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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı devair bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat 
verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası kabul edildikten sonra, 

1939 senesi muvazenei umumiye kanunu lâyihasının 
heyeti umumiyesi üzerinde müzakere cereyan ettikten 

Lâyihalar 
1 — Ankara şehri su tesisatmm Hazine uhdesin

deki mülkiyetin Ankara Belediyesine devri hakkında 
kanun lâyihası (1/148) (Dahiliye ve Bütçe encümen
lerine). 

2 — 1938 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/149) (Bütçe encümenine) 

3 Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesine 160 000 lira
lık munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyi
hası (1/150) (Bütçe encümenine) 

4 — istiklâl harbi malûllerine verilecek 8 700 lira
lık para mükâfatı hakkında kanun lâyihası (1/151) 
(Bütçe encümenine) 

5 — Küçük sanatlar kanun lâyihası (1/152) (tk-
tısad, Maarif, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Tezkereler 
6 — Çankırı mebusu Cahid Yalçmm teşriî masu

niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(3/103) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

7 — Ulukışla kazasmm Koçak köyünden Çöplü-
oğullarmdan Ahmedoğlu Ali Bircanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/104) 
(Adliye encümenine) 

1 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanu
nu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

sonra salı günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi, 

Başkan Kâtib Kâtib 
M. A. Renda Kütahya Gazianteb 

V. üzgören B. Kaleli 

Mazbatalar 
8 — Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât umumî 

tarifesinin 607/D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/30) (Ruz-: 
nameye) 

9 — inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/136) 
(Ruznameye) 

10 — istanbul Tramvay şirketinin imtiyaz hakkı 
ile tesisatının satın alınmasına dair olan mukavelena
menin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/89) (Ruznameye) 

11 — istanbul Tünel şirketinin imtiyaz hakkı ile 
tesisatının satın alınmasına dair olan mukaevelena-
menin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/90) (Ruznameye) 

12 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/124) (Ruznameye) 

13 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkmda 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/138) 
(Ruznameye) 

14 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/139) 
(Ruznameye). 

BAŞKAN — Bütçe müzakeresine devam edi
yoruz. Söz Maliye vekilinindir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — M. Abdülhalik Renda 
KÂTİBLER : Cavid Oral (Niğde), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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MALtYE V. F. A&RALI (Elâzığ) — Yeni 

bütçenin heyeti umumiye müzakeresi esnasın
da beyanatta bulunan arkadaşlarımın vaki olan 
ifadelerinden Maliye vekâletini alâkadar eden 
kısımlarına arzı cevab edeceğim: 

Mazhar Müfid arkadaşım eyyamı haliye ta
sarrufu meselesinde, sene içerisinde tasarruf 
edilen paralar niçin bütçeye konuluyor diye 
tenMd buyurdular. Arzedeyim M, maaş tertib-
lerinde kadro ne ise bunun 12 aylığmı koymak 
mecburiyetindeyiz. Esasen buradan hâsıl olacak 
tasarruf, muhasebei umumiye kanunu muci
bince başka tertiblere nakil dahi edilemez. Bu 
tertiblerde teşkilâtımız itibarile bazı tasarruf
lar vukua gelmektedir. Kasten münhal bırak-
masalar dahi bir memurun askere gitmesi, isti
fa etmesi, vefat etmesi veya başka bir sebeble 
ayrılması gibi hallerde bu tasarruf kendiliğin
den vukua gelmektedir. Esasen yeni gelecek me
murun ise maaş kanunu mucibince zaten ertesi 
aydan itibaren maaş alması lâzım olduğu için ı 
tabiatile ara yerde bir tasarruf vaki olmaktadır. 

Mukannen ve cazib masraflardan diğerleri
ne münakale yapıldığına işaret buyurdular, ya
ni cazib masraflardan cazib olmayan masraf
lara nakil yapılmaktadır buyurdular. Vekiller 
tarafından kasden böyle bir tahsisat konduğu
nu farz etmiyorum. Fakat hakikat şudur ki 
Devlet hizmetleri genişlemektedir ve bütçenin 
tatbikatı esnasında bazı hizmetlerde görülen sı
kışık vaziyetlerde mümkün olan , tertiblerden 
münakale mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Bu mü
nakaleden bizim müstağni olmamıza imkân yok
tur. Hiç bir memleket bundan müstağni olma
dığı gibi bizim gibi inkişaf halinde bulunan bir 
memleketin de müstağni olmasma imkân yok
tur. Fakat münakalelerin haddi asgariye indiril
mesine imkân bulunmasını ben de kendilerile 
beraber gayet samimî olarak temenni ederim. 

Tevhidi mübayaattan bahis buyurdular. Kır
tasiyede bunu temin etmişizdir, bir elden ol
maktadır. Diğer ihtiyaçların bir elden idaresi 
için, bu mevzuun temini için tedkikata ihtiyaç 
olduğunu kendileri de teslim buyurdular. Ted-
kik edeceğiz. 

Muvazene vergisinden tenzilât icrası; bu, 
yerine getirilmedi diye işaret buyurdular dünkü 
maruzatımda da izah ettiğim veçhile bu sene 
Yüksek Heyetinizin malûmu olan ahvalden do
layı vergilerde tahfif icrasına imkân görmedik. 

Fakat ayni zamanda ilâveten arzediyorum ki 
bu yoldaki mesaimize, bütçe imkânlarile kabi
li telif olanlarını icra yolundaki mesaimize de
vam edeceğiz. Bunu yine tekrar ederim. 

Vergilerin tarh ve tevziinde kolaylık göste
rilmesine temas buyurdular. Esasen hedefimiz, 
gayemiz; dün de arzettiğim gibi; daimî olarak 
vergi mükellefleri için kolaylık usulleri aramak 
ve- bulmaktır. Mevoud vergilerde bu gayeyi is- I 

tihsale medar olacak tedbirler düşünülmekte 
ve alınmaktadır ve bu çalışmamıza da devam et
mekteyiz. Şunu da arzedeyim ki bu gün, eskiye 
nazaran bu günkü sistemde epeyce süratli 
Merhalelerle huzurunuza gelmiş bulunduğumu
zu cüretle ifade etmek mevkiinde bulunuyoruz. 
Bina ve arazi vergileri, kazanç, muamele ve. is
tihlâk vergilerinin tarh ve cibayetinde geniş 
mikyasta mükellefler lehine olarak üç dereceli 
itiraz mercileri yapılmıştır. Bu mükelleflerin 
mümessilleri dahi iştirak ettirilerek bu vergiler 
tarholunmaktadır. Kezalik bu vergilerde Devlet 
alacağını mütalebe için bir nihayet yok iken, bu 
gün vergi kanunlarımızda gerek tahakkuk ve 
gerekse tahsil için bir müruru zaman tanınmış
tır. Yani Devlet alacakları da nihayet bir müru
ru zamana tâbidir denilmiştir. 

Maliye teşkilât kanunu ile tahsilat kâtibleri 
ihdas edildi. Bu suretle tahsildarların elinde bu
lunan defterleralmdı. Tahsilat için her mükellef 

namma ayrı, ayrı vergi tahsilat heşabları açıldı ve 
vergi borçları gösterilmek ve bir kontrola tâbi 
tutmak şartile herkesin hesabı düzgün tutulma
ğa başlandı. Bu saydıklarımın kâffesi bir kaç 
sene içerisinde yapılmış olan ve maliye için cid
den bir ıslah addolunabilecek -.şeylerdir, 

Arkadaşlardan biri dün bir yalı meselesinden 
bahis buyurdular. Takdir buyururlar, bendeniz 
de diyeceğim ki evvelden bu yoldaki misallere 
çok stesadüf edilirdi. Bunlar gittikçe azalmak
tadır. Tabu bunlarm hiç kalmaması hepimizin: 
arzumuzdur. Fakat takdir buyurulur ki bunlarm 
büsbütün izalesine de imkân yoktur. Bunlar ele
man meselesidir, bunu nazarı dikkate alarak bir 
muvakkat maliye meslek mektebi açtık. Burada 
yetiştirdiğimiz arkadaşları, hattâ evvel bevvel 
şarktan başlamak üzere muayyen memuriyetlere 
göndermekteyiz. Diğer taraftan yine tahsisatı 
Maliye bütçesinden verilmek suretile Mülkiye 
mektebinde 100 talebe okutmaktayız. Bunlar sırf 
maliye işlerinde çalışacaklardır. Bu vaziyet zan
nediyorum ki iki seneye kadar randıman verecek 
vaziyete gelmiş olacaktır. 

Refik İnce arkadaşım bütçenin % 63 çü 
Müdafaa, Düyunu umumiye ve Maliye tarafın
dan beledilmektedir dediler, bu mukayeseden 
maksadlarınm ne olduğunu izah etmediler. Fa
kat ben bunu kendi gruplarımıza göre tevzi ede
ceğim. Müdafaa % 35, Düyunu umumiye % 19, 
Maliyeye % 8 isabet eder. Dünya şeraiti hazıra-
sma göre millî müdafaa grupu için her sene im
kân nisbetinde yaptığımız tahsisat zammmm çok 
yerinde olduğu hâdisat ile de teeyyüd etmekte
dir. 

Düyunu umumiye, bütçemizin mütekaidin 
ve yetim maaşlarını da ihtiva etmek üzere % 19 
nisbeti diğer her hangi Devlet bütçeleri ile mu
kayese edilecek olursa fazla olmadığı neticesine 
varılır. 
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ı diklerini ifade buyurdular. Mevzuatı tedkik 
I edecek olursak ifade buyurdukları nisbetlerde 

ehemmiyetli bir tashihe ihtiyaç olduğu tebarüz 
eder. Idarei hususiyelerin merkez namına tef
rik ettikleri para şudur: Kanunu mahsus icabı 
bütçelerinden % 1 ini Hükümeti sakıtadan mü-
devver evrakı nakdiyenin itfası için Merkez 
bankasına gönderilir. Heyeti mecmuası 300 000 
liradır. 

Nakden tahsil edilen yol paralarmm % 15 
lerini yine umumî ve müşterek yollara, gön
deren vilâyetlerin dahi yolları dahil olmak üze
re, sarfedilmek için Nafia hesabına Ziraat ban
kasına gönderirler. Bu da 1 100 000 liradır. 
Bundan başka arazi vergisi tahsilatından % 6 
sini Ziraat bankasına gönderirler. Bu da 500 000 
lira eder. Idarei hususiyelerin 30 milyon lira
dan ibaret bütçelerinden Merkez ve Ziraat ban
kalarına arzettiğim sebebler dolayısile gönder
dikleri paranın heyeti mecmuası % 5, 6 (yüzde 
beş, onda altı) raddesindedir. Bu hisselerde 
umumî muvazeneye yardım mahiyeti olup ol
madığının takdirini Yüksek Meclise bırakırım. 

Bunlar haricinde geçen sene kabul ettiğiniz 
kanun mucibince Beden terbiyesi için ayrılan 
paralar vardır. % 2 nisbetindedir. Bu da ma
hallinde sarfedilmektedir, merkeze gönderilme
mektedir. 

bütçemizde yet alan konsolide ve dalgalı 
borçları da bu münasebetle izah edeyim. 1937 se
nesinde tarih kongresi münasebetile yapılan 
mukayesedeki rakama istinaden arzedeceğim: 

İngüterenin bu kısmı borçlan bütçenin 10 
misli, Fransada sekiz misli, Yugoslavyada beş 
misli, Romanyada dört misli, Bulgaristanda dört 
misli, Yunanistanda keza dört mislidir. Bizim 
borcumuz ise bütçemizin yalnız bir mislidir. 
Binaenaleyh biz bu cepheden en mesut kısımda 
bulunmaktayız. 

Maliye bütçesine gelince: 8 milyon yedi yüz 
küsur bin lira Maliye vekâletine taallûk etme
yen muhtelif daire ve teşekküllere yapılacak 
yardım ve saire tahsisatmdan müteşekkildir. 
Bu çıkarılacak olursa umumî bütçeye nazaran 
Maliye bütçesi % 5 i teşkil eder. Bu rakam Ma
liyeye tevdi edilmiş olan hizmetlere nazaran 
istikrar edilmez, zannederim. 

Tediyat sıkıntısı olduğundan, mayıs ayın
da fazla takibat yapıldığından bahsettiler, faz
la tahsilatın son aylara bırakılmamasına işaret 
ettiler. Hakikaten buyurdukları gibi vaktile, 
mayıs aymda vukubulan tahsilat, daha evvelki 
tahsil aylarının % 50, belki de % 80 f azlasma 
çıktığı vaki idi. Fakat son senelerdeki tahsil 
cedvellerine dikkat edilecek olursa bu netice
nin değişmiş olduğunu kendileri de teslim eder
ler. Mayıs ayında vukubulan tahsilat diğer 
aylardan farklı değildir. Fark varsa bile pek 
cüzidir. O da sene içerisinde nâzım hesablara 
alman bazı rakamlardan ve bütçe emanetinde 
iken müruru zamana uğrayarak irada geçen me-
baliğden ibarettir. Vergileri miatlarında tahsil 
etmek hususunda Maliye cibayet memurlarının 
sıkı kontrole tâbi tutulduğundan müsterih ol
sunlar, kendilerinin bu babdaki maksadları hâ
sıldır. 

Maaşlarla ücretler arasındaki nisbetsizliğe 
işaret buyurdular. Büyük haklan vardır. Yal
nız umumî bütçe dahilinden maaş ve ücret alan
lar arasında değil, mülhak, hususî bütçeli da
ireler ve sermayesi Devlet tarafmdan verilerek 
teşkil edilen müessesatta da bir ahenk ve in
tizam tesis edecek olan barem kanununun tadi
line aid lâyiha Yüksek Meclise takdim edilmiş 
bulunmaktadır. Bütçe encümeni de bu lâyiha 
üzerinde büyük mesai sarfetmiştir. Bütçe mü
zakeresinden sonra Yüksek Meclise arzedile-
cektir. Ümid ederim ki bu da maksad ve arzu
larını temin etmiş olacaktır. 

Vekâlet emrine almak huşunda bazı ada
letsizlikler vukubulduğuna işaret buyurdular. 
Maliyeye aid kısımda her halde bu yolda ya
pılan muamelelerimiz arasmda civdanıma ıztı-
rab verecek bir muamele olmadığım emniyetle 
yüksek huzurunuza arzederim. 

Idarei hususiyelerin idarei umumiyelere yar
dım edecek vaziyete gelmiş olduğunu, bütçe
lerinin % 37 sini merkeze yardım olarak ver-

Münakalelerin fazla olmaması ve sene so
nundan ancak iki ay evveline kadar yapılsın 
ve bu vaziyete gelmesin, dediler. Buna bütçe 
encümeninde daha evvel temas edildi ve Ma
liye vekâletile mutabık kaimdi. 

Bu temennilerine tamamen, noktası noktası
na ben de iştirak ederim. 

Gayrimübadil işlerinden bahis buyurdular. 
Bu işlerin henüz itmam edilemediğinden şikâyet-
ettiler pek açıklı olacağına dair bir kelime söy
lediler. Fazla tavzih buyurmadılar. 

Gayrimübadil işleri hakkında Maliyede mev-
cud olan malûmat şudur : 

Geçen sene Meclisi Âlinin kabul buyurduğu 
kanunla bu işe katği bir şeklihal verilmişti. 
Bu kanun mucibince bu işle iştigal etmek üzere 
bir tasfiye bürosu teşekkül etmiştir. Bu tasfiye 
bürosu şimdiye kadar istihkak mazbatası olarak 
25 milyon 897 bin 100 liralık istihkak tesbit et
miş, bundan (19 474 227) lirası tamamen tasfiye 
edilerek merkeze gelmiş, bonoları ellerine veril
miştir. Geriye kalan mikdardan üç milyon lira 
raddesindeki mikdan bazı gayrimübadillere yol
suzluk olarak, haksız olarak mal verildiği yolun
da vukubulan ihbar üzerine yapılmasına lüzum 
görülen tahkikatla alâkadardır. Bu tahkikatın 
bitirilmesine intizaren intaç edilememiştir. Yu-
nanistandan bazı evrakm gelmesine lüzum gö
rülmüştür. 

460 290 liralık bakiyenin de; bonalan yapıl
mış olduğu halde, sahihleri gelib müracaat et-
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niemiş olduğundan dolayı verilememiştir. Gayri-
mübadillerin vaziyeti budur. 

Kanunların karışık olduğundan bahis bu
yurdular; Maliye vekâleti bizi bundan kurtar
sın dediler, Bilhassa tekaüd, memurin, barem 
kanunları. Maliye vekâleti, kendisine taalluk 
eden kanunlar üzerinde ciddî mesai sarfetmek-
te olduğuna, emniyet buyurmanızı diler. Tadi
le muhtaç olanları ihzar ve Büyük Meclise arze-
deceğiz. Diğer taraftan da bir mevzua taallûk 
eden muhtelif kanunları bir araya getirerek 
alâkadarların mesaisini kolaylaştırmağa çalışı
yoruz. Kendilerinin arzu ettiği bu ıslâhata de
vam edeceğiz. 

Berç Türker arkadaşım altın istoku ve döviz 
provizyonu artırılsın, takas usulü ıslâh edilsin 
dediler. 

Altın istokunu, imkân buldukça, döviz vazi
yetimiz müsaid oldukça arttırmaktan geri kal
dığımız yoktur. Takas usulünün ıslâhı noktası
na gelince : Bunun üzerinde sureti mahsusada 
heyet teşkil ederek uzun uzadrya tedkikat yap
tırdık. Raporu Hükümete verdiler. Islah için 
lâzım gelen tedbirler düşünülüyor. 

Veraset ve intikal vergisi üzerinde tedkikat 
yapılsın, vergi basitleştirilsin buyurdular. Bu
nun daha basit bir tarh usulile alınması için ted
kikat yapmaktayız, önümüzdeki sene bu ciheti 
temin edeceğimizi ümid ediyoruz. 

Balıkların dinamitle avlanmasına mâni olun
masına işaret buyurdular. Esasen kanun muci
bince bu memnudur, mütecasirleri görlüdükçe 
haklarında kanunî muamele yapılacaktır ve ya
pılmaktadır. 

Kâzım KarabeMr arkadaşımız şu noktalara 
temas buyurdular. 

Vasıtalı vergilerin yüksek olduğunu ifade et
tiler. Bilmünasebe defaatle işaret ettiğim veçhile 
ve Yüksek Heyetinizin de malûmu olduğu üzere 
hedefimiz, Cumhuriyet Hükümetinin ilk günden-
beri üzerinde çalıştığı gaye vatandaşlarımızın 
ekseriyetini teşkil eden köylü ve çiftçi halk üze
rindeki vergi yükünü hafifleştirmek, ayni za
manda vergilerimizi istihsali tazyik etmiyecek ve 
ödeme kabiliyetini aşmıyacak bir nisbette bulun
durmaktır. Evvelce köylü ve çiftçi halka yükle
tilen ve bütçenin takriben yarısından fazlasmı 
teşkil eden aşar ve ağnam vergileri mevcuttu. 
Bu gün bütçemizde vasıtasız vergiler % 40, va
sıtalı vergiler % 60 nisbetinde yer alıyor. Bi
naenaleyh varidat bütçesinin geliri mühim mik-
darda köyden şehire intikal etmiş bulunmakta
dır. Vasıtasız vergilerin mühim bir kısmını da 
şehirli halk ödemektedir. 1935, 1936, 1937 sene-
lerindeki vaziyeti arzedeceğim: 

1935 senesinde şehirlilerden alman kazanç, 
muvazene, buhran, hava kuvvetlerine yardım 
gibi vergilerin mecmuu 42 421 122 liradır. Yani 
tekmil varidatımızın mecmuunun % 78, 55 ni 
teşkil ediyor. Köylülerden alman verginin mec-
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muu 11 579 121 liradır. Yani mecmuun % 21, İÜ 
teşkil eder. 

1936 senesinde bu nisbet, kazanç, buhran, 
muvazene ve saire gibi vasıtasız vergilerden şe
hirlilerin verdiği 56 709 bin küsur liradır. Ya
ni mecmuun % 79,5 nu teşkil ediyor. Bu ver
gilerin köylülerden almam 14 621 bin küsur li
radır. Bu da mecmuun % 20,5 ni teşkil etmek
tedir. 

1937 senesinde de vaziyet aynıdır. 
Vasıtalı vergilere gelince: Bunlardan köylü

ler ile şehirliler arasmda ne suretle tevezzü 
ettiğini erkam ile zikretmek imkânma malik 
değilim. Fakat vasıtalı vergilerin de köylülerden 
ziyade şehirlilere aid olduğunu söyliyebilirim. 
Bu vergilerden yani gümrük, muamele, buğdayı 
koruma, istihlâk ve inhisar vergilerinden köylü
leri alâkadar eden kısımlar evvelâ eleksiz, vals-
siz değirmenler ki bunlar tamamen vergiden 
istisna edilmiştir. İstihlâk vergilerimiz şeker, 
kahve, kauçuk, kauçuk mamulâtı, deriler, kâ-
ğıd, cam, pamuklu, yünlü mensucat, demir, ba
lar üzerine mevzudur. 

Bunlardan şeker üzerine koyduğumuz vergiyi 
1935 senesinde 3/2 nisbetinde tenzil ettik. Pet
rol üzerine koyduğumuz vergi yalnız dahilî fab
rikalara münhasırdır. Vergi filen gümrükten 
giren maddelere inhisar ettirilmiştir. Gümrük
ten gelen petroldan istihlâk vergisi alınmamak
tadır. Binaenaleyh buradaki istihlâk vergisi
nin köylüye yüklendiği iddia edilemez, köylüyü 
alâkadar eden başlıca maddelerden çarıklık de
riler vergiden muaftır. Köylülerimizin giydiği 
şayak, çalaki ve Amerikan bezleri üzerinden 
alman istihlâk vergisi % 16 -17 derecesinde 
iken geçen sene kabul edilen bir kanunla bu % 
4 nisbetinde tenzil edildi. 

İnhisarlara gelince: Bunun da belli başlı mad
deleri tuz, tütün, ispirtolu içkiler, barut ve patla
yıcı madeler. bunlar arasmda da bilhassa köylüle
rimizi alâkadar eden tuz ve tütündür. Tuz 
Hatlarından Yüksek Heyetinizin malûmu oldu
ğu veçhile % 50 nisbetinde tenzilât yapılmıştır. 
Tütün bahsinde de köylü için ayrıca sigara 
çıkarılmıştır. Bu maruzatım da gösterir ki köy
lünün üzerindeki yükü tahfif etmek yolundaki 
gayemize şuurlu bir şekilde devam edeceğiz. 

Tapu, kadastro işlerinden bahis buyurdular; 
evvelâ şurasını arzedeyim ki tapunun Adliyeye 
raptı meselesini Maliye vekâleti kendiliğinden 
yapmak istemiştir. Diğer memleketlerde oldu
ğu gibi tasarrufa, kanunu medenî tatbikatına 
taallûk ettiği için bunun Adliyeye raptı daha 
muvafık olacağı kanaatindedir (Bravo sesleri). 
Encümende de bu şekilde görüşülmüş ve Adliye 
vekili arkadaşımız tedkikat yapmak istemiştir. 
Binaenaleyh yapılacak bu tedkikat neticesinde 
varacağımız her hangi bir sureti halli ve neticeyi 
Yüksek Heyetinize arzetmiş olacağız. 

Tapudaki memurların sık sık değişmesinden 
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şikâyet buyurdular. Tapuda yeni teşkilât kanu
nu tatbik edildiğinden bazı tebeddüller yapıl
mıştır. Bu devamlı olmıyacaktır. 

Tapu memurları tarafından iş sahiblerine 
hüsnü muamele edilmediğinden şikâyet buyur
dular. Her vesile ile iş sahiblerine nezaketle mu
amele edilmesi tebliğ edilmektedir. Bu tebligat 
hilaf ma hareket eden memurlar varsa ve isim
leri lütfen bildirilecek olursa derhal haklarında 
lâzım gelen ceza tatbik edilecektir. 

Maliye kayidleri ile tapu kayıdları arasmda 
tevafuk temin edilmediğine işaret buyurdular. Bu 
hal gayrimenküllerin tasarruf vaziyetlerindeki 
değişiklikler tamamile tapuya aksettirilmediğin-
den ileri gelmektedir. Binaenaleyh kadastro 
tahrirleri ilerledikçe, tapu ve vergi kayıdları 
arasmda daha sıkı irtibat temin edilecek, bu
gün tesadüf edilen müşkilât bittabi orta yer
den kalkmış olacaktır. 

Maliye bütçesindeki harcırah ve kırtasiye
nin arttığından bahs buyurdular. Bu seneki mü
nakale cedvelleri tedkik buyurulacak olursa gö
rülür ki bütçeye konulan tahsisat kifayet etme
diğinden tahsisatı munzamma istemek mecburi
yetinde kaldık. Önümüzdeki sene bu ihtiyacımı
zı nazarı dikkate alarak ona göre tahsisat kon
muştur. Hakikî ihtiyacın mahsulüdür. 

Kâğıdlarm damgalı oması mevzubahs edil
di. Kâğıdlarm hususî surette kullanılmasına 
mâni olmak için, kâğıdlar filigranlı olarak ya-
pılmıştır. Damgalı kâğzdlarda, damga muayyen 
bir yerdedir. Filigranlar ise kâğıdlarm her ta
rafında olduğu için damgalılardan daha emni
yeti müstekhn bulunuyor. 

Maliyenin kırtasiye deposunu işlek bir cad
dede bir binada bulunduğundan bahsettiler. Kır
tasiye müdürlüğü Yenişehirde eski posta bina
sında oturmaktadır. Bunun 9 odası vardır. Se
nelik icarı iki bin liradır. Üç sene için isticar 
edilmiş müddeti 30 eylül 940 tarihinde bitecek
tir. Mamafi bu müddetten evvel maliyeye aid 
herhangi ^bir bina boşalacak olursa ve oraya 
nakledecek olursa mukaveleyi feshetmek şera
itimiz cümlesindendir. 

Bu gün bir tahsil şubesi yaptırılmaktadır. 
Bu bina komisyonları da istiab edecek bir vazi
yette yapılmaktadır. Binaenaleyh bu bina teşri
nievvele kadar bitecektir. Bittiği vakit o daire
de kendimize aid binaya nakledilecektir. Mama
fih bugün arzettiğim gibi kira bedeline naza
ran bu dâirenin lüks ve birinci smıf caddede 
yüksek icarla oturmadığı tebarüz etmektedir. 

