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1 — SABIK ZABIT HULASASI
1936 mali yih umumi muvazene kanununa dahil
bir kisim daire biitgelerile,
Posta, telgraf ve telefon umum mudurliigii 1936
mali yih buegesinde degisjklik yapilmasma dair kanun layihasi kabul edildi.
1937 yili muvazenei umumiye kanunu layihasmm
miizakeresine ba§lanarak heyeti umumiyesi Uzerinde
cereyan eden muzakere bittikten sonra fasillara ge-

cilmis. ve Biiyiik Millet
Meclisi, Riyaseti Ciimhur,
Divani muhasebat, Bagvekalet, gurayi devlet, Istatistik ve Devlet meteoroloji umum miidiirliikleri ve
Diyanet isjeri reisligi
biitgeleri kabul edilerek sail
giinii toplanilmak iizere inikada nihayet verilid.
Baskan
Katib
Katib
Tokad
Coruh
M. A, Renda
S. Tevfik Genca
Ali Zirh

2 — HA VALE EDILEN EVRAK
Layihalar
1 — Ankara §ehri imar miidiirlugii te§kilat ve
vazaifinin Ankara belediyesine devri hakkmda kanun layihasi (1/828) (Dahiliye ve Biitc/e enciimenlerine)
2 — Ispengiyari ve tibbi miistahzarlar kanununun 16 nci maddesinin degistirilmesi hakkmda kanun
layihasi (1/829) (Sihhat ve igtimai muavenet, Maliye
ve Biitc.e enciimenlerine)
3 — Kazane. vergisi hakkmdaki 2395 sayih kanunla
1890, 1980 ve 2882 sayih kanunlarda degisjklik yapilmasma dair kanufi layihasi (1/830) (Iktisad, Maliye, Adliye ve Btitge enciimenlerine)
4 — Matbuat
umum mudiirlugii te§kilat ve
vazifelerine dair olan kanuna bagh cetvelin degistirilmesi hakkmda kanun layihasi (1/831) (Dahiliye
ve Biitge enciimenlerine)
5 — Mill! Miidafaa vekaleti 1936 mali yih hava
kismi biitcesinde 121 713 liralik miinakale yapilmasma
dair kanun layihasi (1/846) (Biitce enciimenine)
6 — Muamele vegrisi kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesi ve bu kanuna bazi maddeler eklenmesi hakkmda kanun layihasi (1/832) (Iktisad, Maliye ve Biitge encttenlerine)
7 — Satilan kinin bedelinin Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti 1936 mali yih biitgesine tahsisat kaydi
hakkmda kanun layihasi, (1/833) (Biitce enciimenine)
8 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti §ehin§ahisi arasinda aktedilen baytari mukavelenin tasdiki
hakkmda kanun layihasi (1/834) (Hariciye ve Ziraat
enciimenlerine)
9 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti gehinsahisi arasinda imza edilen havai seyrisefer mukavelenamesinin tasdikma dair kanun layihasi (1/835)
(Hariciye ve Nafia enciimenlerine)
10 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti §ehi§ahisi arasinda imza edilen hudud
mintakasmin
emniyetine ve mezkur mmtakada cjkan hadise ve ihtilaflarm tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikma

dair kanun layihasi (1/836) Hariciye ve Milli Miidafaa enciimenlerine)
11 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti §ehisahisi arasinda imza edilen iadei miicrimin ve cezai
mevadda adli muzaheret muahedenamesinin tasdikma dair kanun layihasi (1/837) (Hariciye ve Adliye enciimenlerine)
12 — Tiirkiye Ciimhuriyetile
Iran Devleti §ehin§ahisi arasinda aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkmda kanun layihasi (1/838) (Hariciye enciimenine)
13 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti gehinsahisi arasinda imza edilen muzahereti adliye mukavelesinin tasdiki hakkmda kanun layihasi
(1/839)
(Hariciye ve Adliye enciimenlerine)
14 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti §ehin§ahisi arasinda aktedilen telefon ve telgraf anla§masmm tasdiki hakkmda kanun layihasi (1/840)
(Hariciye ve Nafia enciimenlerine)
15 — Tiirkiye
Ciimhuriyetile Iran Devleti §ehinsahisi arasinda imza edilmi§ olan ticaret ve. seyrisefain muahedesinin tasdiki hakkmda kanun layihasi
(1/841) (Hariciye ve Iktfsad enciimenlerine)
16 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti §ehin§ahisi arasinda imza edilmis. olan transit anlasjmasmm tasdiki hakkmda kanun layihasi (1/842) (Hariciye, Giimriik ve inhisarlar ve Iktisad enciimenlerine)
17 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti Sehinsahisi arasinda imza edilmisj olan Tiirk ve Iran giimriiklerinin faaliyetini tanzim eden anla§manm tasdiki
hakkmda kanun layihasi (1/843) (Hariciye, Giimriik
ve inhisarlar ve Iktisad enciimenlerine)
18 — Vakfa aid hisseli mahlul yerlerin hissedarlarma ne suretle satilacagma dair kanun layihasi
(1/844) (Maliye ve Biitce enciimenlerine)
19 — Vakif memba sularile orman ve zeytinliklerin
isjetilmesi icin Vakiflar umum miidiirliigiine miitedavil sermaye verilmesine dair kanun layihasi (1/845)
(Maliye ve Biitce enciimenlerine)

BIRINCI

CELSE

Agilma saati : 14
BASKAN — Tevfik Fikret Silay
KATlPLER : Na§it Ulug (Kiitahya), Ali Zirh

(Qoruh)

BASKAN — Meclis agilmi§tir.
3 — RtYASET DlVANININ HEYETl UMUMtYEYE MARUZATI
1 — Istanbul mebusluguna segilen $iikrii Ali
Ogele aid intihab mazbatasi.
BASKAN — Istanbul saylavligma segilmis,

olan §iikrii Alinin mazbatasi gelmi§tir. Usuliine
muvafiktir. Hakkmda §ikayet yoktur. Reye arzediyorum: Mazbatayi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.

4 — MUZAKERE EDILEN MADDELER
1 — 1937 yili muvazenei umumiye kanunu
layihasi ve Bulge encilmeni mazbatasi (1/702)
BASKAN — 1937 senesi Muvazenei umumiye kanunu layihasmin miizakeresine devam ediyoruz.
A - Maliye vekdleti biitgcsi
BASKAN — Maliye vekaleti biitgesinin heyeti umumiyesi hakkmda mutalea var mi?
MUSTAFA ONSAY (Qankin) — Muhterem
Maliye vekili Fuad Agrali arkada§imiz, dun btitge izahati meyaninda 1936 tahsilatmin eyi neticeler vermesinde maliye tegkilatimn amil oldugunu kaydetmek isterim, buyurdular. Filhakika gegen sene Meclisi Aliden gikan maliye te§kilati kanununun, Maliye vekaletinde gayet iyi
bir §ekilde tatbik edildigini gordiik. Eski maliye memurlarmdan tecriibeli zevata, yeni yeti§en
muktedir gengler terfik edilmek suretile maliye
bunyesi takviye edilmi§ oldu ve bunun netayici
olarak, 936 tahsilati matlub dereceyi dahi geqti. Bu itibarla Maliye vekiline te§ekkiir etmegi
ve kendilerini tebrik etmegi, nefsim itibarile
bir vazife addederim. Filhakika maliye te§kilatinda gordiigiimuz arkada§lar 50k giizel gah§maktadirlar, ancak bu arkada§larm pek kotii
serait altmda galismakta oldugunu goriiyoruz.
Ezciimle bir gok yerlerde maliye binalan pek
fena vaziyettedir. Bu ciimleden olarak Istanbulun - ki senevi 25 milyon lira varidat getiriyor - maliye teskilatmin baginda bulundurulan
Defterdarlik binasi, eski saltanat devrinden kalmi§ bir meskenet yuvasmi andiran bir binadir.
Qok fena vaziyette gali§an buradaki arkadaslar
bu dairede gok sikmti gekmektedirler. Maliye
vekili muhteremi Bay Fuad Agrali dun buyur-

dular ki; Hukumet konaklan igin 500 bin liralik bir tahsisat ayirdik. Acaba bu ayrilan 500
bin liralik tansisattan, Istanbul defterdarligi ve
Maliye subelerinden bazilari nazari dikkate
almmis midrr? Bunu gok ehemmiyetle rica ediyorum ki bu bina meselesi maliye memurlarmm
mesaisine sui tesir dahi etmektedir. Qiinkii bunlar sihhi seraitten mahrum, her turlu srkmti
ve ne bileyim, kasvet verici dairelerdir. Maliye
memurlarmm tarn bir kadro ile galistiklarmi
goremiyoruz. Qiinkii memurlann yarisi hasta
oldugu igin is basma ancak diger yarisi gelebiliyor. Zannederim ki 2300 numarali kanun
mucibince emlaki milliyeden bazilarmm satilarak prasile bina yapilmasi derpis edilmisti.
Yani boyle bir kanun vardir. Ancak bu, bir takim serait ve kuyuda tabi oldugundan simdiye
kadar bu kanundan temamile istifade edilememistir. Bunun igin bu Hukumet konaklarma ayrilan tansisattan bir miktari Maliye subelerine
tefrik edilmis olursa, Maliye vekilinin, bu sene
gordiigii hiisnii neticeyi ati seneler biitgelerinde daha iyi bir surette goreceklerini iimid ederim. Bu itibarla Maliye vekili arkadasimizdan
istirham ederim: bu tansisattan bir miktarmi
kendi bunyesi igin sarfetsinler. Maliye vekaletinde oteden beri bir anane haline gelmistir, tasarrufu daima kendisinde yapar, kendi memurlarmi, kendi dairelerini diisiinmez. Varidat membai kendisi oldugu halde sarfiyatta kiskanir.
(Biz byle diisiinmuyoruz sesleri). Bu itibarla
bendenizin ricam, bu maliye dairelerinin bir an
evvel islah edilmesidir. Eger babiali denilen
esM daire de asari atikadansa tiirbelerde yaptigimiz gibi, kapisma bir kilid vurarak oylece
birakmak lazimdir. Bu giinkii Ciimhuriyet idaresinde maliye dairelerinin bu halde kalmasma
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bir tiiriu goniil razi olmryor.
MALlYE V. F. A&RALI (Elaziz) — Mustafa Onsay arkadasimrzm maliye hakkinda ibzal
efctikleri iltifata tesekkiir ederim. Hakikaten
tahsil ^ubelerinin vaziyeti bizim dahi nazari
dikkatimizi celbetmistir. Meclisi ali de kendilerinin ifade ettigi veghile bu babta bir kanun
kabul etmi^tir. Bu kanuna nazaran, eski binalan
satacak, yerine yenilerini yapacagiz. §>imdiye
kadar bu satislardan elli bin lira temin edilmistir. Bu para ile de binalar yapilmi^tir. Oyle
zannediyorum ki pek yakinda biiyuk bir bina
daha satacagiz, onun parasi da bu tahsil subelerine sarfedilecektir. Diger buyurduklari Hiikumet konaklari binalarina gelince: hig suibhesiz imkan hasil oldukga onlar da yapilacaktrr.
Bunlarm hepsi bizim nazarimizda miisavidir.
Bunlar srrasile yapriacaktir.
BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkinda
baska sbz isteyen var mi?
ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Arkadasnn, maliye subeleri binalarmm ve bilhassa tstanbuldakilerin gok kotii oldugunu ve derhal bir bina yapilmasmi istediler ve Vekil arkada§im da hemen, hemen a§agi yukari vaid
buyurdular. Arkada^lar, ben bir seyahat yapmi^tim. Dunyanm en guzel memleketlerinden
birine, bir etiid maksadile giktim, orada fevkalade giizel bir binalar ve fabrikalarm yanmda
70 - 80 senelik binalarm durmakta ve i§lemekte
oldugunu gordiim. Hayretle dedim ki, bu
canim binalarm yanmda bu pislikleri nigin muhafaza ediyorzunuz?. Bana dediler ki, biz hesab ettik, bunlar daha yirmi sene gali^mak
kudretinde oldugu igin bu binalar yikilamaz, vadesi geldigi zaman yikacagiz. Binaenaleyh 1stanbuldaki bu giizel defterdarlik binasi olan
eski §urayi devlet dairesile babi ali ve sair binalarm daha hizmet edecek omiirleri vardir. Yeterki biz bunlari tamir ve iyi muhafaza edelim.
Bina yapmak degildir marifet, binayi tutmaktir.
Mustafa Onsay arkadas.imizm maliye memurlarma acidigi kadar, Maliye vekili arkadasimizdan
da butgemize, paramiza da acimasmi rica ederim. Boyle israfata kapi agmasmlar. Bu yolu
agacak olursak, nasil vaktile, anadoluyu brrakib, Suriye gollerine kadar, Trablus, samlara
kadar memleketin servetini gotiirmiis heder etmis,sek yine ayni yola gitmis oluruz. Saltanat
binada degil, igindekilerdi. Saltanat bakayasi
dedigimiz binalar, bizim disimizden tirnagimizdan artirdigimiz paralarla yapilmis binalardir. Maliye vekilinden gok rica ederim, boyle
bir sey yapmasmlar. Binalar daha gok zaman
i§e yarar.
MALIYE V. PUAD AGRALI (Eiaziz) —
Zaten biitgenin heyeti umumiyesinin miizakesinde arzetmistim ki, biitgeyi tatbik igin tetkikat esnasmda Yiiksek Heyetin vaki olacak ir§at ve ikazlari, bizim igin en biiyuk rehber ola-
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caktrr. Ziya Gevher arkada^muzm i§aret ettikleri nokta su §ekilde telif edilebilir: Maliyenin
tahsil §ubeieri vardir. Bunlarm oturduklari binalar kira ile tutulmu§tur. Bunlar, evdirler,
dar ve sikisiktir, bazilari da hanlardadrr. Binaenaleyh yapilmasi mevzuubahis olan bunlardir.
Yoksa buyurduklari gibi, babiali ve sair binalar igin ben de kendilerile hem fikirim.
ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Tesekkiir ederim.
BASKAN — Fasillara gegilmesini kabul
edenler... Etmiyenler... Fasillara gegilmesi kabul
edilmistir.
F.

175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
183
189
190
191
192
193
194
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Vekil tahsisati
BALKAN — Kabul edilmistir.
5
Memurlar maas,i
BALKAN — Kabul edilmistir.
1683 numarali kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek
tekaiid ikramiyesi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Merkez miistahdemleri iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler mustahdemleri iicreti ]
BALKAN — Kabul edilmistir.
Muvakkat tazminat
BALKAN — Kabul edilmistir.
Mefrusat demirbas bedeli ve
miikaleme iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
Merkez levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Merkez nxiiteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vekalet otomobili masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler mefrusat ve demirbasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler miiteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Miitenewi masraflar
BALKAN — Kabul edilmistir.
Daimi memuriyet harcrrahi
BALKAN — KjaJbul edilmistir.
Muvakkat memuriyet harcirahi
BALKAN* — Kabul edilmistir.
Mufettisler harcirahi
BALKAN" — Kabul edilmistir.
Devir ve tefti$ harcirahi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Resmi telefon tesis ve mukaleme masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
tJcretli muhabere ve miikaleme
bedeli
BALKAN — Kabul edilmistir.

Lira
4 800
289 204

25 000

301 680
649 800
181 000
19 420
29 000

6 000
4 000
130 000
110 000
30 000

334 000
80 000
30 000

100 000
115 000

12 000

11 000
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195 Posta ve telgraf ucreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
196 Mukannen masraflar
1
BALKAN — Kabul edilmistir.
197 Vergi ve tasfiye islerile istigal
eden komisyonlarm masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
198 Cibayet masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
199 Muamelati nakdiye
1
BALKAN — Kabul edilmistir.
200 Atli tahsildarlara verilecek yem
bedeli
BASKAN — Kabul edilmistir.
201 Emval alim bedeli
BASKAN — Kabul edilmigtir.
202 Ecnebi miitehassislar ve mali
tetkik heyeti masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
203 Avrupaya gonderilecek miifetti§ler harcirahi
BASKAN — Kabul edilmigtir.
204 Staj i§in ecnebi memleketlere
gonderilecek maliye memurlannm tahsisat ve harcirahlan
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
205 Kavanin ve nizamat ve mukarrerati maliye telfik ve tertib
masrafi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
206 Kitab ve mecmua masrafi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
207 Mekteb ve kurs masrafi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
208 trad getiren milli emval masrafi
BASKAN — Kabul edilmigtir.
209 trad getirmeyen milli emval tamir masrafi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
'210 Milli emval mii§terek masraflari
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
211 Istimlak bedeli
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
212 Damga matbaasi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
213 788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
214 Gegen yil borglan
BASKAN — Kabul edilmistir.
215 Eski yillar borglan
BALKAN — Kabul edilmigtir.
216 Masarifi gayrimelhuza
BALKAN — Kabul edilmistir.
217 Dariissafakaya yardim
BALKAN — Kabul edilmistir.
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Lira
252 143
071 600
288 730
67 700
17P 972
129 000
15 736
17 500
32 000

30 400

3 000
6 000
33 620
16 500
168 300
21 000
10 000
88 000
55 000
85 000
57 000
75 000
15 000
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218 Dariissafakada yapilacak kalorifer tesisati masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
219 Qocuk esirgeme kurumuna yardim
BALKAN — Kabul edilmistir.
220 Kizilay kurumuna yardim
BALKAN — Kabul edilmistir.
221 Turk spor kurumuna yardim
BALKAN — Kabul edilmistir.
222 Genglik teskilatina ve Halkevlerine yardim
BALKAN — Kabul edilmistir.
223 1351 numarali kanun mucibince
sarfolunacak Ankara sehri imar
masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
224 Ford mukavelenamesi mucibince
verilecek prim karsiligi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
225 Ihtiyat tahsisati
BALKAN — Kabul edilmistir.
226 Ajans telgraf ucreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
227 Milli iktisad ve tasarruf cemiyetine yardim
BALKAN — Kabul edilmistir.
228 Evkafa muavenet
BALKAN — Kabul edilmistir.
229 2777 numarali kanun mucibince
yapilacak Siyasal bilgiler okulu
masraflari karsiligi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
230 Turk tarihi tetkik heyetine yardim

Lira
40 000

18 000
12 880
239 568
591 480

146 875
100
46 500
70 000
10 000
93 000

105 000
24 120

BttTQE En. M. M. RAlF KARADENiZ
(Trabzon) — Bu fasla 30 000 lira daha ilave
edilerek yekunu 54 120 lira olacaktir. Asagidaki 231 nci fasildan da bu 30 000 lira tenzil edilerek yekunu 100 200 lira kalacaktn*.
BALKAN — Miitalea yoktur enciimenin tashihine gore 230 ncu faslin yekunu 54 120 lira
olarak kabul edilmistir.
F.
Lira
231 Turk dili tetkik heyetine yardim 100 200
BEStM ATALAY (Kiitahya) — Biz biitgemizi 150 000 lira iizerinden yapib takdim etmistik. §imdi 100 000 liraya indirilmistir. Bizim taahhiid altina girdigimiz isler igin bu para
kafi degildir. Hig olmazsa biitgedeki miktarm
kalmasmi teklif ediyorum.
RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Turk tarih tetkik heyeti, biitce tetkik ediHb tevzi olunduktan sonra bir kongre yapmaga karar vermistir. Bu kongrenin masraflarma karsilik olmak uzere de 30 000 liraya ihtiyag gosterilmistir. Halbuki btitge tevzi edildikten sonra tab
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ve tevzi edilmis bulunuyordu. Binaenaleyh biz
Maliye vekaletinin de muvafakatile, 231 nci
fasildan, arkadasimizin bahsettigi Dil tetkik korumuna aid tahsisattan 30 000 lirayi tarhederek Tarih tetkik cemiyetine yardim faslrna Have ediyoruz. Bu ilaveyi yapmca, diger fasildan
bittabi 30 000 lirayi tenzil ettik. Fakat Maliye
vekaletinin sene iginde tasarrufattan temin
edecegi 30 bin lirayi, miinakale suretile yine bu
fasla koyacagiz ve arkadasimm istedigi, sene
iginde yerine gelecektir.
BESIM, ATALAY (Kiitahya) — 0 halde
mesele yoktur.
BA§JKAN — Fasil hakkmda baska soz istiyen yoktur. Kabul edilmisti.
F.
232 2814 sayili kanunun 13 ncti maddesi mucibince Ziraat bankasma verilecek fevkalade ihtiyat
akgesi
1
BALKAN — Kabul edilmistir.
233 2056 sayili kanunlarm 3 ncii
maddeleri mucibince odenecek
bugday zarari ve silo ambarlar
fc
itfa karsiligi
1
BA§KAN — Kabul edilmistir.
234 Bugdayi koruma vergisi cibayet
teskilati ve masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
235 Siyasal bilgiler okulu tesisat
masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
236 2871 sayili kanunun 7 nci maddesi mucibince hususi idarelere
verilecek maas ve masraf ve vergi farki karsiligi
1
BALKAN — Kabul edilmistir.
237 Hukumet mall elgilik ve konsolosluk binalarmm tamir masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
238 Hava yollari Devlet isletme ida*
resi biitgesine yardim
BA§KAN — Kabul edilmistir.
239 Tahran elgiligi binasi insaat
masrafi
'
BAJjfKAN — Kabul edilmistir.
240 Balkan birligi cemiyetinin Devlet demiyollan isletme idaresine
olan borcu
BA§KAN — Kabul edilmistir.
241 Hudud ve sahiller sihhat umum
miidurlug-u biitgesine yardim
BALKAN — Kabul edilmistir.
242 Oman biitgesine yardim
BA§KAN — Kabul edilmistir.
243 Van go'lii tesisati igin
BA§KAN — Kabul edilmistir.

Lira

000 000
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F.
244 Van golii isletmesi igin
BALKAN — Kabul edilmistir.
245 Devlet reisine yepilacak motor
igin
BALKAN — Kabul edilmistir.
246 Tiirk Maarif cemiyetine yardim
BA§KAN — Kabul edilmistir.
247 Elektrik i^leri etiid idaresine
yardnn
BA§KAN — Kabul edilmistir.
248 Ankarada yapilacak radiyo istasyonu igin Posta, telgraf ve
telefon idaresine verilecek olan
BA§KAN — Kabul edilmistir.
249 Yeni teskil olunan bes kaza
masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
250 Hazinenin uhdesinde bulunan
emlakin 1935 ve 1936 mali yili
mukataa bedeli
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.

