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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek 1932 senesi 
bütçesinin müzakeresine devamla B. M. M., Riyaseti 
Cumhur, Divanı muhasebat, Başvekâlet, Şûrayi devlet, 
İstatistik U. M. ve Diyanet işleri reisliği bütçeleri ka
bul edildikten sonra çarşamba günü toplanılmak üzere 

Teklifler 
1 — Aksaray mebusu Besim Atalay Bey ve 18 arka

daşının, Samanpazan - Hamamönü yolunun açılması 
hakkında kanun teklifi (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için 

200 000 liraya kadar taahhüdat icrasına dair 1/396 nu-

Reis — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE E l 

1 — 1932 senesi bütçesi hakkında yeniden tan
zim kılınan 1/317 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

A — Maliye vekâleti bütçesi 

Reis — Maliye vekâleti bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında Maliye vekili Bey bazı izahat ve 
evvelce sorulan suallere cevap vereceklerdir. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Maliye vekâleti bütçesi geçen gün heyeti umu

miye müzakeresinde de arzettiğim veçhile geçen 
seneden farklı olarak iki büyük faslı ihtiva etmek
tedir. Birisi, masarifi mütehavvile dediğimiz 
masarifi mukannene, diğeri de faiz. Diğer fasıllar 
geçen seneden daha aşağı olmak üzere tertip ve 
teklif edildi. Geçen gün arkadaşlarım burada söz 
söylerken Sırrı Beyefendi, esasen bütçenin teşki
lâta boğulduğunu ve teşkilâta boğulan bütçeden dola- ( 

T şimdi rücü edilirken eskiden çok miktarda tayin ı 
edilmiş memurların çıkarılmasından da bahis bu- ( 
yurdular .Buna bendeniz yalnız 1926 danberi me- i 
muriıı adedi ile, memurların almakta oldukları ( 
maaşları ve barem kanununun neşrinden evvelki 

inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

A. Kâzım Avni Doğan Haydar Rüştü 

maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

3 Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve Devlet 
memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki ka
nunlara müzeyyel 1/390 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

memur adedile verdiğimiz maaşları ve on
dan sonra memur adedile almakta ol
dukları maaşları ve takdim edilmiş olan 
bütçedeki rakamları aynen arzetmek suretile ce
vap vereceğim. Heyeti umumiye memurların ade
di tezayüt etmiş midir, etmemiş midir? kendili
ğinden kararını verir. 

1926 da Maliye vekâletinin (İÜ 845) memuru 
ve (7 490 817) lira maaşatı vardı. Bütün Dev
let memurlarının adedi, Müdafaai Milliye ve jan
darmayı daima hariç bırakıyorum, onların kadro
ları henüz lâyık oldukları dereceye varmadığı için 
buradaki rakama dahil değildir. ( 54 401) ve maa
şı da (36 008 038) liradır. 1927 de Maliye ve
kâleti memurlarının adedi (10 819) ve maaşları 
yekûnu ( 6 841 823) liradır. Bütün Devlet me-
murlarmıu adedi ( 48 462 ) ve maaşatmın ve
kilim ( 34 639 034) liradır. Bu 1926 ya nazaran 
çok azdır. 1928 de Maliye vekâleti memurlarının 
adedi (10 334) tür ve maaşatı ( 7 104 786 ) lira
dır. Bütün teşkilâtın - ^one arzettiğim gibi Müda
faai Milliye ve Jandarma hariçtir - memur adedi 
(48 963) tür ve maaşatı (35 054 942 ) liradır. 

1929 daki bareme geliyoruz. Maliye vekâleti 

2 > - HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14, 15 

Reis — Kâzını Pş. 

Kâtipler : Avni Doğan B. ( YOZGAT ), Haydara Rüştü B. ( DENİZLÎ) . 

•İLEN MADDELER 
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memurlarının adedi (10 367) dir ve aldıkları ma-
aşat yekûnu (6 893 772) liradır. Umum memur 
adedi (45 392) ve maaşat yekûnu ( 33 969 900 ) 
liradır. 

930 da Maliye vekâleti memurlarının adedi 
10 074 ve maaşatı 6 635 364 liradır. Umum me
mur adedi 45 424 ve maaşat yekûnu 34 065 444 
liradır. 931 de Maliye vekâleti memurlarının 
adedi 9079 maaşatı ise 6 022 092 liradır. Umum 
memur adedi 42 209 ve maaşat ise 31 866 492 li
radır. Yeni takdim ettiğimiz 932 bütçesinde Ma
liye vekâleti memurlarının adedi 8 992 maaşatı 
ise 5 900 845 lira; bütün memurların adedi 
41 901 maaşatı ise 31 778 956 liradır. 

İşte arkadaşlarım, şimdiye kadar yani 926 dan 
beri Heyeti Celilenize takdim edilen bütçelerde ya
zılan maaşat ve memur adedini birer birer arzet-
tim. Baremden evvel memurların adedi ve maa
şatı daha fazla idi. Biz barem kanunile ancak 
dereceleri tesbit ettik. Yoksa baremle fazla teş
kilât yapmış ve memur adedini muhassasatmı ço
ğaltmış değiliz. Biz bilhassa memleketimizin muh
tacı imar olan yerlerini imar eyledik. Dediğim gibi 
baremle teşkilât yapmadık. Ancak dereceleri tes-
bit ettik. 

Sırrı Beyefendi her halde bizim imar hususun
da sarfettiğimiz paraları takdir buyururlar. Çün
kü eserlerimiz meydandadır. Sırrı Beyefendi 
sekiz senedir teşkilât harici kalmışlardır. Bu iti
barla ufak bir seyahat yapsalardı bu paraları ne
relere sarfettiğimizi görürler. Bilhassa şarka doğ
ru yapacakları seyahatte uzağa gitmeğe hacet yok, 
buradan Kayseriye kadar yapacakları ufak bir şi
mendifer seyahatinde bile bu imar eserlerini göre
bilirler. 

Bu bütçe hakkında arkadaşlarımın başka sual
leri varsa arzı cevaba amadeyim. 

Dr. Suat B. (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar , Maliye vekâletinin bütçe rakamları ara
sında Düyunu umumiye faslına geçmiş bir teka-
üdiye faslı vardır. Bu rakam geçen seneki bütçede 
(13) milyon lira iken bu sene (18) milyon liraya 
takarrüp etmiştir ve encümenin mütaleasına göre, 
yeni tekaüt olacakların muamelesi ikmal edildiği 
takdirde bu miktarın seneden seneye tezayüt edip 
(25) milyon da tevekkuf edeceği tabiidir deniyor. 

Bendenizin evvelce takdim ettiğim bir teklifi 
kanunim vardır. Tekaüt edilenlere metruk em
lâk ve arazi ve saire vererek, tekaüt haklarının 
katedilmesini teklif etmiştim. 

Salâhiyettar bir memurun geçen sene Maliye 
vekâletine takdim etmiş olduğu bir raporu gör
dükten sonra anladım ki şehir ve kasabalardaki 
metruk emlâkin kısmı külliyesi dağılmış ise de, 
bir kısmı henüz mevcuttur. Diğer taraftan me
mur arkadaşlar iki türlü tekaüde sevkedilmişler-
dir. Bilhassa eski kanuna göre tekaüt edilmiş 
arkadaşların alacakları mebaliğ kendilerini geçin
dirmeğe kâfi değildir. Çünkü 15 ilâ 25 lira ka-' 

| dar bir para elde ederler. Hiç, bir vakit tekaüde 
; sevkedilmiş aile sahibi arkadaşlar bu para ile ma
işetlerini temin edemezler. Binaenaleyh rakam
lar çoğaldığı takdirde Hükümetin başına bir bar 
teşkil edecektir. Bu emval ve arazi mütekaitlere 
teffiz edilerek, Hazine ile alâkaları katedilirse, 
iki türlü faide hâsıl olur. Birincisi Devlet büt
çesi yükten kurtulmuş olur. İkincisi tekaüde sev
kedilmiş pek çok arkadaşlar vardır. 

Bunlar, gerek mülkî, gerek askerî hizmetlerde 
bulunarak memleketin ihtiyacatı hakkında tam bir 
fikir hâsıl etmiş, kendilerinden memleket namına 
istifade edilecek kimselerdir. Bu münevver arka
daşlar köylere dağıldrkları takdirde gittikleri köy
lerde bulunan halkı da tenvir edeceklerdir. Bu, 
ihtiyarî bir şeydir. 

Arzu edenlere bu kapı açık bırakılmalıdır. Mese
lâ bir sene zarfında (500) lira tekaüdiyesi olan bir 
kimsenin on senelik alacağı olan beş bin lira, em-

|vale tahvil edilir. Buna talip olanlar vardır. Bu 
suretle bir çok vatandaşlar köylere dağılarak istih
sal hayatında memlekete müfit bir hale gelmiş 
olurlar. 

Refik Şevekt B. (Manisa) — Efendim, müzake
resine hışladığımız Maliye vekâleti bütçesi müna-
seljetile, bu vekâlete taallûk eden bazı esaslar hak
kındaki noktai nazarlarımı bir kaç noktada hulâ
sa edeceğim. 

Her vatandaşın alelıtlak, behemehal Hükümet 
namına temas ettiği bir müessese varsa o da Mali
ye vekâletidir. Hiç, bir vatandaş yoktur ki, Devlete 
ifa edilecek hizmetin membalarını teşkil eden para 
kendisinden alınmak için, maliye namına bir me
murun müracaatından azade kalmış olsun. Binaen
aleyh Devlet namına vazife ifa edecek olan maliye 
memurunun, bir vatandaşı doğrudan doğruya Dev
let işi ile alâkadar kılan bir müessese mümessilinin 
bir vatandaşa vukuibulan müracaatının hüsnü ifa 
edilmesi, Devlet noktai nazarından, Devlete karşı 
rabıtayı artırır; suiistimal edildiği takdirde aksi 
netice verir. Bendenizce malî müesseselerin ifa et
tikleri hizmee noktai nazarından, ehemmiyetleri 
ne kadar yüksekse, maliyeye mensup olanların, va
tandaş kalbi kırmak ve bozmak noktai nazarından 
vaziyetleri çok şayanı ehemmiyettir. 

Arkadaşlar, bunun içindir ki, her müessesenin 
her devlet namına iş gören adamın, devlet mefhu
muna halk mafhumuna ne kadar vâkıf 
olması lâzım olduğu kanaatine ilâveten söy-
liyebiliriz ki en çok hukukî ve umumî ma
lûmatı olması lâzımgelen zevatın bulunacak
ları yerler Maliye vekâletine mensup yerlerdir. 
Çünkü bir defa maliye kanunları doğrudan doğru
ya efradın menfaatile alâkadar ve Devletin mena-
fii âmmesini temine medar bir müessese olduğun
dan dolayıdır ki bu gerek takdir ve gerek tatbik 
noktasından gayet naziktir. Öyle tahmin ediyorum 
ki muhtelif vekâletlere ayrılan Devlet idaresi için
de - merkez hariç - memurları mekâtibi âliye me
zunu en az olan müessese Maliye vekâletidir. Me-
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murîarı en çok olduğu halde . . . Bu noktai nazar
dan Maliye vekâleti kendi anasırını, böyle idare 
noktasından, hukuk noktasından, hulâsa efrat ile 
Devletin münasetbatı mütekabilesini temine medar 
olan malûmat noktasından iyi teçhiz etmek için 
azamî bir gayret sarfına, bir program ittihazına 
mecburdur. Bilhassa kanunu medeninin kabulün
den sonra, kanunu medeninin ihtiva ettiği madde
ler içerisinde mühim bir fasıl teşkil eden gayrimen
kul hukuku, bizim hukuku tasarrufiyemizi kendi 
ellerine vermiş olduğumuz zevatın bu günkü ma
lûmatı, ifa edecekleri vazife ile kabili telif değil
dir. Kanunu medeninin kabulünden sonra terakki-
yata doğru hareketin en güzel bir eseri olmak iti-
barile buna başlanmıştır diyebiliriz. Fakat bundan 
sonra defterdarı lâalettayin tayin etmeyip bende-
nizce bir kanunla - bu meslekte müteselsilen kâtip
likten yetişmiş dirsek çürütmüş zevatın hakkı 
mahfuz kalmakla beraber - behemehal mekâtibi 
hukukiye veya âliyeden mezun olmaık kaydini şart 
koymak lâzımdır. Zira bir defterdarın malûmatı 
yalnız görgü ve tecrübeden ibaret olursa zannede
rim ki vazifede noksanlık olur. 

Arkadaşlar, ta kendi çocukluğmndanberi Mec
lis müzakeratını t akip ederken her Maliye büt
çesinin akabinde mutlaka mebuslar tarafından 
söylenen bir mevzuu yine tekrardan bir fayda hâ
sıl olacağına kaniim. Alelıtlak maliyecilere at
fedilen hazinecilik zihniyetine bendeniz tarafta
rım. Hazinocilik zihniyetinin bir mesleke raptı, 
eğer o meslekin icabatmı ifaya masruf ise çok 
şayanı takdirdir. Bir memurun, Hazineden maaş 
aldığı helde Hazinenin menfaatinden ve hazineci
lik zihniyetinden aykırı bir zihniyet taşıması men
sup olduğu mesleke hürmetsizlikten başka bir ma
na ifade etmez. Nitekim doktorluk, adliyecilik, 
mülkiyecilikte de bu böyledir. Yalnız davanın can 
noktası hazinecilik zihniyeti dolayısile efradın huku
kunun nazarı dikkate alınmamasından husule ge
len bazı vaziyetlerdir ki bu zihniyetle mücadele 
için, tatbik edilen kanunların fena tatbikından hu
sule gelecek tesiratın nelerden ibaret olacağına ait 
bir dimağ ve vicdan husulü lâzımdır ki bu da an
cak meslek içerisinde muayyen malûmatın tahsi-
lile mümkündür. Arkadaşlar, maliye ile müna
sebette bulunanlar bilirler; zannederim ki Maliye 
müessesatı kadar içinde kırtasiyeciliği çok olan bir 
müessese nadirdir. Çok rica ediyorum, Maliye vekili 
Bey arkadaşımızdan herkes, her zat, bulunduğu 
dairede kendi salâhiyeti dahilinde ifası kabil olan 
hatta kanun ve talimatnamelerin icabatma tevfi
kan infihamı ve taıtJbikı kabil iken, sorduğu su
alden dolayı duçarı muaheze olur vehim veya en
dişesinden mütevellit bir kanaatle sorulan suallere 
cevap vermiş olmak, memurlarda, her şeyi sor
mak hastalığını doğurmuştur ki bu; binnetice ira
desizliği icap ettirir. Halbuki işlerini gören her 
zatin irade sahibi olması, bizatihi kanunların 
kendi kendine işlemesi yolundan çok faydalıdır ve 
bu maliyeciliğin muamelesi nihayet paraya taal

lûk ettiği için parayı tediye etmek yolunda biraz 
zaman kazanmağa masruf olan şu veya bu taa-
müle Büyük Millet Meclisi taraftar olamaz. Biz
de bir vatandaştan para almak ne kadar kanunî 
ise parayı tediye etmek te vatandaşın menafii âli-
yesi için o derece lâzımdır. îşte hazinecilik zihni
yeti, bu noktai nazardan Hazineye hizmet ediyo
rum diye böyle kırtasî muamelelerde vatandaşın 
hukukunu tehir etmek, biz bunun aleyhindeyiz. 

Bir noktayı bir defa daha tebarüz ettirmek istiyo
rum. Bu müessesenin, maliyenin vatandaş kalbini 
kazanması noktasından çok büyük ehemmiyeti var
dır. Binaenaleyh kanun dairesinde vatandaşın hak
kının teslimi noktasından baınun ehemmiyeti vardır. 
Bizi se kendi vatandaşlarımıza mümkün olabilece
ği kadar kanunun icabı dairesinde vazifesini bildir
mekle ve vazifesini yapmryana gene kanun da
iresinde vazifesini yaptırmakla mükellefiz. Vatan
daşın hakkını alamamasından mütevellit bir zihni
yetle mütemadiyen kırtasiyeciliğin doğurduğu aksi 
tesirlere, bilhassa yeni idaremizin tevfiki hareket 
etmemesi çok matlup ve mültezemdir. 

Arkadaşlar, bilhassa Maliye vekâletinin çok 
meşgul olması lâzrmgelen bir mevzu üzerinde ke
mali salâhiyetle tevakkuf etmek mecburiyetinde 
bulunuyorum. O da Hazine hukukunu muhafaza
ya memur olmak üzere sureti mahsusada bir hu
kuk müşavirlikleri müessesesi vücude getirmelidir, 
Devletin malına ne dereceye kadar bizim asabiyet
le merbut olduğumuz ve ona vukubulacak en ufak 
müdahale vicdanı millimizin ne kadar sızladığı ma
lûmdur. işte buna vukubulacak taarruzatın meni için 
yegâne unsur olan hukuk müşavirlikleri teşkilâtı ma
alesef hukuku temin edecek derecede mazbut, munta
zam ve ayni arzu ile mütenasip derecede kuvvetli de
ğildir. Bazı mahallerde bir çok mühim vazifeler 
dava vekilleri bulunmaması yüzünden mal mü
dürlüklerinin eline düşmek suretile yanlış ve sa
kim yollara gidilmiştir. Hukuk müşavirliklerinin 
olmaması yüzünden bu mühim meseleleri bazı yer
lerde tahsili az bulunan malmüdürlerinin eline 
vermekte elbette çok hata vardır. Sureti mahsu
sada bunları etüt ederek Devletin bilcümle huku
kuna müessir olan bu hukuk müşavirliklerini bir 
noktada toplamak ve işleri bu suretle tezepzüpden 
kurtarmak için memleket, Devlet ve Hazine huku
kuna ait, her dairede ayrı ayrı bulunan hukuk 
müşavirliklerinin bu ayrılıktan kurtarılarak bir 
mecmua haline getirilmesi zannederim çok lâ
zımdır. 

Temenni ederim ki bu sene şu veya bu sebep
le nazarı itibare alınmryan bu mütaleayı Maliye 
vekâleti gelecek sene için nazarı dikkate alarak 
esaslı bir kanun mevzuu hazırlasın. Çünkü böyle 
hukukî bir dairenin verdiği drektifle hareket edil
mezse Hazine çok zarar görür. Bu zararların en-
vaını burada saymağa lüzum yoktur, bu bir ha
kikattir. 

Arkadaşlarım; efratla Devletin münasebetinde 
çok müessir olan mühim mevzulardan bir tanesi 
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oİmak üzere Maliye vekâletine vukubulacak rica-1 
lanmdan birisi de şudur. Hakikaten Devlet ma-
kinasmm fişlemesi, vergilerin tahsiline mütevak
kıftır. Bâzıları vergilerin çokluğundan veya az
lığından şikâyet ediyorlar. Bu şikâyetleri kabul 
ediyorum. Bu arkadaşlara buna mukabil verece
ğim cevap mevcut hizmetleri gördürmek için baş
ka ne gibi bir yol gösteriyorsunuz? 

Bu şikâyetin yerine başka bir şey ikame etmek 
fikrini verin ki ben de sizinle beralber bu işi müda
faa edeyim. 

Hakikaten vergi denilen yük, bir devletin yaşa
yabilmesi için efrada tahmil ettiği mükellefiyet ol
duğuna göre, elbette şikâyeti mucip olacaktır. Fa
kat biz bu şikâyetlerin yegâne tesellisini, aldığımız 
vergilerle yaptığımız işleri göstermek ve nihayet 
müdafaa ettiğimiz vatanı göstermek suretile cevap 
vermekte buluruz. 

Ancak, şikâyeti mucip tâli bir kısım vardır ki, 
ıstırardan mütevellittir. Bunun hakikî olduğuna 
kani olunca Maliye vekâletinin ve memurlarının 
bir az müsamahakâr bulunmasında büyük faide 
vardır. Bu faideyi şöyle hulâsa ediyorum: 

Nakabili inkârdır ki her vatandaş istemeden 
para vermekle mükelleftir. Bankaya borcunu vak-1 
tinde vermeği düşünen bir borçlu, ayni namuskâr 
borçlu Devlet vergisini vermek için mutlaka, ala
caklısının, tahsildarın kapısına gelmesini bekliyor. 
Banıka borcundan daha mukaddes olan bu borcun 
daha evvel verilmesi lâzım iken maalesef bu sevi
yeye, bu millî esaslı teribiyeye henüz daha yetişe
mediğimizden dolayıdır ki en kabadayı zenginleri
miz bile tahsildar gelmeden parayı vermemek iti
yadını kazanmıştır. Hatta bazılarının hem parası, 
vardır, hem vaktini geçirmiştir. Tahsildar geldiği 
zamanda izzetinefis meselesi yapıyor. Borcunu ver
memekten dolayı izzeti nefsi kırılmıyor da, ala
caklı para istediği için kınlıyor. Böyle gayrimantı-
kî bir zihniyete elbette biz taraftar olamayız. 