Yazı takımları kristal, mürekkebli kalemler 
veriliyor. Bunlar yerli olmalıdır. Ve bir örnek
ten olmalıdır dediler. Bunlarm bir örnekten ol
ması kırtasiye müdürlüğünün teşkilinin birinci 
gayeleri meyanmdadır. Memlekette tedariki 
mümkün olan şeyler avrupadan getirilmemek
tedir. Avrupaya gönderilecek olanların gider

ken ve gelirken sıkı kontrola tâbi tutuİmasmi 
işaret buyurdular. Maliyeye aid kısım için şunu 
arzedeyim ki: Avrupaya gönderilmekte olan 
talebe burada sıkı bir imtihana tâbi tutulmak 
suretile intihab edilmektedir. Ve orada da Maa
rif vekâletinin müfettişleri tarafından mütema
diyen takib ve kontrol edilmektedir. 

Maaşlı ve ücretli memurlardan bahsettiler. 
Demin arzettim. Teadül kanunu Yüksek Meclise 
geldiği zaman bu meselede halledilmiş buluna
caktır. EgerM reylerine tevafuk etmiyecek 
nokta varsa o kanunun müzakeresi sırasında 
mevzubahs edebilirler. 

Bütçe yapılırken mücavir memleketlerin 
bütçeleri tedkik edilmelidir. Bu lüzuma işaret 
ettiler. Muhtelif memleketlerin gerek bütçesi, 
gerekse Maliyeye aid sair mevzuatı kanuniyele-
rinin icab eden noktaları memleketimizin bün-
yesile kabili telif bulunursa almakta kusur et
memekteyiz. 

Eski kanuna göre tekaüd edilmiş olan ze
vatın muhassasatma zamdan bahsettiler. Bu 
noktaya Beşvekil Bey cevab vereceklerdir. 

Galib Bey arkadaşımızın temas buyurdukla
rı noktalardan Maliyeye aid olan kısımlar şun
lardır; 

1939 bütçesile muhtelif dairelere yapılmış 
olan zamları sayarken Maliyeye de 800 000 li
ralık bir zamdan bahsettiler. % Tenvir için arze
deyim ki, bu zam Maliye vekâletinin ihtiyaçla
rı için yapılmış değildir. Dünkü maruzatımda 
da işaret etiğim veçhile muhtelif teşekküllere 
icab eden yardımlar ve umumiyet itibarile Dev
letin umumî bazı ihtiyaçlarına karşılık olarak 
konmuştur. Hükümetin takdim ettiği lâyiha 
ile Maliye bütçesinde 850 000 liralık bir tasar
ruf vardı. Görünen zam yeni çıkan ihtiyaçla
ra göre Bütçe encümeninde yapılmış olan tadi
lât neticesi olarak vukubulan ilâvelerdir. Bazı 
masraflar üzerinde Dahiliye ile mukayese 
yaparak Maliyenin, meselâ, tenvir, teshin ve 
mefruşat gibi masraflarmm Dahiliyeye naza
ran fazla konulduğunu söylediler. Bir kere 
mefruşatta geçen sene 60 bin iken bu sene 80 
bine çıkarılmıştır, buyurdular. Zannediyorum 
ki sehven rakamları birbirine karıştırmış ola
caklardır. Geçen sene teklif ettiğimizin ayni
dir, zam yoktur. Şu kadarını arzetmiş olayım 
ki, eğer Maliye ile Dahiliye vekâletleri mu
kayese edilecek olursa Maliyenin ücretli ve ma
aşlı memurlarının adedi 11 bindir. Dahiliyede 
ise (5 800) den ibarettir. Binaenaleyh ara yer
deki tahsisat farkmın büyük olmasmı belki de 
mazur gösterecek bir keyfiyettir. 

İdarî masraflarm toptan vilâyetlere gönde
rilmesini söylediler. Bu mevzu üzerinde şimdi
ye kadar hiç çalışmadık. Bunu tedkik ederek 
imkân görürsek 1940 bütçesinde nazarı dikkate 
alırız. Maruzatım bundan ibarettir. 
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EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bendeniz kısa

ca bir maruzatta bulunacağım ve her vekilden, 
bütçesi müzakere edilirken, cevab vermesini is
teyeceğim için şimdiden arzetmek zaruretinde 
kaldım. Bütçenin hazirana bırakılmasında, 
hatıranda kaldığına göre, bir hikmet düşünül
müştür. Bizim memleketimizin hayatı umumi-
yesinde başlıca istihsal, toprak mahsulü oldu
ğundan ve haziranda mahsulâtı arziyenin vazi
yeti belli olacağına nazaran Devlet masrafını, ge
lirini ona göre hesab etmek için malî sene başı
nı haziran olarak kabul etmiştir. Bendeniz bu 
sene baktım, Bütçe encümenindeki arkadaşla
rımız havaların kuraklığını ve senei maliyenin 
haziran iptidasında olması hikmetini, her nasıl
sa hatırlarına getirmemişler, veyahud da bilerek 
ihmal buyurdular. İnşaallah olmaması şayanı 
temennidir, fakat bu günkü vaziyette tam ma-
nasile Orta Anadolu yaylasında kuraklık var
dır. Buna karşı bütçede tedbir almak lâzımge-
lirdi. İnşaallah bu telâfi edilir. Şayed olmazsa 
bütçenin, Millî Müdafaa kısmı müstesna, bilû
mum masraf tertiblerinden yüzde 15 kesmek su-
retile kuraklığa maruz kalan vilâyetlere yardım 
etmek zarureti vardır. Her halde bunu Bütçe 
encümeninden, her sene malî senenin haziran ip
tidası olmasındaki hikmetin ehemmiyetle üzerin
de durulmasını hatırlatarak, rica edeceğim. 

Buna dair şimdiden bazı tedbirler almak lâ
zımdır. Adanada buğdaylar var, satılıyor, bu 
günlerde piyasaya çıkacak, bunları almalı, eli
mizdeki istoklar sarfedihnemeli, malûmu âliniz 
sahillerimizin buğdaymm 3 ay 5 ay ha
yatı vardır, fazla yaşayamaz, Kendi kendine 
saman olur. Bunun için Hükümetimizin nazarı 
dikkatini celbederim. Bunları şimdiden alsm. 
istihlâk pazarlarına göndersin. Eldeki mevcud 
istok ihtiyat olarak kalsm. Hatta yalnız buğ
day değil, bütün yiyecek maddesi üzerinde de 
ahvali nazarı dikkate almasını ve bizimle bera
ber alâkadar vekâletin de havayı ve bulutlan ta-
kib etmesini ehemmiyetle rica ederim. Değil yal
nız buğday, arpa, mısn* yiyecek maddelerinin 
hepsini memleketten çıkarmaması hususunun en 
ehemmiyetli bir mesele olduğunu nazan dikkate 
arzederim. 

Bundan evvel de bazı tedbirler almabüir gi
bi geliyor. Sulanan yerlerimiz vardır. Bura
larda ziraat teşkilâtını: harekte getirir. Biraz 
dan tohumu göndererek, kendimizi kurtarırsak 
yağmur da olsa zararlı bir mesele değildir. Ku
raklığın en kötü yeri hayvan gıdasına olan te
siridir. İnsan kendi gıdasını bir yerden taşır, 
evine getirir ve karnmı doyurur. Fakat köylü 
hayvanının gıdasmı taşıyıb getiremez, buna im
kân yoktur. 

Hükümet bugün böyle bir tedbiri acil alır 
da, sizin darı tohumunuz yoksa vereyim, ekin 
derse bunun güz mevsimine kadar yolu vardır 
böyle yapilrsa çok ihtiyatlı ve yerinde bir ted- ı 
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bir aimmış olur. Bu hususta Ziraat vekilimiz, 
böyle bir tedbir aldı mı, böyle bir tedbir alınır
sa yerinde olur mu ve buna lüzum var mı, her 
tarafta tedkikat yapmışlar mıdır Çünkü bizim 
gördüğümüz yalnız Eskişehir, Ankaradır. Eğer 
böyle bir tedbire lüzum yoksa biz de müsterih 
oluruz. Yok eğer varsa bu hususta geç kalma
malarını rica ederim. Bu memlekette anlaşıldı 
ki nisan, mayıs aylarında göğe baka baka içi
miz bitiyor. Bu sulama işleri için ne vakit 300 
milyon lira tahsisat konursa o zaman bulutu 
takib etmekten kurtulacağız. Köylüyü kalkın
dırmak için yapılan ve yapılacak her 
türlü tedbirlerin fevkinde bu sulama 
işinin geldiğini bir daha tebarüz ettirmek 
istiyorum. Bu sulama işlerinde, irva ve 
İska ve kanal inşaatından ziyade büyük 
ve küçük barajlar gibi muhtelif tedbirleri al
makla, tatbik etmekle su işleri daha olgun bir 
hale gelecektir. Kıymetli vekilimiz evvelâ, her 
sahada yardımını esirgemiyen, Eskişehir ovası
nı sular inşallah. (Başka yer yok mu sesleri). 
Her tarafta sulama işlerine ehemmiyet yermek 
lâzımdır. 

Efendim, 
Dahilî işlerde de muhterem yeni vekilimiz

den ricalarım var. 
Şimdi, mesuliyeti üzerine alabilen veyahud 

memleket sevgisi çok olan veyahud başıma ne 
gelirse mukadderdir diyen valiler çok işe yan-
yorlar. Adeta o vilâyete iki milyon lira veril
miş kadar makbule geçiyorlar. Yok, vali yal
nız merkezle iyi, hoş geçinir, kimse benden şi
kâyet etmesin derse ve merkezin suallerine gü-
zel cevablar vermekle iktifa ederse o vali mem
lekete hiç bir iş görmüyor. Her kes üzerine me
suliyet almaz. Nihayet insanlar bir geçimle mu-
kayyeddir. Dahiliye vekâleti, meselâ Eskişehir 
vilâyetine gidecek valiye, sen vilâyette şunu, 
şunu yapacaksın, kazasında şu olacak, köylerde 
şu işler yapılacaktır diye söylemiyor. Yani va
lilerin, idare âmirlerinin, takib edeceği işler 
merkezden ayrılmış ve gösterilmiş değldir. Bir 
vali bir yere gönderilirken sen burada şöyle 
çalışacaksın, bu sene şunu yapacaksın, gelecek 
sene şu işleri isterim diye eline tesbit edilmiş 
bir iş programı vermiyor. Onlara, sen bu işleri 
yapmazsan mesul tutulacaksın, yaparsan ta? -
dir edileceksin, nakdî mükâfat görecek ve ter
fi edeceksin denilmelidir. Halbuki böyle bir şey 
yoktur. Demin de arzettiğim gibi, vali memle
ketin işlerine bakmaz, fakat kimseyi de incit
mez, âmirleri ile iyi geçinirse o makbuldür. 
Vekil beyden rica ederim kendilerine sıhhat 
temenni ederim, bir vilâyete gönderdiği vali
sinden istediği işi evvelâ Dahiliye vekâleti bil
melidir. Ve gösterilen işleri yapmazsa ona son 
bu işi yapmadın, senin burada yerin yoktur 
demelidir. 
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Bazı şeyler daha var; hayat pahalılığı içinde 

et meselesi. Bununla Hükümet bir çok zaman 
meşgul oldu. Bu arada bendeniz de merak ettim 
araştırdım. Eskişehir kazalarında etin*kilosu 15, 
tstanbulda 55 - 60 kuruş. Acaib, aradaki bu fark 
neden? Sivrihisarda 15, tstanbulda 55. Tosyada 
18, Ankaraya geldi mi 45 kuruş. Bunun hikmeti 
nedir? Nihayet araştıra, araştıra bulup ta ortaya 
kovmak gavet kolav. Mezbaha diye bir Allahm 
belâsı var. Bütün dünya sıhhat namına mezbaha 
varcarken biz de halkı soymak namma, müsteh
liki, müstahsili soymak için yanılryor. Sonra ne 
bileyim belki şimeidifer tarifesinde de hata var
dır. Bu et meselesi üzerinde komisyonlar seneler
ce etüd etti. Aman yarabbi bilmem neler yap
tı, sanki bu bir ilim işi gayri. Uğraşıp duruyor
lar. Anadoludan giden davar geldi mi kayığa bi
necek, navlun verecek. Yap Üsküdarda bir mez
baha. varsm süslü olmasm da fennî olsun, mec
lisi idare azası olmasm. 

RAStH KAPLAN ( Antalya ) — Onun da 
meclisi idare azası var mı? 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Var ya. Bu me
sele üzerinde çoktan beri uğraşmakta ve her ve
sile ile hatırlatmaktayım, hangi vekilden rica 
edeceğimi bilmiyorum. Ben bu iş hakkmda han
gi köyün muhtarını getirsem aradaki farkı he
men gösteriverir. 

Yeniden bir derdimiz var. gazetelerde görü
yoruz. Toprak mahsulleri ofisi. Gecen sene kanu
nunu kabul ettik. Fakat her halde kanaatime 
nek uygun olmadığı için, îstanbn.l belediyesi 
bir ekmek fırmı yaptırrvorums, Ekmek neden 
mhalı oluvor? Değirmenci buğdavı bu gün sekiz 
kurusa alır, yarm altı kurusa alır, fırmcı bu gün 
unu 8 e, yarm 6 ya alır. Buğday işi bir elde 
olduğuna pröre her hangi bir değirmenciyi çağı
rarak. - bilhassa İstanbul için bu yerindedir -
ona desek ki, şu kadar buMayrm var, sana şu 
kadar kırma parası vereceğim, bir sene bana şu 
kadar kuruştan çalışacaksın. Değirmenci bir se
ne muntazam iş bulduğu için on yerine beşe çalı
şır, serbest hayatında hakikaten on kuruş kaza
nacaktır, amma tehlikesi olmıyan bu işte % 5 
kazanmağa razi olur. 

Ekmekçiye gelince; sana şu unu şu kadar 
kuruştan vereceğim. Sabit bir fiat, sabit bir 
kalite olacaktır, desek o, böyle sabit bir fiat, 
değişmez bir kalite ile çalışacağından daima ay
ni fiatla satmağa razı olacaktır. 

Hayatı ucuzlatmak için belediye fırm yapa
cak, bu manasızdır. O şehirde 1500 fırmcı var
dır, bunların işçilerini ve ailelerini de hesab 
edersek yirmi, otuz bini bulur. Beyhude yere 
bunlarm nafakalarına tecavüz etmek doğru de
ğildir. Devletçilik demek her hangi bir ferdin 
nafakasmr almak demek değildir. Onları da dü
şünmek lâzımdır. Keyif için herkes işinden ayırt 
edilemez. Bendeniz bu işi bilhassa Dahiliye, Ti
caret, Ziraat vekillerinin tedkik etmelerini ve 

buna lüzum olmadığmm tebarüz ettirilmelerini 
hassatan rica ediyorum. Bir de bizim Devlet 
işletmeleri, Ziraat işletmeleri diye bir teşkilâtı
mız vardır. Ankara Orman çiftliği ve bira fabri
kası da bunun içinde dahildir. Bu iş geçen sene-
lerdenberi encümenlerde görüşülüyordu. Bu bira 
fabrikasının İnhisar idaresine verilmesini doğru 
bulurum. 

RAStH KAPLAN (Antalya) — Geçen gün 
görüştük. 

EMİN SAZAK ( Devamla ) — Bu hususta 
kürsüden bir şey söylendiğini hatırlamıyorum. 
Bundan sonra Orman çiftliği işini Ankara bele-
idyesine vermeli, tahsisatı az gelirse yardım et
meli. Burada Ziraat enstitüsü vardır. Arazinin 
işleme işi onlara verilebilir, numune tarlaları. 
vardır, bunu da numune tarlası olarak kullanır
lar, oraya verilirse Ziraat vekâleti de beyhude 
külfetten kurtulmuş olur. Bundan sonra sik 
sık hesab sorulacaktır. Ziraat vekâletinin; doğ
ru dürüst hesab verebilmesi için, bu gibi hesabı 
güç verilecek şeyleri bu günden itibaren ve bir 
an evvel başmdan defedib kendi yolunda yürü
mesini rica edeceğim. 

Baytar işleri : Baytarcriığmuz, hakikaten 
şayanı istifade bir hale gelmiştir. Yalnız tan
zim işi kalmıştır. Bendeniz bir kaç senedir, söy
lüyorum, hakkm vardır veya yoktur diyen ol
madı. Bir taraftan Ziraat vekâletine, bir ta
raftan Millî Müdafaa vekâletine aid bay
tar teşkilâtı vardır. Bunda hiç bir mâ
na görmedim. Bir taraftan burada bir ta
raftan da tstanbulda bu teşkilât vardır. Bunla
rm ayrı ayrı bulunmasmm sebebi bilmiyorum, 
îstanbulun havası ve suyu itibarile midir? Bun
da da bir maksad görmüyorum. Görebildiğim 
şey, arkadaş hatırı olarak üzerlerine vanlmama-
smdan ibarettir. Bunlar bir heyeti fenniye ha
line getirilerek askerî ve sivil baytarları bir ara
ya toplamak doğru olur. Bu heyeti fenniyeden 
askeriyeye bir şube ayrılır ve icabettikçe o işe 
bakar. 

Bu günkü halde müstakar bir iş çıkmıyor. Bu 
noktayı Millî Müdafaa vekilinden de rica ediyo
rum. Hariçten bir sürü hayvan getiriyoruz. 
resmigeçitlerde ve saire de ordu hayvanları için
de bu hayvanları görmek insana giran geliyor. 
Buna da bir çare bulalım dedik, elhamdülillah 
bir semeresini görmedik. Onun için Millî Müda
faa vekâletimizden bunu ehemmiyetle nazarı 
dikkate almasını rica edeceğim. 

tktrsad vekâletine aid olan işlere de temas 
edeceğim. Her işde olduğu gibi bu işlerde de 
her halde acemilik devresini kabul ederiz. Ben 
kendi hesabıma bu işin devamlı bir surette ıslâh 
edileceğinden eminim Fakat bu ıslahat Âli mu
rakabe heyetinin çerçevesi altmda teknik bir 
heyetle mi, yoksa diğer bir murakabe ile mi ola
caktır. bilmiyorum. Fakat umumî şekilde işler 
üzerinde selâmetle çalışmak lâzımdır. Mevcud 
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tarzı bozmamak lüzumuna, olduğu kadar daimî 
bir murakabe heyetinin lüzumuna kaniim. Bu iş
te hatalar olmuştur. Mesela Karabük fabrika
sında ingilizlere 900 000 lira mütehassıs ücreti 
verildiğini işittik. Fakat gördük ki, bu böyle 
değildir. Değildir amma aradaki fark bir hatadan 
ibarettir. Her fabrika yapıldığı vakit İM, üç sene, 
sen bana bunun işletmesini öğreteceksin demek 
peynir, ekmek gibi bir hale gelmiştir. Burada 
da öğrendik ki 400 bin lira kadar bir 
paranm lüzumsuz yere verildiğini öğren
dik. Ticaret vekili arkadaşımız bu işde 
dostumuz İngiliz mütehassıslarının nazarı dik
katini celbederse bu lüzumsuz hayatı belki ıs
lah edebilir. 

Haricî işlere gelince : Bu sefer Eskişehri 
dolaştım. Hakikaten Büyük Partinin ve Hükü
metimizin aldığı son karar o kadar candan 
tasvibi ammeye mazhar olmuştur ki bu mazha
riyet şimdiye kadar hiç bir şeye nasib olma
mıştı. Hakikaten bu millet, sulhcu bir millet 
olduğundan ve sulhtan başka bir şey düşünme
diğimizi, ancak zaruret olursa müdafaai nefs 
için bu işin yapıldığını ve bunda isabet oldu
ğunu, şahsan içinde bulunduğum halde, ben
den çok cesaretli olarak izhar ettiler. Yalnız 
haricî işlerde Vekil Beyden bir şey rica ede
ceğim: Kendileri Adliyede iken orada bir 
usul koymuştu. Zat işlerinde tatbik edilen bu 
usûl sayesinde bir adamı yirmi sene beraber 
bulunmuş gibi tanımağa, anlamağa muvaffak 
olmuştu. Bu usulü hariciyede de tatbik ederler
se çok isabet ederler. 

Başvekilden bir istirhamım var: 
Bir orman kanunu yaptık. Bu kanunu ya

parken keçileri harice çıkaran bir tarif yapmış
tık. Anadolunun, maalesef, koyun yaşıyacak 
yeri yoktur. Bir hafta evvel on liraya olan 
bir koyun bu hafta altı liraya inmiş, Allah 
etmesin bir hafta daha yağmur yağmazsa sa
hibi koyunu başından atacak bir belâ sayar. 
Keçi böyle değildir. Lütfen alâka ile tedkik 
buyursunlar, kuzu kaça inmiştir? 10 gün son
ra 50 kuruştan kuzu alınacaktır. Memleketi bi
lerek ve severek kanunlar yapıyoruz amma 
işin iç yüzünü bilerek yapmak lâzım. Bu nok
tadan tedkik edilirse bu memlekette keçi kay
bolsa icad etmek icab eder. Bir kanun yapı
yoruz ki kabili tatbik değildir. Bu kanunu 
tatbik edersek Kastamonuda bir tane keçi ya
şamaması lâzımgelir. Orman kanununda, bir 
arada bulunan 4 çalıya da orman denmiş, zan
netmem ki Türk efradı içinde ormanı sevme
yen, anlamayan bir tek insan bulunsun. Bu
nu anlamamak, sevmemek, memlekete lüzu
munu idrâk etmemek kabil değildir. Fakat 
öyle bir şey ki, keçi yeni tenebbüt eden tohum
lara zarar verirmiş de, koyun vermezmiş. Ni
hayet mesele tırnak basmaktır. Yeni tohum eki
len yerlere hiç bir şey sokmamalı. Keçi zaten 

fidanları yemez, kartları yer. Bu memleket 
bu kanunun tatbiki yüzünden dehşetli bir ız-
tırab içindedir. Tahammülün fevkindedir. Ba
zı yerlerde maalesef idarei maslahat yapıp sui
istimaller yapmak zaruretinde kalıyorlar, ka
nun tamamen tatbik edilecek, dendimi bu mem
leketin üçte ikisin sürüp çıkarmak lâzım. Dev
let ormanlarına yarayacak, büyüyecek, keres
teye salih olacak iyi ormanların korunması için 
alınacak tedbirlere hiç kimse bir şey demez. 
Fakat şurada dört çalı vardır, burada da or
man hududuna girildi diye menediliyor. Ar
kadaşlar, bu kabili tatbik değildir. Bunu biz
zat her hangi bir Vekil görse hata olduğunu 
anlar ve tashih yoluna gider. Fakat ben bu işe 
Başvekilimizin el koymasını rica ediyorum. 
Bendeniz başka maruzatta bulunmıyacağım. 
Su işleri hakkında Hükümetin büyük bir te
şebbüse geçmesini tekrar rica ederek yeni se
nemizin hayırlı olmasmı temenni ederim. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Maliye vekili 
arkadaşımın verdiği cevab üzerine bir iki söz 
söylemek mecburiyetinde kaldım. 

Dün 17 milyon liranın muhtelif vekâletlere 
tevziinden bahsederken 880 000 liranın Maliye 
vekâletine tefrik edildiğini arzetmiştim. Bunu 
söylerken hiç bir maksad takib etmemiştim. 

Bu 880 bin liranm 427 bin lirası Maliye 
vekâleti ile alâkası olmayan dairelere verilmiş
tir ve 453 bin lirası da Maliye vekâleti bütçe-
sile alâkalıdır. Niçin bu para bu bütçeye ko
nulmuştur, niçin bu zamlar yapılmıştır, onun 
üzerinde duracak değilim. İhtiyaç görünmüştür, 
encümen de bunu takdir etmiştir, buraya koy
muştur. Fakat ben asıl dünkü maksadm üze
rinde tekrar duracağım: 

Mefruşat meselesi. Maliye vekili arkadaşım 
yalnız Maliye ile Dahiliyeyi mukayese yaptığımı 
söylediği için onun üzerinde mukayese yapaca
ğım. Maliye vekâletinin mefruşat tahsisatı 80 
bin liradır. Dahiliye vekâletinin mefruşat tah
sisatı geçen sene 10 bin lira idi, bu sene 20 bin 
liradır. Arkadaşlarım, Maliye vekâleti ile Da
hiliye vekâleti ihtiyaçlarının hangisi daha 
çoktur, bunu takdir buyurursunuz. Maliye vekâ
letinden fazla olarak Dahiliye vekâletinin na
hiye teşkilâtı vardır, 892 nahiye teşkilâtı var
dır. Maliyenin bu teşkilâtı yoktur. Yalnız 
bu ilâvenin ne kadar tutacağını tahmin etmek 
kolaydır. Mefruşat tahsisatını, buhran zaman
larında, her vekâlet bütçesini kısmak lâzım gel
diği zaman kısmıştır. 

Dahiliye vekâletinin mefruşatı da 1 000 li
raya indirilmiştir. Maliye vekâletininki daha 
yüksek bir rakamdı. 1932 senesinden şimdiye 
kadar Dahiliye vekâleti ile, Maliye vekâletinin 
aldığı mefruşat tahsisatlarını mukayese etmek 
isterdim, fakat rakamları elimde yoktur. Yalnız 
şunu arzedeyim ki bu müddet zarfmda Maliye 
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vekâletinin aldığı tahsisat 500 bin liradan az de
ğildir. Dahiliye vekâletininki ise 100 bin lirayı 
geçmez. Niçin orası çok alıyor da burası almı
yor demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum 
ki Maliye vekâleti az çok mefruşat bakımından 
beslenebildiği halde Dahiliye vekâleti besle-
nememiştir. Bilhassa bunlar içinde nüfus daire
leri vardır ki mefruşat bakımından vaziyetleri 
hakikaten çok fenadır. Bu, memurlar arasmda 
iyi olmıyan bir zihniyet uyandırıyor. Bu zih
niyetin uyanmasına meydan vermemek daha doğ
rudur. Halk arasmda da ayni zihniyet hâkim
dir. Onun için bir taraftan Dahiliye vekâletinin 
mefruşatına da bakmak lâzımdır. 

Muhtelif vekâletleri tedkik ettiğimiz zaman 
hakikaten aralarmda çok farklar görmekteyiz. 
Maliye vekili Bey vaid buyurduğu veçhile bunu 
yani mefruşat, kırtasiye, tenvir ve teshin tahsi
satlarını toptan vilâyetlere vererek tevziatı ora
da bir komisyona bırakmak hakikaten çok isa
betli ve yerinde bir iş olacaktır. 

Bu münasebetle ufak bir şeyde daha nazarı 
dikkatlerini celbedeceğim. Çok küçük bir şey, 
fakat halk arasındaki tesiri iyi olmıyan bir şey. 
Odacılar.. Maliye vekâleti odacılarının ücretini 
kazalarda yirmi liraya çıkarmıştır. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Dahiliye ve
kâleti de teşkilât kanunu getirsin. 