Lira
45 000
180 000
30 000
200 000

500 000
1 659

100 000

B - Duyunu umumiye biltgesi
000 000
350 000
15 000

208 666
40 000
450 000
100 000

14 500
500 000
743 096
75 000

BAJjfKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
mutalaa var mi?.
Fasillara gegilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Fasillara gegilmisi kabul edilmistir.
Lira
F.
1 081 353
254 % 5 f aizli dahili istikraz
BA§KAN — Kabul edilmistir.
255 2094 numarali kanun mucibince
gikanlan ikramiyeli dahili istikrazm faiz ve itfa bedellerile
komusyon, sigorta ve sair bilumum masraflar karsiligi
1 147 038
BA§KAN — Kabul edilmistir.
256 2463 numarali kanun mucibince
gikanlan tahvillerin faiz ve itfa bedellerile komusyon, sigorta
ve sair bilumum masraflan karsiligi
1 050 918
BALKAN — Kabul edilmistir.
30 075
257 ikramiyeli donanma piyangosu
BA§KAN — Kabul edilmistir.
258 1885 numarali kanun mucibince
Istanbul mecburi istimlak bedeli
50 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
259 Mahsubu umumi kanunu mucibince verilecek tasfiyei dtiyun
tahvillerinin 1932 - 1937 seneleri faiz ve amortismanlarile
nakden verilecek tahvil kesirleri ve komusyon, sigorta ve sair
masraflan karsiligi
100 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
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260 1932-1935 muvazene kanunlannm 11 nci maddelerile 2248,
2808 numarali kanunlar mucibince verilecek tahvillerin 1932 1937 seneleri faiz ve amortismanlarile nakten verilecek tahvil kesirleri, komiisyon, sigorta,
muhafaza ve sair bilumum masraflari karsiligi
1
BALKAN — Kabul edilmistir.
261 Ciimhuriyet Merkez bankasi hesabi
3
BALKAN — Kabul edilmistir.
262 Diiyunu umumiye senelik murettebati ve meclisi idare masarifi
olarak isabet eden
5
BALKAN — Kabul edilmistir.
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Lira

200 000
747 305

170 000

BERQ TURKER (Afyonkarahisar) — Sakrt
imparatorluk borclan ipin Diiyunu umumiyeye
verilen paralardan Hukumetpe taleb edilen
4 742 634 liraya karsjlik olarak Butqe enciimeni 5 170 000 lira veriyor. Arada 427 bin kiisur
lira bir fark vardir. Bu, bize zaten fena bir tarzda miras kalmis,tir. Binaenaleyh Maliye vekaleti 4 742 634 lira teklif ettigi halde, Biitqe enciimeni nipin bunu 5 170 000 liraya pikarmistir.
Biitpe enciimeni mazbatasmda buna dair izahat
yoktur. Tenvir ederler mi?
MALlYE VEKlLl FUAD AGRALI (Elaziz)
— Efendim; dun biitpenin heyeti umumiyesi
hakkmda izahat verirken, bu Turk tahvili borclannrn bugtinkii fransiz frangmin kiymeti hazirasi iizerinden tediyesi du§unuldiigunu sbylemi§tim. Hiikumet, kendi noktai nazarina gore
bunu kabul etmi§ ve rakami ona gore teklif eylemi^ti, neticede Diiyunu umumiye meclisi dahi, Hiikumetin noktai nazanni kabul etmi§ti.
Yine arzettigim vephile; bu iki milyon liraya
yakin tasarrufun 470 bin lirasmm fevkalade
amortismana tahsisi kabul edildi. Bunu Biitpe
enciimenine arzettik. Ara yerde gbriilen fark
bundan ibarettir.
BASKAN — Ba§ka soz istiyen olmadigma
gore fasil kabul edilmi§tir.
F.
263 1722 numarali kanun mucibince kibrit istikrazi faiz ve itfa
murettebati
1
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
264 2248 numarali kanun mucibince verilecek paralar
BASKAN — Kabul edilmistir.
265 944, 1091 numarali kanunlar
mucibince Qikarilan Hazine bonolan
2
BASKAN — Kabul edilmi§tir.

Lira
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Lira

266 664, 1013, 1177, 1244, 1550, 2425
numarali kanunlar mucibince cikanlan bonolar ve bu mahiyetteki borplar
7
BASKAN — Kabul edilmistir.
267 3082 numarali kanun mucibince
yapilacak tediye karsiligi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
268 Fevkalade tahsisat karsiliklarindan ve Hazine bonolanndan
dogan borclann faiz ve amortismanlan
6
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
269 2434 numarali kanun mucibince temin olunan kredi taksiti
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
270 2253 numarali kanuna gore Uyu§turucu maddeler inhisarmca
yapilan istikraz taksiti
BASKAN — Kabul edilmistir.
271 2528 numarali kanun mucibince
yapilan Ankara imar istikrazi
karsiligi
BALKAN — Kabul edilmistir.
272 2670, 3022 numarali kanunlar
mucibince Amerika Birlesik
Devletleri Hukumetine verilecek
senelik taksit bedeli
BASKAN — Kabul edilmistir.
273 Vatani hizmet mukabili maas
ve tahsisati fevkaladeler
BASKAN — Kabul edilmistir.
274 Miitekaid, dul, yetim maaslan
ve tahsisatlari
' 16
BALKAN — Kabul edilmistir.
275 551 numarali kanun mucibince
harb
malullerine
verilecek
arazi bedeli
BASKAN — Kabul edilmistir.
276 Mahkumiinbih borclan
BALKAN — Kabul edilmistir.

000 027
800 000

375 000

100 000

129 328
30 108
500 000

80 000
50 000

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda
soz isteyen var mi?
Fasillara gecilmesini kabul edenler Etmeyenler... Kabul edilmistir.
F.
278 Memurlar maasi

229 787

500 000

(• - Tapu vc kadastro V. miidiirliigii Mltcesi

034 550
43 786

700 000

BALKAN — Kabul edilmistir.
279 1683 numarali kanunun 58 nci
maddesi mucibince
verilecek
tekaiid ikramiyesi
BALKAN — Kabul edilmistir.
280 Merkez miistahdemleri iicreti
BA§KAN — Kabul edilmistir.
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1 004 606

6 000
20 700

1 : 64
F.
281 Vilayetler
reti
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Q - Gumrilh ve inhisarlar vekdleti hutgesi

Lira
mustahdemderi iic51 720

BA§KAN — Kabul edilmistir.
282 JVCuvakkat tazminat
33 000
BALKAN — Kabul edihnistir.
283 Merkez mefrusat ve dentirbasi
3 500
BALKAN — Kabul edilmistir.
284 Merkez levazimi
1 850
BALKAN — Kabul edilmistir.
285 Merkez anuteferrikasi
1 200
BALKAN — Kabul edilmistir.
286 Vilayetler mefrusat ve demirbasi 13 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
287 Vilayetler levazimi
11 500
BALKAN — Kabul edilmistir.
288 Vilayetler muteferrikasi
3 300
BASKAN — Kabul edilmistir.
289 Miitenevvi masraflar
29 900
BALKAN — Kabul edilmistir.
18 000
290 Daimi memuriyet harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
291 Muvakkat memuriyet harcirahi
9 000
BASKAN — Kabul edilmistir.
23 000
292 Miifettisler harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
293 SResmi telefon tesis ve mukaleme
masrafi
1 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
294 tJcretli muhabere ve mukaleme
bedeli
50
BALKAN — Kabul edilmistir.
4 656
295 Posta ve telgraf iicreti
BASKAN — Kabul edilmistir.
296 Kadastro ve tapu tahrir heyetleri
masrafi
55 160
BALKAN — Kabul edilmistir.
297 Tapu islerine yardim etmek igin
istdhdam edilecek muvakkat memurlar ve daktilolar iicreti
6 500
BALKAN — Kabul edilmistir.
298 tskandan miidevver muamelatm
tescili igin istihdam olunacak
muvakkat memur ve daktilolar
iicret ve harcirahlarile sair
masraflan
11 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
299 Tapu ve kadastro tatbikat kursu 44 080
BALKAN — Kabul edilmistir.
300 788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
8 500
BALKAN — Kabul edilmistir.
301 Staj igin ecnebi memleketlere
gbnderilecek memurlarm tahsisat ve harcirahi
2 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
1 000
302 Gegen yil borglari
BALKAN — Kabul edilmistir.
303 Eski yillar borglari
"
6 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
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BASKAN — Heyeti umumiyes hakkmda sbz
istiyen var mi?
Fasillara gecilmesini kabul edenler.... Etmiyenler... Fasillara gegilmi§tir:
F.
305 Vekil tahsisati

Lira
4 800

BALKAN — Kabul edilmistir.
306 Memurlar maa§i
307

308
309
310
311
312

313
314
315
316

BASKAN — Kabul edilmi§tir.
1683 numarali kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek tekaiid ikramiyesi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Merkez miistahdemleri iicreti
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Vilayetler miistahdemleri iicreti
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
Muvakkat tazminat
BASKAN — Kabul edilmigtir.
Merkez mefru§at ve demirba§i
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Merkez levazimi
BASKAN —- Kabul edilmigtir.
Merkez muteferrikasi
BASKAN — Kabul edilmigtir.
Vekalet otomobili masrafi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Nakil vasitalan
BASKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler mefru§at ve demirba§i

317
318

319
320
321
322
323

324

325
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BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Vilayetler levazimi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Vilayetler muteferrikasi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Miitenevvi masraflar
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
Daimi memuriyet harcirahi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Muvakkat memuriyet harcirahi
BALKAN — Kabul edilmigtir.
Miifettisler harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Staj igin yabanci memleketlere
gbnderilecek miifettis ve muavinlerinin harcirahi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
Yiiksek tahsilini bitirmis ve bir
ecnebi diline sahib olan ve giimriik muamelelerini bilenlerden
yabanci memleket gumruklerine
staj igin gonderileceklerin harcirahi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Resmi telefon tesis ve mukaleme masrafi
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.

1 660 692

10 000
44 100
18 840
54 000
7 630
16 260
4 500
3 500
1 500
32 151
34 500
11 960
70 877
52 000
21 000
39 900

5 000

5 550
3 700
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326 tJcretli muhabere ve mukaleme
bedeli
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
327 Posta ve telgraf iicreti
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
328 Mukannen masraflar
BALKAN — Kabul edilmistir.
329 Giimriik ambarlarmda zayi olan
e§ya tazminati
BALKAN — Kabul edilmistir.
330 Miitenevvi masraflar
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
331 Muharrerati umumiye ve sair
matbualarm tabi, teclid, kagid
ve sair levazimi masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
332 Tarife repertuvan masraflan
BALKAN — Kabul edilmistir.
333 Tarti aletleri mubayaa ve tamir
masraflan
BA§KAN — Kabul edilmistir.
334 insaat ve tamirat
BALKAN — Kabul edilmistir.
335 Giimriik kurslan masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
336 788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
BASKAN — Kabul ecWmlstii.
337 Gegen yil borglan
BALKAN — Kabul edilmistir.
338 Eski yillar borglan
BALKAN — Kabul edilmistir.
'
1
339 maas
BASKAN — Kabul edilmistir.
340 1683 numarali kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek tekaiid ikramiyesi
BALKAN — Kabul edilmistir.
J41 Miistahdemler iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
342 1107 numarali kanun mucibince
erbaslara verilecek aile zammi
BALKAN — Kabul edilmistir.
343 648 numarali kanunun dbrdiincii
maddesi mucibince erbaslara verilecek nakti miikafat karsilgi
BALKAN — Kabul edilmistir.
*44 1918 numarali kanunun 70 nci
maddesi mucibince verilecek ihtisas iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
345 Muvakkat tazminat
BASKAN — Kabul edilmistir.
346 Mefrusat ve demirbas
BALKAN — Kabul edilmistir.
347 Kirtasiye
BAS/KAN — Kabul edilmistir.
348 Miiteferrika
BASKAN — Kabul edilmistir.
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349 Miiitenevvi masraflar

1 380

Lira
53 031

BASKAN — Kabul edilmistir.
350 Daimi memuriyet harcirahi

19 625
351

4 080
352

300

353

13 700
354
4 630

355

10 000

356
357

9 600

358

15 000

359

22 071

360
22 000

361

9 962

362

8 700

363

672 827
364
1 000

365

30 000
BASKAN — Kabul edilmistir.
Muvakkat memuriyet harcirahi
9 000
BASKAN — Kabul edilmistir.
Mufettisler harcirahi
5 000
BAS/KAN — Kabul edilmistir.
Resmi telefon tesis ve mukaleme masrafi
2 290
BALKAN — Kabul edilmistir.
tfcretli muhabere ve mukaleme
bedeli
640
BALKAN — Kabul edilmistir.
Daimi masraflar
435 266
BALKAN — Kabul edilmistir.
Muayyenat
134 608
BALKAN — Kabul edilmistir.
Tamir ve tazmin masrafi
1 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
Umumi masraflar
596 747
BAS/KAN — Kabul edilmistir.
tstihbarat masrafi
72 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
Nakliyat
30 000
BASKAN — Kabul edilmistir.
Terciime masrafi
960
BASKAN — Kabul edilmistir.
Insaat ve tamirat
7 000
BASKAN — Kabul edilmistir.
788 numarali kanunun tatbiki
masrafi ve suel teskilatm teghiz
ve tekfin masrafi
2 600
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Gegen yil borglan
1
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Eski yillar borglan
2 830
BASKAN — Kabul edilmi§tir.

300 630
D - Dahiliye vekaleti hutqeai
600

300

19 440
7 120
4 952
4 236
6 390

Ba§kan — Heyeti umumiyesi hakkmda soz
isteyen var mi?
GALlB PEKEL (Tokad) — Dahiliye biitgesinin masraflan uzerinde biraz durmagi liizumlu goriiyorum. Biliyorsunuz ki darlik yillannda
biitgeler daraldikga vekaletlerin biitgelerinde de
mutemadiyen tenkisat yapildi. % 3 %5. Bu hal
son senelere kadar devam etti. Dahiliye vekaleti de kendi butgesinden yapilmasi lazimgelen
tenkisati nerede imkan buldu ise oradan yapiyordu. Bu.nu da ba§hca masraflarmdan yapmisti. Dahiliye vekaleti zaten maas, ve masraftan tesekkiil eden bir biitgeye maliktir. ln§aat
gibi, su gibi, bu gibi geni§ paralara sahib olmiyan bir biitge oldugu igin masraflara taalluk
eden rakamlarda gok biiyiik tenkisat yapmi§ti.
Tabii bu tenkisatin filiyatta da tesirleri goriiluyordu. Fakat Dahiliye memurlari mutemadiyen
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feragat gosterdiler, diglerini siktilar, dayandxlar.
Bu sene goriiyoruz ki biitcemizde, Biitpe enciimeninin sbyledigine gore, 18 milyon kiisur
bin; Maliye vekilinin soyledigine gore 20 milyon lira Mr fazlalik vardir. Binaenaleyh boyle fazlalik yillarma girilince yapilan bu tenkisatm yerine konmasi tabii cok dogru bir §ey
olurdu. Pakat tetkik ettim, gordiim ki Dahiliye
vekaletinin masraf kisimlarma bu zamlar yapilmami§trr.
Baylar bilirsiniz ki vilayetlerde, Devlet dairelerinde miktar itibarile kiilfet ve masraf itibarile Maliye ile Dahiliye daireleri daima miisavi giderler. Kac tane dahiliye dairesi bulunursa
o kadar da maliye dairesi vardir. Kazalarda da
bbyledir. Fazla olarak Dahiliyenin bir de nahiye te§kilati vardir. Binaenaleyh eski biitceleri
tetkik ettigimiz zaman goriiriiz ki masraf bususunda daima Maliye ile Dahiliye miisavidir. Fakat bugiin Maliye vekaleti toprak ve bina vergilerini idarei hususiyelere devrettikten sonra
tesskilatmdan miihim bir kismmi da oraya devretti. Bu suretle bittabi masraf ve kiilieti de
azalmistir. Ote taraftan Dahiliyeye baska ba§ka
daireler ilave edildi. Mesela seferberlik dairesi
ihdas olundu. Bunlar da ayrica kiilfet tahmil
etmektedir. Simdi Dahiliye ile Maliyenin masraflari arasmda bir mukayese yapmayi favdali
buluyorum. Mesela mefru§ata bakalim. Vilayetlerde kazalarda seyahat yapmi§smiz, bilirsiniz.
Oralarda dahiliyenin oyle niifus daireleri vardir ki igine girdigimiz zaman ne vaziyet kar§ismda kaldigirnizi hepimiz hatirlanz. Bir vicdan
borcu olarak arzetmeye mecburum ki gaz sandiklanni kendilerine sandalya yapan niifus daireleri vardir.
YUSUF BASKAYA (Denizli) — Simdi oyle
gaz sandigi falan yoktur.
GALlB PEKEL (devamla) — Dahiliye vekaleti biitgesi iginde mefru§at icin 10 bin lira
tahsisat vardir. Gecen sene 20 000 lira imis,
10 000 lirasi bu sene kesilmi§. Buna mukabil
Maliye vekaletinin 130 000 liradrr. Dahiliye
vekaleti, ki ayrica bir daire daha, seferberlik
dairesi yeniden kuracaktir.
Teshin ve tenvir:
Dahiliye vekaletinin 30 000 lira, Maliye vekaletinin d0 000 liradir.
Kirtasiye: En 50k kagad sarfeden yerlerin vilayet daireleri ile kaymakamlik daireleri oldugu malumdur. Oyle oldugu halde kirtasiye i§in
Dahiliye vekaletine 20 000, Maliye vekaletine
50 000 lira verilmi§tir.
%
Evraki matbua: Dahiliyede bir niifus dairesi
vardir ki Maliye vekaletinden daha fazla evraki matbua sarfeder ve buna mecburiyet vardir.
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Dahiliye
Nufus