îşin bu safhasını böyle hallettikten sonra bir 
de ikinci safhası vardır. Maliye de, alacğmı vak-
tü zamanında istemiyor. Bunu gören borçlu da 
istemedi diye vermiyor. Bu suretle bazan üç sene 
inzimam ettikten sonra vergi isteniyor. Bu yekûnu 
bilhassa bir defada vermek güçtür. Bilhassa bu se
neden bahsediyorum. Bu güçlük ortaya çıkınca, 
Hazine borçları tahsili emval kanununa tâ-'bi oldu
ğu için bu kanun harekete geliyor. İhbarname gi
diyor. Tahsilat borçlunun merkebine, tenceresine 
varıncaya kadar satılmak sııretile icra olunuyor. 

İşte muhterem arkadaşlarım, bilhassa Maliye 
vekili Bey arkadaşımızın nazarı dikkatini celbet-
mek istediğim nokta budur. Kendisinin zaaf ve ac
zine ve namuskârlığına, hüsnüniyetine ve şimdiye 
kadar mükellef olduğu borçları vermek itiyadında 
bulunduğuna kanaat hâsıl ettiği vatandaşlar hak
kında - affedemez hakkı yoktur - müsamahakâr 
davranmak, hiç olmazsa bunlardan alacağını aşa
ğı yukarı taksitlere bağlamak suretile mümkün ol-1 

Iduğu kadar teshilât göstermek, hem dünün vazi
fesidir. Fakat bu günün de en mühim vazifesidir. 
Böyle tahsili emval kanununun bu sert ahkâmı an
cak batakçılıkla, vazifesini ifa etmemekle suiniyet 
sahibi olduğu anlaşılan vatandaşlara tatbik edil
meli. Bu suretle hem bir taraftan paramızı tahsil 
etmiş oluruz, hem de borcunu ödemeyi bilen vatan
daşlara Devletin icabında müsamahakâr olduğunu 
öğretmiş oluruz. 

Arkadaşlar, bendenizce mevzulbahs bütçeyi tat-
bika memur olan eller türk vatandaşının kalbini 
kazanmağa ve kırmamağa müvekkel ellerdir. El
bette bu eller kalp kazanmak yolunda bizimle be
raber olacaklardır. Buna ait olmak üzere burada 
vukuibulan ricalarımı kanun dairesinde kasteyle-
diğimi Maliye vekili arkadaşımın hüsnü telâkki et
mesine bir mani yoktur. 

S i m B. (Kocaeli) — Memurların çokluğuna da
ir söylediğim sözlere Maliye vekili Beyefendi ade
de müstenit cevaplar verdiler. Yalnız söylediğim 
sözleri tekrar edeceğim. 

Ben « geniş zamanlarda elde bulunan çok para-
I nın verdiği müsaade ile geniş kadrolar yapılmıştı 
ve o zaman da memurların adedi bu vaziyeti muha
faza ediyordu » demiştim. Geniş zamanda, elimiz
de çok para olduğu zamanda, kadrolara verdiğimiz 
genişliği paranın biraz azaldığı zaman zannederim 
ki mütekabil surette küçültmek neticesine varmak 
istemiştim. Yoksa bu sene memurların adedi ço
ğaltılmıştır dememiştim. Bunun için Maliye vekili 
Beyefendinin cevaplarını sözlerime cevap telâkki et
miyorum. 

Buyurdular ki « Sırrı sekiz sene teşkilât harici 
kaldığı için yapılan imarı belki bilmezler. Biraz 
şarka doğru seyahat etseler onları görürler » Ma
liye vekili Beyefendiyi katiyetle temin ederim ki 
Sırrı sekiz sene teşkilât haricinde kalmıştı. Fakat 
Cumhuriyetin bu vatana ve bu millete verdiği fe
yizleri takipte bir an geri kalmamıştır (Bravo ses
leri). Onun için Hükümetin tamamüe ifayi vazife 
eylediğini, feyizli eserlerini, tamamile bildiğim 
için çok müteşekkirim ve bundan dolayı bu ihtar
ları yerinde sarf edilmemiş addederim. 

Fazla teşkilâta misal getireceğim. Gerçi Mali
ye vekâletine taallûk etmez. Fakat teşkilâtın faz
lalığı itibarile taallûk ediyor. SÖyliyeyim, îstan-
bulda ticareti hariciyeyi takip için bir ofis teşkil 
edilmiştir. Filvaki başka memleketlerde de haricî 
ticareti takip için ofisler teşkil edilmiştir. Yalnız 
her memleketin ihtiyacatına göre esasları tesbit edil
diğini unutmamak lâzımgelir. Londrada, Pariste, 
Romada, Berlinde ofis vardır. Fakat bunların teş
kilâtı katiyen biribirine mutabrk değildir. 

Bizde ise böyle ticareti hariciyeyi takip için, baş
ka memleketlerde bir ofis teşkil olunmuştur, bizde 
de bulunsun fikrile bu teşkilâtın yapıldığı zihabın-
dayım. Sebeplerini de söyliyeceğim. Bu gün ofi
sin ifa etmekte olduğu vazifeleri ifa için daha evvel 
bizde teşkilât vardı. Meselâ ticaret odalarının yap-

I tıkları vazifelerin /bir çokları bu gün ofisin yaptı-
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ğı vazifelerden ibarettir. Kezalik şehbenderleri
mizin hariçte kanunen yapmağa meöbur oldukları 
vazifeler, ofisin bu gün yapmakta olduğu vazifenin 
aynidir. Kezalik mmtaka iktisat müdürlerine 
tahmil edilen vazife bu gün ofis idaresinin ifa et
mekte olduğu vazifenin aynidir. Yani iktisat mü
dürlerinin, ticaret odalarının, şehbenderlerimi
zin ve teşkil edilen ticareti hariciye mümessilleri
mizin yapabilecekleri vazife daha genişti. 

Şükrü B. (Bolu) — Bu bahis Maliye bütçesine 
taallûk etmez. 

S i m B. (Devamla) — Binaenaleyh bizde ofis 
idaresinin teşkiline asla lüzum yoktur. Bu muha
keme ofise verilmiş olan vazifelere göredir. Bu 
teşkilâtı görmüştüm. Bu vazifeleri yapabilecek 
heyetler vardır, ayrıca bu idareye lüzum yoktur. 
Bu bahis burada biter. 

İnşaat bahsine gelince; geçen sene hatırı âliniz-
dedir ki bu meseleyi mevzubahs ettiğim zaman 
şu bir kaç sene zarfında memlekete yapılmış olan 
şimendiferin, İsmet Paşa Hükümeti için tarihe 
şerefli sayıfalar geçireceğini söylemiştim. Onun 
için beni bu muvaffakiyetin takdirkârı olarak gör
meleri ve telâkki etmeleri lâzımgelirdi. Bunun 
mevcudiyetinden bihaber değilim ki görmek için 
oralara kadar seyahat etmeme lüzum gördüler. 
Hatta bu gün ayni sistem ve ayni vazifeyi yap
madığımdan dolayı ayni nokta i nazara gidebilmek 
için elde lâzım olan vesaiti tedarik edemediğimizden 
dolayı ve ıstırarî surette inşaatta, velevki mu
vakkaten olsun, bir fasıla verildiğinden dolayı 
hakikaten müteessir olmaktayız. Keşke memleke
te daha fazla külfetler tahmiline imkân bulunsa-
da bu inşaat geri kalmasaydı. Bazı külfetlerin 
nesli atiye tahmilinde bu nesli sıkıntıya sokma
mak noktai nazarından bir zaruret bulunsa da bu 
gibi inşaatı behemehal nesli hazırın başarması lâ
zımdır. Bu nesil bu vazifeyi yüklenmek külfeti 
karşısmdadır. Fakat kimse diyememelidir ki, 
ensali atiyenin vazifesini kamilen bu nesle yüklet
mek icap eder. Yalnız bu meselede bilhassa nesli 
hazır, ensali atiyenin vazife ve külfetlerini üze
rine almakla mükelleftir. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Serbestçiler de böy
le söylemişlerdi. 

Sırrı B. (Devamla) — Bütçenin tevzini mesele
sinden nazarı dikkate alınan ve artık izahata lü
zum görülmiyen tedbirlerden evvel asrın icabatr-
na tevfikan ilmî bir şekilde bütçenin tevzini es
babını düşünmek mecburiyetindeyiz. O da; ta
biî servetleri mütedavil servet haline kalbetmekle 
mümkündür. Bunun da çaresi düşünülmeli idi. 
buna da tevessül olunmalıydı, her ikisine de te
vessül edilmeliydi. Bu gibi işlere ne kadar evvel 
başlansa o kadar evvel semere vereceği içindir ki 
bunda da en kısa zamanda harekete geçmenin fa-
idesi olacaktır. Bu noktaya ehemmiyet verilme
miştir. 

Bütçeler zincirleme bir surette, gerek müsbet, 
gerek menfi şekilde birbirlerini takviye ederler. 

Binaenaleyh bu sene yapılacak bütçenin gelecek 
\ seneki ve ondan sonraki muamele üzerine tesiri 
vardır. Vekil Beyefendiden soruyorum. Bu sene 
yapılan bütçenin tesiri, gelecek seneler bütçeleri 
üzerinde müsbet mi olacaktır4» Eğer bunu bana 
söylerlerse hakikaten kendilerine müteşekkir ka
lacağım. O vakit Maliye vekili Beyefendi bu nok
ta üzerinde teminat verdikleri takdirde, muka-
beleten millete gayet esaslı bir vazife terettüp 
eder. O da Hükümetin teklif atını kemali hahişle 
ve günügününe ifa ederek onun muvaffakiyetini 
ikmal etmeğe çalışmak... İşte o vakit elimizde
ki bütçe şeklen millî bir bütçe vasfını iktisap 
eder. Bütçemizin bu vasfı iktisap etmesi, şimdi 
Maliye vekili Beyefendinin verecekleri izahatla 
anlaşılacaktır. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Suat Beyefendi Düyunu umumiye bütçesine 
müteallik bir muameleden bahis buyurdular. Ben
deniz yalnız maliye bütçesi hakkında maruzatta 
bulunmuştum. Maamafih kendisinin bir teklifi 
kanunisi vardır. O Heyeti celileye geldiği zaman 
müzakere edilir ve kabul buyurulursa ona göre 
hareket edilir. 

Refik Şevket Beyefendi, bizim memurların 
bilhassa tahsil derecesinden ve memurlarda bulun
ması lâzımgelen evsaftan, halk ile en fazla te
masta bulundukları cihetle bunların başka suret
le hareket etmeleri lâzrnıgeldiğinden behsediyor-
lar. Hakikaten en çok memurları ihtiva eden 
vekâletlerden biri Maliye vekâletidir. Vekâletin 
küçük memurları, kendilerinin de buyurdukları 
gibi, hatta lise mezunu bile değildir, ufak bir 
istatistik arzedeyim. Bizim bu ihtiyacı görme
miz dolayısile Heyeti celilece verilmiş olan tahsi
satla merkezde bir meslek mektebi açtık, bu mek-
tepten925 ten 931 re kadar 434 kişi geçirebildik. 
Bu memurların ekserisi merkezde ve bir kışımı da 
taşradadır. Bugün mevcut olan malmüdürleriri in 
130 u bu mektepten geçmiştir, kurstan geçmemiş 
olan malmüdürlerinin adedi de 250 kişidir. Bu 
sene mektebin tahsil müddetinin iki sene olması 
teklif ve kabul edildi. 

Heyeti Celileniz de kabul buyurursa, buraya 
alınacak talebenin ekserisi lise mezunu olacağı ve 
kurstan iki senede geçeceği için bu gayet na-
fi olacaktır ve hakikaten Maliye vekâleti için bü
yük bir ihtiyaçtır. 

Temas ettikleri mühim noktalardan biride1 doğ
rudan doğruya Hazine hukukunu muhafaza ve 
müdafaa eden Hazine avukatları ve hukuk müşa
virleridir. Her vekâletin bir avukalı vardır. Ma
liye vekâletinin de Hazine avukatı namile ayrı bir 
avukatı vardır. Bunların hepsinin tevhit edilerek 
bütün Hükümetin hukukunu muhafaza edecek 
avukat teşkilâtı için yeni bir kanun lâyihası yaptık 
ve Heyeti Vekileye verdik. Eğer Heyeti Vekile-
den çıkarsa gelecek içti mada Heyeti Celilenize 
en evvel takdim edilecek mühim kanun hu kanun 
olacaktır. O lâyihaya göre Hükümet için çalışan 
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avukatlar başka hiç bir işle meşgul olmıyacaklar. 
Yalnız Hükümetin hukukunu muhafaza ve müda
faa edecek avukatları olması ve ekmeklerinin ancak 
bu işten çıkması, Hazine hukukunu müdafaa nok-
tai nazarından çok mühim bir tedbir olacaktır, 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşım burada söz söylerken 
bilhassa vergilerin sureti tahsili meselesine nakli 
kelâm ettiler ve vergileri icabında vermiyecek 
olanlara biraz müsamahakâr davranılmasmı iste
diler. Bilmiyorum, Hükümete siz böyle bir sa
lâhiyet verdiniz mi? bunda, Maliye vekâletinin 
kanun hilâfına bir harekette bulunması kabil mi
dir? eğer vergileri vekâlet, zamanında almazsa, 
deruhde ettiği işleri ve taahhüdatı yapması im
kânı olur mu? eğer böyle bir şey olsa bile vere-
miyecck olanları takdir etmek icap edecektir ki, bu 
hakkı takdiri bunlarla temasa gelecek küçük me
murların eline bırakacaktır. Bunu kabul eder 
misiniz ? burada bir tenakus vardır kanaatindeyim. 
Esasen kazanç vergisinden mütevellit şikâyetler, 
hakkı takdirin böyle küçük memurlara bırakıl-
masındandır. Onun içindir ki kazanç vergisinin 
tahakkuku için Meclise bir kanun lâyihası takdim 
edilmiştir. Bu kanun iki encümenden geçmiş ve 
büyük olduğu için Bütçe encümeni bu sene tet
kik edememiştir. Bu lâyiha ile mümkün olduğu 
kadar hakkı takdiri küçük memurlara bırakma
mak istiyoruz. Şüphesiz diğer vergilerde de böyle 
kim verebilir, kim veremez, diye Maliye memur
larına hakkı takdir verilirse, kazanç vergisi tat
bikatında duyduğumuz şikâyetleri bunlarda da işi
teceğiz. 

Binaenaleyh burada bir tearuz görmekte oldu
ğumu ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Sırrı Beyefendi geçen gün geniş zamanlarda yapı
lan geniş kadrolardan ve sonra bu kadrolardan rücu 
etmek mecburiyetinde kaldığımızdan bahis buyur
dular. Hatırımda yanlış kalmamıştır. Her halde bu 
sözleri ifade buyurdular ve en geniş zamanı ba
remden addettiler. Baremden sonraki seneleri ar-
zettim. Biz, baremden sonra memurların kadrosu
nu tezyit etmedik, masrafları tezyit ettik. Eğer ar-
zottiğim rakamları kabul buyurmuşlarsa bunun bu 
tarzda olduğunu anlarlar. 

Şarka gitmekten maksadımız şimendifer için 
değildir. Pekâlâ görebilirler ki nafıa inşaatımız 
var. Hiç. olmazsa Ankara ile Kayseri arasında ufak 
bir seyahat yapmış olsalardı şimendiferden başka 
nafi inşaat yapıldığını görürlerdi. Yoksa kendileri
nin şimendifer hakkındaki takdirlerini evvelce din
lemiştik. Teşekkürlerimi tekrar ederim ve arada bu 
hususıta hiç bir ihtilâfımız yoktur. 

Bütün servetlerimizin istismarından bahsetti
ler. Zaten programımız odur ve onları yapmak 
içindirki bu şimendiferleri Erganiye kadar ve kömür 
havzasına kadar götürmek istedik. Amma şimen
difer yapılmadan Erigani madenlerini işletmenin 
imkânı olmadığını kendileri de takdir buyurur
lar. Programımız budur, bundan inhiraf etmiş de

ğiliz. Gerek kömür havzasına, gerek Erganiye ka
dar bunu götürmek hedefimizdir. 

Bu senenin bütçesi gelecek sene için müsbet ola
cak mıdır buyurdular. Müsbet tabirini anlıyama-
dım. Müsmir mi demek istiyorlar. Müsmir ise el
bette müsınıir masraflarımız vardır ve onları na
fıa bütçesinde göreceklerdir. On milyon liralık 
bütçesi olan Nafıanın bu paradan ne kadarının 
memur maaşatı olduğunu ve ne kadannm müsmir 
masraflar olduğunu elbette göreceklerdir. Biz en 
kısa bütçelerimizde de gene esas programımızdan 
katiyen ayrılmıyoruz. Ne kadar kabilse ve ne ka
dar az olursa olsun yine imar hususundaki prog
ramımızı takip etmekten geri kalmıyoruz ve bütçe
mize icap eden tahsisatı koyuyoruz. Eğer bu ise 
maksatları, bu sene gerek ziraat ve gerek nafıa 
bütçesinde bu müsmir tahsisatı göreceklerdir. 

Teşkilâttan balhsederken iktisat teşkilâtından 
da bahis buyurdular. Buna İktisat vekili Beyefen
di iktisat bütçesinde arzı cevap ederler. 

Reis — Maliye bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında baş'ka söz istiyen yoktur. Fasılla
ra geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Birinci kısım - Güzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
120 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

121 Memurlar maaşı 5 900 845 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
122 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 25 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

123 Merkez müstahdemleri ücreti 150 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
124 Vilâyat müstahdemleri ücreti 464 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

125 Muvakkat tazminat 152 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarif 
F. Lira 

126 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 050 
Reis — Kabul edilmişti?:. 

F. Lira 
127 Merkez levazımı 17 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

128 Merkez müteferrikası 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

129 Vekâlet otomobili masrafı 3 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
130 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

131 Vilâyat levazımı 60 000 
Reis — Kabul edilmiştir, 

F. Lira 
132 Vilâyat müteferrikası 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

p . Lira 
133 Masarifi nıütenevvia 181 270 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

134 Harcırah 135 000 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı

rı) — Efendim, 134 üncü faslın 3 üncü maddesi ta
dilât memurları harcırahı yazılmıştır. Bu, «tadi
lât ve tahrir memurları» olacaktır. 

Reis — «ve tahrir» kelimesi ilâve edilmiştir. 
Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
135 Resmî telefon masrafı 3 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

136 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 4 725 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

137 Masarifi mukannene 1 359 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 
ikinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 
F. Lira 

138 Ücreti huzur 117 080 
Celâl Nuri B. (Tekirdağ) — Soracağım sualim 

yeri burası mıdır? Yoksa 149 uncn fasıl olan (mil
lî emvalin müşterek masrafları) mıdır? Burasını 
tayinde bir parça mütereddidim. Her halde Ma
liye vekili Beyefendi Hazretlerinin aflarını istir
ham eylerim. Eğer burası ise lütfen cevap ihsan 
buyururlar. 

Gayrimübadiller işleri için ve bunların ne va
kit ve ne suretle halledileceği hakkında Maliye 
vekili Beyefendi Hazretleri Meclisi Âliyi biraz 
tenvir buyururlarsa bir çok vatandaşları minnet
tar ederler. 

Maliye V. Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) —-
Yeri bu fasıl değildir, öteki fasıl da değildir, doğ
rudan doğruya gayrimübadillere ait olan ve onlar 
için ayrılmış bulunan emlâki gösteren kanun ile 
alâkadardır. Bu emlâk, îstanbuldan maada olan 
yerlerdeki Yunan emlâkidir ki bu gün Ziraat 
bankası vasıtasile sattınlmaktadır. Satış bitinci-

ye kadar devam edecektir. Bunların ellerindeki 
bonoların miktarı müzayedeye çıkardığımız emva
lin miktarına tekabül etmektedir. Bittikten son
ra eğer emlâk artarsa kendi arzularile belki bono 
da vermiyerek doğrudan doğruya banka parayı 
toplıyacak ve erbabı istihkaka garameten taksim 
edecektir. Maliye vekâleti bütçesinde buna ait 
hiç bir şey yoktur. 

İbrahim B. (İsparta) — Hakkı huzur nedir? 
Maliye V. Mustafa Abdülhalik B. — Kanunlar

da tasrih edilmiştir. Kazanç kanununda ve di
ğer vergi kanunlarında gayrimuvazzaf komisyon 
azalan vardır. Onlara vazifeye geldikleri zaman 
bir ücret verilecektir. Esasen muvazzaflara üc
ret verilmiyeceği teadül kanununda tamamile tas
rih olunmuştur. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Esasen faslın birinci maddesinde yazılıdır. 

Reis — Fasıl hakkında başka mütalea yoktur. 
Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
139 Cibayet masrafı 56 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

140 Muamelâtı nakliye 1 485 001 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 
F. Lira 

141 Tahrir masrafı 170 330 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
1.42 

Lira 
İstimlâkin gayri surette tefevvuz 

olunan emval bedeli 
Reİ3 — Kabul edilmiştir. 