GALlB PEKEL (Devamla) — Bu meseleden 
dün bahsettiğim için bu gün ayrıca bahsetmiyo
rum. Dahiliye vekâleti odacılarının ücreti oh beş 
liradır. Yalnız Dahiliye vekâletinin değil bazı 
vekâletlerin de on beş liralık odacıları vardır. 
Bunların hepsinin birleştirilmesi lâzımdır. Mese
lâ bir kazada kaymakamın odacısı on beş lira, 
mal müdürünün odacısı da yirmi lira alır. Bunun 
halk üzerinde yaptığı tesir iyi telâkki olunamaz. 
Nahiye müdürlerine de birer odacı vermişizdir, 
Amma ayda beş lira ücret. Beş liralık odacı bu
lunmaz. 

. Arkdaşlar ehemmiyetli bir noktaya daha te
mas edeceğim: 

Devir harcırahları; arkadaşlar, defterdarlar 
ve onun mahiyetinde bulunan tahakkuk müdür
leri, varidat müdürleri devir harcırahı alacak
lar. Geçen sene bütçesinde bunun için 134 bin 
lira para vardı. Bu sene bu bir az artırılmış 
169 500 liraya çıkarılmıştır. Niçin artırılmış 
olduğunu sormryorum, ihtiyaç vardır artırıl
mıştır. Fakat arkadaşlar defterdar ve maiyetin
dekilerin devirleri nihayet kaza merkez lerine 
inhisar eder. Amma arkadaşlar kaymakamlar 
bütün nahiyeleri, belediyeleri, hatta bütün köy
leri devretmekle mükelleftirler. Bunların devir
lerinde fayda vardır. Nekadar fazla devir 
edilirse bu memleket için o kadar fazla fay
dalıdır. Valilerde ayni devirle mükellefdirler. 
Buna mukabil valiler için 12 bin, kaymakamlar 
için de 30 bin lira devir harcırahı konmuştur. 

Niçin bu tezyid edilmiyor. Bunların işi diğer
lerinden daha mı azdır. Her halde daha çoktur. 
Bunların da tezyid edilmesi lâzımdır. 

Müfettişler harcırahı üzerinde de duracağım. 
Maliye vekâletinin müfettişlik teşkilâtı vardır. 
Bütün memlekette teftişlerde bulunuyor Da
hiliye vekâletinde teşkilât vardır. Bunlar 
da teftiş yapıyorlar, fakat bunlarm tef
tiş sahası Maliye vekâletinin sahasmdan daha 
geniştir. 

Arkadaşlar, kazaları, nahiyeleri, belediyele
ri hususî idareleri, köyleri teftiş etmektedirler. 
Arkadaşlar bu müfettişler 62 vilâyeti 378 ka
zayı, 892 nahiyeyi ve hususî idareleri teftiş et
tikten sonra 544 tane belediyeyi, daha sonra 
42 000 köyü teftiş edeceklerdir. Buna muka
bil konmuş olan harcırah şudur: 50 000 lira. 
Geçen sene 58 000 lira imiş. Demekki kısmak 
mecburiyetinde kalmışlar. Halbuki Maliye ve
kâletinin müfettişlerinin teftiş harcırahı geçen 
sene 110 000 lira iken bu sene 125 000 liraya 
çıkmış. Bir taraftan 8 000 lira iniyor, diğer 
taraftan ise 15 000 lira yükseliyor. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Tabiî kadromuz genişliyor. 

GALlB PEKEL (Devamla) — Bu nisbetsiz-
lik ne oluyor arkadaşlar, bu harcırah yüzünden 
müfettişler her istenilen yere gönderilememek-
tedir. Bazan da harcırahsızlık yüzünden boş 
durmaktadırlar. Halbuki müfettişleri durdur
mak değil çalıştırmak lâzımdır. Benim burada 
arzetmek istediğim husus; şu, bu vekâletin mu
kayesesinden maksadım her hangi bir daire için 
bir zam yapmak mevzubahs olunca encümende 
acaba diğer dairelerin de böyle bir zamma ihti
yacı var mıdır diye düşünmesi, bir mukayese 
yapmasıdır. Niçin bu yapılmıyor? Zannederim 
böyle bir mukayese yapmak, zannederim mem
leketin ihtiyacma daha çok uygun olur. Sizi 
fazla yormak istemem arkadaşlar, maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz işeyen var mı? Mad
delere geçilmesini reye arzediyorum. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Nakiye Hanımın bir takriri vardır. Bu, ni
zamnameye mutabık bir takrir değildir. Büt
çe zamanında, bütçe içinde faslın işlenmesi, pa
ra bulunması için nizamnamede sarahat vardır. 
Hangi bütçeye konması isteniyorsa - ki burada 
hiç gösterilmemiştir - o kısmın müzakeresi şura
sında mevzubahs edilebilir. 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1939 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere (261 064 192) 
lira tahsisat verilmiştir. 

— 180 — 



î : 15 23-5-1939 C : 1 
A - Büyük Millet Meclisi bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

mütalea var mı? Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
P. lira 

1 Tahsisat 2 316 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Harcırah 431 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Maaş 149 705 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Mütehassıslar ücreti 180 420 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Muvakkat tazminat 23 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Mefruşat 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Levazım 17 680 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Muhtelif masraflar 63 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Millî saraylar masrafı 133 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Kiyaset otomobili işletme ve 
tamir masrafları 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Mütenevvi masraflar 9 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Daimî memuriyet harcırahı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 3 550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Posta ve telgraf ücreti 425 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Matbaa işletme masrafı 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Kütüpane masrafı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Beynelmilel Parlâmentolar it
tihadına iştirak hissesi 1 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 inşaat ve tamirat 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları ve istim
lâk bedeli 1000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

F. 
23 

24 

25 

26 

Lira 
6 000 

12 000 

1 000 

15 000 

Tesisat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1934 ve daha sonraki senelere 
aid tahakkuk edecek aza har
cırahı karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B - Riyaseti Cumhur bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

mütalea var mı? Fasıllara geçilmesini reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Fa
sıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
31 Reisicumhur tahsisatı 173 760 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
32 Memurlar maaşı 50 440 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
33 Yaverler ve baştabib tahsisatı 9 600 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
34 Muvakkat tazminat 6 120 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
35 Müstahdemler ücreti 49 440 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
36 Masarifi umumiye, memur ve 

müstahdemler iaşesi 125 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Riyaseti Cumhur memurlarmm 
geçmiş yıllara aid harcırahla
rı karşılığı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

C - Divanı muhasebat bütçesi 
BAŞKAN — Divanı muhasebat bütçesine ge

çiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 

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

Lira 
579 798 

F. 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 520 

19 980 

81 648 

4 800 

16 450 
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p. 
47 

48 

49 

Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Riyaset otomobili masrafı 

Lira 
5 000 

12 480 

7 000 
BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSİ MÜKERREM 

UNSAL (İsparta) — Bu faslı kabul edelim. Oto
mobil kanunu kabul edilirse para sarfedilir, ka
bul edilmezse para sarf edilmez kalır. 

BAŞKAN — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 
50 Daimî memuriyet harcırahı 2 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
51 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 1 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

52 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 1 530 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 50 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

54 Posta ve telgraf ücreti 874 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

55 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

56 Kitab mubayaa ve tabı masra
fı ile Divanı muhasebat mu-
karrerat mecmua ve tercüme, 
cem ve telfik ve tabı masraf
ları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

57 Meslekî muvakkat kurs mas
rafı 3 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

58 Meremet 5 270 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

D - Başvekâlet bütçesi 
BAŞKAN — Başvekâlet bütçesine geçiyoruz: 
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan

bul) — Müsaade buyurursanız arkadaşlarımızın 
Başvekâleti alâkadar eden meseleler üzerinde 
sordukları, anlamak istedikleri bazı suallere 
cevab vereceğim. 

Berç Türker ve Refik İnce, kanunların el-
yevm mevkii meriyette bulunan ve bulunma
yanlarım ayırarak bunların bir mecmua halinde 
neşredilmesini istediler. Bu evvelce de burada 
mevzubahs olmuştu. Fakat bir neticeye iktiran 
etmemişti. Başvekâlette bunun için bir ko
misyon teşkil edeceğim. Kanunların elyevm mev
kii meriyette bulunanlarile bulunmayanlarını 
ayırmak suretile bir neticeye varılınca huzuru
nuza getireceğim. 

Arkadaşım Karabekir tahsisatı mestureden 
bahsettiler. Malûmu âliniz tahsisatı mesture es
kiden, alâkadar vekâletlerde idi. Bilâhare Mec
lisi Âlice kabul edilen bir kanun üzerine doğru
dan doğruya Başvekâlette toplanıldı. Elyevm 
Devletin haricî ve dahilî emniyeti noktasından 
istimali lâzrmgelen tahsisatı mesture Başvekâ
let emrindedir. Bunun haricinde Dahiliye vekâ
letinin emniyet tahsisatı vardır. Bu da Başve
kil, Dahiliye ve Maliye vekillerinin müşterek bir 
kararnamelerile almır. Senede bir kere bunun 
evrakı müsbitesi Başvekâletçe görülür, tedkik 
edilir, Tasdikından sonra, vesikaları imha edi
lir. Başvekâlete aid olan tahsisat ta Başvekil 
ile Maliye vekili tarafından imza edilir. Askerî, 
haricî ve dahilî emniyet için sarfedilir. Dört ay-
danberi elime aldığım mesele bu şekilde cereyan 

etmektedir. Kitab neşrinden, resim ve saireden 
bahsettiler. Benim zamanımda böyle bir mesele 
olmamıştır. Tahsisatı mesture meselesi budur. 

Devlet teşkilâtından bahsolundu. Ayni za
manda kontrol lüzumu ileri sürüldü. Bendeniz 
bu ikisini bir biri ile telif edemedim. Elyevm 
hali inkişafda bulunan Türkiye Devletinin teş
kilâtı Heyeti Celilenizce de malûmdur, gittikçe 
tevessü edecektir. Buna hiç şüphe yoktur. Am
me hizmetini görmek için ta köye kadar gide
cek olan Devlet teşkilâtının merkeze kadar zin
cirleme gelmesi ve bunun her safhasının medenî 
bir teşekkül halinde bulunması için her şubei 
idariyenin teşkilâtının tam yapılması lâzımdır. 
Burada mevzubahs şikâyetleri hepimiz dinliyo
ruz, Kalben bir çoğunu da tasdik ediyoruz. 
Noksanlar yapılamryanlar teşkilâtın tamamlan
maması yüzündendir. Devlet merkez teşkilâtına 
aid kadrolar, teşkilât kanunları huzurunuza geli
yor. Hepsini görüyorsunuz. Buradan ta köye ka
dar inecek olan her vekâletin teşkilâtının behe
mehal ikmal edilmesi lâzımdır. 

Zamanla, elimize geçecek maddî imkânlar 
derecesinde bunları yapmak bizim borcumuzdur. 
Ancak bu suretle tam medenî bir Devlet teşki
lâtı kurulmuş olacaktır. Bunlar kademe kademe 
olarak yapılacaktır; basit bir idare ile istediği
miz ve fikren düşündüğümüz mütekâmil yürüyü
şü elde etmeğe imkân yoktur. Zamanla Devlet 
teşkilâtının göreceği hizmete uygun bir teşki
lâtın yapüması fikrini kabul buyurmanızı rica 
edeceğim. Pek tabiî bir neticedir ki teşkilât 
tam olmazsa ne kadar kontrol ederseniz ediniz 
iyi bir netice, sizleri memnun edecek bir netice 
vücude gelmez. Buna başka türlü cevab vermeğe 
imkân yoktur. Bendeniz Devlet teşkilâtında iyi 
iş görecek, teknikman iyi yapılmış çerçiveler 
içerisinde derece derece tatbikata geçilebilece
ğini arzetmek isterim. Bu sene bir kısmmı gele
cek sene diğer kısmını yapmak lâzım gelecektir. 
Yalnız şunu arzetmek isterim ki gittikçe Devlet 
teşkilâtı fazlalaşryor da iş görülmüyor gibi bir 
zihniyet hâsıl olmasm. 
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Eski mütekaidler meselesi. Arkadaşlarım ta

hattur buyurursunuz ki Halil Menteşe arkada
şımız burada bir sual takriri verdiler. Maliye 
vekili arkadaşım da bu mesele hakkında arzı 
malûmat etmişti. O vaMttenberi biz bu işin ted-
kikindeyiz. Eski mütekaidler üzerinde ne ya
pılabileceğini tayin etmek için çalışıyoruz. Dün 
burada bir arkadaşımın da dediği gibi yekûn 
4,5 milyon liradır. Bu 4,5 milyon lirayı bunlara 
vermek meselesi, kanun noktai nazarından bu
nun şümulünün ne olacağını, nereye gideceğimizi 
bilmemiz lâzımdı. Onun için bu meseleyi tedkik 
ediyoruz. Esasa muhalif değiliz. (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh bu meseleye temas etmiş olan ar
kadaşlarımı bu suretle teskin etmek isterim. Bunu 
bitirmeden evvel huzurunuzda bir meseleden daha 
bahsedeyim. O da zannediyorum ki lâkırdı ara
sında biraz geçti. 1930 senesinde çıkardığımız 
bir kanunla harb malûllerini, malûnni askeriye
ye ve bilhassa bunların eytamma monopoller 
idaresinden tahsis edilecek bir beyiye vermemiz-
dir. Bunu bendeniz tedkik ettim. Bunu da huzu
runuzda arzedeyim, mümkün olduğu kadar bizi 
tatmin eder mahiyettedir. 1938 senesi nihayetine 
kadar sekiz milyon 95 bin küsur lira inhisar ve 
Gümrük vekâletinden bu iş için Millî Müdafaa
ya tevdi edilmiştir. Müsaade buyurursanız her 
seneninki burada ayrı ayn yazılmıştır, 1938 se-
nesininkini okuyayım. j 

Şehid yetimlerine ferd basma düşen para 19 
lira 81 kuruştur. Birinci derecede malûl subay
lara düşen para 204 lira 50 kuruş, erlere düşen 
para 102 lira 25 kuruş. 

ikinci derecede malûl mütekaid subaylara 
184 lira 5 kuruş. Erlere 81 lira 80 kuruş. 

Üçüncü derecede malûl mütekaidlerden su
baylara 143 lira 15, erlere 65 lira 35. 

Dördüncü derecede malûl mütekaidlerden su-
* baylara 122 lira 70, erlere 40 lira 90. 

Beşinci derecede malûl mütekaidlerden su
baylara 102 lira 25 kuruş, erlere 20 lira 45 kuruş. 

Altıncı derece malûl mütekaidlerden subay
lara 81 ura 80 kuruş, erlere 20 lira 45 kuruştur. 

Bunu bir hatıra olarak arzettim. Binaenaleyh 
' sizin kabul buyurduğunuz bir kanunla harb ma

lûllerinden gerek subaylara ve gerek yetim ka
lanlara elden gelen yardmun yapılmış olduğunu 
huzurunuzda tebarüz ettirmek istedim. (Çok gü
zel sesleri). 

Refik İnce arkadaşım, Atatürkün anıdı me
selesinden bahis buyurdular. Arkadaşlar, bu 
mesele Parti grupunda mevzubahs olup müsbet 
bir karara iktiran ettiği tarihten itibaren ben
deniz meseleyi elime aldım, bununla meşgul 
olmağa başladım. Evvelâ Rasattepe üzerinde 
lâzımgelen kadastro muamelesini yaptırdım, 
arazi üzerinde tatbikat yaptırdım, buraya ay
rılacak arazinin vüsat ve hududunu tesbit et
tirdim. Lâzımgelen haritalarını yaptırdım. Mü
zakere buyurulan bütçenin Maliye vekâletinin | 

246 ncı faslma bakacak olursanız, Atatürk 
anıdı istimlâk ve proje masrafı olarak 250 bin 
lira göreceksiniz. Burada 287 bin metre mu-
rabbaı arazi istimlâk edilecektir. Bir kısmı 
Devlete, bir kısmı belediyeye, bir kısmı da eş
hasa aid arazidir. Her hangi bir muhakemelik 
iş olmazsa istimlâk bedeli 205 bin liradır. Mü
tebaki 45 bin lirası da beynelmilel bir müsaba
ka açılması içindir. Bu suretle.Atatürkün bü
yük ruhları ve maneviyetile ve büyük Türk mil
letinin şerefile mütenasib bir proje kaça mal 
olacaksa huzurunuza bir kanunla geleceğiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Emin Sazak arkadaşımız demin söylerler
ken hesabı güç verilecek işlerden bahsettiler. 
Vekillerimiz içinde hesabı güç verecek veya 
veremiyecek kimse yoktur. Hepsi huzurunuza 
çıkar hesabmı kolaylıkla verir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — öyle deme
dim. 

BAŞVEKİL REFİK SAYDAM (Devamla) — 
Bir de orman ve keçilerden bahsettiler. Ben
deniz keçilerin bu kadar masum olduğunu bil
miyordum. (Gülüşmeler). Vaziyeti tedkik ede
ceğim. Kanunda her hangi bir değişiklik icab 
ettirir vaziyet varsa huzurunuza getiririm. (Al
kışlar). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, Başvekâlet bütçesi dolayısile bir nok
tai nazarı arzetmek istiyorum. Malûmu âlileri, 
Devlet idaresinde murakabe, teftiş esastır. Mu
rakabe ne kadar şiddetli olur, teftiş ne kadar 
şiddetli devam ederse, müfettiş ne kadar hür 
olursa teftiş te o nisbette müsmir olur. Her ve
kâletin heyeti teftişiyesi vardır. Bunlar vekâ
lete bağlıdır. O müfettişler ki vekâlet mudi 
ranmm intihabile tayin olunurlar. Müfettiş
lerin vekâlet ve devairi serbest serbest teftiş 
edeceklerine ben kani değilim. Misali Dahili
yeden alayım. Dünkü vali, bu günkü müdürü 
umumî olmuştur. Bir ay evvel bir müfettiş 
kendisini teftiş etmiş ve belki teftiş sırasında 
bazı usulsüzlük ve yolsuzluklarını görerek ra
porunu vekâlete göndermiştir. Bu gün müdürü 
umumî bulunan dünkü vali bu şekilde kendi
sini teftiş eden ve hakkında rapor yazan mü
fettiş hakkmda pek iyi fikir besler mi? Nok
tai nazarımda belki isabet olmayabilir. Fakat 
bir fikir olarak arzediyorum. Müfettişlerin doğ
rudan doğruya Başvekâlet emrine almarak bir 
müfettişi umuminin emri altında çalıştırılma
larının memleket hesabma hayırlı olacağı kana
atini besliyorum. Hatta Divanı muhasebat gi
bi Büyük Millet Meclisine bağlı olsunlar diye
ceğim. 

Bu hususta saym Başvekilimizin alâkadar 
olmalarını rica ederim. 

EMÎN SAZAK ( Eskişehir ) — Başvekilin, 
«hesabı zor olan» tarzındaki maruzatımı yanlış 
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anladıklarını zannediyorum, tfade buyurduk
ları şekilde bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Fa
sıllara geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. 
61 Başvekil tahsisatı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
62 Maaş 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
63 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

64 Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

65 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

66 Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

67 Levazım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

68 Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

69 Başvekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

70 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

71 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

72 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

73 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

74 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

75 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

76 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

77 Matbaa masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

78 Hizmet kamyoneti mubayaası, 
tamir ve işletme masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

79 Tahsisatı mesture 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

80 Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi ücret ve 
umumî masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 400 

79 140 

10 

19 620 

10 140 

2 500 

2 050 

3 000 

9 500 

2 500 

500 

3 000 

4 000 

600 
6 046 

500 
76 000 

4 000 

018 400 

35 000 

FERİK ÎNCE (Manisa)—Bir milletin hayati
yetini resmî şekilde ifade eden evrakm muhafaza
sı vearşivlerde yer alması o milletin tarihî haya

tını göstermesi itibarile çok Mymetlidir. Bizler, 
belki hatırlarsınız, beş altı sene evvel bu evra
kı tarihiye çuvallarla, kıymetsiz kâğıd halinde 
satılmış iken Hükümetimizin nazan dikkatini 
celbetmiştik. Hükümet yaptığı teşebbüs saye
sinde Bulgaristandan mühim değil gayri mü
him olanlardan 50 - 60 çuvalmz istirdada mu
vaffak olmuştu. Bunu bilvesile söyledikten son
ra saym Başvekilimizden bir istirhamım vardır: 
Biz tarihi herhalde böyle orta yerinden kesmiş 
maziyi medeniyet noktasından geriye bıraka
rak ileriye doğru gözlerimizi açmış bir millet 
olmak itibarile bilhassa yazı noktasından çok 
nazik bir vaziyette bulunuyoruz. Tarihimizin 
temel taşlarını teşkil eden malûmat ve hatıratı 
ihtiva eden mahzenlerdeki evrakı okuyacak nes
limiz gittikçe azalmaktadır. Bu balomdan bu 
evrakı okuyacak ve anlıyacak, manasmı çı-
karıb tasnif edebilecek anasır mevcud iken, 
mevcuda bir an evvel muktedir adamlardan 
ilâveler yapmak ve esaslı bir teşkilât vücuda 
getirmek suretile evrak mahzenlerindeki vesi
kaları toplamak yolunda azamî mesai sarfedil-
mesi lâzım geldiği kanaatindeyim. Bu 32 bin 
lira para ile Türkiye gibi muazzam tarih sahibi 
olan ve evrakı mahzenleri dolduran bir mille
tin tarihi vaziyetini tasnif etmeğe imkân yok
tur. Bir hatıra oarak arzettim. Başvekilin di
ğer işler gibi bu işle de alâkadar olacağına 
eminim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Muhtelif evrak tasnifi için ayrılan tahsisat ge
çen senekinin aynidir. Bundan çıkardığım mana 
Hükümetin evelden Babıâli Hazinei evrakı de
diğimiz şimdiki Başvekâlet arşivinde yapılmak
ta olan tasniften memnun olduğudur. Orada 
biraz çalışmış ve halen de çalışmak mecburiye
tinde bulunan bir arkadaşınız olmak sıfatile 
söyliyeyim ki bu işin hoşa gitmiyecek noktala
rı da vardır. Geçen sene gene bu münasebetle 
burada muhtasar olarak arzetmiştim. Bu sene 
de biraz daha tafsilât vermek lüzumunu hisset
tim. Bu arşiv dairesinin tasnifi 15 - 20 seneden-
beri devam etmektedir. Burası her müdür de
ğiştikçe muhtelif tasnif usullerine tâbi tutul
muştur. Bundan iki sene evvel bir Macar mü
tehassıs getirilmiştir. Mütehassısın vardığı ne
tice şudur: Her şeyi olduğu yerde bırakarak 
yeniden tasnif yapmak lâzımdır. 

Eskileri gayri ilmî görülmüş, yenisi ilmidir, 
deniyor. Ben bunların ilmî veya gayri ilmî 
oluşunda ısrar etmiyeceğim. Maamafih dünya
da bir çok arşiv gördüm ki tasnif tarzı çok ba
sittir. Fakat 3 - 5 dakika kafa yorduktan son
ra gayri ilmî denilen şekilde tasnif edilmiş yer
lerde dahi bir çok yeni vesikalar kolayca bulu
nabilir. Bununla beraber bendeniz eski, gay
ri ilmî denilen tasnifi müdafaa etmiş olmuyo
rum. Ancak eskilerinde bir meziyet vardı ki, 
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o da bizim Hazinei evrakta, Başvekâlet arşi
vine vaki her müracaatımıza aradan 24 saat 
geçmiş bile olsa mutlaka yeni vesikalarla cevab 
verilirdi. 

Yeni yapılan tasnif iki etab, iki devir istih
daf ediyor. Evvelâ elde mevcud döküm hâlin
deki evrak senelere ayrılacak, seneler tasnif 
olunacak, sıralanacak, kayid yok, bir seneye 
aid evrak, bir tomar haline geldi mi iple sa
rılacak, senesine aid köşeye konacak, bütün 
evrakın sene itibarile tasnifi bittikten sonra her 
seneye aid kısım, o senenin Devlet teşkilâtına 
göre ikinci bir tasnife tâbi tutulacak. 

Kaba taslak tasnifin şimdiye kadar verdiği 
neticeyi arzedeceğım. 20 ayda 3 250 000 kâğıd 
senelere göre tasnif edilmiştir. Hazinei evrak
ta yığm halindeki evrak 90 000 000 tahmin 
olunmaktadır. Bu hesaba göre kaba taslak ya
pılacak tasnif için 554 ay yani 46 sene geçmesi 
lâzımdır. 46 sene bu evraktan hiç istifade ede-
miyeceğiz. Fakat bundan sonra da yine istifa
de edemiyeceğiz. Çünkü ikinci bir tasnif da
ha yapılacaktır. Bunun gayet süratli yaptığı
mızı farzedelim. Öyle olduğu halde bunun için 
de 20 sene lâzımdır ki bu suretle bu evraktan 
60 - 70 sene istifade edilemiyecek demektir. 
Şimdiki yapılan tasniften istifade edilemediği
ne bir misal arzedeyim: Başvekâlet geçen sene 
bir haber almış. Yeni tasnif olunan evrak ara
sında Geyve civarında gayet güzel pamuk ye
tiştiğini ve Sakarya kıyılarında iyi çivid ye
tiştiğini bildiren evrak varmış. Başvekâlet, bu
nu bize gönderin, demiş. Tasnifi kendileri yap
tığı halde aylarca çalışmışlar, bulunamamış ve 
bu gün dahi ele geçmemiştir. O halde bu gün
kü tasniften hemen istifade etmeye imkân yok
tur. Yalnız istiyoruz ki Başvekâlet her ne şe
kilde olursa olsun bize, tasnif olunan evrak 
üzerinde çalışmaya imkân versin. Türk ömrü 
içinde Osmanlı devrinin 5,5 asırlık hayatmı ih
tiva eden bütün bu tarihî vesikalar oradadır. 
Bunlardan yalnız tarihin değil her vatandaşın 
bütün ferdlerin hakkı vardır. Biz henüz bir 
Osmanlı tarihi yazamamışızdrr. Osmanlı tarihi
ni yazmak için muhtelif içtihadları ele almak 
mecburiyetinde kalıyoruz. Osmanlı Devletinin 
kendi vesikalarından, senedlerinden istifade ede
rek mükemmel surette bir tarih yazarak Cum
huriyete hizmet etmek için mutlaka bizim nes
limiz, aşağı, yukarı akran neslimiz bu vesika
lardan istifade etmelidir. Başvekilden rica edi
yorum, bunu bize hazırlasınlar ve orada çalış
mak imkânlarını bularak versinler. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur, faslı 
tekrar okutuyorum: 

(Fasıl 80 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
81 Geçen yıl borçlan 94 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
82 3558 numaralı kanun muci

bince yaptırılacak Devlet mat
baası bina projesinin ihzarı 
masrafları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

E - Şûrayı devlet bütçesi 
BAŞKAN — Şûrayi devlet bütçesine geçi

yoruz-. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etme

yenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
84 Maaş 276 118 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
85 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

86 Müstahdemler ücreti 12 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

87 Muvakkat tazminat 39 756 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

88 Mefruşat 2 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

89 Levazım 3 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

90 Müteferrika 1300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

91 Mütenevvi masraflar 1 632 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

92 Riyaset otomobili masrafı 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

93 Daimî memuriyet harcırahı 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

94 Muvakkat memuriyet harcırahı 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

95 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

96 Posta ve telgraf ücreti 2 502 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

97 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

98 Kitab ve risale masrafı 2 180 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

99 1936 yılı borçlan karşılığı 22 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F - İstatistik 77. müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — İstatistik umum müdürlüğü 

bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Fasıllara geçilmesini reye arzediyorum; ka-
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bul edenler*... Etmeyenler . . . Fasıllara geçil
miştir. 

