmiyetini çok eyi 
biliriz ve ıztırap çekenlerin de ıztıraplarının azal
masından ve durmasından zevk alırız. 
( Bravo sesleri ) . Ayni zamanda her 
halde fedakârlıklarla onların ıztıraplarının 
dinmesine anlaşarak birleşerek sâyi olanların him
metlerini de takdirle yadederiz. Bu hayırlı işte 
biz yalnız, münferit kalmış eyi bir hareket değil, 
bu vadide yapılacak eyi hareketlerin eyi bir mıı-
kaddemesini sezeriz. 

İşte bu hâdise dahi beynelmilel tesanüdü sara
hatle bir defa daha dünyaya gösteren bir vakıadır 
ki, milletlerin birbirlerile alâkasını gösterdiği kadar 
alâka ile ıztırapları tahfif etmek yolunun da bu 
vadide bulunabildiğini göstermek itibarile de eyi 

bir numunedir. 
Maruzatımı bitirirken bilhassa kayde şayan bir 

hâdise olarak Irak Kiralı Hazretlerinin memleke
timizi ziyaretlerini arzetmek isterim. Bu ziyareti, 
gerek bu iki komşu memleket arasındaki münaseba-
tı ve gerek taallûku itibarile diğer Devletlerle mü-
nasebatımızdaki samimî ve eyi geçinişi gösteren ve 
bizi memnun eden eyi bir hadise olarak ifade et
mek isterim. 

Hakikaten Irak Kiralı Hazretlerinin ziyaretleri 
bizi memnun etti ve kendilerinin de memnun ola
rak memleketimizden ayrılmış oldukları kanatin-
de de bulunduğumuzu arzederim. 

Emin B. (Eskişehir) — Bir sual efendim; Av
rupa İttihadı Tetkik Komisyonuna davet edildik, 
gideceğiz. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. — Gittik. 
Emin B. (Devamla) — Tekrar gideceğiz. Bu 

komisyonda münasebatı iktısadiyemiz hakkında 
kendi menfaatimizi icap ettiren nıkatı hakikiyenin 
hazırlıkları yapıldı mı? 

Bu iş iktisadî olduğu için buna esaslı hazırlan
mak ve şuurlu bir tetkikten sonra gitmek lâzımdır. 
Onlar; siz mevadı iptidaiye memleketisiniz derler
se biz ne yapacağız. Bendeniz bunu bilmek isti
yorum. Hükümetten rica ediyorum. Bu hususa 
dair izahat versinler. Bu, bütün dünyayı iktisadî 
buhrandan kurtarmak için toplanan bu cemiyete 
muvaffakiyet temenni ederim. Bu iş mühim olduğu 
için oraya esaslı hazırlanmak ve şuurlu bir tetkik
ten sonra gidilmesini rica ediyorum. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Derhal temin edeyim ki, Hükümetiniz bu hususta 
çok eyi hazırlanmış bulunuyor. Bilhassa alâkadar 
vekâletler hariciyenizi çok eyi teçhiz etmiştir. 0-
rada mevzubahs olan bu günkü mesele doğrudan 
doğruya Avrupanın ittihadı değil, dünya iktisadî 
buhranıdır. Henüz bir Avrupa ittihadı meselesi 
mevzubahs değildir. 

Bu itibarla o hususa ait hükümetinizin mütalea 
tını şimdiden arzetmeği faydalı görmüyorum. 

iktisadî buhran meselesine gelince: komisyon 
mesaisinin arzettiğim gibi faydalı neticeler verebil
mesi memuldur. Meselâ kredi meseleleri konuşulu
yor, hakikaten bu işte bütün devletleri de müsavi 
şerait ile müstefit edecek tedbirler alınacak olursa 
faydalı olacağı şüphesizdir. Ancak böyle bir neti
ceye varılıp verılmıyacağı hakkında şimdiden teş
histe bulunmaktan ihtiraz ediyorum. 