12 000
10 000

22 000
Maliyenin 150 000 liradir. Binaenaleyh Biitce enciimeninden beklerdim ki bu aradaki nisbetler biribirine yakm olsun. Maliye vekaletinden de bemenni ederdim ki bunu kendi dairesininkine yakla§trrmi§ olsun. Onu gormedim. Kabilee bunu telafi etsinler, bunu bilhassa rica ederim. (Jiinkii daireler arasmda oyle tesirler yapiyor ki. birisi kendisini ovey evladmi§ gibi bir
zehaba dii§uyor. Bu da, tabii eyi tesirler yapmiyor.
Harcrrahlarda da epey farklar vardir. Fakat bunun uzerinde durmayacagim, giinki kendini hissettirir ve munakale yaptirarak tazmin ettirir.
Miifettisler harcirahi uzerinde duraoagrm.
Iki dairenin miifettis,lik teskilati da aymdnr.
Hatta mufcttislik isleri Dahiliyede Maliyeden
daha goktur. Qiinki Dahiliyede, idarei hususiyeler, belediyeler ve bir de koyler vardir. Buna
ragmen goriiyoruz ki, Dahiliyede miifettislik
harcirahi olarak 58 000 lira konmustur. Maliyeninki ise gegen senekinden daha fazla olarak 100 000 liraya gikanlmi^tir. Maliyeye neden fazla verilmis de Dahiliyeye verilmemis,
bunu demek istemiyorum. Maliyenin her halde
ihtiyaci vardir da onun igin bu para konmustur.
Maliyeden keselim, Dahiliyeye de verelim de demek istemiyorum. Fakat Dahiliyeninki de
ihtiyaci karsilayacak miktara ibl&£ edilmelidir.
Yine harcirah bahsmda bir nokta uzerinde
duracagim. Maliyenin harcrrahlarmda soyle
bir sey goriiliiyor; kontrol memurlari ve milli
emlak mufettislerinin harcirahlari. Bir de koylere gidib tahkikat yapacak memurlar igin
10 000 lira bir harcirah konmustur. Ayni ihtiyag Dahiliye igin de vardir. Koylerde, kazalarda bir cok yerlerde tahkikat yaptrrmak zarureti vardir. Bu Dahiliyenin, biitiin vekalet
dairelerine samil bir masrafidir. Dahiliye biitcesinde de boyle bir harcrrahm lazrm geldigini arzediyorum.
Yine masraf faslmda Maliye miifettislerini
Avrupaya gondermek, yetistirmek igin konmus
32 bin lira vardir, senelerden beri devam *%mektedir. Ayni sekle Dahiliyenin de ihtiyaci
oldugunu arzetmek isterim. Buna yakm bir
paraya onlarm butgelerinde de yer vermelidir.
Ona gore Dehiliye memurlarmi yetistirmek hayrrli olur. Gene Maliye vekaleti diger memurlarmi yetistirmek iizere 30 bin lira goriiyorum. Ayni parayi Dahiliye vekaletinde de
gormek isterim. Bu suretle memurlarmi yetistirmek, hususile idare makamlarmdakileri daha
miinewer bir hale getirmek memleket igin daha
hayrrlidrr.
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Maliye mektebinin vaziyetinden iyi neticeler
almdigmi hie. kimse inkar edemez. Ayni §eklin Dahiliye memurlari igin yapilmasmi temenni ederim. Alelusul nahiye mudurlerinin
yetistirilmesi ve bilhassa son zamanlarda meydan alan kby kalkmmasi igin kby muhtarlarmi
yeti^tirmek ancak boyle mekteblel* agmakla
kabil olacaktrr. Bu sene butgesi gegmi§tir.
Gelecek butgelerimdzde buna yer verilmesini
isterim.
Maas kismmda bir noktaya da ehemmiyetle
isaret edecegim: Elimizde bir barem vardir.
0 barem mufatelif sekillerde degi^tirilerek her
daire kendi vaziyetine gore teskilat kanuuu yapti, ona gore maaslari artirdi. Dahiliyede dyle
bir kanun hazirlanmis ve Dahiliye enciimenine
vermistir. Kanun layihasi encumende beklemektedir.
Qiinkii karsiligini Maliye vekaleti bir turlu
bulamamaktadrr. Fakat grkmak iizere bulunan
bazr kanunlar 50k buyiik tuhafliklar yapacaktir. Mesele bir iki gun sonra buradan gegecek
olan polis teskilat kanununda kaza emniyet
amirleri 40 - 45 lira maas alacaklardrr. Oyle bir
kazaya rast gelecegiz ki orada emiyet amiri
45 lira maas aldigi halde kaymakam 40 lira alacaktrr. Bu kazanm emniyet ve asayisinden
mesul olan kaymakamdrr? Fakat bunun maiyetinde galisan adamm maasi 45 olacaktrr, ki, bu
idarede iyi olmayan tesirler yapacaktrr. Onun
igin^Maliye vekaletinden ve enciimenden temenni
ederim kibu hususta karisrkliga meydan vermesinler, bunu siiratle tashih etmek lazrnidrr.
18 milyon fazlalik oldugu igin bu biitgede yer
tutmasmi gok arzu ettigim daha bir mesele vardir, oiiu da gbremediim. Fakat arzetmeyi de lazimli gbrurum: Niifus isi. Baylar memlekette niifus kayidlerini yeniden kurmak ihtiyaci vardir.
Bu bir yazrmla meydana gelecektir ve bunun
igin de bir buguk milyon lira ile 1 750 000 arasmda bir masraf tahmin ediliyor. Bu byle bir
masrafdir ki, kendi kendisini gikaracaktrr, herkesin elindeki hiiviyet cuzdani yeniden verileoegine gore bu masraf tahsil olunmus olacaktrr.
1 750 000 lira cikarmasa bile 1 500 000 lirayi
gikarrr. Fakat bu alncak tahrir yapildrgi zaman
almaeak bir varidattrr. Bunun parasmi onceden
biitgeye koymak lazrm gelir. Bu niifus isleri vaziyeti hakkmda burada izahat vermegi zaid g'6riiyorum. Coklariniz bulundugunuz mmtakalarda az gok bunun hakkmda bir malumat sahibisiniz. Yalniz, ben kendi hesabrma temenni ederim ki bu niifus kayidleri her hangi bir seferberlik vakasmdan ewel yapilmis olsun. Harbi
umumide seferberlik devirlerinde insanlarm kut
le halinde multeci olarak memleket dahilinde dolastiklan zaman gok karisik bir hal meydana
gelmi^ti. Bu karisiklik iginde eger bir seferberlik
vukua gelirse memleket hesabma hayrrli neticeler vermez. Bu arzettigim sozlerim daha
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ziyade bir temennidir. Bunlardan bu sene biitg6sinde telafisi mumkiin olanlar varsa Maliye vekilinden ve Biitge enciimeninden rica ederim
telafi etsinler. Kabil olmayanlan da gelecek sene biitgesihde nazari dikkate almalanni rica
ederim.
BERg TttRKER (Afyon Karahisar) — Dim
biitgenin heyeti umumiyesi miizakere edilirken
fasillara gegildigi zaman, vekaletlere aid miitaealarimi gayet kisaca arzedecegimi sbylemis.tim. Bu giin bir kag vekalete aid miitalealarimi arzedecegim. Ewela Dahiliye vekaleti biitgesi geldiginden bu biitge hakKmdaki miitalealarnni okumama musaade buyurunuz.
Muhterem Dahiliye vekili is bas.ina geldikten beri memleketimizde bir asayis devri yaratrldi. E§kiya giiruhu kokiinden tenkil edildi ve
bugiin halk sukun iginde ya§ryor ve memleketimiz dahilinde seyahat edebiliyor. Ancak muhterem vekil son hudud hadiselerinde gordiiler
ki, hududumuz haricinde muzir mikroblar te§ekkiil ediyor ve ansizrn memleketrmizin rahatmi bozmaga tasaddi ediyorlar. Yard ara srra
aci siirprizler kar^ismda bulunuyoruz.
Biz samimiyiz, kalbimiz ruhumuz temizdir,
fakat bizi kiskananlar vardir. Bizim milli kalkinmamiza hos g'ozle bakmiyanlar olabilir. Binaerialeyh biz her dakika uyanik durmalryiz. Jandarma ve polis teskilatmi memleketianizin filan
veya falan hududunda degil biitiin hududlanmiz dahilinde miikemmel emniyeti umumiye te§kilati yapilmali ve bu islere tavzif edilenler segdlmis efrad olmolidrr ve bunlara maaslarmdan
mada fevkalade tahsisat baglarumalidir. Zaten
gegen sene de muhterem vkilden rica etmistim.
Memleketin emniyeti igin ifayi vazife eden bilhassa kiiguk polis efradmm vazife basmda iken
ailelerini gegindiremiyor gailesi olmamalidrr.
Buyiik bir sevin^le sbylemek isterim ki, bu gayeyi takib eden muhterem tg bakani polis ve
jandarma kadrosunda esaslr teskilat yapmak liizumunu duymu§ ve Kamutaya polis teskilat kanunu sunulmu^tur.
Memleketimiz iflerinden bahsederken bir de
C. H. Frrkasmdan bahsetmek isterim. Bu muhterem frrka Ulu sefimizin kurdugu yuksek bir
siyasi frrkadrr. Bu frrka, baska memleketlerdeki
fzrkalar gibi, siyasi miinakasalarla vakit gegirmez. Halk frrkasi memleketin umumi kalkmmasma hadim muhim bir tesjkilattir. Bugiin bu frrkanm umumi sekreterligini de dirayetle idare
eden muhterem Dahiliye vekili acaba teskilattan azami istifade ediyorlar mi? Ben diyorum
ki, mademki memleketimizin her tarafmda yayilmis bu muhim frrka teskilati vardir, biitun
frrka merkezleri memleketimizin kalkmmasma,
Devlet makanizmasma, bilumum halkm yard esnafm, tuccarm, miikellefin, giftginin ve koyliintin ihtiyag ve dileklerme dair umumi sekre-
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dikce, benim gibi goniil sever bir adamm gevinterlige sik sik raporlar yollarlarsa muhterem
memesi imkam var midir?. Bu giin eli kalem
Hiikumetimiz gok miistefid olurlar.
tutanlar bir smav karsismdadirlar. Bu imtiham
Biitiin Devlet makanizmasmm her noktasmi
yani dahili, iktisadi, zirai, sihhi, mali ve kiiltii- verebilecekler mi?, ig i§leri bakanligi yayin genel
sekreterligi, eli kalem tutanlan bu imtihana
rel sahalardaki isleri yakmdan takib ederek
gagnryor. Diyor ki; gelin, halk yigmlan igin
muhterem Basvekaleti sik sik haberdar ederek
kitab yazin. Bir milleti yapan; dili, tarini,
vazifesini ifa eden bir heyetin tesekkiilunii gemusikisi, mimarisidir. Eli kalem tutanlarm
§en sene bu kiirsiiden teklif etmistim. Diiyazdiklan kitablar, ancak kendileri gibi bir
siindiim ki bu nazik ve faydali vazifeyi muhziimrenin arasmda kaliyor. Biiyiik halk yigmterem Halk partisi teskilati pek ala ifa
larinm eline okuyacaklan Mtabi veremiyorlar.
edebilir ve sayin Hiikumetimiz miistefid olurlar.
Siz onlarm eline okuyacagi kitabi vermezseniz
Bu miilahazama dair, Muhterem Dahiliye vekio okuyacagi kitabi bulur. 0 okumaktan kallinin kiymetli dii§iinceleri nedir?
maz. Okumak onun igin bir ihtiyagtir. Onun
Dahiliye i§lerinden bahsedilirken; bir de bekiilturii vardir, medeniyeti vardir; her ^eyi
lediyelere aid bir iki soz soylemek isterim. Tiirk
vardir. 0 elbette okuyacaktir. Okudugu kigazeteleri hemen her gun belediyelerden §ikatablar bu giinun ihtiyaglarma uygun mudur,
yet ederler ve bunlarm hedefi bilhassa Istanbul
degilmidir,
onun orasmi dii§unmez. Fakat §ubelediyesidir.
rasi
muhakkaktrr
ki, okudugu kitablar gene
Ben bu gibi ne§riyatta belki miibalaga varonun eski hayatmdan almmi§ olan §eylerdir.
dir, diyorum; fakat arkada§imiz Ahmed thsan
Bir milleti musikisi, dili, edebiyati yapar
Tokgoz'iin 8 nisan tarihli Uyani§ gazetesindeki
ve yaratir demi^tim. Kiitle igin bir edebiyat yapmakaleyi okuduktan sonra, halkin sihhati nokmak, onun dilini yukselterek her ttirlu meftai nazarmdan, behemehal belediye i§lerinin kohumu ifade edecek hale getirmek lazrmdir.
kiinden tanzim edilmesi ihtiyacmi hissettim. Bu,
Bunu yapmazsak vazifemizi ifa etmi§ olmayiz.
sadece bir para meselesi degildir. Bu, bir bilgi,
Bu giinkii dil, §u kagidlara gegen, hala bu gunidare ve galissma meselesidir. Sarfedilen paralar
kii gazetelerde yazilan dil, dunkii saray dilidir.
lazim olan yerlere sarfediliyor mu? Te§kilatta
Hig ondan ayrildigi yoktur. Halk yigmlari o
noksan var midir?
dilden bir §ey anlamaz. Onlarm musikisi de
Biitiin kabahati belediyelere yiikletmek dogboyledir. Musiki deye galdignniz saray musikiru olmaz. Halkimizda da kabahat vardir. Qopsinden de bir $ey anlamaz, onun anladigi
leri sokaga atarlar, yiirudiikleri zaman sokaga
musiki, kendinin ruhunu irlayan musikidir.
tiikururler; belediyenin menettigi §eyleri yapBu ruhu sen edebiyata da sokacaksm, mimarimaktan zevk duyarlar.
yede sokacaksm. Egri, borii, pig bir tarzi miZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Tiirkiyede bu tarzda hareket eden bir halk yoktur. mariyi memlekete sokmayacaksm. §ahsiyetini ona
BERg TtJRKER (Afyonkarahisar) — Ihti- tevdi edeceksin, Bilhassa Devlet biitgesinden,
millet kesesinden gikan paralarla yapilan binamalki belediyede idaresizlik vardir ve modern
lara, o milletin §ahsiyeti girmelidir. Bu ote§kilat noksanhgi vardir, fakat halkta da dinun hakkidir.
siplin noksani vardir. Belediyelerin vazifelerinden biri de halki tanzifata ali§tirmaktir. AnkaZlYA GEVHER ETtLl (ganakkale) — Koylii
ra belediyesine de terettiib eden ilk vazife kaanlamryor senin lafmi. §ahsiyet...
nalizasyondur.
BESlM ATALAY (Devamla) — Bizim okur
Muhterem Dahiliye vekili, kesreti me§guliyazarlanmiz merdivenm list katmda dururlar.
yetleri esnasmda belediye islerinin islahi igin
tedbir almak niyetinde midirler? Her halde DaIn elinden tut onu da yukari gikar efendi!
hiliye miifetti§leri bu meseleleri sik sik kontrol
Korkma sen onun seviyesine artik inmezsin. Deetmelidirler. Sonra belediyelerin en miihim vajenere olmazsm. Yalniz yeter ki onun zayif nokzifelerinden biri de ihtikara kar§i §iddetli miitalanni bulasm ve o noktalardan ona inkilabi,
cadele etmek ve hayati ucuzlatmaktir. Fakat
asrm ihtiyaglarim a§ilayabilesin. Boyle yapmazbugiin muhtekirler serbestge istediklerini yapisan bittabi Ask, Kerem okur, A§ik Garib okur.
yorlar.
Bu ihtiyaci Cemal Httsnu de duymugtu. Bir halk
Maruzatim asla tenkid mahiyetinde degildir.
kiitiiphanesi agti. Bana Keremi verdi. Ben onu
Binaenaleyh samimiyetle ve husniiniyetle soylebir ku§ haline getirdim. Sonra Arzu ile Kanberi
digim sozlerin, muhterem ve enerjik Dahiliye
verdi. Gegen giin sordum. Keremden bir tek
vekili tarafindan nazari itibara almmasmi rica
niisha kalmamigtrr. Bunu Devlet Basimevi basederim.
migti. 0 basimevi ki reklam yapmak §ani alisinBES1H ATALAY (Kiitahya) — Arkadaslar; den degildir onun. Boyle olmakla beraber Keremin bugiin hep niishalan satilmi§tir. Bu gibi
biiyiik Turk devriini, bir yigm inci gibi birer,
eserler basilabilecek midir? Arkada§lar, ben sibirer ele almib diziye kondukga, iilkii denen,
insanm manevi gidasi, adim, adrni is haline gel- ze agik soyliyeyim. Yazmak igin o hayati ya§a-
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mak lazimdir. Basjka birisinin yiireginde bir §ey kette halkevleri ve diger teskilatlan vasitasile
tenvir ve irsada yardrni etmektir. Yoksa . iiuyarabilmek igin muharririn evvela kendisinin
tiin icraat kWii tamamile Hiikumetin elinde
duymasi lazimdir.
ve Biiyiik Meclise karsi mesul memurlarm elleZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bu
rine teslim edilmistir. Halk Partisi bu islerle
gok giizel.
mesgul degildir.
BESlM ATALAY (Devamla) — Hangisi feBesim Atalay arkadasimizm Basm ve yaym
na ki ogul. Nasil yazmali, nasil dagitmalidir?
Ona dair fikirlerimi yaym genel direktbrliigiine direktorliiguhun son tesebbiisii hakkmdaki takdirlerine arzi tesekkiir ederim. Filhakika memsoylerim. Onun yeri burasi degildir. Ona buraleketimizin biiyiik halk kiitlesini evvela halkgi
da te§ekkiir edecegim. Cikardigi fransizca belbir parti olmak itibarile tenvir ve irsad etmek
letenle, bizim giizel eserlerimizi biitiin diinyaya tamtiyor. Burada bir §ey daha yapsa 50k iyi vazifemizdir. Bu vazifeyi mektebler, konferanslar, halkevleri ve sair torenler, bayramlar yaolur. Tiirkliik denilen yalniz bati tiirkleri degilparken bilhassa yazib, okuma bahislerine temas
dir, biitiin Asyada, diinyanin her yerinde izler
etmemege imkan yoktur. Dilimizin inceligi ve
birakmi§ olan biitiin tiirk ulusunun eserlerini
sadeligi biitiin edebiyat sanatlarmi ihtiva edeyaysin. Bu suretle yaptigi hizmeti daha 50k §ucek surette halka anlatmaga kabiliyetli bir dilmullendirmis, olur. Simdiye kadar halk yigmmi,
dir.
onun manevi ihtiyaglarcni diisiinen gok olmami§tir. Bunu dii§iindiigiinden dolayi ig i§ler baBu isi millicilik gayesi ve gayretile galisan
kanma te§ekkiirlerimi sunmagi bir borg bilirim.
asil sanat erbabma birakmagi daha muvaf ik bulDAHtLlYE VEKILI SUKRU KAYA (Mug- duk. Biitiin sanatkarlar, ve ediblerimiz bu yolla) — Biitgeye aid miilahazalar sirasmda Galib
da galismaga devam ederlerse zannederim ki
Pekel, bilhassa dahiliye memurlarmin maa§lan
az zamanda cok giizel eserler halkimizm eline
ve masraflan ile diger vekaletler arasmdaki bii- gegecek ve halkimiz da bu giinkii edebiyatm
yiik farklan anlatti. Bazi devairin maa§lan, kit
seklilne gore gok giizel istifadeler elde edecektir.
senelerin eseri mahsuliidiir. Bolluk senelerinde,
Halk edebiyati demek, bu giin zaten cihanm
tabii, onlar da te§kilat yaptikga diger devaire
mesgul oldugu halk edebiyatidir.
miisavi surette biitgeden nasiplerini alacaklarBuslarm G-orgi edebiyti halk igerisinden almdir.
mis
edebiyattn*. Bizim edebiyatimizm tuttugu
Bu giin emsali maaslar arasmda biiyiik bir
yol
da
budur. 10 kiisur seneden beri, Ciimhurifark yoktur. Adeta hig bir fark yok gibidir
yetin ilk giiniinden bu giine kadar gerek resmi
yalniz masraflar arasmda fark olabilir. 0 masdiliiaiizde, gerek edebiyatimizm
eserlerindeki
raflarda Hiikumetge sonralan kirtasiyede
fark
ve
teadiil
meydandadir.
Bir
az gayretle
oldugu gibi daha saglam bir usule raptolunnatamamile halk dili konusacagimiza hig siiphe
cak ve herkesin ihtiyacina gore bu masraflar
yoktur. Biz her vakit ve her yerde ilan ettigimiz
verilecektir, tenvir ve teshin bahsinde. Onu yagibi gayemiz halka dogru degildir, halkla berakm biitcelerde gorecegimizi iimid ederim.
ber ve halk igindir. Bu esas gayemiz olduktan
Berg Tiirker arkadasrniizm emniyet ve asasonra
yapacagimiz biitiin faaliyetin verecegi semeyi§ icin soyledigi sbzlerin cenuba aid olan kismi
reler
halk
igin olmalidir. Bu gaye bittikten sonra
Fransa ile Turkiye arasmda siyasi miizakere
edebiyat
sahasmda
da gerek maarif yolundan,
mevzuu oldugu malumdur. Siyasi miizakereler
gerek
matbuat
ve
gerek
halkevleri yolundan
heniiz bitmemistir. Bunun neticesine baglanan
dahi
bu
gayeye
vasil
olmak
bizim igin bir vazibir keyfiyettir. Fakat cenubda her kimin tarafmfedir.
dan olursa olsun memleketimize gelecek, habaAziz hatiblere verecegim cevablarm hiilasasi
set edecek ciiretkarlar bulunsa da onlarm cezasi
bundan ibarettir. Baska bos kalmis ve cevablan
memleket dahilinde daima veriimistir ve verileverilmemis, olan sualler varsa onlarada cevab
cektir. En nihayet jandarmalar, hudud muhafizlari,"k6y bekgileri, polisler vazifelerini pek vermege amadeyim.
giizel ifa etmektedirler. Fakat 800 kilometre
BERQ TVRKER (Afyon KaraMsar) — Beagik bir hududda bazi curetkar hirsizlar igeri
lediyelere dair arzi malumat buyurmadmiz.
girerlerse bunlardan simdiye kadar pek azi
DAHtLtYE V. §. KAYA (Devamla) —
miistesna olmak iizere hepsi memleket dahilinde
Evet. Belediyeler kanunlarile idare olunan huhayatlarmi vererek cezalarmi gbrmiislerdir.
susi ve muhtar idarelerdir. Biz bu hususi ve
Halk Partisinin harigteki vaziyettoe gehnce;
muhtar idareleri kabil oldugu kadar bugiinkii
buyurduklan esaslar tamamile Hiikumete mevvaziyetlerini muhafaza etmek istiyorumki halk
du iglerdir. Halk Partisi bu giinkii Turkiye Ciim- kendi kendini idareye alissm mesuliyeti idrak
huriyeti Hiikumetiniai Partisidir.
Binaenaleyh
etsin ve mesuliyetin tadmi tatsm. Halkimizm
0 safha ve o safhalara aid vazifeler mesul HiiOiimhuriyet devrinden beri gordiigii biiyiik tekumet memurlan tarafmdan goriilmektedir.
rakkiler biitiin millette yenilige ve medeniyete
Halk Partisi vazifesi intibabati ve memle- kar§i biiyiik arzu ve heves uyanmi§tir. Vesaiti-
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miz buna tekabiil edecek mahiyette degildir.