F. Lira 
100 Maaş 99 970 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
101 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

102 Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

103 Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

104 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

105 Demirbaş ve makine alım be
deli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

106 Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

107 Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

108 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

109 Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

110 Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

111 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

112 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

113 Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

114 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

115 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

116 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

117 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

118 Kitab ve risale masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

119 Beynelmilel istatistik enstitü
süne yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

120 Beynelmilel kongreye iştirak 
masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

121 Umumî nüfus sayımı masrafı 20 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
122 Geçen yıl borçlan 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
123 Eski yıllar borçlan 10 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G - Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğü bütçesi. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Meteoroloji mü
essesesinden beklediğimiz en büyük gaye frenk-
lerin (previziyon) dediği cevvî basirettir. Bu 
müessesenin şimdiye kadar istifade ettiği vesait 
ile bizim cevvî basiret dediğimiz frenklerin pre-

44 520 

23 220 

12 380 

5 500 

11 500 

2 500 

1 070 

2 250 

500 
2 630 

500 

2 000 

200 

350 

2 380 

600 

26 830 

860 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji bütçesine 
geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Meteorolojinin 

memleketimizde faydalarım görmeğe başlamış 
olmanın teşekkürleri içindeyiz. Fakat haddiza-
tinde müessesenin sabit olması lâzım gelirken 
meteoroloji müessesesini de biz mütemadiyen 
seyyar bir halde görüyoruz. Merkezi evvelce es
ki Ziraat mektebinde idi. Şimdi ise Yenişehirde 
icarla bir binada oturuyor. Telsiz telefonu ve 
bir takım alât ve edevatı olan bu müessesenin 
her şeyden evvel bir binası olmak lâzım gelir. 
Netekim bütçesinde şu kadar para telsiz telefon 
ve şu kadar para makineler için istemiş bulu
nuyor. Bugün bu paralan verdiğimize göre o 
paralarla alman teçhizat bugün içinde muvak
katen oturulan bir binaya yerleştirilecek ve ya-
rm yeni bir binaya sahib olma vaziyeti hâsri 
olunca bu yapılanların yeniden yapılmaları su-
retile masrafa meydan vermek gibi bir vaziyet 
hâsıl olacaktır. Onun için Başvekil arkadaşı
mızdan soruyorum; böyle bir bina inşa etmek 
yolunda kararları var mı? 

Bütçeden ayrılacak buna aid bir tesis masrafı 
yoktur. Bununla beraber meteoroloji işleri mü
dürü olan arkadaş bu gün için memlekette mik-
darları bu projede mevcud iş hakkında, mevcud 
bütçe dahilînde yeniden tesis edilecek müessese
ler hakkında izahat verirlerse çok minnetdar 
kalırız. Hakikaten meteoroloji, günden güne ifa 
etmekte olduğu hizmetler dolayısile gerek zira-
atte, gerek ticarette, denizcilikte, gerek hava 
seyahatleri bakımından ve gerekse fabrika te
sisleri bakımmdan faydalarile beraber beynel
milel işlerde Türkiyeyi de haberdar etmesi ve 
beynelmilel müesseselere Türkiyeyi de teşrik et
mek suretile göstermiş olduğu fennî muvaffaki
yet bizim teşekkürümüzü mucib olmaktadır. Gö
nül ister ki meteorolojiye taalluk eden her hava
dis memleketin her tarafından almsm, bizim üze
rimizde lâzım gelen faydası da çok şümullü ol
sun. Böyle bir binanm tesisi projeye dahil midir? 
Müdür arkadaştan soruyorum. Sonra bu seneye 
aid olmak üzere yapacağı tesis daimî midir? 
Bizi tenvir etsinler. 
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vizyon dedikleri hâdiselerin vukuundan evvel 
haber verme işi üzerinde ne kadar ileri gidebil
diği ve ne kadar muvaffak olduğu hakkmda 
izahat vermelerini rica ederim. 

METEOROLOJİ UMUM MÜDÜRÜ TEVFIK 
Göymen — Meteoroloji demek evvelâ bina, ikin
ci olarak memur eleman demektir. Bütçemizde 
geçen sene ve bu sene otuz bin liralık inşaat tah
sisatı konmuştur ve bu tahsisat teşkilâtımızın 
küçük meteoroloji istasyonları binalarını yap
mak için her sene bulduğumuz mevkilerde 
peyderpey binalar yapıyoruz. 

Merkezdeki Meteoroloji işleri umum müdür
lüğü için teknik tesisatı istiab edecek büyük bir 
binaya muhtacız. Çünkü Meteoroloji umum 
müdürlüğü demek teknik işleri gören bir mü
essese demektir. îdarî teşkilâtı pek dardır. Bu
nun için teknik bakımından evsaf ve şeraiti ha
iz olmak üzere bir mevki lâzımdır. Bu mevki de 
33 000 metre murabbaı arazi ile rasad istasyonu
nun bulunduğu yer idi. Fakat anıt kabir için en-
münasib yer olarak burası intihab olunmuştur. 
Ben daha önce orada Meteoroloji umum müdürlü
ğü binasmm yapılması için tertibatta bulunmuş
tum. Taslaklarını hazırlamıştım. Anıt kabir yeri 
olarak intihab edilince yeni bir yer bulu
nuncaya kadar hazırladığımızı durdurdum. 

Diğer istasyonlara gelince; her sene Büyük 
Millet Meclisinin verdiği 30 000 liralık tahsisatla 
ve küçük bütçemizle mütenasib binalar yapmak
tayız. Diyarbakırda, îstanbulda, Adanada bu 
gibi binaları yaptık. Erzurum, Kayseri, Elâzığ-
da başlanıyor. Bu sene geçen seneki gibi daha 
6 bina yapmak imkân dahilindedir. Fakat An-
karadaki Umum müdürlük binasmı yapmak 
için bütün teknik şeraiti haiz bir yer bulmak lâ
zımdır. Çünkü Refik incenin söylediği gibi telsiz 
cihazları, rasad âletlerimiz vardır. Halbuki An-
karada bir çok telsiz cihazları çalışmaktadır. 
Birbirimizi taciz etmek meselesi karşısındayız. 
Ankarada bir radyo istasyonu çalışıyor. Ne ken
dimiz taciz edilelim, ne de onları taciz edelim, 
bunu istemiyoruz. Bunun için Ankara içinde mi 
kalacağız, Ankara civarına mı gideceğiz? Bu me
seleler haîloluncaya kadar bekliyeceğiz. Ondan 
sonra Başvekâletin vereceği direktif dairesinde 
hareket deceğiz. Yalnız Bay Nevzadm sualini 
iyi anlıyamadım. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Cevvî hâdiseler
de previzyon diye kullanılan bir tabir vardır. 
Bu, bizim müesseselerde ne dereceye kadar te
min edilmektedir? 

METEOROLOJİ tŞLERt UMUM MÜDÜRÜ 
TEVFtK GÖYMEN (Devamla) — Malûmu âli
niz istidlal, vaktinden evvel keşfetmek.. Bir defa 
hava bizatihi seyyaldir ve hava hâdiseleri üze
rinde müessir olan 80 - 90 faktör, hâdise vardır. 
Binaenaleyh havanm istidlalini yapmak, yani 6, 
12, 24 saat sonra, hattâ Amerikada olduğu 

gibi 36 saat sonra havanm nasıl olacağını söyle
mek ve bu suretle yüzde isabet nisbetini bulmak, 
değil bizim Meteoroloji umum müdürlüğü gibi 
iki senelik bir çocuk hayatma malik olan bir mü
essesenin, hattâ çok ileri gitmiş olan ingiltere, 
Almanyada bile ancak % 80 isabetle mümkün 
olmaktadır. Bu da yüz senedir bu hususta çalış
makta olan memleketlere hastır. Binaenaleyh 
bendeniz bu husustaki isabetlerimiz hakkındaki 
yüzde hesabile söz söylemeği teknik namma faz
la cesaret telâkki ederim. 

ZÎYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Bra
vo, maamafih memnunuz. 

Gl. KtAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Askerî tayyareciliğe olan hizmeti nedir? 

DEVLET METEOROLOJİ U. M. TEVFÎK 
GÖYMEN — Meteoroloji teşkilâtımızın teknik 
altı şubesi olduğu malûmdur. Biri hava hizmet
leri şubesi dediğimiz ki, münhasıran memleket da
hilinde millî tayyarelerimizin uçuşlarını himaye 
etmektir, ikincisi memleketten geçecek olan 
tayyareler - tabiî bunlar müsaadei mahsusa ile 
geçerler - onlara aid olan hava raporlarını ver
mekle meşguldür. Umum müdürlük teşkilâtına 
dahil olan 80 meteoroloji istasyonu ki, bunlar 
büyük istasyondur. Bunlar her tayyare uçu
şunda kendilerine vaki müracaatlar üzerine ve 
müracaatın şekline göre bir, iki, üç defaya mah
sus olmak üzere seyirettiği meteoroloji istasyon
ları üzerinden hava raporlarını toplar. Meselâ 
Ankara ile istanbul arasında olan 20 istasyon
dan ki, bunun on tanesi Posta telgraf umum mü
dürlüğünün tâli rasad istasyonu vazifesini ifa 
eden telgraf merkezleridir. - Şükranla kaydet
mek icabeder - telgraf merkezleridir. Bunlardan 
alman raporlardan Çıkarılan bir hulâsa rapor pi
lota veyahud pilotu idare eden makama verilir. 
45 dakika sonra bir rapor mecmuası daha topla
nır, buna göre pilot veya makam uçuş emrini 
ya verir ya vermez. Nihayet üçüncü bir rapor 
toplanır, bunun üzerine uçuş hareketine ya ge

çilir, ya geçilmez. 
Meteorolojinin verdiği rapor icraî mahiyette 

değildir, ilmî mahiyettedir. Uçuşu yapmak ve
ya yapmamak, uçuşu idare eden makamm elinde
dir. Bizim raporlarımız tıbkı bir reçete gibidir. 
Reçeteyi alan isterse kullanır, isterse kullan
maz, biz raporumuza bu rapor uçuşa müsaiddir 
veya değildir diye bir kayid koymayız. (Kâfi 
sesleri). 

ZIYA GEVHER ETlLt (Çanakkale) — Çok 
güzel... 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok, fasıllara 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
125 Maaş 237 570 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 

12$ 1633 numaralı kanunun 58 nci 
ınaddtesi mucibince verilecek 
tekaM ikramiyesi 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

127 Merkez müstahdemleri ücreti 33 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

128, Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 73 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

129 Muvakkat tazminat 14 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

130 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

131 Merkez levazımı 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

132 Merkez müteferrikası 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

133 Nakil vasıtaları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

134 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

135 Vilâyetler levazımı 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13$ Vilâyetler müteferrikası 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

137 Mütenevvi masraflar 29 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13S Daimî memuriyet harcırahı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

139 Muvakkat memuriyet harcı
rah* 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

140- Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

141 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

142 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

143 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

144 Tesisat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

145, Neşriyat, tabı risale ve abone 
masraftam; 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

146 Beynelmilel meteoroloji mas-
uadta 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. 
147 

148 

Lira 
5 000 

1 400 

59 410 

1 000 

6 060 

Kurs masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj ve ihtisas ve mesekî ted-
kikler 21 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

149 Telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme alât ve eçhizesi ile 
alât ve levazımı rasadiye mu
bayaa, tesis, tecrübe ve işlet
me masrafları 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

150 Geçen yıl borçları 510 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

II - Diyanet işleri reisliği bütçesi 
BAŞKAN — Diyanet işleri reisliği bütçesine 

geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

HAKKI KILIÇOĞLU (Muş) — Arkadaşla
rım, bu faslı ben açtım, ben kapatayım. Bu
nun üzerinde bir kaç söz daha söyliyeyim ve 
bir daha bu hususta konuşmayayım. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) —- Her se
ne böyle söylersin. 

HAKKI KILIÇOĞLU (Devamla) — Benden 
sonra konuşmak isteyen yine konuşsun. Bili
yorsunuz ki yıllarca bâtıl itikadlaria, medrese
lilerle, hurafelerle ve bu hurafeleri bize haki
kat diye satanlarla mücadele ettim. Amma din
lere asla sataşmadım. Günkü onun da haliM bi
ziz. Bütün hür fikirlere olduğu gibi dindarla
rın vicdanî kanaatlerine de hürmet ettim. Onun 
için bu hususta konuşmıyacağım. Çünkü din
ler ve hurafeler olduğu gibi tabiatile bunlarm 
da seremonileri ve bunlarr idare eden ruhani
leri vardır. Belki Diyanet işlerinin Başvekâlet
teki bütçesindeki para da bunun içindir. Ben 
parasına itiraz etmiyorum. Çünkü mürtezikayı 
doyurmak lâzımgelir. Amma şekline muterizim. 
Günkü Teşkilâtı esasiyemizle lâik olduğumuzu 
kabul ve ilân etmişizdir. Lâik bir Devletin res
mî bütçesinde, Başvekâlet bütçesi dahilinde 
bir Diyanet işleri bütçesinin bulunmasını an-
lıyamıyorum. Bu, Evkaf müdürlüğünün büt
çesinde bir tek fasıl halinde gösterilir ve geçer 
giderdi. Umarım ki çok muvaffakiyetli iş
ler yapmasını dilediğim Başvekilimiz gelecek 
sene bütçeyi artık bu şekilde huzurunuza ge
tirmesin. Şimdi Diyanet işleri reisine söyle
yecek bir tek sözüm kalmıştır. Eğer iyi din
darlar yetiştirmek istiyorsa dinde bir reform 
yapması lâzımdır. Bu suretle din, yalnız cahil
lerin değil bilginlerin de dini olsun. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Fa
sıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
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f. Lira 

151 Maaş 527 484 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

152 1683 numaralı kanunun 58 nei 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi. 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Merkez müstahdemleri ücreti 4 980 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

154 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 22 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

155 Muvakkat tazminat 6 890 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

156 Müstehikkini ilmiye maaş ve 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

tahsisatı fevkalâdesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 

22 756 

500 

800 

500 

1 200 

3 600 

960 

8 600 

1 100 

300 

masrafı 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

167 Posta ve telgraf ücreti 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

168 3335 sayılı kanun mucibince ya-
pılaeak tedavi, yol ve saire mas
rafı 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

169 Dinî eserlerin telif, tercüme, tab 
ve neşir masrafları 11 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

170 Geçen yü borçlan 2 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

171 Eski yıllar borçları ' 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

î - Maliye vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Maliye vekâleti bütçesine geçi

yoruz. Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

BEFİK İNCE (Manisa) — Vergi gibi insan
ların tabiî hayatı yürüyüşü üzerinde müessir bir 
rol oynayan ve verginin mahiyetini memleketin 
menfaatine hizmet diye telâkki derecesile mü- I 

tenasib müsbet veya menfi tesiri bukffîan bâr mü* 
kellefiyetin tatbik vasıtası olan ffialrye Mç füb* 
faesiz ki, brütün vatandaşların doğrudan değrırya 
temas ettikleri müesseselerden bir tanesidir. 

Maliyenin her şeyden evvel kantma ve kanunların 
ruhuna vâkıf olarak vazife gören umsurlardan 
mürekkeb olmasıdır ki, vatandaşların vergi ver* 
me yükünün mükellefiyetinin teessürünü ve te
sirini azaltır. Biz memnuniyetle göyliyebîKriz ki, 
Maliyenin tutmuş olduğu yol, unsurlarını gün
den güne böyle dirayetli zevattan seçmek sttre-
tile bu maksadı demine doğru giden foir yoldur. 
Bu gün için dahi teşkilât kanunile yapmış oldu
ğumuz fedakârlığın aşağı yukarı faydalarını 
görmekte olduğunu söylemek borcundayrz. Bü
tün bunların hututu ranumiyesi böyle olmakla 
beraber Maliye vekili arkadaşımızın oazı nokta
lara nazarı dikkatini celbetmeyi de bir fazilet 
sayıyorum. 

Amme kanunlarındaki müruru zamanlar hu
susî kanunlardaki, hususî hukukdaki müruru za
manlar gibi alâkalının itiraz etmemesile veya sü
kût etmesüe devam eden bir hak ihdas etmez. 
Kazanç vergisini şu kadar sene zarfmda, mua
mele vergisini şu kadar veya her hangi bir ver
giyi şu kadar sene zarfmda ita etmeyen mükel
lefi doğrudan doğruya takibata tâbi tutmamak 
lâzım gelirken, siz parayı isteyin de alacaklı 
itiraz etsin, ondan sonra düşünürüz yolunda 
vukubulan bir emirle karşılanıhnası zihniyetinin 
takib olunması, maliye memurlarının, doğrudan 
doğruya vazıı kanun tarafından şu kadar za
mandan sonra artık tahsil olunamaz, diye işa
ret ettiği bir parayı tahsil edemediğinden do
layı ya kendi kabahatini örtmesi veya bir zihni
yeti mahsusa ile Hazineye para tahsil edib am
meye, menfaat temin edeceğim gibi bir takım 
zihniyetlerle hareket etmesi Maliye vekili tara
fından muaheze olunmasında çok fayda olacağı 
kanaatindeyim. Hattâ müruru zamana uğramış 
olan bir parayı tahsil etmek vaziyetine düşen 
memurları hilafı kanun vergi tahsil ettin diye 
mesul etmek, memurun gayri kanunî hareketin
den dolayı numune olarak bir defa cezalandır-
dığmı görmek, millet ihtiyacıdır. 

Yani mücerred para tahsil etmenin memnu
niyeti değil, zımnen kanunu yıkmanın ademi 
memnuniyeti mucib olduğunu, Maliye vekâleti
nin memurlara göstermesini dilemek vaziyetin-
deyiz. Binaenaleyh Devlet, müruru zamana uğ
rayan, eşhas arasındaki borçlar gibi bu kadar 
zaman geçtikten sonra artık o parayı aramaz. 
Kaldı ki bu gibi paraların takib ve tahsili ben
ce mesuliyeti müstelzimdir, bence değil kanu
nen, hukukan böyledir. 3 sene, 5 sene alınma
mış vergileri almağa kalkmak, hattâ başka 
memleketlerde muvazenei umumiye kanunu bir 
senelik olduğu için; bir sene içinde tahsil edile-
miyen vergileri kaldırmak vaziyeti vardır. Biz 
bunu kabul ediyoruz. Fakat müruru zaman var-
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ken; müruru zaman içinde yapılması lâzım ola
nı yapmamıştır. Bu vaziyette o vergiyi evlâdma 
da teşmil etmek bence Devletten ziyade Devlet
çilik yapmak demektir. Yerinde bir hareket de
ğildir. Bir ikinci mesuliyet noktasına daha Ma
liye vekilinin nazarı dikkatini celbetmek iste
rim. Bu da bir kaç defa Mecliste mevzubahs 
olmuştur. Yani mükellef olmıyanlara mükellefi
yet ihdası veyahud mükellefiyet mikdarmı nis-
betini, kendi mesuliyetini mucib olmaması için, 
fazlaya çıkarmak, haddi zatinde 300 - 500 lira 
ile mükellef olması lâzım gelen bir adama, şu ve
ya bu sebeble, mesele itirazen ve temyizen hallo-
lunsun diye bir nisbeti mütezayide ile mükellefe 
vergi tarhetmek, ya kanunu anlamamak yü
zünden yapılan bir hatadır veyahud da sui niye
te matuftur. Alelitlak bunlarm çoğu, mükellefe 
atiyen akıl vermek için bazı sui ahlâk sahibi kü
çük memurlar tarafından ihdas edilmekte oldu
ğundan bu gibi fırsatların önüne geçmek üzere 
bunlarm dahi mesuliyetleri yoluna gidilmesi 
lâzımdır. Behey adam; sen bu kadar maaş aldı
ğın halde bu adama şu kadar vergi tarhetmek lâ
zımken sen neye müsteniden bu kadar vergi tar-
hediyorsun ve bunu yapıyorsun, diye sormak 
her halde faydalı olacaktır. 

Memleketin küçük çarklarını idare eden, kü
çük denildiği halde memleket ruhiyatı üzerinde 
en büyük âmil olan bu anasırm mesuliyetleri 
üzerinde tevakkuf etmek ve yaptıkları hatala
rın, gayri kasdî dahi olsa, memlekete zarar ge
tireceğini ve bu hareketlerile huzuru âmmeyi ih
lâl ettikleri zihniyetini onların kafalarına yerleş
tirmek, Türkiye Cumhuriyetinin kuvvetlenmesi 
noktasından çok faydalı olacağını arzetmek iste
rim. 

Maliye vekâletinin, her vekâlet gibi, ken
dine mahsus icraatı makul ve kanunî göster
mek yolunda harekette bulunmuş olması ga
yet tabiidir. Fakat bütün müessesatın itiraz 
hakkını kullanamıyacağı işlerden bir tanesi 
ilâm karşısında her memurun bir itaati katiyei 
beşeriye ile ancak onun icrasile mükellef oldu
ğu kanaatini taşımış olmasıdır. Gerek maha-
kimden ve gerek Devlet şûrasından sadır olan 
bu ilâmların infazının bir makine intizamile 
devam ettiğini görmek arzusunda bulunan va
tandaşların matlubları, şu veya bu esbabın 
tahtı tesirinde ve bilhassa parayı vermek va
ziyetinde bulunmanın hakimiyeti altında dahi, 
ilâmlara itiraz etmek, şu veya bu şekilde mü-
talealar dermeyan edilmek suretile tehir edil
mektedir. Bundan usanan Adliye vekâleti hu
susî bir kanunla Devlet aleyhine icrası lâzım-
gelen ilâmların sureti icrasına dair bir kanun 
hazırlamış ve Meclise göndermiştir. Bu iş Ad
liye encümeninde tedkik edilmekte idi. Fa
kat ne oldu bilmem, Hükümet tarafından geri 
alındı. Hükümet tarafından geri alınmasının 
sebebi böyle meselelerin vukubulmıyacağı yo

lunda bir teminat ise bu teminatı şükranla kar
şılarım. Yani Devlet borcunu ilamlı olan bor
cunu ödemekte teahhür etmez, vazifesini ga
yet iyi tanır manasında ise bunu şükranla kar
şılarım. Yok bu kanunun şurası, burası ek
sikti, tamamlamak için idi ise bunu da tamam
lamasını Maliye vekili arkadaşımdan sormak 
isterim. Çok şayanı dikkattir. Ayni kanunun 
müzakeresinde Adliye encümenindeki arkadaş
lar iki vekilin huzuruna ihtiyaç göstermişler
di. Bir taraftan Adliye vekili, ilâmların icra 
edilmediğini iddia ederken, Maliye vekili ka
tiyetle, icra edilmeyen ilâm yoktur, dedi. İlâ
mın icra edilmemesinden şikâyet eden icra ma
kamına, diğer ilâmın icrasile mükellef olan 
Maliye vekâleti, böyle bir şey yoktur, dedi. 
Onun üzerine icra edilmeyen ilâmların sorulup 
toplanması ve bunların Adliye encümeninde 
tedkik edilmesi tekaürrür etmişti. Fakat son
radan Hükümet tarafından geri alındı. Ne 
olursa olsun dilek şudur : Bir ilâmın hükmü
nün infazına ne Büyük Millet Meclisi, ne ic
ra Vekilleri Heyeti ve ne de hiç bir kuvvet 
mümanaat edemez, diye Teşkilâtı esasiye kanu
nunda sarahat varken, bence şu veya bu vesi
lelerle, bilmem 40 sene, 10 sene evvel şu ve 
bu malî takıntıları ihdas ederek tehire doğru 
gitmek, evvelâ teşkilâtı esasiyeye, sonra va
tandaş hukukuna tamamen muhalefettir. Çok 
temenni ederim ki, Maliye vekili arkadaşımı
zın (İnfaz ve icra edilmeyen ilâmat yoktur, bü
tün ilâmlar infaz ediliyor) yolundaki beyanatı 
katiyet bulsun. Fakat benim kanaatim, ilâ-
matın icrasında vaziyetin o kadar çok salim 
ve seri olduğu yolunda değildir. Vekâlete aid 
işlerin tatbikatına taallûk eden her mesuliyeti, 
her hatayı vekâletin şahsiyeti maneviyesine ve
ya vekile atfetmek çok hesabsızlık olur. Tür-
kiyenin bir ucundaki defterdarın veya tahsil 
veya tahakkuk memurunun irtikâb ettiği kas
dî veya gayri kasdî hataların mesuliyetini ve
kile atfetmek kadar hafiflik bizden tabiî bek
lenemez. Fakat bütün bunların heyeti mec
muasını söylemiş olmakla, vekâletin bu 
işler üzerine nazarı dikkatini celbetmek 
faydasından dahi geri kalamıyoruz. Ufacık 
bir misal ile vekâletin memurlar üze
rine nazarı dikkatini celbetmek isterim. 
Bir yerde kazanç vergisi ile mükellef olan bir 
vatandaşm iradı gayri safi meselesinden 
dolayı maliye ile arasmda ihtilâf çıkryor. 
Ihtilâfm hallinde, hazır kunduracımıdır, ya
pıcı kunduraçımıdır? gibi gayri safî nisbe-
tin 30 - 45 - hazır 45 yapıcı 30 olarak belki 
aksidir bu ihtilâfın hallinde kanun diyorki: bu 
cedvelde yazılı bulunmayan esnaf varsa, ticaret 
odası ve belediyeden mürekkeb bir komisyon 
vaziyeti tedkik eder. Bu kunduracıyı bu heyet 
% 30 nisbetine tâbi tutmuş, fakat buna rağmen 
oranm maliyesi % 45 le mükellef kılmış, itiraz 
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etmiş kazanmış. Diğer taraf temyiz etmiş. Tem
yize gitmiş, kazanmış, diğer taraf Şûrayi devlete 
gitmiş, Devlet şûrasında da vatandaş kazanmış 
mesele hallolmuş, iradı gayri safisinin % 30 u 
üzerinden vergiye tâbi diye ilâm çıkmış ve bu
nun üzerinden vergisi almmış. Fakat yeni sene 
gelince ayni defterdar, ayni adama, ayni şekilde 
yani % 45 üzerinden vergi tarhetmiş, tekrar iti
raz, temyiz, Şûrayi devlete tekrar gidiş. 