Kezalik Emin Bey arkadaşımızın söylediği ve 
işaret ettiği şeyleri nazarı dikkate almış bulunuyo
ruz. Mevadı iptidaiye memleketiyiz, mevadı iptida
iye fiyatlarında büyük tenezzüller vardır. Buhra
nın müessir olan belli başlı âmillerinden biri bu
dur. Böyle ziraat memleketlerinin kendi ziraî mad
delerinin fiyatları, adeta malolduğu fiyatı koru-
mıyacak kadar düşerken, diğer fabrika memlekleri 
masnuatını yüksek fiyatla alabilmesine ihtimal var
ını? 
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Pek tabiidir ki memleketimizin, kendine ben-

ziyen diğer memleketler gibi köylüsünün kazancı
nın hudut ve miktarını Avrupada fabrikalarda ça
lışan amelenin yevmiyesi miktarına ve kazancına 
tekabül ve tekarrüp etmesini istemekte haklıdır. 

Bütün bunlar düşünelerek mütalea edileceği 
hususunda teminat arzederim. 

Vasıf B. (îzmir) — Vekil Beyefendi bir kaç 
defa beynelmilel tesanütten bahis buyurdular. Bey
nelmilel tesanüdün en kuvvetli istinatgâhların
dan biri olan Cemiyeti Akvama şimdiye kadar 
niçin girmediğimizin ve girmiyeceksek bunun se
beplerinin ne olduğunun lütfen izahını rica ediyo
rum. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (îzmir) — 
Arzedeyim, Vasıf Beyefendi biraderimiz hakika
ten çok mühim bir noktaya temas etmiş bulunu
yorlar. Bu mesele bazan bu kadar açık olmıyarak, 
bazan da buna yakın açık olarak muhtelif vesilelerle 
Büyük Mecliste mevzubahs olmuştu ve o zamanlar 
cevaplarını arzetmiştim. Şimdi de yine o cevap
lar dahilinde maruzatta bulunmak mecburiyetinde 
olduğumu takdir buyururlar zannediyorum. 

Cemiyeti Akvam fikri, Türkiye Cumhuriyeti
nin ve Türk inkilâbının çok hoşlandığı bir fikir
dir, adeta kendi fikrimizdir diyebiliriz. Bir de o 
fikri tatbik için yapılan müessese vardır. Fikir ile 
müesseseden ayrı ayrı bahsedişim, tatbikat ile na
zariyat arasındaki mesafeye işaret içindir. Yoksa 
bu müesseseye karşı da çok muhabbetli ve dostane 
hareket ediyoruz ve onun teşebbüs ettiği her işe 
memnuniyetle iştirak ediyoruz, gidiyoruz. Bir çok 
noktalarda beraber, bir hava içinde, bir muhit 
dahilinde çalışıyoruz. Hatta Avrupa İttihadı Ko
misyonunda çalışmamız onun eseri olan bu komis
yonda birlikte teşriki mesai etmemizin bir başka mi
salidir. Bu böyle iken niçin girmedik? memleketi
mizde o kadar çok olmasa da Avrupaya her gidi
şimde, her yerde bana tevcih edilen sual budur. 
Cemiyeti Akvam müessesesinin adeta kanunu esa
sisi demek olan (Kovnan) i vardır. Hepimiz biliyo-
yorsunuz ki orada âzalarının duhulleri şeraitini, 
hukukunu, taahhüdatını ve hatta şekli mesaisini 
dahi bir dereceye kadar gösteren ve yine bir derece
ye kadar istihdaf ettiği emelleri ve işleri beyan e-
den ahkâm vardır. 

Bir dereceye kadar, diyorum. Çünkü onun bazı 
maddeleri etrafında âzası arasında bir çok nazar 
ihtilâfı vardır. Sarih olan noktaları da pek çoktur. 
Bu mukaveleye istinaden bir meclis ve bir de heyeti 
umumiyesi vardır. Cemiyeti Akvamda âza olan her 
devlet heyeti umumiyede dahildir amma meclisinde 
dahil değildir. Meclisinde iptida büyük devletler 
var ve onun yanında büyük olmıyan devletler bu 
meclise sıra ile giriyorlar. 