Her ne kadar bunlarm varidat ve vasrtalan
artmakta isede idealizme yetisecek kadar degildir. Aradaki fark bundan dogmaktadrr. Yoksa belediyelerimiz, 10 sene ewelki hallerile
mukayese edecek olursak 10 sene ewelki belediyelerimizin bir gok seylerden mahrum oldugu
goriilur. Halbuki bu giinkti belediyelerimiz suyu.
tenvirati ve sair diger vesaiti medeniyesi itibarile
terakki hamlelerile yiiriimektedir. Fakat bunlarm
elbette ki vasitalan ihtiyaca tekabiil etmemesi
orada bosluk birakmaktadrr. Iztirab veren bu
hallerdir; iztirab umumidir. Alman gareler arasmda Ciimhuriyet Hialk partisi gurubunun bir
heyeti bu bina dahilinde galismaktadir. Belediyelerimizin varidat membalan azdrr bunun, milletimizin istedigi sekilde olabilmesi igin merkezce de tedbirler almmaktadir. Biiyiik Meclisin kurmus oldugu Belediye bankasi haylice
hizmet etmektedir.
Yaptigi bir program ve tatbik ettigi metodlar sayesinde 1940 senesine kadar 60 belediyenin suyu ikmal edilmi§ olacaktir. Vaktile bu
memlekette su denildigi zaman, abdest alman
ve yemek igin kullamlan su kastedilirdi. Bugiin temiz, bol ve ucuz suyu temin etmek garelerine tevessiil etmekteyiz. Bugiin 60 §ehrin hig
birinde tarn ve kamil, kastettigimiz manada, su
yoktur. Gelirleri mahdud olan belediyelerimizin
ihtiyaglarmi temine gali§tiklari bu 60 tane §ehrin 1940 gibi az bir zaman zarfmda arzettigim
metodlu §ali§ma sayesinde su ihtiyaglan tamamen temin edilmi§ olacaktir. Diger aksammi da,
yani tenvir, kanalizasiyon, stad yerleri, gocuk
bahgesi ve saire gibi ihtiyaglan da az zaman zarfmda temin edebilecegimiz timid edilebilir. Yapilan programa gore, eger idarei hususiyelerden
de bir kisim para aynlacak olursa, bu memba da
kar§ihk gosterilecek ellerine toplu para gegecek
olursa, memleketin her tarafinda §ehirlerimi sin
planmi, suyunu, tenvirini, kanalizasiyonunu ki,
bu 4 maddedir, azami 1945 veya 1950 ye kadar
olan zaman zarfmda buyucek sehirlerimiz igin
- ki bu §ehirler icinde dort milyon halk oturmaktadxr - temin edilebilecektir.
Ihtikar davasma gelince: memleketin bir
gok yerlerinde pahaliliktan §ikayet edilmektedir. Hayat pahalihgi, mesken pahahligi vardrr
denilmektedir. Bir de toptan e§ya ile, toptan
olmiyan e§ya arasinda fark goze garpiyor. Bu
sebeble biiyiik sati§lar igin Iktisad vekaleti,
kiiguk sati§lar igin de belediyeler ugra§maktadir.
Halkimizm disiplini, intizamperverligi ve
nezafeti diger memleketlere niimune gosterecek
kadar ileridir. (Bravo sesleri) Onlarin iki
biiyiik hassasiyetleri vardir: Birisi; Turk halkinm ideal! biiyiiktiir. Ikincisi de, ideale varmak
igin kalblerindeki heyecan ve dimaglarmdaki
nisbet biiyiiktur. Bunun tam husulunu gbrme-
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dikleri vakit muztarib olmaktadirlar. Maruzatim bundan ibarettir.
AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Arkadaglar; muhterem saym arkada§lanmin soyledikleri noktalardan en gok temas edilen yer,
irfan hayatimizm kiymeti etrafindadir. Burada
alet olan kagiddir. Biitgedeki rakamlara bakildigi zaman nuf us idaresinin defterleri; §usu, busu olarak on bin lira goriiliiyor. Gegen sene de
on bin lira idi.
Halbuki, bu sene 6 bin lirasi yalniz kagida
gidecek. Qunkii kagid fiatlarmda yuzde 40 zam
vardir. Dahiliye vekaletinin kirtasiyesi gegen
sene 5 bindi. Bu sene gene bes bin olarak kaliyor. Bununla big bir §ey yapamazlar. Sonradan munakalelerle belki temin edilir amma bu
usul de dogTu degildir.
En ehemmiyetli gordugum nokta matbuat
miiduriyetine verilen 50 bin lira zamdir; eski
75 bin lira ile, yekun 125 bin lira eder. Amma
bu giinku kagid fiatmi nazari itibare alrrsak,
bu yapilan zam, 20 bin liraya iner. Biitgemizde 20 milyon liralik fazlalik olduguna gore hig
olinazsa bunun yiizde 5 i bu mudiiriyete zammedilmeli idi ki, oda kendisinden beklenilen
vazifeyi yapabilsin.
Kagid meselesinde tevakkufa mecbur olacagim. Belediyelerin ihtikara bakmadigmdan
bahsettiler. Istanbulda kagidm bahaliligma en
biiyiik amil tuccarlardir. Ellerinde bir gok kagid stoklan bulundugu halde bunlan eski fiata satmadiklan igin, irfan hayatma biiyuk bir
darbe vurmu§lardrr. Bu noktadan belediyelerin
ihtikarla miicadele etmelerine miihim bir sebeb
daha buluyorum. Bu giin Istanbulda satilan
kagidlarm yiikselmesine baslica sebeb kagid
tiiccarlarmm ihtikandir.
DAHILIYE V. §ttKRU KAYA (Mugla) —
Devairin kirtasiyesi Maliye vekaleti taxafmdan
temin edilir. Maliye vekaletinin ayrica stoklan
vardir. Binaenaleyh biitge fasillarma konan krrtasiye tahsisati fiat fazlaligmdan miiteessir olmayacaktrr. Sonra bizim devairi resmiyede kirtasiyeden bir hayli tasarruf elde edildi|ine kani
olanlardanrm. (Bravo sesleri).
Qiinkii bir gok seyler ; miisvedde kagidlan
zarflar, atilan kagidlar bu gibi metrukat Maiye
vekletine kirtasiye kgidi kadar varidat getirir.
Ancak irfan vasitasi olarak kagidm pahalilastigmi goren Hiikumetiniz huzurunuza takdim edilmek tizere gazete ve kitab kagidlarinm giimriik resmini sifrra kadar bir raddeye
indirdi. Bu, Hiikumetin ve bilhassa Mjaliyenin
memeket irfanma kar^ii yaptigi biiyiik bir yardimdir.
AH3MED IHSAN TOKKOZ (Ordu) — Bu
yardima tes,ekkiir ederim.
Da. V. §t?KRU KAYA (Devamla) — Qar^ilardaki hususa gelince; sahsi bir mutalea ola-
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rak sb'yliiyorum. Dtikkanlarnda ve magazalarmda mudahhar mal bulunduran tiiccarlara harigte
mal gikinca behemehal aldigm fiata satacaksm diyecek vaziyetimiz yoktur. Bu, ayni mal
du§tugu. zaman igin de, variddir. Elverir ki malin
beynelmilel piyasasi ile memleket piyasasi arasmda fark olmasm. 0 vakit elimizde giimriikler
gibi giizel, dereceli enib gikabilen bir barajimiz'
vardo*. 0 baraji indirib gikartmak suretile
memleketteki fiati beynelmilel fiatlara uydururuz. Avrupada kagid fiatlarmm yukselisi kagidm imal edildigi selliiloz maddesinin harb sanayiinde kullanilmasi ve silhlanma yansmasi
davasi gikinca oraya hasredimesi yiiziindendir.
(Dogru sesleri)
Bu noktayi sahsi bir mutalea olarak arzediyorum. Yine tekrar edeyiim ki Hiikumetiniz bu
vaziyet karsisinda derhal gumrugii indirme
yoluna gitmistir.
Kanun muvazene enciimenindedir ve yakmda huzurunuza gelecektir.
EMtN DIRAMAN (Yozgad) — Hayat pahaliligma tesiri itibarile nazan dikkate almmasi
lazrni gelen bir mesele vardir. Bazi yerlerde
belediye sink hammalligmi menetmistir. Bir
baknndan eyidir. Pakat kabili icra olmayan
yerler de vardir. Bu yiizden binlerce kimsenin
ekmeginden olmasi mahzuru oldugu gibi, bu,
esya fiatmin da yiikselmesine sebeb olmaktadir.
Bu hususta Bakanlik ne dusiinuyor?. lutfen
izah etsinler.
DAHlLlYE V. §ttKRtt KAYA (Mug-la) —
Iki nevi hayat bahaliligi vardir. Birincisi zahiri
hayat bahaliligidir. Bu da tertipsizlikten qikan bir bahaliliktrr. Yani basmdaki agik pazarladan su kadar kurusa almabilen bir seyi gfidib
bakkaldan % 25, 30 fazlaya almaktir. Bittabi
Bu, orta halli aile icin hissolunur bir bahaliliktrr. tkincisi hayali olan hayat bahaldigrdir.
Bizim memleketimizde mutemadiyen baska
memleketlerin methi yapilrr. Mesela orada elbise soyle ucuzdur, yiyecek soyle ucuzdur. Ben
bunu o memleketlere mensub tiiccarlardan sordum, Dediler ki, «Gayet dogrudur. Fakat bir
sey vardir. Aradaki fark Beyoglu ile Mahmud
pasa magazalan arasmda fiat farkmdan ibrettir. Mesela birisi Sofyanm Mahmud pasadan
mal alryor. buraya geliyor. Beyoflunun liiks
maguzalardaki fiatlarla onu mukayese ediyor.
Tabii ekmek yag* peynir et sizde daha ucuzdur.
Bahali olan sey liiks olan seylerdir. Oteller
magazalar v. s. Bittabi bunlar her yerde boyledir. Londrada da bbyledir. Niyokdada, Berlinde de boyledir». Hayat bahaliligi orta halli
bir ailenin alabilecegi zaruri mallarm fiatile
61§ulur.
Ben bizde gikan bazi endekslerin yanlis oldugnnu goruriim. Bunu bazan nim resmi gazetelerde de aci bir hakikat olarak goriiyorum ki
bu memlekette asgari hayat 60 liradrr. Halbuki
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bu memlekette yevmiye bir lira alan aileler
% 80 i teskil eder. Bu aileler agliktan mi muztariptirler? Hayir, hesab yanli§ligi vardir. O
endeksi yazan, istandard oflayif dedigimiz muayyen bir hayat seviyesini kafasmda kim bilir
ne suretle tahayyiil etti. Bizim kendi ya§ayi§imiza gore bu memlekette hayat pahaliligi, oyle
iztirab verecek, pisikolojik sefalet tevlid edecek halde degildir. Ama, bu mevzu iizerinde galisilmasi lazim gelen noktalarm gok oldugunu
ewelce bilmiinasebe, arzetmistim. Bugiin bunu
serbest bir sekilde birakacak olursak bundan
esnaf istifadeye kalkisabilir. Ama, ozenli ve
diizenli bir ekonomi ile yuriiyecek olursak vasati hayati umumiye bu giinkunden % 10, 15
daha asagi inebilir ki bu #da tabiatile aileler idaresinde aynca bir saadet teskil eder.
Iktisad vekaleti toptan esya igin calismaktadir. Biz de diger taraftan belediyelere verdigimiz direktiflerle bunu kismen temine gali^maktayiz. Agik pazarlarm agilmasi hayat pahaliligi
iizerinde iyi tesirler gostermistir.
Hamallar meselesine gelince: 0 milli ve iqtimai bir davadrr. Ben onu bir Turk olarak ve
bir insan olarak her vakit sirtta yiik ta^imasmi
memleket igin agir bulurum. Kendisinin tahammiil edemiyecegi bir yukiin altmda iki biiklum,
burnu yere degerek, ezilerek giden bir adami
nerede gdrsem biiyiik bir iztirab duyar ve yiikiiniin yarismi tasimak isterdim. Bazi memleketleri tetkik ettik. memleketimizde bugiin insanlardan gayri nakliye vasrtalarmm tasryacaklari
yiik tahdid edilmistir^ fakat insanlarmki tahdid
edilmemistir. Tiirk kuvvetlidir diye arkasma
ve omuzlarma biiyiik ve agir yukleri yuklemek
ve yuksek yerlere kadar grkarmak dogru degildir. Bunlardan bir gogu bu agir yukiin tesirile hastalanmakta ve hatta bazilan sokak ortasmda ani olarak olmektedirler. Bunlarm bniine
gegmek lazimdir. Yapdacak is memleketin muhtelif ticari iktisadi ve igtimai hayatmi nazari
itibare alarak sirt hamalligmi kaldirmaktrr.
Araba ile merkeb ve atla nakliyat yapdamryan
sirtta tasmmasmda zaruret olan yerlerde §aresi
bulununcaya kadar yuklerin tahfifi yas;larm
tahdidi suretile bunun bniine gegilmelidir.
Bakkal dukkanmdan aldigi esyayi - bilhassa
Istanbul ve Ankarada - kiicuk bir gocugun sirtma vererek evine gidenleri gbriiriiz. Bu adam
arkasma dbniib bir kere baksa gocugun gektigi istirabi gorerek ve ona acryarak yiikii
kendisi tasir. Demek ki mekanik ve hayvan
kullanilacak yerlerde insan kullanilmamalidir. Bunlarm olmadigi yerlerde, yerlelerine insan ikame edilince bundada yiiklerin tahfifi ve yaslarm tahdidi suretile
insani ve milli bir i§ olarak ele almmali ve yapilmahdrr. Belediyeler boyle yapmaktadir. Ankara ve Istanbul belediyeleri de bunu boyle ya-
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pryor. Bunlarm hayati umumiyede tesiri ya olmiyacak veya pek az hissedilecektir. Ilk zamanlarda belki olabilir. Hamallik vasrta ve bir sanati mahsusa degildir. Hamallik i§ bilmiyenlerin
ve i§ bulamryanlarm yaptigi en agir bir hizmet,
insanlik vasfina gok aykin bir hizmettir. Vatanda§larm bu i§ten kurtanldiklan g-iin, onlar insanlik vasfina daha uygun ve daha §erefli is, bulabileceklerdir. Tiirkiyede i§ goktur. Memleket
tarlalan, memleket yollari: memleket §imendiferleri bir 50k kollara muhtagtir.. Istanbul ve
Izmirdeki hamallar bu gibi islerde gali§irlarsa,
bugiinkii kazang vasitalarcndan daha miireffeh
ve daha mesud olurlar. Binaenaleyh bbyle bir
korku varid degildir, memlekette is, vardir. t§
bilmiyenler, i§ bulmak bahanesile biiyiik sehirlere gidiyorlar, bunlarm lakirdisi "arkama bir
ip alir hig olmazsa hamallik ederim" oluyor. Bu
sozii bu memleketten kaldirmak lazmigelir. Bu
vaziyet hem igtimai noktada, hem de iktisadi
noktada iizerinde hig bir tesiri olmiyacak kadar ciizi ve lasey mesabesindedir. Hamallik bir
sanati mahsusa olmaktan ziyade bir kisim insanlarm tahammiil edebilecegi ve viicudu be§eri ezmiyecek kadar hafif islerle el ile kalidinlacak
yolcu salonlarmdan, yolcu e^yasmi gikarmak
gibi i§lere hasredilecek, diger i§ler de bir takrm
nakliyat vasitalarile yapilacaktir.
Buradaki Ankara belediyesinin yaptigi el
arabalarmi biliyorsunuz. Ve pek giizel de idare edip gidiyorlar. Bazi yerlerde sokaklar miisaid olmiyabilir. Oyle yerlerde de hafif olmak
iizere bu arka hamalligi daha iyi, bedeni ezmiyecek ve iizmiyecek bir sekilde yapilabilir. Demek istiyorum ki tutulan yolda devam etmek
lazimdir. Miisaade buyurursaniz burada Ankara
belediyesi, aldigi bu karara devam etsin. Vatandaslarimizi bu agir yiikten ve acmacak vaziyetten koruyalim ve kurtaralim.
FlKRl MUTLU (Igel) — Kbyliiniin kalkinmasmi temin igin daginik bir halde bulunan
koyleri birlestirmek icin ne tedbir almmistir ve
bu ne vaziyettedir ?
DAHILIYE VEKlLl StJKRtJ KAYA (Devamla) — Koyliilerimizden biitge miinasebetile bahsetmek dogru.dur. Vesile oldugrmuz icin te§ekkiir ederim. Turk kbyliisii bir tabirle tiirk giftgisi - giinkii bizde bir gok kasabalar vardir ki
onlarin koyden farki yoktur. Kaza olmakla beraber bir koy vasfindan kurtulamaz. Be§ haneden bes bin haneye kadar koy vardir. Farklari bazilannda gar§ilarmda diikkanlarm, magazalann, daha gok bazilannda daha az olmsidir. Fakat te^kilat itibarile hepsi bir haldedir Tiirk kbyliisii, Tiirkiyenin efendisi olduguna
g'bre, Biiyiik §efin de verdigi bir hak oldughma
gore ve bizim C. H. Partisinin siari halkgriik olduguna gore Hiikumetin biitiin gayretini kbyliiye hasretmesi gok tabiidir ve senelerden beri
hep bu yolda yurumiistur. Kbiiyliinun kalkinma-
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si igin gerek Devlet ve gerek mahalli idareler bir
gok esaslar kurmuslrdir. Bilhassa Nafia ve Ziraat vekaletince sulama ve ziraat alatmi yerlestirmesi ve konmbine suretile tamimi gibi bir
gok tedbirler almmistir. Kbylii zengin edilmedikge, kbylii miireffeh yasamadikga, kbyliiniin
istikbali temin edilmedikge, kbyliiniin sihhati
k'orunmadikga yapilacak biitiin eserler su ve
kum iizerinde kurulmus binalar gibi temelsiz
olur. Bir yerde arzetmistim kbyliiniin ocagi tiitmezse fabrikalarimizm bacasi gabuk sbner. Biitiin bu gayretlerimiz kbyliiniin istihsal kabiliyetini arttirmak ve refah seviyesini yiikseltmege
matuftur. Kbylerimiz, kbyliilerimiz, Ciimhuriyetin bahsetmek istidadmda oldugu medeniyet
nimetlerinden istifade etmelidir. Hem istifade
ettirmek bizim esasli borcumuzdur. Biz medeniyet ve Ciimhuriyetin en biiyiik nimetlerine kavustuk. Vatandaslanmizm da muhtag ve layik
olduklari derecede istifade etmeleri zaruridir.
Bunun igin de bazi idari tedbirler dusiindiik
§imdiye kadar kbylii ile mesgul olacak bir daire
yoktii. yalniz vali ve kaymakamlar
mesgul
olurlardi. ewelce gayet miitevazi davranarak ufak bir kby biirosu yaptik. Bu
giin 0 ihtiyaci gbrdiik ve hamleyi hissettik
ki, mudiiriyeti umumiye derecesine Qikaracagiz.
Bunun igin de bir kanun takdim edecegiz. Bu
miidiiriyet kbyliilerin faaliyet sahalari ve diger
hususatlarile ugrasacak miitehassis bir biiro
olduguna gore elbette kbyliiye gok yardimi olacak ve alakanizi gekecek hususati da arzedecektir.
Bir de kbylerimizin asli olan kusurlan dagmik
ve kiiciik olmasidir. Malumu alinizdir ki, kiigiik
yere, ne medeniyet, ne sihhat, doktor ne hayat
girer. Hatta bir nalbaddan dahi mahrum kalrr.
Medeni vesaitin kismen olsun girebilmesi igin
laakal 200 - 250 ev olmalidir ki dispanser ve diger teskilat gbnderilebilsin. Kbylerimizin bbyle
dagmik ve perisan olmasi, kbyliilerimizin de
dagmik ve perisan olmsmi icab ettirmistir Dagmik ve komsusunun yardimmdan uzak olan
kbyler, sihhat ve hayat itibarile de perisan olur.
Binaenaleyh kanunlarrmzla haizi salahiyet olarak dagmik koyleri bir araya getirmek bir hayli
giic, tatbiki miiskiil bir keyfiyettiir. Bir araya
toplryabilmek igin, arazinin miisaid olmasi lazimdir
Bazi yerlerde kbyliisii gayet zengin ve ileride oldugu halde kby evleri gayet dagmiktir.
Karadeniz sahillerindeki kbylerde oldugu gibi..
Arazinin icabi orada evler dagilmi§trr. Onu
toplamak ve bir araya getirmek imkani yoktur. Aksi takdirde biitiin bu zengin ve miimbit
yerleri kendi haline birakip oradaki halki tehcir etmek lazimdir. Buralan da ancak harab bir
halde birakmamak, imar etmek lazimdir. Diger
taraftan Orta Anadolu ve §arki Anadolu bby-
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le degildir. Byralarda kabili iskan koy arazisi
vardn*. Koy kalkmmasi hususunda; gerek vilayetlerimize verdigimiz direktif, gerek Sihhat
vekaletinin nazari itibara aldigi esas ve gerek
bizim ugra§tigimiz cihet, bu koyleri miimkiin
mertebe fazla masrafa bogmryarak ve kendilerine fazla kiilfet tahmil etmiyerek bir araya
toplamaktir. Bundan ba§ka miktarlan be§
on bine varan gogebelerimiz vardir. Kendileri
memleketin en iyi yerlerinde oturmaktadirlar.
Gocebe denilen tahtacilar ve saire daha ziyade
Mugla, Antalya ve Adana taraflarmdadir. Bu gibi yerlerde yasamak kendilerine de istirab vermektedir. Bunlari kendi istifade edebilecekleri
yerlere yerle§tirmek igin zaruri masraflardan
kisilacak paralarla i§e giri§mek kararmdayiz.
Bunlarm hepsinin istinat ettigi esas, tahsisat ve
paradir. Biiyiik masraflanmizdan kurtuldugu muz zaman buraya tahsis edecegimiz para bu
milletin dogrudan dogruya hayatma taalluk
edecek menfaatlarma sarfedilecektir. Bunun da
esasi koyluyu kurtarmak oldugunu tekrar hu zurunuzda arzetmek isterim. (Bravo sesleri)
BASKAN — Baska mtalea yoktur. Fasillara
gegilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Fasillara gegilmesi kabul edilmi§tir.
F.
Lira
4 800
371 Vekil tahsisati
BALKAN — Kabu edilmistir.
372 Memurlar maasi
3 543 696
BALKAN — Kabu edilmistir.
373 1683 numaraii kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek tekaiid ikramiyesi ve 1700 numarali kanunun 3 ncii maddesi
mucibince verilecek ikramiye
15 000
BALKAN — Kabu edilmistir.
374 Merkez mustahdemleri iicreti
39 360
BALKAN — Kabu edilmistir.
375 Vilayetler miistahdemler iicreti
190 500
BALKAN — Kabu edilmistir.
376 Muvakkat tazminat
41 840
BALKAN — Kabu edilmistir.
377 1437 numaraii kanun mucibince
verilecek avans
1 000
BA§KAN — Kabu edilmistir.
378 Merkez mefrusat ve demirbasi
108 000
, BA§KAN — Kabu edilmistir'.
29 000
379 Merkez levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.
380 Merkez miiteferrikasi
5 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
4 000
381 Vekalet otomobili masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
382 Vilayetler mefrusat ve demirbasi
10 000
BALKAN — Kabul edilmistir.'
383 Vilayetler levazimi
58 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
384 Vilayetler miiteferrikasi
6 000
BALKAN — Kabul edilmistir.