Arkadaşlar bunun hikmetini ben bizzat ken
disinden, hukuk mektebinden mezun defterdar
dan sordum; Maliye vekâletinden aldığım emir 
budur dedi. Bu vergi ancak senesine mahsustur. 
ikinci sene için, müteakib sene için takibat yapa
bilirsiniz demişler. Bu mütaleayı dahi kabul 
etsek, bir sual sormak lâzım gelir. O vatandaşm 
şahsı, mekânı, mesleği değişmediği halde kendi
sine atfedilen mükellefiyet nisbetinin kanun na
zarında ve kanunun tayin ettiği mercilerin ifa-
desile ve nihayet kanunu? ifade eden ilâmla bu 
şekilde vaziyeti sabit olmuş olan bir vatandaşa 
tekrar % 45 suretinde bu vatandaşı tazib etme
nin mesuliyeti bence hukuk zihniyetile nakabili 
teliftir. Binaenaleyh Maliye vekili arkadaşımız
dan rica ederiz, ne böyle takibat yapan bir 
defterdar arkadaş ne de böyle emri veren zat ile. 
sureti mahsusada isimlerini vermek doğru değil
dir, hakkı müdafaaları olmryan zevattır, ister
lerse hususî olarak kendilerine verir davayı ta
mamen tasrih edebilirim, istediğim şudur; bir 
zihniyet ki ilâmen tashih olunduğu halde, o me
murun, halen ben en büyük heyeti hukukiyeden 
daha iyi anlarım iddiasile vergi nisbetini çoğalt
ması, maliyecilik zihniyeti ile kabili telif değil
dir ve maliyemizi idare eden mütefekkir ve ka-
nunperver arkadaşlarımızın en birinci vazifesi 
kanun dahilinde yürümek olmalıdır. Bunlar ya
vaş yavaş düzelecektir, ben bunları misal ola
rak zikrettim. 

Yine hatalardan olmak üzere; biliyorsunuz 
arkadaşlar ,ticarî şirketlerin envai vardır ve 
anonim şirketlerde şahıs mesuliyeti yoktur. 
Anonim şirketin bir mükellefiyetinden dolayı 
o şirketin meclisi idare reisi veya müdürü mu
rahhası mesul olur mu ve bunun evinde, mağa
zasında haciz yapılır mı? Bu böyle olduktan 
sonra anonim şirketlerin mânası kain* mı? 

Bir zihniyeti ifade için misal olarak söylü
yorum, Maliye vekili arkadaşıma ikinci bir me
sele halinde bunu arzedebilirim. 

Anonim şirketlerin şahsiyeti maneviyelerine 
taallûk eden bir borçtan dolayı onun meclisi 
idaresine iştirak edenlerin mesul olması lâzım 
gelmez. Böyle yapanlardan bir tanesini misal 
olarak zikrediyorum ve bunu yapan Mülkiye 
mektebinden mezun bir müfettiştir. Maalesef 
söylemeliyim M onu dahi affetmek lâzım gelir. 
Çünkü tecrübesi noksandır. 

Hayatm bazı icablarmı kabul etmek lâzım 
gelir. Mesele, bilenlerin bilmiyenleri irşadıdır. 
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Hata hüsnü niyetle vaki olduğuna göre tashi
hinden ibarettir. Maliye vekilinden bu noktayı 
tekrar rica ediyorum. Gerçi ricalarımızda çoğa
lıyor, bilmem nasıl olacak. 

Arkadaşlar, Maliye vekili arkadaşımıza, bir 
noktayı daha ehemmiyetle hatıra olarak bah
setmek istiyorum. O da Maliye kayıdlan... Eş
has elindeki makbuzların daha çok itibara şa
yan olduğu keyfiyetinin tamim edilmiş olma
sıdır. Bir gün bakıyorsunuz, bir vatandaştan 
vergi borcu diye bir borç isteniyor. 2 - 3 sene 
evveline aid borcum yoktur, verdim makbuzu
nu aldım diyor. Makbuzu göster diyorlar. Vatan
daşların kendilerine taallûk eden bütün mak
buzları hayatları müddetince muhafaza etmek
te güçlük vardır. Memurlara terettüb eden vazi
fe, vatandaşlara güçlük değil, bilakis vatanda
şm ve ailesinin rahatsız olmaması, kütükten 
bunların kayıdlarmı çıkarıb vermesidir. Yan
gın ve diğer felâketleri gördük. Elhamdülillah 
müruru zamana uğramış olduğunu gördüğümüz, 
bilhassa harp mükellefiyetinin mazarratını iz
mir ve havalisinde çok çektik. 

5 000, 10 000, 20 000 lira mükellefiyet tah
mil eden bir defter bulmuşlar, boyuna istiyor
lar, makbuzunu bulan buldu. Bulamryan bir çok 
sıkmtı çekti. Nihayet bu işler halledildi. Fakat 
çok sıkıntılar da çekildi. Yapılan işlerin haksız 
olduğunu değil fakat haksızlığa yol açan bir 
vaziyet olduğunu, sui niyet erbabı sui istimal 
fırsatı verebilecek vaziyette olduğu için, nasıl 
ki kanunu medeni de gayrimenkule aid defter
ler herkese açıksa ve bu defterlerin açıklığı 
o gayrimenkullerin ashabı olan vatandaşlara bir 
emniyet veriyorsa; Maliye defterlerinin de mü
kellefe emniyet veren bir kütük olmasmı ve 
mücerred makbuzu muhafaza etmediğinden do
layı tekrar para istemek gibi bir vaziyetin önü
ne geçilmesini dilerim. 

Vergi karneleri bahsinde B. M. Meclisinin 
eyi bir kanun çıkardığına kaniim. Fakat bu ver
gi karnelerini Maliye vekâleti lâzımı kadar zan
nederim ilân etmemiştir. Eğer bu vergi karne
leri Maliye vekâleti tarafından herkese lâzrmı 
kadar ilân edilse ve her vatandaş vergisini ve
rir vermez karne defterine ismini yazdırmış 
olsa bu şekilde tahassül edecek ağnam vergisi, 
kazanç vergisi, şu veya bu vergi şeklindeki 
tediyelerin heyeti umumiyesinin bir defterde 
bulunmasından doğacak intizam ve inzibat, 

zannederim Maliyenin açık, katği ve emniyetle 
is görmüş olmasının en güzel bir misali olacak
tır. 

Hulâsa arkadaşlar, sözün mukaddemesini tek
rarlayacağım. Bütün bunların heyeti mecmuası, 

vaki olmuş hâdiselerin bir daha vuku bulmamarinn 
temine matuf olmak üzere ifade edilmiş sözler
dir. Maliyenin yeni teşkilât ve yeni unsurlarile 

I yürüdüğü yolun geçen senelere nazaran daha 
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çok emrnyetii ve muvaffakiyetli olduğunu söy
lemek dahi borcumuzdur. 

ZÎYA 'G^STOER ETİLİ (Çanakkale) — Biraz 
ananeye muhalif söz «söyleyeceğim için affinizi 
rica edeceğim. Maliye vekâleti em nihayet vur 
abalıya oldu. mütemadiyen tenkid ederiz. Bu
na makaMl hi§ de iyi yaptığı işlerden bahset
tiğimiz yoktur. Müsaade ederseniz ben bu fikri 
değiştirerek arzedeceğim. 

Maliyede gerekse Ankaradaki merkez teşki
lâtında ve mebusu bulunduğumuz intihab daire
lerimizde 3 - 4 senedenheri büyük terakkiler ol
duğumu «öyliyehilirim ve tüyebilirim ki, maliye 
memurları bu hususta büyük hüsnüniyetle hal
kı memnun etmeğe çalışıyorlar. Halkın şikâ
yeti denilebilir ki, % 80 inmiştir. 

fiakifrgteT) maliye memurları çok hüsnüni
yetle lıalkı jaenmsn edecek şekilleri bulmak için 
çalışryorlffr. Eğer yapamıyorlarsa her bütçede 
demindenberi şikâyet mevzuu olan kudret mese-
ksamden, para meselesinden; ve dahakiyi memur 
kullanamamak mecburiyetinden tevellüd eden 
hatalar yüzündendir Bilhassa sayın vekilin in-
tihab daireme aid hususları bir kaç gün içerisin
de en medenî vesaitten istifade ederek, telgrafla, 
telefonla halletmiş olduğunu burada zikredece
ğim. Senelerdenberi Çanakkalede balık davası
nın halledilememiş olması, vergilerin ismi o ka
dar çok ki, hatırlayamıyorum. (Saydi mani ses
leri) . Muamele vergisinden dolayı idi. Motörler-
den on beygirliye kadar olanlarda işleyecek ve 
fabrikalarımız, denizlerimizin en güzel mahsul
lerini halkımıza yedirmek imkânını bulacaklar
dır. Onun için Maliye vekâletine ve merkezde 
bulunan teşkilâtına teşekkür etmek vaziyetinde-
yim ve bunu ifade etmek için kürsüye geldim. 

Dr. FIJAD UMQAY (Kırklareli) — Muhterem 
Maliye vekilimizden bir cihetin izahını rica ede
ceğim. Malûmu âliniz çocuk, malî noktai na
zardan da çok kıymetli bir mevzudur. Müte
rakki memleketlerde vergi tarhedileceği zaman
da istinad edilecek nokta, ailenin çocuk ade
di oluyor. Bizde de acaba bazı vergiler, mese
lâ kazanç vergisinde bu, nazarı dikkate alına
maz mı? Bu gün 100 lira maaş alan bir me
mur 8 çocuklu da olsa ayni kazanç vergisini 
veriyor, Mç çocuğu olmayan da ayni vergiyi 
veriyor, gocuğu çok aileden biraz indirmek, 
çocuğu okmyan veya bekâr olandan biraz daha 
fazla almak acaba adalete daha uygun olmaz mı? 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Gerek Retik İnce, gerek Ziya Gevher arkadaş
larımın maliyenin salâha, tekâmüle doğru git
mekte olduğuna dair mütalealanna alenen te- ı 
şekkür etmeği vazife bilirim. Bu teşekkürü ifa 
ettikten sonra dermeyan ettikleri üç nokta üze
rinde hemen noktası noktasına kendilerile mu
tabık olduğumu söylemek isterim. 

Ekincisi; buyurdular ki, müruru zamana 
uğrayan vergiler alınmamalıdır. Böyle bir ver- | 
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i gi için bir müracaat olunca, bunda müruru 

zaman var, diye iddia edilirse ancak o zaman 
sarfınazar edelim, bunun böylece hareket edil
mesi hakkında maliyeden yapılmış bir tebliğ 
yoktur. BilâMs aksine dair tebliğler mevcud-
dur. Bu yoldaki vaki beyanatları üzerine ye
niden tamim dahi edeceğim. Vergilerde mü
ruru zamana uğramış kısımlar için, ben mah
kemeye gideyim de karşımdaki de müruru za
man dermeyan ederse o vakit sarfınazar ede
rim zihniyetine Maliye vekâletiniz müsaade 
etmek niyetinde değildir. 

Mükellefe, mükellef olduğu vergiden fazla 
bir verginin her hangi bir suretle tahakkuk 
ettirilmekte olduğu yolundaki sözlerine gelin
ce; bu hususta diyeceğim ki, 100 binlerce ta
hakkuk muamelesi yapılmaktadır, ihtimal ki 
bir hata neticesi olarak bir mükellefe çok ver
gi tahakkuk ettirilmiştir. Maliye vekâletiniz 
böyle bir hataya muttali olunca onu derhal 
tashih etmekte ve memur hakkında da memu-

! rin kanununun müsaade ettiği cezaları tatbik
te tereddM etmemektedir. 

İlamlar meselesine gelince; bunu geçenler
de de mevzubahs ettikleri zaman kendi beyan
larında da işaret buyurdukları veçhile benim 
verdiğim cevab böyle bir şeyden malûmatım 
olmadığı merkezindedir. Yani, kesbi katiyet 
etmişte maMyece icrası tehir edilmiş bir ilam 
yoktur, demiştim. Bu gün yine ayni sözleri 
tekrar etmekteyim. Yalnız şu kadarını arbe
deyim ki, bildiğim şu nokta vardır: Mübadil
lere aid bir iki ilâm gelmiştir. O ilâmlarda 
denmiştir ki: Hazineye geçen matlubu varsa ve
rilsin. Hazineye geçmiş matlubu yoksa Hazi
ne bunu tediye edememiştir. Tekrar ediyorum, 
ilâmda denmiştir ki: Bu adamın Hazinede bulu
nan matlubundan verilsin. Hazinede bu ada
mın matlubu yoksa Hazine bu adama tediye 
yapamaz. Bunun haricinde kesbi katiyet et
miş iken tediye olunmamış bir ilâm olduğunu 
bilmiyorum. Arkadaşım beni tenvir ederlerse 
derhal tervicine şitab edeceğim. 

Kazanç kanununda yazılı nisbet cedvelinde 
sarahaten yazılı olmıyan sanat ve ticaret erbabı 
haklarındaki nisbetlerin ticaret odalarının mü-
taleası alınarak mümasil esnaf ve ticaret sını
fına kaydedilmesi kazanç vergisi kanununun 
hükmü iktizasındandır. 

Şunu arzetmek isterim ki, ticaret odasının 
mütaleası lâzimülinfaz değildir, istişarî mahi
yettedir. Ancak böyle olmakla beraber böylece 
Şûraya kadar gitmiş, karar almış ve bu yolda 
artık tamamile verginin hangi nisbete tâbi olaca
ğı en yüksek bir makam tarafından dahi tesbit 
edilmişken ertesi sene, hayır öyle değil, yine bu 
nisbette yapılacaktır denmesi memurun bir ha
tasıdır. İsimlerini bana lütfedecek olurlarsa ken
dileri hakkında lâzım gelen takibatın yapılacağı
na hiç şüphe etmesinler. 

— ita — 
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ne gidilmesi yolundaki dermeya» ettikleri şey
ler kendilerinin de buyurdukları gibi bir tatbi
kat hatasıdır. Bunun işin de vekâletçe lâzım ge
len muameleyi yapabiliriz. 

Vergi karneleri için yapılacak ilânlar hakkın
da söylediler. Yeniden ilân yaparız. 

Makbuz meselesine gelince: Bunda yerden 
köke- kadar haklıdırılar. Bunda ben de hemfiki-
rim. Makbuzunu ibraz etmeyen bir adam, aç efen
di defterini, ne verilmişse mütebakisini vereyim 
demesi kadar tabiî bir şey yoktur. Bundan dola
yı Heyeti Umumiyeye arzeitiğim veçhile ve 
bilmünasebe defaatle arzettiğim. veçhile tahsil
darların elinde bulunan kayıdîarr aldık, teşkilât 
kanununun vermiş oduğu müsaade ile ayrıca 
tahsilat kâtibleri ihdas ettik ve her mükellefin 
hesabını aynea, isimlerile, vergilerile tutmağa 
başladık ve Galib Bey arkadaşımın itirazına uğ
ramış olan kontrol memurları; M harcırahları için 
fazladır diyorlar, kontrol memurlarının bilhas-
sa vazifeleri İm tahsilat kâtiblerinin işini hüs
nü suretle yaprp yapmacığın* kontrol altında bu
lundurarak dedikleri gibi makbuz olmasa bile 
kayıdlara istinad içim lâzım gelen teşebîiriisü al
dık, yakm zamanda unracnm ki btt hataların önü
ne geçmiş olarak huzurunuza çıkacağım (Alkış
lar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Teşekkür ederim. 
MALÎYE VEKÎIİ FUAD AĞRALI (Elâ

zığ) — Fuad Bey arkadaşmnzm çok çocuklu ai
lelerin vergilerinde bir tahfif yapılamaz mr su
aline, esasen Bütçe encümeninin mazbatasında 
da Yüksek Heyetin manzum olduğu veçhile su
reti umumiyede temas edilmiştir. Biıraenaieyh 
buyurdukları noktayı da tedkik ederek imkân 
buldukça yaparız. 

BAŞKAN -*- Başka söz isteyen yok, fasıllara 
geçiyoruz. 

F. 
175 Vekil tahsisatı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
176 Maaş 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
177 1663 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyet müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul' edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demir-

178 

17£ 

180 

181 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
182 Merkez levazımı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

5 476 288 

35 000 

348 909 

1 814 620 

205 538 

20 420 

3& 920' 

F. 
183 Merkez, müteferrikası 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
184 vekâlet otomobili işletme ve 

tamir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

185 Vilâyetler demirbaş ve mef
ruşatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

186 Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

187 Vilâyetler TaöfcefemJkası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

188 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

189 Daimî memuriyet harcırahr 
BAŞKAN — Kabul ediTmfştir. 

190 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

191 Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 

192» Devir ve teftiş harcırahı 
* BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 

19& Resmî telefon tesis ve mükâ*-
leme masrafı 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

194 Ücretli muhabere ve nmkâle»-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

195 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

196 3335 sayılı kammı mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

197 Mukannen masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

198 Vergi ve tasfiye işlerfle iştigal 
eden komisyonlar masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

199 Cibayet masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

200 Muamelâtı nakdiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

201 Atlı tahsildarlara verilecek hay
van yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

202. Mmlâkin gayri surette; tev 
fevvüz oluraacaJb emval bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

203 {Ecnebi mütehassıslar ve malî 
tedikik heyeti masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

204 Avrupaym gönderüeeek müfet
tişler harcırahı 
BAŞKAN — KabuL edilmiştir. 

Lira 
1& 000 

4 000 

sa ooo 
14&00& 

3G000 

635 270 

ıoaooo 

60 000 

12&000 

168 500 

ısoötr 

ı ı ooo< 
547 118 

15 000 

1 071 600 

344 140 

72 700. 

1 262.000 

154 200 

5 000 

1£250 

35 000 
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205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek maliye memurları
nın tahsisat ve harcırahları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratr maliye telfik ve tertib 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitab, mecmua bedeli ve maliye 
mecmuası masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mekteb ve kurs masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Irad getiren millî emval masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Irad getirmeyen millî emlâk 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî emval müşterek masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
istimlâk bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Damga matbaası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Masarifi gayri melhuza 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darüşşefaakya yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çocuk esirgeme kurumuna yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kızılay kurumuna yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Beden terbiyesi genel direktör
lüğü bütçesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Halkevlerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1351 numaralı kanun mucibince 
sarfolunacak Ankara şehri imar 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ford mukavelenamesi mucibin
ce verilecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
ihtiyat tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
istihbarat masrafı ve telgraf üc
reti için Anadolu ajansma yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî iktisad ve tasarruf cemiye
tine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 200 

6 000 

16 500 

35 720 

10 000 

212 370 

37 500 

110 000 

88 000 

85 000 

57 000 

75 000 

60 000 

18 000 

15 000 

636 000 

741 000 

146 870 

100 

46 500 

120 000 

10 000 

F. 
227 

228 

Evkafa muavenet 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2777 numaralı kanun mucibin-

yapdacak Siyasal bilgiler 

Lira 
93 000 

ce _ 
okulu masrafları karşılığı 125 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

229 Türk tarihi tedkik heyetine 
yardım 132 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

230 Türk dili tedkik heyetine yar
dım 130 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

231 2814 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince Ziraat ban
kasına verilecek fevkalâde ih
tiyat akçesi 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

232 3491 sayılı kanunun muvakkat 
4 ncü maddesi mucibince Zira
at bankasına verilecek olan 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

233 Buğdayı koruma vergisi ciba-
yet teşkilâtı ve masrafı 370 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

234 Balkan birliği cemiyetine yar
dım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

235 287İ sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince hususî idarele
re yapılacak tediyeler karşılığı 1 208 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

236 Havayolları Devlet işletme ida
resi bütçesine yardım 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

237 Orman bütçesine yardım 1 143 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

238 Türk maarif cemiyetine yar
dım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

239 Hazinenin uhdesinde bulunan 
emlâkin 1935 ve 1936 malî yı
lı mukataa bedeli 70 948 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Faslın unvanmdaki rakamlar, 1935 ve 
1938 olacaktır. 

BAŞKAN — Fasıl bu tashihle kabul edilmiş
tir. 

F. 
240 

241 

242 

Ankara kambiyo borsası büt
çesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Konya ovası sulama idaresince 
Ziraat bankasından yapılmış 
olan doksan bin lira istikrazın 
itfa karşılığı taksiti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tiftik cemiyetine yardım 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 

Lira 

27 701 

42 828 

10 000 
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243 yar-
Lira 

3 000 

244 

245 

37 000 

246 

247 

248 

70 000 

250 000 

100 000 

250 000 

Ağaç koruma cemiyetine 
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yarış ve ıslah encümenine 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Istanbulda toplanacak olan 
beynelmilel antrepoloji ve pre-
istorik arkeoloji kongresinin 
her türlü masraf ve neşriyatı 
ile bu kongre mensublarmm 
memleket içinde yapacakları 
tedkik seyahatlerinin her tür
lü masraf ve harcırahları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atatürk anıtınm istimlâk ve 
proje masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yalova kaplıcalarına yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Adlî tebligat icrası için yapı
lacak teşkilât masrafları karşı
lığı olarak P. T. T. idaresine 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

249 Askerî fabrikaların hariçten 
getireceği ibjbidaî maddelerin 
2261 sayılı kanuna tevfikan 
gümrük resmi ile muamele ver
gisi karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

J - Düyunu umumiye bütçesi 
BAŞKAN — Düyunu umumiye bütçesine ge

çiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Her 

mebus için en ağır iş bu düyunu umumiye me
selesidir ve ona verilen paradır. Ne ise bu 
mesele üzerinde konuşmak istemiyorum. Yalnız 
biz bu tahvillerden bir çoğunu satın almakta
yız ve Devlet bu işte bir hayli ilerlemiştir. Aca
ba bu şerait altmda halen oradaki düyunu umu
miye idare meclisine lüzum varmıdır ve bunun 
ilgası zamanı artık gelmemiş midir? Bu mühim 
bir masraftır. Lütfen bütçesine göz atacak 
olursanız görürsünüz. Sonra arkadaşlar, ikin
ci bir ricam var; saym Maliye vekilinden. Bil
hassa Maliye vekâletimize çok tecrübeli insan
lar kazandırmak ve bir de münevver gençler 
yetiştirmek noktai nazarından faydalı bir ri
cada bulunacağım. Biliyorsunuz ki Düyunu 
umumiyede dayinler vekilimiz mi, murahha
sımız mı bir şeylerimiz var. Zannediyorum ki 
bunlar Maliye vekâletinin en kıymetli iki me
murudur. Bunlardan biri sekiz, diğeri dokuz 

350 000 

seneden beri Pariste ikamet buyuruyorlar, öy
le zannediyorum ki Devletin tuttuğu anane, 
daha rahat yerlerde olan memuru daha az ra
hat olan yerlerdekilerle tahvil suretile adale
ti her memur indinde müsavi surette tevzi et
mektir. Bilhassa bu hususta askerlerin ve Da
hiliye vekâletinin gösterdiği alâka malûmu
nuzdur. Bir memurunu Şarka gönderir, dağ 
havası alır. Başka yere gönderir, bol güneş 
görür. Diğer bir yere gönderir, orada deniz
den istifade eder. Böyle olduğu halde neden 
dolayı Maliye vekâleti bu kadar tecrübeli in
sanları biraz da merkeze getirip bunlardan is
tifade yolunu tutmuyor. Rica ederim Maliye 
vekilinden, bu tecrübeli zevatı getirsinler. Is
lahata muhtaç maliyemiz bu kadar yükselmiş 
zevattan istifade etsinler. Maliye vekâletinde 
yetişmesi icab eden kuvvetli anasır vardır. 
Lisan bilen, yetişecek bulunan ve memlekete 
büyük hizmetler edecek olan gençlerimiz var
dır. Bunların oradaki malî işleri etüd etmele
rinde büyük menfaat vardır. İstikbal gençle
rindir. Binaenaleyh onları Parise göndersin
ler ve orada yetişen insanları buraya getirip 
faydalanmalıdır. Bu noktada sayın Vekilden 
vaid değil infaz yoluna gitmelerini rica ede
rim. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Kabul buyurmuş olduğunuz kanunlar mucibin
ce 1933 türk borcu tahvillerinin Türkiyeye 
akın etmekte olduklarını evvelce bilmünasebe 
arzetmiştim. Bu gün bunlarm mikdarı hemen 
hemen yarıya yaklaşmıştır. Bir kaç ay içerisin
de ekseriyeti adediye bizim tarafımıza geçmiş 
bulunacaktır. İşaret buyurmuş oldukları dü
yunu umumiye meclisi idaresi aramızdaki mu
kaveleye müsteniden yaşatılmaktadır. Binaen
aleyh zamanı gelince bu mukaveleyi yeniden 
tedkik edeceğiz ve icabına göre kararlar alaca
ğımız tabiidir. Dayinler vekili olarak bulunan 
arkadaşımızın memuriyetinin orada devamı da 
yine o mukavelenin icabıdır. Esasen tayinleri 
bankalar tarafından intihab suretile icra edil
miştir. Müddetin hitamından evvel tebdil ede
bilmek salâhiyetimiz yoktur. 