Şimdi bir de üçüncü sınıf çıktı. Yarım daimî 
denen azalar. Şu halde daimî, yarım daimî ve mu
vakkat azalar. Belki bu şekil tatbikat ihtiyacından 
doğmuş bir neticedir. Meclise muvazi olarak bir de 

heyeti umumiyesi vardır demiştim. Biri adet itiba-
rile küçük diğeri büyük olan bu iki meclisin bir 
birine irtibatı filiyatla gittikçe tefsir edilmektedir 
amma mukavele mucibince vaziyetleri adeta muva
zi gibidir. Vaziyet böyle olunca Türkiye Cumhuri
yeti oraya daimî âza olarak davet edilmiş değildir 
ve daimî âza olmak hevesi gösterilince onu bir az 
fazla olarak telâkki edenler de çoktur. 

Muvakkat âza olarak girmek meselesi bile, bir 
takım usul ve şeraite tabidir. Vakıa itiraf edeyim ki, 
o meclisin heyeti umumiyesine müessir olan dev
letlerin bir çokları o muvakkat âzalığın Türkiye 
için memnuniyetle mümkün olabileceğini anlatma
dılar değil. Amma, muvakkat âzalık bir, iki, üç se
nelik ve o da sonradan olacak. Demek ki bir çok 
seneler o mecliste, heyeti umumiyede değil, Cemiye
ti Akvamın meclisi denen kısmında mevcut olmıya
rak âza olmak şeklile girebilemez imkânı gösteril
miştir. O mecliste bir gün bir karar alındığını kabul 
edelim. O karar tabiî mukaveleye göre ittifakla ola
cak. Mevcut olsaydı tabiî azamızın karara iştirak 
ve ademi iştirakine göre netice kabul edilmiş veya 
edilmemiş bulunacaktı. Kabul ettiğimiz takdirde 
Büyük Millet Meclisine karşı mesul olan Hükümeti
nizin mesuliyeti tahtında gönderdiği azanın iştiraki 
neticesi olarak verilen kararı tatbik etmek tabiî 
Türkiyenin uhdesine terettüp eden bir vazife ola
cak. Fakat orada mevcut olmadığı günler ve zaman
lardaki kararları düşünelim. Mahiyeti askerî olup 
olmıyacağı hakkında mütaleadan içtinap ederim. 
Çünkü onu iddia edenler var, kabul etmiyenler 
var. O kararın her hangi bir devlet aleyhine ikti
sadî bir karar olduğunu kabul edelim. Orada bizim 
azamız da yoktur. Hatta alınan kararın adaleti hak
kındaki kanaatimiz de tekevvün etmiş bulunmuyor. 
Size karşı mesul olmıyan bir takım zevatın çok iyi 
niyetle de olsa kendi aralarında verdiği kararı bu 
memlekete tatbik nasıl olacak? Buna imkân var mı? 
işte bu müşkülâttan dolayı arzumuza rağmen bir 
türlü giremedik. Yalnız bu müşkülâtın daimî suret
te gayri kabili hallolacağını zannetmiyorum. Haki
katen Türkiye Cumhuriyetine karşı çok iyi bir ka
bul, arzu gösteren bu müesseseye ve içinde şimdi 
pek çok dostlarımız bulunan ve her halde hiç düş
manımız olmıyan bu müesseseye karşı bizim de ayni 
hislerle mütehassıs olduğumuzu bildiklerinde şüphe 
etmek istemem. Ancak o müessesenin bugünkü şek
lile, bizim inkılabımızdan yani müsavi muamele ve 
hukuk hakkındaki haklı zihniyetimizden doğan bu 
müşkülü iyi bir surette onların usulüne ve bizim ha
limize uyacak surette halledebileceğimiz gün bu te
şekküle girebilmemiz mümkün olacaktır. Heyeti 
Celilenizce de o vakit memnuniyetle kabul edilece-
ğini tahmin ederim. Zaman ve ahval ve hadisat 
bunu da halledecektir. Biz bu hususta da mümkün 
olabilen uysallıktan uzak durmuyoruz. 