200 
ieİ3 — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
143 45 000 
Kemal Turan B. ( İsparta ) — Hükümetçe 

(6 000) teklif edilmişken encümen tarafından 
( 45 000 ) lira olarak konulmuştur. Esbabını izah 
buyursunlar?. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Encümende Hükümetin teklifi üzerine bazı fasıl
lardan indirilerek oraya konmuştur. Maksat şu
dur. Malûmu âliniz maliyede her halde bir ısla
hat yapılması lâzımgeldiği hakkında arkadaşlar 
mütalea dermeyan ediyorlar. Maliye hususunda 
bizden ileri bulunan milletler vardır. Bunlardan 
bir iki mütehassıs getirerek ahvali maliyemizi gör
meleri ve mucibi ıslah cihetleri varsa verecekleri 
raporlar dairesinde ıslahat yapılması için fazla-
laştırılmıştır. Masraf kabul edildikten sonra her 
halde malî muamelâtta bizden daha ileri gitmiş 
olan milletlerden mütehassıs getireceğiz. Maksa
dımız maliyede tetkikat yaptırmaktır. Islah edi
lecek noktalar varsa onu görmek, anlamak, öğren
mek ve Heyeti Celileye arzetmektir. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? Fasıl 
kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

144 Avmpaya gönderilecek müfettişler 
harcırahı 1 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

145 Kavanin ve nizamat ve mukarreratı 
maliye telfik ve tertip masrafı 10 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

146 Tetkikatı maliye masrafı 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - Millî emval masrafı 
F. ^ Lira 

147 îrat getiren millî emval masrafı 25 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
148 îrat getirmiyen millî emval mas

rafları 157 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
149 Millî emval masrafları 27 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
150 İstimlâk bedelleri 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kısım - Müessesat 
F. Lira 

151 Darphane mütedavil sermayesi 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
152 Damga matbaası 53 900 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

153 Mektep ve kurs masrafı 19 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
154 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 25 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
155 Geçen sene düyunu 30 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

156 Eski seneler düyunu 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - istisnaî masarif 
F. Lira 

157 Millî saraylar masarifi umumiyesi 46 620 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
158 Masarifi gayrimelhuza 35 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

159 Darülfünun tahsisatı maktuası 770 120 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
160 Darülşşaf akaya muavenet 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
161 Himayei etfal cemiyetine muavenet 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

162 Hilâliahmer cemiyetine muavenet 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
163 Evkaf-a muavenet 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

164 Sporu himaye eden cemiyetlere 
yardım 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

165 Muhtelit mübadele komisyonu 
masrafı 75 000 

Celâl Nuri B. (Tekirdağ) — Bütçesi maliyeden 
olduğu için Maliye vekili Beyi muhatap addede
rek bir sual soracağım. Malûmu âliniz Muhtelit 
mübadele komisyonu Türk ve Yunan devletleri 
murahhaslarından mürekkep hakkı hakimiyeti ha
iz bir komisyondur. Bunun zaruret miktarında 
devamı lâzımdır. Daha fazla devamı muvafık 
değildir. Binaenaleyh soruyorum. Bu komisyon 
şimdiye kadar ne iş gördü, ne iş görecektir, daha 
ne kadar devam edecektir? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, Muhtelit mübadele komisyonunun yap
tığını, ne yapacağını izah encümenimize düşmez. 
Tabiî bunun ne maksatla teşkil edildiğini Heyeti 
Celileniz bilirler. Yalnız Hükümetin teklif etti
ği miktarı encümenimiz bir parça artırmıştır. Bu
nun sebebini izah edeceğim. Muhtelit mübadele 
komisyonuna Ankara itilâf namesi mucibince bir 
takım vezaif te tevdi edilmiştir. Bu vezaifi ik
mal için bir kaç ay daha faaliyetinin devamında 
bir çok menfaatler mülâhaza edildi. Hatta komis
yon, bu vezaife vaziyet ettikten sonra elde edi 
len netayiç encümenimizi çok ümitli neticelere isal 
etti. Bunun için bu işlerin tamamile ikmaline ka
dara Hükümetin istediği tahsisattan ve müddet
ten bir kaç ay daha fazlasını ve bir miktarda 
zam yapılmasını faideden hali görmedik. 

Bu sene bu işin bitmesi esastır ve encümeni
niz de hatırlardadır ki iki seneden beri bütçe es
babı mucibesinde bu komisyonun vazifesine bir an 
evvel nihayet verilmesini temenni etmekte idi. Fa
kat son ilâve edilen vazife, ancak bu sene içinde 
bu işin ikmali ile vazifesine nihayet verilmesini 
âmir bulunuyor: Bunun içindir ki tahsisatı bir 
kaç lira fazlasile arzettik. Bu tahsisat, temin ede
ceği menafie karşı pek cüzî bir rakamdır. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Hükümetin teklifi 
(9 616 412) liradır, encümen (12 190 965) lira 
olarak kabul ediyor. Aradaki fark neden olmuş
tur? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, Hükümetin teklifile encümenin kabul 
ettiği miktar arasında hakikaten büyük bir fark 
görülür. Bunun bir kısmı Düyunu umumiye büt-
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çesindeıı nakledilen (faiz ve aciyo) karşılığıdır. 
Biz bunu doğrudan doğruya muamelâtı ııaktiye
den mütevellit malî bir mesele telâkki ettiğimiz 
için, maliye bütçesine naklettik. Mesele bun
dan ileri gelmiştir. Hükümet bu bütçede faiz ve 
aciyo faslı için cüzî bir rakam teklif etmişken, en
cümen bu miktarı (1 461 000) küsur liraya iblâğ 
etmiştir ki faslını kabul buyurdunuz. Bir fark 
daha vardır. O da, (70 000) lira ajans için kon
muştur. Hükümetin ajansın dahildeki telgrafla
rının meccanen kabul edilmesi hakkında teklifi 
vardır. Encümen muafiyet esaslarının tevsi edil
memesine taraftar olduğu için bu muafiyeti kabul 
etmedi. Muafiyet altında yazılacak telgrafların 
muhaberatı umumiyeyi müteessir edeceğini ve üc
retli telgrafların da teahhııruna sebep olacağını 
düşünerek bütçede tahsisat vermeği muafiyet şek
line tercih ettik. Hükümetin de muvafakatile 
(70 000) lira tahsisat konmuştur. Maliyeye ait 
masraflarda tezayüt değil, tenakus vardır. 

Reis — Fasıl hakkında başka mütalea yoktur, 
fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
166 1351 numaralı kanun mucibince 

Ankara şehri imar masrafı 164 512 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Bira 
167 161, 239, 284 numaralı kanunlar 

mucibince istimal olunacak kereste 
rüsumu karşılığı 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

168 Ford mukavelenamesi mucibince 
verilecek prim karşılığı 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

169 İhtiyat tahsisatı 50 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
170 Van gölü merakibi için mahallî 

idarei hususiyesine muavenet 50 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Bu bütçe bir mülhak bütçe haline inkılâp ede
cektir. Bu, -henüz Heyeti Celilenizin tasvibine 
iktiran etmedi. ( Mahillî idarei hususiyesine ) 
cümlesi geçiyor, bu cümle kalkacaktır. ( Van 
gölü merakibi için muavenet ) denecektir. 

Reis — Bu suretle tashih edilmiştir. Fasla iti
raz eden yoktur. Fasıl kabul edilmiştir. 

F. 
171 Düyunu umumiye komiserliği 

teşkilâtı masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
172 Ajans telgraf ücreti 70 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 

B - Düyunu umumiye bütçesi 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

var mi? ( Hayır sesleri ) Fasıllara geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Dahilî borçlar 
Birinci bap - İstikrazlar 

F. 
180 

Reis 
F. 

181 
Reis 

F. 
182 

Reis 
F. 

183 

Reis 

% 5 faizli istikrazı dahilî 1 
— Kabul edilmiştir. 

İkramiyeli donanma piyangosu 
— Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Dalgalı borçlar 

Ziraat bankası hesabı 1 
— Kabul edilmiştir. 

1885 numaralı kanun mucibince 
İstanbul mecburî istimlâk bedeli 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
084 126 

Lira 
30 000 

Lira 
305 882 

Lira 

750 000 

F. 
184 

Reis 
F. 

185 

Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiye i düyun 

tahvili faiz ve amortismanı 
— Kabul edilmiştir. 

1932 muvazenei umumiye kanu
nunun 11 inci maddesi mucibince 
verilecek tahvilât faiz ve amor-

Lira 

130 000 

Lira 

Reis 
F. 

186 

Reis 
F. 

187 

Reis 

tismanları 
— Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet merkez 
hesabı 

— Kabul edilmiştir. 

Ergani bakır (madeni 
sesi ve faizi 

— Kabul edilmiştir. 

600 000 

Lira 
bankası 

3 206 770 

Lira 
iştirak his-

108 000 

ikinci kısım - Haricî borçlar 
Birinci bap - Sakıt İmparatorluk borçları 

F. Lira 
188 Düyunu umumiye senelik müret

tebatı ve meclisi idare masrafı 
olarak Türkiyeye isalbet eden hisse 4 095 000 
Sırrı B. (Kocaeli) — Vekil Beyefendiden bir 

sual soracağım. Şimdi Düyunu umumiye müzake-
ratmm mahiyeti hakkında bir şey söylemek müm
kün müdür? Değilse soramıyorum. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Müzakere cereyan etmektedir ve müsbet 
ıbir safhadadır. Yalnız netice hâsıl olmadığı için 
Heyeti Celile müsaade ederse şimdiden hiç. bir şey 
arzetmiyeyim (Muvafık sesleri). 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Fasıl kabul edilmiştir i 
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F*. JÂva 

189 Kambiyo mübaya karşılığı 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

190 Komerçiyale taksiti 300 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
191 1740 numaralı kanun mucibince 

verilecelk taksit 50 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Haricî istikrazlar 
F. Lira 

192 722 numaralı kanun mucibince 
kibrit istikrazı faiz ve itfa mü

rettebatı 1 727 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - Mütenevvi borçlar 
F. hıra 

193 1375 numaralı kanun mucibince 
demiryolları hisse senetleri-mu

bayaa bedelleri (son taksiti) 1 963 500 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan

kırı ) — Teklifimizde esasen son taksit vardı. Ye
kûn inince, taksitin nısfı tehir edildi. Bu son taksit 
gelecek seneye kalmıştır. Bu sebeple (son taksit) 
kelimeleri kalkacaktır. 

Reis — Başika mütalea var mı (Hayır sesleri) 
Son taksit kelimeleri kalkmak sııretile fasıl kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
194 944 ve 1091 numaralı kanunlar 

mucibince çıkarılan Hazine bo
noları 9 000 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

195 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numa
ralı kanunlar mucibince çıkarılan 
bonolar ve bu mahiyetteki borç

lar 8 550 000 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Paşa Hazretleri; bu fasıldan (50 000) lira tenzil 
edilecek, 8 500 000 olacaktır. Bu 50 000 lira sonra 
maarif bütçesinde icap eden yeklere konacaktır. 

Reis — O halde 8 500 000 olarak tashih edil
miştir, başka mütalea var mı? 

Fasıl kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Zatî maaşlar ve tahsisatlar 
F. Lira 

196 Vatanî hizmet mukabili maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri 38 415 

Reis — Kalbul edilmiştir. 
F. Lira 

197 Mütekait yetim, dul maaşları ve 
tahsisatları ' 16 500 000 

Reis — Kaıbul edilmiştir. 

F. Lira, 
198 551 numaralı kanun mucibince 

harp malûllerine verilecek arazi 
bedeli 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir; 
F. Lira 

199 Muhtelif borçlar 257 000 
Reis — Kaıbul edilmiştir. 

C - Tapu ve kadastro V. M. bütçesi 

Reis — Heyeti umumiyesi hakıkmda söz istiyen 
var mı efendim? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Birinci tasını - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
201 Memurlar maaşı 600 084 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

202 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mjıcübince verilecek te

kaüt ikramiyesi 4 420 
Reis — Kaıbul edilmiştir. 

F. Lira 
203 Merkez müstahdemleri ücreti 24 480 

Reis — Kaıbul edilmiştir. 
F. Lira 

204 Vilâyat müstahdemleri ücreti 40 080 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
205 Muvakkat tazminat 15 552 

Reis — Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Masarif 

F. Lira 
206 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

207 Merkez levazımı 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
208 Merkez müteferrikası 1 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

209 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 3 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
210 ^ Vilâyat levazımı 8 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

211 Vilâyat müteferrikası 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 
F. Lira 

212 Masarifi mütenevvia 18 850 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
213 Harcırah 35 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

214 Resmî telefon masrafı 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
215 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 150 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

216 Masarifi mukannene 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 
ÎMnci kısım - Güze mahsus muhassasat 

F. 
217 Kadastro ve tahdit heyetleri 

masarifi 
- Kabul edilmiştir. 

Lira 

166 180 
Reis 

F. Lira 
218 İstinsah ve münakale ücreti 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

219 Tapu ve kadastro tatbikat kursu 
masrafı 8 504 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısmı - Müteferrik masarif 
F. 

220 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

221 Geçen sene düyunu 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
222 Eski seneler düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 

42 000 

Lira 
1 800 

Lira 
1 500 

D - Gümrük ve İnhisarla?' vekâleti bütçesi 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen ver mı? 

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

Birinci kısım - Vekâlet 
Birinci 'bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Lira 
4 800 

F. 
225 Vekil tahsisatı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

226 Memurlar maaşı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
227 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 350 348 

Lira 

F. 
228 

Reis 
F. 

229 
Reis 

F. 
230 

Reis 
F. 

231 
Reis 

F. 
232 

Reis 
F. 

233 
Reis 

F. 
234 

Reis 
F. 

235 
Reis 

F. 
236 

Reis 
F. 

237 
Reis 

F. 
238 

Reis 

F. 
239 

Reis 
F. 

240 
Reis 

F. 
241 

Reis 
F. 

242 

Reis 
F. 

243 
Reis 

F. 
244 

Reis 

Merkez müstahdemleri ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
harcırahı ile mütercim ve dakti

loları ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı, 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Vekâlet otomobili masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvi a 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mukannene 
— Kabul edilmiştir. 

Kaçak hayvan iaşe masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
27 144 

Lira 
43 320 

Lira 

29 000 

Lira 
28 908 

Lira 
1 800 

Lira 
7 000 

Lira 
I 900 

Lira 
3 500 

Lira 
6 000 

Lira 
İ9 853 

Lira 
II 000 

Lira 
76 100 

Lira 
61 000 

Lira 
2 650 

Lira 

3 250 

Lira 
12 100 

Lira 
500 
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Dördüncü bap - Masarifi daime 

F. 
245 

Lira 
Gümrük ambarlarında zayi olan -

eşya tazminatı 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
246 Masarifi mütenevvia 11 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

247 İstatistik ve gümrük tarife mec-
mualarile muharreratı umumiyenin 
tabı ve neşir masrafları' 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

248 Kamusu eşya masrafı [1931 senesi 
bütçe kanununun 15 inci maddesi 
hükmü bu hizmeti görenler hak-
hakkında tatbik edilmez]. 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Beşinci bap - Masarifi muvakkate 

F. Lira 
249 Tartı aletleri mubayaa ve tamir 

masrafları 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
250 İnşaat ve tamirat 23 351 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

251 Tatbikat kursuna celbedilecek me
murların yevmiyeleri 2 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Altıncı bap - Müteferrik masarif 

F. Lira 
252 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
253 Geçen sene düyunu 16 974 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

254 Eski seneler düyunu 2 000 
Reis —> Kabul edilmiştir. 
îkinci kısım - Gümrük muhafaza umum 

kumandanlığı 
Birinci bap - Maaş ücret, tahsisat 

F. Lira 
255 Maaşatı umumiye 1 639 449 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

256 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
257 Müstahdemler ücreti 254 676 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
258 

Lira 
1918 numaralı kanunun 70 inci 

maddesi mucibince verilecek ihtisas 
ücreti 27 720 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

259 Muvakkat tazminat 6 144 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarif 
F. Lira 

260 Mefruşat ve demirbaş 2 220 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
261 Levazım 15 094 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

262 Müteferrika 5 620 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
263 Masarifi mütenevvia 27 693 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

264 Harcırah 11 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
265 Resmî telefon masrafı 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

266 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 2 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Masarifi daime 

F. Lira 
267 Kara ve deniz muhafaza vesaiti 

masarifi 129 360 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
268 Levazım ve teçhizat - 6 810 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

269 Muayyenat 167 884 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
270 Takipte kullanılan vesaiti nakli

yenin tamir ve tazmin masrafı 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
271 Muhafaza kıtaatmm umumî 

masrafları 124 709 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
272 Jandarma masarifi umumiyesi 61 985 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
273 Muhafaza efrat ve memurla -

nndan vefat edenlerin teçhiz ve 
tekfin masrafı 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. 
274 

Reis 
F. 
275 

Reis 
F. 
276 

Reis 

İstihbarat masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Nakliyat 
— Kabul edilmiştir. 

Tamir masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
47 861 

Lira 
15 000 

Lira 
5 000 

Dördüncü bap - Müteferrik masraflar 
F . Lira 
277 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 3 842 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
278 Geçen sene düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
300 

Lira F . 
279 Yeniden mubayaa edilecek kara 

ve deniz vasıtalarının mubayaa 
bedelile işletme masrafı ve müs

tahdemleri ücreti 300 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Beş dakika celseye fasıla veriyorum efendim. 

Kapanma saati: 15, 40 

I K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 16, 15 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler: Avni Doğan ö. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Meclis inikat etmiştir. Dahiliye vekâ
leti bütçesine geçiyoruz. 

E - Dahiliye vekâleti bütçesi 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Muhterem efendiler, Dahiliye vekâleti bütçesinin 
teferruatına ve maddelerine »irmeden evvel Mec
lisi Âliye ve efkârı umumiyeye Dahiliye vekâle
tinde yapılan faalij'etler ve dahiliyenin bu gün
kü vaziyeti hakkında bazı malûmat arzetmek iste
rim. 

Dahiliye vekâletinin esas faaliyeti köylerden 
başlar. Köyler malûmu âliniz idarede cüzü fert 
olduğu gibi, bizim kendi içtimaî bünyemizde de 
en esaslı unsurumuzdur. Memleketimizin 14 mil
yon nüfusunun 11 milyonunu köylülerimiz teşkil 
etmektedir. Binaenaleyh bu gün bu memleketi 
gerek iktisadî sahada, gerek siyaseten ve gerek 
askerlik ve müdafaa noktasından ayakta tutan en 
birinci unsur köylülerimizdir. 

Köylerimizin iktisadî vaziyetinden evvel ida
rî taksimatını arzedeyim: Türk köylerinin ade
di 40 223 tür. Bu köylerin son defa neşrettiği
miz bir eserde isimlerini ve mahallerini yazmış
tık. Tekrar tetkikatta bulunduk, bu sene yine bir 
eser çıkaracağız. Bunda nüfusunu, hane miktar
larını, iktisadî vaziyetlerini kısaca bildireceğiz. 
Bu, belki Avrupa da daihil olduğu halde köyler 
hakkında yazılmış eserlerin en mütekâmili olacak
tır. Köylüleri mutlak olan usulü idareden Cum

huriyet sayesinde kurtararak onların bütün ih-
tiyacatmı tatmin edecek köy kanunu ııamile bir 
kanun çıkardık. Bu kanun komün denilen şekli 
idarenin tam ifadesi değildir. Fakat buna dair 
müşterek ahkâm pek çoktur. Bu kanun bu gün 
22 000 küyümüzde tatbi'k edilmektedir. Kanunun 
tatbikten hariç bıraktığı, nüfusu 150 den aşağı 
olan 12 000 e yakın köyümüz vardır. O halde ka
nunun tatbik edilmesi lâzımgeldiği halde gerek 
muhtarların evsafı kanuniyesi bulunmamasından 
ve gerek dağınık olmalarından dolayı tatbik edile-
miyen ancak 4-5- bin köyümüz kalmıştır. Bunlar vilâ 
yetin uzak hudutlarındaki köylerdir. Belki oralar
daki bilâhare arzedeceğim vaıkayii siyasiyede bu
nun tatbikimi mâni olmuştur. Çok ümit ederim ki 
şank vilâyetlerimizle diğer garp vilâyetlerimizi!; 
normal halini aldığı vakit oralarda da kanunun ta
yin ettiği evsaf ve şerait dahilinde köy kanunu tat
bik edilsin. 

Köy kanuna hakikat en memleketimize ve köy
lerimize çok müfit olmuştur. Köy kanununun tat
bikat r tabiatüe eski ananaye merbut olan köyleri
mizde kolay olmuş değildir. Gerek kanun ahkâmı
nı anlatnıaık ve gerek' bütçeleri tatbik için Dahiliye 
vekâleti uzun seneler uğraşmıştı!' ve daha da uğ
raşacaktır. Köy kanunu 40 000 adet bastırılarak 
her köye gönderilmiştir, idare âmirleri köylülere 
bunu \vv/Â (itmişlerdir. Köylerin bütçeleri basit 
usullere ifrağ edilerek cetveller yapılmış ve köyle
re dağıtılmıştır. Mahallî idarelerin bütçeleri nasıl 
bu gün Dahiliye vekâleti tarafından nesredilivorsa 
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bu SIM it! ve gelecek sene değilse bile 933, 934 sene
lerinde köylülerimizin bütçelerini de neşredeceği
mizi ümit ediyorum. Köy kanunu tatbik edildikten. 
sonra köylerimizde yapılan ümranı ar/edeyim. 