Komisere gelince; kendilerinin işaret bu
yurdukları gibi maliyedeki tecrübelerine bina
en oradaki vazifenin ehemmiyeti dolayısile gön
derilmiş bulunmaktadır. Burada vücudunu is
tilzam edecek diğer mühim bir iş çıktığı tak
dirde derhal çekmek hususunda tereddüd etmi-
yeceğimize emniyet buyurmalarını rica ederim. 
(Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka söz isteyen yok. Fasıllara geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Fasıllara geçilme
si kabul edilmiştir, 
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254 3322 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan 1938 ikramiyeli 
dahilî istikrazın faiz ve itfa 
bedellerile komüsyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

255 2094 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan ikramiyeli dahilî 
istikrazın faiz ve itfa bedelleri
le komüsyon sigorta ve sair bi
lûmum masrafları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

256 2463 numaralı kanun mucibin-
ve çıkarılan tahvillerin faiz ve 
itfa bedelerile komüsyon, si
gorta ve sair bilûmum masraf
ları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

257 ikramiyeli donanma piyango
su 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

258 1885 numaralı kanun mucibin
ce İstanbul mecburî istimlâk 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

259 Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1939 sene
leri faiz ve amortismanlarile 
nakden verilecek tahvil kesir
leri, komüsyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

260 1513, 2248, 2701, 2808 sayılı ka
nunlara tâbi olup nakden öde
necek borçlarla 3523 sayılı ka
nun mucibince verilecek tahvil
lerin ve elyevm tedavülde bu
lunan Hazine tahvillerinin faiz 
ve amortismanlarile keza nak
den ödenecek tahvil kesirleri, 
komüsyon, sigorta, muhafaza 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

261 Cumhuriyet Merkez bankası 
hesabı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

262 3202 numaralı kanun mucibin
ce Ziraat bankasma verilecek 
sermaye karşılığı 
BAŞKAN, — Kabul edilmiştir. 

263 Düyunu umumiye senelik mü-
retetbatı ve meclisi idare mas
rafı olarak isabet eden 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

788 000 

1 144 843 

1 894 000 

30 075 

30 000 

80 000 

949 610 

3 992 061 

1 286 030 

4 050 000 

P. 
264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

Lira 
1722 numaralı kanun mucibin
ce kibrit istikrazı faiz ve itfa 
mürettebatı 1 034 550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu 
mahiyetteki borçlar 6 876 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve Hazine bonoların
dan doğan borçların faiz ve 
amortismanları 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2434 numaralı kanun mucibin
ce temin olunan kredi taksiti 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2670, 3022 numaralı kanunlar 
mucibince Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine verile
cek taksit bedeli 129 330 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vatanî hizmet mukabili maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeler 25 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütekaid, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 16 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
551 numaralı kanun mucibin
ce harb malûllerine verilecek 
arazi bedeli 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkûmünbih borçlar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

K - Tapu ve kadastro umumi müdürlüğü 
bütçesi 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro umum mü
dürlüğü bütçesine geçiyoruz : 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; Tapu ve kadastro U. müdürlüğün
de bu sıralarda bir teşkilât yapılmakta imiş ve 
yahud daha evvel başlanan teşkilâta devam edi
liyormuş. Bu münasebetle vilâyet merkezlerinde 
kazalarda, tapu başkâtiblerinden, memurların
dan bir kısmı kadro harici namile memuriyetle
rinden çıkarılmış, vekâlet emrine aimmış. Haber 
aldığıma göre bunların adedi 60 ile 80 arasında 
imiş. Bu 80 memurun ailelerinin her biri vasa
ti olarak dört nüfustan ibaret olsa 320 nüfus 
eder ki, bilâ sebeb ekmekleri ellerinden alındığı 
için bunlar bu gün matem içinde bulunuyorlar. 
Bunu haber aldığım zaman Tapu umum müdür
lüğünden malûmat istedim. Bana dediler ki: 
evet böyle bir şeyler yaptık. Evvelce tapu mü
dürü olanlar şimdi tapu sicil müdürü oluyor. 
Kazalarda tapu memuru olanlar da sicil muhafızı 
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oluyor. Evvelce bu işleri yapanlardan bir kıs
mı yeni vazifelere tayin ediliyor. Bir kısmı da 
isim değişikliği yüzünden açıkta kalıyor, başka 
sebeb yok mu dedim, var dediler: Bunlara yeni 
vazife verilirken sicillerini tedkik ettik, hakla
rında üç sene evvel şikâyet olmuş, tahtı muha
kemeye alınmışlar, mahkemeye verilmişler, be-
raet etmişler, 5 sene evvel bîr daha böyle şikâ
yet olmuş, yine safhalardan sonra beraet et
mişler, beraetten sonra da 3, 2, 5 veya 10 sene-
denberi vazifelerinde istihdam edilmekteler, ya 
yeni memuriyetlere alınmışlar, ya eski yerlerin
de ipka edilmişler, çalışıyoorlar. Amma bunla
rın evvelce bu yolda geçmişleri olduğundan bun
ları çıkardık. Şimdi teşkilât yapıyoruz, isimle
ri değiştiriyoruz diye bu memur arkadaşlar ka
pı dışarı atılmışlar, adma da kadro harici di
yorlar. Kadro harici bu değildir. Burada 80 
memur var idise, yine 80 memur kullanılacak
tır. Kadro harici ona derler ki, evvelce 100 me
mur kullanılan yerde şimdi 80 - 90 memurluk 
kadro bulunursa artan kısım kadro harici kalır. 
Bu vaziyette denir ki, 20 kişi nasıl olsa açıkta 
kalacak, tabiî bu kura ile olmaz. Sicilli en iyi, 
en çalışkan, en temiz olanı; beraet dahi etmiş ol
salar, madamki hakkmda şikâyet olmuş, şu ol
muş, bu olmuş gibilere tercih eder. Çıkaralım, 
vekâlet emri maaşı veririz, sonra istersem baş
ka işde kullanırız. Fakat mevzubahs hâdisede 
vaziyet böyle değildir. Bilfarz 80 memur çıka
rılmışsa yerine 80 memur aynen lâzımdır. Bu
nun adına kadro harici denilmez. Bunlar bilâ-
sebeb mağdur edilmişlerdir. Şûrayi devlete da
va etseler hak kazanırlar. Bu memurların hak
larının iadesi doğru olur kanaatindeyim. 

Bir heyetin kararı olur. Bir daire âmiri bir 
daire reisi sicilli tedkik etmekle beraber ikinci 
derece memurlarla müfettişlerle bir heyet, bir 
komisyon, bir meclis yapar da onlarm da rey
lerine müracaat eder, ondan sonra kararı ve
rir. Bu böyle değildir. Bununla beraber bunlar 
vekâlet emrine alındıktan sonra kendilerine 
maaş verilmektedir. Şimdi halâ maaş veriyorlar. 
Müdüriyeti umumiye bu maaşları vermekle be
raber 2 ay daha tam maaş verecek ondan sonra 
ne olacaktır bunların hali Bu memurların va
ziyeti bir tasfiye ise arz ettiğim gibi bunlar 3 
sene 5 senedenberi istihdam edilen memurlar
dır. O zaman kabahatli değillerdi de şimdi isim
leri değiştiği için mi kabahatli oluyorlar. Ben 
bunda adalet gömiyorum. İzahat verirlerse, 
yapılmış bir hata varsa tashih suretile hak ye
rini bulur. 

FUAD GÖKBUDAK (Konya) — Ben em
vali metrukeden bir ev almıştım. Sahibi istih
kakı zuhur etti. Maliye ve ben davayı kaybettik. 
Verdiğim tapu harcı için tapu idaresine müra
caat ettim, İstanbul tapu muhafızlığı, bir ser
vistir, ifa edilmiştir diye bu tapu haremi ver

mek istemedi. Maliyeye müracâat ettim, bu bir 
servistir, ifa edilmiştir nazariyesini kabul et
medi. Emir verdi, bendeniz hakkımı aldım. Fa
kat vatandaşları bu yolda, bir servistir ifa edil
miştir diye geri çevirmişler. Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğünden bu meseleyi tedkik et
mesini ve hakkını alamryan vatandaşların hak
larının verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. 
M&LİYE V. FÜAD AĞRALI (Elâziğ) — 

Tapu idaresinde, ahiren müsaade buyurduğunuz 
kanunla teşkilât yapılmaktadır. Sezai bey arka
daşım da pek güzel teslim buyurulur ki yapı
lacak teşkilâtta, mevcud kadrolarda bulunanlar 
kaydı hayat şartile ipka edilsin diye bir şey 
olmaz. Hiç şüphe yoktur ki en iyisi hangisi ise 
o kalacaktır. Evvelce tahtı muhakemeye alı
nanlar nazarı dikkate alınacaktır. Yerlerine 
hiç şüphe yoktur ki bulunursa ehilleri alınacak
tır. Bu hakkı intihab vekâletin takdirine bıra
kılmalıdır. Buna muhalif mevkie geçilmemeli-
dir ki aksi halde zannetmem ki kanunun tatbi
kine cesaretimiz kalmış olsun. Elverir ki kendi
leri yaptığımız intihabata haksız olarak şunu 
yapmışsınız diye bir misal söylesinler. Üzerin
de behemehal tedkikatta bulunmağa amadeyim. 
Amma sureti umumiyede bu adam üç seneden 
beri kadroda müstahdemdi, neden dolayı bunu 
çıkarıyorsunuz derlerse zannederim ki aldığımız 
kanunun hikmeti kalmaz. Açık olarak arzede-
rim ki tapuyu teşkil eden arkadaşlarımızın 
% 2 si bile tahsili âli görmemiştir, tahsilleri az 
olan arkadaşlardan mürekkebtir. Beri tarafta 
bir de Maliye meslek mektebi gibi bir mekteb 
açmışızdır. Vermiş olduğumuz kanundan sonra 
maaşlarını yükseltmek, derecelerini yükselt
mek için kudreten, sicillen daha ehil olanları
nı bulduğumuz ve diğerlerini çıkardığımız za
man bizi muahaze ederseniz bu kanunla kabili 
telif olmaz. Fakat bilerek veya bilmeyerek yap
tığımız yanlış bir şey varsa izah buyursunlar 
derhal emirlerine amadeyim. Tedkik ederek lâ
zım gelen tashihi, ıslahı yapmağa hazırım, fa
kat sureti umumiyede tenkid buyurmasmlar. 
Hiç şüphesizdir ki daha az ehliyetli olanlar da
ha çok ehliyetli olanlara terki mevki etmek 
mecburiyetindedir. 

Fuad arkadaşımızın dediği meseleyi de, baş 
üstüne, tedkik ettirir arzederim. 

FUAD GÖKBUDAK (Konya) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. 
Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. 

280 Maaş 
BAŞKAN -- Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 327 297 
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Lira 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekatid ikramiyesi 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 21 180 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilayat müstahdemleri ücreti 57 180 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 32 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 3 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 26 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 36 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 24 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 1 220 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 9 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kadastro ve tapu tahrir heyet
leri masrafı 79 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tapu işlerine yardım etmek 
için istihdam edilecek muvak
kat memurlar ve daktilolar üc
reti 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İskândan müdevver muamelâ
tın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve dak
tilolar ücret ve harcırahile sa
ir masraflar 10 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

P. &*a 
302 Tapu ve kadastro tatbikat kur

su 39 220 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

303 Staj, tahsil ve kongre masrafı 1 502 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

304 Geçen yıl borçlan 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

305 Eski yıllar borçları 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

L - Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

bütçesine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mıdır? 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Çeşmeye 
gitmiştim. Orada bazı vatandaşlarla temas et
tim. işittiklerime nazaran kara sularımıza gelen 
yabancı kayık ve motörler müsadere ediliyor, 
sahillerimize getiriliyor, müzayede ile satılığa 
çıkarılryor. Bu Müzayedeye hariçten rumlar ve 
saire de iştirak ediyor. Vatandaşlarımızdan 
birisi almak istediği zaman evvelâ gümrüğünü 
ver diyorlar. Yabancılardan bunu aramıyorlar. 
Bu şekilde ucuz olduğu için bittabi onlar alıyor
lar. Vatandaşlar, bu motor ve kayıklar bizim 
elimizde olsa daha çok işler yaparız diyorlar. 
Bu gibi şikâyetleri bir kaç defa arzettim. Ne 

netice aldı bilmiyorum. Bu bir, ikincisi; Urfaya 
gidib gelirken görürüm, Meydenı ekbezde bir 
gümrük barakası var. Bu tahta ve tenekeden 
yapılmıştır. Gelen geçenler için hakikaten çir
kin bir manzara arzediyor. 

Islâhiyede mükemmel şimendifer istasyonu
muz varken, askerî binalarımız mevcud iken 
orada vagonlar içerisinde gümrük memurları ve 
aileleri perişan bir haldedirler. Askerler bile 
orada dağlarda barmryorlar. Halbuki gümrük 
memurları orada oturmağa mecburdurlar. Bu 
takdirde muntazam bir bina içinde oturmaları 
elbetteki lâzımdır. Bunlar hakkında muhterem 
vekil izahat verirlerse çok memnun olurum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, Devlet inhisarlarında başlıca iki gaye 
vardır. Birisi Devlete varidat temin etmek, ikin
cisi, ahlâkî ve sıhhî noktai nazardan bazı mad
delerin istihlâkini takyid etmek. Bizde inhisar
larda bu iki gaye dolayısile ... 

BAŞKAN — inhisarlar hakkmda mı söylü
yorsunuz. İnhisarlar bütçesi evvelce müzakere 
edildi. 

NEVZAD AYAŞ (Devamla) — Sözüm inhi
sarlar vekâletine aiddir. Bu iki gayeyi istihdaf 
eden inhisarlar vekâleti bu gayelerden birini 
tatbik ediyor, ikincisi olan sıhhî ve ahlâkî kı
sımlarını anlamak noktasından muhterem veki
lin ne dereceye kadar alâkadar bulunduklarının 
tavzihini rica edeceğim. 
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ö. ve I. V. ALI RANA TARHAN (istanbul) 

— Kaçak olarak tutulup muhakeme neticesinde 
satılması icab eden motörlerin satıldığı zaman 
eğer bunlar, alanlar tarafından memleket hari
cine çıkarılırsa, memlekete hiç bir şey girmediği 
için, tabii gümrük resmi de almmryor. Fakat alı
nan mal memleket dahilinde kullanılmak için id-
hal edilmişse gümrük resmi almıyor. Maruzatı
mın birincisi budur. Bunu, beni kendileri hususî 
surette ikaz buyurdukları zaman arzetmiştim. 

Hudud üzerindeki karakollarımızdan birinin 
manzarasının fena olduğunu söylediler. Cenub 
hududundan başlıyarak bir program dairesinde 
karakollar inşasma devam ediyoruz. Tekrar ce
nuba seyahat buyururlarsa bir kısmının yapıl-
mış olduğunu göreceklerdir. Bu sene bütçemiz 
dar olduğundan inşaat tahsisatı koymadık. Fa
kat gelecek sene programımıza devam edeceğiz. 
îslâhiyedeki memur evleri bu malî sene sonunda 
bitmiş olacaktır. Bu sefer oradan geçerken ben 
de tesadüfle gördüm ki henüz ikmal edilmemiş
tir. Yeniden valiye söyledim, yaz sonuna kadar 
bitireceklerini vadettiler. Umid ederim ki bu se
ne yaz sonunda memur aileleri vagonlardan kur
tulacaklardır. 

Alkol hakkmda içtimaî ne gibi tedbirler al
dığımız hakkındaki suale gelince; içkileri müm
kün olduğu kadar sıhhate az muzir surette imale 
çalışmak ve fazla alkollü içkilerin alımını teşvik 
etmemekten ibarettir. Diğer içtimaî tedbirler 
inhisarlar vekâletinin vazifesi meyanma gir
memektedir. 

MEMED ALDEMİR (îzmir) — Biraz evvel 
söz söyleyen kıymetli arkadaş, sahillerimizde 
kaçak olarak tutulan sandal ve motörlerin güm
rük resmi verilmemesi yüzünden orada mah-
volduğunu ve şu dakikada Çeşme gümrüğü 
önünde 150 kadar vesaitin mahvolmakta oldu
ğunu söylediler. Bu hâdise yıllardan beri güm
rük vekâletine arzedildiği halde kanunlarımı
zın müsaid olmaması yüzünden bunlardan ne 
vatandaşlar, ne de Hazine istifade edememek
tedir. İnhisarlar vekâletimizden rica şudur ki; 
tutulan bu malların mahvolmaması için, tari
fe kanununu tadil ederek bu motor ve sandalla
rın, dahilde kullanıldığı takdirde, gümrük res
minden muafiyetini temin etsinler. Bu fikir yıl
lardan beri ortaya atıldığı halde, kanunun tadil 
edilmemesi yüzünden, memleketin serveti böy
le sokaklarda sürünmektedir. Şu dakikada Çeş
me gümrüğünde 100 - 150 kadar sandal ve mo
tor çürüyor, mahvoluyor. 

ALI RANA TARHAN (istanbul) — Bahset
tikleri motörler bir kere memleket serveti ol
duğunu zannetmiyorum. Bunlar ekseriya ha
riçteki kaçakçılardan alman mallardır. Muha
kemeleri devam ettiği müddetçe tabiî oralarda 
duruyorlar. Muhakeme neticesinde satılığa çı
karılıyor, arzettiğim gibi gümrüğünü vererek 
dahilde kullanacak müşteri çıkarsa satılıyor, 

çıkmazsa bazan satılmadığı da oluyor. Mesele 
memlekete hariçten giren bir malm gümrüğü 
meselesidir. Memleket serveti olsaydı, idhal ve 
gümrük mevzubahs olmazdı. Bunlar ecnebi ma
lıdır, her hangi bir ecnebi malın memlekete 
girerken gümrük vermemesi esası bizim güm
rük mevzuatımızda yoktur. Orta yerde büyük 
hatta küçük bir millî servet meselesi yoktur. 
Bundan dolayı şimdiye kadar kanunun tadiline 
lüzum görmedik, verilen izahat üzerine de ben-
denizce yabancı bir malm memlekete girerken 
gümrük vermemesi için bir sebeb mevcud de
ğildir. 

MEMED ALDEMİR (İzmir) — Fakat bun
lar mahvoluyorlar. 

Gl. AHMED YAZGAN (ürfa) — Bir sual 
soracağım; sair kaçak malı olarak memleke
te giren ipekliden ve saireden müsadere ettiği
miz şayleri gümrük alarak mı, almıyarak mı 
satıyoruz? 

ALÎ RANA TARHAN (İstanbul) — Bunlar 
gümrük kaçağı değildir, kabotaj kaçağı olarak 
gelmektedirler. Gümrük kaçağı eşya ile mu
kayese edilecek bir mevzu değildir. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMİR (Erzurum) — Bun
ların muhafazası için masraf oluyor mu? 

BAŞKAN — Riyasetten müsaade almadan 
sormayın. 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Muha
keme devam etiği müddetçe tabiî muhafaza et
meğe mecburuz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
(Yok sesleri). 

Fasıllara geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
F. 

310 Vekil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

311 Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

312 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

313 Merkez müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

314 Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

315 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

316 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

317 Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

318 Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

1 502 650 

10 000 

37 980 

20 760 

43 030 

7 630 

14 260 

6 000 
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319 Vekâlet otomobili masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

320 Vekâlet hizmet otomobili ile 
nakil vasıtaları mubayaa, işlet
me ve tamir ve sair masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

321 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

322 Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

323 Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

324 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

325 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

326 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

* BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
327 Müfettişler harcırahı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
327A Staj için yabancı memleketle

re gönderilecek müfettiş ve 
muavinlerinin harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

327B Yüksek tahsilini bitirmiş ec
nebi diline sahib olan ve güm
rük muamelelerini bilenlerden 
yabancı memleket gümrükleri
ne staj için gönderileceklerin 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

328 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

329 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

330 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

331 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

332 Mukannen masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

333 Gümrük ambarlarında zayi 
olan eşya tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

334 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

335 Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclid, kâğrd 
ve sair levazımı masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
9 000 

4 750 

37 000 

34 500 

14 500 

64 910 

46 000 

25 555 

46 500 

5 000 

5 550 

8 100 

500 

45 277 

4 000 

4 080 

300 

21 450 

4 630 

P. 
336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

547 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

Tarife repertuvarı ve noman-
klâtürü ve izahnamesinin ik
mal ve ihzarı masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tartı aletleri mubayaa ve ta
mir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük kursları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borcu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1107 sayılı kanun mucibince 
erbaşlara verilecek aile zam
mı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
648 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi mucibince erbaşlara veri
lecek nakdî mükâfat karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1918 sayılı kanunun 70 nci 
maddesi mucibince verilecek 
ihtisas ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

9 500 

5 600 

15 000 

30 190 

10 000 

4 498 

1 742 835 

1 000 

381 780 

1 200 

300 

19 440 

8 060 

8 500 

4 230 

7 000 

55 500 

30 000 

12 000 

4 000 

3 290 

440 
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Lira 

1 400 

240 000 

134 600 

1 000 

639 900 

72 000 

30 000 

960 
9 800 

800 
1 465 

p. 
358 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

359 Kara ve deniz vasıtalarile hiz
met ve nakil vasıtaları masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

360 Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

361 Tamir ve tazmin masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

362 Umumî masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

363 İstihbarat masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

364 Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

365 Tercüme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

366 inşaat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

367 Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

368 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

M - Dahiliye vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Dahiliye vekâleti bütçesine ge

çiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste
yen var mı? 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Da
hiliye vekâletine aid işler konuşulurken en ev
vel memleketimizin dahilî asayişi hatıra gelir. 
Kahraman ordumuz nasıl hariçten gelecek düş
mana karşı yurdumuzu müdafaa ederse öylede 
polis ve jandarma kuvvetlerimiz dahildeki asa
yişi temin eder. Cumhuriyet rejiminde polis ve 
jandarma kuvvetleri mükemmeliyete varmıştır. 
Memleketin her tarafında emniyet ve huzur te
essüs etmiştir. Polis ve jandarmaların vazifesi 
çok ağırdır. Bunun için bir polisin vazifesi ba
şında bulunurken zihninde ailesini geçindirmek 
kaygusu mevcud olmamalıdır. 

Ve bir de polis karakollarının tamiri, yenile
rinin bu günkü ihtiyaca muvafık surette inşası 
ve bilhassa geceleri sabahlara kadar vazife ba
şında bulunan polislerin mehmaemken istirahat-
lerinin temini hususlarmm muhterem Vekil Bey 
tarafından lütfen nazarı itibare alınmasını rica 
ederim. 

Belediye işlerine gelince : Bazı yerlerde, en 
basit bir mesele için « tahsisatımız yok ki, vazi
femizi yapalım » diyorlar. 

Memleketteki bütün belediyeler teftiş etti
rilirse iş gören ve iş görmeyen belediyeler mey
dana çıkar. İstanbul belediyesi bir misal olarak 
zikredilmeğe değer. Yeni ve faal belediye reisi 

Istanbula ayak basar basmaz Istanbulun bütün 
noksanları ve bütün derdleri meydana çıktı. 

Dahiliye işlerinden bahsederken yol parasına 
temas etmek isterim. Bir kısım fakir halk yol 
parasmı veremiyor ve yollarda çalıştırılıyor. 
Bu müddet zarfında ailelerinin geçim vaziyeti 
müşkülleşiyor. 

Yol parası hakkındaki kanunda fakir halkı 
acaba koruyacak tarzda değişiklik yapılamaz 
mı? Zaten görüyoruz ki, yol parası almdığma 
rağmen şehirlerde ve köylerde bir hayli bozuk 
yollar vardır. 

Ankarada ötedenberi mevcud olan mesken 
buhranı için muhterem vekâlet ne tedbir düşü
nüyorlar? Bilhassa bu buhran küçük memurla
rı alâkadar ediyor ve bunlar vaziyetten istifa
de eden ve Yüksek kiralar taleb eden bazı em
lâk sahibleri elinde sıkışık bir haldedirler. 

Şehrimizin civarında Hükümetin malı olan 
bir çok arazii haliye vardır. Buralarda Hükü
met iki üç odalı evler inşa ettirib küçük me
murlara kiraya verirse mesken buhranının az 
çok önüne geçilmiş olur, ve hem Hükümet hem 
de küçük memurlar istifade eder. 

Arzettiğim binalar için bir mikdar para sar-
fedilemez mi? Kooperatiflerin yaptıkları evler 
yüksek maaşlı memurların oturabilecekleri ev
lerdir. 

Bir de, otobüs ücretlerinin yüksek olup uzak 
mahallerde oturan mütevazi bütçeli aileler ve 
bilhassa vekâletlerde ekserisi küçük maaşlı bu
lunan memurların verdikleri bu günkü otobüs 
parası yüksek gelmektedir. 

Bu ücretlerin indirilmesine, muhterem vekâ
letin tavassutlarını rica ediyorum. 

Bir de, vilâyetlerdeki dahiliye memurlarının 
maaşları kendilerine tevdi edilen vazifenin 
ehemmiyetine göre tesbit edilmesi için muhte
rem Vekilin bu işle dahi alâkadar olmalarını 
ve tedkik buyurmalarını istirham eylerim. 

Bir başka nokta üzerinde de muhterem Ve
kil Beyefendinin nazarı dikkatini celbetmek 
isterim. 

Vilâyetlerin mülkiye teşkilâtı yeniden ta
dil ve tanzime muhtaçtır. 

Bazı kaza, nahiye ve köylerin şimdi merbut 
oldukları vilâyet merkezlerine uzak olmaları 
münasebetile kaza, nahiye ve bilhassa köy hal
kı çok zorluk çekmekte ve hassatan mensub 
oldukları bu günkü vilâyet ve kaza merkezle
rine ancak nüfus ve mahkeme işleri için uzun 
mesafe katetmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Halbuki bunlar öteden beri ticarî ve ziraî işle
rini bağlı bulundukları vilâyet ve kaza mer-
kezlerile değil kendilerine yakınlığı ve ticarî 
ve ziraî cihetten münasebeti bulunan iskele ve 
istasyonlarla her zaman iş görüyorlar. 

Meselâ, dairei intihabiyem bulunan Afyona, 
Konyaya bağlı Akşehir kazası bütün ticarî ve 
ziraî muamelelerini Afyonla yaparlar. Çünkü 
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Afyon vilâyet merkezi dört şimendifer yolu
nun merkezi bulunuyor ve ayni zamanda me
safe itibarile de Konyadan daha yakmdır. Kü
tahya vilâyetine bağlı Uşak kazası Kütahya ile 
ticarî ve ziraî cihetten hiç münasebeti yoktur 
ve bütün alış verişini Afyon, izmir ve Istanbul-
la yapar. Yalnız nüfus ve mahkeme işleri gibi 
resmî işler için Afyondan geçerek daha uzak 
mesafede bulunan Kütahyaya gitmeğe mecbur
durlar ve bu suretle bir hayli zaman kaybeder
ler ve daha ziyade masrafa duçar olurlar. 

Geçen sene dairei intihabiyem olan Afyonda 
bulunduğum zaman Akşehirli vatandaşlar ken
di kazalarının Afyon vilâyetine raptedilmesi 
için sayın Hükümetimiz nezdinde teşebbüsatta 
bulunmamı rica etmişlerdi. Afyona merbut 
Emirdağı kazası da Eskişehire bağlanırsa daha 
müsaid olur. 