F.
385
386
387
388
389

390

391
392
393
394
395

396
397
398
399
400

401
402

403
404

405
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Lira
Mutenewi masraflar
60 100
BALKAN — Kabul edilmistir.
Daimi memuriyet harcirahi
76 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
Muvakkat memuriyet harcirahi
30 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Mfiifettisler harcirahi
58 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
2850 numaraii kanun mucibince
koy ve mahallelerde yapilacak
askeri yoklamalarda bulunacak
niifus memurlari harcirahi
15 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
Dahilde ve harigte olacak idari
ve mahalli kongreler masraflari
ve gonderilecek veya getirilecek
memurlar harcirahi
2 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
Resmi telefon tesis ve miikaleme
masrafi
6 690
BALKAN — Kabul edilmistir.
Ucretli muhabere" ve miikaleme
bedeli
2 750
BALKAN — Kabul edilmistir.
228 048
Posta ve telgraf iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
Devir harcirahi
42 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
2510 ve 2848 sayili kanunlar mucibince kultiir, idare, emniyet ve
dahilde ahar mahallere nakil
masraflari ve bu hususlar igin
istihdam edilecek muvakkat memur
iicretlerile
harcirahlan
ve diger bilumum masraflar
40 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
Niifus masrafi
13 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
Mecmua masrafi
6 380
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Miistahdemler iicreti
81 480
BALKAN — Kabul edilmistir.
Idare masraflari
17 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
Harcirah
22 020
BALKAN — Kabul edilmistir.
Otomobil ve nakil vasrtalari masraflari
36 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
788 numaraii kanunun tatbiki
masrafi
27 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Gegen yil borglan
18 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
EsM yillar borglan
16 500
BALKAN — Kabul edilmistir.
Yeniden teskil olunan bes kaza
masrafi
2 034
BA§KAN" — Kabul edilmistir.
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E - Matbuat umum mudurlugu biitgesd:
BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
mutalea var mi?
Fasillara gegilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etiniyenler... Fasillara gegilmesi
kabul edilmistir.
F.
411 Mlemurlar maasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
412
ttcret
BA§KAN — Kabul edilmistir.
413 Muvakkat tazminat
BA§KAN — Kabul edilmistir.
414 Mefrusat ve demirbas
BA§KAN — Kabul edilmistir.
415 Kirtasiye ve matbu evrak
BALKAN — Kabul edilmistir.
416 Miiteferrika
BA§KAN — Kabul edilmistir.
417 Posta ve telgraf iicreti
BALKAN — Kabufedilmistir.
418 Miitenewi masraflar
BA§KAN — Kabul edilmistir.
F - Emniyet igleri umum mudurlugu

Lira
5 208
43 800
1 080

F.
433 Miitenewi masraflar

1 000
641
129 520

435
436
437

438
439
440
441
442
443

butgesi

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
mutalea var mi?
Fasillara gegilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.

444

F.
421 Memurlar maa§i
4
BA§KAN — Kabul edilmistir.
422 1683 numarali kanunun 58 iici
maddesi mucibince verilecek tekaiid ikramiyesi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
423 Merkez miistahdemleri iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
424 Vilayetler miistahdemleri iicreti
BA§KAN — Kabul edilmistir.
425 Muvakkat tazminat
BALKAN — Kabul edilmistir.
426 Merkez mefrusat ve demirbasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
427 Kirtasiye
'
BALKAN — Kabul edilmistir.
428 Merkez miiteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
429 Vilayetler mefrusat ve demirbasi
BA§KAN —r Kabul edilmistir.
430 Vilayetler levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.
431 Vilayetler miiteferrikasi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
432 Vilayetler ikramiyesi
BALKAN — Kabul edilmistir.

446

Lira
500 158

445

447
5 000
21 960

448

70 568

449

135 720

450

8 950
6 900
451
8 600
12 000

Lira
63 900

BALKAN — Kabul edilmigtir.
434 Daimi memuriyet harcirahi

2 020
2 740
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452

38 000
5 500

453

980

454
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BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
Muvakkat memuriyet harcirahi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
Miifetti§ler harcirahi
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
Resmi telefon tesis ve mukaleme masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
tJcretli muhabere ve miikaleme bedeli
BALKAN — Kabul edilmistir.
Posta ve telgraf iicreti
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
Levazim
BALKAN — Kabul edilmigtir.
Miitenewi masraflar
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
Nakil vasrtalari masrafi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Polis telefonlarmm tesis, tamir
ve isletme masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Polis karakollarmm
tamir
masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Istihbarat masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Polis mecmuasi tabi, mevaddi
iptidaiye ve miiteferrik masraf
BASKAN — Kabul edilmistir.
1475 numarali kanun mucibince verilecek tazminat
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
Beynelmilel miiessesata istirak
masrafi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
Polis mektebleri masrafi
BASKAN — Kabul edtfmistir.
1700 numarali kanunun 2 nci
maddesi mucibince Avrupaya
staj. icin gonderilecek memurlarin harcirah ve tahsil masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Siivari polis hayvanlari mubayaa ve levazimi ve takim masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Gegen yil borglan
BALKAN — Kabul edilmigtir.
Eski yillar borglan
BASKAN — Kabul edilmi§tir.

45 000
21000
6 000
3 685
2 700
91939
170 548
7 500
28 000
4 000
12 000
250 069
5 500
2 400
600
98 650

8 500

18 500
5 900
3 800
2 440
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G - Jandarma genel homutanhgi hiltqesi

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalea var mi?
Fasillara gegilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
F.
Lira
461 Maasati umumiye
2 959 448
BA§KAN — Kabul edilmistir.
462 1683 numarali kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek tekaiid ikramiyesi
10 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
463 Miistahdemler ucreti
70 020
BALKAN — Kabul edilmistir.
464 Muvakkat tazminat
25 720
BALKAN — Kabul edilmistir.
465 Merkez mefrusat ve demirbasi
505
BALKAN — Kabul edilmistir.
466 Kirtasiye
800
BALKAN — Kabul edilmistir.
467 Merkez muteferriikasi
2 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
468 Komutanlik otomobili masrafi
1 800
BALKAN — Kabul edilmiftir.
469 Vilayetler mefrusat ve demirba§i

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

BA§KAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler muteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Miitenewi masraflar
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Daimi memurifyet harcirahi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Muvakkat memuriyet hartirahi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Mufettisler harcirahi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Resmi telefou tesis ve miikaleme masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Ucretli mufaabere ve mukaleme
bedeli
BALKAN — Kabul edilmistir.
Posta ve telgraf ucreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
Tayinat
<
BALKAN — Kabul edilmistir.
Levazimi askeriye
1
BA§KAN — Kabul edilmistir.
Levazma ve teghizati harbiye ve
fenniye
BALKAN — Kabul edilmistir.
Nakliyat
BALKAN — Kabul edilmistir.
Sibil ve baytari ilac, ve levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.

5 000

a: i

F.
Lira
484 Tamirat masrafi
100 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
485 Ikramiy e ve tazminat
36 200
BALKAN — Kabul edilmistir.
486 Nakil vasitalan masrafi
24 700
BA§KAN — Kabul edilmistir.
4e7 Memleket dahil ve haricinde
ucretli sihhi miiesseselerde tedavi ettirileceklerin masrafi
960
BALKAN — Kabul edilmistir.
Spor masrafi
188
* BAgKAN — Kabul edilmistir.
489 Subaylara verilecek hayvan tavizi
7 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
490 Jandarma mektebleri masrafi
55 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
491 Mat baa masrafi
3 400
BAgKAN — Kabul edilmistir.
492 Satm alma komisyonlari, dikim evi jandarma ambarlan
ve muayene heyeti masraflari
10 300
BAgKAN — Kabul edilmistir.
493 Gegen yil borglari
25 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
494 Eski yillar borclari
7 000
BALKAN — Kabul edilmistir.