Köy yolları, köylüler tarafından yapılmıştır. 
15643 kilometredir. 

Köy kanunu mucibince köy etrafında dikilen 
ağaçları. 193.1 e kadardır - ol ve 32 dahil değildir.-
2 750 485 dir . 

Yeniden yapdan köy mektepleri, idarei mahalli
ye haricinde, 974, tamir edilen köy mektepleri 
1 389, yapdan çeşmeler 2 393, tanzim edilen köy 
nıezarlrkları (11.78), yeniden yapdan köy yolu köp
rüleri (5673), köy odaları (1983), köy konuk oda
ları (4692), dükknlar - ki pazar yerleri olacaktır -
(3672) diı-.' 

-Vakıa köylerin adedine nazaran bu rakamlar 
pek cüzî görülürse de köylerin harbi umumideki 
uğradıkları tahribat ve bilâhare cidali millide 
yaptıktan fedakârlıklar nazarı itibara alınırsa, 
köy kanununun tatbiki hususunda köylülerin gös
terdiği bu faaliyetten memnun olmak lâzımgelir. 
bu tutulan yoldur ki ve bu kanunun ciddî surette 
tatbikidir ki az zaman zarfında köylülerimizi ken
di ihtiyaçlarını tatmin edecek müesseselere sahip 
kılacaiktır. 

Köy hayatının tabiî en çok alâkadar olduğu 
şey, sıhhati umumiyesidir. Sıhhati umumiye bah
sinde refilkim icap ederse ta'biî tafsilat verecektir. 
Bizim alâkadar olduğumuz cihet tesadüf ettiği
miz bataklıkları haiber vermek ve kurutmaktır. 
Köy kanunu dolayısile kurutulan bataklıklara da
ir de istatistikî malûmat vardır. (500) den fazla 
köy bataklığı kurutulmuştur. Lüzumsuz tafsilât 
vererek başınızı ağrıtmak istemem, rakamları zap
ta vereceğim. 

Nüfus ve çocuk adedi: belki muntazam istatis
tik takdim edemiyeceğim. Fakat müşahedelere gö
re çok iftihar etmek lâzımdır ki köylerimiz çocuk 
istilâsına uğramış bir haldedir ve son 3 - 4 seneden 
beri hemen hemen hastalık ve ölen vaki olmamış 
gibidir. Bu memleketin nüfusu ve köylüsünün ve-
lûdiyeti sayesinde ilmî seviyesi olan 25 sene zarfın-j 
da muzaaf bir hale gelecektir, nüfusun tezayiidü 
ancak köylü kütlesinin artmasile mümkündür. Ha
riçten geleceklerin yardımı da - bilâhare arzedece-
ğim - büyüktür, fakat bir memleketin, bilhassa nü
fusunun böyle ıbeşte dördü köylü olan bir memle
ketin hayatı, köylünün velûdiyetine tâbidir. 

Hariçte bazı hassas zevatın yaptıkları takdir
leri görerek memleket nüfusunun gittikçe azal
makta olduğunu ve Türkiyede 1,5 milyon kadar 
nüfus kaldığını uzak ve yakın memleketlerde 'çı
kan bazı gazetelerde, risalelerde kendim oku
dum. Halbuki, Türkün velûdiyeti, belki az za
manda 15 milyon nüfusun 25 milyona çıkmasını 
temin edecektir. Nüfusumuzun çoğalması hak-1 
kında içtihadım bu merkezdedir. Bu f ikrimdeki | 
isabetin kuvvetini bizden sonra gelecek nesiller' 

i görecek ve iftihar edeceklerdir. 
Vekâletin ehemmiyet verdiği meselelerden biri 

de; taksimatı idareden nahiyelerdir. Nahiye
lerin ıslahı ve köylünün işlerinin daha iyi bir su
rette .görülmesi için lâzımgelen teşkilâtın yapıl
masını mutasavver bir program tanzimi ile Heyeti 
Celileye takdim etmiştik. Bu kabul olundu. Fa 
kat maalesef bu programın tatbikına içinde bu
lunduğumuz malî vaziyet mani olmuş ve iki se-
nedenheri de tatbik edilememiştir. Bu iktisadî 
vaziyet salâh kespettiği vakit vekâletimiz nahiye 
teşkilâtına ehemmiyet verecek, nahiyenin adli
yesi, maliyesi, kâtibi belki doktor ve sıhhiye 
memuru bulunacaktır. Bu malî vaziyet zail olur
sa tam teşkilâtlı nahiyeler hakkındaki programı
mızın tatbiki için vekâletimiz kendine düşen mas
rafı Heyeti Celilenizden istemekten çekiumiye-
eektir. 

Taksimatı idareden kazalar: İdarede kazala
rım rolü yoktur. Bunun için vilâyet teşkilâtına 
geçiyorum. 

Vilâyet teşkilâtı; evvelemirde hatıra gelen; 
vilâyetin hududu, saniyen adedi, salisen idare
sidir. 

Vilâyet hududu meselesi her memlekette ol
duğu gibi müstakar değildir. Hududun tesbiti 
her mıntakanın iktisadî ve coğrafî vaziyetlerde 
sıkı bir suretle münasebettardır. Meselâ: bir 
kasabanın pazar yerleri, her hangi ıbir liman açıl
ması münasebetile, vilâyetler hudutlarında tebed
dülat olur, biz bunun üzerinde tetkikat yap
maktayız. 

İkincisi; vilâyetlerin adedi meselesidir. Ev
velce de arzettiğim gibi vilâyetler adedinin az ol
ması, idare ve ihtiyaç noktalarından iyi bir 
esastır. Bu esasın dayandığı bir kaide vardır. 
O da, vilâyetin varidatı mahsusası ile ihtiyacını 
görebilmesidir. Bu ihtiyaç hâsıl oldukça vilâyet
ler adedini indirmekte faide vardır. Fakat bugün 
biz böyle bir mecburiyet .karşısında değiliz. Yal
nız ıslah lâzımdır. Onun için de kanun lâyihası 
takdim ettik. O da bazı vilâyetlerin büyüklüğü 
nisbetinde teşkilât 'bulundurmak, derecesine ve 
işlerine, nüfusuna, göre tevsi ve tevzi etmektir. 
Bu lâyiha encümendedir. Bu lâyiha, kanuniyet 
kespettikten sonra (bazı büyük vilâyetlerin teş
kilâtı artacak, küçük vilâyetteki memurlar da 
işsizlikten kurtulacak. 

Gazetelere teşkilâtı idariye diye akseden ka
nun lâyihası işte bu lâyihadır. Yoksa vilâyetler 
adedini alâkadar eden lâyiha değildir. 

Vilâyetler mevzubahs olurken, tabiidir ki ev
velemirde hatıra mahallî idareler gelir, mahallî 
idareler Cumhuriyet prensibinin kabul ettiği esas
tır. Atacağımız her adım, mahallî idarelerin 
hudut ve salâhiyetlerini artırmak yolunda ola
caktır. Bunun için de hazırlanan lâyiha encü
mende görüşülmektedir. 

Malûmu âliniz mahalli idareler, Türkiyede çok 
yeni tatbik olunmuş bir müessesedir. Eskiden mahal-
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lî idareler namile belediyelerden ve kendi halinde 
bırakılmış köylerden başka bir müessese yoktu. Meş
rutiyetin son günlerine tekaddüm eden zamanlarda 
bu yapıldı. Fakat tamamile tatbik edilemedi 
ve kısmen de harp dolayısile tatbikine imkân gö
rülemedi. Mahallî idarelere doğrudan doğruya 
Cumhuriyetin eseridir demek, daha doğru olur. 
Çünkü onların tatbikinde, Cumhuriyet müessir 
olmuştur ve feyzini de cumhuriyette göstermiştir. 
Cumhuriyetin vilâyetleri nasıl tevarüs ettiği ma
lumdur. Vakıa elemaverdir. Fakat bunun tekra
rında daima fa ide vardır. 

Memleketin şarkı istilâdan yeni kurtulmuş, 
garbı istilâya maruz kalmıştı. Merkezi de şarkı, 
garbı kurtarmak için bütün yükü üzerine almış 
bulunuyordu. Lozan muahedesi aktedildiği za
man daha memleketi saran yangın sönmemiş, 
akan kanlar dinmemişti. Hulâsa maddiyat tama
men harap olmuş ve ortada maneviyattan başka. 
bir şey kalmamıştı. Milletlerin yaşayışında esa
sen en büyük vasıta maneviyattır. Maneviyatın 
bu yüksek tesiri asla inkâr olunamaz. Maneviyatı 
bozulan milletler maddiyatlarını da kullanamı-
yacak hale gelirler. Hakikaten yakın tarihte de 
bunu gördük. Onun için milletleri yürüdükleri 
yolda tenkit ederken onlara her şeyden evvel 
yaptıkları iyi şeyleri söylemeliyiz. Daima fena 
işleri söylemek onları yese düşürebilir. Milletle
rin kendilerini kaybetmeleri, nefse, itimatsızlı
ğa kapılmaları, maddiyatın asla ıslah edem iveceği 
felâketlere yol açabilir. Eğer harbi umumiden 
sonra millet; düştüğü zaaftan kurtulmamış olsay
dı, her halde bu günkü feyzi bulamıyacak ve her 
halde memleket esaretten kurtulamıyacaktı. Bu
radaki zevatın bir çoğu da ya zindanlarda veya 
toprak altında olacaklardı. Nefse itimat sayesin
dedir ki bu memleket kurtulmuştur. 

tdarei hususiyeler ne yapmışlardır, kısaca arze-
deceğim. 

îdarei hususiye bütçeleri tesis edildiği zaman 
bu, 18 milyon lira ile tesbit edilmişti. İşbu mik
tar 1926 da 46 - 47 milyona çrktı. Vergilerde 
tenezzülât mahallî idareler bütçeleri üzerine de 
müessir olduğu için bu gün, son yapılan mahallî 
idarelerin bütçesi 32 milyona inmiştir. 

Bunun da tabiî umumî bütçenin seyrini takip 
etmesi zaruridir. 

Şimdi muhtelif seneler zarfında yapılan işleri 
arzedeyim: 

Cami avluları ve odaları dahil olarak (1913) te 
bu gün işgal ettiğimiz sahada iptidaî mekteplerin 
adedi 2 365 idi. 

1927 de bu miktar 6 088 e çıkmıştır. 
1930 da bu miktar 6 672 ye çıkmıştır. 
1932 senesine ait notu Maarif vekâletinden al

dım. Fakat şimdi bulamadım. Onu da ayrıca ar-
zederim. 

Bu mekteplerde okuyan çocukların adedi: 
191$ te 216 251, 

1929 da 457 728 
1930 da 479 442. 
Muallim adedi: 1913 te 6 383 
1927 de 15 112 
1930 da 16 227 
Tabiî her sene muallim adedi de o nisbette arttı. 

Bunda mahalle mektepleri ve diplomasız hocalar da 
dahildir. 

1930 senesinden sonra diplomasrz ve sertifika
sız hocalar da kalmamıştır. 924 ten 930 a kadar 
idarei mahalliyelerin, maarife sarfettikleri para
nın yekûnu - muallim maaşları da dahil -
75 992 258 liradır. 

Yollar: 
1913 te tesviyei türabiye halinde 2 835, şose 

halinde 12 804, 
1927 de tesviyei türabiye 7 254, şose halinde 

14 798 kilometredir. 
Ayrıca mahallî idareler tarafından yapılan tes

viyei türabiye 4 419 ve yapılan şose adedi 2 323 
tür. 

Yol faaliyeti 928 de 488 kilometre inşaat ve 
467 tamirat, 929 da 335 inşaat, 573 tamirat. 

Yol faaliyetinin 928 ve 929 da arttığını görü
yoruz. 

930 daki yol faaliyeti; 232 inşaattır. 673 te ta
mirat vardır. 

Köprülere gelince: 927 nihayetine kadar 454 
büyük köprü, 2 238 küçük köprü ve 5 187 men
fez, 928 de.(466) köprü inşa edilmiş ve 611 köprü 
tamir edilmiştir, 929 da 2 333 köprü inşa ve 
(1 106) sı tamir edilmiştir. 930 da 1752 inşa ve 
1 153 tamir vardır. 

Maaş ve ücretler hariç olmak üzere mahallî 
idarelerin yollara sarfettikleri para üç sene zar
fında 23 milyon küsur liradır. Vilâyetlerde 1913 
tarihinde - bu tarihi mebde olarak alışımızın se
bebi muharebe zamanında fırsat bulunup yapıl
mamıştır - bütün hastanelerin mevcudu 10 tane idi. 
Bu gün 67 tanedir. Bunun 42 si 25 yataklı, 22 si 
50, 51 i 100, ikisi 150 yataklıdır. Bunlar doğ
rudan doğruya Cumhuriyet zamanında ve ma
hallî idareler tarafından yapılmıştır. 

Bundan sonra müsmir ağaçlar istasyonları, ha
ralar ve sınaî müesseseler. Bunlar evvelce 23 tane 
imiş. Şimdi ise adetleri sırasile 26, 31, 20 dir. 

Mahallî idarelerin yaptıkları ve yapmakta ol
dukları eserler bunlardır. Bunları uzun uzadıya 
işarete hacet yoktur. Memleketi şimdi gezmiş 
olmak ve evvelden tanımak ve bu iki vaziyet arasın
daki farka dikkat etmek kâfidir. Bu kadar sıkın
tılara rağmen 931 ve 932 de memleketin her tara
fında ümran faaliyeti vardır. Bu buhran senele
rinde dahi memleketin her tarafındaki bu ümran 
faaliyeti şayanı takdirdir. 916 da Malatyada bu-
lunupta tek çivi çakmıyanlar, Malatyanın şimdi
ki vaziyetine vâkıf olsalar, Cumhuriyetin ne ha
rikalar doğurduğunu görürler. 

Sonra yanan yerlerimiz vardır. Garptan şarka 
doğru ıbütün isimlerini sayabilirim. Manisa, İzmir, 
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Nazilli, Denizli gibi zengin vilâyetlerimiz ve şarkı 
vilâyetlerinden Diyarbekir, Elâziz.... Bütün bir ta
rih zamanında cam nedir bilmiyen vilâyet merkez
lerinde şoseler yaptık, hastaneler yaptık, hekimler 
gönderdik, Hakâri camın ne olduğunu bilmiyordu. 
Cam gittiği zaman Hakâri çocukları buz diye ağız
larına aldılar. Biz böyle memleketlere tevarüs et
tik ve bu günkü hale getirdik. Ancak bunu görmek 
ve doğru göstermelk lâzımdır. Bütçeler tenkit olu
nurken - her yerde âdettir - bir vökilin faaliyeti, 
bütçesi müzakere edildiği vakit tenkit olunur. 
Faaliyet sahası, her şeyi tetkik edilerek tenkit olu
nur. Yoksa efendim yapamıyor, çalışılmıyor ve sai
re giıbi umumu sözden hiç bir şey çıkmaz. Çünkü vekil 
de ayni suretle cevap verir, eller kalkar, ekseriyete 
göre mesele halledilmiş olur. Halbuki memleket 
bunun teferruatını bilmesi lâzımdır. Eğer memle
kete bütçenin tenkidi dolayısile bir hizmet göste-
rjlmefk isteniliyorsa yahut mebusluk vasfının ver
diği salâhiyetle tenkit arzu ediliyorsa behemehal 
meselenin teferruatı üzerinde görüşmek, madde 
madde müzakere edilmek lâzımdır. Bendeniz bu 
münakaşanın çok taraftarıyım ve arzu ederim ki 
tenkit yapılan bu maddeler üzerinde ben de yapıp 
yapmadığımı Meclisi Âliye anlatarak ona göre 
omuzlarımda olan mesuliyet yükünü nasıl taşıdığı
mı anlıyabileyim. Amma Sırrı Beyin dediği gibi 
idare sisteminde, idare teşkilâtında tecrübe, muma-
Teşe ve vukufu ıtenmiye edecek mahiyette yürümek 
lâzımdır. Mülkiyede, hukukta böyle bir sistemi 
okutan bir muallimin sözünü dinlemezler. Olsa olsa 
idadi çocuklarına veyahut rüştiye çocuklarına oku
tulacak umumî bir malûmattır. (İdare teşkilâtında 
tecrübe, mumarese ve vukuf itibarile...) Bu o kadar 
umumî bir sözdür ki bu vasıf her meslek erbabına, 
hatta herkese lâzımdır. Hakikaten filân ve filân 
vukufsuz, tecrübesiz olarak intihap edilmiş ve 
memlekete zarar vermiştir, denilmiş olsaydı o va-
İrit münakaşa daha kolay olurdu ve buna lâzımge-
len cevap ta verilirdi. 

İdare âmirleri, kanun icabı, mektebi âli mezu
nu olacaktır. Yani her meslekte olduğu gibi idare 
âmirlerinin de hiç olmazsa asgarî bir meslek malû
matını haiz olmaları lâzımdır. O halde vukuf iti
barile bu günün dünden çok farkı vardır. Hatta 
meşrutiyet devrinde de bu asgarî vasıf aranmazdı. 
Hiç olmazsa bu gün kendisinde asgarî bir malûmat 
aranmaktadır. 

İkincisi, yalnız tecrübe sahibi olarak gelmek 
kadar idare için tehlikeli bir şey olamaz. Bu ca
hillerin ve cehaletin tefevvuku demektir. Bir cahi
lin tecrübesi yalnız kendi hayatına münhasırdır. 
Okuyacak ta eskisi gibi kapı çavuşluğunda tecrübe 
görecekte mi gelecek, bizim memurlarımız tecüre-
beleri okuduktan sonra iş başında görürler. Bina
enaleyh eski idare memurlarına nazaran şimdi ta
yin olunanların tecrübeleri ve tahsilleri daha emin-1 
dir. Esasen sual sarih olmadığı için daha fazla ce-
"vap vermek müşküldür. I 

Üçüncüsü, mumarese meselesidir ki bu da tec
rübenin aynıdır. Bendenizce mumarese ile tecrübe 
arasında fark yoktur. Mumarese umumî bir tabir
dir. Yalnız sistem meselesinde her idare sisteminin 
kendisine mahsus aradığı evsaf vardır. 

Her rejimin kendine göre vatandaş ve kendine 
göre memuriyetleri vardır. İstibdat idaresinin 
vatandaşlardan aradığı lıaslât vardır. Çünkü o-
nun da vatandaşları vardır. Onun aradığı haslât, 
yalnız ve yalnız itaat, her emre inkıyattır. Biz 
böyle vatandaş istemiyoruz. Meşrutiyetin vatan
daşlarında aradığı haslât, münakaşa olacak, mü
zakere olacak, fakat bazı hukuk vardır ki bunlara 
katiyen dokunulmıyacak. Meselâ padişahlar min-
tarafillâh gelmiştir. Onların hukuku hakkında 
söz söylenemez. Meşrutiyet böyle vatandaş arar. 
Bizim aradığımız vatandaş böyle de değildir. 

Bizim aradığımız vatandaş, memleketin men
faatini milletin mukadderatını tıpkı o memleke
tin başında bulunmuş en büyük mesul gibi dü
şünerek, çalışarak bilen, bildiğini her yerde her 
zaman söyliyerek memleketle alâkadar olan va
tandaştır (Bravo sesleri, alkışlar). Bizim aradığı
mız vatandaş budur. Çünkü, demokrasi ve Cum
huriyet ne istibdatta olduğu gibi kafa kırar, ne de 
meşrutiyette olduğu gibi aldatır. Burada en çok 
rey sahibi idareyi yapar. Bu kadar reyim vardır. 
İdare benimdir der. Rey alabilmek için de beheme
hal memleketin işleril alâkadar olmak lâzımdır. 
Alâkadar etmek tc Cumhuriyetin vazifesidir. Bu 
gün Cumhuriyetin mukadderatına hâkim olan fır
kamız da bunu yapmaktadır. Halk evleri sırf bu
nun için açıldı. 

Memurlar da tıpkı vatandaşlar gibidir. Her 
idarenin memuru başka türlü hareket eder. İstib
dat idaresinde kendimiz de gördük, Rusyada da 
gördük. Gayet ağır, itaati mutlaka, kanunsuz 
hareket, keyfî icraat, yapılan fenalıklara sükût, 
cep doldurmak - tabiî bu meyanda bir çok namuslu
ları ayırmak isterim - ve gününü şöyle geçirip baş
ka bir İcademeye atlamaktır. O zamanın büyük 
idare adamları, içlerinde memlekete hizmet edenler 
vardır. Rahmtle, hürmetle anılmağa lâyiktırlar. 
Bunların istisnası tabiidir, benim söylediğim umumî 
tip, ekseriyetin irae ettiği manzaradır. 