Muhterem Hükümetimiz vilâyetlerimizin 
mülkî teşkilâtını bu günkü ihtiyaca uygun ola
rak tadil ve tenzimine biran evvel karar vere
rek halkın, gerek Hükümet işlerinde ve gerek 
ticarî ve ziraî işlerinde kolaylığa kavuşması 
için, saym Hükümetimizin yüksek himmetleri
ni rica ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ ( Konya ) 
— Ben, Dahiliye vekâleti bütçesinde yalnız şe
hirlerin içme sularından bahsedeceğim. Bu, 
belediyelere aid olan işin daha ziyade Dahiliye 
vekâleti ile alâkadar olması dolayısile benim 
meslekimi de ilgilendirir. Memlekette Devlet 
teşkilâtı içerisinde bazı vakâletlerin kendisine 
mahsus birer su siyasetleri vardır. Nafianın 
böyle su siyaseti vardır, Ziraat vekâletinin bir 
su siyaseti vardır, Sıhhiye vekâletinin yine bir 
su siyaseti vardır. îktısad vekâletinin dahi ken
disine göre velevki proje halinde olsun bir su 
siyaseti vardır. Büyük memleketlerde, şehir
lerde vatandaşların içecekleri sular doğrudan 
doğruya Dahiliyeyi alâkadar ettiği halde o, bun
ları belediyeye bırakmış, ve kendisinin bir su 
siyaseti olduğuna dair bir şemme dahi verme
miştir. Seçim dairemin kazalarında geziyorum. 
Karapınar kazasındayım. Çöl ortasında bulu
nan Karapınar kazasında, tarih güzel eserler 
yaratmış, kültür ve medeniyet eserleri bırak
mış. Kilometrelerce uzaklardan su getirilmiştir. 
Bu su 400 seneden beri hiç tamir yüzü görme
diğinden dolayı tamamen susuz kalmış. Seçim 
dairemden Seydişehir kazasına gittim. Mahalli 
belediye kendi varidatının, kendi siasmın 3 
misli, 5 misli bir su işini takib etmek istemiş. 
borçlanmış. Fakat ancak şehrin dışına kadar 
suyu getirebilmiştir. Bununla iktifa etmiştir. 

Ana vatanım olan Bursaya gidiyorum. Bur
sa ki yakın zamana kadar Türk memleketleri 
içerisinde suyu en mebzul olan bir yerdi ve her 
evinde bir şadırvan bulunduğu şöhretile anı
lırdı. Şimdi zavallı Bursa ne haldedir, Bur-
sadaki mahallelere su nöbetle tevzi edilmekte

dir. Su işinin en büyük facialı sefahati Istan-
bulda cereyan etmektedir. îstanbulda, malû
mu âliniz, 3 türlü membadan su alınır. 

Birincisi bend suları, ikincisi terkos ve üçün
cüsü de muhtelif membalar. iki sene veya üç 
sene evvel istanbul belediyesi terkosu eline ge
çirdiği vakit bunu adetâ bir satış malı adderek 
ve bir para kazanç membaı sayarak terkosa ra-
kib olacak bütün mevcudiyetleri bertaraf etmeğe 
kalktı ve çalıştı. Gerçi geçen sene bunun müna
kaşası kısmen yapıldı Şimdi ben bu meseleyi 
sıhhî bakımdan değil, beledî bakımdan ele alıyo
rum. Icab ederse sıhhî bakımdan da sıhhiye büt
çesinde konuşulur, istanbul belediyesi terkos 
suyunu satmağa niyet edib de onun rakiblerini 
bertaraf etmeğe karar verdikten sonra o vakit 
terkos gölünden senede beş milyon ton su alı
yordu, nüfus basma 44 litre 21 gram su isabet 
ediyordu. Bu mikdar su ile insan yüzünü dahi yı-
kayamaz. O vakitten beri İstanbul belediyesi Ter
kos üzerinde hakikaten çalıştı. Onun 1938 senesin
de neşrettiği sular idaresinin faaliyet raporunda 
8 813 000 küsur ton senevî verim temin ettiğini 
gösterdi. Yakm vakitte gazetelerde yine sular 
idaresi müdürünün vakiolan beyanatı ile suyun 
% 34 nisbetinde arttığı bildirildi. Bu günde nü
fus başına ancak 60 litre su temin olunduğunu 
gösterir, istanbul gibi nüfusu 500 000 den fazla 
olan bir şehirde nüfus başına isabet eden suyun 

litresi 120 den aşağı düşmemeli idi. istanbul gibi 
lâğamları olmıyan büyük ve dağınık bir şehirde 
sokakları yıkmak veya sulamak bakımından 
çok suya ihtiyaç olduğu için bu şehirde nüfus 
basma 150 litreden aşağı suyun vatandaşlar ih
tiyacına kifayet etmiyeceği çok aşikâr bir haki
kattir. Halbuki bu gün yine istanbul belediye
sinin sıhhat müdürüne atfen gazetelerin yazdık
larına bakılırsa görürüz ki belediye Kırk çeşme 
sularmı menettiği gibi, taksim sularmı da ya
vaş yavaş içilemez bir hale gelmekte olduğunu 
söylemek suretile diğer suların akibetine sürük
lenmektedir ve ona da içilemez damgasını yapış
tırmaktadır. Her ikisinin tamirine temizliğine 
bakmaksızın kapatmak siyasetini tutmuştur. 
Bilhassa son günlerde haber aldığımıza göre is
tanbul belediyesi sattığı terkos suyunun metre 
mikâbını 14 kuruştan 16 kuruşa çıkarmakla su
yu bir ticaret metaı ve istanbul belediyesine bir 
kâr vasıtası haline getirmektedir, istanbul bele
diyesi terkosa sahib değil iken bend sularmı 
kaldırarak bir çok defalar tahlil ettiği halde Ter
kosu ele geçirince onu rakipsiz bırakmak için ha
rekete geçti. O zaman ses çıkarmazken bu gün 
muhtelif çeşmelerdeki suyu tahlil ve kolibasil bu
lunduğu iddiasile onları birer birer ortadan kal
dırmaktadır. Bunların ıslâhı ve temizliğine çare 
arayacağı yerde bu gün bunları hiç nazarı dik
kate almaz ve Kırk çeşme suları içilmez, terkos 
içiniz demiştir. Hareketinde ciddî ve samimî ol
madığına kaniim. 
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Çünkü bu şartlar dahilinde İstanbul cihe

tinde Kırk çeşme suyunun tamamile meni icab 
ederken İstanbul dahilinde bu gün bu su muh
telif yerlerde yine mevcuttur. Bir çok fabrikalar 
Kırk çeşme suyu kullanmaktan menedildiği hal
de bu gün îstanbulda Kırk çeşme suyu kullanan 
fabrika mevcuttur. Kırk çeşme suyu kullanan 
Devlet müesseseleri de vardır. Darphane... Baş
ka müesseseler de vardır. Topkapısarayı. îstan
bulda bu suyun kullanılmasını belediye mene-
dince terkos suyunu meccanen belediyenin te
min etmesi lâzmıgelen camilerden, şadırvanlar
dan bu su kaldırılmamıştır. Halbuki îstanbulda 
Kırk çeşme suyunun kullanılmaması lâzım gel
diği halde halk temizlenmek için camilere, şa
dırvanlara gitmektedir. Oradan taşıdığı kova ve 
teneke dolusu sularla evlerde temizliklerini yap
maktadırlar ve bunu içerler. Şu halde îstanbul
da bu Kırk çeşme suyunun kullanılmasının me
ninde bir ciddiyet yoktur. Demin İstanbul be
lediyesinin Terkostan bir senede verdiği su, nüfus 
basma 44 litre 21 gram olduğunu söylemiştim. 
Bu, bilâhare 60 - 70 litreye kadar çıkmıştır. 
Bu Kırk çeşme suyu ortadan kaldırılıncaya ka
dar bendler senevi Terkostan 6 - 7 milyon ton su 
veriyorlardı vo o vakit belediye Terkostan 44 lit
re su aldığı halde bendlerden 51 litre alıyordu. 
Evkaf kayıdlarma göre, otuz sene evvel İstan
bul bendleri senevi 12 milyon ton su veriyorlar
dı. Nüfus basma 103 litre su isabet eder. Şu hal
de Terkos suyuna tamamile dayanan İstanbul be
lediyesi, Terkostan ne alacağı tasavvurunda bu
lunduğunu, ne alabileceğini ve ne aldığmı sor
dum: Siz, ne kadar su almak tasavvurundasmız? 
Bana verilen cevab, nüfus basma günde 80 - 90 
litredir ki bu, bu günkü ihtiyacm yarısından 
biraz fazlasmı temin edebilir. O halde İstanbul 
belediyesi, arzularında, programında tamamen 
muvaffak dahi olsa Kırkçeşme sularından istiğ
na hâsıl edemiyecektir. önümüze bir tek mahzur 
çıkıyor. Geçen sene de söylendi. Bir şehre gelen 
su muhtelif membalardan olmamalı dendi. Fa
kat hakikatler, emri vakiler hiç bunu teyid et
mez: Bursada üç muhtelif memba vardır, su
yun azlığma rağmen. İzmirde iki muhtelif mem
ba vardır. Konya, sularmı üç muhtelif memba
dan toplar. Avrupada da böyle şehirler vardır. 
Fransada Amiyan şehri suyunu memba ve ar
tezyenden alır, Kale suları memba ve burgu, 
Nis memba, drenaj, nehir, Paris ve memba ve 
süzülmüş nehir suyu, Paris banliyösü Marn, Sen, 
Uvaz nehirlerinin suları, Tulon kuyu ve memba 
sulan, İsviçrede Bâl memba ve kuyu, Friburg 
memba, baraj, nehir, Belçikada baraj ve rezervu-
ar sulan kullanılır. 

Medenî memleketlerde halkın su ihtiyacını 
temin etmek için her ne imkân varsa her neden 
istifade mümkünse ona baş vurdukları halde biz 
mevcud sularımıza iltifat etmeyiz, sözünü dahi 
söylemeyiz. İstanbul sularmı bu günkü vaziyete 
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göre mütalea etmeliyiz. Îstanbulda yarm her 
hangi bir askerî, harbi faaliyet olabilir. Orada 
nüfus birdenbire artabilir. Su ihtiyacı o zaman 
şiddetli bir şekilde kendsini gösterecektir. Se
nelerce evvel yapılan 40 çeşme suyu ıslah edil
mek şartile bu gün dahi işlemekte bulunan 
rezervarlan İstanbul ahalisini üç ay besliyebilir 
bir haldedir. Ben bu meseleyi ortaya sürerken 
sırf İstanbul vaziyetini göz önünde bulundur
mak istemiyorum. Memleket dahilinde bütün 
şehirlerimiz, kasabalarımız su ihtiyacı içerisin
dedir. Bunlarla her vali, her belediye reisi mut
lak surette kendi şehirlerinin su ihtiyacını temin 
etmek için uğraşmalıdırlar. Fakat bunlar pa
rasızlık yüzünden bu işte muvaffak olamamak
tadırlar. Memleketi medenî hale getirmek için 
su meselesini mutlak olarak halletmek mecbu
riyetindeyiz. Herhangi bir valinin şuraya bu
raya üç dört ağaç dikmekle, asfalt caddeler 
yapmakla o memleketi imar etmiş olacağını 
zannetmem. O memleket süslü olabilir, beton 
evleri olabilir fakat bir bardak içecek suyu ol
mazsa medenî olamaz. 

Son ve katği şekilde arzedeyim, terkos su
yundan, İstanbul belediyesinin tasavvur ettiği 
program tamamile tatbik edildikten sonra dahi, 
yine şehrin ihtiyacı olan suyu temin edemiye-
ceğini ve bend sularından istifade mecburiye
tini düşünerek şimdiden bend sularmı kabili 
şürb hale getirmeğe çalışmak lâzımdır. Bend 
sulan ve bundan başka muhtelif membalardan 
istifade edilirse îstanbulda nüfus basma 148 
litre su tevzii mümkündür. Diğer vilâyetleri
miz için de ayni şeyi düşünüyorum. 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, bugün Türkiye Cumhuriye
tinde 62 vilâyet 378 kaza, 994 nahiye 40 240 
köy vardır. 

Umum uüf usumuz, malûmu âlileri olduğu 
üzere son sayımda 16 158 018 dir. Yuvarlak 
hesab 17 000 000 diyebiliriz. Bu nüfusun % 23 
ü, yani 3 802 642 tutuyor, şehirde oturuyor. 
% 76,5 u da, M 12 355 376 tutuyor, köylerde 
oturmaktadır. 

Şu halde umum uüf usumuzun ekseriyeti azi-
mesi köylerdedir. 

Köylerde oturan vatandaşlar ekseriyeti azi-
meyi teşkil ediyor. Köy ve köylüler denildiği 
zaman daima köy ve köylülerin kalkınması 
diye heyecanla, herkes ve herbirerlerimiz, bah
sediyoruz. Gerçi Dahiliye vekâleti bütçesinde 
köyler ve köylülerin bir mevkii yoktur. Umu
mî bütçece köylerden maaş alan ve köylerin 
kalkınması için Dahiliye vekâletinden bir tah
sisat alan teşkilât ta yoktur. Fakat köyler 
doğrudan doğruya Dahiliye vekâletinden ida
re edilmekte olduğu için tam ve kâmil olarak 
Dahiliye vekâletinin malıdır. 

Köy kalkınması denilince bana öyle geli-
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yor ki bunu her düşünen başka başka telâkki 
ediyor. Köy kalkınması ne demelftir, nasıl 
olacaktır? Yani köylülerimizin çok hayvanı ol
sun, çok tarlası olsun, kendileri zengin olsun, 
onlarm da köylerde çok güzel evleri olsun, hat
ta şimdi hiç beğenilmeyen hayvan ahırları hay
vanlarını iyi yetiştirecek, iyi süt verdirecek 
şekilde olsun. Çok mektebleri olsun, doktor
ları olsun, tam Avrupada köy ve köylü deni
lince ne anlaşılıyorsa o şekilde olsun. Bu çok 
ideal bir şeydir. Fakat köylülerin çok buğda
yı olsun, bu buğday çok fiatle satılsın. Köy
lüler bunu istiyorlar. Biz de bunu istiyoruz, fa
kat bir taraftan da vatandaşlar ekmek ucuz 
olsun istiyorlar. Köylüler hayvanlarından, ko
yunlarından, yetiştirdiği yünlerin ve keçile
rinden, yetiştirdiği kılların pahalı olmasmı is
tiyorlar, fakat diğer taraftan bir takım vatan
daşlar da elbise ucuz olsun, diyorlar. Köyde 
yetişen sebze ve saire, peynir pahalı olsun di
yorlar, beri taraftan da hayat pahalılığı var
dır sesleri yükseliyor. Yani köy kalkınması 
öyle bir şeydir ki bunu yalnız Ziraat vekâleti 
yaptığı kongrelerle değil, zannederim ki diğer 
vkeâletler, mütehassıslar toplanarak köy kal
kınmasının ne demek olduğunu ve biz de ne
reden başlanması lâzımgeldiğini kararlaştır
dıktan sonra buna nereden, ne yoldan ve ne 
suretle vâsıl olabileceğimizi kararlaştırmamız 
lâzımdır. Köy kalkınsın diyoruz. Fakat köy 
bütçesine salma konmasın diyoruz, umumî büt
çeden kendilerine tahsisat vermiyoruz, hususî 
muhasebeden de vermiyoruz. Şu halde köyleri 
nasıl kalkındıracağız? Çok ehemmiyetli bir me
seledir arkadaşlar. Binaenaleyh ben Dehiliye 
vekâleti bütçesinde köylü için bir tahsisat ol
madığından, bu babda fazla başınızı ağrıtmak 
istemem. Köylerden sonra nahiye geliyor ki 
idare teşkilâtının ikinci kademesidir. Burada 
nahiye müdürlerimiz oturur. Ondan sonra kaza, 
vilâyet, umumî müfettişlikler geliyor. Kazaların 
teşkilâtta yerleri doğru mudur, vilâyetlerin 
teşkilâtta büyüklükleri, küçüklükleri nasıldır, 
müfettişi umumiliklerin faydalan nedir? Bunun 
için de başınızı ağrıtmıyacağım. Öyle zannedi
yorum ki Dahiliye vekâletinde bir teşkilât 
kanunu hazırlanıyormuş, o teşkilât kanunu gel
dikten sonra bunları düşünürüz. Yalnız şunu 
arzedeceğim ki, idare memurları vilâyetlerde 
idarelerimizin ahengini temin eden memurlar
dır. Nitekim her yerde, her vakit, her işte en 
büyük mülkiye memuruna müracaat edilir. En 
büyük mülkiye memurunun riyasetinde bu iş 
yapılır, en büyük mülkiye memuru bu işe ba
kar, denilmektedir. Kazada kaymakam, vilâyet
te valiler teşkilâtın ahengini temin ederler. 
Böyle olmakla beraber şimdiye kadar idare me
murları bakımsız kalmıştır. Huzuru âlinizde 
bunu arzetmeliyim. Maaş meselesini söylemiye-

ceğim. Çünkü yeni barem kanunu geliyor. O 
vakit düşünülecektir. 

Şimdiye kadar nahiye müdürlerinin, kayma
kamların, valilerin oturdukları binalardaki oda
ları, yine bir az evvel bir arkadaşımızın bahset
miş olduğu mesruat hakkında ben de başmızı 
ağırtacağrm ve üç dakikanızı da bendeniz ala
cağım. Çok şayanı şükrandır ki Dahiliye vekili 
bu fasıllara bir az teklif yapmıştır. Ben ister
dim ki bu teklifler lâyik olduğu dereceye çık
sın. Meselâ, vilâyetlerin mefruşat tahsisatı geçen 
sene on bin lira iken bu sene yirmi bin lira ola
rak teklif edilmiştir. Bütç eencümeni de bunu 
kabul etmiştir. Fakat bu yirmi bin lira ile ne 
yapmış oluyoruz. *Kazalarm adedine, vilâyet 
merkezleri de bir kaza farz edilerek zammedi-
lirse beher kazaya 45.5 lira isabet etmektedir. 
Nahiyelere de hiç olmazsa beşer lira istemez mi? 
Beş lira da onlara verirsek vasatî olarak 34 lira 
kalryor. Rica ederim bununla bir sandalya mı, 
bir dolap mı, bir masa mı alacaklar? Belki bü
tün kazalar bu vaziyette değildir amma ekse
riyeti azimesi çrrıl çıplak bir vaziyettedir. Vilâ
yetlere gittiğimizde kazaları teşrif ettiğinizde 
vilâyetlerde valinin makamını kazalarda kay
makamın odasmı en çıplak görürsünüz. Diğer 
vekâletler şube reislerinin odaları her halde da
ha şayanı memnuniyettir. Çünkü diğer vekâlet
ler her vakit daha fazla tahsisat koymuşlardır. 
Meselâ bu sene Maliye vekâleti 80 000, Adliye 
vekâleti 80 000, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
37 000 dir, Dahiliye vekâletinin tahsisatı ise 
bunların dörtte biri kadardır. Tenvir teshin 
kezalik öyle? geçen sene 30 000 imiş bu sene 
40 000 e çıkmış kazalara taksim edildiği zaman 
91 lira düşüyor. Bununla bir kış nasıl geçer kış 
ortasmda sobalar odunsuz kalryor. Bu sene yeni 
kanun mucibince kömür yakılacaktır. Bu 91 
lira ile nasıl idare edilecektir. Takdirinize arze-
derim. Geçen sene, kömürle nasıl teshin yapa
cağız diye tedkikat yapmak üzere Eti banktan 
lEskişehre bir müfettiş gelmişti. Kömürün tonu 
28 lira. Bu tahsisatla bir sene kömür ihtiyacını 
nasıl temin edeceğiz dedim. Linyit yakacağız 
dedi. Ya bu kadar duman, koku, is ?.. Tedkikat 
yapryoruz, bu dumanı yakan sobalar yapacağız; 
koku yapmayacak dedi. Inşaallah bu olur. 

Kırtasiye; 28 bin imiş bu sene 30 000 olmuş. 
Beher kazaya 68 lira isabet ediyor. Vilâyetler 
bütün vekâletlerin mümessili olduğu için, bütün 
işler bu masalardan geçmektedir. Bir senede 
lâzım olan kâğıdlar, kalemler, mürekkepler 68 
lira ile nasıl temin edilebilecek? 

Isterdimki muhterem Dahiliye vekili şimdi
ye kadar çekilen bu zahmetlerden Dahiliye me
murlarını bu sene kurtarsın. Müteferrika da 
böyledir. Nahiyelere ikişer, kazalara on sekizer 
lira düşecektir. Bunlarla süpürge ve saire gibi 
lüzumlu ve mübrem eşya alınacaktır. Bununla 
nasıl mümkün olur? 
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Bir şey daha arzetmek istiyorum. Mülkiye 

müfettişlerinin harcırahı geçen sene 58 000 lira 
iken bu sene 50 000 olarak Dahiliye vekâleti ta
rafından teklif edilmiş ve Bütçe encümeni de 
böylece kabul etmiştir. Bundan evvel 60 - 70 000 
lira kadardı. Halbuki bu sene her nedense 
50 000 liraya indirilmiştir. Acaba vilâyetlerin, 
kazaların, nahiyelerin hepsi teftiş edilmiş ve bun
dan sonra teftişe ihtiyaç az mı kalmıştır? Meselâ 
Maliye vekâletinin 125 000 lira müfettişlerinin 
harcırahına karşı, Adliye vekâletinin 55 000 lira 
harcırahına karşı Dahiliye vekaletinin 50 000 
uradır. Halbuki 36 müfettiş vardır. Teftiş edi
lecek yeri diğer vekâletlere nazaran daha çok
tur. Vilâyet, kaza nahiye merkezlerile beraber 
köylere kadar da giderler. Binaenaleyh teftiş 
sahaları çoktur ve geniştir. Harcırahlarının da 
buna mukabil daha çok olması icab ederdi. 

Nahiyelerde nahiye müdürlerimizin smrflan 
üç derecedir. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf. 
3 ncü derece 20 lira, ikinci derece 22, en yüksek 
sınıf 25 liradır. Malûmu âliniz olduğu üzere 
nahiye müdürü olabilmek için lise, ve en az or
ta mekteb mezunu olmak lâzımdır. Bu mekteb-
lerden mezun olanlar 20 lira ile nahiye müdür
lüğüne tayin olunacaktır. Vilâyetleri gezen, gö
ren hepiniz pekâlâ bilirsiniz ki, nahiyelerimizde 
çok münhal vardır. 20 lira aslî maaşm tutarı 
60 liradır ki, eline zannederim 50 lira kadar ge
çer. Bütçede, hepiniz görüyorsunuz ki, 50 - 60 
lira ücretli başodacılar vardır. Bir nahiye mü

dürünün alacağı para bir baş odacı kadar da olma
malı mıdır? Gerçi o memurdur, terfi ederse ala
cağı 75 liraya da çıkacaktır. Fakat bütün 
hayatında gördüğü, göreceği odur. Nahiye mü
dürlerinin senelerden sonra geçeceği maaş 75 
liradır. Ondan sonra terfi edecek yeri yoktur. 
İlk kademe olan bu nahiyelerde çok çalışkan, 
istediğimiz gibi iş görecek adam bulabilmek için 
maaşları hiç olmazsa 25 den başlayarak 30 - 35 
olmalıdır M, idarî teşkilâtın ilk kademesi olan 
nahiyelerde istediğimiz gibi işi yapacak değerli 
arkadaşlar oraya gitsin. Çok şayanı şükran
dır ki, yeni Dahiliye vekilimiz bu vaziyetleri 
düşünerek mümkün olabilen yardımları kendile
rine yapmak kararmı almıştır. Nitekim bu se
ne bütçeye 65 bin liralık bir tahsisat konulmuş
tur. Bütçede bu paranm adı nahiye müdürle
rine hayvan yem bedeli şeklindedir. Halbuki bu 
şekilde kabul edilirse ilerde yanlışlığa sebebiyet 
verilmiş olur. Çünkü yeni bir kanunla bunun 
adı nahiye müdürlerinin teftiş ve devir masraf
larına yardım şeklinde teklif ediliyor. Bu kanun 
gelmeden burada bunu evvelki şekilde kabul 
edersek ilerde maliye memurları bunun için bir 
müşkülât çıkarabilirler. Onun için burada da 
tashih yapmak lâzımdır. Nahiye müdürlerini bu 
suretle taltif edildiğini görmekle zannederim ki 
Yüksek Meclis de inşirah duyacaktır. 

Sonra nasıl diyeyim, çok acınacak bir mev
kide olan diğer küçük memurlarımız vardır. Vi
lâyet merkezlerinde idare heyetleri vardır. 
onlarm başkâtibleri ve ikinci kâtibleri vardır, 
bazı yerlerde tek bir kâtib vardır, ona da baş-
kâtib denir. Sonra tahrirat kalemlerinde kâtib-
ler vardır, birisi tahrirat kâtibidir, öbürü refi
kidir, diğeri mukayyiddir evrak memurudur. İs
terseniz, birinci, ikinci, üçüncü kâtib deyin ne 
derseniz deyin bunlarm hepsinin aslî maaşları 
10 liradır. Nahiyelerde de kâtib vardır, onların
ki de öyledir. Barem kanununda maaş 10 lira
dan başlıyor, ilk mekteb mezunlarına da, orta 
mekteb mezunu bulunmadığı zaman memur ol
mak salâhiyeti verilmiştir amma bunlar ilk me
mur oldukları günden öldükleri zamana kadar 
10 lira maaşta kalmağa mahkûmdurlar. Bu, re-
vayi hak değildir. Çünkü başka kademe yok
tur, terfi edemezler, bu vaziyet orada çalışan 
arkadaşın artık bıkıp ne olursa olsun beni baş
ka yere kaldırm diyeceği zamana kadar de
vam eder. îdare hayatında biraz müddet kalmış 
arkadaşlar pekâlâ bilirler ki, bunlar valilerin, 
kaymakamların karşısına geldiği zaman onun 
senelerdenberi ayni maaşta çalıştığını öğrendik
ten sonra boynunu eğmeğe mecbur olur. Çünkü 
bu arkadaşların başka terfi sahaları yoktur. Ala
cakları daima 10 liradır. Bunlarm bir kısmı 
çok çocukludur, bilfarz 7 çocuğu vardır, bunlar 
okuyacak sinne gelmişlerdir. Aldığı maaş, eline 
geçen para, nihayet başodacmm aldığının yansı 
kadardır. Bunlar yalnız gündüz çalışmazlar. 
îdare rüesası olan memurlar mesai saatinden son
ra da, diğer arkadaşları çekildikten sonra da 
geç vakte kadar onlarla birlikte çalışırlar. 
Hattâ kışm kar yağarken, buzlar donarken 
müstacel bir telgraf, bir şifre için idare memu
runun evine kadar giderler. Vazifelerini yapar
lar. Ondan sonra da telgrafhaneye kadar gider
ler. Hiç demezler ki artık bu on lira ile bu kadar 
çalışılmaz. Çünkü bunun da ellerinden gideceğin
den korkarlar. Bunlar senelerden, çok uzun se
nelerdenberi arkalarında bir çok çocukları ile be
raber boyunları bükük huzurlarınızda bekliyor
lar, belki biraz zam yaparlar diye. Bu sene de 
mümkün olamamış, elbet sebebi vardır. Fakat 
biliyorsunuz ki bütçe mülâhazası mevcud olmak
la beraber Mazhar Müfid arkadaşımızın dediği 
gibi bu bütçe mülâhazası hiç bitmez. Eğer bunu 
beklersek bu biçareler daima ağlayarak kala
caklardır. Onun için saym Dahiliye vekilimiz
den, muhterem Hükümetimizden, Büyük Mecli
sin yüksek atıfetinden beklerim ve bu zavallılar 
namma rica ederim, bu sene mümkün ise bu se
ne, değilse artık son olarak gelecek sene bu bü
kük boyunlu çocukların haklarmr ve rızıklarmı 
vermek lûtfünde bulunsunlar. 