151 390
15 000
82 000
80 000
50 000
5 000

1 100
1 100
61 067
493 064
409 288
178 250
310 000
28 000

H - Hariciye vekdleti butgesi
BA§KAN — Hariciye vekaleti biitgesinin heyeti umumiyesi hakkmda soz istiyen var mi .
Fasillara gegilmesiin kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmistir.
F. .
Lira
501 Vekil tahsisati
4 800
BALKAN — Kabul edilmistir.
502 Elgilik ve konsolosluklar memurlan maas ve temsil tahsisati ile
akge farki ve merkez memurlan
maa§i
1 702 943
BttTgE ENCUMENl M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) — 502 nci fasildaki rakam
(1 695 591) lira olacak buna mukabil de 504
ncii fasildaki merkez mustahdemleri ucreti
(61 740) lira olacaktir.
BA§KAN — 502 nci fash (1 695 591) lira
olarak kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
F.
503 1683 numarali kanunun 58 nd
maddesi mucibince verilecek tekaiid ikramiyesi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
504 Merkez miistahdemleri ucreti

Lira
1200
61 740

BA§KAN — Encumenin tashihi venule 504
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ircii fasli (61 740) lira olarak kabul edenler...
Etmiyenler.... Kabul edilmitsir.
F.
Lira
505 Elgilik ye konsolosluklar miistahdemleri iicreti ve akge farki
304 140
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
35 000
506 Muvakkat tazminat
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
4 000
507 Merkez mefrugat ve demirbagi
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
11 000
508 Merkez levazmu
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
*
509 Ecnebi memleketlere gekilecek
telgraf ve gonderilecek mektublar ve paketler masrafi
45 000
BALKAN — Kabul edilmigtir.
510 Merkez miiteferrikasi ve nakli
nukut
6 000
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
3 200
511 Vekalet otomobili masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
512 Elgilik ve konsolosluklar masmasrafi
522 000
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
513 Elgilikler, daimi murahhaslik
igin mubayaa olunacak otomobil
bedeli
19 000
BALKAN — Kabul edilmigtir.
2 300
514 Merkez melbusati
BALKAN — Kabul edilmigtir.
515 Daimi memuriyet harcrrahi
65 000
BALKAN — Kabul edilmigtir.
516 Muvakkat memuriyet ve kuriye
harcirahi
40 000
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
517 Resmi telefon tesis ve mukaleme
masrafi
7 000
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
518 Posta ve telgraf iicreti
429
BALKAN — Kabul edilmigtir.
519 Beynelmilel miiessesat ve Cemiyeti Akvama igtirak hissesile

F.

0 : 1
Lira

daimi murahhaslik masrafi ve
Cemiyeti Akvama mtizaheret
cemiyetine yardim
100 000
BALKAN — Kabul edilmigtir.
520 Miitenewi msrflar
80 000
BALKAN — Kabul edilmigtir.
521 Ecnebi misafirler otomobil masrafi
1 700
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
522 Telif at ve negriyat
12 500
BALKAN — Kabul edilmigtir.
523 Matbaa masrafi
950
BALKAN — Kabul edilmigtir.
524 Kong-re, konferans, komisyonlar
masrafi
110 200
BALKAN — Kabul edilmigtir.
525 Hakem mahkeme ve heyetlerile
uzlasma komisyonlari
2 000
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
526 Muhtelit hakem mahkemeleri
iicret ve masrafi
4 000
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
527 Evrak ve .dosya iglerinin tanzimi
igin kullandacak miitehassislar
iicreti
8 400
BALKAN — Kabul edilmigtir.
528 Tahdidi hudud komisyonu iicreti
ve harcirahi ile idare ve kule
masraflari
500
BALKAN — Kabul edilmigtir.
529 Ajans tahsisati
150 000
BALKAN — Kabul edilmigtir.
530 788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
2 550
BALKAN — Kabul edilmigtir.
531 Gegen yil borglan
3 000
BALKAN — Kabul edilmigtir.
532 Eski yillar borglan
2 725
BALKAN — Kabul edilmigtir.
BASKAN — Yarim saat istirahatten sonra
devam etmek iizere celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 16.

IKINCI

GELSE

Agilma saati : 16,35
BASKAN — Tevfik Fikret Silay
KATlPLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Ali Zirh (Rize).

II fusumuzun az vakitte gogalmasi bakimmdan,
daha goriilecek bir gok i§ler ve yapilacak bii yiik odevler oldugunu bir dakika dahi unutma/ — Skhhat ve Igtimai Muavenet vekaleti biitmalryiz.
gesi.
Arkada§lar; giirbiiz Tiirk gocugunun yurd
BASKAN — Sihhat ve igtimai muavenet vekar§ismda en zengin bir sermaye oldugunu ankaleti biitgesinin miizakeresine ba§kydruz.
lryan Ulu Sef Atatiirk, 1935 yili agma nutkunESMA NAYMAN (Seyhan) — Arkada§lar;
da bize §u miijdeyi vermi§ti: Saglik ve sosyal
hepimiz 50k iyi biliriz ki bir milletin en aziz
yardim faaliyetimiz oniimiizdeki yillarda daha
sermayesi, en kiymetli varligi niifusudur. Siz bu
geni§liyecektir.Partimizin programinda ise bu
hakikati herkesten iyi takdir edersiniz ve §im- satirlari okuyoruz: '' Gelecek nesli saglam ve giirdiye kadar ettiniz; i§te bu giivenledir ki bu
biiz yeti§tirmek" Bu boyle olunca, artik aziz
husustaki du§iincelerimi muhterem heyetiniz
vatanimizda gocuk koruma faaliyeti tamamile
huzurunda arzetmek cesaretini buldum.
bir Devlet meselesi mahiyetini almali ve baslica
siarlarmdan biri Devletgilik olan ve bu DevletNiifus meselesi bir hayat meselesi olunca
gilik prensibini, te§kilati esasiye kanununda dapek kolay anlagilir ki; niifusun adedini gogaltmak ve sonra efradi her manasile terbiye ve hi tebariiz ettiren geng Ciimhuriyet ve onun sayin
Sihhiye vekaleti himmetli elini behemehal bu
takviye etmek vazifesi, hifzissihha ve igtimaiverimli mevzua uzatmalidir. Zira arkadaslar
yat, hatta siyaset ile me§gul olanlar igin ne
yuksek bir iilkii halini alir.
1 dogan gocugu ya§atmak ana baba kadar belediyelerin, Hiikumetin, herkesin, biitiin yurdda§Filhakika bugiin her ileri millet, niifus silarm borcudur.
yasetini biiyiik bir ehemmiyetle kar§ilami§ ve
Arkada§lar, dilegim §udur: Biitiin Tiirk vabu biiyiik milli sermayeyi gogaltmak igin her
tanmda Tiirk gocugu lehine umumi bir sihhat ve
vasitaya ba§ vurmu§tur. Aziz ve yuksek Ciimhukoruma seferberligi istiyorum ve bunu isterken
riyet Tiirkiyesini bu degerli manzumenin ba§minaniyorum ki sade biitiin topraklarrmizi, dolda saymakla en biiyiik iftihan duyarim. Niiduran vefakar Tiirk analannin degil, memlekefus siyaseti tatbikatta baglica iki esasa dayanir,
timizde her yeni mefhuma babalik eden vicdanve bu esaslar herkesce malumdur. Birincisi, gok
larmizm hissiyatina terciimanim. Bravo sesleri,
gocuk diinyaya getirmek, ikincisi de doganlan
oliimden kurtarmak, bilhassa saglam biiyiitmek. |I alkiglar).
FERRUH GtJBGtJB — (Kayseri) — Mecbu§imdi bir nokta daha kaliyor: bahsettigim Ij
ri evlenme kanununu da gikarsmlar ki, bu i§e 0
bu ulkiiye varmak igin acaba ne yapmali? iptida
§imdiye kadar bu sahadaki milli muvaf'fakiyet- |j da yardim eder.
HtJSNtJ KlTABCI (Mugla) — Metodlu
lerimizi kisaca gozden gegirelim. Sayin Sihhat
gali§malarile teariif eden muhterem Sihhiye
bakanligimn yorulmak bilmez faaliyet ve himvekiline gbriiyoruz ki sihhat islerinden baska
metile yurdun hayli ko§esinde bir gok miihim
miihim bazi vazifeler de tevdi edilmektedir.
miiesseseler kurulmu§tur, mesela dogum ve go Bu vaziyetten ciiret alarak dileklerime bu
cuk bakim evleri, sihhat merkezleri, niimune
neviden bir iki dilek daha katacagim. Ewela
hastaneleri, niimune dispanserleri v.s. v. s. gibi.
sihhiye hakkmda bir iki noktaya temas edeceHifzissihha kanununun bazi hiikiimlerine tebagim. Bunlardan birincisi; sitma miicadelesidir
an, vilayet hususi idarelerile belediyelere, siit
kardeslerim. Gegen sene sitma vukuati gok fazgocugu muayene ve mu§avere evleri, siit damla olmustur ve itiraf etmelidir ki teskilat bulalari kurulmasi vazifesi verilmi§tir. Kizilayin
nun kar^ismda lazim geldigi kadar fayda veHasta bakici mektebi, Qocuk esirgeme kurumu,
ana kucaklari, siit damlalari ve saire. Malum ol- rememi^tir. Qiinkii kinin kalmamistir. Gezdigidugu iizere bu kurumlarm memleket iginde muh- miz yerlerde bundan dalayi halkin biiyiik sikmtilara maruz kaldigmi gorduk. Bundan dotelif kollari mevcuttur. Ancak yurdumuzun
bugiinkii ve hususile yannki ihtiyaglan ve nii- |I layidir ki, biitgeyi ele almca ewela sitma milBASKAN — Celse agilmi§tn\
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cadelesi faslina konan paraya baktim. Bu sene
166 bin lira tezyid edildigini gordiim. Mlemnun
ve miiteselli oldum. Ancak fasillari takib edince, gegen seneki sitma miicadelesi igin devlet
kinini faslma 92 bin lira kondugunu gbriince
bugiinkii f azlaligm 74 bin liraya inhisar ettigini anladim. Gergi gegen sene kininin kafi gelmemesi havalarm gok yagrsti olmasmdan, bazi
yerlerde batakliklar hasil etmesinden ileri gelmistir. Fakat ne olursa olsun bu hususta 50k
ihtiyatli davranmak liizumunu temamile gormek ve ona gore tedbir ve karar almak lazmidrr. Onun igin korkarim ki bu 74 000 lira kafi
gelmiyecek derecede sitma vukuatma $ahid olmiyalnn. Gezdigimiz yerlerde kininin safi olarak verildigi vaki olarak verilmedigini gormustiik. BelM bu, kinin azligmdan ileri geliyordu.
Hastalik ewela kan muayenesile tesbit edilerek
ondan sonra veriliyordu. Bu bilhassa sitmali
mmtakalarda sitma miicadelesinden beklenen
gayeyi kisirlas^tiriyor. Onun igin halka, bilhassa
bu gibi sitmali yerlerde, bol bol kinin verilmesi
lazmidir. Halk para ile satilan devlet kininine
gok haheskerdir. Diger kininlerde ayni hassannx bulunmadigma kanidir. Belki bunda devlet
kininin ucuzlugunun da tesiri vardir. Onun igin
Vekil arkadasmiizdan rica ediyorum, menileketin her tarafinda bol bol kinin bulundursun
ve herkes alabilsin.
Ikinci olarak temas edecegim mesele; verem
sanatoryomudur. Bilmunasebe gordiim ki, vereme musab bir 50k zavallilar, sanatoryoma girmek igin ndbet beklemektedirler. Igeride bulunanlarda da, nobet bekliyenlerin girmelerini teminen, 4 ay zarfmda disari gikarilryor. Bizim
evlerimizde sihhi tedbirlere karsi ne derece ihmalkar davranildigi nazan dikkate alrnirsa gerek hastayi kurtarmak ve gerekse etrafmdakileri korumak igin bu sanatoryoma daha ziyade ehemmiyet vermek icab eder. Bunun igin
konulan para, gegen sene 65 bin imis,, bu sene
75 bin olnius.. Arada on bin lira fark var. Bu
para her halde gayri kafidir. Buraya girenler
^ifayab olmadan disarrya gikardmamalidir. Bunu temin etmek igin hastaneyi tevsi etmek, daha
fazla hasta almak lazrm. gelir. Bilmem, hastanenin vaziyeti nasildir. Bu hastane is^ine ben,
bazi vakalar dolayisile vakrf oldum. Eger miimkiinse, hazir bir hastane ve onun isliyen doktorlari, hasta bakicilari vardir, biraz fazla hasta
almak suretile paralilar igin yer tahsis edilsin.
Bu parah olarak girecekler sayesinde fakir
kimselerin de igeriye almmasi miimkiin kilmmis
olur. IVlemleket niifusunun verem yuziinden gordugii zarar nazan dikkate alrnirsa bu isin 75
bin lira igine sigmryacagmi kabul etmek lazrni
gelir. Butgemizde boyle muhim bir fark hasil
olmus, iken bu ise daha fazla para ayrilabilecegini zannederim.
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Sonra iigiincu temas edecegim nokta sudur:
biliriz ki bu zamanda mualecat iizerinden istihlak vergisi alnunaktadrr. Ilag, hasta igin ekmekten daha ziyade miihim bir seydir. Havayigi zaruriye daha baska bir seydir. Bu vergi
hos goriilen bir sey degildir. Onun igin Maliye
ve Sihhat vekillerinden istirhammi sudur: Bu,
gok para da tutmaz. Halka yardim etmek lazim gelirken boyle bir hastaliga tutulmu§ kimseler igin boyle bir gelir du§iinmek, hiikumet
namina dogru degildir,
Sonra gene ben Istanbulda iken bir hadiseye
§ahid oldum. Gordiim ki Avrupadan gelen bazi
miistahzarat, mevzuu ihtikar oluyor. Bu hal
pek acikli bir §eydir. Boyle hayati meselelerde,
kambiyo vaziyetini, yahud tediye muvazenesini
dugiinmek elbette varid olmamasi lazimgelir.
Memlekette yapilmasi kabil olan edviyenin Avrupadan gelmesini istedigim kanaati hasil olmasin. Memlekete girmesi hayrrli olan ilaglar
serbestge girsin. Buna mali ve iktisadi mulahazalar engel olmasin.
Biitgede diger bir rakam vardir ki tetkika
deger. 0 da gok gocuklu ailelere gegen sene 14
bin lira verilmi§ken bu sene 50 bin lira veriliyor. Gergi bu yardim memlekette dogumu artiracak bir amil degildir. Fakat gocuklarmin bari
mai§eti altinda ezilen babalara az bir zaman ferah verecegi igin gene §ayam §iikrandir.
Bu gok gocuklu aileler meselesine temas etmisken Sihhiye vekaletine aid olmadigi halde,
bir dilekte bulunacagim ve bir meseleye temas
edecegim.
Sihhiye vekaleti memleketin hayati bir meselesi olan niifus siyaseti iizerinde miihim roller
oynamaktadir. Bir defa memlekete gbgmenler
getirerek onlari iyi bir vaziyette yetigtirmek ve
miistahsil haline sokmakla, memleket nufusuna
yardim ediyor. Memleket nufusuna bir gok nii fus katiyor. Ondan sonra memleketteki hasta liklari izale ederek bunlara yakalananlarm bimecal kalmasma mani oluyor. Onlara hayat veriyor ve onlarin zurriyet sahibi olmalarina imkan
veriyor. Bu suretle de memleket niifusuna yardim
ediyor. Bu noktalan du§unerek ve iizerinde
"Muaveneti igtimaiye Vekaleti" sifati da bulundugunu nazan itibara alarak hatinma geldi, niifus siyaseti igin lazim gelen biitiin tedbirleri almak, Sihhiye vekaletine aid olsun ve boyle gayet metodlu gali§an vekili muhteremden
memleket azami istifade etsin, kabil degil mi?
Biliriz ki bizden daha ziyade niifusa malik
memleketlerde bile niifusun tezyidi igin tiirlii,
tiirlii tedbirlere bag vurulmaktadir. Bu garelerin hepsi bir vekalete aid §eylerden degildir ve
bundan dolayidrr ki, bunlarm heyeti mecmuasi
birden nazan itibara almarak bir mecraya sokulamiyorlar. Binaenaleyh bu iglerle dogrudan dogruya alakadar bir zat olmali ve biitiin
vekaletlere aid olan i§leri kararlagtirmali ve on-
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dan sonra aid oldugu vekaletlerin bu i§leri
takib edib etmediklerini kontrol etmelidir. Mesela bunlar iginde Maarife aid olanlar var. Qok
gocuklu aile babalarmm cocuklarmm bir kismim, bir haddi gegtikten sonra, memleketimizde
meccanen okutmaliyiz. Mesela byle babalar tamyorum 6 gocugu tahsil gagmdadir. Bu isi ona
brakirsak bir adam, bunlan bittabi memlekete
miifid olacak sekilde yetistiremez. Sonra memlekette bir gok sefil gocuklar her tarafi doldurmustur. Devletin bunlan toplayib sanat mekteblerine gondermesi veyahud basit okullar tesis
ederek oralarda okutmasi miimkiin degil midir?
Esasen memleketimiz giinden giine sanayilesmektedir. Bunlara lazrni gelen elamanlari yetistirmek igin bu gocuklan toplayib okutmak,
ewela basta Maarif vekaleti olamk iizere, tktisad vekaletini de alakadar eden bir istir.
Bir de bu adamlarm tabi tutulacaklari vergiieri
tahfif etmek laznndrr. Hig olmazsa bir dereceye kadar olsun af veya tenzile tabi tutmak lazmidir. Bu da siiphesiz Maliye vekaletile birlikte dusiinulecek seylerdir. Fakat biitun bu
isleri diisiinmek ve meydana getirmek basta bir
zatm bulunmasma menuttur. Onun igin ben
diyorum ki, bu isler dogrudan dogruya niifusla
alakadar oldugu icin Sihhiye vekaleti bunun
basmda bulunsun. Udnci bir rica da bulunacagim. Bu da Sihhiye vekaletini dogrudan dogruya alakadar etmez, isterse biitgenin heyeti
umumiyesinde soylenmis farzetsinler. Biraz da
Iktisad vekaletini alakadar eder. Memlekette
mesken buhrani vardir. Bilhassa Devlet mahallesi tesekkiil ettikten sonra bu mesele fecaat kesbetmistir. Memurlarm oraya kadar gitmek igin verdiklerLnakliye iicretleri kendilerini
ook sarsmaktadir. G-oruyorum ki, Sihhiye vekaleti her vekaletten ewel, vaktii zamanmda,
kendi vekalet binasi yanmda bir takim memur
evleri yaptirmistir. Bunu her kesten ewel diisiinerek muvaffak olan Sihhiye vekili muhterem
Refik Saydam, kabil degil midir ki, biitun memurlarimizi bu gaileden kurtaracak tedbirlerin
almmasi iqm onayak olsa?. j(Gulusmeler). Bu
suretle de memleket btiyuk bir sikintidan kurtulsun.. Ne yapalim, boyle enerji dolu bir vekilden bunlan istemek, zannederim ki, cok goriilmez.
BERQ TVRKER (Afyon Karahisar) — Muhterem Sihhiye vekili, memleketimizin sihhi teskilatmi daima ikmal ve istikmal etmek icin cok
gayret ediyorlar, bu cok savani memnuniyettir.
Ancak, memleketimizde hala batakliklar mevcud oldugundan, bu gibi yerlerde halk srtmadan muztariptir. Biz batakliklan biranewel
kurtarmag-a tevessiil etmeliyiz. Sonra bir <?ak
yerlerde lagimlar hala aciktir. Bunlarm ustii
kapatilmasi igin koyliiler icbar edilemez mi?.
Acaba bunlara karsi tedbir almmis midir . Batakliklann kurutulmasi igin bir gok paralar
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sarfetmek lazimdir. Ben bunu biliyorum. Fakat
bundan dolayi ellerimiz bagli durmaktan ise,
her sene bir parga yer kurutulsun, o da bir kardir. Batakhk kurutuldugu halde hem sitma afetenin oniine gecmis oluruz ve hem de miinbit
bir toprak sahibi oluruz. Kininle tedavi ilelebet devam edilemez. Qiinki daimi surette Mnin
alanm sihhati bozulur.
Bir de, milletin iginde verem illeti afeti vardir. Sene de bir 50k kurbanlar veriyoruz. Vakia, sanatoryomlar actik, fakat baslica yapilacak sey, profilaksidir. Yani halkm vereme
tutulmamasi igin tedbirler almalryiz. Aileler
kontrol altmda tutulmalidirlar.
,Bir aile icinde birisinin verem alameti goruliir
goriilmez, hastayi hemen sanatoryoma yullamak
lazimdir. Fakir halkimiz icin sanatoryomlar
meccani olmalidir. Ben oyle aileler bilirim ki,
aile efradndan birisi vereme tutulmus, fakat ev
halki buna hie ehemmiyet vermez, gocuklarla beraber bir odada yatrp kalkarlar, ayni sofrada
yemek yerler ve ayni bardaktn su igerler. Bu
halin oniine gegilmesi igin Sihhiye vekaletinin
hekim mufettisleri sik, sik evleri ziyaret edemezlermi?. Halkimizi ikaz etmek lazimdir.
Biz Turk milletinin gittikge artmasmi istiyoruz. Fakat maalesef Anadoluda dogum isleri
de bakimsiz kalmistir ve kdyliinun yasayis tarzi gayri sihhidir.
Ben koyliilere arasira sorarim kac gocugun
vardir. Alti cocugum oldu ama dordii oldii, simdi iki gucugum kaldi, der. Daima ya dogum esnasmda veyahud cok kiiguk yasta hastaliktan
bldiiklerini soylerler.
Muhterem Sihhiye vekaleti Anadolunun her
koyiine siksrk sihhiye mufettisleri gonderirse,
millete gok buyiik hizmet etmis olacaktir.
Anadolunun bazi mmtakalarmda, 10 evlik,
15 evlik, bteye beriye yayilmis kiigiik kbyler
vardir. Buralara, doktorlarm gitmesi bilhassa
kis mevsiminde cok giictiir yahud imkansizdir.
Binaenaleyh bu kiigiik koylerin sihhi vaziyeti
kontrolsuz kaliyor.
Dahiliye vekaletinin himmetile, arzettigim
kiigiik koyler, miinasib bir mevkide bir araya
getirilib bir nahive haline getirilirse, oraya sihhiye doktorlan giderler ve milletimizin temelini
tesMl eden koyliileri hastaliktan kurtanrlar.
Dogum isleri de sihhi kontrol altma alarak
miimkiin olur.
Muhterem Dahiliye vekilinin buna dair timid
verici sozlerini memnuniyetle keydediyorum.
Valhasil, milletin sihhatma dair yapilacak
pek gok isleri vardir, tecrubesi ve dirayeti ile
tanmmis muhterem Sihhiye vekilimizden biiyiik
muvaffaMyetler bekleriz.
Eger memleketimizin niifusunu arttirmak istiyorsak, arzettigim hayati meselelerle yakmdan mesgul olmak lazimdir. Yiiksek Tiirk tababetinin kurtarici kolu, memleketimizin her tara-
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lann kurulmasi lazimdir, bunun zamani artik
fma uzatpdmis olmalidir.
gelmis ve hatta gegmistir. Qok krymetli ve gok
Yukarida arzettigim miizmin hastaliklar yetbasarici saym Sihhat bakanimiz buna da elini
miyormu$ gibi, isittim ki cenub mmtakasmda
koyacaktrr, buna imanimiz vardir. Biitgemizde
bulunan jjehir ve koylerde bir de «trahom» denilen gayet bulasik ve pis bir goz hastaligi varmis bbyle bir faslm vuciid bulmasmi istemege bendenizin hakkim vardir.
ve o civar ahalisi gocuklara varmcaya kadar
Bunun igin biiyiik bir hassasiyetle, krymetli
bundan pek muztarib oluyormus.
arkadaslanma
bu fikri arzetmegi vazife gbrMuhterem Sihhiye vekaleti ovgii deger bir
diim.
Muvaffakiyetini
de krymetli vekilimizden
gayretle bu hastaligi kbkiinden temizlemek igin
dilerim.
tedbirler almis ise de simdiye kadar muvaffak
ISTAMAT 8ZDAMAR (Eskisehir) — Muhteolamadigini isittim. Bu dogrumudur? Her halde
terem arkadslar, bendeniz bu yiiksek kiirsiimuhtereift vekilden buna dair lutfen izahat verden, Saglik bakanli^mm saglik bakanmdan,
melerini de rica ederim.
yurd
ve yurddaslar hakkmdaki icraatmdan
Saym arkadaslar; burada sbyledigim sbzlebahsedecek
degilim, giinkii o, herkesce malumrin sui tefehhume sebebiyet vermemesini arzu
dur.
Bundan
dolayi surda arzi sukran etmekle
ederim. Muhterem Sihhiye vekilinin nekadar
beraber, bulundugum hastane teskilati iginde
galiskan ve nekadar dirayetli bir ilim adami
gbziimden kacmayan iki nokta iizerinde tevakoldugunu hepimiz biliriz. Kendilerine tevdi bukuf
etmek istiyorum. Timarhaneler bu memlekeyurulan vekaletin isleri biiyiik bir intizam igintin ihtiyacma kafi degildir. Her nasilsa bir tade yiiriiyor.
kim zaruretler saikasile bu hastalik gittikge
Ben, sirf bir kag nokta uzerine muhterem
tezaiiyd etmektedir. Bir gok emrazi asabiye
Vekilin nazan dikkatini celbetmek istedim. hastalari btede beride perisan vaziyette bulunYani, ben «sitma» membai olan batakliklarm maktadrrlar. Bendeniz hastaneden bir uzuv oltedricen kurutulmasmi, tifo gibi hastaliklara
mak itibarile Hiikumete diisen bu vazifeyi hassebebiyet veren bir gok koylerdeki iistii agik taneye naklediyorum. Fakat onlarm da kadrolagrmlarrn kapatilmasmi, evinde verem hastaligi lari gayet mahduddur. Kabilse Saglik Bakani
zuhur eden ailelerin siki bir kontrol altma alm- bu hastanelerin kadrolarmi tevsi buyursunlar.
masini, gok muhim olan dogum ve yeni dogan
Sonra arkadaslar gayet muhim bir nokta
goouklarm bakimi meseleleri ile ciddi surette uzerine nazan dikkatlerinizi celbetmek istiistigal edilmesini ve hep bu isler igin, bir an
yorum. Bu gun Esma Nayman arkadas,rmizm
ewel tedbirler almmasmi candan ve yiirekten
dedigi gibi, niifus alanmdan cocuk yetistirtemenni eylerim.
mek, memleket igin hayati bir mesele oldu^u
Yin etekrar ediyorum, Yiiksek Tiirk tababegibi. bu gocugun husuliine mani olacak tedbirtinin kurtarici kollari memleketimizin her taraler goz bniinden kagirmak, bunlarm arkasmfina uzatilmis olmalidir ve Tiirk Doktorlarrmidan kosmamak da o kadar miihimdir.
zin ilminden ve fenninden, kuQiik koylere varmBu gun gok iyi bilirsiniz M, bahusus Istancaya kadar, yani biitiin memleket miistefid
bulda bazi doktorlar, meslek namma teeddiib
olmalidir.
ederim, gocuk diisurmegi kendilerine miistakil
RTipiNt BARKIN (Samsun) — Soylemek bir meslek ittihaz etmislerdir. Gerqi ceza kanuistedigim bir iki sey vardi, saym arkadaslar nunda bunun igin bir takrm hiikiimler vardir.
Fakat bu gayri kafidir. Isterim ki, sihhiyenin
sbylediler. Bir nokta kaldi. Dikkat ediyoruz ki
muhterem Bakani bu husus igin mahalli sihhiye
diinyanm her yerinde her hangi bir kaza veya
miidurlerine ve en biiyiik idare amirlerine
felaket mahsiilii olarak veyahut aciz yiiziinden
sokaklara birakilmis yavrulari himaye eden yurt- ve kendilerinin munasib gbrecegi memurlar vesatetile bu doktbrlara lazrm gelen nasihati,
lar vardrr. Bu isimsiz cocugu himaye ediyor. Buyiik sehirlerde bu felaketin bniine gegmenin imka- ruhlarmda tesir yapacak bir surette vererek,
ni yoktur. Ancak o yavruyu kurtaracak, koruya- bu girkin ve miistekreh ve dogrudan dogruya
gak ona isim verecek, memlekette ona is, verecek ve memleketin hayatma sui kast olan bu rezaletin
af ediniz asabiyet ve heyecana kapilarak gok
onu adam edecek yuvalar kurulmasile bu mesele
halledilebilir. Dikkat ediyoruz, tstanbulda Da- sakil bir kelime sarfettim, bniine gegilsin. Bu
dogrudan dogruya memlekete sui kasttir. Buna
riilacze asagi yukari bu isi gbrmege galisryor.
Polisimiz, bteye beriye atilan bu masum yavru- son derece ehemmiyet vermeliyiz, gocuk diisuren
doktorlari, diger doktorlara bir ibreti miiessire
lari topluyor. Bu nihayet adli cihetten bir sugolmak iizere tecziye etmekle beraber; tedbirler
tur. Bu sugun envai vardir. Kim bilir o ana ne
de almalryiz.
gibi zaruretle iig, bes saatlik veya bir ka§ aylik gociigunu sokaga atmaga mecbur olmustur.
Dr. HASAN VASIF SOMYUREK (BalikeBunu belki vicdani beser affeder. Sug sahiblerisir) — Arkadaslar, behden ewel sbz alan arkani Adliye arrya dursun. Fakat bu gibi yavrulari
daslarrmdan Hiisnii Kitabci arkadasjmm dilekderhal barmdiraoak ve himay*e edecek yuvaleri sirasmda sbyledikleri ve Sihhiye vekilimiz-
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den istirham ettikleri bazi hususata bendeniz de I vesait, bilhassa insan vesaiti nisbetinde tesMlaiftirak ederek istirham ederim.
timizi tevsi etmekteyiz. ^iinkii memleketin biiYalniz Istamat Ozdamar arkadasimizm heyeyuk §ehirlerinin % 2, umum niifusun % 1 derecan ve asabiyete kapilarak hekimler hakkmda
cesinde dahi yatak adedine malik olmasi igin
burada bazi nabeca sozler soyledigine hepimiz
daha 50k seneler gakgmak mecburiyeti vardir.
sahid bulunuyoruz. (Hayir sesleri).
Takdir buyurursunuz ki bir gehrin % 2 nisbeBALKAN — Oyle bir sey kasdetmemislerdir.
tinde yatagi demek, nihayet 100 000 niifuslu
ISTAMAT OZDAMAR (EsMsehir) —Marubir §ehir iqin 2000 yatakk bir muesese lazimdirzatrm yanks anlasildi ise tekrar ediyorum, yalniz
ki bunun beherini 7000 le darbederseniz yeyapanlar hakkmda soyledim, maksadim yanks
kunun nereye varacagini pek ala anlarsiniz Buanlasilmasm. Diger tabiblerimizi tenzih ederim.
nu zamanla ve bir sistem dahilinde biitiin §ehirDr. HASAN VASIF SOMYUREK (Devam- I lerimiz igin yava§ yavas tatbik edecegimizi arzla) — Nihayet Devletin ve memleketin mevzu [ ederim.
kavaninl vardir. Sihhi mecburiyetler olmaksizm
Son senelerde bilhassa diinya krizi gectikten
cinai sekilde is yapanlar, kirn olursa olsun, gerek
sonra memleketin her tarafinda miiessesati sihhekim, miihendis, avukat olsun, kanun onlari pen- hiyenin gogalmasi igin bir cok faaliyetler yapilgesile yakalar. Fakat insani bir hata, nakise domakta oldugunu kemali siikranla arzederim.
layisile vukua gelmis hadiselerin bir kagi vesile
Qok gocuk meselesi iizerinde bendenizin hig
ittihaz ve nisaiye miitehassislarma
alelumum
bir tereddiidum yoktur. Yaptigimiz tetkikat
tesmil edilerek, bilhassa bu kursiiden, sbz sbylebize gosteriyor ki Tiirk milleti veludiyetini
mesi dogru degildir. (Hayir, bbyle bir sey yokdaima muhafaza etmektedir. Bize her sene yatur biitiin hekimler kasdedilmemistir sesleri) ' pilan istatistikler gosteriyor ki 0,021 - 022 deArkadasimizm asabiyetinden bendeniz de husule
recesinde bir tezayiidli niifusumuz vardir. Biz
gelen heyeca:i neticesi maruzatim bundan ibaretbunu sirf oliimle dogum iizerinde yapiyoruz.
tir. Mademki kendileri tenzih ediyorlar, Riyaset ! Bunun haricinde harigten gelen gogmenler de
makami da ayni sekilde tenzih ediyor, mesele I
I vardir. Kendi kendine gelenleri de dahili hesab
yoktur.
edersek her sene niifusumuz ehemmiyetli bir deISTEMAT OZDAMAR (Eski§ehir) — Muhterecede tezayiid etmektedir. Binde yirmi iki dererem arkadaslar, bendeniz sbz sbylerken her hancesinde niifus tezayudii vekaletimizce muhakgi bir meslege ve onun serefine ne derece riavet
kaktir. Ve tesbit edilmistir. Bizin en gok ugrasetmek lazim geldigini takdir edenlerdenim. Hu- trjimiz gDcugun olmemesi meselesidir. Bu mesele
susile be§eriyete hizmet eden tababet meslekinin
bir taraftan, annenin, ailenin terbiyesi ve gocune kadar miid'il oldugunu bilirim. Tababeti daga bakmasi meselesidir. Devletin biitiin teskilaima yiiksek gbrerek bu meslege hizmet edentini yalniz bu ise hasretsek dogan gocuklarm
leri de daima yiiksek gordugiimu firsat buldukyasamasi ve onlarm tarzi ia^esi igin Devlet tesca soylemekten gekinmem.
kilatmm biitiin memurlarmi ailelere tevzi etsek
Bendeniz bazi kimselerin yaptiklarma matuyine kafi gelmez. Binaenaleyh bu mesele, evvela
fen sbz soyledim. Binaenaleyh doktor Vasif Bepersonel meselesi olmakla beraber ailenin ve
yefendi hakkimdaki fikirlerini liitfen tashih bubilhassa annenin terbiyesi meselesidir de .Onun
yursunlar.
igin Sihhat vekaletimiz, Kiiltiir bakankgi ile ve
BASKAN — Mesele tavazzuh etmi§tir. Sbz
I
Sihhat vekilinindir.
I diger icab eden makamat ile daimi surette teS. ve I. M. V. Dr. REFlK SAYDAM (Is- I mas halindedir. Qocugu yetistirecek annelerin
gocuk hakkmdaki fikirlerinin diizeltilmesi igin
tanbul) — Kiirsuye te§rif eden arkada§larm
icab eden nasihatlan vermek suretile elden gehakkimda gosterdikleri tevecciihe tes.ekkiir edelen yardmiT yapiyoruz. Bunu daha ziyade tezyid
rim. Eger muvaffakiyet goriiyorlarsa, biz aneak
vazifemizi yapiyoruz, yaptigimiz sizden aldigietmege liizum vardir. Qiinkii takdir buyururmiz direktifleri yerine getirmekten ibarettir.
sunuz ki halkta bu hususta bazi fikirler vardir.
Bundan kendime hisse cikartmak asla hatinm Mesela kizamugu her gocuk gikarrr derler, bidan gegmez.
naenaleyh bir an evvel gikarsm derler. Halbuki
mesele hig te oyle degildir, Tesadiifen kizamu^a
Evvela Sayin arkadasimiz Bayan Esma Nayyakalansa bile gogugun iistiinde daha tefelliiman niifusu gogaltmak meselesine temas ettiler.
sati dururken kapmm oniinde oynadigmi goQok gocuk yetistirmek ve gocugu yasatmaktan
riirsiinuz. Bu bittabi Sihhat vekaletinden ziyade
bahsettiler. Bittabi Sihat vekaletinizin takib ettigi sistem de budur. Kendilerinin de buyurduk- iI aileye, anneye diisen bir vazifedir. Bu vazifeyi
ogretmek igin elimizden geleni yapmakdayiz.
Ian gibi biz teskilatimizi bu memleketin asirlarca mahrum kaldigi hem tedavi ve hem de hif- II Coguklara nasil bakilacak, hasta olduklari zazissihha noktai nazanndan olmak iizere iki cep- | man ne yapdacak; miitemadiyen bunlari aileheye tevcih ederek yuriitmege ba§ladik, ve j lere ogretmek igin her vasrtaya muracaat eto suretle yiirutmekteyiz, Nihayet elimize gecen | mekten geri kalmryoruz. Huzurunuza getirdi-
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gimiz biitgede goriiyorsunuzki bir Tip fakiiltesi
tahsisati vardir. Bu sene basliyor. Bunun sebebi memlekette doktor adedi niifusa nazaran
14 500 de birdir. Bunu memleketde 2 000 de
bire kadar getirerek ailelere daha gabuk sihhi
yardim yapabilmek igin galismak yoluna girmis bulunuyoruz. (Bir kismmi soyliyorum.( Bir
kismmi da her arkadasm beyanatma cevab verirken soyliyecegim). Bir taraftanda hasta bakici hemsireler mektebinede baslryacagiz.. Bir
de kbyliiye, aileye kadar gidecek ziyaretci hemsireler yetistirmege ugrasryoruz. Saym arkadasimiz Nayman yapilacak is goktur buyurudular. Yapilacak is haWkaten goktur. Qunki arzettigim gibi asirlarca yapilmamis islerin bir anda
tebariiz ediip gikmasi bizi bir gok vazifelerle
karsi karsrya birakmistir. Fakat bu vazifeleri
uzerimize alirken ve onu tarn olarak gorebilmek
igin gali§irken de personel noksani, adedimiz noksam noktai nazarmdan karsismda kaldigmiizm
nuskulati yenmek ancak zaman meselesidir. Kiigiik sihhiye memurunu, doktoru, ebeyi, velhasil
miiesseseyi viicude getirmek igin galismak;
sistematikman galismak ve bunlan viicude getirerek halkm istifadesine arzetmek lazimdir,
biz de bu yoldayiz. Nitekim bu sene koy ebe
mektebini Balikesirde agacagiz. Bunu gelecek
sene diger dogum evleri yanmda agarak koyler
igin te§kilat kanununda nazan dikkate aldigimiz koy ebeleri yetistirmek igin teesbbiisata
girisecegiz.
Qocuklari koruma meselesine, ayni zamanda
diger bir meseleye temas ettilir. Memlekette
gocuklar igin ve hayir isleri igin kurulmus olan
miiesseselerin faaliyetlerini muvazi bir hale getirmek meselesine ilistiler. Bunu ben boyle anladim. Bunun igin de esasen teskilat kanunumuzun 12 nci maddesinin B fikrasmda «Kanuna
tevfikan agilmis olan hususi hastanelerle hakiki
ve hukmi sahsdar hayir cemiyetleri gibi igtimai muavenet miiesseseleri ve teskilatmi tanzim
» meselesi vardir.
Bu mesele iizerinde de lazim. gelen bir nizamname yapacagiz. Memlekette kurulmus ve
kendi muhitinde galisan bir takim hayir miiesseseeri ve cemiyetleri vardir ki bunlarm faaliyetlerini Devletin arzu ettigi sekilde ve istikamette yuriitmek igin lazim gelen umumi faaliyet sahalarmi ve gergivelerini gizecegiz.
Kitabci Hiisnu arkadasim sitmanm geqen
sene fazla oldugundan bahis buyurdular. Bu
boyledir. Gegen sene erken yagislar srtmayi
vaktinden evvel bir gok mmtakalarda meydana
gikardi. Normal sekilde tesekkiil etmis olan miicadele tegkilati bu vaziyet karsismda, kafi gelmiyen verier oldu. Adana, Aydm gibi. Bunlar
igin lazim gelen tesebbiisati aldik. Fakat bittabi
mesele baslamis, sivri sinek ugmustu. Ugan sivri
sinegin pesinde ko^amazdik. Hastayi tedaviye
basladik, Verdigimiz kinin, hasta miktarmm gok