Bizim aradığımız haslât o büyük adamların 
haslâtı de değildir. Biz memurlarımıza namüte
nahi salâhiyet vererek keyfî idareye kapı açmak 
istemiyoruz. Biz bu memlekette kanunu hâkim 
kılmak istiyoruz. Şahsî meziyetler, kanunların çok 
dununda kalır. En büyük meziyet, kanunları bil
mek ve tatbik etmektir. Bu sözlerle Sırrı Beyin 
sözlerinin bir çoklarına işaret ettim. 

Yine Sırrı Beye göre, Dahiliye vekâleti tecrü
beye, mektebi olmıyan. idarecilik haslâtine ehemmi
yet vermelidir. Mektebi olmıyan idarecilik: bence 
her meslekin mektebi olmalıdır. Behemehal as
garî malûmata her meslekin ihtiyacı vardır. 

Bahusus idarecilik. İdareciliğin haiz,olması lâ-
zımgelen evsafı ilmiye diğerlerinden biraz daha faz-
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ladır. Bir hâkim şüphesiz vâsi malûmatı iktisap 
ettikten sonra içtimaî malûmata da vâkıf olmak 
lâzımdır. Fakat idare memurunun bundan fazla 
bilmesi lâzımgelen şeyler vardır. Çünkü kendi
sine verilen sahai mesuliyet, her gün bütün hâdi-
satı beşeriyeyi ihtiva eden bir faaliyet sahasıdır. 
içinde mühendislik, doktorluk ve daha bir çok 
şeyler vardır. Tecrübe ile bir adama idarecidir di
ye bu kadar saha nasıl emniyet edilir? Bizim 
aradığımız ilk vasıf malûmatı ilmiyedir. Mektebi 
olmıyan idarecilikten anladığım, mintarafillâh ye
tişen idarecilik demektir. Biz idarecilerin minta
rafillâh yetişeceğine kani değiliz, insanların o-
kuyarak, çalışarak yetiştiklerine kaniiz. Onun için 
mintarafillâh gelen padişahları da başımızdan attık. 
Memurlarımızda aradığımız evsaf budur. Şimdi
ye kadar idare âmirlerinden hakkında takibat yap -
tığımız ve biraz da sertçe davrandığımız vardır. 
Sebdbi, bilhassa idare amirliği çok güçtür. Ka
nunla eline verilmiş bir çok takdir salâhiyeti vardrı. 
Bu ihtiyaridir. Bu, (Oportürite) dedikleri bir sa
lâhiyettir. Icabıhal ve maslahatı takdir ederek işi 
intaç etmektir, ölçüsü her vakit muvaffakiyette 
olamaz. Hele muvaffakiyetsizlik kanunlu da olsa 
büyük bir nakisadır. İdare âmirinin tutunacağı 
nokta daima ve daima muvaffakiyettir. Politikacı
lık ve bilhassa idarecilik her gün muvaffakiyetle 
beslenir. 

Refik Şevket Bey arkadaşımın küçük memur
lar hakkındaki sözlerini zabıtlardan okudum. Kü
çük memurlarımızdan yalnız Dahiliyeye ait değil 
diğerlerinin içinde de evsafı matlubeyi tamamile 
haiz ve memleket işlerini tamamile gördüklerine ka
ni olmadıklarım vardır. 

Fakat bunu eski zamanın tahribatına vermek 
lâzımdır. Cumhuriyet memleketin idaresini üze
rimize aldığı vakit, bir çok işlerle karşılaştığı gibi 
bir kısım memurların harbi umumide altın ve saire 
kaçakçılığı ile ahlâklarını bozulmuş buldu. Harp, 
esaret-ve istilâ bir çok memurların maddiyat ve 
maneviyatını tahrip etmişti, bunlar ıslah edildi, 
irfan ve istikamet seviyeleri eskisinden çok yüksek
tir. Memurlardan zamanın beklediği müsmir 
neticeleri alabilmek için daima ve daima bunları 
murakabe ve teftişe tâbi tutmak icap eder. 

irtişa ve sair cürümler için çıkardığınız kanun 
neticesi olarak, her vekâletin heyeti teftişiyesi 
mütemadiyen teftiş yapmaktadır. Teftişler iki 
kısım üzerinde olur. Ya vekâletin münasip gör
düğü mıntakalarda teftiş yapılır, veyahut şikâyet 
veya bir ihbar üzerine teftişe tâbi tutulur. Bizim 
vekâletin teftiş heyeti 30 kişiden mürekkep oldu
ğu halde 33 vilâyeti teftiş etmiştir. Verdiği lü
zumu muhakeme karan 600 den fazladır, teftiş 
lâyihaları ise bin bu kadardır. Yalnız irtişa me
selesinden dolayı adliyeye tevdi ettiğimiz memur
ların adedi bunların hepsinin müttehem veya 
mahkûm olduğunu söylemek istemem, müfettiş
ler ve muhakkikler tarafından 1065 numaralı ka
nun mucibince adliyeye teslim edilenleri arzedi-

yorum. Lüzumu muhakeme karan alanlar başk& 
- Adanada 25, - bunlar muhtelif vekâletler memur
larına aittir - Afyonda 47, Aksarayda 52, Amas-
yada 26, Antalyada 72, Ankarada 17, Artvinde-
27, Aydında 105, Balıkesir'de 90, Bayazıtta 31,. 
Bilecikte 15, Boluda 18, Burdurda 34, Bursada 33,. 
Cebeliberekette 13, Çanakkalede 26... arzu ederse
niz yekûnunu arzedeyim. 1065 numaralı kanunun 
neşri tarihinden, nisan 1932 tarihine kadar adli
yeye teslim edilenlerin adedi 2858 dir. Doğrudan 
doğruya verilenlerin adedi de 54 tür. Binaenaleyh 
Refik Şevket Beyefendi biraderimizin haklı ola
rak temenni ettikleri teftiş ve murakabe keyfiye
ti bu günkü vesaite göre azamî olarak yapılmak
tadır. 

Efkârı umumiyeye telkin edilen küçük memur
ların yaptığı yanına kâr kalır fikri doğru de
ğildir, hiç bir zaman kalmamıştır. Yanlarına 
kâr kaldığım tarih bize göstermemiştir. Hiç bir 
şey olmadise bile efkârı umumiye önünde rezil' 
vaziyet ve mahrumiyet içine düşmüşlerdir. H e r 
halde takipten muvakkat bir zaman için kurtul-
salar bile, murakabe oldukça bir gün behemehal' 
adalet pençesinde kendilerini bulurlar. 

Müfettişlerin adedinin artırılması ve bir kıs
mının vilâyetlere raptedilmesi elbette bu işi 
kuvvetlendirecektir. Bu münasebetle müfettişi 
umumiliğin lüzum ve ehemmiyetinden bahsetmek 
isterim. Bu teşkilâtın bize ilk verdiği faide, doğ
rudan doğruya bu teftiş işi olmuştur. Halkla her 
gün temas ederek, devairin icraatını muntazaman 
teftiş sayesinde rast geldikçe kötü huyluları tec
ziye etmek suretile halk üzerinde iyi tesir yapmış
tır. 

Müfettişi umumilik bahsine girmezden evveî 
bu teşkilâtın nasd yapıldığını arzedeyim. Müfetti
şi umumilik 1926 tarihinde bir kanunla yapılmış
tır. Tatbiki ise 1927 sonlarına doğru olmuştur.. 
Bütçede karşılığı bulunmadığı için yalnız şark 
havalisinde tatbik edilmiştir. Müfettişi umumilik 
şarka gitmezden evvel şarkta adedi efradı 30 la 
40 arasında dolaşan 100 tane çete vardı ve Ağrı-
dağında iki bin silâhlı çete alayları mevcuttu. 
Cenup hudutlarımız akın diyarları gibi urbanın 
tecavüzüne maruzdu. Manzarai hariciye bu idi. 

Müfettişi umumilik; ihdas edildiği vakit ev
velâ 8 sonra 9 vilâyette, gerek çete teşkilâtı,.. 
gerek menfî propagandalar ve eşkiya takibatı 
hakkındaki faaliyetlerini tesbit etti, bir nokta
dan başladı ve o günden bu güne kadar işlerini 
muvaffakiyetle görmektedir. Ahval ve erkanı 
meydandadır. 

Bu, doğrudan doğruya idarei umumiye ve 
asayiş ve emniyet meselesine ait olan bir keyfi
yettir ki esasen müfettişi umumiliğin tesisinde 
esas maksadı teşkil eden keyfiyet te hu olmuştur. 
Çetelerle mücadele meselesinde ilk defa yapılan 
şey, tecili takibat kanunu oldu. Bu kanun sa
yesinde şarktan ve cenuptan bir çok asî aşiretler 
dehalet ettiler, bir çok çeteler dağlardan indi... 
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Bugün onlar da memleketin birer sadık evlâdı 
olarak memlekete hizmet etmektedirler. Bir kıs
mın yola getirilmesi böyle idarî olmuştur. Diğer 
kısmı hakkında da amansız bir takip başladı. 
Bunların içerisinde çok meşhur olanları da var
dır. i lk hatıra ( Yado ) gelir. Seyit Resul vesa
ire gelir. Bu şakiler ta Erzuruma kadar gelebi-
liyorlardı. Bunlar son neferlerine varıncıya ka
dar birer birer imha edildi. Bu adamlar Şeyh Saidin 
döküntülerindendir. Seyit Resul vesair bir takım 
adamlar çıktılar ve bunlar cenupta kuvvetli mua
venetler görerek epeyce işler yapmışlardı. Bun
lar da imha edilmiştir. En sonra Şeyh Zahir de
nilen adam ve çetesi imha edildi. 

Ağrıdağı hareketi 930 da olmuştur. Onun tefer
ruatı burada çok anlatıldı. Ağrıdağı harekâtının 
âmilleri tamamile imha edildi. Edilmiyenler de 
kaçtı. Fakat bu sene kışın Ağrıdan îrana kaçan
lar mevsimin tahtessıfır 35, 40 derece soğuk yap
tığı bir sırada Ağrıdan içeri girdiler, oraya memur 
olan askerlerimiz Ağrının ta tepesine kadar çıkarak 
soğuklar içinde, bir tek nefer kalmayıncaya kadar 
hepsini tepelediler. Yalnız bu sene şu veya bu 
maksatla dağa çıkıp Hükümetin emrine itaat et-
miyenlerden imha edilenlerin adedini okumak is
terim. Belki bir ibret olur. 

Sait Aziz çetesinden Kör Şemo, Diyarbekir 
çetesinden deli Fettah, Zazo, Hüseyin, Soma
ki İsmail, ve daha pek çok... Bunlardan 67 kişi 
bu sene imha edilmiştir. Daha imha edilmemiş 
bir iki çete vardır, onlar da imha edildikten 
sonra şarkta asayiş vaziyeti normal bir hale gel
miş olacaktır. 

Müfettişi umuminin yaptığı iyiliklerden biri de 
harbi umumî ve mütareke zamanlarından kalan 
silâhları toplamağa muvaffak olmasıdır. 

Bilirmisiniz ki bir senede yalnız Mardin vilâ
yetinden 6 000 mavzer toplamışızdır. Bunlar 
müfettişi umumiliğin ve teşkilâtın mesaisini tev
hit ve tanzim ederek müstakim görüşleri netice
si olmuştur. Şüphesiz ordumuzun, sekizinci, 
dokuzuncu Kolordu kumandanlarının ve zabita-
nının yüksek ve kudretli görüşleri ve muvaffa
kiyetleri başta gelen âmillerdir. Bu vesile ile 
oralarda vatan ve Cumhuriyet için çarpışanlara 
minnetleri arzetmek ve aziz kanlarını dökenleri 
rahmetle yadetmek vazifemdir. Fakat meseleyi 
Hükümete ilk arzeden ve bu meselenin millî kara
rına vasıta olan Müfettişi umumî İbrahim Tali 
Beyefendidir. 

Müfettişi umumilik idarei hususiye mesailinde-
de vilâyetlerin mesaisini tevhit etti, kara
kollar yaparak yolların intizam ve emniyetini 
temin etti, uımran işlerine başladı, memlekette 
hiç bir fabrika yokken un fabrikaları açtı, bele
diyelere elektirikler yaptırdı. Şark şehirlerimiz
de de garptekiler giıbi ümran faaliyeti başladı. 
Diyarbekirin eski halini bilen varsa şimdi aradaki 
farkı takdirle görürler. Keza Osmaniye, Elâziz 
de öyledir. Vanda da ümran faaliyeti başlamıştır. 

Van bir şehir haline gelmek üzeredir. Vanın en 
büyük mahrumiyeti nüfusudur. Nüfus olmayınca 
tabiidir ki ümran da geç olur. Fakat nüfusuna 
nisbetle bu gün mamur olmaktadır. 

Hakâriye asırlarca dünya kuruldu kurulalı 
keçi geçmiyen yerlerinden bu gün otomobil geçmek
tedir. Bu gün Hakârililer otomobillerle seyahat 
etmektedirler. 

Refik B. (Konya) — Oradaki valileri takdirle 
karşılamak. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. — Müsaade bu
yurun efendim, müfettişi umumilik hakkında 
maruzatta bulunuyorum. Valiler hakkında sırası 
gelince söyliyeceğim. Bir müessesenin teessüsün
den evvelki vakalardan mesul olması fikrini ilk 
defa olarak Sırrı Beyefendiden işitiyorum. Mü
fettişi umumilikten ne çıktı?... Müfettişi umumî 
gitti, orada irtica oldu dediler. Efendim, Şeyh 
Sait isyanı 925 te olmuştur. Halbuki müfettişi 
umumilik 928 de ihdas edileli. Bir müessese 2 se
ne evvelki vakadan mesul olur mu'? Ondan sonra
ki hareketleri kastediyorlarsa onlar irticadan zi
yade siyasî idiler. İftirakî hareketlerdir. Bu ha
reketler eskiden ekilen tohumların neticesidir. 
Vaktile ekilen fırtına tohumları, bu gün bize yıl
dırımlar biçtiriyor. Bunlar mazinin seyyiatıdır. 
Eğer o hareketleri yapanlara. Türk oldukları an-
latılsaydı, bu elim hâdiseler vukua gelmezdi. Mü
fettişi umumiliğin feydasma hakikaten kaniim. 
Meclisi Âliye bir kanun lâyihası takdim ettim. Şa
yet bütçemiz müsait olursa ve bu kanun da kabul 
olunursa memleketin diğer aksamında da müfet
tişi umumilik yapmak istiyoruz. Hakikaten ida
renin intizamına çok büyük bir saik olacaktır. Di
ğer aksamı memleketin de bu tarzı idareden isti
fade etmesi lâzımdır. Vaktile Rumelilide de bir mür 
fettişi umumilik vardı. Fakat eskisi ile yenisi arasın
da fark vardır. Eski idarei vilâyat kanunile bu gün
kü idarei vilâyat kanunu arasında fark olduğu gi
bi. O teşkilât, 1878 de Berlinde inikat eden ko
misyon tarafından Bulgaristanı Türkiyeden ayır
mak niyetile yapılmıştı. Eski Rumeli nizamna
mesinin esası buna müstenitti. Vaktile müfetti
şi umumilikler ecnebiler tarafından yapılmıştı, 
Halbuki şimdi biz doğrudan doğruya Türkiye 
Cumhuriyetinin maksadı ve Türk milletinin ga
yesi için yapıyoruz. O farkı da gözetmek lâzım
dır. Hakikaten şarkta çalışmış olan vali ve me
murların bir çok fedakârlıklarına şahit olmakta
yız. Sırası geldikçe bu kürsüden takdirlerimi ar-
zettim. Bu gün de bilvesile tekrar ediyorum. 
Bir insanın her şeyden evvel kıymetli şeyi, ca
nı ve kanıdır. Bu memleket uğruna orada bu gün 
de dökülen temiz kanlar vardır. Onları burada 
şükranla yadetmek, elbette vazifemdir. Diğer 
taraftan memurların, idarede noksanları varsa on
ları da ıslah etmek vazifemdir. Herkese mütesa-
viyen muamele yapıldığıdır ki memurun âmirine 
karşı olan vazifesini ve âmirin de memuruna karşı 
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olan şefkatini yerinde tutabilir. ı 

Dahiliyenin eski bir anane olarak uğrattığı di
ğer bir mesele daha vardır ki buda iskân ve nüfhs 
meselesidir. İskân davamızı, mübadele meselesini 
bir kanunla hallettiğimizi geçen sene arzetmiştim. 
Şimdi yalnız bonolar meselesi kalmıştır. Bu bono-1 
lar 120 küsur bindi. Bunun büyük bir kısmı tev- J 
zi edilmişti. Dahiliye vekâletinin ve idare âmirle
rinin yaptığı 120 küsur bin karardan binde iki ma
bet inde itiraz edilmiştir. Fakat bunların bir çoğu 
yapılan muamelenin doğru olduğuna kani olarak 
itirazlarından vazgeçmişler. Bazılarının itirazları 
da Şûrayı devlet tarafından Dahiliye vekâletinin 
kararları kabul edilmek suretile reddolunmuştur. 
Bonolar sahiplerinin eline verilmiştir. Birinci sı
nıf bono sahipleri, satılan mallara iştirak etmekte
dir ve Ziraat bankasında bir milyondan fazla para 
vardır. Birinci sınıf bonolar biter bitmez ikinci sı
nıf bonolara, ondan sonra da üçüncü sınıf bonola
ra başlanacak. İşittiğime göre bu ikinci ve üçün
cü sınıf bonoları hâmil olan vatandaşlardan bazı
ları bonolarını, % 30, % 40 noksanile satıyorlar-
mış. 

Bu, tamamile zararı malızdır. Bu hemşeril erimi 
temin ederim, bunu maliyeden behemehal alacak
lardır, satmasınlar. Satarlarsa her halde kıymetini 
nazara itibara alarak satsınlar. Maliyenin bunlara 
•bütün borcu (5 000 000) liradır. Emvali metruke-
nin kıymeti hazırası ise (6 000 000) liradır. Müba
dillerin kendi paralarını böyle heder etmemelerini 
çok rica ederim. 

Nüfus siyaseti: Hükümet bu memlekette nüfus 
siyaseti ile çok uğraşmıştır ve da.ha uzun müddet 
iştigal edecektir. Bu gün milletlerin en büyük ser
mayesi nüfuslarıdır ve her millet nüfusunun teza-
yüt veya tenakusu ile alâkadar olmakta, sıtma de
recesine bakar gibi her sene bununla meşgul ol
maktadır. Benim meşhudatım, Türkiyede 
nüfusun gittikçe artmakta olmasıdır. Fakat 
Türkiye hakkında eskidenberi hâsıl olmuş sakim bir 
fikir vardır. Bunu her zaman ve her vesile ile tas
hih etmek çok lâzımdır. Türkiyenin mesahai sathi-
yesi 760 000 kilometredir. Nüfusu ise 14 milyondur. 
Kilometre başına 20 nüfus düşer. Halbuki Belçi
kalım şu kadar nüfusu vardır. Bunu mesahasına 
taksim edersek şu kadar düşer. Bu mukayese ka
dar sakim bir şey olamaz. Memleketimizin'dağları, 
(taşları, çölleri ve sairesi bu mesahai sathiyeye da
hildir. Halbuki Belçikada dağ, taş, çöl gibi bir şey 
yoktur, her kilometresinde insan barınabilir. Fran-
sada da Bclç. ikaya nisbetle kesafet azdır. Meselâ 
bizim Ağrı dağının mesahai sa-thiyesi 2500 kilomet
redir. Halbuki bu kadar geniş mmtakada bir kişi
nin bile yaşayabilmesi imkânsızdır. Sonra Anadolu 
yaylalarında yaşıyau Türklerin ne kadar müşkü
lâtla oturdukları hepimizin malûmudur. Yağmur
ların yağmaması yüzünden kaç. senedir ne kadar 
«ıkıntı çekiyoruz. Türk çocukları daha sulak yer
lerde ve yeşil ovalarda yaşamağa lâyik değil 

midir? Taibiî nüfusumuz arttığı gün bu türk çocu
ğu ile memleketimizin en iyi yerleri dolacaktır. Bu 
gün Türikiyede Türkün muhtaç olmadığı tek bir 
karış toprak yoktur (Doğru, bravo sesleri). Bu gün 
biz bizzat hepsine ayrı ayrı muhtacız. 