BAŞKAN — Söz Sami Erkmanmdrr. 
SAMÎ ERKMAN (Tunceli) — Arkadaşlar, 

ben asayişi ziraîye kanunundan bahsedeceğim. 
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Bir kanun yapıldı, bir çok defalar Meclis encü-
menlerile vekâletler arasmda gitti geldi, gitti 
geldi. Ziraî asayişsizlikten bütün halk çok muz-
taribtir. Bu kanunu dört gözle bekliyor. Ama 
biz bu kanundan çok büyük şeyler beklemiyo
ruz. Herkes diktiği ağacma sahib olsun ve mey-
vasmm hiç olmazsa yansmı kendisi alsm. Bü
yük projelerden çoktan sarfı nazar ettik. Bu 
asayişi ziraiye kanununun bir an evvel Meclise 
gelmesini ve çıkmasını Dahiliye vekilinden çok 
rica ederim. 

MEMED ALDEMtR (İzmir) — Saym arka
daşlar, hatırladığım noktalar arasmda asayişi 
ziraiye kanunu da vardır. Fakat Bay Sami buna 
temas ettiği için bunun üzerinde fazla durmı-
yacağmıu. Memlekette Cumhuriyetin en parlak 
asayişi şehirlerimizde ve köylerimizde tamamile 
mevcuddur. Edebiyat yapmıyorum, temamile 
hakikattan bahsediyorum. Kulağıma öyle bir 
ses geldi de. 

Köylerimizde çiftçinin en büyük ziraî iztıra-
bı asayişsizliktir. Hatta bir köy ocak kongresi 
münasebetile kanunun pençei takibine düşmemek 
için birisinin çocuklarını zeytin hırsızlığına 

gönderdiğini teessüfle gördüm. Asayişi ziraiye 
bu memlekette mevcud bulunmadıkça çiftçi lâ-
yiki ile nefes alamıyacaktır. 

Bu kanunun bir an evvel çıkarılması memle
ket için faidelidir. Asayişe temas ederken jan
darmaya da ilişmek isterim. Jandarmanın mu

haveresi tamamile noksandır. Bütçeleri iki yüz, 
üç yüz bin lirayı geçmeyen vilâyetlere jandar
ma telefonu diye bir fasıl konulamaz, köy büt
çelerine yardım diye bir fasü. konulur. Jandar
ma muhaveresini ıslah zamanı artık çoktan gel
miş geçmiştir. 

Nüfus idareleri için bir şey söylemiyeceğim. 
Çünkü onun vaziyeti ve aMbeti hepimizce ma
lûmdur. (Nedir sesleri). 

tdarei hususiyeler, şimdiye kadar üzerine el 
sürülmeyen bir mevzudur. Muhtelif encümen 
kararları valilerin bir darbesile hükümden ıskat 
edilir. Halk idaresinde teessüs eden manzara 
ile bu kabili telif değildir, tdarei hususiyelerin 

bugünkü vazyeti bünyesinde taşıdığı memurlara 
maaş vermekten başka bir mana ifade etmiyor. 
Bütçesinin muhtelif kısımlarının yüzdeleri mer
keze geliyor. Halbuki eski kanunda bütçesi 
noksan olan idarei hususiyelere merkez yardım 
etmek vaziyetinde idi. Bugün hal tamamile ak
sinedir. Şayed bu müesseselerden istifade etmek 
imkanı yoksa ilgası cihetine gitmek herhalde 
daha faydalıdır. 

tdarei hususiyeler malî müesseseler oldu
ğundan Dahiliye vekâletinden almarak doğru
dan doğruya Maliye vekâletine bağlanması 
daha doğru olur. 

Biraz da yol vergisine ilişmek isterim. 
Dört gün evvel yine bu kürsüde yol vergisi 

mevzuu konuşulurken vatandaşlar arasmda, mü
savi muamelenin tatbikma yardım etmediği ka
naatinde olduğumu söyledim. Sırtmda yük ta
şıyarak, günde kırk elli kuruş kazanan bir mü
kellefle bir milyon liralık bir vatandaş da sekiz 
lira vermektedir. Vatandaşlar arasında müsa
vatı temin için yol vergisi kanununun değiştir
mek zamanı geldiğini, bununla beraber içtimaî 
hayatımızda haklı olarak müsavi muameleye 
mazhar olan bayanların da yol vergisinin, 50 li
radan yukarı alanlara teşmili ve bu şereften 
mahrum eedilmemeleri lâzımdır. (Alkışlar). 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Arkadaş
lar; Dahiliye vekâletinin en büyük vazifelerin
den birisi asayişi temin etmektir. Çok şükür 
memleketimizde asayiş mükemmel surette temin 
edilmiştir. Bundan iki sene evvel Suruçtan Ur-
faya iki arkadaşımla beraber otomobille gidi
yorduk, şoför yol kenarındaki delikleri göstere
rek, efendim; bu delikleri görüyor musunuz, 
bir zaman beni bu deliklerden otomobilimle be
raber çektiler ve Suriyeye kaçırdılar, altı ay 
kadar oralarda dolaştıktan sonra kaçıb memle
ketime geldim, bu topraklara yüzümü sürdüm 
dedi ,bizimde gözlerimiz yaşardı. Eskiden jan
darmaların geçirdiği koyun, keçi sürülerinin 
geçtiği yerde şimdi bir köylü elinde deyneğile 
geçib gidiyor. İnzibatsız ve asayişsiz olan bir 
memleket bu gün inzibat ve asayiş içindedir. 
Onun için Hükümetimize ne kadar teşekkür et
sek azdır. Jandarmalarımızı gittiğimiz yerlerde 
görüyoruz. Odalarında mmtakasmm haritaları, 
nüfusu, yollan yazılıdır. Eczane olmayan yer
lerde odalarının bir köşesinde ecza dolabı var
dır. tcabmda kullanıyorlar. Jandarmalarımızı 
hakikaten çok iyi yetiştirmişiz, bu şayanı şük
randır. Çok güzel de çalışıyorlar. Bu da şaya
nı teşekkürdür. 

Su meselesine gelince : Sudan bahsetmek de
mek hayattan bahsetmek demektir. Şimdiye ka
dar görüyoruz ki, su işini de Belediyeler bankası 
büyük büyük paralar vererek büyük işler başar
maktadır, şehirleri susuzluktan kurtarmağa ça
lışmaktadır. Benim dairei intihabiyemde böyle 
olmuştur, her yerde böyle olmaktadır. Yalnız 
Ankara suyu ve nakliyesi hakkında istirhamda 
bulunacağım. Ankarada malûmu âlileri çok 
mesken buhranı vardır ve pahalıdır. Çankrn 
kapısında ufacık, 70 metrelik yerin metre mu-
rabbaı 37 liraya satılıyor. Böyle metre murobbaı 
30 - 40 - 80 lira olan yerlere ev yaptırmağa her
kesin iktidarı yoktur. Onun için herkes muhite 
kaçmaktadır. Çünkü oralar ucuzdur. Nakliye
nin ucuzlattırılmasma imkân yok mudur? 

Benzinin tenekesi 450 iken bu gün 250 kuru
şa indi. Gördüğümüz bir çok yerlerde nakliye
nin ucuzluğundan dolayı memleket mamur ol
muş ve genişlemiştir. Maruzatımın birinci kısmı 
budur. 

İkincisi; malûmu ihsanınız kurak bir memle-
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kette yaşıyoruz. Ağaç alrp para veriyor ve tuttur
mağa uğraşıyoruz. Bunun için de lâzım olan 
suyun metre mikâbma 15 kuruş veriyoruz. Çu
buk barajmda 15 milyon ton su mevcuttur ve 
daima da birikmektedir. Şu halde ağaç suyu için 
% 50 tenzilât yapılmalıdır. Kullandığımız su
dan yine eskisi gibi aldıkları parayı verelim. Fa
kat hiç olmazsa hemen hepimiz ağaç, yeşillik 
yetiştirmek için çalışıyoruz ve imkânı olan para
yı veriyoruz. Fakat fakir fukara para yetiş
tiremiyor. Dahiliye vekâletinden bunun da ted-
kikile bunun da iyi bir neticeye varmasını rica 
ederim. 

MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efen
dim, bendeniz Dahiliye vekâletinin bütçesi mü-
nasebetile, kendisine saygı ve hürmetle bağlı ol
duğum Faik öztraktan, bazı temennilerde bulu
nacağım. Evvelâ Dahiliye teşkilâtından bahse
deceğim. Bendenizce Dahiliye teşkilâtına yep 
yeni bir istikamet vermek lâzımdır. İdarî teşki
lâtın bir cüzü mühimnü olan nahiyelerde bütün 
Devlet teşkilâtını teksif etmek lâzımgelir kana
atindeyim. Arzetmek istediğim nahiyeler, başta 
nahiye müdürü olmak üzere, tapu, nüfus, vergi 
dairelerinden terekküb etmelidir. Seyyar ziraat 
memuru, doktor ve baytarı da olmalıdır. Nahi
yeler mümkün olduğu kadar az köylerden terek-
öüb etmelidir. Kaza beş, altı nahiyeden mürek-
keb olmalıdır. Kaza kaymakamı mütemadiyen 
seyyar bir vaziyette nahiyeleri kontrol etmeli
dir ve bunun fevkinde olmak üzere, bütün bu 
teşkilâtın daha büyük bir kısmı vilâyet merkez
lerinde bulunmalıdır. 

Teşkilâtın şu şekilde bir iskeletini yaptıktan 
sonra, nahiye emniyet ve asayişini kır bekçisi 
teşkilâtı yapmak suretile temin etmelidir. Polis 
ve jandarma, bunlar müşterek bir vaziyette bu
lunmalıdır. Emniyeti umumiye namı altmda ol
malıdır. Bu teşkilât merkez ve kazada emniyeti 
teminle mükellef olmalı ve tek bir âmirin emri 
altmda bulunmalıdır. Merkez için başka, köyler 
için başka emniyet teşküâtmm bulunması ben
denizce doğru değildir. 

AHMED İHSAN TOKOÖZ (Ordu) — Hep 
o tarafa söylüyorsunuz, bir şey duymuyoruz. 

MÜNİR HÜSREV GÖLE ( Devamla ) — 
Vilâyetlerin çalışma tarzı hakkında da bazı 
maruzatta bulunacağım. Bendenizce vilâyetler 
bu şekilde teşekkül ettikten sonra çalışma tarzı 
şöyle olmalıdır : Her vali yapacağı işlerin bir 
senelik programını yapmalıdır. Bu program Da
hiliye vekâletine arzedilmelidir. Dahiliye vekâ
leti bu program dahilinde her vilâyetin nasıl 
çalışacağını bilmelidir. Sene sonunda yapılan 
bu programların muntazam bir şekilde tatbik 
edildiğini vali devrü teftiş neticesinde görme
lidir. İkinci bir içtimada yapılan işler Dahili
ye vekâletince görülmekle baraber gelecek sene 
için de program tamamen ihzar edilmelidir. 

Bilmünasebe şunu da arzedeyim M, bu gün 

valilerin salâhiyeti hemer hemen kalmamıştır. 
Vali, evrak havale etmekten başka hiç bir va
zife ile mükellef olmuyor. Muhtelif kanunlarla 
valilerin salâhiyeti tamamen ellerinden alınmış
tır. Bilhassa Hükümetimizden istirhamım şu
dur: Hükümeti her suretle temsil eden valile
rin salâhiyeti verilmelidir. Daha müLlm bir 
mesele vardır. Bu günkü vilâyet adedi fazla
dır. İdarei hususiye varidatı itibarile fazladır, 
kuvvetli eleman bulmak itibarile fazladır. Bi
naenaleyh bunların adedini azaltmak ve nahi
yeleri çoğaltmak, kaza kaymakamlarını müte
madi bir şekilde kontrole memur etmek su
retile yeni Dahiliye teşkilâtına bir intizam ve 
cereyan vermek lâzımdır. Bilhassa bunu ken
dilerinden bir temenni mahiyetinde rica ede
rim. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende
nizin ifadem bir sual olacaktı, fakat muhterem 
arkadaşlarımız burada bu mevzu üzerinde ko
nuştukları için ayni zamanda Dahiliye vekâle
ti söyliyeceğim işlerin kül olarak bir âmili ol
mak itibarile burada bir ifade haline kalbet-
meği ve kısaca bir şekilde arzetmeği münasib 
gördüm. 

Emniyet ve asayiş meselesi; 
Şimdiye kadar emniyet ve asayiş üzerinde 

pek çok şey söylendi, Hakikaten şayanı şük
randır. iyi bir vaziyette devam ediyor. Bu 
güzel neticeyi temin eden elemanların maaşla
rı ve sairesi üzerinde de pek çok şeyler söy
lendi. Bunların ifayı vazife ettikleri mahal
ler üzerinde bendeniz biraz tevakkuf etmek is
terim. Devri esbakı bilen arkadaşlar, tahat
tur ederler ki orada bir kapı altı vardı. Her 
Hükümet konağmm altmda bulunan bir yerdi. 
Orada oturan adamın bir nargilesi de vardı, 
tokurdatır dururdu. Kapı altı her yerde bina
nın en berbat, en kuytu, en izbe yerinde bu
lunurdu. İçindeki yerinde bulunmazdı. Dai
ma dışarda vaktini geçirdiği için belki sıh
hat noktasından bu da lüzumlu idi. Şimdi ben
denizin temas edeceğim nokta, pofis ve jan
darmalarımızın ikamet ettikleri ve vazife gör
dükleri mahallerin sıhhî vaziyetleridir. Çün
kü onlar ne kadar kuvvetli ve sıhhatli olursa 
o kadar iyi iş görür. Binaenaleyh bu noktaya 
nazarı dikkatlerinizi celbetmek isterim. Gerçi 
bazı vilâyetlerde, bazı yerlerde biraz daha iyi 
bir hale konmuştur. Fakat ekseriyetle vilâyet 
ve kaza merkezlerinde polisin ve jandarmanın 
bu kadar izbe bir yerde oturmaları bize bu kapı 
altını hatırlatır. Bunlarm bu kapı altmdan kur
tarılmasını rica ediyorum. 

İkincisi, karakollar meselesidir. Berç Tür-
ker arkadaşımız, şimdiye kadar büyük şehir
lerde oturduğu için, yalnız polis karakolların
dan bahsettiler. Hakikaten bu karakollardan 
bazılarının vaziyeti elimdir. Gerek polis ve ge
rek jandarma karakolları cidden ehemmiyetli-
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dir. Onun için bendeniz her iki sınıf karako
la temas ediyorum. Çünkü nasıl şehirlerde em
niyeti temin eden polisin sıhhatli olması la
zımsa, dağ başında emniyeti tesis eden jandar
manın sıhhî durumu da o derece ehemmiyetli
dir. Oradaki karakolların ıslahma ve istirahat-
lerinin teminine çok lüzum vardır. Bir misal 
olarak arzedeyim: îstanbulda bir gün bir na
hiyeye gitmiştik. Nahiye müdürünün odasınm 
yanmda bir de polis komiseri vardı. Nahiye 
müdürü sıcaktan penceresini açmıştı. Fakat 
komiser üşüdüğünden üstünden paltosunu çıkar
mamış ve ayağma da bir keçe terlik geçirmişti. 
Bunun için bana itizar etti. Demekki bunlarm 
mahrukat vaziyeti, bulundukları yerlerdeki vazi
yetleri, polislerin vazifeden döndüğü zamanki 
esbabı istirahatlerinin temini her noktai nazar
dan çok ehemmiyetlidir. Sonra polislerin sıhhî 
durumlarına aid bir şeye daha temas edeceğim. 
Geçen sene, hatırlıyorum. Maarif vekâleti kendi 
muallimleri için bir sanatoryom yaptı. Polisin 
gördüğü vazife de çok ehemmiyetlidir. Maarif 
vekâletini tebrik ederim. Polisler çok ehemmi
yetli vazifeler görüyorlar ve her zaman havanm 
şedaidine maruz kalıyorlar. Belki Devlet sana
toryumundan istifade ediyorlar. Fakat bendeniz 
isterim ki, polisler içerisinde pek çok verem vu
kuatı olduğunu işitiyorum böyle dehşetli şedaidi 
havaiye içerisinde, mühim vazifeler gören polis
ler için de bir sanatoryom bulunsun. Devlet sa-
natoryomu vardır, fakat bu mahdud kimseler 
alabilir. Oraya gidip aylarca sıra beklediği halde 
sıra gelmediği de vakidir. Binaenaleyh isteriz ki 
Emniyet müdüriyetinin de bir sanatoryomu ol
sun. Tedaviye muhtaç olan polisleri alsın. Böy
lece onlar Devlet sanatoryomlarmda sıra bekle
me ve yer bulmak zahmetine, külfetine katlan
mağa maruz bırakılmasın. 

MAZHAR MÜFID KANSU (Çoruh) — Da
hiliye vekâleti bütçesi hakkında söz şöyliyen 
arkadaşların hepsi bizi tenvir ettiler. Bendeniz 
de küçük iki ricada bulunacağım. Birincisi; 
yine arkadaşlarınızdan birisi su hayattır dedi
ler. Ben sudan değil bizzat hayattan bahsedece
ğim. Her gün, her defa gazetelerde teessüfle 
okuduğumuz facialar vardır. Otobüs filânca 
yerden filânca yere giderken devrilmiş, uçuruma 
yuvarlanmış, 12 kişi yaralı, iki kişi vefat. Bun
dan iki ay evvel üç ay için merak ettim, üç aylık 
jazete vukuatını topladan, 38 mecruh ve yedi 
vefat olduğunu gördüm. Haydi diyelim ki yol
arımız fena. Fakat Edirne asfaltında olan kaza-
ara ne diyelim. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Ankara as-
altmdakilere ne yapalım? 

MAZHAR MUFID (Devamla) — Bu oto-
üsler kime aiddir? Kim bakıyor buna? Zanne-
erim Dahiliye vekâletine aiddir. Bu kazalar 
üzünden senede bir kaç yüz vatandaş yarala-
ryor ve yahud ölüyor. Bu otobüsleri bir ni

zam altına alsınlar, her gün böyle kazalara mey
dan vermesinler. 

ikincisi; biz burada Ankara otobüslerinin 
ücretlerinin pahalı olduğundan bahsettik ve bize 
cevab olarak dediler ki, alman otobüslerin sar
fiyatı ziyadedir, onun için fiat inmez. Efendi sen 
fazla benzin sarfedecek otobüs almışsan, dikkat 
etmemişsen bu hatanm yükünü ahali ne diye 
çeksin? Maamafih merak etmeyin tedkikat yap
tırıyoruz dediler. Zaman geçti, altı ay geçtiği 
halde bu tedkikat neticesine destres olamadık. 
Bakmız arkadaşlar, Cebecide oturan bir memur 
her gün Bakanlıklara ve maliyede çalışan bir 
memur da her gün buraya gelib gitmeğe mec
burdur. Sabahlayın, akşam on kuruştan yirmi 
kuruş verecek, öğle yemeğine gidemez, o zaman 
kırk kuruş verecek. Yürüsün diyeceksiniz ya-
zm gitsin gelsin amma kışm yağmuru, çamuru 
var. Şişmana iyidir, fakat zayıfsa adamı verem 
ederiz. Şişmansa yürüsün iyidir. (Gülüşmeler) 
Böyle bir kilo metreye on kuruş, dünyanm hiç 
bir yerinde görülmemiştir, evet görülmemiştir, 
bunda ısrar ederim. Sıhhat vekâletinin önüne ka
dar giderseniz ver yedi buçuk kuruş. Dahiliye 
vekili arkadaşımızdan çok rica ederim buna da 
bir çarei hal bulsunlar. 

LÜTFÜ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, burada Devlet bütçesinin müzakeresinde 
ve Dahiliye vekâleti bütçesi müzakere olunur
ken benim de hatırıma gelen bir meseleyi arze-
deceğim. 

O da köyleri alâkadar eden bir meseledir. 
Köy kanunlarında, köy muhtarı köyün başıdır, 
Devletin memurudur der. Burada kaç günden-
beri yapılan müzakerelerden anladım ki bütün 
vatandaşların hakkını tamamen vermek için ti
tizlikle çalışan bir heyetin içinde bulunuyorum. 
Bununla iftihar etmek istiyorum. Muhtara 
memur dedikten sonra ve bir sürü külfetler tevdi 
ettikten sonra acaba buna maaş, ücret, harcırah, 
tazminat her nam ile olursa olsun bir para ver
mek imkânı yok mudur? Malî kanunların tat
bikinde mesuldür, vazifedardır. Adlî kanunlar
dan mesul ve alâkadardır. Dahilî asayişle alâka
dardır. Her hangi bir meseleyi Hükümete haber 
vermekle mükelleftir. 8 - 10 saatlik yolu, bir 
şeyi haber vermek için gitmekle mükelleftir. 
Acaba bunun atı, atının yemi, yatak parası ne
reden çıkıyor? Bunu bir an düşündük mü? Ben
deniz bu meseleyi müzakere etmenizi ve bunu iyi 
bir yola koyarak hiç olmazsa cebinden sarf ettiği 
paranm kendisine verilmesi için imkân hazırla
manızı rica ediyorum. Bilhassa âdil Hükümeti
mizden, ötedenberi memur admı taşıyan adam
lara, böyle şehirlere gelip otellerde yatmasma 
mukabil, ayda beş lira versek bin kere razıdır* 
lar. Ayda beş lira, senede 60 lira tutacaktır. Bu 
çok lüzumlu meseleyi huzurunuzda söylemeği 
muvafık buldum. Evet 40 000 köy var, Binaen-
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aleyh 40 000 muhtarla karşılaşacağız. Bunu bil
mek lâzımdır. Bütçede mühim yer alacaktır. Fa
kat Cumhuriyet idaresi ve millî Hükümet işi eli
ne aldığı zaman hiç bir adama menf aatsiz külfet 
vermemiştir. Bundan başka daha evvelden va
tana hizmet edenlerin hakkmı müzakere ediyo
ruz, konuşuyoruz, bu günkü Hükümet adamları 
gibi terfih etmeğe çalışıyoruz. Binaenaleyh ben 
kıymetli Hükümetimizden rica edeceğim. Me
mur diye tanıdığımız ve külfet verdiğimiz ve 
bütün âmmeyi alâkadar edan bütün kanunlarla 
meşgul olan bu muhtarlar, memur ve mesuldür. 
Bütün bunlara mukabil en ufak bir nimeti yok
tur. Bunu söylemek istiyorum. 

HAMDÎ YALMAN ( Ordu ) — Bendenizin 
söyliyeceğim otobüsler hakkındadır. Vakıa 
burada söylenecek bir şey değildir amma Maz-
har Müfid arkadaşımız söylemek fırsatını verdi
ler. Otobüsler bilet ve ücret noktai nazarından 
mmtakalara ayrılmıştır. Otobüslerin içerisine 

«Biletçiler para bozmağa mecbur değildirler» 
diye bir de levha konmuştur. 7,5 kuruşluk bir 
yere gideceksiniz, biletçiye 10 kuruş verirsiniz, 
biletçi size üç kuruş geri verir ve 20 para ister. 
Tabiî yanınızda 20 para da yoktur. Siz biletçiye 
kuruşu İade edersiniz. 20 para onda kalır. Be
nim bulunduğum mmtaka 7,5 kuruşluk olduğu 
için bu suretle 20 para, 40 para verdiğim çok va-
kidir. Her zaman bozuk para bulundurmanın 
imkânı yoktur. Biletçiler de bunu âdet edinmiş
lerdir. Bunu önlemek için bir çare vardır. Alâka

darlara söyledim, 7,5 kuruşluk karneler yapın, 
dedim. Sattıkları biletin bir kısmı 7,5 luk, bir 
kısmı 5 kuruşluktur. 7,5 kuruşluk mmtakaya gi
den beş kuruşluktan istifade edemez. Dahiliye 
vekilinden .rica ediyorum, 7,5 kuruşluk, varsa 

• 12,5 kuruşluk karneler yaptırılması için emir 
versinler. On tanelik karne 75 kuruşa olmak 
üzere satsınlar. Bu suretle müşteriler de biletçi-
lerle yaka paça olmaktan kurtulur. Rica ediyo
rum, bunu temin etsinler. 

Dr. ALÎ SÜHA ( Kütahya ) — Bendeniz 
muhterem Afyon mebusu Berç Türkerin nut
kunda zikrettiği bir esasa cevab vermek istiyo
rum: Bir talebde bulundular. Bu taleb beni de 
alâkadar ettiği için söz aldım. Berç Türker ar
kadaşım bir nevi anşulus yaparak bizim Uşak ka
zasını Afyona almak istedi. Buna sebeb olarak 
da Uşak ve Kütahya arasmm gayet uzak oldu
ğunu, buraya gitmek için mutlaka şimendifere 
binmek icab ettiğini söyledi. Halbuki Uşak, Kü-
tahyaya uzak değildir. İ57 kilometredir. Sonra 
muhasebei hususiye de gayet muntazam bir şose 
yaptırmıştır. 4 - 5 saatte gidilmektedir. Sonra 
Uşak ve Kütahyalılar birbirimizden çok memnu
nuz. Katiyen ayrılmak istemiyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. 
Dahiliye vekili, sorulan suallere yarm cevab 

vereceklerdir. 
Yarm saat 14 de toplanılmak üzere inikada 

nihayet veriyorum. 
Kapanma saati: 19 

....... »mo 



T. BM. M. Matbaam 