Galip B. ( ) — Süryede malları bulu
nan Türklerin senelerdenberi bu mallardan istifade 
edemedikleri malûmunuzdur. Fransızlarca yapıla-
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cak bir itilâfla buna bir netice vermek için ne dü
şünülüyor ? 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (îzmir) — 
Süryedeki Türk emlâki ve Türkiyedeki Süryeli-
lerin emlâki üzerinde bir kaç defa başlayıp neti-
celenmiyen müzakere son aylar zarfında itina ve 
faaliyetle Fransa Büyük Elçisi ile aramızda baş
ladı. iki taraf ta hüsnü niyet göstererek bu işi 
halletmek için azamî gayretle çalıştı. Hatta mü
tehassıslar komisyonu bir mukavele projesi bile 
yapmıştır. Ancak henüz müzakere neticelenme
miştir. Ümit ediyorum ki neticelenince Sürye ile 
aramızda muallâkta kalan son mühim bir iki me
seleden esaslı birinin de halledilmiş olduğunu gö
recek ve memnun olacağız. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Demin Vekil Beye
fendi, Amerikanın enfilâsyon ve reparasyon mesele
lerini tayin hususundaki sözlerini dinledim. Fakat 
bu gün telefon haberleri olarak öğrendik ki Alman-
yada halk, bankalara hücum etmiştir. Paralarını 
almak istemişlerdir. Bu hareketler Amerikanın 
teklifinin eyi bir surette telâkki edilmemiş olduğu
na mı delâlet eder? 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (îzmir) — 
Arzettiğim gibi bu meselelerle doğrudan doğruya da
hil ve alâkadar olmadığımız için en küçük tefer
ruata vakıf değilim. Fakat ehemmiyetle ve de
min arzettiğim gibi, beynelmilel tesanüt icabı o-
larak bu meseleyi yakından takip ediyoruz. 

Yalnız şurasını arzetmek mecburiyetindeyim ki 
Ahmet İhsan Beyefendinin suali, alınacak tedbir
lerde isticalin lüzumunu gösteren bir neticedir. Bi
naenaleyh cevabı, suallerinin içinde mündemiçtir. 
Yani tedbirler vaktinde alınmazsa hadiseler yürür, 
yapacağını yapar. Fakat ben zannediyorum ki ted
birler de arzu ettikleri veçhile vaktinde alınmış ola
caktır. Bunu ümit ve temenni ederiz. 

Memet B. (Kütahya) — Bir vaka münasebeti-
le Vekil Beyefendiden bir sual soracağım. Geçen 
gün bir tüccara tesadüf ettim. Bunlar vaktile ve
sika alıp Rusyaya mal götürmüşler. Fakat serma
yeleri orada kapanmış kalmıştır. Hatta bir tanesi 
bana yana yakıla bahsetti. Acaba bu adamlar pa
ralarını niçin alamıyorlar? Ruslar bizim dostumuz 
olduğu halde bu vatandaşların paralarını niye ver
miyorlar? 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (îzmir) — 
Soviyet Rusya ile - Heyeti Celilenizin de malûmu
dur - bir ticaret muahedesi müzakeresine giriştik. 
Bu müzakere bir seneye yakın sürdü. Esas iti-
barile müspet neticeye iktiran etti. Tarafeyn bir 
iki nokta hakkında tenevvürü bekliyor. Ümit e-
diyoruz ki pek yakında bu da bitecektir. Hatta 
bu içtimada netice malûm olursa Heyeti Celileye 
izahat vereceğiz ve tetkik ve tasdikmıza arzede-
ceğiz. Memct Beyefendinin buyurdukları sözler 
zannediyorum ki daha evvelki zamanlara ait, es
ki muahedelerin ahkâmına taallûk eden meseleler
dir. Eski muahede ile yeni muahede arasında çok j 
farklar vardır. Evvelce tüccarlarımız oraya gidi-1 