Onun için Türkiye nüfusu tetkik edildiği zaman 
diğer memleketlerle mukayese yapmak katiyen doğ
ru değildir. Bunu her yerde ve her zaman red
detmek ve söylemek lâzımdır. Bunu anlamak için 
buradan Eskişehire kadar giden yerlere bakmak kâ
fidir. Gelenler, gidenler görüyor. Oraların vazi
yeti memleketimizin ne kadar nüfus barındırabile
ceği hakkında maddî bir misal olur. Bizim evvel 
emirde nüfus olarak korumağa ve kurtarmağa mec
bur ve muhtaç olduğumuz kaybedilen vilayetleri
mizdeki kendi öz kardeşlerimizdir. Onları kendi mil
letlerinin kanunlarına, ve (himayelerine mazbar et-

I meğe mâni olan, ne onların arzusudur, ne de bizim 
ihtiyaçsızlığımızdır. Doğrudan doğruya maddî ba
zı manialardır. Fakat kendi vasıtalarile geldikleri 
takdirde memleketin istedikleri yerinde geldikleri 
günden itibaren asil bir vatandaş olarak yer bula
caklardır. Takdim ettiğimiz yeni bir kanunda bun
lara daha fazla muafiyetler vermekteyiz. Bu kanun 
geldiği vakit ayrıca münakaşa edilir diye tasdiden 

I sarfı nazar ediyorum. 
Memleketin diğer aksamında da kesafeti nüfus 

vardır. Karadeniz sahillerinde Avrupanın çok ke
sif sayılan Fransasından bile daha fazla nüfus 
kesafeti mevcuttur. Halk bu gün geçinmek husu
sunda orada zahmet çekmektedir. Tabiî vatandaş
larımıza daha iyi yerler aramak, onları gayretleri 
nisbetinde lâyik oldukları derecede mesut, müref
feh bir hale getirmek vazifemizdir. O kanunla bu
nu da temin etmek istiyoruz. Maatteessüf bütçe-
mİ2de buna dair olan taihsisat tamamen kaldırılmış
tı. Çünkü kanaatimiz şudur ki bir Hükümetin 
her şeyden evvel yapması lâzım olan vazifesi bütçe
sini tevazün ettirerek ithalât ve ihracatını müvaze-
neleştirerek parasını korumaktır. Her zaruretin 
fevkinde bunu görerek bütçemizden bunu silmiştik. 
Fakat şimdi bu kürsüye çıkmadan evvel işittiğime 
göre Bütçe encümeni başka yerlerden imkân bu
larak 317 inci fasla 50* 000 ve 125 fasla da 
250 000 lira koymuştur. Memleketin hakikî bir 
ihtiyacı bu suretle kısmen olsun görülecektir. 

Tabiiyet meselesi de Dahiliyede görülmektedir. 
Esasen bu işin Dahiliyede olması lâzımgelirdi. Vak-
tile kapitülâsyonların tesirile Hariciyeye verilmiş
ti. Şimdi Dahiliyeye alındı. Millî bir iş olarak 
milletdn yaptığı kanunlar dairesinde görülmektedir. 
Memleket için bir çok hamilikleri zahir olan kimse
ler tabiiyetten iskat edilmişlerdir. Harici vatandan 
memlekete gelen öz Türkler de geldikleri günden 
itibaren günü gününe muameleleri ikmal edilerek 
Türk vatandaşlığına kabul edilmektedir. 

Sırrı Bey! bir şey kaldı mı zati âlinize cevap 
verilecek ? 

Dahiliye hakkında maruzatım bundan ibaret
tir. Jandarma, polis ve Emniyeti umumiye hak-
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kında sırası geldiği vakit maruzatta bulunurum. 
Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, Dahiliye 

vekili muhtereminin mütaleasını dinledim. Nü
fustan bahsettiler. 0 cihetten dolayı bazı maru
zatta bulunacağım. Nüfusumuzun Cumhuriyetin 
ilâmndanberi fazlalaştığı, tevellüdatın vefiyattan 
fazla olduğu muhakkaktır. Yalnız çocuklar si
cile kayit olunmamaktadır. Tahriri nüfus yapıl
sın, bu kürsüden 14 milyon yerine 17 milyon zik
redelim. Dahiliye vekâleti bundan 2, 3 sene ev
vel tamimen bir emir tebliğ ettirmişti. Onda mü-
nakehat iyin nüfusa müracaat edenler olursa mah
kemeye gitsin, onu ispat etsin, ilâm alsın, muci
bince nüfusa kayit olsun demişti. Bir köylü ge
liyor, tam kendisine lâzım olduğu zaman mahke
meye müracaat ediyor. Mahkeme şahit dinlemek 
için aylarca talik ediliyor. Bunun için yalnız 
taaddüdü zeveattan mütevellit davalar hakkında, 
mahkemeye gidilsin,, hiç olmazsa yalnız bir evli 
için Dahiliye vekili Bey tamim yapsın, heyeti ih-
tiyariyenin ilmühaiberile yazılsın. Bunun için emin 
olunuz ki gelecek sene 15 milyon nüfusumuz var 
dîye bu kürsüden söyliyeceğiz. 

Dahiliye vekilinin beyanatında geçen rakam
lar, kaymakamlardan, valilerden aldığı malûmat 
üzerinedir. Nüfusumuzun tahriri, bütçemize göre 
mümkün değilse emir versin, bu senelik tamim, 
tebliğ etsin, teshilât gösterilsin, mahkeme karan 
olmaksızın bu suretle sicille kaydolunsun. Kuvvet
le söyliyebilirim ki sicille geçmemiş on bin nüfus 
yalnız benim memleketimde vardır. Şimdi sicille 
kaydolunabilmek için mahkemeye müracaat et
mek lâzımdır. Orada üç ay sürünecek, işinden 
gücünden kalacak, bir çok para sarfedecek. Bu gi
bi müşkülât yüzünden kimse çocuğunu kaydettir
miyor. Çok rica ederim, bu hususta teshilât 
gösterilsin, bunun temini için ne lazımsa yapılsın; 
Reşit bu kürsüde söyledi, geçti denmesin. Buz 
üzerine yazı yazılmış gibi olmasın. Çok rica ede
rim, buna ehemmiyet verilsin. Yoksa arkadaşlar, 
hepimiz emin olabiliriz ki nüfusumuz sene besene 
çoğalmaktadır. Yalnız sicille kaydolunmadığı için 
miktarını bilemiyoruz. 

Srrn B. ( Kocaeli) — Müfettişi umumiliğin 
kendisine terettüp eden vazaifi hakkile ifa etme
diğini söylediğim zaman nazara aldığım meseleler 
başka idi. Bazı netayici gördüm ki o netayiçten 
onun müvellitlerini görmek mecburiyetini gör
müştüm. Şarktaki isyan hareketi için buyurdu
lar «ki Şeyh Sait isyanı ondan daha mukaddem
dir. Bunu kastetmedim. Kastettiğim Ağrıya 
cenuptan iltihak eden adamların hareketi idi. 

İkincisi de; cenuptaki kaçakçılığın memleket 
üzerinde bıraktığı tahripkâr izleridir. Kaçakçılı
ğın vücudu da inkâr edilemiyordu. Bunun üze
rinde ne kadar durulsa, ne kadar söz söylenmiş 
olsa, imha ve itfası lâzım, çok mühim ve esaslı 
bir mesele olduğuna delâlet eder. Fevkalâde ted
birler alınıncaya kadar kaçakçılığın memleketi 

işgal etmesi, o mıntakadaki idarenin zannederim 
zâfına delâlet eder. Mütaleam bundan mütevel
lit idi, 

İdare sistemine gelince: idare sisteminin azal
tılmış olması ve vilâyetler hududunun da darlaş-
tınlmış olması, beni bazı düşünceye sevkediyor-
du. Bir idare memuru kaymakamlıkta derece 
derece bulunduktan sonra valilik makamına geç
mek ve bu salâhiyeti haiz olabilmek için kendi
sinden büyük bir valinin emri altında mutasar
rıflık etmelidir. Bu düşüncem beni bu mütaleaya 
sevketmişti. Vilâyetler çoğaltılınca salâhiyetle
rini omuzlarında taşıyacak adam bulmak lâzımdır. 

Bu kadar vilâyete kifayet edecek, kifayetli 
valiler bulunamaz zannediyordum. Fakat vilâyet 
adetleri ne kadar tezayüt ederse etsin kifayeti 
kâfi valiler bulunacakmış. O halde sözüm yoktur. 
Şu izahattan tamamile kâffesinin vazifelerini hüs
nü ifa ettikleri anlaşılıyor ki, mesulü bulundu
ğundan dolayı bize bu teminatı veren zata inan
mamak için sebep yoktur. Memurların hakika
ten, dereceleri her ne olursa olsun, mefkureleri 
itibarile bu rejimin muakkibi olduklarını da sara
haten söylemiştim. 

Vilâyatm ıslahına yarayacak kanunu getirecek
lerini ıbuyurdular. Keşke bu kanun daha evvel 
gelmiş olsaydı da acaba istihdaf ettiği gayede 
benim de görmekte olduğum noksanlar var mıdır, 
yok mudur aoılasaydım ve ne ben beyhude söz söyle-
seydim ve ne de Vekil Beyefendiyi böyle beyhu
de cevap vermek vaziyetine düşürseydim. 

Sözlerimde tevlidi heyecan edecek bir şey gör
müyorum. Yalnız, Vekil Beyefendinin mağlubu 
teessür olarak heyecana kapılmaları acaba nasıl 
izah ve tahlil edilecektir? Şimdiye kadar ken-
dilerile hiç karşılaşmış değildim. Vekil Beyefendi 
her vakit söylerlermiş: beni daima heyecanlı gö
rünüz ve temenni etmeyiniz ki bu heyecan bendö 
sönsün. Çünkü bu bendeki elan yanmakta bulu
nan inkılâp ruhunun verdiği heyecandır. Bu he
yecanı buna atfederek müteselli oldum. Bu te-
heyyücü bana şimdi filen gösterdikleri için ha
kikaten memnun kaldım. Çünkü benim sözlerim
de ve sorduğum sualde teheyyücü icap edecek hiç 
bir mevzu yoktur. 

Şimdi yeni bir mevzu üzerine nazarlarını cel-
ıbedeceğim. Geçen mayısta, Londrada beynelmi
lel bir şehircilik kongresi aktedilmiştir ve bura
ya İstanbul şehri de davet olunmuştur. Fakat 
İstanbul şehri, varidatı müsait olmadığından 
murahhas gönderemiyeceğini »söylemiş ve orada 
İstanbul şehri temsil edilememiştir. Kapılarında 
tarihî devirler kapanmış ve açılmış ve cihana da
ima merkez olmak meziyetini muhafaza etmiş olan 
bir şehrin beynelmilel kongre içinde ahzı mevki 
etmeyişi, o şehre hâkim ve sahip olan millet için 
elbette mucibi teessür olur. Eğer benim bu duy
duğum haberi Vekil Beyefendi aksi surette izah 
buyururlarsa hakikaten ellerini öpeceğim. 

Çünkü teessürüm derecei balâdadır. Medenî 
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Alemde sık sık aktedilen şehirler kongreleri var
dır. Buraya bütün memleketlerin merkezleri davet 
olunmaktadır. Şimdiye kadar bu mevzu Avrupada 
konuşulduğu zaman derhal hatıra İstanbul şehri 
gelmektedir ve bu'asarı ile sabittir. Halbuki istan
bul güzel olmakla beraber, tarihî meziyeti haiz bu
lunmakla beraber, bizim vatanımız olmakla bera
ber bu gün Hükümet merkezi değildir. Binaena
leyh İstanbul muraihhası şehirciler arasında hiç bir 
vakit Ankarayr temsil edemez. Aca'ba şimdiye ka
dar Ankara şehrinin medenî şehirler arasında.is
minin kaydetıtirilmemesindeki se<bep nedir? 

Ali B. (Rize) — Mühim şey! 
Sırn B. (Devamla) —Takdi r edenler için öyle

dir. Gönül arzu etmezini ki böyle beynelmilel şehir
lerin ahvali konuşulmak maksadile inikat eden 
kongerelerde böyle şarkın en büyük bir mihrak 
noktasını teşkil eden Ankaranın bir murahhası bu
lunsun. Bunun şimdiye kadar temin edilememesi
nin, Ankara şehrinin Avrupaya tanıttırılmamasm-
dan ileri geldiğim anlamaktayım. Bunda da yanlış 
anlayışım varsa Vekil.Beyefendi lütfen izah buyu
rurlarsa bunun için de ayrıca medyunu şükran 
olacağım. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — R e 
şit Beyefendi, vefiyatın tevellüdattan fazla olduğu
nu söylediler (Hayır aksini söylediler sesleri). O 
halde yanlış "anlamışım. Şüphesiz bu cihet ara sıra 
ilmî o$ırak münakaşa ediliyor. Fakat gerek idarî 
görüşlere, gerek idarî raporlardan* anlaşıldığına 
göre mekteplerin artmasından - kemali şükranla 
arzediyorum - tevellüdatın daima artmakta olduğu 
görülmektedir. Meyyit behemehal gömülmeğe muh
taçtır. Doktor, muhtar ve ölünün velileri haber 
vermeye mecburdur. Aksi takdirde tecziye olu
nurlar. Binaenaleyh ölülerin nüfusa kaydedilme
si bu mecburiyetten ileri geliyor. Halbuki' çocuk
lar - Köylülerden sarfınazar - şehirlerimizde bile 
bize yakından alâkası olan bir buçuk yaşında ço
cuklar bile eski bir itiyadın neticesi olarak nüfu
sa kaydedilmiyorlar, ihmal ediliyorlar. Maamafih 
çocuk olsunda nüfusa kaydedilmesin ve yüzde el- j 
lisi de mektum kalsın. Çünkü çocuğun kaydedil
mesi nihayet bir istatistik meselesidir. Zaten diğer 
memleketlerde bu belediyelere havale edilmiş bir 
keyfiyettir. Nihayet hukuku medeniyeye taallûk 
eder bir meseledir. Yoksa Devletin kudret ve 
kuvvetile katiyen maddî tesiri yoktur. 1928 de 
yaptığımız istatistikte nüfusumuzun 14 milyondan 
daha fazla olduğu meydana çıktı. Sıfır ve yuvar- j 
lak beş senelerinde umumî tahriri yapacaktık, 
1930 da yapamadık. Büyük tahrir 1935 e kalmış
tır. Yapılacak büyük tahriri nüfustan sonra bu 
kürsüden söz söyliyecek o zamanın Dahiliye vekili, 
şimdi gerek memleketi dolaşan mebuslar, gerek 
idare âmirlerinin ve gerekse diğer vatandaşların 
söylediği gibi Türkiye nüfusunu 16 ve hatta 17 
milyondur diyecektir. Evlilik haricinde doğan 
çocukların nüfusa kaydi için Dahiliye ve Adliye, 

ı müşterek bir komisyon yapmışlardır. Bu korniş-
i yon çocukların tescili meselesinde bir neticeye va-
! sil oldu. Bunda çocukların mahkeme hükmüne ha
cet kalmadan kanunu medeni ahkâmı dairesinde 
nüfusa kaydi temin edilmiştir. 

Sırrı Beyefendi dediler ki benim maksadım, ir
tica hareketi değildir. Kim olursa olsun yakın bir 
dostumu, bir meslektaşımı tekzip etmek benim için 
bir zevk değildir. Hakikaten zühul etmişlerdir. İr
tica hareketi dediler. Bendeniz dedim ki ondan son
ra, irtica hareketi olmamıştır. İrtica .hareketi Şeyh 
Sait vakasıdır demiştim. Benim sözlerim kendisi
ne masruf olur. Bunlarm kökleri teşekkülünden 
evvel ve dediğim gibi belki tarihin • çok derin za
manlarına aittir. Meclisi Âliyi tasdi etmek iste
mem. Yoksa bu şark ve garp davamızı daha derin 
açar ve kabahatin kimlere ait olduğunu arzeder-
dim. Her halde biz kabahatli olacak vaziyette deği
liz, biz bu gün eseri ıslah ederek şark vilâyetle
rini garp vilâyetlerimiz gibi Cumhuriyetin adil ka
nunlarından müstefit etmek istiyoruz ve orada şa
hıs ve zümre tagallübünü kaldıracağız. Mücadele
miz sistem mücadelesidir. Kurunu vusta ile asri 
Cumhuriyet uğraşıyor. Behemehal asrî Cumhuri
yet galip gelecektir. (Alkışlar). 

Kaçakçılık davasına gelince: Kaçakçılık şarkta 
daha çok olmuştur. Bu davalar Meclsi Âlide müzake
re edilirken çok bahşedildi. Bunun esbabı çoktur. Ev
velâ hudut vaziyeti, saniyen gümrük vaziyeti, 
yekdiğerini tanıyan adamların bulunması ve saire. 
Bu mesele halledilmiş olduğu için tekrardan içti
nap ediyorum. Müfettişi umumilik, valiler ve jan
darma ve hudut kumandanları kaçakçılıkla çok 
meşgul olmuşlardır. Fakat behemehal Büyük Mil
let Meclisinin müdahalesi ve Büyük Millet Meclisi
nin kanunu lâzımgelmiş ve bu kanun yapıldıktan 
sonradır ki kaçakçılık orada iflâs etmiştir. Demek 
ki bir müfettişi umumî ve valinin elinde bulunan sa
lâhiyetlerin fevkinde tedbirler almmrk lfız-- '" •'* ki 
bu kanun yapıldı. Müfettişi umumî, ve valiler bu 
noksanları görmüşler ve yazmışlardır. Büyük Mil
let Meclisinin aldığı tedbir ve hususî mahkemeler 
sayesinde kaçakçılık iuhilâl etmek üreredir Ben 
bunları aldığım raporlara istinaden sövle; -\--" - ı. 
Suriye gazetelerinde okudum. Or.<da yer yer kuru
lan kaçakçılık merkezleri inhilâl örnekte ve dn^V 
loğru çekilmektedir. 

Taıbiî ayni şiddet drvam eder ve TV"vük M:,i ' 
Meclisinin yaptığı tedbirler tatbik erıTr-r- — 
manda kaçakçılıktan eser kalmaz. 

İdare âmıir ve memurlukları, bu bir defa siste- e 
taallûk eder. Bu sistemden bahis buyurdular. 
Mutasarrıflık ve vali sistemleri... Mutasarrıflık sis
temi; bu çok eski bir sistemdir ve bunun hiç bir 
faidesi olmamıştır. Bu sistemin hnlkr merkeze 
uzaklaştırmaktan ve merkezi halka yanaştırmamak-
tan başka bir şeysi görülmemiştir. ITükrî. şahsî ve 
amelî faydası olmıyan bir teşekküldür ve ilmî ida
rede bunun yeri yoktur. Bu şekildeki idare wrf 
memur yetiştirmekten başka bir işe yaramamıştır. 
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jMemur da yetiştirmcmiştir ya... Valilik çağlarını 
mutasarrıflıkta geçirmiş ve zayif kalmış adamlar 
vali olarak gelmişler ve bu vaziyete geldikten son-
:ra, şimdiye kadar yapılan tecrübe itibarile çok mu
vaffakiyet gösterememişlerdir. 

Bizim anladığımız idare memuru, memleket ka
nunlarını ve rejimi müdrik bir adamın bu memleket 
halkına, mesuliyeti altında, hassasiyetle, faali
yetle, fakat kanun çerçevesi dahilinde çalışmasıdır. 
Bu evsafı haiz 60 - 70 hatta 700 adamı Türkiye 
bulamaz mı? Gayzerimin bir kitabında okumuş
tum: Türklerin en büyük haslâtlan sıkıştıkları za
manlarda lâzımgelen yerlere en kuvvetli adamları 
.getirmektir. Son tarih te buna misaldir. Kanun 
İrilir, memleketini sever 60 tane adam bulmak hiç 
Ijir zaman bizim için müşkül değildir ve Cumhuri
yet bunları bulmuştur da. Böyle muktedir adam
lar iş başında bulundukça size teminat veririm, mu
vaffakiyet muhakkaktır. Çünkü onların yaptığı ic
raattan mesul olan benim. Teşkilâtı esasiye kanu
n u gayet sarihtir. Demin de arzettiğim gibi halka 
(karşı olan vazifelerinde ve gerek diğer ahvalde en 
Tdiçük kusurlarını görüp te tecziye etmezsem kendi
lerini tecziye etmediğimden dolayı huzuru âliniz
d e mesul olacak benim. Binaenaleyh onlar kadar 
benim de hassas davranmam zaruridir. 

Teessürüme mağlûp olmadım. Heyecanlı bir 
:adam olduğum sözlerimden anlaşılır. Teessür 
duyardım; eğer Sırrı Beyefendi uzun müddet 
idareden ayrılmamış olsalardı, kendileri uzun 
müddet meslekten ayrılmışlardır, meşgul olma
mışlardır, tevaggul etmemişler, artık meslekle 
•aralarında müşterek mefhumlar ve telâkkiler 
kalmamıştır. Müruru zamana uğramıştır. Eğer 
yakından mesleki takip etselerdi, bir idare adamı 
bu sözleri nasıl söyler diye hakikaten müteessir 
olurdum. 

Belediyelerden bahsetmemiştim, başka yere bı
rakmıştım. Vesile verdiler, teşekkür ederim. 