C :2

olmasmdan dolayi ihtiyaca kafi gelmedi. Bu
sene bunun igin de lazrm gelen tesebbiisati yaptik ve bu gibi gayri muntazir vaziyetlerde kalmamak igin sitma miicadele teskilatmin bu gibi
halleri onliyebilmesini temin ettik, amele ile
temasi olan yerlerde ve halk arasmda sitma
miicadele teskilatmi kuvvetlendirdik; hekimleri
vaktinden evvel gonderdik.
Devlet kininlerinden bahis buyurdular. Gegen sene 89 000 lira idi. Bu sene huzuru alinize
gelmek iizere bulunan bir kanunla Devlet kininin miktari 113 bin kiisur liradir. Binaenaleyh orada ufak bir yanlislik olsa gerektir. Buna mukabil bizim aldigimrz meccani kinin de
bundan harigtir. Memleketin senevi kinin ihtiyaci 30 tondur. Her sene bu miktar memleketin
her tarafmda sarfolunur. Biitiin tesekkiiller tarafrmdan ve lutfettiginiz monopolle yaptigimiz
tetkikat neticesinde memleketin bu kadar kinine ihtiyaci oldugunu gorduk. 30 ton normaldir,
bize kafi geliyor. Kinini dogrudan dogruya,
alelade bir taleble, istedigimiz zamanda telgraf
gekip getirtmek kabil olmuyor. Memlekette fazla
miktarda kinin bulundurmak igin bu sene monopolda bizzat galistik, elimizde kafi derecede
kinin vardir.
§afi ve vaki meselesine gelince: sitma miicadele mmtakalarmda tam surette safi kininin
verilmesini biitgemizin icabi olarak kabul ettik.
Vaki kinin vermek de programimiz dahilindedir. Fazla miktarda kinin bulabilirsek vaki kinin tedavisi yapariz.
Verem sanatoryomundan bahis buyurdular.
Bir kere daha huzurunuzda maruzatta bulunurken arzetmistim: Verem miicadelesi yapilan igtimai hastaliklar miicadelesinin en zoru, en incesi ve alman netiecelerini bize gabuk gostermiyen cinsindendir. Yalniz sunu kanaatle arzedebilirim ki memlekette yaptigimiz tetkikatla bizde
veremin sehirlerde daha gok, kasabalarda daha
az ve koylerde de gok nadir oldugu neticesine
varmisizdir. Koylerde gordiigiimiiz veremliler,
sehirlerle temas eden ameleler ve kasabalarla
temas eden halktadir. Bilhassa yaptrrdigimiz
tetkikat neticesinde gorduk ki, pirke taamiilii
dedigimiz usulle aldigimiz netice bize 18 yasma
kadar koyliiniin hemen hemen % 0 denecek derecede verem tezahiirii gbstermemesidir. §ehirlerve kasabalarla temas edenhalktan aldigimiz
netice bundan bir az daha fazladrr. Bittabi bu
giin goz oniinde bulunan veremlilerin kismi
kiillisi sehirler halkmdadrr.
Sanatoryom isine gelince: Sanatoryomumuz
150 yataklidir. Bu sene 50 daha ilave olunarak
200 yatakli olacaktir. Konulan 10 bin lira fazlalik biraz daha fazla tekemmiil igindir In§aat tahsisati tib fakiiltesi ve diger in§aat
igin konulan 900 000 liranm igindedir. Bir
miktar daha hasta almak igindir, Arkada§lar
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Heyeti deliienize sunu arzetmek isterim ki bu
nihayet Devlet sanatoryomudur . Buraya gelen
bir hastayi biitiin tedavi miiddetince orada birakinak kebiliyetini kendimizde gorememekteyiz. Qunkii arada daha bekleyen pek gok hastalar vardir. Maalesef memlekette hususi miiesseseler 50k az oldugu igin ve buraya miiracaat
edenlerin kismi azammm mali kabiliyetleri az oldugu igm tehaciim bize olmaktadir. Bizim dusiincemiz 150 yataktan ibaret olan sanatoryomda
hastalari dorder ay yatmnak suretile kendisine
nasil bakacagmi telkin ve tedris etmektir. Qunkii heyeti umumiyesini bir, bir buguk sene hastahanede birakacak olursak tehmin edersiniz ki
geride kalahlar daha sanatoryoma
gelmeden
feci bir akibete diigar olacaklardir. Onun igin
bizim yaptigimiz, kendilerini tedavi etmekle beraber, hasta sanatoryomdan giktiktan sonra kendisine nasil bakacagmi, ates geldigi zaman ne yapacagmi, kendisini nasil koruyacagmi
ogretmektir. Qok temenni ederim ki Devletin sosyal
yardim kismi iki bin yatakli sanatoryoma giksm, ancak bbyle biiyiik bir muessese bizi tatmin
edebilir. 20 yatakla baslayan bu miiesseseniz bu
gun 150 yataklidrr, iimid ederim ki gelecek sene
200 yatakli olmak iizere kapilarmi agacaktn*.
Ayni zamanda bu muessese dahilinde aileten
hasta olanlar igin de orada ikamet edebilib doktorun nezaretinden ve miiessesenin, isterlerse,
mutfagmdan da istifade etmek, yemeklerini orada pisirmek suretile, verem aile yuvasi, seklinde
miiesseseler viicude getirmek i§in bir niimune
yapmagi diisiinduk. Bu suretle vereme musab
olan aileler doktorun nezareti altmda orada
oturur, gezer, yemegini orada yer ve nihayet
kontrol altmda tedavi edilmis olur. Bu sene boyle ufak niimuneler viicude getirmek istiyoruz.
Verem miitevessi degildir. §ehirlere munhasirdrr. Koylerde gok azdir. 18 yasma kadar olanlar arasmda aldigrmiz neticeler hakikaten bizi
memnun edecek sekildedir.
Miistahzaratm istihlak vergisinden behsedildi. Evet Avrupadan gelenler uzerinde istihlak
vargisi vardir. Buna miitenazir olmak iqm dahildeki miistahzarata da bir istihlak vergisi
konmasi lazim geldigini takdir buyurursunuz.
Fakat yapilmis olan kanunun neticesinde gorduk ki bu istihlak vergisi kanununda bir noksanlrk vardir. Olabilir ki, bizim hatamizdir: 20
kurustan asagi olan miistahzarata da 1 kurusluk pul yapistmlmaktadir. Binaenaleyh Maliye
vekaletile muhabere ettik.
Kanun Heyeti Celilenize takdim edilmis bulunuyor. Bu suretle 20 kuru§tan az krymeti bulunan miistahzaratm istihlak vergisine tabi olmamasi esasmda mutabik kaldik. Esasen istihlak vergisi zannedildigi kadar fazla degildir.
Mesele §uradadir: Arkadasimrn ibaret ettigi gibi,
bu gibi miistahzaratm gelecegi memleketle miinakid ticaret mukavelelerine nazaran idhal edi-
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lebilmeleri igin kendilerine mahsus bekledikleri
zaman vardir. Buna nazaran bazi miistahzarat
nadirle^iyor, bazan da fazlala^iyor. Mevcud olan
kararnamelerde Sihhat vekaletinize 600 bin
lira tahsis etmistir. Vekaletiniz icab ederse
derhal kapilarmi acarak her tiirlii miistahzarati
getirmek igin lazmi gelen salahiyetle miicehhezdir. Bu parayi biz simdiye kadar miistahzarat
idhali hususunda kullnmadik, daha dogrusu
buna luzum hasil olmadi. Bunu. esasen hayati
ehemiyeti haiz fakat memlekette temini miimkiin olmayan miistahzarata hasrettik. §imdiye
kadar isittigime nazaran diinyada 5,5 milyon
miistahzarat vardir. Bu miktar miistahzarata
kapilarimizi agarak nihayet memleketimizi her
hangi bir tecriibe sahasi yapamayiz. Sadece
memlekette yapilmayan ve mahiyeti itibarile
hastalik uzerinde miiessir olan miistahzarata
ehemmiyet veriyoruz. Mesela ensulin gibi. Sahibleri miiracaat etmedigi halde dahi kapismi
aganz. Bunlarm amilleri bize miiracaat etmedigi halde dogrudan dogruya miisaade veririz.
Qok gocuklu ailelere yardnna gelince: §imdiye kadar memlekette 6 gocuklu 32 000 anne
tesbit ettik. Dort senedenberi takib ettigimiz
esas vachile bu adedin daha tezayiid edecegini
iimid ediyoruz. Bu annelere kanun mucibince,
hali vakti yerinde olanlara madalya, olmayanlara da para yardimi yapilir. Bu sene koydugnmuz para ile oyle iimid ediyoruz ki, bir gok aileyi daha memnun edecegiz. Baska memleketlerin smhiye biitgelerine gok gocuklu annelere yardim olmak iizere bendeniz, 250 000 000 franga
kadar para ayrildigmi gordiim. Bittabi buna
zaman ve ona gore biitge ister.
Niifus isinden bahsettiler. Maksatlari ne
idi?. Bu isin dogrudan dogruya Sihhat vekaletine raptmi mi istiyorlar, anlayamadmi. Bizim
faaliyetimiz, diger Devlet dairelerile miivazi olarak galismaktir.
Qok gocuklu anne ve babalarm igtimai sahada miistefid olmasi ve onlara bir favor gosterilmesi hakikaten lazimdir. Bunun da zamani
gelecektir.
Berg Tiirker arkada§imiz bataklik i§inden
bahsettiler. Bataklik meselesi, eger insanlarm
sakin olmadigi yerlerdeki batakliklan kurutmak meselesi ise, bu hig de iktisadi degildir ve
buna ihtiyacimiz da yoktur. Biz koylerin civarmdaki ve ahalinin oturdugu yerlere yakm olan
batakliklan kurutmak ihtiyacindayiz. Niifusumuz gogaldikga, toprak iglendikge zaten bataklik kendi kendine bertaraf olacaktir. Fakat bugiin igin asirlarca mevcud batakliklan kurutmaga gah§mak katiyen gayri iktisadidir. Nafile
yere bir zahmettir. Bir kerre kurutulsa bile oralara insan oturtmak temin edilmezse zamanla vine eski haline gelmege mahkumdur. Bazi memleketler buna te§ebbiis etmi§lerdir. En giizel mi-^
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letin de elinden geldigi derecede oraya giderek
sal ttalyadjr. Italyada bu yapilmigtir. Pakat son- I galigmasi suretile degigtirmek bir vazifedir.
radan bu jerlerin tekrar bataklik haline dugmeSon zamanlarda 500 kadar koyde hususi bir
mesi igin pralara insan oturtmu§lar ve koyier
sistemle 5 den 12 ye kadar olanlannda tansx tekumusjardrr.
gaddileri itibarile ne vaziyette bulunduklarmi
Bu nofctai nazardan biitiin batakhklari detetkik ettik. Bunlar malumu aliniz oldugu iizegil, kdyleifin civarmdaki batakliklan kurutmak
re olgiiliir, tartilir, ikisi biribirile zarbedilir, cemeselesi vardir. Bazi mintakalarimizdaki boyle
zir murabbi almir, bu suretle yaptigimiz tetkibatakhklari kurutmak igin tegebbiisata girigil kat neticesinde 500 koy iginde 3 000 kadar gomigtir. Naiia Vekaletile miigtereken veya Srtma
cukta yaptigimiz tetkikatta gordiik ki - bunlamucadelesine yardim seklile bu i§ler yapilryor.
rm % 94 ii haddi vasatinin fevkinde tegaddi
760 000 kilometre murabbai iizerine 17 000 000
edilmi§tir. % 6 si haddi vasatidir. Bittabi bunu
insanin oljurdugu bir yerde asirlardan beri bibiiyiik istatistik ve anket gibi meydana gikarrikmig baljakliklarm 5 -10 sene iginde kurutulamadik. Yalmz heyeti celilenize arzetmekle ikcagmi, eger bendeniz size soylersem sakm inantifa ediyorum. Mutevazi bir koyde, iyi bir koymaym.
de zengin bir koyde olmak iizere, memleketin
Koylerde mevcud mecralan kapatmak mesemuhtelif yerlerinde yaptigimiz tetkikat bize o
lesi.. Bu dogrudan dogruya kb'y evlerile ve
kanaati vermigtir ki, elyevm kendisini kurtarkoyde oturanlarm §ahsiyetlerile alakadardir. Bu
mi§ olan gocuklarm, % 94 ii, haddi vasatinin
tarzda yaptigimiz koy evlerinin, srtma miicadefevkinde negviinema bulmugtur. Bu, nihayet
le mmtakilarmda yaptigimiz bu gibi ltizumlu
yurdda yagamak kabiliyetinin ne kadar giir olyerlerin htoupatilip erzak ambari yapildigini gordugunu gosteren bir niganedir.
mekteyiz. Bunlara bunu anlatmak lazimdir. NiArkadagimizm dedigi gibi vefiyat vardir. Pahayet bir ^orgii meselesidir. Bu igler gorgiisiizkat bunda ananm ve babanm da roliinii unutliikten oluyor. Bunu soylerken kendilerine karmamak lazimdir. Qok yeni olan bu husustaki te§i kafaaa^t hi§ bir tariz yoktur. Eger sozlerimgekkuliimiiz, Devletin bu roliinii, seneden seneden bajjjka bir §ey anlagildi ise derhal geri aliye daha iyi ifaya galigiyor. Heyeti celileye gunu
yorum. DMigim gibi bu gorgtisiizluk meselesiarzetmek isterim ki hifzissihha ilmi gok nankor
dir. Bagki, hig bir gey degildir. Zamanla, yavag
bir ilimdir. Verdiginiz kadarmi alir amma,
yava§ bu fikir kendilerine telkin olunarak bu i§eseri meydanda goziikmez. Bunun igin miitemaler yoluna girecektir.
diyen galigarak yiiriitmek lazim gelir. Personel
Verem meselesi igin arzettigim gibi igtimai
igidir, miiessese igidir.
dispanserler Ankara, Izmir, ve Trabzon'da
kurulmuft-ur. Kendisinde verem oldugunda gupKbylerimize hig kimsenin gitmedigi noktai
he edenlejr buralara miiracaat ederler. Verem
nazarmi kabul edemiyecegim. Seyyar sihhiye
olup ta kendi kendine tedavi olimanlan da
memurlanmiz vardir. Her kazada ayda yirmi
kontrol hususunda bu dispanserlerin biiyiik
giin dolagir, miitebaki on gununti merkezde geyardimlan vardir. Miisaade ederseniz burada
girirler. Biitiin koylere haftada bir defa ugrarakamlarfe maruzatta bulunayim :
mak vazifeleridir. Edindigimiz bir gok malumati
bunlardan aliyoruz. Sihhat memuru her vakit
Ankara, Bursa, Trabzon verem miicadele diskbye gitmekte oldugu gibi aldigimiz haberler
pan&erlerinin 1936 senesi zarfmda ilk muaiizerine nerede tehlikeli bir hastalik varsa Hiiyeneye tajbi tuttuklan 12901, tedavi igin miirakiimet doktoruna veya seyyar miicadele dokcaat edenlerin, mukerrer miiracaat edenlerin
toruna haber verir, onlara miimkiin oldugu kayekunu 13 300, her ikisinin yekunu 26 bindir.
dar suratle gitmeye galigiyoruz.
tJg dispamsere miiracaat edenlerin yekunu budur. Biliybrsunuz, bunlarm fakirlerine tereyagi
Trahomda muvaffak olamadigimizdan bahzamanma gore balikyagi veriyoruz. 300 kilo
settiler. Trahomda muvaffak olmak igin, arkabalikyagi; 1 000 kilo tereyagi vermisizdir, kiidaglar, hig olmazsa daha bir 10 sene galigmakhsurlan vair. Bu dispanserleri memlekette yavas
gimiz lazimdir. Bu hastahkla 10 senedir miicayavas gogaltmak ve hatta biiyiik sehirlerde yaldele ediyoruz ve dispanserlerimizi koylere kaniz bir taaie degil, bir gok mmtakalara tesmil
dar gondermigizdir. Bu hastalik iizerinde bir seetmek, keza dtisunduglimuz ve programimiz
nelik mesaimizi heyeti celilenize arzedersem
igindedir.
Biitgemiz kafi geldikce bunlari
bir az tenvir etmig olurum zannediyorum. 12 yeryapacagiz.
de olmak iizere 150 yataklik trahom hastanelerimiz vardir. Bunlara 1936 senesi zarfmda miiraKoylerdeki gocuk vefiyatmdan bahsettiler
caat edenlerin yekunu 92.000 dir. Miiracaat
Hakikaten vardir. Fakat dentin bilmiinasebe
edenler arasmda trahomlu sayisi 54 000 dir.
arzettigim gibi asirlardan beri yerle§mi§ olan
Trahomlulara ayakta yapilan tedavi yekunu 2
"Su kadar gocugum olacak amma bir kismi olemilyon
140 kusurdur. Yatirilarak tedavi edilencek, bakiye kalani ile kanaat edecegim" zihnilerin sayisi 2 238 dir. Yapilan ameliyat yekunu
yeti. Bunu zamanla "Dogan gocugum behemahal yagayacak" §ekline babasi anasi kadar Dev- | 4 037 dir. Bu oyle bir hastalik ki asirlardan beri
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orada temerkiiz etmi§ ve nihayet senenin muayyen zamanlarmda bir tezahur yaparak viicude
gelmekte ve sirayet devresi esnasinda temas
edenlere hastalik gegmektedir. Tabii bu temaslar uzun, fenni bir meseledir. Onu burada arzetmeye luzum gormiiyorum.
Bu sabit trahom te^kilatidir. Seyyar trahom
te^kilatina gelince; altmis bin nufuslu 426 kbyde
faaliyettedir.
Bunlarda tesbit edilen hasta
44 286 kisidir. Ayakta tedavi edilenler 556 bin.
kusurdur. Miisaade buyurursaniz tesbit ettigimiz nisbetleri arzedeyim:
Kiliste % 86, Adiyamanda % 80, Siverekte
% 74, Nezibte % 73, Gazi Antebte % 71, % 63,
Malatyada % 53, Marasta % 36, 7, Adanada
% 31 dir.
Heniiz tarama muamelesi bitmedigi igin
Siirdin vaziyetini arzedemiyecegim. Mlicadele
ettigimiz mintakalar bunlardir. Daha uzun seneler bu mesele uzerinde galisilirsa ancak yava§ yavas. muvaffakiyet eseri gosterebilecegiz.
Yalmz memnun oldugumuz bir sey varsa, bizi
muvaffakiyete gotiiren simdiye kadar kor olma
hadiseleri gok azalmistir. Hasta oluyor, fakat
tedaviye geliyor. Derecei sirayeti gegiyor.
Nihayet durgun bir hastalik haline geliyor. Gelecek sene tekrar tedaviye geliyor. Hastaliga
yakalanip ta kor olan pek azdir. tJmid ederim
ki bir kag sene zarfmda korler garsilanni da
kaldirabiliriz.
Arkadasmuz Bay Bu$eni, isimsiz gocuklardan bahsettiler. Bir heyeti igtimaiyenin bu
gibi gocuklari himaye etmesi vazifedir, bunu
yapmak laznndir. Bu giin Istanbulda bunu
Dariilacezeye yaptirmaktayiz. Diger yerlerde
de elimize gegenleri mevcud bir iki miiessesemize
gonderiyor oralarda muhafaza ediyoruz. Bu
hususta bilhassa hayir cemiyetlerile temas
ederek big olmazsa kendilerine bu gocuklar igin
de bir kismi para ve yer ayirmak hususunda
bazi tesebbiislerimiz olacaktir. Umid ederim ki,
hiisnti neticeye iktiran etsin. Bunlar igin ayri,
ayri kanunlar, nizamlar ve Devlet dairelerinin
hususi mukarrerati laznn gelecektir. Tabii
buna da zaman laznndir.
Ozdemir arkadasmuz da IstanbuldaM emrazi akliye hastanesinin gayri kafi oldugundan
bahsettiler. 1900 olan yatak adedini bu sene
2100 e gikaracagiz.
Qoguk diisiirme isinde biraz durmak isterim.
Her hangi bir yolunu kaybetmis meslekdas bulunabilir. Bunlarm takibi Devlet otoritesi igin
bir vazifedir. Fakat Heyeti Celilenizin bilhassa
bir noktaya nazari dikkatini celbetmek isterim:
Bu i?i yapanla yaptrran onu ifsa etmezler. Gidib
dogrudan dogruya clirmii meshud halinde yakalamak ise gok zordur. Ancak arizalar viicude
geldikten veyahud bu is birinin hayatma malolduktan sonra meydana gikiyor. Ceza kanunumuz gok §iddetli ahkami ihtiva etmektedir.

G:£

Saragoglu arkada^miizla uzun boylu dusundiikten sonra yapanlan daha fazla sikistirmak yollarmi aradik. Bunlan yapanlan yakalamak igin,
dedigim gibi, ancak harice aksetmis bir vakanm viicudu lazimdir. Yoksa her iki taraf ta
bunu itiraf etmez.
Herhangi bir zabita vakasi olarak elimize
gegerse lazimgelen takibati yapmaktan bir an
bile hali kalmamaktayiz.
Maruzatmi bundan ibarettir.
Gl. §EFlK TURSAN (Denizli) — Biitgeye
muhacirinin iskani hakkmda bir para konmami§trr. Umumiyetle yapilan ve atiyen yapilacak
isler hakkmda lutfen malumat verirler mi?
SIHHAT V. REFtK SAYDAM (Istanbul) —
Heyeti celilenizden ayrica gegecek olan fevkalade tahsisat kanunu ile gogmenler igin 2 500 000
lira tahsisat ayrilmrstir. Miisaade ederseniz o
kanun gegerken bu malumati arzedeyim. (Muvafik sesleri).
EMtN DBAMAN (Yozgad) — Eczacilik kanunu yapildi ve bu kanuna nazaran eczaneler
tahdid edildi. Buna gore, sehirlerde 10 000 niifus igin ancak bir eczane agilmasma miisaade
edilmektedir. Bundan bafka bir gok agir sartlar konmustur. Bunlarm yerine getirilmesi binlerce liraya baglidir. Serbest olarak galismak
istiyen eczacilar evvelemirde 4 - 5 bin liralik bir
sermayeyi riske etmek mevkiine katlanmak
meoburiyetinde kalryorlar. Bu §,artlar gok yerindedir. Ancak bizim oyle kasabalarimiz vardir ki, bilhassa bir gok vilayetlerimizde bile, ancak bir veya iki eczane bulunmaktadir. Kasabalarimiza gelince, Orta anadolunun kaza merkezlerinin, pek azmda eczane vardir. Oradaki Hiikumet tabiblerinin gantalarmdaki bir kag parga ecza olmasa, hastalara verdikleri regeteleri
tatbik edecek mahal bulamTyacaklar. §u itibarla
bendeniz oyle zannediyorum ki, mevcud eczacilik kanununda, yeni eczaneler hakkmdaki ahkam gok serttir. Acaba bunun biraz daha miitevazi sartlarla agilmasma imkan vermek ve
agildiktan sonra, zamanla inkisaf hasil oldukga
daha muhim §artlar istemek kabil degil mi? Bu
suretle eczanesi olmryan sehirlerimiz de bu sikmtidan kurtulurlar. Bu husutaki fikri aliniz
nedir?
S. ve Ig. M. V. Dr. REFlK SAYDAM (Istanbul) — Memleketimizde 1200 eczaci vardir.
Eczane adedi 476 dir. Eczacilik eskiden heyeti
celilenizin malumudur ki attarlrk haline diismiistii. Ancak bu kanundan sonradrr ki eczanelerimiz, eczane seklini ve kli$esini almiftir. Binaenaleyh kanunu biraz daha tevsi ederek eczaneleri ayni hale getirmege bendeniz taraf tar
degilim. Eczane tabible ve hasta ile siki miinasebeti olan bir miiessesedir. Bunlari her hangi
bir §ekilde eski §eklinde oldugu gibi bir kag kinin bir kag aspirin komprimesi ve bir diizine
tuvalet sabunu ile agilacak vaziyete getiremeyiz,
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Onun icab ettirdigi tiirk kodeksinde yazili
olan ilaglarm kaffesini samil olarak agilmasi lazimdir. Aksi takdirde agilmasma miisaade edemem. Buyurdugunuz 50k dogrudur. Hakikaten
memleketin bir 50k kazalarmda eczahane yoktur. Bu nihayet giinun birinde Devlete diisecek
bir vazife halini alacaktir.
Gl. KAZIM SEVUKTEKlN (Diyarbekir) —
Bu mali sene zarfmda insasi takarriir ederek
ihale edilmeyen Diyarbekir hastanesinin, 1937
mali yilmda ihaleten yapilmasi miimkiin miidiir.
V. Dr. REFlK SAYDAM (Istanbul) — Umid
ediyorum. (Alkislar).
BALKAN — Baska miitalea yoktur. Fasillara gegilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
P.
541 Vekil tahsisati
BAfKAN — Kabul edilmistir
1
542 Memurlar maasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
543 1683 numarali kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek
tekaiid ikramiyesi
BALKAN — Kabul edilmistir.
544 Merkez miistahdemleri iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
545 Ecnebi mustahdemler iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler
miistahdemleri iicreti
546
BALKAN — Kabul edilmistir.
547 Muvakkat tazminat
BALKAN — Kabul edilmistir.
548 1437 numarali kanunun tatbiki masraf 1
BALKAN — Kabul edilmistir.
549 Merkez mefrusat ve demirbasi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
550 Merkez levazimi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
551 Merkez miiteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
552 Vekalet otomobili masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler
mefrusat ve demirbasi
553
BALKAN — Kabul edilmistir. '
554 Vilayetler levazimi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
555 Vilayetler miiteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
556 Miitenevvi masraflar
BALKAN — Kabul edilmistir.
557 Dadmi memuriyet harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
558 Muvakkat memuriyet harcirhi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
559 MtLfettisler harcirahi
BA§KAN — Kabul edilmistir.

Lira
4 800
821 456

3 000
174 480
132 780
463 802
37 896
20 000

3 000
6 340
1 700
6 880
20 600
23 720

5 000
28 000
30 000
30 000
18 000
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560 Ecnebi memleketlere gonderileceklerin harcirahlan
BALKAN — Kabul edilmistir.
561 Resmi telefon tesis ve miikaleme masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
562 Ucretli muhabere ve miikaleme bedeli
BALKAN — Kabul edilmistir.
563 Posta ve telgraf iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
564 Sari ve salgm hastaliklarla mticadele masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
565 Trahom miicadele masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
566 Zuhrevi hastaliklarla miicadele masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
567 Giizzam miicadele masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
568 Verem miicadele masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
1
569 Sitma miicadele masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
570 Miitenevvi masraflari
BALKAN — Kabul edilmistir.
571 Saghk propagandasi ve alelumum nesriyat masraflari
BALKAN — Kabul edilmistir.
572 Seyyar kiigiik sihhat memurlanna 1754 numarali kanun mucibince verilecek yem bedeli
BA§KAN — Kabul edilmistir.
573 Nakil vasitalan masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
574 Insaat ve istimlak
BALKAN — Kabul edilmistir.
575 Meremet masraflari
BALKAN — Kabul edilmistir.
576 Ankara sehri kanalizasyon etiidu ve avan masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
577 Staj igin ednebi memleketlere
gonderilecek doktor ve eczacilarm harcirahlan, tahsil ve tedavi masraflari
BA§KAN — Kabul edilmistir.
578 Igtimai yardnn
BALKAN — Kabul edilmistir.
579 Zehirli gaz arama, can kurtarma edevati, gaz temizleme alat
ve edevat ve miyar ve cihazlari
ve vekalette yapilacak sigmak
modeli techizati
BALKAN — Kabul edilmistir.
580 Umumi sihhat isleri miiesseseleri masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
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Lira
4 000
1 200
1 000
26 352
75 000