yor ve mallarını orada satıyorlardı. Sattıkları eş
yanın bedelini ne gibi şartlar dahilinde alabilecek
lerini eski muahede bildiriyor. Bu sual o bahse ta
allûk etse gerektir. Bir de o muahede meriyetten 
düştükten sonra yeni muahede ahkâmının meriye
tine kadar geçmiş bir zaman var ki muahedesiz za
mandır. Hiç bir ahdî mecburiyet olmayıp muahede ol
madığı takdirde carî ahkâm iki tarafça tatbik olunu
yor, şu kadar ki iki taraf dostluğunun bu tatbikatı 
teshil ve tanzim ettiğini kaydederim. Yeni muahede 
tasdik olunduktan sonra, yeni muahede ahkâmı 
tatbik olunacaktı. Yeni muahedede tüccarın oraya 
gitmek usulü yoktur, gayet amelidir. Mal burada 
alınacak ve parası burada verilecektir. Evvelki va
ziyetinin müşkülâtına mahal bırakılmamış olacak
tır. Eski muahede tatbikatında bir çokları kendi
liğinden, bir kısmı da teşebbüsatımız üzerine iki 
hükümet arasındaki dostluğun tesiri altında eyi hal 
çarelerile neticelendi, itiraf edelim ki bunlardan 
bir kısmı henüz halledilmemiştir. Bunlar üzerin
de notalar teati ediliyor. Noktai nazar ihtilâfı var, 
o noktai nazarlar üzerinde anlaşma mümkün oldu
ğu gün adedi her halde 15, 20 yi geçmiyen bunlar 
için de bir hal şekli bulunmuş olacaktır. Yeni mu
ahedenin tatbikına kadar maziden müdevver işler
den kalan ve mahdut adetteki bu işlerin de iki hü
kümet arasındaki münasebatın ve dostluğun icabile 
mütenasip bir tesviyeye bağlanacağını ümit etmek 
isterim. 

Reis — Efendim; Hariciye Vekâleti bütçesinin 
heyeti umumiyesi hakkında başka söz istiyen yok
tur. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. 
421 Vekil tahsisatı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

422 Memur maaşları ve tekaüt ikra
miyesi 1 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

4-J Merkez müstahdemini ücuratı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
424 Elçilik ve konsolosluklar müstah

demini ücretleri ve akça farkı 
— Kabul edilmiştir. Reis 

F. 
425 

Reis 
F. 

426 
Reis 

F. 
427 

Reis 
F. 

428 
Reis 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikas 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

Lira 

516 648 
Lira 
41 220 

Li ra 

326 306 

Lira 
37 236 

Lira 
2 000 

Lira 
10 000 

Lira 
5 000 
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429 
Beis 

F. 
430 El 

Reis 
F. 

Vekâlet otomobil masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

çilik ve konsoloslar masarifi mü-
tenevviası 

— Kabul edilmiştir. 

431 Elçilikler için mubayaa olunacak 

Beis 
F. 

432 
Beis 

F. 
433 

Beis 
F. 

434 
Beis 

F. 

otomobil bedeli 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah ve kur iye masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

435 Ücretli muhabere ve nıükaleme 

Beis 
F. 

436 
Beis 

F. 
437 

Reis 
F. 

438 M 
Beis • 

F. 
439 

Beis 

masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Tahsisatı daime 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 500 

Lira 

80 000 

Lira 

10 000 

Lira 
318 500 

Lira 
130 000 

Lira 
2 375 

Lira 

160 000 

Lira 
19 500 

Lira 
85 000 

Lira 
isaf irin i ecnebiye otomobil masrafı 7 500 
— Kabul edilmiştir. 

Telifat ve neşriyat 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
16 000 

F. Lira 
440 Matbaa masrafı 2 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

441 Kongre, konferans, komisyonlar 
masrafı * 40 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

442 Hakem mahkeme ve heyetlerde uzlaş
ma komisyonları 8 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

443 Muhtelit hâkem mahkemeleri ücret 
ve masarifi 38 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

444 Tahdidi hudut komisyonu ücreti, 
harcırah masarifi idare ve kule 

masrafları 8 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
445 Ajans tahsisatı 150 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

446 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 10 206 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
447 Geçen sene düyunu 15 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

448 Eski seneler düyunu 10 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 
Bu günkü müzakeremiz bitmiştir. Meclis yarm 

saat 14 te inikat edecektir. 

Kapanma saati : 19,30 
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