S i m B. (Kocaeli) — Allah razı olsun. 
Şükrü Kaya B. ( Devamla ) — Belediyeleri

miz de Cumhuriyet sayesinde ilerlemekte olan 
müesseselerdendir. Yeni yaptığımız kanunda 
kendilerine bir çok vazifeler verilmiştir. Bu va-
2İfeler verildikten sonra bunların varidatında te
nakus hâsıl oldu. Yapacakları hizmetlere kâfi 
varidat bulamadı. Bunun derhal ıslâhına da im-
Ttân görülmedi ve görülememektedir. İktisadî ve 
malî buhran, varidatın tenakusuna sebep oldu. 
Bu gün belediyelerin, idarei hususiyelerin ve hat
ta Türk milletinin, Devletinin yaptığı iş paraya 
tevakkuf etmeyip, gayrete, zekâya, ilme, çalışma
ya tevakkuf eden işlerdir. Bu günkü belediye
ler, valiler, memurlar, vekiller yalnız buna is
t inat ediyorlar ve bu kadar güçlükle çalışıyorlar 
ve yine bir çok eserler meydana getiriyorlar. Za
rureti maliye kendi hayallerindeki bir çok şeyleri 
müddeti muvakkate için durdurmak mecburiyeti
ne katlandırmıştır. Bunu uzun boylu izah edipte 
neden bu vaziyet oldu yolunda sizi tasdi edecek 

değilim. Çünkü hepimizin malûmudur. Belediye
lerin de bu vaziyette, tıpkı Dahiliye vekâleti, tıp
kı Adliye vekâleti, tıpkı Nafıa vekâleti gibi şu, 
şu, şu işleri vardır, programlan hazırdır, tertip
leri yapılmıştır, projeleri, hazırlanmıştır. Ta
hakkukları, tatbikleri, paranın müsait olduğu za
mana bırakılmıştır. 

Belediye kanununda kendilerine tahmil edilen 
vazifelerden bir çokları bu suretle kalmaktadır. 
Şehirler, belediyelerden memleketin umumî üm
ran ve terakkisinden bir çok istifade etmişlerdir. 
En büyük istifadeyi eden, Devletin merkezi olmak 
itibarile Ankara şehri olmuştur. Ankara şehri Av
rupa şehirlerinden bir çoklarının fevkindedir ve 
bir çoklarının da fevkine çıkacaktır. Ankara 
şehri zannedildiği gibi dünyaca tanınmış bir isim 
değildir. Bir kere ehemmiyeti siyasiyesi itibarile 
herkesçe tanınmıştır. Saniyen Ankara şehrinde 
bizim en meşgul olduğumuz zamanlar, ve para
mızı en kıt sarfettiğimiz zamanlarda yaptığımız 
medenî eserler cihanın her tarafında hayretle 
yadedilmektedir. Bir çok ecnebilerin gazetelerimi
ze vaki beyanatı" buna delil olduğu gibi Avrupa 
gazetelerinde, kitaplarında ve risalelerinde görül
mektedir. Binaenaleyh Ankara tanınmamış bir şe
hir değildir. Dünyanın her tarafında kongreler 
inikat eder. İdare, ceza, şehir kongreleri, fırıncılık, 
ekmekçilik, kunduracılık kongreleri gibi belediye
leri alâkadar eden kongreler inikat eder. Eğer biz 
bütün bu kongrelere iştirafk edecek olursak bu dar 
vaziyette kendi tanzifat, tenvirat ve sairemizi yapa-
mıyaeak vaziyete geliriz. Londranın İstanbul 
belediyesine vaki olan tekliflerini reddeden doğru
dan doğruya bendeninim. Orada sefirimiz vardır. E-
ğer kongre sefirimizin bulunmasına mâni olacak 
mertebede ise konsolosumuz vardır, o iştirak etsin 
dedim. Maksadımız belediyeye bir kaç bin lira is
raf ettirmemektir (Bravo sesleri). 

Biz İstanbul şehrinin imarını kongrelerden bek
lemeyiz. Kongrelerin mukarreratı neşredilir, eli
mize gelir, okuruz. İstanbul şehri namına orada bir 
kaç kelime söylenmesi bir şey temin etmez. 

İstanbul şehrine biz temelinden, esasından baş
lamak emelindeyiz. İstanbul şehrinin plânını, basit 
olmadığı için biraz zamana mütevakkıf olsa da er 
geç yaptırmak: emelindeyiz. Çünkü biz yaptırmıya-
ca'k olursak yarınki nesil, belki bizi tahtie edecek-" 
tir. Onun için bu sene İstanbul belediyesinin büt
çesine tahsisat konuldu. Bir müsabaıka açılacak, 
200 - 300 bin nüfuslu şehirlerin plânını yapmış bir 
zatla pazarlıkla, bu sene belediye bütçesindeki tah
sisatla İstanbul plânı temin edilmiş olacaktır. Ben
ce bundan evvel imara başlamak fazla masrafı mu
cip olur. Belki yarın ileride o masrafları tekrar 
yapacak vesileler, yollar açılır, yapılan masraflar 
hoba olur. 

Türkiye şehircilikte doğrudan doğruya alâkadar 
olmaktadır. Meselâ; İzmirin plânı vardır, Manisa-
nm ve Aydının plânı vardır. Diyarbekirin, Malat-
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yanın Elâzizin plânlan yapılmaktadır. Diğer be
lediyeler de plânlarını yaptırmak için müracaatlar
da bulunmaktadırlar. Fakat gerek belediyelerin 
vaziyeti maliyesinin müsait olmaması ve gerekse 
plânın evvel emirde haritaya mütevakkıf olması, 
plânların derhal yapılmasına mani olmaktadır. Ev
velâ haritaları yaptıracağız. Sonra plânlar yapı
lacak ve tatbik edilecektir. Bu program ne bir du
adır, ne de bir hayaldir. Biz bunu bütçelerden kese
rek her sene ayrılacak para ile kanunen açılması 
lâzımgelen belediye bankası vasıtasile yaptıracağız. 
Beş sene sonra 3 - 5 milyon liralık bir belediye 
bankası tesis edilecektir. Bu suretle belediyeleri 
mahrumiyetten, banka kapılarında dolaşmaktan 
kurtaracağız. Sırrı Bey! şehircilikte bana müzahir 
olmak isterseniz evvel emirde bu banka tesisine yar
dım ediniz. Kongrelere adam göndermekten bir 
şey çıkmaz. Sizin böyle bir tasavvurdan haberiniz 
var mı? Londrada böyle bir banka var mı? 

S n n B. (Kocaeli) — Hayır. 
Şükrü Kaya B. (Devamla) — Londrada böyle 

bir teşekkül yoktur. Onlar da bizden gördükten 
6onra bunun ehemmiyetini nazarı dikkate alarak 
belki yaparlar. 

Reis — Dahiliye bütçesinin heyeti umıımiyesi 
hakkında başka söz istiyen yoktur. Fasıllara ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
Birinci kısmı - Cüzlerde müşterek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
F . Lira 

285 Vekil tahsisatı 4 800 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
286 Memurlar maaşı 3 053 544 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lİra 

287 (1683) numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 18 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
288 Merkez müstahdemleri ücreti 18 180 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

289 Vilâyat müstahdemleri ücreti 179 660 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
290 Muvakkat tazminat 39 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

291 (1437) numaralı kanun mucibin
ce mülkiye mektebi mezunlarına 

verilecek avans 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarif 
F. Lira 

292 Merkez mefruşat ve demirbaşı 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
293 Merkez levazımı 12 00O 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

294 Merkez müteferrikası 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
295 Vekâlet otomobili masrafı 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

296 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
297 Vilâyat levazımı 45 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

298 Vilâyat müteferrikası 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 
F. Lira 

299 Masarifi mütenevvia 35 770 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
300 Harcırah 75 00O 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

301 Resmî telefon masrafı 1 350 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
302 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 2 00O< 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
303 Masarifi mukannene 50 

Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
F- Lira 

304 Devir harcırahı 28 00O* 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
305 İskân masrafı 21 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

306 Tavizat 3 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
307 İnşaat ve tamirat 38 480 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

308 Nüfus defterlerinin ve evrakının 
mubayaa, tabı, tamir ve tec

didi masrafı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F» Lira 
309 Mecmua masrafı 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü kısım - Umumî müfettişlik 
F. Lira 

310 Müstahdemler ücreti 22 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
311 Masarifi idare 3 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

312 Harcırah 6 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
313 Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 6 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. Lira 

314 (788) numaralı kanunuu tatbiki 
masrafı 42 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

315 Geçen sene düyunu 26 510 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
316 Eski seneler düyunu . 36 581 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

317 Muhacirin iskânı fevkalâde tahsisatı 50 000 
E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 

Vekil beyefendinin de beyanatında temas ettik
leri- veçhile evvelce bizden ayrılmış vilâyetler-
deki öz vatandaşlarımızdan bir kısmr ana vatana 
iltihak etmek arzusunu gösteriyorlar. Kendi ve-
saitile geldikleri vakit arzu ettikleri yerde iskân 
etmelerine mani olmağa imkân yoktur. Fakat ken
di vesaitile gelmiyenler için Devlet tarafından ba
zı tedbirler ittihazı lâzımdır. Hükümetin düşün
düğü şudur: gelecek Türklerin şark vilâyetlerin
de iskânı bu suretle hem vekil beyefendinin buyur
dukları gibi ziraî kabiliyeti itibarile yüksek 
topraklarda iskân edilmiş bulunacaklar, diğer ta
raftan şark vilâyetlerimiz gibi meadin itibarile 
serveti büyük, denizlerden uzak olması dolayısile 
istikbalde memleketin müihim sınaî mıntakasmı 
teşkil edecek bir kıtaya nüfus teksif etmek ve 
müstakbel ihtiyaçları hazırlamak üzere daha şim
diden nüveler teşkil etmek gayesidir. Bu itibar
la Hükümet tarafından encümeninize yapılan, 
bu hususa ait olmak üzere varidat tahsis teklifi, 
encümeniniz tarafından memnuniyetle karşılan
mıştır. Bittabi memleketin istikbali hususunda 
böyle uzak ve esaslı hedefler derpiş ederek alınan 
tedbirleri de takdirle karşılamamak mümkün de
ğildir. Buraya şimdilik demin kabul buyurdu
ğunuz Düyunu umumiye bütçesinin 195 inci fas
lından tenzil ettiğimiz 50 bin lira ilâve edilecek
tir. Fakat hali hazırda tanzim edilmiş olan büt
çe kanununa bilâhare bir madde ilâvesini arz ve 
teklif edeceğiz. O maddeden maksadımız, imkân 
dairesinde bütçenin fasıllarmdaki sarfiyatı müm

kün olduğu kadar tenzil ederek bu tahsisatı 250 
bin liraya çıkarmaktır. Tabiî huzuru âlinize gel-
diği vakit ayrıca müzakere edilecektir. Ne gibi 
esaslara istinaden bir teklif derpiş edildiği de gö
rülür. 

Bu faslın altına ayrıca bir izahat konmuştur. 
El yazısı olduğu için belki okunamamıştır. O da 
buraya yalnız bir hüküm koymağı istihdaf etmiş
tir : « Bu fasıldan hiç bir suretle münakale yapı
lamaz. » Bu kabul buyurulursa buraya konulan 
para yalnız buraya tahsis edilecektir. Faslın al
tındaki bu izahatı aynen okuyayım: [Birinci 
umumî müfettişlik mıntakasında iskân edilecek 
muhacirlerin celp, sevk, iaşe ve iskânı ve bu iş 
için istihdam edilecek memurların masraf ve üc
retleri ve sair bilcümle masarif bu fasıldan verilir-
Bu fasıldan hiç bir suretle münakale yapılamaz.] 

Beis — Fasıl hakkında mütalea var mı? (Ha
yır sesleri). Kalbul edilmiştir. 

F - Emniyet işleri umum müdürlüğü 

Beist — Söz istiyen var mı fenedim? Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Fa
sıllara geçilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek mubassasat 
Birinci bap - Maan. ücret, tahsisat 

F. Lira 
321 Memurlar maaşı 3 347 580> 

Beis — Kaıbul edilmiştir. 
F . Lira 

322 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi muciıbince verilecek te

kaüt ikramiyesi .1 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
323 Merkez müstahdemleri ücreti 4 680-

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

324 Vilâyat müstahdemleri ücreti 47 668 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
325 Muvakkat tazminat 77 568. 

Beis — Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Masarif 

F. Lira 
326 Merkez mefruşat ve demirbaşı J 300 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

327 Merkez levazımı 1 400 
Beis — IObul edilmiştir. 

F. Lira 
328 Merkez müteferrikası 2 OÜO 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira. 

329 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 5 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 
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F. 
330 

Beis 
F. 

331 
Beis 

F. 
332 

Beis 

F. 
333 

Beis 
F. 

334 
Beis 

F. 
335 

Beis 
F. 

336 

Beis 
F. 

337 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul e-dilmiştir. 

Vilâyat ikramiyesi 
— Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resanî telefon masarifi 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli mu'haıbere ve rnükâleıne 
masarifi 

— Kabul edilmiştir. 

Muhafız alayı telefon rnükâleıne 
ve tesis masrafı 

Lira 
27 000 

Lira 
2 500 

Lira 
1 000 

Lira 
43 450 

Lira 
27 500 

Lira 
3 250 

Lira 

6 000 

Lira 

5 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

îkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
F. Lira 

338 Levazım 115 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
339 Masarifi nıütenevvia 3 800 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

340 Vesaiti nakliye masarifi 10 000 
.Reis —Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
341 Polis telefonlarının tesis, tamir ve 

işletme masrafları i 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
342 Polis karakollarının tamir masarifi 4 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

343 İstihbarat masrafı 180 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Ura 
344 Polis mecmuası tabiye ve mevaddı 

iptidaiye ve müteferrika masarifi 5 000 
Reis — Kabul edil siliştir. 

F. Lira 
345 1475 numaralı kanun mucibince 

verilecek tazminat 2 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
346 Beynelmilel müessesata iştirak 

masarifi 600 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
347 Polis mektepleri masarifi idaresi 3 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. Lira 

348 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 2 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

349 Geçen sene düyunu 7 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
350 Eski seneler düyunu 6 203 

Beis — Kabul edilmiştir. 

G - Jandarma umum kumandanlığı bütçesi 

Beis — Heyeti unmmiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenle r . . . 
Etini yeni er . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F . ,. Lira 
355 Maaşatı umumiye 2 204 950 

Beis —• Kabul edilmiştir, 
F . Lira 

356 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 10 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
357 Müstahdemler ücreti 20 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

358 Muvakkat tazminat 17 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

ikinci bap - Masarif 
F . Lira 

359 Merkez mefruşat ve demirbaşı 165 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
360 Merkez levazımı 2 150 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

361 Merkez müteferrikası 250 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
362 Kumandanlık otomobili masrafı 1 250 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

363 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 42 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

364 Vilâyat levazımı 132 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . 
365 Vilâyat müteferrikası 

Beis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

F . 
366 Masarifi mütenevvi* 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . 

367 Harcırah 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . 
368 Resmî telefon masrafı 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . 

369 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . 

370 Masarifi mukannene 
Beis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım, - Cüze mahsus muhassasat 
F. 

371 Tayinat 
Beis —- Kabul edilmiştir. 

F . 
372 Levazımı askeriye 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . 

373 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye 80 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

374 Nakliyat 250 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
375 Hastalanan ve yaralanan nefer ve 

hayvanların ve müsademede ya
ralanan zabitlerin tedavi masraf
ları, levazımı sıhhiye ve bayta • 

riye bedeli 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . 
376 İnşaat ve tamirat 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . 

377 İkramiye ve tazminat 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. 
378 Vesaiti nakliye masrafı 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . 

379 Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi 

edileceklerin masrafı 
Beis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 000 

Lira 
80 150 

Lira 
132 000 

Lira 
550 

Lira 

1 000 

Lira 
20 

Lira 
4 307 000 

Lira 
780 677 

Lira 

38 517 

Lira 
70 000 

Lira 
19 000 

Lira 
5 000 

Lira 

1 500 

p# Lira 
380 Spor masrafı 1 200 

Beis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısmı - Müessesat 
p , Lira 

381 Jandarma mektepleri masrafı 28 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
382 Matbaa masrafı 2 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

383 Satın alma komisyonu ve ambar 
masrafı 3 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısım - Müteferrik masraflar 

F . Lira 
384 Geçen sene düyunu 21 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

385 Eski seneler düyunu 5 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
386 Zabitana verilecek hayvan tavizi 40 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
Bütçe E. Beisi H. Fehmi B. ( Gümüşane) — 

Posta, telgrafı da bu gün bitirebiliriz. Bu suretle 
Dahiliye grupu biter. En nihayettedir. 

/ / - Posta, telgraf ve telefon tunum müdürlüğü 
si 

Beis — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğünün bütçesine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). Fa
sıllara geçilmesini kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
850 Memurlar maaşı 3 200 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

851 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 24 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
852 Merkez müstahdemleri ücreti 4 800 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

853 Vilâyat müstahdemleri ücreti 180 520 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
854 Muvakkat tazminat 60 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
- 257 
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İkinci bap - Masarifi muvakkate 

F . Lira 
855 Merkez mefruşat ve demirbaşı 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

856 Merkez levazımı 3 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
$57 Merkez müteferrikası 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

858 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
859 Vilâyat levazımı 77 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

860 Vilâyat müteferrikası 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

üçüncü bap - Masarifi müştereke 
F . Lira 

861 Masarifi mütenevvia 125 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
862 Harcırah 35 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

863 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

864 Masarifi mukannene .129 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 
İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 
F. Lira 

865 Posta masrafları 436 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
866 Telgraf, telefon masrafları 327 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

867 Telsiz telgraf ve telefon malzeme, 
işletme ve tamir masrafı 110 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

868 Pul tabiyesi 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 'Lira 
869 Cevaplı telgrafnamelerin mak

buzlarına yapıştırılan ve batta
la kalan pul bedeli 4 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
^- i vira 

870 Vesaiti nakliye masrafları 21 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
871 Avrupaya gönderilecek memur

lar harcırahı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

*'• 
872 İnşaat ve tamirat 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Müessesat 

F. 
873 Telgraf fabrikası masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısım - Müteferrik masarif 

F. 
874 

Lira 

9 50O< 

Lira 
14 000 

Lira 
38 50a 

788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

875 Geçen sene düyunu 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
876 Eski seneler düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

877 Ecnebi posta, telgraf idarelerinin 
336 ve daiha evvelki senelerden 

tahakkuk eden matlu/bu 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

Lira 
5 000 

Lira 
3 500 

Lira 

100 

/ - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesi' 

Reis — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti unıumiyesi hakkında söz istiyen var-
mı? ( Hayır sesleri ) . Fasıllara geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
431 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

432 Memurlar maaşı 1 201 .152: 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
433 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

434 Merkez müstahdemleri ücreti 39 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
435 Vilâyat müstahdemleri ücreti 205 332 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

436 Muvakkat tazminat 21 250 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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İkinci bap - Masarif 

. F . liira 
437 Merkez mefruşat ve demirbaşı 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . l i r a 

438 Merkez levazımı 5 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
439 Merkez müteferrikası 1 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

440 Vekâlet otomobili masrafı 3 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
441 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

442 Vilâyat levazımı 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
.443 Vilâyat müteferrikası 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

F. Lira 
444 Masarifi mütenevvia 15 700 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

445 Harcıralh 30 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
446 Ecnebi memleketlere memuren 

gönderileceklerin harcırahı 4 000 
Reis — Katbul edilmiştir. 

F. Lira 
447 . Resmî telefon masrafı 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

448 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 900 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

449 Masarifi mukannene 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci -bap - Masarifi daime 

F. Lira 
450 Sari ve salgın hastalıklarla mü

cadele masrafı 47 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
451 Trahom mücadele masrafı 72 950 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

452 Zührevî hastalıklarla mücade
le masrafı 170 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F, Lira 

4 5 3 öüzzam mücadele masrafı 1 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
454 Verem mücadele masrafı 27 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

455 Sıtma mücadele masrafı 696 230 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
456 Masarifi mütenevvia 7 000 

Reis — kabul edilmiştir. 
F. Lira 

457 Seyyar küçük sıhhat memurla
rına 1754 numaralı kanun muci

bince verilecek yem bedeli 54 240 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
458 Vesaiti nakliye masrafı 1 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Masarifi muvakkate 

F. Lira 
459 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 27 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

460 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek doktor ve eczacıla
rın harcırahları ve tahsil mas

rafları 5 50O 
Reis — Katbul edilmiştir. 

F . Lira 
461 Muaveneti içtimaiye -müessese 

ve cemiyetlerine yardım 5 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müessesat 
F. Lira 

462 Umumî sıhhat işleri müesseseleri 
masarifi 46 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

463 İçtimaî muavenet işleri müessese
leri masarifi 629 329 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

464 Doğum ve çocuk bakım evleri 140 000 
Reis — Ka'bul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Müteferrik masraflar 
F. Lira 

465 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 2 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

466 Geçen sene düyunu 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
467 Eski seneler düyunu 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

468 1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 5 00O 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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,/ - Adliye vekâleti bütçesi 

Reis — Adliye vekâleti bütçesinin müzakere
sine başlıyoruz. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, bir kanun 
var, evvelâ o kanunun kabulü lâzımdır. Adliye 
bütçesinin müzakere ve kabulü için maaşatın tev
hit ve teadülüne dair kanuna ilâveyi t azamimin 
eden ve maıhkemel temyizde icra ve iflâs dairesi teş
kiline dair olan kanunun evvelâ müzakeresi lâzım
dır. 