230 000
275 000

2 500
46 430

100 000

8 000

31 500

56 500
1 300
40 264
7 500
50 000

20 000
51 000

5 000
74 300
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581 Igtimai muavenet isleri muesseseleri masrafi
1
BA§KAN — Kabul edilmistir.
582 Dagum ve gocuk bakimi evleri
BALKAN — Kabul edilmistir.
583 788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
584 Gegen yil borglan
BALKAN — Kabul edilmistir.
585 Eski yillar borglan
BALKAN — Kabul edilmistir.
586 Memurlar maasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
587 Muvakkat tazminat
BALKAN — Kabul edilmistir.
588 Yeni teskil olunan bes kaza
masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
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terim. Bu da 15 yasmdan a§agi olan ve sug
isleyen gocuklarm adedi, gun gegtikge art282 333
maktadir. Bunlari para ile sug islemege tesvik
eden kotii M§iler vardir.
171 044
Bu giinkii gunde, bu gibi kugiik gocuklar
hafif bir ceza gordukten sonra serbest brrakilryorlar ve sug islemege devam ediyorlar, Hatta
4 800
kasalari da soyuyorlar. Suglu gocuk yurdda
tamamile yeni bir muhit buluyor. Velhasil basi
5 000
bos gezen gocuga kurtanci bir el uzatilmadiktan maada hie olmazsa yumruk altmda bile
5 361
tutulmiyor.
Bu igtimai lekenin yavas, yavas temizlenmesi
85 296
igin acaba muhterem Vekil ne tedbir almak niyetindedirler?.
5 244
gocuklar mahkemesi kurulmalidir. Bu giin
suglu gocuklar buyiiklerin muhakeme edildigi
ceza evlerinde muhakeme ediliyor ve ayni ha1 359
pisanede yatryorlar. Bu dogru bir is midir?.
Hapisanelerin islahi ile mesgul olan muhterem Adliye vekili, suglu gocuklara mahsus
mahkemeler, ve bilhassa lslahhaneler (Maison
J - Adliye vekdleti biitgesi:
de Correction) viicude getirmek igin tedbir alBALKAN — Adliye vekaleti biitgesi miiza- mislar midir?. Adliye bakanligi, tmrali adakeresine baslryoruz.
smda bir suglu sanatoryomu kurdu, diger haHeyeti umumiyesi bakkmda miitalea var mi? pisanelerde imalat muessesesi viicude getirdi,
BERQ TtJRKER (Afyon Karahisar) — Bir bir kisrni mahkumlar hakkmda galisma usulunu
memleketin adliyesi ne kadar mukemmel olursa
kabul etmekle, medeni alemin dikkatini celbeo memleketin medeni seviyesinin yuksekligini
den adimlar atti, biz de cidden bu tedbirleri
gosterir. Muhterem Adliye vekili bu miikemalkislanz.
meliyete varmak igin bir takrni onemli tedbir5 birinci tesrin 1936 tarihli Oumhuriyet galer aldriar, yeni kanunlar teklif ettiler. Kenzetesinde
bir fotograf gordiim. Potografm aldilerini tebrik ederim.
tmda soyle bir yazi vardi: «18 sene mahkum olanAncak, adliye mekanizmasmi matluba mu- lardan Ahmed Emre adanm bir tasi uzerinde
vafik surette yiirutebilmemiz igin hakimlericura galryor». (Cura bir musiki aletidir).
mize tevdi edilen gok agn* nazik' vazifelerile
18 seneye mahkum olan bir adam gok agir bir
miitenasib bir maas haddi gizmelidir. Bu bir
sue islerais olmalidir. Fakat bu tmralida galgi
nazariye degil, ameli bir esastir.
galmakla cezasmi gekiyor. Bu hal cinayet isleBunu soyledikten sonra, adliye islerine aid
mege meyyal adamlara cesaret vermez mi?.
bir kag miitalealarda bulunmak isterim.
«Adam, biz cinayeti isleriz, sonra adada saz gaMuhterem Adliye bakani, Turk milletinin
lariz demezler mi».
mukemmeliyete varmasi igin igtimai hayatiMuhterem Adliye vekilinin inisiyativi ve
mizdaki bazi noksanlari ikmal ve ciiriik ve sa- himmetile ve hayirhah bir maksadla Imrali adakat taraflarmi da imar etmek igin tedbirler
sinda bir te§kilat yapildi. Acaba teskilat ne
almalidirlar.
esaslar iizerine kurulmu§tur, yani Imrali adasiMesela, bir sabikalilar alemi vardir, yani
na hangi katagoriye mensub suglular yollaniigtimai muhitin kurbani olan itiyad halinde
liyor, bunun igin bir nizamname yapilmi§ midir?
sabikalilar. Bunlarm bir gogunu cani smifa
Sozlerime hitam vermeden evvel, muhterem
dii§mesinden cemiyet mesuldiir. Kimsesiz go- vekilden, miisaadelerile, bir iki sual daha soracuk halinde kendilerine el uzatilsaydi, is aradik- cagim :
lan zaman is bulsalardi, sikmti zamanmda bas
1 ) tcra muamelelerini islah etmek igin, icvuracak bir yer bulsalardi, elbetteM suglu ve ra muamelelerinin tesrii hususunda tedbirler
sabikalilar smrfma diisnlezlerdi.
ittihaz edilmis, midir?
Bence, bir sabikali, sug islemeye alismis
2 ) Me§hud ciiriimler kanunu gok pratik ve
bir hastadir. Bu adam cinayet islemek imka- giizel bir kanundur. Ancak; muhterem vekilden
nmi buldukga sug islemekte devam ediyor. Haanlamak istedigim nokta sudur :
pisaneye girip gikryor gene sug isliyor. Bu giBu kanunun tarzi tatbiki nasil oluyor. Bir
bileri islah etmek igin acaba Muhterem Vekil ne
§ahsm "bana filan adam hakaret etti" "soz
gare dusiiniiyorlar?.
atti'' yahud '' sarkintilikta bulundu'' demesile
Bir de, gok miihim noktaya temas etmek is- hemen filan adam tutulup Muddeiumumilige mi
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veriliyor, yoksa miicrim §ahidlerle isbat edildiktan sonra mi ceza goriiyor ?
3 ) ncti ve son sualim §udur :
Bazi memleketlerde, milleti memnun edecek
miihim hadiseler olursa o memleketin Hiikumeti en yiiksek otoritesine miiracaat ederek, kiiciik curum i§leyen mahbuslar igin affi umumi
diler.
Nasil ki, gegenlerde, ttalya veliahtinm bir
gocugu dogurdugu igin ttalyada bir affi umumi
ilan edildi.
Biz, Montrb gibi, Hatay gibi gok miihim, gok
yiiksek zaf erler elde ettik, biitun Tiirk milletinin gbgiisleri iftiharla kabardi, fakat kiigiik ciiriim i§leyen mahbuslan, hapisten kurtarmayi
diisiinmedik. Acaba sebebi nedir? bu hususta
muhterem Adliye vekilinin noktai nazarlan nedir ?
ISTEMAT 6ZDAMAR (Eski§ehir) — Arkada§lar, sizi fazla yormak istemem zaten vaktimiz de miisaid degildir.
Bendeniz
adliye mesleginden
yeti§mi§
bir arkadasiniz olmak itibarile avukatlik hayatimda ve mebusluk hayatimda adliye iizerinde gbz gezdirerek diyebilirim ki bugiin hepimizin gbgtislerini kabartacak derecede kiymetli
hakimlerimiz, vardir. Tarn adaletin icabettirdigi
§ekil dahiiinde is, gbrmekte olan mahkemelerimiz oldugunu bu yiiksek kiirsiiden iftiharla soylemek isterim. §iiphe yoktur ki bunda amil olan,
bu islerin bas,mda bulunan, dirayetli, gah§kan,
gayyur, yorulmaz, muhterem Saragoglu Siikrii
arkadassimizm himmetidir. Kendilerine millet
namina bu kiirsiiden arzi s,iikran ederim. Bunu arzettikten sonra fakirane olarak kendi kendime s,oyle bir sey du^iiniiyorum. Acaba hakimlerimizin vazife gormeleri noktasindan, karar
vermeleri cihetinden isabeti dergar olacak olan,
ihtisas meselesi takib ediliyor mu? Yani Mektebi
hukuktan giktiktan ve stajini gordiikten sonra
memuriyet hayatina girmis bir adliyeci, bidayette ceza hakimi tayin edildikten ve diger §uabatta da fikir hasil ettikten sonra, kendi ihtisasi olan ceza veya hukuk mahkemelerinde mi
kullamliyor yoksa icra ve sair i§lere mi tayin
ediliyor? Zannederim ki muhterem Adliye vekili bu isi nazardan dur tutmami§lardir.
Ayni zamanda §u nokta iizerinde de kendi lerinden bir istirhamim var. Icra islerimiz, kendilerinin de istedikleri §ekilde cereyan etmiyor.
icra isleri cok ehemmiyetli ve kan§iktir. Bunu takdir ediyorum. t§lerin, atalet demek istemiyorum, fakat kan§ik bir vaziyette yurudugiine kaniim. Bu kanaatimi burada alenen soylemekte kendimde bir vicdan mecburiyeti hissettim. Aflerine magruren kendilerinin izahat
vermelerini rica ediyorum.
BASKAN — Ba§ka miitalaa yok mu?..
ADLIYE V. §. SARA00.6LU (Izmir) —
Adliye i^lerimiz hakkinda sbz alan iki arkada-
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simm tevakkuf ettigi noktalar iizerinde bir kag
kelime sbylememe bittabi miisaade buyurursunuz.
IVDuhterem mebus Turker, adliye mensublarinm, hakim ve muddeiumumilerin maa^larmm
biraz daha yukseltilmesi teme'nnisini izhar buyurdular. Boyle bir temenninin hakikat olmasma
mani olmak asla benim basimdan gegecek olan
bir diis,unce degildir. Maaslari, hadleri Buyiik
Millet Meclisi tayin eder. Herhangi bir teklif
vaki olacak olursa onu iltifat telakki eder ve
memnuniyetle kabul ederiz. Ancak Meclisin daima gbz bniinde bulundurdugu bir mesele vardir. 0 da biitun memurlar arasmdaki ahenk ve
tevaziinii tutmak ve 0 nisbette memurlarrmizi
terfih etmek. Biz de umuyoruz ki ilk frrsatta
memurlara vaki olacak ahengin tanzimi esnasmda bizim de noksan buldugumuz yerlerde
diger arkadaslarrmiz gibi miireffeh vaziyete
gegmemize bittabi miisaade edersiniz.
Ikinci tevakkuf ettikleri nokta, miikerrir
suglular, sabikalilardrr. Bu miikerrer sug isliyen sabikaldarm vakti zamanile, daha kendileri gocukken ellerinden yapisilip kendilerine dogru yol gbsterilmis bulunsa idi bunlar sabikah
ve miikerrir suglu olmaktan kurtulacaklardi.
Adliye vekaletine kanunlarm cizmis oldugu hudud miikerrer sug isleyerek sabikali olduktan
sonra baslryor, Adliyeye ondan sonra vazife veriliyor. Ondan evvelki safhasi; dogrudan dogruya memleketin terbiye evleri, maarifin inkisafi, halkin igtimai seviyesinin yiikselmesile
alakadardrr. Esasen Tiirk cemaati bu sahada
muhim adimlar atmakla beraber diger cemaatlere nazaran 50k az olan bizdeki sabikali ve
mukerrirlerin de daha az hadde diiseceklerinden siiphem yoktur. Bu sabikalT olan ve miikerrer ciiriim irtikab edenler hakikaten Tiirk camiasmm bunyesinde yer edemeyen muzrr tohumlardrr. Bunlarm adedi gok a^ olmakla beraber
nazari itibara almmayacak kadar da olmadigmi
arzedecegim rakamdan vazihan gbriilur. Ciimhuriyetin onuncu senesi miinasebetile, bir aftan
ziyade ceraimi hafif cezalarla gektirme mahiyetinde olan af miinasebetile, 34 - 35 bin
arasmda gezinen mahkum ve mevkuf yekunlan
birdenbire 9 bin kadar eksilmi§, 25 - 26 bin rakami arasmda kalmis,tir. Fakat gayet kisa bir
zamanda bu rakam 29 bin oldu. Gbriiluyor ki 30
bin kiisur adamin iginden nihayet 2 bin kadari
miikerrer ciiriim irtikabina miistaittir. Fakat ondan sonra siikranla kaydetmek lazimgelir ki 4 5 sene gegtigi halde bu yekun daima 29 - 30
bin arasmda kalmi§tir.
Demek ki son iic, bes sene zarfinda bir gok
hususi kanunlarla miicrimiyet gogalmi§ olmasma ragmen hapisaneye giren mucrimlerin adedi eski senelere nisbeten cok azalmi§tir. Bu da
Tiirk cemaatinin gittikge bu gibi muzir tohum-
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lardan kurtulmasma delalet eden rakamlardir.
Hapisaneye girmeden ve mahkemelik olmadan
evvel gali§an mttesseseler bunlarm adedini azaltmaktadir. Biz bunlarla mahkemelik ve hapisanelik oldugu dakikadan itibaren me§gul oluyoruz. Itiraf etmeliyim ki gegen sene burada
adliye biitcesi konu§uldugu zaman bu hususta
atilmig herhangi bir adimimiz mevcud degildi.
Yalniz Adana mebusu Esma Nayman arkada§imm teklif ve miidahalesi iizerine cocuklar igin
ayri bir hapisane yapmak zaruretini duyduk.
Bunun igin de biitcemizin igine bu i§e karsjlik
olmak tizere 20 000 lira tahsis ettik. Fasil
okundugu zaman bittabi bu madde nazari dikkatinizi celbedecektir.
* ImraL adasi bazi hikayelerinin dinlenmesinden miitevellid bir kanaatle arkada§imm kafasmdaj bir eglence, bir sayfiye yeri §eklinde tecelli etmi§ goriiyorum. Surasmi her §eyden evvel arzedeyim ki; inzibat, intizam ve kanunun
bir mahkum icin kabul ettigi mahrumiyet iginde cezalarm hepsi Imrahda mevcuddur. Imraliya gitmis, olan bir mahkum ailesi ile irtibatmi
sureti katiyede kesmistir; Imraliya gitmi§ olan
bir mahkum tayin edilmi§ saatlerde yemek yemege, tayin edilmi§ saatlerde galisjnaga mecburdur; Imraliya gitmi§ mahkum agzma sigara almaktan menedilmi§tir. Imralida kurtulmanm ve
kanunun bah§ettigi iyiliklerden istifadenin tek
garesi, oradaki basmda bulunan amirinin emrine
itaat ederek istihsali gogaltmak ve mtttemadiyen
galigmak yolunda aramaktadir. Zannediyorum
ki iktisadi sahada beden gali§masi, insani hem
viicudu noktai nazarmdan hem ruhu noktai n?,zarmdan tasfiye eden en biiyiik amil, en biiyiik
mekteb ve en biiyiik hocadir.
Arkada§rmm sbyledigi gibi orada elinde sazi olan 18 seneye mahkum bir Turk gocugu
vardir.
Amma ben simdiye kadar sazm eslihai memnuadan oldugunu bilmiyordum. BilaMs saz, ruhu terbiye eden ve onu fenaliklardan tecride
yarayan bir vasxtadir. Hatta bunun igindir ki,
Edirnede saz caldrraiayi, sabahtan aksama kdar toprak iistiinde galisanlai igin bir miikafat telakki ediyoruz. (Dogru sesleri).
Icrayi biraz daha lslah etmek biraz daha ileri gotiirmek zaruretinden bahsettiler. Bu hususta kendilerile tamamile beraber olarak bu
yolda galismaktayiz. Adliye vekaletinin elindeki
istatistiklere nazaran ceza mahkemelerimizden
sonra u§ sene zarfmda sirasile cikan islerin her
seneye aid yekunu 220 bin, 240 bin, 260 bin
dir. Goruluyor ki, seneden seneye mahkemelerimizin is §ikarmak hususunda artan bir gayret ve faaliyetleri vardir. Ceza mahkemelerrnin
elindeki bakaya yekunu munhasiran onunla i?tigal etmek as.rtile dort buguk ayda gikacak
mahiyettedir. Daha ewelki senelerde be§, alti
ayliktan fazla bir bakaya toplanan ceza mahke-
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meleri, bu gun diyebilirim Id, her i§i vasatl 4
bu§uk ayda gikarir bir vaziyete gelmi§tir.
Hukuk mahkemelerimizde gerek is gikarmak
ve gerek bakaya devretmek hususlannda, takriben ceza mahkemelerile muvazi bir vaziyette yiiriiyorlar. Yalniz, onlarda salah, rakamlara nazaran biraz daha fazla goruluyor. Fakat bu fazla
salahi bertaraf eden takibden diisen bazi isler
onlan ayni dereceye yeniden indiriyor.
Temyiz mahkemesinin bundan bir ay ewel
is yekunu 17 bine diismustiir. Senede 80 bin
yeni is alan ve gegen seneden 20 bin isi ile
yekunu, bu suretle 100 bin olan bu mahkemede
yalniz 17 bin is kalmistir ki, bu da 2, 2,5 aylik
bir mesaiye tekabiil eden bir miktardir. Temyiz mahkemesinde digerine nazaran daha agir bir
vaziyette bulunan Agir ceza dairesile Ticaret dairesi de bir seneden beri vaki olan fazla mesaileri neticesinde diger arkadaslarmm aldiklan
neticelere ve derecelere gok yaklasmi? bulunuyorlar. Bu daireler de yakm bir atide tamamen
normal bir vaziyete geleceklerdir. Biitiin adliye
cihazmm gayret ve faaliyeti mumkiin oldugu
kadar vatandaslara siiratle is gikrmak, hak ve
kanuna tamamen mutabik olmakla beraber her
gun isi biraz daha tesri etmektedir. Esasen bu
siiratte bize cesaret bahsolan amillerden birisi
curmii meshud kanununun halk nezdinde, Hukumet memurlari nezdinde, zabita nezdinde yaptigi iyi tesirlerden anladik ki, memleket biraz
seri adalete 50k susamisj bir vaziyettedir. Boyle
oldugu bir sirada icra is,lerinin diger i^lere
nazaran biraz daha arkada yuriimesi bunda da
ge^en senelere nazaran kafi goriilecek bir salah
bulunmasma ragmen diyebilirim ki, mevcud is
yekunu zaman zaman bilhassa bazi isler igin,
bu adalet makinesini biraz da istirab maMnesi
halinde gostermektedir. Bunun iizerine gegen
sene bu kiirsiiden bahsettigim gibi mutehassis
arkadaslarla bir sene ugrastik maalesef kolay
olmayor. Esasen her mejieni memlekette biiyiik bir dert olan hukukun icra safhasi bizim
memleketimizde de biiyiik bir derttir. Bu biiyiik dert iqin ve bu biiyiik derdi bertaraf etmek
igin almmasi lazmi gelen tedbirler iizerinde
her vakit tarn bir ittifak ve ittihad olmuyor.
Nitekim arkadaslarmi arasmda bu isin miitehasSISI olan zatler bir 50k tedbirler tavsiye etmekle beraber bu tedbirlerin bazilarmda ittifak
edemediler. Ben bu vaziyet karsisrnda meseleyi kendi reyimle halletmektense, icra kanunumuzun ana ve ilk vatani olan lsvi§reden
bu isin basmda bulunan bir veya iki ki|i celbederek onlardan alacagimiz miitalealarm inzimamile varamadigimiz noktalarda da son kararnnizi vermek ve bbylece icra isinin de iyilesme safhasmda biraz daha siiratlendirmek imkanmi vermis bulunacagiz. Esasen eleman ve
§alis^icak kol noksanhgmdan miimkun oldugu
kadar bertaraf edilebihnesi igin ve asil yapila-
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cak ve yapmak istedigimiz biiyiik icraat igin
bir yama dahi telakki edilemiyecek kadar miitevazi bir kadroyu Heyeti Vekileden gegirdik,
Biiyiik Meclise takdim ettik. Biitge enciimenince
kabul buyurularak, umuyoruz ki, sizden alacagimiz kararla bu anasir biraz daha takviye
etmek imkanmi bulacagiz.
Arkada$mi mefhud suglar kanunu niemnuiyet tevlid efcmekle beraber, acaba her sabah riiyasma giren bir zabita ve bir adliye memurunun elile muhakeimeye sevk edilmek tehlikesi var mi?
diye bu tarzda bir siial sordular. Gtegen sene kabul buyurdugunuz meshud suglar kanunu
zabrtanm, adliyenin hatta matbuatm dahi gosterdigi gayret ve faaliyet neticesinde buradaki
tatbikatmi milli bir mesele halinde ortaya koydu. burada alinan neticeden ben memnun olmadim diyen bir adama rastlamadim diyecek
olursak - Miibalagaya hamil buyurulmasm bu kanun mucibince giinii giiniine adalet
tevzii bir tek davalar igindedir. 0 da: hakimin
kanaati vicdaniye hasil etmesi igin biitiin vesaik
ve delilleri iistunde olan ciirumlerdir ki bu i§ler
mahkemelere sevkedilir. Artik biitiin delaili
iizerinde bulunan ve biitiin §ahidleri beraber bulunan bir davanm da yevmi ahara taliki yoluna
sapmayi B. M. Meclisi tasvib etmedi. 0 kanunu
kabul etti ve o kanunu muayyen yerlerde mahdud curiimler igin tatbik etmek salahiyetini verdi. Bizim tecriibeden aldigimiz kanaat odur ki
ve o kadar miisbet netice vermi§tir ki, gelecek
seneler igin de bunun hududunu tesvi etmek
ve icra sahasmi biraz geni§letmek istiyoruz.
Imkan bulursak bunu cinayetlere agn* cezali
iflere kadar te§mil edecegiz ve koylere kadar
gidecegiz (Qok dogru sesleri)
Ozdamar arkadagim hakimler arasmda ihtisasa riayet ediliyor mu? buyurdular. Bu getin
ve biiyiik bir meseledir. Amma bu getin ve biiyiik meseleyi biz bir^ene hatta iki sene evvelinden beri halletmi§ bulunuyoruz. Hukuk mezunlan hakimler kanunu mucibince hakim olabilmek igin ewela bir staj yaparlar. Aradan iki sene gegtikten sonra stajiyer imtihanini verib hakim muavinligi sirasma gegerler. Ve boylece derece derece atladiktan sonra hakimligin 55 lira
aylikh teminath hakim derecesine vasil olaca§i giin yeni bir imtihan daha vererek ihtisasli
hakim olurlar. Hukuk miintesibleri hukuk mahkemelerinde, ceza miintesibleri ceza mahkemelerinde ve miiddei umumiliklerde gali§irlar. Yalniz bu kanunla birden hire inkilab yaparak bir
adama sen miitehassis oldun demektense tedricen tatbik etmegi tercih ettik. Binaenaleyh gelecek seneden sonra 55 liraya gegecek olan hakim ve muddeiumumiler bu imtihani gegirmek
mecburiyetindedirler. Biitiin Tiirk mahkemeleri
tedricen muayyen i§ler iizerinde, miitehassis olaeagi i§ler iizerinde ihtisas kesbedeceklerdir.
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Icra i§leri hakkindaki suallerine huzurunuzda cevab verdim.
Takdir noktalarma da tegekkiir ederim. (Alki§lar).
BASKAN — Pasillara gegilmesini kabul
edenler... Etmiyenler.. Fasillara gegilmesi kabul
edilmigtir.
Lira
F.
4 800
591 Vekil tahsisati
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
6 019184
592 Memurlar maa§i
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
593 1683 numarali kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek te32 000
kaiid ikramiyesi
BASKAN — Kabul edilmigtir.
166480
594 Merkez miistahdemleri iicreti
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
870186
595 Vilayetler miistahdemleri iicreti
BASKAN —- Kabul edilmi§tir.
153 484
596 Muvakkat tazminat
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
32 050
597 Merkez mefru§at ve demirba§i
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
17120
598 Merkez levazimi
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
2 400
599 Merkez miiteferrikasi
BASKAN — Kabul edilmigtir.
9 500
600 Vekalet otomobili masrafi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
601 Vilayetler mefrus>t ve demir50 000
ba§i
BASKAN — Kabul edilmistir.
119 000
602 Vilayetler levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.
12 500
603 Vilayetler miiteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
115 000
604 Miitenewi masraflar
BALKAN — Kabul edilmistir.
95 000
605 Daimi memuriyet harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
48 000
Muvakkat memuriyet harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
60 000
607 Miifettisler harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
608 TetMk igin ecnebi memleketlere gonderilecek memurlar har-*
4 000
cirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
3 000
609 Staj harcirahi
BASjJKAN — Kabul edilmistir.
610 Resmi telefon tesis ve muka4 000
leme masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
611 tJcretli muhabere ve miikaleme
310
bedeli
BALKAN — Kabul edilmistir.
79 444
612 Posta ve telgraf iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
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bilirim. Ancak bu kadarla iktifa etmiyecegiz.
F.
Lira
613 Miitenewi masraflar
115 000 $ocuk zslahfaanelerile muvazi gitmesi lazim gelen
bir mesek daha vardir; gocuk mahkemeleri. Oyle
BALKAN — Kabul edilmistir.
614 Nakil vasrtalan
8 500 timid ediyorum Jri, Saym Veldl bu dilegimizi
de kabul edecek, gelecek sene adliye blitoesinde
BALKAN — Kabul edilmistir.
bunun i§in bir tahsisat bulacagiz.
615 Telif, tercume, cem ve tabi kavanin masrafi ve hukuM eserler
BALKAN — Fasil hakkmda baska miitalaa
mubayaa bedeli
15 000
yoktur, kabul edilmistir.
BALKAN — Kabul edilmistir.
F.
lira
616 Adliye ceridesi temyiz karar621 Ankara leyli hukuk faktiltesi
lari tabz masraflan ve makaleler
masrafi
58 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
ucreti
10 000
622 788 numarali kanunun tatbiki
BALKAN — Kabul edilmistir.
masrafi
25 140
617 Siivari mtibasklerine maktuan
BALKAN — Kabul edilmistir.
ay da 4 lira 45 kurus. hesabile
verilecek yem bedeli
41 010
623 Gegen yil borglan
26 500
BALKAN — Kabul edilmistir.
BALKAN — Kabul edilmistir.
624 Eski yillar borglan
7 136
618 Adli tib isleri miiessesesi masBALKAN — Kabul edilmistir.
rafi
18 900
BALKAN — Kabul edilmistir.
625 Hapisaneler miitedavil senna*
619 Hapisaneler masrafi
902 300
yesi
100 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
BALKAN — Kabul edilmistir.
620 Mahkum gocuk islah evleri umu626 Yeni teskil olunan be? kaza
mi masraflan
20 000
masrafi
1 659
BALKAN — Kabul edilmistir.
BALKAN — Kabul edilmistir.
ESMA NAYMAN (Seyhan) — Oecen sene bu
Vakit gecjkmi$tir. Yarin saat 14 te toplanilkursiiden gocuk islahhaneleri hakkmda yapti- mak iizere inikada nifaayet veriyorum.
grm bir talebi Saym Adliye veMli nazan itibare
almi$tir. Hepimiz namma tesekkiirii bir bore,
Kapanma saati : 18, 25

T. B. M. M. Mathaast