Mükerrem B. (İsparta) — Mani değildir pa
şam. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, esası Meclisi Âlinin kararına iktiran 
etmemiş olsaydı, hakikaten o kanunun daha evvel 
müzakeresi lâzımgelirdi. Meclisi Âli mahkemei 
temyizde bir icra ve iflâs dairesi teşkilini icra 
ve iflâs kanununda kabul buyurdu. Binaenaleyh 
esasını kabul edince; kanunun metni ve tevhit 
ve teadül cetveline ilâve edilecek derece kalıyor. 
Esas Meclisi Âlinin kararına iktiran ettiği için 
bütçenin müzakeresine mâni yoktur. 

Reis — O halde müzakeresine başlıyoruz. 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Muh

terem arkadaşlar, ben uzun uzadıya maruzatla 
başınızı ağırtmıy a cağını, t! ecen gün bütçenin he
yeti umumiyesi müzakere edilirken muhterem Sırrı 
Beyefendi Adliyeye taallûk eden iki nokta hak
kında ınütaleatta bulundular. Evvelâ hâkimleri
mizin, müddeiumumilerimizin kanunun hüküm
lerinden başka şeylere tâbi olmıyarak vazifele
rini ifa ettiğini söylediler. Cümlemizin malûmu
dur. Teşkilâtı esasiye kanunu kazayı bir kuvvet 
olarak kabul etmiştir. Yani teşriî, icraî işlere 
vazife unvanını verdiği halde, kazadan bahse
derken kuvvei kaza iye demiştir ve orada hâkim
lerin her türlü müdahaleden azade olarak hük
medecekleri esasını koymuştur. Orada mahke
melerin kararlarını Büyük Millet Meclisi bile tağ
yir, tebdil, tehir edemiyeceği, bunların infazı 
ahkâmına mümanaat edemiyeceği esasını koymuş
tur. Bu gün yalnız benim zaımmıea Millet kür
süsünden bir mebusun değil, her türkün cihana 
karşı iftiharla bağıracağı, söyliyeceği bir söz var
dır ki o da, türk hâkimleri ancak kanunun, an
cak vicdanlarının tesiri altındadırlar. Başka 
hiç bir tesir altında değildirler (Alkışlar). 

Bunun için bence Sırrı Bey bu sözü söyler
ken millî vazifeyi ifa etti. Yalnız bu yüksek 
mevkide bulunan zatlara sözüne nrunakız olarak 
bir seciye zâfı da isnat etmek istedi. Bana hi
taben; Temyiz mahkemesini Ankaraya getirme, 
Ankarada gölgeler vardır, temyiz hâkimleri An-
karada misafir kabul etmekle meşgul olurlar, de
diler. 

Biz değil, bütün dünya biliyor ki Ankara göl
ge yeri değildir arkadaşlar. Ankara ışık yeridir, 
hu bir. 

îki ncisi; bütün hâkimlerimiz hele malûmatları-1 

le, tecrübelerile, seciyelerile onların en üst dere
cesine çıkmış olan muhterem Temyiz hâkimleri
miz öyle misafir kabulü ile, onların ima etmek 
istedikleri tesirleri kabulden katiyen ve kati
yen uzaktırlar. Emin olsunlar, o seciye zafı on
larda yoktur. Memleketin neresinde ifayi vazife 
edecek olurlarsa olsunlar ayni suretle vazifele
rini ifa edeceklerdir. Bunu bir vazife olarak 
arzediyorum. Çünkü demin arzettiğim gibi Türk 
hâkimleri hiç bir tesire tâbi değildir. Tesire tâbi 
olanları kanun her halde usulü dairesinde müca-
zatlandırır. Bu, asarile esasen görülüyor. Üzerin
de durarak tekrar etmek istiyorum ki bu dünkü 
kapitülâsyon dairesinde bazı şeyleri öğrenmek is-
tiyen düşmanlara karşı açık olarak ve her zaman 
ispata amade olrak söyliyebilirim ki Türk hâkimi 
budur. Türk hâkimi Ankrada olsun, Eskişehirde 
olsun, memleketin her hangi bir yerinde olsun, 
icap ederse bir vazife ile hariç bir yere gitsin 
ayni şekilde çalışacaktır. 

İkinci nokta: Sırrı Beyefendinin ihtisas mah
kemeleri dolayısile Adliye vekâletine bir vebal 
hükmetmesidir. Bidayette; bütçe nıünasebetile 
Hükümetin icraatını tenkit edeceğim dedikten 
sonra bu iki noktada doğrudan doğruya kanunu 
tenkide kalktılar. Çünkü Temyiz mahkemesinin 
Ankaraya gelmesi kanunla olacaktır. Yakında. 
Meclisi Âliye takdim edeceğimiz mahkemelerin 
teşkilâtı kanununda bu mesele mevzübahs olacak-
tır. O mesele mevzübahs olduğu zaman, istedik
lerini söyliyebilirlerdi. Binaenaleyh bu, icra işi
ni tenkit değildi, ancak olsa olsa Eskişehirden-
buraya gelmek istemiyen bir iki kişiye karşı baş
ka bir yoldan başka bir şey yapmak. Esas bu idi. 

İkincisi de ayni şej'dir. Biz ihtisas mahkeme
lerini teşkil etmekle bir infial uyandırmışız. Ar
kadaşlar, ihtisas mahkemelerinin nasıl teşekkül 
ettiğini hepiniz bilirsiniz. Fazla maruzata hacet 
yoktur. İhtisas mahkemeleri kanunla işliyor. Ka
nun demek, Türk millet vekillerinin, Türk mil
letinin iradesidir. O iradeyi yerine getirmekle 
vebal değil, şeref duyarız. Böyle veballer her 
vakit bizim üzerimize gelsin. O, şereften başka 
bir şey değildir. Farzı muhal olarak hâkimleri
miz içinde bir kaçının belki, canım bu ihtisas 
mahkemelerine niçin fazla para verildi, diye hatı
rına bir sual gelmiştir. Fakat ihtisas mahkeme
leri teşkil edilince başka yerden hâkim gelmedi,. 
yine kendi hâkimlerimizden ayırdık. 

Cüzdanlar -baştan lıaşa tetkik edildi, o işi 
görecek kabiliyetler arandı. O kabiliyetler falan
la, falanda görüldü, onlar tayin edildi, öbür a r 
kadaşlara da her vakit o daire açıktır. 

Sıonra arkadaşlar, ihtisas mahkemeleri lüzumu 
kaıtî üzerine tesis edildi ve Büyük Meclisin onlarr 
teşkilde ne kadar isaibet ettiği eseri ile sabittir. 
İhtisas mahkemeleri zannederim kaçakçılık için. 
teşkil edildi. Diyebiliriz ki ; yalnız Hükümet de
ğil, Muhterem Meclis te. Muhterem arkadaşlar da 
diyebilir k i ; ihtisas mahkemelerinin teşkilinden-
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beri kaçakçılık azalmıştır; bunların faideleri gö
rülmektedir. 

Söze kuvvet vermek için bazan fazla mübala
ğa ediliyor: ihtisas mahkemeleri milyonlarca lira
lara maloluyormuş. Lütfetseler de kendi ellerinde 
bulunan bütçenin 150 nci sayıfasında bulunan 
masarif cetveline bakmış olsalardı, görürlerdi ki ; 
ihtisas mahkemelerine verilen para 345 000 lira
dır. Bunun 266 000 lirası maaş ve ihtisas ücreti
dir. Bu maaş ve ücretten yalnız 113 136 lirası ih
tisas ücretidir. Bu işleri görmek için hâkim bu
lunduracaktık. O hâkime maaş verecektik. Şüp
hesiz işleri çok olan yerlerde mevcut mahkemeler 
bunları tamamile göremiyecekti. Oraya ihtisas 
hâkimi unvanı altında değil, hâkim unvanile yi
ne birisi tayin edilecekti. Onun da kâtibi, mübaşi
ri ve sairesi olacaktı. O parayı yine verecektik. 
O halde ihtisas mahkemesini teşkil etmekle 
ne vermiş oluyoruz? Senede 113 000 lira vermiş 
oluyoruz. O halde bu 113 000 lira ile milyonlar 
arasında çok fark vardır. 

iki noktada muhterem Kocaeli mebusu isabet 
etmiyorlar. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Kocaelinin yedi me
busu var. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. — Sırrı Beyefen
diden bahsediyorum. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Yedi tane Kocaeli 
mebusu vardır, karışır sonra tasrih ediniz. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Devamla ) — 
Evvelce tasrih etmiştim. Sonra ihtisas mahkeme
leri muvakkattir arkadaşlar. Bu kanun üç sene 
için teşkil edilmiştir. Teşkili mehakim kanunu hu
zuru âlinize geldiği vakit tatilden sonra isterse 
Meclis ihtisas mehkemelerini kaldırır, vazifelerini 
başka suretle gördürür. Yalnız teslim edilecek bir 
nokta vardır ki, ihtisas mahkemelerine milyotJar 
sarfedibnemiştir ve ihtisas mahkemeleri memle
kette, hakikaten kendilerinden beklenen hizmet
leri ifa etmiş ve etmektedirler. 

Başka muhterem arkadaşlardan sual vevahut. 
başka surette malûmat emredenler varsa arzede-
yim. 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Arkadaşlar, bendeniz müsaade ederseniz 
yalnız ihtisas mahkemelerine ait mesaile bir az 
temas edeceğim: 

İhtisas mahkemeleri, görülen bir lüzum ve za
ruret üzerine encümeni âliniz tarafından ortaya 
atılan bir fikrin Adliye vekâletince, Hükümetçe 
ve Meclisi Âlice kaibul buyuruknası ile teessüs et
miştir. İlk fikir Meclisi Alinizden doğmuştur. Bi
naenaleyh bu hususta Adliye vekâletinin yalnız bu 
fikri kaibul edip, bunda görülen lüzum ve faideyi 
takdir etmesidir. Eğer bazı arkadaşlarımızın fikri
ne, hariçte bazı meslek erbabının mülâhazasına ve 
tmlarm zannma göre bir hata tasavvur ediyorlar
sa o hata bizimdir, fakat asla hata değildir. 

Dün ile bu gün arasındaki kaçakçılık noktai 

nazarından memeleketin lehine kaydedilecek 
vakayi vo hâdisat eğer ithalâtın tahdidi hakkındaki 
kanun ve kararnameler mevcut olmasaydı, bu gün 
bidayeten tahmin ettiğimiz gibi varidat noktai na
zarından milyonlarla karşılaşmış bir vaziyette idik. 
Fakat paranın kıymetini korumak ve millî serveti 
muhafaza etmek için ihracattan fazla ithalât yap
mamak endişesinden mütevellit ittihaz edilen tedbir
dir ki ihtisas mahkemelerini teşkil ve kaçakçılık mü
cadelesinin tatbikına geçildikten sonra elde edile
cek faidenin rakaman ifadesi bu gün mümkün ol
muyor. Yalnız bu faide o kadar bariz dir ki cenup 
vilâyetlerimizde ve kaçakçılık sahası . olan diğer 
şark vilâyetlerimizin şimal kısmında şimdiye kadar 
piyasalarda, pazarlarda senelerdenberi almıp sa
tıldığı vaki olmıyan bir çok mevaddm bu gün ti
caret eşyası meyanına girerek doğrudan doğruya 
gümrüklerden geçtiği ve Devlete resim vermek 
suretile yeniden medenî bir ticaretin teessüs et
tiği, Vilâyetlerimizden İnhisar vekâletine ve Güm
rükler idarelerine gelen telgraflar mütalea edilir
se ne kadar isabetli bir şey yaptığımız anlaşılır. 
Şeker ticareti ve petrol ticareti ve buna mümasil 
gümrük resmi yüksek olan bir takım mensucatın 
ticareti, bu vilâyetlerde yeniden teessüs etmiş ve 
başlamıştır. Bundan evvel pazarlarda böyle bir 
şey alınıp satıldığı görülür mü idi? İhtisas mah
kemeleri yalnız kaçakçılık şekaveti şeklinde olan 
kaçakçılık için teşkil olunmadı. Onun diğer bir 
sebebi de vardır ki o da gümrük kanunlarının hu
susiyeti ile ünsiyetinden hâkimlerin gümrük ka
nalı dahilinde vaki olacak kaçakçılık, tabiri ahar
la suiistimalleri de muhakeme etmek için teşkil 
edilmiştir. Adliye nasıl ceza ve hukuk işlerini 
ayırarak ihtisas hâkimleri yetiştiriyorsa; hukukta 
da nasıl ticaret ve hukuk işlerini tefrik ederek ih
tisas hâkimleri yetiştiriyorsa, Gümrük kanunları
nın hususiyetlerine nazaran orasının başlı başına bir 
şubei ihtisas olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
gümrük kanunlarının hususiyetleri vardır. Her 
mahkemede bulunan hâkimden onun bütün icaba-
tını ve inceliklerini dahili hesap ederek hüküm ver
mesini ararsak biraz haksızlık olur. 

Adliye vekili Beyefendi bu mahkemelerin mu
vakkat olduğundan bahsetti. Fikri âcizanemce 
bunun yerine bundan daha iyi bir şey ikame edil
medikçe bu mahkemeler muvakkat olmamalıdır. 
Memleketin emniyeti iktisadiyesi için ihtisas üc
reti diye yüz bin, yüz yirmi bin lira veriliyor. Be
yefendiler; memleketin iktisadî emniyeti için ica
bında 20 milyon lira feda ediyor, ithalâtı tahdit 
etmekle... ve değer. 120 bin lira yerine 120 mil
yon dahi sarfeder. 

Bu mahkemelerin diğer bir hususiyeti vardır. 
O da; seri usulü muhakeme, basit usulü muhake
medir. Zannederim ki bu halkımızın ruhuna da 
çok uygun gelen bir usuldür. Bu hususta bende
niz kendimi izahat vermeğe salâhiyettar göremem. 
Fakat görülüyor ki bu seri ve basit usulü mu
hakeme bu hususta mücrim ve maznun olanlar 
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üzerinde azamî tesirini göstermektedir. Belki bu 
seri ve basit muhakeme usulünden zamanla diğer 
mehakimi umumiyemizde istifade edeceğimiz 
noktalar vardır. Bu usul noktasından dahi bir 
tecrübe imkânı vermiştir. Bu da mevcut faidelere 
ilâve edilecek ayrıca bir faidedir. Binaenaleyh 
muvakkat olduğu hakkındaki Vekil Beyefendi
nin ... 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Kanunda Öyle. 

Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — Fakat yarın 
kalkacak, öbürgün kalkacak ... Asla. Yarın da 
kalkmıyacak, öbürgün de kalkmıyacak. Kalktığı 
zaman yerine bundan daha müessir bir mahkeme 
ikame edileceğini kâinat bilmelidir ( Bravo ses
leri ) . 

S i m B. (Kocaeli) — Efendim; bazı mevzular 
vardır ki nezaketi muhafaza edebilmek için onun 
münakaşasına cevaz verilemez. O da hükkâmm 
haysiyeti ve seciyesi meselesidir. Beni tenkit ede
bilmek için Adliye vekili Beyefendi evvel emir
de bana bir nokta, bir hedef icat ve isnat etti
ler. Ondan sonra hücum ettiler ve tenkide baş
ladılar; beyanatımda zerrece malıkemei temyiz 
azalarının seciyelerinin zaif bulunduğu hissini ve
recek kelime, ne sarahaten, ne de zımnen yoktur 
ve olamaz. 

Adliye vekili Beyefendi söz söylemek için bir 
noktai hedef yapmak istediler, ve onu da yaptı
lar. Benim mahkemei temyizin buraya gelmcme-
Hİni iltizam etmekliğim, oradaki bir iki zatin ama
line hizmet için imiş. Ben de mükabeleten; zati âli
nizde bazı tesirlere kapılarak Ankaraya gelmesine 
taraftar oluyorsunuz dersem; amma demiyorum, 
müvafıkı nisfet ve madelet midir"? Bunun hakemi 
kendileri olsun. Onun için hükkâmm seciyesinde 
zaaf görülecek hissini verecek şekilde izah etmiş ol
masını katiyen doğru bulmam. Günkü akla varit 
olmıyan bir ihtimaldir. Bilirim, mahkemei tem
yiz azaları buraya gelse de, nereye gitse de kendi
lerini -gölgede görmiyeeeklcrine şüphe yoktur. 

Fakat Adliye vekili Beyefendi burada ne söy
lerse söylesin, mutlaka kalbi benim sözümü söyle
mektedir. Tekzip etsin, hayır affetsinler, ben de
rim ki benim sözümün heyeeanile kalbi çarpmak
tadır (Ilandele r). 

İhtisas mahkemelerine gelince: ihtisas mahkeme
lerinin niçin teşkil edildiği mcvzubahs değildi. 0-
nun yapacağı hizmeti .başka mahkeme yapamaz mı 
idi? Bu mevzubahs idi. Yapmayınca tabii bir za
ruret vardı. Fakat bunu ötekilerinin de yapması 
mümkündü. Yalnız ihtisas mahkemelerinin mahi
yeti hukukiyesini tasvir hususunda Hasan Fethmi 
Beyefendinin dermeyan buyurdukları mütaleatı ke
mali samimiyetle söylerim ki çok yüksek buldum 
ve müntesipler.i için mucibi ibret addettim. Arzu 
ederdim ki bu mevzuu müdafaayı ele alanlar Ha
san Fehmi Bey kadar bunu müdafaa etsinler. Esa
sen müsellem olan bir şeyin müdafaasına lüzum yok
tur. O başka bahis... Sözlerim bu kadardır. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Mak
satları ifade edecek şey sözlerdir. Bilmiyorum; 
muhterem Sırrı Beyefendi, kendi maksatlarını İle
nim içimde nasıl görüyorlar. Böyle bir keşif va
sıtası ellerinde varsa şayanı tebriktirler. Bilmi
yorum, ben nasıl Sırrı Beyle beraber olurum, o 
Sırrı Bey ki hâlâ Adliye vekili, Mahkemei temyizi 
buraya tesir yapmak için getiriyor diyor. 

S i m B. (Kocaeli) — Öyle bir şey dedim mi Al
lah aşkına? 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Eli)et
te. Şimdi onu söylediniz. Rica ederim, doğru doğ
ru, açık açık konuşalım? İçimizdeki dışımızdaki 
tamamen bir olsun. Oyun yapmıyalım. Bu kürsü 
oyun yeri değildir. Bu kürsü içindekini olduğu 
gibi söyliyecek yerdir. Bu kürsü türk kürsüsü
dür (Bravo sesleri). 

S i m B. (Kocaeli) — Canım ne bravosu. Ne 
söyledi ki bravo olsun? 

Reis — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen yoktur. Fasıllara geçilmesini 
kaıbul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F . Lira 
471 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

472 Memurlar maaşı 4 866 289 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
473 1683 numaralı kanunun 58 iııei 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 14 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

474 Merkez müstahdemleri ücreti 101 730 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
475 Vilâyat müstahdemleri ücreti 801 708 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

476 Muvakkat tazminat 54 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarif 
F. Lira 

477 Merkez mefruşat ve demirbaşı 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
478 Merkez levazımı 7 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

479 Merkez müteferrikası 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
480 Vekâlet otomobili masrafı 3 00O 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. kira 
481 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 5 700 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

482 Vilâyat levazımı 108 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
483 Vilâyat müteferrikası ü 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

F. Lira 
484 Masarifi mütenevvia 85 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

485 Harcırah 92 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
486 Resmî telefon masrafı 1 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

487 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
F. Lira 

488 Masarifi mütenevvia 76 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
489 Vesaiti nakliye masrafı 6 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

490 Telif, tercüme, cem ve tabı ka-
vanin masraf ve hukukî eserler 

mubayaa bedeli 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
491 Adliye ceridesi ve temyiz karar

l an tabı masrafları ve maka
leler ücreti 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Müessesat 

F. Lira 
492 Adlî tıp işleri müessesesi masarifi 11 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
493 Hapishaneler masarifi 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

494 Leylî hukuk mektebi masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Ljja 
870 000 

Lira 
38 000 

Dördüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. 

495 788 numaralı kanunun tatbiki 
Lira 

masrafı 26 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
496 Geçen sene düyunu 10 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

497 Eski seneler düyunu 26 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
498 Süvari mübaşirlerine maktuan 

ayda dört lira kırk beş kuruş 
lıesabil e verilecek yem bedeli 40 050 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

499 Hukuk mezunlarına altışar aylık 
itibarile şehrî elli liradan verile

cek staj ücreti 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
500 İhtisas mahkemeleri 345 509 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

501 Mahkûm ve mevkufları çalıştır
ma levazım ve masarifi 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 

Efendim, hukuk mektebi mezunlarına altı ayı 
geçmemek üzere verilecek staj ücreti için bir fa
sıl okundu. Bu faslın serlâvhasına bir kayit ko
nacaktı, o kayit unutulmuştur. 

Zapta geçmesi için arzediyorum. Bu kabul 
edilen staj ücreti yalnız istihdam edileceklere ait
tir. istihdam edilmiyenlere verilmez. 

Reis — Bugün müzakere hitam bulmuştur. 
Meclis yarm saat 14 te toplanacak ve bütçe 
müzakeresine devam edecektir. 

Kapanma saati : 19 
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